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22/06/18 thứ sáu tuần 11 tn 

Th. Gio-an Phi-sơ và Tô-ma Mô, tử đạo 

Mt 6,19-23 
6:19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối 
mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. 
6:20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt 
không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. 
6:21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 
6:22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt sáng, thì toàn thân anh 
sẽ sáng. 
6:23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng 
nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào! 
 

ĐẦU TƯ KHO TÀNG TRÊN TRỜI 

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư 

nát.” (Mt 6,20) 

 

Suy niệm: “Hãy gìn giữ kho tàng đang có nơi bạn là sự tử tế. Hãy biết cách cho 

đi mà không do dự, cách mất đi mà không hối tiếc, cách đắc thủ mà không ti 

tiện” (Nhà văn G. Sand). Trước cuộc sống mong manh, bấp bênh, lắm người tìm 

sự an tâm bằng cách tích trữ kho tàng dưới đất: của cải vật chất, sổ tiết kiệm, bất 

động sản… Đức Giê-su dạy ta hãy có cái nhìn xa trông rộng hơn, tích trữ kho 

tàng trên trời, nơi kho tàng của ta bền vững muôn đời. Khi đầu tư kho tàng dưới 

đất, ta chăm chú đến của cải vật chất, ta cậy dựa vào chính mình; đang khi tích 

trữ kho tàng trên trời, ta quan tâm đến những giá trị tinh thần, cũng như tin tưởng 

phó thác nơi Chúa. Kho tàng trên trời bền vững vì là những việc lành liên hệ đến 

Danh Chúa, Nước Ngài, thánh ý Ngài. 

 

Mời Bạn: Kho tàng bạn ở đâu, thì tim bạn cũng ở đó. Lòng bạn, tim bạn hướng 

về kho tàng cao quý trên trời, đôi mắt bạn sẽ bừng sáng, trong veo. Tim bạn, lòng 

bạn chỉ biết hướng về kho tàng đời này, mắt bạn sẽ trở nên tối tăm, u tối. Hiện 

nay, tim bạn đang tập trung hướng về loại kho tàng nào? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi suy xét xem mình đang đầu tư cho loại kho tàng dưới đất 

hay trên trời, và điều chỉnh để cặp mắt soi cuộc đời mình được trong sáng, không 

còn sự tối tăm của vụ lợi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu gương cho con khi nỗ lực đầu tư 

cả cuộc đời cho Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha. Xin cho con biết noi gương Chúa, 

khôn ngoan làm theo lời Chúa dạy: làm các việc lành phúc đức, đầu tư cho kho 

tàng trên trời, là kho tàng bền vững mãi mãi. Amen. 
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