
CHÚA VẪN RỘNG LÒNG THA THỨ ĐỂ CHÚNG CON BIẾT KÍNH SỢ NGÀI! 

 

... Hôm ấy là ngày 2-9-1918. Nữ tu Maria Teresa di Gesù (1878-

1948) Bề Trên Đan Viện San Leonardo các nữ tu Phan-Sinh ở 

Montefalco thuộc tỉnh Perugia, miền Bắc nước Ý, nghe chuông 

cửa reo. Chị đến xem thì nghe tiếng nói: 

- Tôi phải để lại đây của bố thí này. 

Cái bàn xoay của phòng khách đan viện quay một vòng và trên đó 

có tờ giấy bạc 10 lire. Chị Bề Trên hỏi cho biết phải làm gì với số 

tiền này: 

- làm tam nhật (triduum) hay đọc các Kinh khác hoặc xin Lễ? 

thì bên ngoài tiếng nói trả lời: 

- Không buộc phải làm gì hết! 

Chị Bề Trên hỏi thêm cho biết vị khách là ai thì tiếng nói trả lời: 

- Không cần biết người đang nói là ai! 

Sự kiện trên đây lập đi lập lại trong vòng một năm trời và vị khách luôn để lại trên bàn xoay tờ giấy bạc 

10 lire. Chị Bề Trên cũng hỏi cho biết có phải cầu xin theo ý chỉ gì không thì tiếng nói trả lời: 

- Cầu nguyện luôn luôn là điều tốt! 

Ngày 30-10-1919 chuông cửa lại reo. Cũng người khách bí ẩn để lại trên bàn xoay tờ giấy bạc 10 lire. Lần 

này Chị Bề Trên nói: 

- Tôi nhận lệnh Cha Giải Tội cấm không cho lấy số tiền này. Nhân danh Chúa và theo lệnh Cha Giải Tội xin 

nói cho biết ngài là ai: có phải là Linh Mục không? 

Tiếng nói trả lời: 

- Phải! 

Chị Bề Trên hỏi thêm: 

- Có phải thuộc về đan viện này số tiền mà ngài phung phí không? 

Tiếng nói trả lời: 

- Không! Nhưng tôi được phép mang số tiền này đến đây. 



Chị Bề Trên hỏi thêm: 

- Thế thì ngài lấy chúng ở đâu? 

Tiếng nói trả lời: 

- Phán quyết của THIÊN CHÚA luôn công minh. 

Chị Bề Trên nói: 

- Con không tin cho lắm đây là chuyện một Linh Hồn. Con luôn nghĩ là có ai đó muốn trêu chọc thôi! 

Tiếng nói hỏi: 

- Vậy Chị muốn một dấu hiệu không? 

Chị Bề Trên đáp: 

- Không! Con sợ lắm! Hay là con đi gọi thêm người? Con làm ngay mà .. 

Tiếng nói đáp: 

- Không, tôi không được phép! 

Chị Bề Trên cầm lấy tờ 10 lire tức thì tiếng nói liền cám ơn. Chị Bề Trên nói thêm: 

- Ngài bằng lòng cầu nguyện cho con, cho Cộng Đoàn của con và cho Cha Giải Tội không? 

Người khách lạ vừa lui bước vừa thầm thì: Benedictus Deus qui... 

Ngày 9-11-1919 là lần xuất hiện cuối cùng. Vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng, từ nơi phòng ngủ, Chị Bề Trên 

nghe tiếng chuông nơi Phòng Thánh reo. Chị liền đến xem và khi Chị đọc ”Lodato Gesù e Maria - Ngợi 

khen Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria” thì tiếng nói quen thuộc trả lời: 

- ”Sia lodato in eterno - Xin chúc tụng cho đến muôn đời”! Tôi xin cám ơn Chị và toàn Cộng Đoàn. Tôi đã 

thoát khỏi mọi cực hình. 

Chị Bề Trên nói thêm: 

- Còn các Linh Mục đã dâng các Thánh Lễ thì sao? Cả Cha Giải Tội, Cha Luigi Bianchi và Cha Sở Agazio 

nữa? 

Tiếng nói trả lời: 

- Tôi xin cám ơn tất cả. 

Chị Bề Trên nói: 

- Con rất ước ao đi xuống Luyện Ngục nơi ngài đang ở, có thế con mới biết chắc rằng .. 



Nhưng tiếng nói cắt ngang: 

- Phải vâng theo thánh ý Đấng Tối Cao! 

Chị Bề Trên lại nói: 

- Ngài có vui lòng cầu cho con, cho Cộng Đoàn, cho Song Thân con nếu các vị đang ở Luyện Ngục, cho 

Cha Giải Tội, cho Cha Luigi Bianchi, cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám Mục, cho Đức Hồng Y Ascalesi 

không? 

Tiếng nói đáp: 

- Có! 

Chị Bề Trên nói: 

- Xin ban phép lành cho con và cho những vị mà con nêu danh tánh. 

Tiếng nói đọc: 

- Benedictio Domini super vos - Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. 

Tiếng nói của vị Linh Mục quá cố, ban đầu nghe không rõ, rồi dần dần có vẻ vui hơn và đến lần cuối cùng 

thì nghe giọng thật sung sướng. Tiếng chuông reo cũng thật êm ả giống như muốn gieo vào lòng người 

nghe một cảm giác bình an và hài hòa. 

Linh Hồn vị Linh Mục quá cố đã mang đến đan viện tất cả là 300 lire trong vòng 28 lần và đã được 

dâng 38 Thánh Lễ cầu hồn. 

Riêng Chị Bề Trên Maria Teresa di Gesù - người duy nhất nghe tiếng nói của Linh Hồn Luyện Ngục - đã 

qua đời năm 1948 trong hương thơm thánh thiện và hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó vào ngày 18-2-1942, 

với phép của Đức Tổng Giám Mục, Chị đã dâng mình làm lễ vật đền tạ cho THIÊN CHÚA để cầu cho các 

Linh Mục, cho Hòa Bình, và đền bù cho các phá hoại của dân chúng và các lời thóa mạ nguyền rủa. 

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài 

lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 

vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi 

Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi 

hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 

niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn” (Thánh Vịnh 130(129). 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 260-

262) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


