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Lc 13,22-30 
13:22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc 
mà giảng dạy. 
13:23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" 
Người bảo họ: 
13:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều 
người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 
13:25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt 
đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", thì ông sẽ bảo anh em: "Các 
anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!" 
13:26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và 
ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi". 
13:27 Nhưng ông sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho 
khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!". 
13:28 "Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và 
Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra 
ngoài. 
13:29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa 
13:30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ 
xuống hàng chót". 

 

GIỜ ĐÃ ĐIỂM 

“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân 

làm điều bất chính.” (Lc 13,27) 

Suy niệm: Ông chủ trong dụ ngôn quả là phũ phàng: đã không thèm nhìn mặt lại còn chửi 

rủa thậm tệ những người đã từng đồng bàn ăn uống với ông. Mà ông làm thế chỉ vì một lý 

do xem ra rất cỏn con: Họ đã không vào đúng cửa – cánh cửa hẹp – và hơn nữa, họ đã 

không đến đúng giờ – mà “giờ” của ông thì bất ngờ như kẻ trộm. Thế nhưng, sự bất 

thường trong dụ ngôn lại là điều Chúa muốn nhấn mạnh: Lời Chúa không chấp nhận một 

một trạng thái bình bình, “không nóng không lạnh”, hay khoan giãn, khất lần khất lữa. 

Quả thật, Thiên Chúa đã hết sức nhẫn nại khi Ngài chờ đợi chúng ta “cho đến mùa gặt”. 

Nhưng một khi “giờ đã điểm”, cửa phòng tiệc đã đóng thì không mở ra nữa. 

Mời Bạn: Có những người nghĩ rằng họ đã được rửa tội, được gọi là “có đạo”, như thế đã 

là đủ rồi. Họ có thể đang hưởng nhờ ơn ích từ cộng đoàn, từ những người đi trước, nhưng 

chính họ lại không góp phần xây dựng cộng đoàn mình đang sống. Thiên Chúa đã ban cho 

họ nhiều đặc ân và cơ hội, nhưng họ đã sống thờ ơ và lãng phí. Thế rồi khi giờ của họ đã 

điểm, họ lại bị lọt sổ, bị loại ra ngoài. Liệu bạn có ở trong số này không? 

Chia sẻ: Lời Chúa luôn đòi bạn đáp lại cách triệt để và dứt khoát. Bạn có chấp nhận đáp 

lại như thế không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi nhận ra tiếng Chúa mời gọi, bạn đáp lại ngay tức khắc, ví dụ tới 

giờ thức dậy, bạn dậy ngay; hoặc tới giờ đi lễ bạn xếp lại công việc để đi lễ, không làm 

ráng… 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh của Ngài để con có thể vượt thắng yếu 

đuối của bản thân để mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa hơn. 

 


