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PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 (Gospel: Mark 7:1-8, 14-15, 21-23) 
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ 
thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. 
Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng 
bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa 
trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những 
người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại 
dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói 
tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng 
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ 
loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người". 
  
Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên 
ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, 
chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những 
tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh 
tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho 
người ta ra ô uế". 
Đó là lời Chúa. 
 
 
KINH THÁNH BÌNH LUẬN (GOSPEL COMMENTARY: Mark 7:1-8, 14-15, 
21-23) 
 
Sau khi nghe bài đàm luận về Bánh Hằng Sống của thánh Gioan trong năm 
tuần qua, bây giờ chúng tôi trở lại với Tin Mừng của thánh Marcô. Các trích 
đoạn của tuần này chỉ chú trọng vào một trong hơn 600 tập tục con người mà 
các nhà lãnh đạo Do Thái đã bỏ thêm vào Lề Luật của Môi-se. Theo thời gian, 
những tập tục đó trở nên quan trọng như Luật của Đức Chúa Trời vậy. Tập 
tục được đề cập trong Tin Mừng này là “nghi thức rửa tay” được thực hiện 
trước khi ăn. Nghi lễ Rửa còn phải theo nhiều nghi thức rất nghiêm ngặt trước 
khi được thực hiện.  
Tiếc thay, những truyền thống đó sẽ bị dần dần thấm nhuần vào sự thánh thiện 
của lòng con người. Khi được hỏi tại sao các môn đệ của Ngài gạt bỏ truyền 
thống quan trọng này của tổ tiên của họ, Chúa Giêsu trả lời rằng sự thánh 



thiện còn quan trọng hơn nhiều các nghi lễ rửa. Nó đòi hỏi một đức tin sống 
động phù hợp với Giáo Huấn của Thiên Chúa và còn phải biết kết hợp với sự 
tha thứ, một đức tính trong sạch mà Ngài ban cho.  Nghi thức rửa có hoàn hảo 
đi nữa cũng không thể thay thế cho một trái tim trong sạch. Điều Chúa Giêsu 
mong mỏi là một trái tim biết quay trở về Ngài. Với những người Pha-ri-siêu, 
Chúa nói: "Những người này tôn trọng Ta bằng môi miệng, nhưng trái tim của 
họ còn ở xa Ta." 
Trong những câu cuối cùng của Tin Mừng tuần này, Chúa Giêsu nói rằng sự ô 
uế không phải do từ bàn tay dơ bẩn mà ra, nhưng từ những tư tưởng xấu nẩy 
nở trong một trái tim ô uế. Chúa Giêsu có đưa ra 13 ví dụ về những tư tưởng 
xấu. 
 
Câu hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 
1.Quay lại người bên cạnh bạn và chia sẻ những câu trong Tin Mừng đã thu 
hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
2. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu liệt kê 13 ví dụ giúp chúng ta có được một trái 
tim trong sạch. Ví dụ nào là ví dụ thử thách lớn nhất đối với bạn? 
 
3. những phục vụ nào bằng môi miệng mà chúng ta có thể dâng cho Thiên 
Chúa  
 
4. Xin nêu những đặc điểm của một trái tim thuần khiết?  Làm thế nào chúng 
ta có được một trái tim thuần khiết? 
 
 
5. Một điều Chúa Jêsus đang nói với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm 
nay về việc một môn đệ nên nói hoặc hành động như thế nào? Và bạn cần làm 
gì hoặc thay đổi  gì để trở thành một môn đệ tốt hơn? 
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