
ĐIỀU CHÍNH YẾU VÀ CÁI PHỤ THUỘC (CHÚA NHẬT XVI/C) 

 

LỜI CHÚA: Luca 10,38-42 Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU vào 

một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước 

Người vào nhà mình. Bà có em gái tên là Maria ngồi 

bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với 

việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: ”Lạy 

Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không 

quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. 

Nhưng Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Martha, Martha, con lo 

lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà 

thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy 

mất”. 

SUY NIỆM 

Martha và Maria là hai chị em ruột của ông Ladarô. Cả ba chị em sống tại làng Bêtania. Bêtania cách 

Giêrusalem khoảng 6 cây số. Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, đi bộ rảo quanh khắp các miền Galilêa, 

Giuđêa và Samaria, mỗi khi có dịp về Giêrusalem, Đức Chúa GIÊSU thường dừng chân nghỉ ngơi nơi gia 

đình Bêtania. Từ đó Bêtania đồng nghĩa với hiếu khách. Trong ba năm ngược xuôi ấy hẳn Đức Chúa 

GIÊSU đã dành cho Martha-Ladarô-Maria một cảm tình đặc biệt. Đáp lại, cả ba chị em cũng trọn lòng 

tiếp đón Đức Chúa GIÊSU mỗi khi Ngài có dịp ghé nhà. Bằng chứng hiển nhiên nhất của mối tình song 

phương là phép lạ cả thể Đức Chúa GIÊSU thực hiện khi cho ông Ladarô - chết chôn 4 ngày - sống lại. 

Maria cũng là phụ nữ được Đức Chúa GIÊSU giải thoát khỏi 7 quỉ dữ ám hại. Do đó Maria còn được gọi là 

Maria Bêtania hoặc Maria Magdala. 

Trở lại với câu chuyện hai chị em Martha và Maria. Martha với tư cách chị cả - chủ nhà - có nhiệm vụ 

điều khiển cuộc tiếp rước. Maria là em út. Martha quả thực đã chu toàn bổn phận hiếu khách. Trong khi 

đó ”Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người”. Quay cuồng chuẩn bị thật chu đáo cho việc thết đãi 

Khách Quý, đã có lúc Martha tỏ ra khó chịu khi thấy Maria cứ ngồi yên nghe Chúa nói. Lúc này đây, nổi 

bật thái độ cư xử của Martha. Martha đứng lại thưa với Đức Chúa GIÊSU: ”Lạy Thầy, em con để con hầu 

hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với!” 

Lời trách cứ của Martha thật đáng ngạc nhiên. Lấy tư cách gì mà Martha dám sửa sai Đức Chúa GIÊSU? 

Điểm nhạy cảm của Martha quả thật thua xa em gái Maria. Chưa hết. Nơi trình thuật Tin Mừng theo 

thánh Gioan, khi Đức Chúa GIÊSU truyền cất phiến đá đậy ngôi mộ của ông Ladarô, thì cũng chính 

Martha cản ngăn: ”Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày” (Gioan 11,39). Nói 

thế, tức là Đức Tin của Martha còn kém cỏi. Trong khi đó Maria im lặng chờ đợi. Maria đoán biết việc 

trọng đại Đức Chúa GIÊSU sắp sửa thực hiện. 

Tuy nhiên, đây chỉ là một so sánh nhỏ giữa hai chị em. Bởi vì, cả Martha lẫn Maria đều được Giáo Hội 

Công Giáo tôn vinh hiển thánh. 



Việc phân tích kỹ thái độ của thánh nữ Martha khiến mỗi người giật 

mình thấy rằng đó cũng là thái độ của đại đa số, kể cả những người 

dám vỗ ngực tự hào là ”tử-tế” là ”tốt-lành”. Con người thật đáng 

thương. Càng dốt nát thì càng thiển cận và kiêu căng. Càng giàu sang có 

địa vị chức quyền lại càng cư xử hẹp hòi, nhỏ nhoi. Con số những người 

có thái độ như thánh nữ Maria Bêtania quả thật ít ỏi, nếu không muốn 

nói là hiếm có! 

Tình Yêu dạt dào và Đức Tin vững mạnh là hai yếu tố nền tảng điều 

khiển trọn cuộc sống và mọi cung cách hành xử của thánh nữ Maria 

Magdala. Thánh nữ biết phân biệt giữa điều chính yếu và cái phụ 

thuộc. Thánh nữ đã khôn ngoan và mau mắn ”chọn phần tốt nhất và sẽ 

không bị ai lấy mất”. 

Mỗi tín hữu Công Giáo hồi tâm xét lại cuộc sống. Bôn ba kiếm nhiều 

tiền? Tranh dành để giựt lấy chút địa vị và quyền bính? Ích lợi gì nếu 

con người bỏ quên hoặc sao lãng về đời sống thiêng liêng! ”Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn 

nào được ích lợi gì?” Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhắn nhủ như thế. 

Khi xuôi tay nhắm mắt con người mang theo gì? Thưa chỉ có việc lành phúc đức. Nguyện xin cho mỗi 

người biết điều chỉnh cuộc sống riêng tư trước khi quá trễ! 
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