
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A 

 

LỜI CHÚA: Mt 21,28-32 

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêô. Khi ấy, Đức 

Chúa GIÊSU phán cùng các thượng tế và các kỳ lão 

trong dân rằng: ”Các ông nghĩ sao? Người kia có hai 

đứa con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 

”Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho 

cha!” Nó thưa lại rằng: ”Con không đi”. Nhưng sau 

đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ 

hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: ”Thưa 

cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong 

hai đứa con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: 

”Người con thứ nhất”. Đức Chúa GIÊSU bảo họ: ”Tôi 

bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm 

sẽ vào Nước THIÊN CHÚA trước các ông. Vì Gioan đã 

đến với các ông trong đường công chính, và các ông 

không tin ngài; nhưng các kẻ thu thuế và gái điếm 

đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, 

các ông cũng không hối hận mà tin ngài”. 

SUY NIỆM 

Trong tiểu sử Nữ Tu Caterina thánh Agostino kể lại rằng. Gần nơi Nữ Tu Caterina sống, có một phụ nữ 

tên Maria, nổi tiếng là đàn bà trắc-nết. Ngay cả khi cuộc đời ngã bóng, bà Maria vẫn tiếp tục nếp sống 

lăng-loàn. Dân chúng tức giận đuổi bà ra khỏi làng. Bà bị bắt buộc sống chui-rúc trong một cái hang và 

chết như loài cầm thú. Bà không được ai ngó ngàng đến, cũng không được lãnh nhận các Bí Tích sau 

cùng! 

Nữ Tu Caterina vẫn có thói quen tốt lành là đọc kinh và cầu nguyện cho các người quá cố. Nhưng khi bà 

Maria qua đời, Chị không mảy may nghĩ đến việc cầu nguyện cho linh hồn bà. Bởi lẽ, như mọi dân làng, 

Chị nghĩ bà đã mất linh hồn! 

Bẵng đi 4 năm, một ngày, một linh hồn Luyện Ngục hiện về, nói với Chị: 

- Chị Caterina ơi, tôi thật là người kém may mắn. Chị thường cầu nguyện cho tất cả những ai đã chết, 

sao Chị không thương cầu cho linh hồn tôi với? 

Chị Caterina ngạc nhiên hỏi: 

- Ai vậy? 



Linh Hồn trả lời: 

- Tôi là Maria đáng thương, kẻ đã chết ngoài hang! 

Chị Caterina giật mình hỏi lại: 

- Bà được cứu rỗi sao? 

Linh Hồn đáp: 

- Phải, tôi được cứu rỗi nhờ lòng từ bi của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Lý do như thế này. Khi tôi 

hiểu mình sắp chết và thấy bị mọi người bỏ rơi, tôi liền chạy đến cùng Đức Mẹ MARIA. Tôi thân thưa với 

Đức Mẹ rằng: ”Lạy Mẹ, Mẹ là nơi nương ẩn của các kẻ bị bỏ rơi. Con cũng bị mọi người ruồng bỏ. Mẹ là 

niềm hy vọng duy nhất của con, chỉ mình Mẹ mới có thể cứu giúp con. Vậy xin Mẹ hãy xót thương con!” 

Và Đức Mẹ MARIA đã nghe lời tôi khẩn cầu. Đức Mẹ đã xin cho tôi được ơn ăn năn tội cách trọn và được 

ơn chết lành. Chưa hết. Đức Mẹ còn xin THIÊN CHÚA rút ngắn thời gian giam cầm cho tôi nơi Lửa Luyện 

Hình. Hiện tại tôi chỉ cần vài Thánh Lễ là sẽ được ra khỏi Luyện Ngục. Xin Chị làm ơn làm phúc xin cho tôi 

vài Thánh Lễ. Về Thiên Đàng, tôi hứa sẽ cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA cách riêng cho 

Chị. 

Chị Caterina tức khắc xin ngay các Thánh Lễ và vài ngày sau, Linh Hồn bà Maria hiện ra sáng láng và nói 

với Chị: 

- Tôi hết lòng cám ơn Chị. Tôi về Thiên Đàng ngợi ca lòng Nhân Lành bao la của THIÊN CHÚA và ở đấy, tôi 

sẽ cầu nguyện cho Chị! 

(”Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints”, Textes rassemblés par Jacques Lefèvre, Editions Résiac, 

Octobre 1995, trang 5-6). 

... Đó là câu chuyện một người đàn bà tội lỗi công khai, bị mọi người kết án và ruồng bỏ. Ai ai cũng 

tưởng bà bị rơi xuống Lửa Hỏa Ngục. Thế mà, trái lại! Chẳng những bà được cứu rỗi, lại còn được THIÊN 

CHÚA rút ngắn thời gian giam cầm trong Lửa Luyện Hình. Tất cả khởi đầu từ chính tâm tình của người 

đàn bà tội lỗi. Bà ăn năn thống hối. Bà khiêm tốn kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Quả 

thật, Đức Mẹ là Đấng bàu chữa kẻ có tội và là cửa Thiên Đàng! 

Câu chuyện cũng minh chứng lời quả quyết của Đức Chúa GIÊSU trong bài Tin Mừng vừa nghe đọc: 

”Thầy bảo thật các ông, những kẻ thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước THIÊN CHÚA trước các ông”. Lý do 

là vì những phán quyết của THIÊN CHÚA khác hẳn với những phán quyết của thế gian. THIÊN CHÚA còn 

cân nhắc bản chất, tính tình của từng người, xem họ lỗi phạm vì nhẹ dạ hay vì ác tâm. 

Thêm vào đó, lòng ăn năn thống hối đã đảo ngược thế cờ. Từ kẻ bị kết án trở thành người được hồng 

phúc thứ tha và được ơn cứu rỗi. 

Tất cả mọi người đều là kẻ tội lỗi. Có người bề ngoài xem ra trong trắng, không tì vết, nhưng bên trong 

lại kiêu căng, khinh bỉ người khác. Tâm tình này là thuốc độc giết chết linh hồn. Trái lại, dù tội lỗi cách 



mấy, nhưng nếu biết hồi tâm thống hối, chắc chắn sẽ nhận được ơn tha thứ và chiếm hữu được Thiên 

Đàng .. Điểm này làm nổi bật lòng nhân lành bao la của THIÊN CHÚA Chí Công Chí Thánh. 

Phúc cho tín hữu Công Giáo hiểu thấu được lòng Từ Bi của THIÊN CHÚA mênh mông như thế nào. Nếu 

hiểu được, hẳn con người sẽ không bao giờ thất vọng, dù tội lỗi có nặng nề đến đâu đi nữa! 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


