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Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ 

Mc 7,14-23 

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu 

cho rõ : 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 ra ô uế. 16 Ai 

có tai nghe thì nghe !” 

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 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, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra 

ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ 

trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng 

người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, 

độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều 

xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” 

CÁI LÀM CON NGƯỜI RA Ô UẾ 

“Không có gì từ ngoài vào trong con người, lại có thể làm nó ra ô uế; nhưng chính cái 

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

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu một mực cho rằng phải thanh tẩy tâm hồn bằng cách 

thực hành các nghi thức như rửa tay, tẩy rửa chén bát. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại chân 

lý hiển nhiên mà họ đã bỏ qua, đó là không có thứ thực phẩm vật chất nào có thể làm cho 

tâm hồn con người ra ô uế được. Những ý nghĩ xấu xa, những tâm tình lệch lạc từ lòng 

người phát xuất ra, mới là thủ phạm làm dơ bẩn lòng người và làm cho con người mất ân 

nghĩa với Chúa, mất tương quan tốt đẹp với tha nhân: “Vì từ bên trong, từ trái tim, phát 

xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo 

trá, trác táng, ganh tỵ, phi báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó 

đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.”  

Mời Bạn: Việc thanh tẩy chỉ bằng một số nghi thức tẩy rửa bên ngoài không thể làm cho 

chúng ta trở nên thanh sạch. Thay vào đó, chúng ta phải bắt đầu bằng việc “tu tâm dưỡng 

tính,” và nhờ ơn Chúa như “mạch nước hằng sống vọt lên từ trong lòng” (x. Ga 4.14) tâm 

hồn ta được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa 

bằng chính cái tâm trong sáng qua những việc làm tích cực, đem lại niềm vui và hạnh phúc 

cho người khác. 

Sống Lời Chúa: Luôn quy hướng về Chúa để lời nói, hành động của chúng ta xuất phát từ 

cái tâm ngay thẳng. 

Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa, lắng nghe Lời Chúa, để tâm 

hồn chúng con được thanh tẩy khỏi những sự ô uế hầu chúng con là chứng nhân trung 

thành của Chúa.  

 


