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03.08.21 

THỨ BA TUẦN 18 TN 

Mt 15,1-2.10-14 

1Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-

su và nói rằng : 2“Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, okhông chịu 

rửa tay khi dùng bữa s  

10Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo : “Hãy nghe và hiểu cho rõ : 11Không 

phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới 

làm cho con người ra ô uế.” 

12Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng : “Thầy có biết không ? 

Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” 13Đức Giê-su đáp : 

“Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 14Cứ 

để mặc họ. Họ là onhững người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù 

xuống hố.” 

Ô UẾ VÀ TINH SẠCH 

“Không phải cái vào miệng làm con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra…” (Mt 

15,11) 

Suy niệm: Ô uế là một ý niệm chìa khóa trong Thánh Kinh. Nó gắn liền với cảm thức về sự 

thánh thiện, tinh tuyền của Thiên Chúa. Người hay vật ô uế thì bất xứng với Thiên Chúa, và 

cần phải được thanh tẩy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ý niệm này được hiểu một cách máy 

móc, hoàn toàn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Dần dần người ta chỉ lo làm hay tránh 

những điều hoàn toàn bên ngoài để khỏi ô uế, mà không hề quan tâm đến sự trong sạch trong 

tâm hồn mình. Ý niệm về ô uế hay tinh sạch cũng dần co lại nơi chính nó, và đặc tính tương 

quan (với Thiên Chúa) không còn được thấy rõ nữa. 

Chính trong bối cảnh này mà Đức Giê-su đã bày tỏ quan điểm của Ngài. Ngài chuyển tiêu 

điểm của ô uế hay tinh sạch vào bên trong. Và Ngài giới thiệu một vị Thiên Chúa thấu suốt 

tâm can người ta và quan tâm trước hết đến những gì ở trong đáy lòng ấy: “Không phải cái 
vào miệng làm con người ra ô uế, nhưng chính là cái từ miệng xuất ra”! 

Mời Bạn: Chúng ta quan tâm đến sự sạch sẽ của thực phẩm, y phục, nhà cửa, môi trường. 

Chúng ta chống lại mọi hành động gây ô nhiễm nguồn nước, bầu không khí, v.v… Nhưng còn 

tư tưởng, tâm hồn của chúng ta thì sao? Ta đi xưng tội để được Chúa tha thứ; nhưng Bí tích 

Sám hối này có được ta cử hành thực sự từ trong tâm hồn, chứ không qua loa, máy móc không? 

Sống Lời Chúa: Thành tâm đặt mình trước mặt Chúa và kiểm điểm cuộc sống của mình. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con 
nên chung thủy…” 

  

  


