
LINH HỒN SỐNG BẬC VỢ CHỒNG VÀ LÀM CHA MẸ 

 

... Năm 1709, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh đưa con đến một 

nơi con chưa từng biết. Con thấy một hồ lớn đầy chim lưu-

hoàng và chai. Con không thấy gì trong hồ này bởi vì mặt hồ 

sôi sục giống như nước đang đun sôi. Khi trở về với trạng thái 

bình thường, con đến quì cầu nguyện trước ảnh Khuôn Mặt 

Thánh của Đức Chúa GIÊSU. Con xin Đức Chúa Thánh Thần và 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA soi sáng cho con hiểu ý nghĩa 

của thị kiến vừa xem. 

Con được mặc khải hiểu đây là nơi đặc biệt của chốn Luyện 

Hình, dành riêng cho các đôi vợ chồng, lúc còn sống, chỉ biết 

ngụp lặn, chìm sâu trong thú vui xác thịt, sống cuộc đời thuộc 

hàng thú vật hơn là loài người. Con được khuyến khích hãy 

cảm thương cách riêng các Linh Hồn này, bởi vì ít người nghĩ 

đến và cầu nguyện cho các vị. 

Con phải thay thế các Linh Hồn này, dâng lên THIÊN CHÚA 

CHA, trận đòn đau thương Đức Chúa GIÊSU KITÔ phải chịu 

trong cuộc khổ nạn của Ngài. Con cũng được tỏ lộ hiểu rằng 

THIÊN CHÚA gọi về với Ngài rất sớm các đôi vợ chồng sống trong nhục dục như thế, cũng như con cái 

của họ. 

Ngày 10-3-1714 con được mặc khải cho hiểu trong bậc sống thánh thiện hôn nhân, các đôi vợ chồng 

không sống xứng đáng và phạm rất nhiều tội trọng. Do đó, THIÊN CHÚA ra hình phạt nghiêm khắc ngay 

từ đời này, nghĩa là rút ngắn cuộc sống của họ. Nhưng THIÊN CHÚA còn phạt cách công thẳng hơn ở đời 

sau. Có nhiều Linh Hồn phải trầm luân đời đời trong hỏa ngục, bởi vì khi còn sống đã ăn ở bất xứng vô 

luân trong bậc vợ chồng. 

THIÊN CHÚA còn trừng phạt hết sức nghiêm khắc những bậc cha mẹ chống đối, ngăn cản ơn kêu gọi 

của con cái. Con xin trưng dẫn trường hợp sau đây. 

Tháng 2 năm 1709 con trông thấy một Linh Hồn cháy lửa bừng bừng. Khi còn sống, người này có một 

quán rượu. Bà có một đứa con gái. Vì không muốn con gái sớm bị hư hỏng vì tiếp xúc với khách hàng, bà 

gởi con gái vào Ký-túc-xá do các Nữ Tu điều khiển. Cô thiếu nữ rất thích cuộc sống nội trú nên có ý ở lại 

tu viện luôn. Cô không muốn trở về gia đình nữa. Khi bà mẹ nhận ra ý hướng trong lành của con gái, bà 

liền gọi con trở về nhà. Bà lấy lý do muốn thử xem con có lối hành xử ra sao. Nhưng thật ra bà muốn đổi 

chiều thiện ý của con và gieo vào tâm trí con những ý tưởng khác. 

Ba tuần sau khi cô con gái trở lại gia đình, bà mẹ ngã bệnh nặng rồi qua đời mấy ngày sau đó. Hôm nay, 

ngày 12-2-1709, con trông thấy Linh Hồn bà bị lửa đốt cháy bừng bừng, trông thật kinh hãi. Bà chỉ xin 



con cầu nguyện cho cô con gái của bà được kiên trì 

trong ý hướng tốt lành và được thực hiện ước nguyện 

sống đời tu trì. Chỉ khi đó bà mới được giảm hình phạt 

và được sớm giải thoát khỏi Lửa Luyện Hình. 

Năm 1704, một Linh Hồn hiện về với con sau 15 năm từ 

giã cõi đời. Lúc còn sống, Linh Hồn này nổi tiếng là đạo 

đức thánh thiện. Linh Hồn nói với con: 

- Người ta không dễ dầu gì được lên Thiên Đàng ngay 

đâu! 

Chứng từ của Nữ Tu Anne-Josèphe de Jésus Lindmayr (1657-1726), người Đức. 

... ”Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion! Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn 

chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la 

lên trong đêm tối, khi năm canh mới chỉ bắt đầu! Trước nhan THIÊN CHÚA, hãy trút niềm tâm sự, giơ 

tay hướng về Ngài mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói, đầu đường, góc phố, khắp 

nơi nơi” (Sách Ai Ca 2,18-19). 

(”Mes relations avec les Âmes du Purgatoire”, Marie-Anne Lindmayr, Éditions Christiana, 1986, trang 

44+61) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


