
  

CHA ĐÁNG KÍNH PHAOLÔ THÀNH MOLL  
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Năm 1899, 3 năm sau khi qua đời, thi thể Cha 

đáng kính Paul de Moll đã được bốc lên, và thi thể còn nguyên vẹn không hề bị hủy hoại. 

  

Tôi (tức tác giả Edward Van Speybrouck) chưa hề được nghe đến danh Cha đáng kính Phaolô 

thành Moll mãi đến khi vào khảo sát trong lãnh vực này nhưng tôi rất hài lòng là đã vào đấy. Cha 

Phaolô đúng là một trường hợp rât đáng chú ý đối với một vị thánh. Cha Phaolô sanh tại Moll, Bỉ 

và được đặt tên là Phanxicô Luyckx. Ngài lấy tên là Phaolô khi gia nhập Hội Dòng Bênêđíctin. 

  

Ít lâu sau khi thụ phong linh mục, Cha Phaolô lâm trọng bệnh đến độ gần chết. Ngài nói là ngài 

đã nhìn thấy Chúa Giêsu, Đức Bà, thánh Giuse và thánh Bênêđictô, vị sáng lập Hội Dòng nơi 

ngài tu trì. Chúa đặt tay lên đầu Cha Phaolô và nói: “Cha cho con khỏi bệnh. Từ nay trở đi con sẽ 

sống để an ủi nhiều người; Cha sẽ ban cho con bất cứ điều gì con xin cho người khác". 

  

Cha Phaolô được thánh ân phân định rõ linh hồn con người và ơn chữa 

bệnh. Nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ lời bầu cử của Cha Phaolô. Ngài rất nổi tiếng tại Bỉ và cả ở 

các nước ngoài nữa. Nhiều bậc danh gia vọng tộc và quyền qúy thời đó thường tìm đến xin ngài 

chỉ giáo. Ngài luôn luôn khuyên nhủ họ nên suy gẫm về tình thương mà Chúa Giêsu ban cho họ 

và khuyến khich họ đọc kinh nguyện mà chính ngài vẫn đọc để cố gắng đáp lại tình yêu đó, “Ôi 

lạy tình yêu, ôi lạy tình yêu vô biên, ôi lạy tình yêu bất tận của Thiên Chúa". (Tiếng Anh là 

"Oh love, oh infinite love, oh eternal love of God") Cha Phaolô nói rằng lời cầu nguyện đó hết 

sức đẹp lòng Chúa và có hiệu lực kéo ta lại gần Chúa hơn.  
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Cha Đáng Kính khuyến khích mọi người hãy cầu xin Chúa giúp đỡ, và đặc biệt đối với người 

đang gặp nguy khốn, hãy mang trong mình một mẫu ảnh thánh Bênêđíctô đã được làm phép. 

Mẫu ảnh này có in hình của thánh Bênêđictô và một lời kinh trừ qủy. Ngài cũng khuyên mọi 

người nên đặt mẫu ảnh này trên cửa ra vào nhà để được bảo vệ khỏi mọi sự dữ. 

 
Sau đây là một vài dữ kiện đáng chú ý về Cha Phaolô thành Moll. 

  

Có một vài chuyện liên hệ đến những con chim rất đẹp thường bay đến báo trước cho một người 

bạn của Cha rằng ngài sắp đến thăm. Chim được mô tả có các màu sắc như xanh, lục (xanh lá 

cây), tía, ngực trắng, đầu có sọc màu tía thẫm bọc chung quanh một khóm lông trắng trên đầu. 

Tiếng hót của chúng rất du dương êm đềm. Một phụ nữ đến cầu nguyện trên mộ của Cha ‘de 

Moll’ nói rằng bà có trông thấy một con chim như vậy và một người bạn khác của Cha ‘de Moll’ 

kể rằng bà mua một tấm hình của Cha sau khi ngài qua và khi treo tấm ảnh này lên thì bà thấy 

những con chim như vậy xuất hiện. Khi được hỏi về những con chim này thì Cha Phaolô nói 

rằng chúng chỉ là những thông tín viên mà thôi. 

  

Linh hổn Cha Phaolô cảm thấy rất đau đớn vì những tội phá thai và tội giết trẻ sơ sinh. Thỉnh 

thoảng ngài gọi một người ra riêng một chỗ và cho họ biết họ đã phạm các tội kinh khủng ấy và 

Cha chỉ cho họ cách làm thế nào để hòa giải với Thiên Chúa.  Đôi khi có người nào đến xin ngài 

cầu nguyện cho họ được lành bệnh thì Cha nói rằng bệnh hoạn của họ là do tội giết trẻ mà ra nên 

bản thân họ phải cam tâm chịu đựng thay vì xin được chữa lành. 

  

Đây là một đoạn trích từ sách viết về Cha Paul (xem hình trên đây). Cha Paul là người an ủi và là 

một người bạn rất tốt của các linh hồn nơi luyện ngục. “ ‘Một hôm’ ngài nói với chúng tôi rằng 

‘hôm đó tôi đau nặng và ở trong phòng, tôi đang dựa cùi tay vào thành ghế thì nghe thấy tiếng 

rên và tiếng than thở có vẻ như là sát bên tai. Tôi quay mình lại thì thấy một linh hồn hoàn toàn 

bọc trong  đống lửa và toàn thân bị cột chặt bằng xiềng xích. Linh hồn này xin tôi cầu nguyện 

cho họ, đặc biệt là khi tôi dâng Thánh Lễ. Tôi nói với linh hồn ấy rằng ‘người hãy cầu nguyện 

cho tôi và tôi sẽ cầu nguyện cho người’. Ngay sau đó linh hồn này biến mất và tôi được khỏi 

bệnh tức khắc. Sau đó ít lâu, linh hồn này đã trở lại cám ơn tôi vì họ được giải thoát.’”  

  

Một người kia sắp sửa đến ngân hàng vay một món tiền, nhưng ông ta nghĩ tốt nhất là hãy đến 

xin ý kiến Cha Phaolô trước đã. Cha đáp “nếu tôi là ông thì tôi sẽ nhờ các linh hồn nơi luyện 

ngục giúp đỡ hơn là nhờ ngân hàng, bởi vì các linh hồn này lúc nào cũng rất biết ơn nếu chúng ta 

cầu xin cho họ được giải thoát, và rồi họ sẽ xin Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta 

xin và còn nhiều hơn nữa." 

  

  

Ảnh Thánh Giá của thánh Bênêđíctô  

 

 
  

Mẫu ảnh này là phương tiện hết sức hữu hiệu để trừ qủy. Chúng ta phải nhìn nhận rằng giá trị và 

quyền lực của Mẫu ảnh là ở nơi công nghiệp của Chúa Giêsu, lời cầu xin rất thần hiệu của thánh 

Bênêđíctô, và phép lành của Giáo Hội, và đặc biệt là đức tin và lòng thành kính thánh thiện của 

người mang mẫu ảnh này. 
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Mặt trước của mẫu ảnh có in hình thánh Bênêđíctô tay cầm thánh giá và sách Luật của ngài. Hai 

bên ngài có viết mấy chữ Latinh “Thánh Giá của Đức Thánh Cha Bênêđíctô”, dưới chân ngài có 

mấy chữ “Từ Núi Thánh Cassino, 1880”, đó là năm hồng ân của thánh Bênêđíctô. Vòng quanh 

Thánh Bênêđích có những chữ, “Xin ngài hiện diện bảo vệ chúng con trong giờ lâm tử ". 

  

Ở chính giữa Mặt sau của mẫu ảnh có hình một Thánh Giá, trên đà dọc Thánh Giá có 5 mẫu tự 

diễn nghĩa ra là “Xin cho Thánh Giá là nguồn ánh sáng của con”. Trên đà ngang có 4 mẫu tự 

diễn nghĩa ra là “Xin đừng để cho con rồng hướng dẫn con”. Bốn mẫu tự lớn chung quanh Thánh 

Giá là mấy chữ viết tắt của câu: “Thánh Giá của Đức Thánh Cha Bênêđictô”. Trong vòng tròn 

bọc quanh Thánh Giá có những mẫu tự diễn nghĩa ra là “Satan, hãy xéo khỏi mắt ta! Đừng hòng 

gợi những tư tưởng vô bổ của mi cho ta!" Những mẫu tự SMQLIVB chung quanh lề trái của 

vòng tròn diễn nghĩa ra là “Chén rượu mi đem tặng ta là thuốc độc; mi hãy uống chén ấy đi”. 

Trên đỉnh vòng tròn là chữ PAX, tiếng Latinh có nghĩa là ‘Bình An’.    

  

  

Louis Lê Xuân Mai trích dịch 

  

  

  

  

 


