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Đền Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae  

tại Giáo Phận Tlaxcala, Mexico 
 Theo lịch sử của vùng Tlaxcala thì 

nơi này có thành lũy chiến đấu vững 

vàng, ở về phía nam của tiểu bang. 

Nơi đây có một vùng tên là Cacaxtla 

nằm giữa hai ngọn đồi, có một đền 

thờ ngoại giáo gọi là Teocalli. Ngày 

xưa, người ta đến để khấn xin ma 

quỷ giúp đỡ và ban cho sức mạnh 

để chống lại kẻ thù. 

Vì nơi ấy có sự hiện diện của ma 

qủy nên Tổng Lãnh Thiên thần 

Micae mới xuất hiện. Ngài hiện ra 

vào ngày 7 tháng 5, 1631 và ngày 8 tháng 5 năm 1631, đúng 100 năm sau biến cố 

Đức Mẹ hiện ra với thánh Juan Diego, qua tước hiệu Guadalupe ở Mexico. 

Ngoài ra, TLTT Micae còn hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới như ở Jerusalem (Do 

Thái); Pháp Quốc; Monte Gargano, thuộc nước Ý Đại Lợi. 

BA LẦN HIỆN RA CỦA ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE 

1. Lần Hiện ra thứ nhất: 

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1631, tại vùng San Bernabe Capula có một thành phố 

tên là Parroquia của Santa Maria Nativitas, một đoàn người đi rước kiệu và ca ngợi 

Chúa tại San Marco. Trong số ấy có một thanh niên người Mễ da đỏ chừng 16 hay 

17 tuổi. Anh này đã lập gia đình, là một người Ki Tô Hữu ngoan đạo. Tên anh là 

Diego Lazaro de San Francisco, anh được nhìn thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

hiện ra sáng láng, chung quanh anh không có ai được thấy Ngài cả. Ngài nói với 

anh như sau: 

“Con trai ơi, con phải biết Ta là Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ta đến để nói 

cho con biết rằng Thánh Ý của Chúa và của Ta là muốn con hãy nói cho tất cả mọi 

người dân cư của thành phố này rằng: tại nơi có hai ngọn đồi và ở trước chỗ này, 

các con sẽ tìm ra một dòng suối có thể chữa lành mọi bịnh tật. Ngon suối này ở 

dưới 1 tảng đá lớn. Con đừng vặn hỏi mà hãy làm những gì mà Ta ra lệnh cho con.” 
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Sau khi nói xong lời này, TLTT Micae biến đi. Anh Diego Lazaro cảm thấy bối rối. 

Anh sợ nói ra không ai tin anh. Vì thế, anh giữ im lặng mà không thi hành những gì 

mà Thánh Micae ban cho anh. Vì sự không vâng lời ấy mà anh mắc phải một bịnh 

sốt nặng. Gia đình anh mời một vị linh mục của nhà thờ Santa Maria Nativitas có 

tên là Cha Hernando Garcia Rendon đến nhà để cho anh Diego Lazaro xưng tội và 

được xức dầu Thánh. Xong mọi sự, anh nằm chờ chết. 

2. Lần Hiện ra thứ hai: 

Tình trạng của Diego Lazaro ngày càng tồi tệ. Vào đêm 7 tháng 5 rạng sáng 8 

tháng 5 năm 1631, thình lình trong nhà anh bỗng xuất hiện một luồng sáng rực rỡ 

huy hoàng như ánh chớp, làm cho cả gia đình anh sợ hãi. Mọi người chạy trốn và để 

anh lại một mình. Một hồi lâu sau, họ trở về và thấy anh nằm bất động như chết. 

Sau một hồi, anh thức dậy, mở mắt ra và vui vẻ nói: 

“Đừng lo sợ cho cơn bịnh của tôi nữa, tôi đã được chữa lành rồi. Thánh Micae đã 

hiện ra với tôi trong ánh sáng huy hoàng và Ngài đã chữa lành cho tôi. Ngài dắt tôi 

đi và Ngài đi trước tôi, rọi ánh sáng để chỉ đường cho tôi. Ánh sáng của Ngài sáng 

láng còn hơn ban ngày, làm cho các cây cối ngã rạp xuống để cho tôi bước tới. Ngài 

đập cây gậy bằng vàng xuống đất và nói: 

Nơi mà Ta đã đập xuống sẽ là dòng suối mà Ta đã nói với con từ lâu nay, khi con đi 

trong đám lễ rước. Con phải nói cho mọi người biết về dòng suối chữa lành này. 

Nếu không, con sẽ bị phạt. Sở dĩ con bịnh nặng như vậy vì con đã không vâng lời 

của Ta. 

“Sau khi Ngài nói thì bỗng nhiên có một cơn cuồng phong lớn và những tiếng hét 

nổi lên, và một số đông người chạy trốn. Tôi quá sợ hãi và run rẩy vì hoảng kinh, và 

tôi có cảm tưởng cả ngọn núi Thánh đang đổ xuống đè tôi. Tổng Lãnh Thiên Thần 

nói tiếp: 

Con đừng sợ vì đó là điều ma qủy đang phản ứng. Chúng biết rằng các tín hữu sẽ 

nhận lãnh nhiều ơn sủng nơi đất Thánh này của Chúa. Sẽ có nhiều người nhìn thấy 

phép lạ mà hối cải, sám hối tội lỗi và trở về với Chúa. Họ sẽ tạ ơn Chúa vì lòng 

Thương xót của Ngài. Những ai đến đây với đức tin, và cảm thấy đau đớn vì tội lỗi 

họ đã phạm, thì họ sẽ được đất và nước này chữa lành. Họ sẽ tìm thấy sự an ủi và 

được chữa khỏi mọi bịnh tật. 

Thánh Micae vừa nói xong thì lại có một luồng ánh sáng lớn từ trời rọi xuống, bao 

bọc nơi có dòng suối, rồi Thánh Micae nói tiếp với Diego Lazaro rằng: 
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Ánh sáng mà con vừa thấy từ trời rọi xuống là điều Chúa và sự quan phòng của 

Ngài muốn Ta hãy ban dòng suối chữa lành để chữa cho người bịnh và người nghèo 

khó cần được giúp. Con hãy nói cho mọi người biết. Để họ tin con, chỉ có con có thể 

nhấc bổng tảng đá này mà thôi. 

Sau câu nói thì Ngài biến mất.”  

Ngay lập tức, Anh Diego Lazaro được lành bịnh một cách lạ lùng. 

3. Lần Hiện ra thứ ba: 

Sau biến cố lạ thường ấy, mọi người tìm cha xứ và các cha ở tu viện để trình bầy 

nội vụ. Linh mục Hernando Garcia Rendon khuyên anh Diego Lazaro nên trình bầy 

mọi sự cho vị Thống đốc của vùng Tlaxcala là ông Don Gregorio Naciazeno vì ông ta 

là người Mễ và là người quản lý vùng ấy. Khi nghe Diego Lazaro kể lại câu chuyện, 

ông Naciazano nổi giận lên và đối xử với Diego như với một con chó. Ông này đe 

dọa rằng ông sẽ đánh anh chết nếu anh đặt điều nói dối. 

Ông ta đến quan sát và thấy một dòng suối khô, nhưng Tổng Lãnh Thiên thần 

Micae không nói với Diego Lazaro rằng suối ấy có nước chảy. Ngài chỉ nói với anh 

Diego rằng anh này sẽ tìm được một dòng suối có nước và đất, với ơn lành từ Thiên 

Đàng, suối ấy sẽ chữa lành linh hồn và thể xác của những ai có đức tin và biết hối 

lỗi về những tội mà họ đã phạm. Anh Diego Lazaro không nản lòng, anh cùng với vợ 

và cha mẹ quyết định leo lên ngọn đồi mà anh đã được TLTT Micae chỉ dẫn cho. 

Cuối cùng, họ đã tìm thấy suối nước ấy, nơi có sự hiện diện của Thiên Đàng và của 

Tổng lãnh Thiên thần Micae. Họ thấy một tảng đá rất lớn và nặng nề mà họ không 

thể di chuyển được. Ngay lúc ấy, có một người thanh niên trẻ đẹp tiến đến, đẩy 

tảng đá xuống đồi, rồi người ấy biến đi. Gia đình anh Diego Lazaro đào bới và tìm 

thấy nước suối thật là trong lành và ngon ngọt. 

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho người dân tin tưởng. Họ được nhiều ơn chữa 

lành từ dòng suối ấy. Ngài còn hiện ra nhiều lần với hai người Mễ da đỏ khác. Người 

thứ nhất là một người tàn tật từ khi mới sinh ra. Ông ta phải đi khập khễnh. Ông 

này là dân làng San Andres Cuamilpa. Người thứ hai là người hàng xóm của vùng 

Tepetitla, Ông này đang bị cơn sốt cao nhưng khi uống nước suối ấy, ông ta được 

lành bịnh ngay. 

Anh Diego Lazaro vui mừng vì các phép lạ chữa lành xẩy ra. Anh yêu cầu hai người 

được chữa lành hãy ra làm chứng với ông Thống đốc, nhưng cả hai đều sợ, không 
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dám làm chứng. Anh Diego buồn lắm nên anh không còn hăng hái rao truyền sự 

mầu nhiệm của suối nước chữa lành nữa. Anh ta đến dự tiệc ở vùng San Diego de 

Tlaxcala và khi ở trong nhà thờ, anh ta bị người ta đánh. Anh trở về nhà và bị bịnh. 

Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae lại hiện ra lần thứ ba với anh Diego Lazaro và nói: 

” Tại sao con lại hèn nhát và không chịu làm những gì mà Ta đã yêu cầu con làm? 

Con có muốn Ta trừng phạt con vì tội bất tuân không? Con hãy đứng lên và nói cho 

dân chúng biết những gì Ta đã dạy cho con.” 

Nghe xong lời ấy, anh Diego đứng ngay lên và đến bên dòng suối, anh múc lấy 

nước có phép lạ chữa lành cùng với đất bùn ở nơi ấy rồi đến vùng Puebla để xin Đức 

Giám mục sở tại là Đức Cha Don Bernardo Gutierrez Obisp nếm thử nước, xét 

nghiệm nước và bảo vệ anh khỏi sự đe dọa của vị Thống Đốc. Vị Giám mục lắng 

nghe và hứa sẽ can thiệp. Ngài cũng thấy rất nhiều người đến xin nước suối chữa 

lành về trị bịnh. Họ đem nước về nhà và những người bịnh trong gia đình họ được 

chữa lành. Các tu sĩ bị đau trong tu viện Santa Catalina de Puebla được khỏi bịnh, 

rồi các bịnh nhân trong nhà thương San Pedro cũng lành bịnh. Ngoài ra còn nhiều 

người khác được chữa lành. Vì thế, ngài truyền cho bác sĩ Alfonso de Herrera, thuộc 

Vương Cung Thánh Đường được toàn quyền điều tra, thăm viếng và tìm hiểu về 

phép lạ chữa lành này. Đồng thời, ngài cho dựng tạm một ngôi nhà nguyện để tôn 

kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ngài cũng cho phép mọi người hãy tôn vinh TLTT 

Micae và dâng Thánh lễ ở nơi đây. Bác sĩ Herrera điều tra và trở lại báo cáo cho Đức 

Giám mục về mọi sự, kể cả cảm nghiệm của ông về sự thánh thiêng của Đức TLTT 

Micae. Từ đó, một ngôi nguyện đường được xây lên. Sau cùng nhà nguyện này trở 

thành một giáo xứ có tên là Thánh Micae làm phép lạ. 

NHỮNG ƠN CHỮA LÀNH CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE 

1. Linh mục mù được sáng mắt: Thời gian đầu tiên, có một linh mục của nhà thờ 

Thánh Augustino bị mù hoàn toàn. Khi đi đâu, ngài cần có người dẫn ngựa cho ngài. 

Lúc bước vào nhà nguyện của Thánh Micae, ngài đặt hết niềm tin và lòng sùng kính 

vào Thánh Micae. Ngài thắp sáng cây đèn bằng bạc và đặt trước bàn thờ. Ngài ở đó 

9 ngày để cầu nguyện tuần cửu nhật để xin Thánh Micae chữa lành hầu ngài có thể 

phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Thánh Micae lắng nghe và sau 9 ngày, vị linh 

mục rửa mắt bằng nước suối với lòng tin, và ngài được sáng mắt. 

2. Người mù được chữa lành: Ông Juan Armenta cảm tạ Thánh Micae đã chữa 

lành bịnh mù cho ông, và ông đã thấy một luồng ánh sáng. 
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3. Chữa lành bịnh nan y: Ông Manuel Cisneros cho biết là trước đó, ông có nhiều 

bịnh nan y lắm. Ông đã uống nhiều thuốc mà không kết quả, vậy mà khi ông uống 

nước suối của Thánh Micae ban cho, ông được lành bịnh. Ông kể cho nhiều người 

nghe về chuyện dòng suối chữa lành mà Thánh Micae đã ban cho dân làng, qua anh 

Diego Lazaro. Ông kể thêm là ông biết một người mù được sáng mắt, một người 

câm được nói, một người tàn tật phải đi khập khiễng mà được chữa lành. Ông xin 

nước về và uống với lòng tin và lòng sùng kính, và ông được khỏi bịnh ngay lập tức. 

4. Chữa lành bịnh cho người hấp hối: Bà Magdalena de Aguirre là người Tây Ban 

Nha ở vùng Santa Maria Nativitas, bà là góa phụ của ông Pedro de Arraychia. Bà bị 

rất nhiều bịnh nan y và có nguy cơ bị chết. Khi ông Cisneros đến thăm bà và kể lại 

ơn chữa lành cho bà nghe. Vừa nghe lời chứng của ông Cisneros xong, bà 

Magdalena rất cảm động và tin tưởng Thánh Micae. Ngay ngày hôm sau, bà cho 

người đi xin nước suối ấy. Khoảng 8, 9 giờ sáng, bà uống nước và cảm thấy một 

mùi hương thơm và luồng ánh sáng huy hoàng đến từ nước suối. Thế là bà tiếp tục 

uống luôn ba bình nước. Uống xong, bà cảm thấy lạnh ngắt trong người. Bà bắt đầu 

đổ mồ hôi đến nỗi người nhà bà phải thay sáu cái áo cho bà và thay sáu tấm khăn 

trải giường. Nước từ người của bà toát ra làm ướt hết quần áo và chăn nệm. 

Từ sáng cho đến trưa, bà xuất mồ hôi không ngừng. Đến trưa thì bà cảm thấy hoàn 

toàn mạnh khỏe và bình phục. Bà sung sướng đứng lên và sau đó, bà đến Đền 

Thánh Micae để tạ ơn Thánh Micae vì Ngài đã ban ơn chữa lành cho bà. Sau đó, bà 

đến gặp anh Diego Lazaro để xin anh kể cho bà nghe các cuộc hiện ra của Thánh 

Micae và câu chuyện khám phá ra dòng suối chữa lành. 

5. Lời chứng của ông Juan de Dios: Gia đình ông Dios đến kính viếng Đền Thánh 

Micae. Họ đem theo người con gái cỡ 15 tuổi đang bị quỷ ám. Cô gái này la hét và 

vùng vẫy không muốn đến viếng Đền thánh Micae. Cuối cùng, người nhà của cô 

phải dùng sức mạnh để lôi kéo cô ta đến Đền Thánh Micae. Cha mẹ của cô xin dâng 

ba Thánh lễ cầu xin Thánh Micae để Ngài trừ quỷ cho cô gái. Cha mẹ cô muốn cô 

tham dự ít nhất là một Thánh lễ để cô cầu nguyện với Chúa, nhưng cô cực lực phản 

đối. Vị linh mục đụng đến cô và mọi người lôi cô đến gần cung Thánh. Tại đây, cô 

hắt hơi hai lần. Tiếng hắt hơi của cô lớn như tiếng bom nổ. Cả nhà thờ bốc lên đầy 

mùi hôi thối, vì ma qủy đã xuất khỏi linh hồn và thể xác của cô. 

Kim Hà, 19/2/2006  (Nguồn: www.memaria.org) 
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