
   31 www.linhthao.de
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Mt 25,1-13 
25:1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra 
đón chú rể. 
25:2 trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 
25:3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 
25:4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 
25:5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 
25:6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" 
25:7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 
25:8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các 
chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 
25:9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng 
mà mua lấy thì hơn". 
25:10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo 
chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 
25:11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho 
chúng tôi với!" 
25:12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" 
25:13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. 

 

GHI NHỚ CÙNG ĐÍCH ĐỜI NGƯỜI 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) 

Suy niệm: “Quên mục đích của mình là hình thức phổ biến nhất của sự khờ dại” 

(Triết gia F. Nietzsche). Tại sao các cô phù dâu khờ dại lại có thể quên mang theo 

dầu dự trữ? – Có lẽ các cô cũng đã nghĩ đến quãng đường dài đi đón chàng rể, nhưng 

lòng trí còn mãi mê với áo quần, giày dép, đồ trang điểm, nên rốt cuộc quên mất 

chuyện quan trọng hơn là mang thêm dầu, mục đích của việc phù dâu. Cũng vậy, 

cuộc sống hôm nay với những tiện nghi vật chất, hưởng thụ lạc thú, lắng lo công ăn 

việc làm… có thể chi phối tâm trí ta, làm cho ta xao lãng, quên mất cùng đích tối 

hậu của đời người: phụng thờ Chúa, đạt được ơn cứu độ cho mình và cho người 

khác. Khi nào quên cùng đích tối hậu của đời mình, ta gia nhập nhóm người khờ dại 

của thế giới. 

Mời Bạn: Nhớ đến mục đích soi đèn đón chàng rể, các cô phù dâu sẽ chuẩn bị dầu 

dự trữ. Tương tự, nhớ đến cùng đích tối hậu sẽ giúp bạn có những chuẩn bị cho cùng 

đích ấy. Cùng đích tối hậu ấy chi phối, ảnh hưởng đến mọi lựa chọn lớn nhỏ trong 

đời bạn. Bạn có ý thức mình đang đi về đâu và hướng đi ấy có đưa bạn đến vui hưởng 

hạnh phúc muôn đời với Chúa của mình không? 

Sống Lời Chúa: Tôi xét xem mục đích cuối cùng của tôi trong cuộc đời là gì: tiện 

nghi đời sống, hưởng thụ, kiếm tiền hay thờ phượng Chúa, mưu cầu phần rỗi cho 

mình và cho người khác?  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chỉ cho con thấy rõ ý nghĩa, cùng 

đích cuộc đời của mình. Xin cho con xác tín phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân trong 

cuộc sống hôm nay để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa là đích 

điểm đời con. Amen. 
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