NHỮNG TRƯỜNG HỢP XUẤT THẦN KHINH-THƯỢNG-THÂN
TRONG HẠNH CÁC THÁNH

Trường hợp khinh thượng thân (phi thân) là một hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất trong hạnh
các Thánh. Trong những trường hợp đáng chú ý nhất của các vị thánh đã trải qua kinh nghiệm lạ
lùng này phải kể đến thánh Bênêđíctô Giuse Labrê, Th. nữ Angela thành Brescia, Th. nữ
Antoinette thành Florence, Th. nữ Colette, Th. nữ Margaret xứ Hungary, Th. Stêphanô xứ
Hungary, Th. Maria xứ Aicập, Th. Giuse Oriol, Chân phước Bentivolio Buoni, Th. Phanxicô
Paola, Th. Gioan Facond, và Th. Martin de Porres, đó là chưa kể đến các trường hợp sau đây.
Thánh Giuse Cupertino (1603-1663)
Chắc chắn môt trong những vị thánh được biết đến nhiều nhất thường bay bổng lên không trung
khi cầu nguyện là Th. Giuse Cupertino. Ngài đã trải qua kinh nghiệm này nhiều lần trước mặt
các bạn Phan sinh cùng dòng tu và nhiều người khác nên sau này ngài được biết dưới danh hiệu
là quan thày của hành khách các hãng hàng không. Trong sách hạnh các thánh do Cha Angelo
Pastrovicchi xuất bản lần đầu tiên năm 1767, tác giả viết như sau:

“Không những trong 16 năm ngụ tại Grottella, nhưng suốt cả cuộc đời ngài tình trạng ‘xuất
thần’ xảy ra nhiều đến nỗi có ghi rõ trong án tuyên phong chân phước là trong hơn 35 năm các

vị Bề Trên đã cấm không cho ngài dự các buổi đọc kinh chung, dùng cơm trong phòng ăn với
các bạn và tham gia các cuộc rước sách công cộng sợ gây rối loạn cho cộng đồng.”
Thánh Giuse thường được cảm nhận mừng vui tột độ khiến ngài bay bổng lên hết sức lạ lùng và
thường được Chúa đem đi một quãng khá xa. Hồ sơ chính thức quá trình phong thánh cho ngài
[Acta Sanctorum] có ghi đầy đủ 70 lần rằng ngài bay bổng lên trong những lúc xuất thần.
Một lần trong lễ Vọng Giáng Sinh, Th. Giuse mời một số mục đồng đến cùng ngài mừng Chúa
Cứu Thế giáng trần. Khi các mục đồng bắt đầu thổi kèn túi (bagpipe) và thổi sáo thì thánh nhân
vui mừng la lên một tiếng lớn và bay đi một quãng rất xa tới bàn thờ chính, rồi bay lơ lửng trên
không, lâu chừng 15 phút. Mặc dầu qùy trong không khí, dựa vào các cây nến đang cháy trên
bàn thờ nhưng y phục của ngài không hề hấn gì. Cũng như mọi lần, tất cả những người hiện diện
đều hết sức kinh ngạc vì phép lạ này.
Trong một lễ tuyên khấn tại Cupertino, Th. Giuse trong ‘áo các phép’ (surplice) bỗng nhiên bay
bổng lên cao ngang với bục giảng trong nhà thờ, hai tay giang ra như hình thánh giá và qùy môt
hồi lâu. Chúng ta có thể tưởng tượng sự kinh ngạc của cả cộng đoàn!

Một Thứ Năm Tuần Thánh nọ, trong khi cầu nguyện trước ngôi mộ tượng trưng của Chúa Giêsu
đặt bên trên bàn thờ chính với rất nhiều đèn nến, ngài bay bổng lên nhưng áo choàng không
chạm vào bất cứ một đồ trang trí nào trên bàn thờ, và ‘qùy’ ở vị thế đó rất lâu cho đến khi Bề
Trên phải ra lệnh cho ngài trở lại vị thế cũ.

Một lần khác khi nghe một vị linh mục nói: "Cha Giuse này, Chúa dựng nên Thiên Đàng đẹp
quá nhỉ,” tức thì thánh nhân bay bổng lên và ‘đậu’ trên những cành cây ôliu cao nhất gần đó và
‘qùy’ cả nửa tiếng đồng hồ như vậy mà những cành cây ‘nâng đỡ’ ngài chỉ cong xuống chút xíu
như dưới sức nặng của một con chim nhỏ đậu trên đó vậy."
Một hôm đi ngang qua thị trấn Monopoli trên đường đến thành phố Naples, các bạn đồng hành
rủ ngài đến viếng đan viện gần đó để xem môt pho tượng thánh Antôn thành Pa-đu-a. Khi Th.
Giuse nhìn thấy pho tượng từ đàng xa, ngài liền lập tức bay tới đó rồi lại quay trở về chỗ cũ như
không có gì xảy ra. Sau khi nghe những chuyện lạ lùng trên đây, ủy ban điều tra bèn chỉ thị cho
ngài phải dâng lễ trước mắt họ trong nhà thờ thánh Grêgôriô xứ Armênia, lúc đó thuộc quyền sử
dụng của các vị nữ tu Hội Dòng Th. Ligôri. Bỗng dưng thánh nhân la lên một tiếng lớn và trong
khi cầu nguyện, bay bổng lên bàn thờ. Ngài đứng yên trong không khí, mình cúi xuống các bình
bông và những ngọn nến đang cháy hai tay dang ra như hình thánh giá. Các vị nữ tu la lớn sợ
quần áo ngài bén lửa, nhưng ngài trở về mặt đất không hề hấn gì cả.
Nhân chứng nổi bật nhất là Đức Giáo Hoàng Urbanô thứ Tám. Lần đầu tiên khi thánh Giuse ở
Rôma ngài được đi cùng Cha Bề Trên Tổng Quyền đến viếng ĐGH. Trong khi cúi xuống hôn
chân ĐGH thánh Giuse bỗng cảm thấy quá vui sướng nên ngài bay bổng lên không trung mãi

cho đến khi Cha Tổng Quyền ra lệnh cho ngài phải quay trở lại mặt đât. Nhìn thấy hiện tượng lạ
lùng này ĐGH tỏ vẻ rất khâm phục và nói với Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Phanxicô rằng
nếu Th. Giuse qua đời dưới triều đại của ngài thì ngài sẽ đích thân đứng ra làm chứng về sự kiện
này.
Một vị đại sứ Tây ban nha cạnh Tòa Thánh Vatican và vợ ông đến Assisi mục đích là để chứng
kiến những sự lạ của thánh Giuse, nên Cha Custos (xử lý thường vụ Bề Trên) chỉ thị cho ngài
vào nhà thờ để viếng thánh tượng Đức Mẹ. Khi vừa nhìn thấy tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên bàn
thờ, Th. Giuse liền bay qua đầu tất cà mọi người hiện diện lúc đó, và ‘qùy’ dưới chân thánh
tượng một hồi lâu. Sau đó ngài bay xuống đất và trở về phòng."
Những lần xuất thần của thánh Giuse thỉnh thoảng kéo dài cả 6 hoặc 7 tiếng đồng hồ. Một điều
đặc biệt là trong thánh lễ sau khi xuất thần, ngài tiếp tục thánh lễ đúng chỗ đã bỏ dở. Một khía
cạnh đặc biệt khác là dù bay tới, bay lui, bay lên hoặc bay xuống, thì y phục của ngài không hề bị
xáo trộn.

Lòng kính mến Chúa của Th. Giuse Cupertinô nồng nàn đến nỗi chỉ cần nói đến Chúa hoặc đến
Đức Mẹ rất đáng tôn kính, hoặc chỉ cần cho ngài xem một tấm hình của Chúa Giêsu hoặc của
Đức Mẹ cũng đủ khiến ngài bay bổng lên tức khắc./.
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