
15.11.20 

CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A 

Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam 

Mt 25,14-20 
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống 

ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì 

nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ 

vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh 

thiên thần.” 

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI  

“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được 

năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến 

khác.” (Mt 25,16-17) 

 

Suy niệm: Trong não trạng thế tục thời nay, mọi sự đều quy về giá trị kinh tế, 

cái gì cũng phải trở thành vốn đầu tư sinh lợi. Cũng tương tự như thế nhưng 

được mở rộng trong tầm nhìn chương trình cứu độ. Tất cả những gì chúng ta 

có và cả sự hiện hữu của chúng ta là những nén bạc Chúa trao và Ngài mong 

muốn chúng ta sử dụng chúng không phải để thoả mãn hưởng thụ vật chất và 

ở đời này mà để sinh lợi cho Nước Trời (x. Mt 21,43). “Tên dầy tớ vô dụng” đem 

nén bạc đi chôn, đã bị trừng phạt không phải vì ăn chơi tiêu mất tài sản của chủ 

mà vì đã không biết dùng nó để “sinh lợi cho Nước Trời”. 

 

Mời Bạn: Mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những tài sản vốn liếng 

tinh thần, trí tuệ, sức khỏe, của cải vật chất. Nhận thức như vậy, chúng ta biết 

cám ơn Chúa, và nhất là cám ơn Ngài vì đã cho chúng ta sinh ra trên cõi đời 

này. Ngài mời gọi mỗi người đừng cất giấu những ơn lành Chúa ban, nhưng 

hãy tìm cách làm cho những ân sủng đó sinh hoa trái bằng cách mở lòng ra và 

chia sẻ cho tha nhân. Càng được chia sẻ, những nén bạc càng sinh lợi. 

 

Sống Lời Chúa: Sinh lợi cho Nước Chúa bằng cách dùng những khả năng 

Chúa ban để chia sẻ, phục vụ tha nhân, nhất là những người bé mọn, đau khổ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự con có đều là do Chúa ban. Tuy nhiên, nhiều 

lúc con tự hào cho rằng đó là do tài năng của con, nên con cất giấu làm của 

riêng. Xin biến đổi tâm hồn con, con biết hiến thân để chia sẻ, phục vụ anh chị 

em con. Amen. 


