
LẠY CHÚA, NGÀI DÒ XÉT CON VÀ NGÀI BIẾT RÕ CON! 

 

... Chân phước Giovanni Battista Tolomei (1653-1726) là 

Hồng Y, triết gia và thần học gia thuộc dòng Tên. Ngài chào 

đời ngày 3-12-1653 tại Pistoia gần Firenze (Bắc Ý) trong gia 

đình dòng dõi quý tộc. Ngài là chuyên gia của 11 ngôn ngữ 

trong đó có la-tinh, hy-lạp, do-thái, ả-rập, siri và illyri. 

Điều đáng nói là Chân phước Giovanni Battista Tolomei có 

bào muội là nữ đáng kính Angela Tolomei - nữ tu dòng Đa 

Minh. 

 

Lúc sinh thời hai anh em Giovanni Battista và Angela mỗi 

ngày một tiến xa trên đường nhân đức. Một ngày Chị 

Angela lâm trọng bệnh. Bào huynh Giovanni Battista - mặc 

dầu có nhiều công đức trước mặt THIÊN CHÚA - vẫn không 

nài xin được cho em gái Angela ơn khỏi bệnh. Chị Angela sốt 

sắng lãnh các bí tích sau cùng chuẩn bị ra đi về Nhà Cha trên 

Trời. 

Thế nhưng chỉ mấy phút trước khi tắt thở, Chị Angela bỗng có một thị kiến. Chị trông thấy mình có một 

chỗ dọn sẵn trong Lửa Luyện Ngục, nơi Chị phải đền bù một vài lầm lỗi mà trong đời sống Chị đã không 

chú ý đủ để lo sửa đổi và cải thiện. Cùng lúc đó Chị Angela cũng trông thấy những hình khổ đau đớn Các 

Linh Hồn phải chịu trong Lửa Luyện Tội. Rồi Chị Angela êm ái trút hơi thở cuối cùng sau khi đã xin bào 

huynh Giovanni Battista nhớ cầu nguyện cách riêng cho mình. 

Trong khi thi hài Chị Angela được mang đi an táng thì chân phước Giovanni Battista liền truyền lệnh cho 

em chỗi dậy. Chị Angela tức khắc mở mắt tỉnh lại như người vừa ra khỏi một giấc ngủ thật dài. Chị 

Angela trở về với cuộc sống thường nhật như trước một cách lạ lùng. 

Thời gian sau đó của cuộc đời còn lại trên dương thế, Chị Angela không ngừng kể lại những gì Chị biết về 

Sự phán xét nghiêm thẳng của THIÊN CHÚA công minh! Thật hãi hùng kinh khiếp biết bao! Nhưng điều 

đáng chú ý nhất là sự kiện Chị Angela làm chứng về sự thật của lời mình nói bằng chính cuộc sống chay 

tịnh, hãm mình đền tội, đánh phạt thân xác với những phương thế vô cùng tàn bạo. 

Trong sử liệu cuộc đời Chị Angela người ta đọc thấy rằng trong mùa đông, Chị mang những vật dụng 

lạnh giá làm cho thân thể đông cứng. Mùa hè Chị đốt cháy cơ thể khiến toàn thân trở thành một đối 

tượng trông thật hãi hùng và thảm thương. Chị cũng vui lòng chấp nhận mọi sỉ nhục và mọi nghịch ý. 

Nếu có ai buông lời trách cứ sao Chị quá hành hạ thân xác tội nghiệp đến thế thì Chị trả lời: 



- A! Phải chi quý vị biết được sự phán xét của THIÊN CHÚA 

thật nghiêm thẳng và công minh dường nào thì quý vị hẳn 

không trách cứ tôi điều gì hết! Và điều tôi làm quả thật 

không đáng sá gì so với những cực hình của đời sau chúng 

ta phải đền bù cho những bất trung mà chúng ta dám xúc 

phạm đến THIÊN CHÚA khi còn sống trên cõi đời này!!! 

Sau vài năm sống trong chay tịnh hãm mình nhiệm nhặt như 

thế, nữ tôi tớ Chúa được gọi về Trời hưởng vinh phúc muôn 

đời. Sự ra đi của Chị Angela để lại nơi tâm lòng các Chị Em 

cùng dòng tâm tình thương mến vô bờ. Nhưng nhất là để lại 

một tấm gương đạo đức, những lời khuyên nhủ chân tình và 

một đời sống khổ chế vô cùng khắc nghiệt. 

Điều đáng lưu ý trong cuộc đời nữ đáng kính Angela Tolomei 

đó là: đây không phải câu chuyện của một người tội lỗi chết 

trong sự mất ân nghĩa cùng THIÊN CHÚA, nhưng là câu 

chuyện của một phụ nữ đạo đức, sống hoàn toàn tương hợp với trạng huống của mình, nhưng chỉ có 

một vài lầm lỗi nhỏ nhặt thiếu sót thôi, vậy mà phải chịu sự phán xét nghiêm thẳng của THIÊN CHÚA 

công minh dường ấy, thì thử hỏi chúng ta đây, những kẻ tội lỗi tràn bờ, chúng ta hẳn sẽ phải hứng chịu 

một phán xét nghiêm thẳng công minh hơn biết là chừng nào!!! 

 

... ”Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài 

thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. 

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn 

trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kz diệu thay, trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao 

vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên 

trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông 

xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng 

mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ: ”Ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!” 

Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh 

sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ 

ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kz diệu!” (Thánh Vịnh 139(138) 1-14). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 270-

271) 
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