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Gospel Translation of the 16th  Sunday in Ordinary Time – July 21, 2019 (C) 

PHÚC ÂM (Gospel): Luca 10, 38-42  

 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người 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 
Chúa 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". Đó là lời Chúa 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):   Luca 10:38-42 
 
Các học giả muốn nhấn mạnh đâu là ý Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca. Ý Chúa tỏ ra ngay sau dụ ngôn người 
Samari nhân hậu, trong đó nổi bật chiều kích thực hành Lời Chúa của người Kitô hữu.  Câu chuyện này nhằm làm 
nổi bật một hành động  đó là biết lắng nghe Lời Chúa.  
 
Câu chuyện không nhằm mục đích hạ bệ cô Martha và lòng hiếu khách của cô. Không có những người như cô 
Martha trên thế giới này, thì Chúa Giêsu cũng chẳng có gì để ăn, và trồng bát đũa bẩn thỉu sẽ bị chất đống trong 
bếp. 
 
Phải nói rằng, cô Martha cần phải học hỏi nhiều điều khác quan trọng hơn là lo lắng về những chi tiết thực tế của 
sự hiếu khách, đó là ngồi bên chân Chúa Giêsu để lắng nghe những lời của Ngài khuyên dạy.  
 
Điều tốt nhất của người Kitô hữu là sống trọn vẹn cho Chúa Kitô bằng cách đặt Ngài trên hết mọi sự việc và luôn là 
môn đệ trung thành của Ngài, nghĩa là người môn đệ sống vừa biết lắng nghe lời Ngài và biết hành động theo như 
lời Ngài dạy. Trong đời sống tâm linh, chúng ta được mời gọi sống vừa biết lắng nghe Lời Chúa và vừa biết thực 
hành Lời Ngài.  
 
Chúng ta chuyển từ cầu nguyện đến hành động và từ hành động đến cầu nguyện, và chúng ta hy vọng rằng hành 
động của chúng ta cũng sẽ là một lời cầu nguyện. Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, chúng ta cần phải vừa là 
cô Martha và vừa là cô Maria. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý?  Nó có an ủi, 
thử thách bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 
 
 
2. Bạn đánh giá giáo xứ của bạn như thế nào khi về lòng hiếu khách của giáo xứ? Những người mới gia nhập vào 
giáo xứ được tiếp đón và được giúp đỡ như thế nào để hòa nhập vào giáo xứ? Làm thế nào giáo xứ của bạn tỏ lòng 
hiếu khách hơn? Đừng để cha xứ của bạn biết. (Nếu cha xứ của bạn ở Ái-Nhĩ-Lan, chúng ta nên đợi cha xứ về rồi 
trả lời. ) 
 
3. Nếu bạn có vấn đề gì với một người nào đó (chẳng hạn như cô Martha), bạn có ý nói thẳng với người đó hay bạn 
đi phàn nàn về người đó với người khác? 
 
4. Bạn có xu hướng giống cô Martha hay giống cô Mary hơn? Làm thế nào bạn có thể vừa biết lắng nghe Lời Chúa 
và vừa biết thực hành Lời Ngài? 
 
5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng 
ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 


