
HỎA NGỤC VÀ CÁC HÌNH PHẠT 

 

Thánh nữ Maria Faustina Kowalska - tục danh Helena Kowalska - 

sinh ngày 25-8-1905 tại Glogowiec một làng nhỏ bên nước Ba 

Lan. Năm 20 tuổi Chị gia nhập dòng Đức Bà Từ Bi và lấy tên dòng 

là Maria Faustina. Vỏn vẹn 13 năm sau, Chị qua đời ngày 5-10-

1938 tại Cracovia, hưởng dương 33 tuổi. 

Sau đây là chứng từ của thánh nữ Maria Faustina Kowalska về sự 

hiện hữu của Hỏa Ngục và các hình phạt mà các linh hồn bị trầm 

luân phải chịu. 

Hôm nay (một ngày trong tháng 10 năm 1936) dưới sự hướng dẫn 

của một Thiên Thần con được đưa vào vực thẳm của Hỏa Ngục. 

Đây là một nơi bị giày vò lớn lao bởi chính cái mênh mông kinh 

khủng của nó. Sau đây là các hình khổ khác nhau mà con chứng 

kiến. Hình khổ thứ nhất tạo thành hỏa ngục chính là bị mất THIÊN 

CHÚA. Hình khổ thứ hai là bị lương tâm cắn rứt khôn nguôi. Hình 

khổ thứ ba là ý thức rằng số phận này sẽ đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Hình khổ thứ tư là lửa cháy 

thấm vào tận linh hồn nhưng không thiêu hủy. Thật là một hình khổ khủng khiếp: lửa hoàn toàn thiêng 

liêng cháy lên từ cơn thịnh nộ của THIÊN CHÚA. Hình khổ thứ năm là tăm tối triền miên, ngột ngạt và 

mặc đầu tối thui như thế, các quỷ dữ và các linh hồn bị trầm luân vẫn trông thấy nhau và trông thấy các 

sự dữ của kẻ khác cũng như sự dữ của chính mình. Hình khổ thứ sáu là sự đồng hành liên lỉ của Satan. 

Hình khổ thứ bảy là cái tuyệt vọng khủng khiếp, cái oán thù THIÊN CHÚA, các thóa mạ, các chúc dữ khốn 

nạn và xúc phạm. 

Đó là những hình khổ mà các linh hồn bị trầm luân cùng chịu chung, nhưng cũng chưa phải là tột cùng 

của các thống khổ. Còn có những dằn vặt riêng biệt dành cho các linh hồn bị thống khổ vì tội phạm đến 

các giác quan. Mỗi linh hồn phạm tội dâm dục bị dằn vặt cách khủng khiếp và không thể nào mô tả cho 

hết. Rồi đến những tầng hầm kinh hoàng trong đó có các hình phạt khác nhau, không có hình phạt nào 

giống hình phạt nào. Có lẽ con đã phải chết tươi khi chứng kiến các hình khổ khủng kiếp dường ấy, nếu 

con không được nâng đỡ bởi sự hiện diện của THIÊN CHÚA ở khắp mọi nơi. Tội nhân biết rõ ràng tội 

phạm về nhục dục sẽ bị dày vò xâu xé mãi mãi muôn đời muôn kiếp. 

Con mô tả tất cả những điều trên đây theo lệnh của THIÊN CHÚA, hầu cho không có bất cứ linh hồn nào 

có thể tự bào chữa khi nói rằng HỎA NGỤC không có, không hiện hữu, hay có thể nói rằng, chưa có ai 

từng vào HỎA NGỤC cũng như không người nào biết HỎA NGỤC như thế nào. 

Con - nữ tu Faustina - theo lệnh THIÊN CHÚA, con đã vào sâu nơi vực thẳm của HỎA NGỤC với mục đích 

để nói về Hỏa Ngục cho các linh hồn biết và làm chứng rằng Hỏa Ngục có thật. Giờ đây con không thể 

không nói thêm điều này. THIÊN CHÚA ra lệnh cho con phải viết ra trên giấy. Các quỷ dữ bày tỏ nỗi oán 



thù lớn lao chống lại con, nhưng vì lệnh của THIÊN CHÚA, chúng 

bị bắt buộc phải vâng lời con. Điều mà con viết, thật ra chỉ là bóng 

mờ bên cạnh những gì con chứng kiến. Có một điều con nhận 

thấy - và đây cũng là con số đông đảo các linh hồn bị trầm luân - 

đó là bị rơi vào Hỏa Ngục vì không tin có Hỏa Ngục! 

Khi con trở về với chính con, con vẫn chưa hoàn hồn về tất cả 

những gì khủng khiếp mà con trông thấy, với tư tưởng là các linh 

hồn bị trầm luân đời đời trong Hỏa Ngục phải chịu khốn khổ biết 

là chừng nào. Vì lý do này mà con tha thiết cầu xin THIÊN CHÚA 

ban ơn hoán cải cho các tội nhân. Con van xin Lòng Từ Bi THIÊN 

CHÚA hãy thương xót họ. Ôi lạy Đức Chúa GIÊSU Chí Ái của lòng 

con, con thà chịu hấp hối cho đến ngày tận thế với những dằn vặt 

khủng khiếp nhất, hơn là xúc phạm đến Chúa cho dù chỉ là một 

tội nhẹ nhất. 

... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Nếu tay hoặc chân con 

làm cớ cho con vấp ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn 

là có hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy móc mắt 

mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục 

... Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các 

ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục?” (Matthêu 18,8-9/23,29+33). 

 

Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến 

cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con 

trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh 

Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông 

đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh 

thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 



Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để 

mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước 

Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây 

dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn 

che chở đặc biệt của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn 

kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và 

mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim 

Mẹ sẽ thắng. AMEN. 

 

(”La Misericordia Divina nella mia anima - Diario della B. Suor 

Faustina Kowalska”, Libreria Editrice Vaticana, Edizione 1996) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


