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07.02.18 

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 TN 

Mc 7,14-23 
7:14 Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và 

hiểu cho rõ: 

7:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế 

được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. 

7:16 Ai có tai nghe thì nghe ! 

7:17 Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 

7:18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em 

không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con 

người ra ô uế, 

7:19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi đi ra xuống cầu tiêu ?" Như 

vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 

7:20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 

7:21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết 

người, 

7:22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỷ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông 

cuồng. 

7:23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." 

 

TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN 

“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,20) 

Suy niệm: Một trong những điều dân miền quê, miền núi lo ngại nhất đối với nơi ‘an cư’ của 

họ, đó chính là: mối. Không từ một súc gỗ nào, không ngại một ngóc ngách nào, hễ loại cây 

gì có thể ăn được thì chúng xơi tái. Ngặt một nỗi người trong nhà không ai hay biết gì, vì 

nhìn bên ngoài cây gỗ còn ngon lành và mới mẻ lắm. Thế nhưng chỉ cần một thời gian ngắn 

thôi cây gỗ tự dưng rớt xuống, bấy giờ gia chủ mới hay: mối đã đục ruỗng bên trong hết rồi. 

Nơi con người cũng vậy, nhìn bên ngoài ai biết tâm địa bên trong thế nào: “Sông sâu còn có 

kẻ dò; nào ai bẻ thước mà đo lòng người”. Lối sống hình thức hào nhoáng và tính tự ái sĩ 

diện làm người ta trau chuốt những cái bên ngoài mà quên rằng chính những đam mê dục 

vọng, những âm mưu và toan tính tội lỗi làm cho con người ra xấu xa, chúng như loài mối 

đục khoét từ bên trong, để rồi một ngày kia bừng con mắt dậy thấy mình đã lún sâu trong tội 

lỗi tự bao giờ. Thật là nguy hiểm! 

Mời Bạn: Bạn có phát hiện thấy mình đang bị ‘mối tội lỗi’ làm hư hoại không, hay Bạn 

cũng như gia chủ trên kia: mình vẫn còn đạo đức và tốt lành? Cũng như loài mối, những tội 

lỗi bị che đậy phát triển rất nhanh chóng. Để khử trừ chúng, bạn có cách: - kiểm điểm đời 

sống cách nghiêm túc; - siêng năng đến với bí tích hoà giải. 

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và siêng năng lãnh nhận bí tích hoà giải 

không đợi đến ngày lễ lớn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một lương tâm trong sáng, để con có thể nhìn mọi 

sự trong vẻ đẹp thanh cao của chúng. (Epphata) 

  


