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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. 

 
LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU 

“Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình đi đón chàng 
rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn…” (Mt 25,1-2) 

 
Suy niệm: Đám rước dâu ban đêm theo tập tục Do Thái vẫn tiến hành dù không có 
mặt năm cô phù dâu khờ dại. Điều đáng tiếc là các cô, chỉ vì “đoảng”, mang đèn mà 
không mang dầu, mà bị loại khỏi cuộc vui. Điều đáng tiếc trong dụ ngôn lại là tai hoạ 
không thể cứu vãn nổi cho cả cuộc đời chúng ta, nếu như chỉ vì những lý do không 
đâu mà ta vĩnh viễn hụt mất bữa “tiệc cưới của Con Chiên” (Kh 19,6-9). Để tham dự 
bữa tiệc đó, không chỉ cần một vài hành động ngẫu hứng mà đủ; trái lại tâm hồn ta 
phải là ngọn đèn luôn đầy dầu, chất dầu yêu thương của Đức Ki-tô, luôn cháy sáng 
bằng cả cuộc đời sẵn sàng phục vụ. 
 
Mời Bạn: Như để khắc hoạ lại hình ảnh người trinh nữ khôn ngoan, thi sĩ Tagore đã 
tự ví mình với người ca công hèn mọn, ôm cây đàn chờ đợi suốt đêm khuya, mong 
được vào trước thánh nhan Chúa để hát dâng Người bài ca. Phần bạn, bạn có phải 
là người tín hữu chỉ sốt sắng trong những ngày lễ lớn? Hay bạn chỉ năng nổ công 
tác tông đồ trong những dịp đặc biệt (như cứu trợ nạn nhân bão lụt chẳng hạn…)? 
Những điều đó quả là cần nhưng chưa đủ. Người “trinh nữ bình dầu luôn luôn đầy” 
là người sống tinh thần cầu nguyện trong từng giây phút bình thường của cuộc sống, 
là người coi việc phục vụ những người đang sống bên cạnh là việc tông đồ thường 
xuyên của mình. 
 
Sống Lời Chúa: Nhẫn nại, vui vẻ phục vụ người thân cận. Trung thành với việc cầu 
nguyện mỗi ngày. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đong đầy tim con bằng tình yêu Chúa, để con chiếu toả 
tình yêu đó qua cuộc sống luôn sẵn sàng phục vụ. 
  


