
 
Khi chúng ta dùng nước phép với đức 
tin và lòng tin tưởng thì nước phép sẽ 
đem lại lợi ích cho linh hồn và thể xác; 
nước phép còn giúp đỡ các linh hồn ở 
luyện ngục. Nước phép có quyền năng 
không giới hạn. 
 
1/ Đó là lời cầu nguyện của giáo hội. 
 
 Mỗi khi vị linh mục làm phép cho 

nước hóa thành nước Phép thì ngài làm việc ấy thay cho 
giáo hội. Đấng Cứu Thế luôn lắng nghe những lời cầu 
nguyện của giáo hội với niềm vui và Thiên Chúa chúc phúc 
cho những ai mà giáo hội cầu nguyện cho. 
 Do đó, những ai dùng nước phép và rẩy trên người của 
chính mình hay trên những đồ vật hiện diện hay vắng mặt 
thì người ấy cần biết chắc rằng mỗi lần như thế thì lời cầu 
nguyện của giáo hội sẽ được dâng lên đến Thiên Đàng. 
Thiên Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho người ấy cả hồn lẫn 
xác, và cho những đồ vật được nước phép rẩy lên. Và ma 
quỷ phải chạy trốn. Có nhiều câu chuyện cho thấy ma quỷ 
rất sợ nước phép. 
 
 2/ Cầu cho những người ở xa 
 
 Làm sao mà chúng ta có thể rẩy nước phép trên những 
người đang ở xa và trên những linh hồn ở luyện ngục? Làm 
sao nước phép có thể cứu giúp họ? 
 
Mỗi lần bạn rẩy nước phép trên một em bé hay một người ở 
xa thì không phải là nước phép nhưng là lời cầu nguyện của 
giáo hội mà nước phép có dự phần đến, sẽ đem lời cầu 
nguyện lên Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Như thế Chúa Giêsu sẽ 
chăm sóc và bảo vệ cho gia đình bạn cả thể xác lẫn linh hồn. 
Điều tương tự xẩy ra khi bạn rẩy nước phép trên các linh 
hồn ở luyện ngục. Từng giọt nước phép sẽ làm dịu lửa đốt 
cháy bỏng mà các linh hồn đang chịu đau khổ ở luyện ngục. 
 
3/  Một giọt nước phép có giá trị vô biên 
 
 Vâng, chỉ một giọt nước phép chắc chắn có giá trị hơn một 
lời cầu nguyện dài dòng vì lời cầu nguyện của chúng ta 
thường không sốt sắng và đầy những sự chia trí. Lời cầu 
nguyện của giáo hội ở trong nước phép là điều làm cho 
Chúa Giêsu vui thỏa ở khắp mọi nơi và mọi thời gian. 
Đó là lý do tại sao mà các linh hồn ao ước nước phép. Nếu 
chúng ta có thể thấy được cảnh các linh hồn chịu thống khổ 
ở luyện ngục và có thể nghe những tiếng kêu cứu của họ thì 
chúng ta sẽ luôn rẩy nước phép cầu nguyện cho họ, nhất là 
vào buổi sáng và buổi tối và trong suốt cả ngày đêm. 

Ở trong nhà và tại nơi làm việc, nơi mà gia 
đình chúng ta vào ra nhiều lần. Chúng ta nên 
cố gắng và tập thói quen rẩy nước phép và 
cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục 
mỗi khi bạn rời khỏi phòng mình. Đó là niềm 
vui lớn lao mà bạn ban tặng cho các linh hồn 
luyện ngục, Đồng thời bạn và gia đình bạn sẽ 
được Chúa chúc phúc mỗi khi rấy nước phép. 
 

 4/ Các linh hồn luyện ngục tri ân 
 
 Các linh hồn ở luyện ngục rất biết ơn và cầu nguyện cho 
bạn ngay khi bạn giúp đỡ họ. Các ngài đưa cao đôi tay lên 
trời và cầu nguyện ngay cho các ân nhân của họ. 
Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của các linh hồn luyện 
ngục giống như ngài nghe lời cầu nguyện của các con cái 
Ngài ở trái đất. Ngài sẽ ban nhiều ơn lành cho những người 
biết giúp đỡ các linh hồn. 
 Một người KiTô hữu tốt lành luôn rẩy 3 giọt nước phép khi 
rời phòng mình: 
 Một giọt để cầu nguyện cho cá nhân và gia đình người 

ấy xin Chúa bảo vệ linh hồn và thể xác mọi người. 
 Giọt thứ hai để cầu nguyện cho những ai đang hấp hối, 

đặc biệt là những kẻ tội lỗi để xin Chúa ban cho họ ơn 
hoán cải. 

 Giọt thứ ba để cầu nguyện cho những linh hồn ở luyện 
ngục. 
 

 Bạn chỉ cần rẩy xuống 
nền nhà và cầu nguyện 
vắn tắt cho ba ý chỉ 
trên. Rồi làm dấu 
thánh gá trên người. 
Bạn chỉ cần làm một 
giây phút thôi mà lợi 
ích thiêng liêng thật là 

lớn lao! 
 
Điều quan trọng là ma quỷ rất sợ nước phép. Hắn sẽ lìa xa 
những ai thường dùng nước phép để rẩy và cầu nguyện. Mẹ 
giáo hội ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành và ơn cứu độ. 
Bạn hãy thực hành để lập công nghiệp cho chính mình, cho 
gia đình mình, cho rất nhiều linh hồn mỗi ngày. 
 
 Bạn hãy cố gắng rấy nước phép thường xuyên và cầu 
nguyện cho các linh hồn thì chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều 
người cầu thay cho bạn trong cuộc sống ở trần gian và khi 
bạn ở luyện ngục. Đức bác ái là điều quan trọng nhất trong 
cuộc sống người Ki Tô Hữu! 
 
Nào! chúng ta hãy thường xuyên rẩy ba giọt nước phép 
xuống đất và cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình; cầu 
nguyện cho các linh hồn đang hấp hối và cầu nguyện cho 
các linh hồn ở luyện ngục! Rồi làm dấu thánh giá trên 
người! 
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