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13/02/2019: THỨ TƯ 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." 

 

ĐIỀU LÀM CHO Ô UẾ 

“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15) 

 

Suy niệm: Môi trường thiên nhiên ngày nay đang bị ô nhiễm trầm trọng chẳng phải tự nó làm 

cho nó ô uế. Chính từ tâm địa xấu xa của con người dẫn đến những hành động làm cho môi 

trường bị ô uế và làm hại ngược lại con người sống trong đó. Thức ăn tự nó chẳng phải là thứ 

gì ô uế và không làm cho ô uế tâm hồn người ăn nó. Tâm hồn người ta bị ô uế là do lòng dạ 

xấu xa của họ. Từ tấm lòng xấu mới xuất ra những thứ xấu xa. “Lòng đầy thì mới nói ra.”Đức 

Giê-su liệt kê một loạt tội lỗi làm cho con người ra ô uế và chúng phát xuất từ lòng xấu: tà 

dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, 

kiêu ngạo, ngông cuồng. Tội lỗi bắt nguồn từ trong ý muốn, trong lòng. Nếu có hành động 

biểu lộ ra bên ngoài thì đó chỉ là biểu hiện của cái lòng đã phạm tội. 

Mời Bạn: Những tội lỗi được Đức Giê-su liệt kê vốn xuất phát từ lòng xấu của con người. 

Kể ra những tội lỗi xấu xa này, Đức Giê-su không có chỉ khuyên phải tránh những tội lỗi ấy, 

vì đó chỉ là cách “chữa bệnh theo triệu chứng”; nhưng Người muốn truy đến tận nguồn gốc 

phát sinh ra tội là lòng người, vì cỏ phải nhổ tận gốc, bệnh phải chữa tận căn. Bạn có thể nhận 

thấy mình có tội, nhưng bạn đã biết đâu là gốc rễ tội lỗi đó, đâu là “mối tội đầu” của bạn 

chưa? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi kiểm điểm đời sống thấy mình phạm tội này tội kia, mời bạn xét 

thêm động lực nào đã tác động khiến bạn làm như thế. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Giáo Hội Chúa là thánh thiện, nhưng con cái Giáo Hội là những tội 

nhân. Xin cho chúng con khi nỗ lực canh tân Giáo Hội thì trước hết hãy nỗ lực canh tân lòng 

mình. 
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