
NẾU NHƯ NGÀI CHẤP TỘI, NÀO CÓ AI ĐỨNG VỮNG ĐƯỢC CHĂNG?! 

 

... Câu chuyện xảy ra tại tu viện Các Nữ Tu Đa-Minh ở 

Mantova (Bắc Ý). Một nữ tu tên Paola qua đời sau những 

năm tháng sống đời tu trì nghiêm chỉnh và thực thi nhiều 

nhân đức anh hùng. 

Thi hài Chị Paola được đưa vào nhà thờ đặt nơi lối chính, 

giữa hai hàng ghế quì của các nữ tu. Theo thông lệ của tu 

viện sẽ diễn ra nghi thức gọi là xá giải cho người quá cố. 

Sống trong tu viện vào thời kỳ ấy có nữ chân phước 

Stefanina Quinzana là bạn thân với nữ tu quá cố Paola. Chị 

Stefanina đến quì bên thi hài Chị Paola và bắt đầu cầu 

nguyện với trọn tâm tình sốt sắng dành cho Linh Hồn nữ tu 

bạn quá cố. Bỗng chốc diễn ra hiện tượng lạ thường. Bàn 

tay trái của người chết liền bỏ rơi Thánh Giá đang cầm trong tay để nắm chặt lấy tay phải của Chị 

Stefanina. Tay nữ tu quá cố Paola nắm chặt tay Chị Stefanina đến độ không thể nào dứt ra được. Hai bàn 

tay nắm chặt nhau như thế trong vòng một tiếng đồng hồ. Cùng lúc ấy Chị Stefanina như nghe rõ ràng 

trong tâm trí tiếng kêu than của nữ tu bạn quá cố: 

- Xin Chị hãy cứu giúp Em. Xin cứu giúp Em đang chịu những cực hình khủng khiếp! Ôi phải chi Chị biết 

được sự giận dữ tàn bạo của loài quỷ dữ ra sức tấn công đánh phá chúng ta trong giờ lâm tử. Rồi đến sự 

phán xét vô cùng nghiêm minh công thẳng của Đấng Tối Cao, đòi buộc phải trả lẽ tình yêu của chúng ta. 

THIÊN CHÚA xét xử chúng ta trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngài bắt buộc chúng ta phải đền bù hết 

mọi tội lỗi của chúng ta trước khi tiếp nhận chúng ta vào hưởng phúc trường sinh với Ngài! Ôi phải chi 

Chị biết rằng cần phải hết sức trong trắng, tuyệt đối trong trắng thì mới có thể lãnh nhận triều thiên bất 

tử! Xin Chị làm ơn cầu nguyện thật nhiều cho Em. Xin Chị làm ơn đứng trung gian giữa Phép Công Thẳng 

của THIÊN CHÚA và những lầm lỗi làm nhơ nhớp linh hồn Em. Xin Chị làm ơn cầu nguyện, cầu nguyện 

thật nhiều và hãm mình đền tội thay cho Em vì Em không còn có thể làm được gì để cứu giúp Em! 

Toàn thể cộng đoàn rúng động trước hiện tượng lạ thường này, tuy rằng không một ai nghe tiếng than 

thở của nữ tu quá cố Paola. Sau cùng chính Bề Trên phải can thiệp nhân danh đức vâng lời buộc chị 

Paola phải bỏ tay Chị Stefanina ra. Người chết vâng lời tức khắc. Bàn tay chị Paola trở lại bất động như 

trước. 

Sử liệu cuộc đời nữ chân phước Stefanina Quinzana ghi thêm rằng. 

Sau biến cố đó, Chị Stefanina ra công gắng sức làm không biết bao nhiêu việc lành phúc đức, hãm mình 

phạt xác và cầu nguyện liên lỉ cho nữ tu quá cố Paola. Chị Stefanina chỉ ngưng làm các việc đạo đức với ý 

chỉ đền bù thay cho Chị Paola khi được biết qua một thị kiến trông thấy linh hồn Chị Paola hân hoan rời 

Luyện Ngục bay về Thiên Đàng hưởng vinh phúc với THIÊN CHÚA Toàn Năng. 



... Câu chuyện thứ hai trong sử liệu cuộc đời Các Thánh Tổ Phụ. 

Có một tu sĩ tên Stefano, được mang đi bằng tâm trí ra trước tòa 

phán xét của THIÊN CHÚA. Thầy đang hấp hối trên giường bệnh. 

Chung quanh có các tu sĩ khác đang có mặt để cầu nguyện cho 

người anh em sắp sinh thì. 

Bỗng mọi người ngạc nhiên nghe rõ ràng cuộc đối đáp giữa thầy 

Stefano với một kẻ vô hình nào đó. Thầy nói: 

- Đúng thế! Tôi có làm điều ấy, nhưng tôi đã đền bù bằng bao 

nhiêu năm sống chay tịnh .. 

- Tôi không chối hành động này nhưng tôi đã ăn năn khóc lóc trong 

vòng mấy năm trời .. 

- Đúng! Điều này có thật nhưng để đền bù tôi đã ra công phục vụ người thân cận trong ba năm liên tiếp. 

Ngưng một lúc, thầy Stefano lại nói lớn: 

- A, về điều này tôi không có gì để trả lời cả! Mấy người chỉ tìm cách tố cáo tôi thôi, nhưng tôi không có 

gì để biện hộ ngoài việc phó thác tin tưởng nơi lòng nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA. 

Thánh Gioan Climaco vị đan sĩ sống trên núi Sinai vào thế kỷ VII đã ghi lại biến cố trên đây - vì thánh 

nhân có mặt lúc ấy - và chú thích: 

- Quả thật Thầy Stefano đã sống cùng đan viện trong vòng 40 năm. Thầy có biệt tài về ngôn ngữ và nhiều 

đặc ân khác. Thầy trổi vượt trên các anh em đan sĩ về đời sống tu trì gương mẫu và về việc ăn chay hãm 

mình thật nghiêm khắc. 

 

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài 

lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 

vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi 

Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi 

hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 

niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn” (Thánh Vịnh 130(129). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 222-

223+226-227) 
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