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 15/11/20               CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A  
                    Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam  
                                            Mt 25,14-20 

 

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. 
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16/11/20                    THỨ HAI TUẦN 33 TN 
                     Th. Ma-ga-ri-ta Tô Cách Lan, trinh nữ   
                                           Lc 18,35-43 

 

XIN CHÚA MỞ MẮT TÂM HỒN 

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,38) 

 

Suy niệm: Đối với người Do Thái, danh xưng “Con Vua Đa-vít” có ý 

chỉ về Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế sẽ đến để ứng nghiệm lời hứa của 

Thiên Chúa mà các ngôn sứ tiên báo. Người mù Giê-ri-cô gọi Chúa 

Giê-su như thế có nghĩa là anh ta tin Ngài là Đấng Thiên Sai, và tin 

rằng chỉ có quyền năng siêu nhiên của Ngài mới có thể chữa anh khỏi 

cảnh tật nguyền này. Như thế, tuy anh bị mù thể lý nhưng cặp mắt đức 

tin trong tâm hồn anh vẫn sáng. Và hơn nữa, khi anh được chữa lành 

cặp mắt thể lý, anh càng thêm sáng cặp mắt siêu nhiên: - Anh “nhìn 

thấy được”; - anh “đi theo” Chúa Giê-su; - và “tôn vinh Thiên Chúa.” 

 

Mời Bạn: Những người sáng con mắt thể lý mà lại mù cặp mắt tâm 

hồn, mù cặp mắt đức tin thì còn bất hạnh hơn người mù thể lý nhưng lại 

sáng cặp mắt đức tin để nhìn thấy Chúa. Đáng buồn hơn nữa là họ cứ 

tưởng mình đang sáng mắt, và vì thế như Chúa nói: “Các ông nói rằng 

„chúng tôi thấy‟ nên tội các ông vẫn còn” (Ga 9,41). Bởi vậy, chúng ta 

phải tập thói quen cầu xin Chúa cho mình được thấy để con mắt tâm 

hồn được trong sáng và nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống mình. 

 

Sống Lời Chúa: Xét mình dưới ánh sáng của Lời Chúa là phương thế 

hữu hiệu để chữa lành bệnh mù tâm hồn. Cuối mỗi ngày bạn đọc Lời 

Chúa và thinh lặng kiểm điểm xem mình đã thực hành Lời Chúa như 

thế nào. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con luôn mang trong mình sự mù lòa 

cần được Chúa chữa lành, đặc biệt là về tâm hồn. Xin tình yêu Chúa 

chữa lành cho chúng con, để chúng con được giải thoát khỏi tội lỗi, 

khỏi khổ đau; ngõ hầu có được hạnh phúc viên mãn cả xác hồn. 
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17/11/20                       THỨ BA TUẦN 33 TN 
                                 Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri 
                                             Lc 19,1-10 

 

CUỘC TÂM GIAO VỚI CHÚA 

Gia-kêu leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su. Khi tới nơi, Người 

nói: “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà 

ông!” (Lc 19,4-5) 

 

Suy niệm: Để gặp được Chúa Giê-su, ông Gia-kêu không nề hà cũng 

không sĩ diện. Ông thoăn thoắt chạy tới trước, trèo lên cây sung mặc 

cho ai đó buông lời đàm tiếu. Ông chỉ có một nỗi khát khao từ thâm sâu 

tâm hồn muốn nhìn thấy Chúa cho bằng được, cho dù với tư thế vắt vẻo 

trên cây sung và cho dù chỉ một lần thôi. Đáp lại, Chúa Giê-su cũng 

chẳng kiểu cách khách sáo. Chẳng đợi ai mời, Chúa cũng nói với Gia-

kêu, „tự nhiên‟ như nói với một người bạn thân lâu ngày mới gặp: “Này 

ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Đây 

không chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng lại là một cuộc tâm giao giữa 

Chúa và Gia-kêu. Đúng hơn, vị khách không-mời-mà-đến này đã cuốn 

hút Gia-kêu vào cuộc tâm giao với Ngài và đã biến đổi ông từ một Gia-

kêu tội lỗi thành một Gia-kêu công chính. 

Bạn ơi, đã bao giờ bạn cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô với cả 

tấm lòng như thế chưa nhỉ? Biết bao lần chúng ta không thể đến với 

Ngài vì đôi chân mình bị tê liệt bởi thứ bệnh dửng dưng vô cảm. Biết 

bao lần khác bạn đến với Ngài một cách máy móc, thụ động, theo kiểu 

„ai sao tôi vậy‟. Bạn cứ thử nung nấu một tấm lòng khao khát Chúa 

cách tột cùng và sống mối tâm giao với Ngài mà xem, Ngài sẽ biến đổi 

bạn một cách không ngờ đấy! 

Sống Lời Chúa: Ngoài những việc đạo đức chung với cộng đoàn, bạn 

nhớ dành cho Chúa những phút cầu nguyện riêng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết lắng nghe, biết đến 

với Chúa bằng tâm tình yêu mến và khao khát được biến đổi cuộc đời. 
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18/11/20                       THỨ TƯ TUẦN 33 TN 
                  Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô  
                                           Lc 19,11-28 

 

SINH LỢI CHO NƯỚC CHÚA 

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13b) 

 

Suy niệm: Trong mười người đầy tớ được giao bạc, mỗi người một nén 

thì Tin Mừng Lu-ca chỉ tường thuật lại ba người. Người thứ nhất làm 

lợi được mười nén và anh ta được cai trị mười thành, người thứ hai năm 

nén và được giao trọng trách năm thành. Nhưng với người thứ ba thì 

không trôi chảy tốt đẹp như thế. Chẳng biết vì lười biếng hay vì sợ rủi 

ro thất bại, anh này đem nén bạc của chủ “bọc khăn cất kỹ”. Dù vì lý 

do nào đi nữa, anh cũng thấy làm như thế là không ổn nên tìm cách 

chống chế và „đổ thừa‟ cho ông chủ: “Vì ông là người khắc nghiệt”! 

Chẳng phải ông chủ đã tin tưởng giao cho anh số bạc đồng đều như các 

bạn sao? Chẳng phải điều ông chủ muốn anh cũng như các bạn là “làm 

ăn sinh lợi” sao? Các bạn anh được trọng thưởng vì đã “sinh lợi” nén 

bạc ông giao phó chứ không phải vì số lời được năm nén hay mười nén. 

Việc anh đem „đóng băng‟ vốn liếng của chủ không phải là bảo vệ tài 

sản cho chủ mà thực chất là phá hỏng kế hoạch của ông. Anh bị coi là 

“đầy tớ tồi tệ” và bị tước hết những gì anh đang có chỉ vì không biết 

sinh lời cho chủ mình. 

Mời Bạn: Thiên Chúa cũng trao cho bạn như những người khác Ngài 

trao cho mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng chung quy cũng là 

một nén. Ngài đang chờ bạn làm lợi nén bạc ấy không phải cho Ngài 

mà cho chính bạn. 

Sống Lời Chúa: Nén bạc của bạn là gì? Bạn hãy sinh lợi bao nhiêu có 

thể. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con những khả năng mà con nhìn thấy 

và những khả năng tiềm ẩn trong con. Xin cho con biết tận dụng những 

điều Chúa ban để phục vụ chứ không khư khư giữ lấy và cất kỹ. Amen. 
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19/11/20                         THỨ NĂM TUẦN 33 TN 
                                               Lc 19,41-44 

 

NHẬN RA DẤU CHỈ BÌNH AN 

“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho 

ngươi!” (Lc 19,42) 

 

Suy niệm: Hòa bình là khát vọng của con người và cũng là quyết sách 

của Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế được các tiên tri tiên báo là Hoàng tử 

Hòa Bình, Vị Vua Thái Bình đến đem lại cảnh thái bình an lạc cho trăm 

họ. Sứ mệnh đó được xác nhận khi Chúa Giê-su sinh ra, các thiên thần 

ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài 

người Chúa yêu thương.” Chúa Giê-su  mang đến cho trần gian một 

nền hòa bình vĩnh cửu. Thù hận, ghen ghét hết những mầm giống của 

chiến tranh đã bị Ngài lên án và đóng đinh vào thập giá. Chúa đã hiến 

thân chịu chết để tuôn đổ vào con tim mỗi người dòng máu tình yêu 

không biên giới, kết nối mọi người trong Thiên Chúa, để hết thảy trở 

nên anh em chị em. Đấng đem lại phúc bình an đã bị đồng bào của 

mình chối từ. Họ không nhận ra nơi Ngài những gì đem lại bình an cho 

họ. 

Mời Bạn: Chiến tranh, bạo lực, biểu tình, cướp bóc lừa đảo đầy dẫy 

trên mạng, trong xã hội, ở khắp nơi ngay cả những nước xưa nay vốn 

thanh bình yên ổn. Cơn bão văn hóa sự chết đang hình thành trong mọi 

ngõ ngách tâm hồn và cuộc sống con người. Chúng ta được mời để xây 

dựng hòa bình theo giáo huấn và mẫu gương sống động của Chúa Giê-

su. Không chỉ là biết trên lý thuyết nhưng mỗi người phải để ơn Chúa 

thấm nhập và biến đổi con tim của mình. 

Sống Lời Chúa: Là người đem bình an, tôi quyết tâm “đem yêu thương 

vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem tha thứ vào chốn 

lỗi lầm.” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh ở đời, xin cho con biết 

nói „không‟ với bạo lực và thù hận. Amen. 
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20/11/20                         THỨ SÁU TUẦN 33 TN 
                                              Lc 19,45-48 

 

CẢM THẤY ĐAU LÒNG 

Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà cầu 

nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 

19,46) 

 

Suy niệm: “Trải qua một cuộc bể dâu,…” nhìn thấy nhiều nhà thờ bị 

chiếm dụng làm cửa hàng, kho hàng, thậm chí trở thành khách sạn, vũ 

trường… người tín hữu đã phải xót xa mà “đau đớn lòng.” Cũng vậy, 

khi thấy những kẻ buôn bán, đổi chác trong đền thờ, Chúa Giêsu cảm 

thấy đau lòng và đã phải nổi giận, nặng lời với họ, cho dù có vì thế 

Ngài bị thù ghét và mưu toan hãm hại. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, 

mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa. Thế mà, chúng ta cứ 

thản nhiên khi phạm tội, làm nhơ uế đền thờ thiêng liêng của Người! 

Thế mà chúng ta cũng chẳng hề lo lắng, mau mắn thanh tẩy đền thờ tâm 

hồn ấy bằng bí tích hòa giải! 

Mời Bạn: Gìn giữ, chăm sóc và quan tâm đến thực trạng linh hồn mình 

là bổn phận thường xuyên của người tín hữu, nhất là mỗi khi tham dự 

thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa. Sự trong sạch của tâm hồn là 

điều kiện cần thiết để xứng đáng trở thành nơi Chúa ngự. 

Chia sẻ: Có bao giờ bạn hiểu rằng tâm hồn bạn cũng là đền thờ của 

Chúa Thánh Thần, để bạn thanh tẩy và gìn giữ mỗi ngày, hầu xứng 

đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa chưa? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ loại trừ một tật xấu với ý thức thanh tẩy và gìn 

giữ đền thờ thiêng liêng của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ rộng để có thể 

đón tiếp những người nào cần đến tình thương của đồng loại, anh 

em, nhưng cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận mọi kiêu căng, ganh tị, bất 

hoà. Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và là cổng dẫn vào Nước 

Chúa. Amen.                                                             (Theo Flor McCarthy) 
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21/11/20                    THỨ BẢY TUẦN 33 TN 
                                    Đức Mẹ dâng mình   
                                          Mt 12,46-50 

 

THI HÀNH Ý CHÚA LÀ MẸ CHÚA 

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ 

tôi.” (Mt 12,50) 

 

Suy niệm: Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ là cơ hội tốt để 

chúng ta chiêm ngắm, học theo cách thế Đức Mẹ thi hành ý muốn của 

Thiên Chúa. Ngay từ thời thơ ấu, Đức Mẹ đã muốn thuộc về Chúa trọn 

vẹn, làm việc Chúa muốn, thi hành điều Chúa dạy. Theo lời Chúa Giê-

su trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su hai 

lần: một lần là mẹ khi sinh-thành-dưỡng-dục Chúa Giê-su về phương 

diện thể lý; lần khác về phương diện thiêng liêng khi ngài thi hành ý 

muốn của Thiên Chúa, chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế theo lời sứ 

thần truyền, cũng như luôn đáp tiếng xin vâng trong mọi tình huống của 

đời mình. Mẫu gương ấy của Mẹ giúp ta hiểu được Lời Chúa nói với 

mỗi người: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em 

tôi, là mẹ tôi.” Những lời này khích lệ ta trong việc kiên trì giữ lề luật 

Chúa mỗi ngày. Dù thuộc bậc sống nào, tất cả chúng ta đều có cơ hội 

trở thành người thân nghĩa thiết với Chúa. 

Mời Bạn: Là người giáo dân giữa đời, bạn được khích lệ sống theo 

Mười điều răn và Tám mối phúc. Là tu sĩ, bạn được mời gọi sống ý 

Chúa cách triệt để qua ba lời khuyên Tin Mừng. Cơ hội cho từng người 

đều như nhau. Điều quan trọng là ta ý thức, tận dụng để nên người thân 

của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Chúa muốn tôi sống như người con hiếu thảo của 

Chúa để trở thành người nhà thân thiết của Ngài. Tôi quyết đáp lại ý 

muốn của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với các đòi hỏi trong 

bậc sống con đã chọn lựa, theo gương Mẹ Ma-ri-a. Amen. 


