
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE PHÙ HỘ CON NGƯỜI              

TRONG CUỘC SỐNG VÀ TRONG GIỜ LÂM TỬ  
 

 
Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968) có lòng sùng kính và đặc biệt tin 

tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. 
 

Vào thời Cha Pio còn sống, một hôm có một tín hữu Công Giáo Ý muốn đến Núi 
Thánh Thiên Thần (Monte Sant'Angelo) để kính viếng Đền Thánh Tổng Lãnh Thiên 
Thần Micae ở tỉnh Foggia. Tại đây có Hang Đá nơi Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần 

Micae hiện ra lần đầu vào năm 490 dưới thời Đức Giáo Hoàng Felice III (483-492). 
Trước khi lên đường, ông đến hỏi Cha Pio có nhắn xin điều gì với Thánh Tổng Lãnh 

Thiên Thần Micae không. Cha Pio trả lời ngay: 

- Hãy xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cầu bầu cùng Đấng Toàn Năng 
hầu Ngài tỏ lượng từ bi khoan hồng vào ngày tôi phải ra trình diện trước tòa THIÊN CHÚA 

Chí Công! 
 

Đúng thế! Cha thánh Pio đặc biệt sùng kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Rất nhiều lần, vào 
cuối buổi ban phép giải tội, Cha Pio thường ra việc đền tội bằng cách bảo hối nhân phải đọc Kinh kính 
Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, chẳng hạn như đọc 7 Kinh Lạy Cha và 7 Kinh Sáng Danh, hoặc 

làm một cuộc hành hương - tốt nhất là đi bộ - đến đền thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Núi 
Thánh Thiên Thần. Cha Pio giải thích lý do tại sao ngài có lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ đặc biệt của 

Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae: 
- Với vòng tay thánh thiện, Người sẽ gìn giữ phù hộ chúng ta trong cuộc sống và trong giờ 

lâm tử! 
 

Vào năm 1917, cùng với Cha Paolino thành Casacalenda và các tiểu chủng sinh, Cha thánh Pio đã làm 

một cuộc hành hương đi bộ hơn 20 cây số từ San Giovanni Rotondo đến đền thánh Tổng Lãnh Thiên 
Thần Micae nơi Núi Thánh Thiên Thần. Đây là lần hành hương duy nhất. Bởi vì năm sau - 1918 - Cha 

Pio nhận Năm Dấu Thánh và từ đó không bao giờ ra khỏi tu viện. 
 

Mãi đến tháng 7 năm 1933 - sau khi chấm dứt lệnh cấm các hoạt động mục vụ công khai trong vòng 
hai năm - giờ đây có thể tiếp tục giải tội và cử hành Thánh Lễ trở lại nơi nhà thờ, Cha thánh Pio đã xin 

ba người con thiêng liêng hành hương đến đền thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để cảm tạ tri ân 
Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Đó là Pietro Cugino, Cleonice Morcaldi và Seppuccella tức 

Giuseppina. Từ sáng tinh sương cả ba người lên đường đi bộ và đến nơi vào lúc đã xế chiều. Cả ba 
người cùng vào Hang Đá nơi Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra, để cảm tạ Thánh Tổng Lãnh 

Micae đã phù trợ cách riêng cho Cha thánh Pio. 
 

Cha Gabriele Bove thành Campobasso làm chứng: 

- Một trong những lý do khiến Cha thánh Pio luôn khẩn cầu sự giúp đỡ và nhận được sự bảo trợ đặc 
biệt của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, đó là ngài xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae gìn giữ 

khỏi rơi vào cạm bẫy của tội kiêu ngạo. Cha Pio tha thiết xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 
trợ giúp cách riêng để có thể luôn luôn sống trong sự khiêm tốn giữa bao ân huệ khác 

thường mà THIÊN CHÚA tuôn đổ trên ngài. 
 

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt 

trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì 
sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 
đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao 

trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh 
con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người 
Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay 

lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó 
THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một 

ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 

 



Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của 
Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao 
chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con 

Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê 

hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống 
với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: 

 
”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 
giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10). 

 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno XI, n.33, 19 e 
26 Agosto 2012, trang 2-3) 
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