
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trong sách về Luyện ngục có kể rằng: có một họa sĩ rất 
được mộ mến vì lòng đạo đức của ông ta. Lần ấy ông ta 
được mời đến vẽ tại nhà dòng các cha Camêlô. Ông ta chết 
ngay ở chỗ ấy.  
 
Ít ngày sau, ông được phép hiện đến với một tu sĩ, khóc 
lóc kêu van giữa những ngọn lửa bốc cháy phầng phầng. 
Ông xin vị tu sĩ đoái thương cầu nguyện cho ông vì ông 
đang phải chịu đau đớn không thể nào tả được.  
 
Vị tu sĩ ngạc nhiên hỏi, tại sao ông đã sống một cuộc đời 
đạo đức gương mẫu như thế mà còn phải phạt nặng nề như 
vậy.  
 
Ông nói: sau khi vừa tắt hơi ông ta bị điệu đến trước Tòa 
Chúa phán xét, và ở đó, ông thấy có nhiều người phàn nàn 
vì nhìn một bức vẽ không trong sạch ông đã vẽ, nên họ đã 
có những tư tưởng, những ước muốn xấu xa, vì thế họ bị 
giam cầm đau khổ trong luyện ngục.  
 
Một số người khác còn đau khổ hơn, đang bị giam trong 
hỏa ngục, cũng rên rỉ tố cáo ông vì bức tranh nhơ nhớp 
bẩn thỉu của ông, khiến họ sa ngã và mất linh hồn. Cho 
nên ít ra ông cũng đáng phải chịu hình khổ như họ. 
 
Lúc ấy một số các Thánh trên Thiên đàng hiện xuống bênh 
vực ông. Các Đấng nói rằng: bức tranh ấy ông vẽ lúc còn 
ít tuổi; về sau ông đã vẽ nhiều bức ảnh đạo đức khác để 
làm sáng danh Chúa và các Thánh thay vào rồi.  
 
Đàng khác, ông cũng đã làm nhiều việc phúc đức đền tội. 
Các Đấng xin Chúa khoan dung tha thứ cho ông nhờ 
những của bố thí ông đã làm.  
 
Nhờ những lời bầu cử ấy, ông được thoát khỏi hỏa ngục, 
nhưng ông sẽ bị giam cầm trong luyện ngục cho đến khi 
bức tranh dơ bẩn kia được hủy đi đã, để nó không còn làm 
gương xấu, làm dịp tội cho ai nữa.  
 
Ông nài nẵng xin vị tu sĩ hãy chịu khó đi tìm con người 
còn giữ bức tranh ấy, nài xin người ấy đốt nó ra tro, vì đó 
là điều kiện cần thiết để ông thoát được luyện ngục. “Nếu 
Thầy tả tình cảnh đau xót của tôi, chắc người ấy sẽ động 
tình thương mà hủy nó đi ngay. Để minh chứng tôi đã hiện 
ra thật với Thầy, thì xin Thầy hãy nói với người ấy rằng: ít 
lâu nữa, người ấy sẽ mất hai đứa con, để phạt tội đã giữ 
bức tranh lâu ngày. Nếu người ấy cũng không hủy nó đi, 
thì người ấy cũng sẽ bị chết non”. 
 
Nghe những lời ghê gớm ấy, người kia liền vội vàng đốt 
bức tranh ra tro.  Không đầy một tháng sau, hai đứa con 
ông bị chết.  Còn ông, thì ông đã hết sức làm việc đền tội 
và đã xin vẽ nhiều bức tranh đạo đức để bù vào.  
..... 

Những người lúc còn sống đã làm gương xấu, đã gây dịp 
tội cho người khác hãy nhớ rằng: rồi đây, nếu may mà còn 
được xuống luyện ngục thì không những họ phải chịu đau 
khổ vì tội riêng mình mà còn phải chịu đau khổ vì những 
tội họ đã làm dịp cho người khác phạm nữa.  
 
Và thứ hình khổ sau đó có lẽ lại nặng nề hơn các hình khổ 
phải chịu do chính tội mình phạm.  
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Lạy Chúa là Cha toàn năng/  
chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự/  
và hằng yêu thương săn sóc mọi loài.   
Xin Chúa nhậm lời Giáo Xứ chúng con cầu nguyện:/ 
 
Chúa đã muốn chúng con làm thành một cộng đoàn Công 
Giáo, cộng đoàn yêu thương/  
để làm chứng tình thương của Chúa./   
Xin cho mọi thành phần trong Giáo Xứ chúng con,/ 
sốt sắng thờ phượng kính yêu Chúa/  
và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau./  
Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin,/  
luôn biết cầu nguyện chung với nhau,/  
làm cho Giáo Xứ trở thành một đền thờ sống động của 
Chúa,/  
siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh,/  
chuyên cần học hỏi Lời Chúa/  
và đem ra thực hành./ 
 
Xin Chúa đoái thương,/  
chúc lành cho công cuộc xây dựng ngôi thánh đường,  
và cơ sở của Giáo Xứ chúng con./  
Xin Chúa Thánh Thần tác động  
mọi thành phần giáo dân chúng con:/  
tăng thêm lòng hăng say,/  
hy sinh,/ quảng đại,/  
đồng tâm chung sức,/  
góp phần vào việc xây dựng ngôi Thánh Đường  
và cơ sở sớm hoàn tất mỹ mãn. 
Chúng con cầu xin,/  
nhờ danh Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con Amen. 
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