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SUY NIỆM LỜI CHÚA NGÀY THƯỜNG TUẦN 27 TN

THỨ BA 10/07/2014
Lời Chúa
Lc 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 (quá). Chỉ có một
sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Suy niệm
Tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến hai nhân vật là hai chị em Martha và Maria, cũng là nhấn
mạnh đến hai thái độ cần có của một người Kitô hữu: Tinh thần phục vụ nơi Martha và thái độ
quý trọng và chăm chú lắng nghe lời Chúa của Maria.
Qua lời khen tặng đối với bà Maria, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy Lời Chúa phải chiếm
giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của chúng ta:
. Lời Chúa có giá trị đổi mới tâm hồn và đời sống con người.
. Lời Chúa đem lại sự sống và hạnh phúc đích thực cho con người.
Thái độ của Maria ngồi dưới chân Chúa là thái độ của người mộn đệ. Đây cũng là thái độ phụng
vụ mà Giáo Hội trong các Thánh lễ khuyên chúng ta nên ngồi lắng nghe và suy gẫm Lời Thiên
Chúa. Vì khuynh hướng của con người thời đại hôm nay là thích nói hơn thích nghe, thích hoạt
động hơn suy nghĩ, thích bầu khí náo động hơn trầm lặng... Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ
chúng ta đừng sao lãng việc "ngồi" dưới chân Chúa, vì đó là phần tốt nhất.
Bài học chúng ta học được nơi chị em Martha và Maria chính là thái độ ân cần, yêu mến và
phục vụ Chúa khi Ngài đến thăm, và phục vụ Chúa vì Chúa, chứ không vì mình hay vì lợi lộc vật
chất nào.
Lạy Chúa ! Chúng con luôn nhớ "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ
đường con đi".

Kính chuyển:
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