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25/06/18 THỨ HAI TUẦN 12 TN 

Mt 7,1-5 

7:1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 

7:2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh 

em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. 

7:3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình 

thì lại không để ý tới? 

7:4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có 

cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, 

rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. 

7:6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới 

chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 

7:7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. 

7:9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 

7:10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 

7:11 Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, 

phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ 

xin Người. 

7:12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy 

làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. 

7:13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà 

nhiều người lại đi qua đó. 

7:14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. 

7:15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng 

bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 

 

XÉT MÌNH 

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì 

anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2) 

Suy niệm: Các nhà hiền triết tự cổ chí kim đều coi việc xét mình là cơ bản cho sự khôn ngoan. 

Triết gia Socrates nói: “Hãy biết mình.” Đức Khổng tử nói người quân tử giống như kẻ bắn 

cung, nếu bắn trật thì xét lại chính mình (chứ đừng chê cây cung bị cong). Đức Phật cũng coi 

việc giác ngộ như bước đầu để thành Phật. Chúa Giêsu dạy “đừng xét đoán” người khác 

nhưng trước tiên hãy xét mình, bởi vì khi mình chưa loại bỏ được cái xà trong mắt mình, là 

những nết xấu và thành kiến của mình, thì mình không thể thấy và lấy được cái rác trong mắt 

anh em. Với cái nhìn tầm xa hơn, việc xét mình còn giúp mình nhận thức rõ hơn thân phận 

mình trước mặt Thiên Chúa: thân phận tội lỗi. Như thế, nếu chúng ta mong được Thiên Chúa 

phán xét với lòng thương xót, thì chúng ta cũng phải biết sống với anh chị em bằng lòng nhân 

ái bao dung. 

Mời Bạn: Kinh nghiệm bản thân cho thấy chúng mình thích xét người hơn xét mình. Xét 

mình thì dễ thấy những điều tốt đẹp còn xét người thì, ôi thôi, biết bao là nết xấu. Để diệt trừ 

tận căn xu hướng thiên lệch ấy, mời bạn thực hành xét mình theo chiều sâu: không chỉ xét 

mình theo kiểu mình có phạm điều gì trong 10 điều răn hay không, mà còn xét những hành vi 

tiêu biểu của mình – dù chưa phải là hành vi tội lỗi – xem những động cơ sâu xa nào đã tác 

động lên chúng. 

Sống Lời Chúa: Chọn một việc đã làm trong ngày để xét mình theo chiều sâu. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 

con. Amen. 
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