
ĐẶT VÀO TAY CHÚA 
 

Tôi nghe từ phía ngai có 

tiếng hô to: “Đây là nhà 
tạm Thiên Chúa ở cùng 

nhân loại, Người sẽ cư ngụ 
cùng với họ. Họ sẽ là dân 

của Người, còn chính 
Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-

cùng-họ. Thiên Chúa sẽ 
lau sạch nước mắt họ. Sẽ 

không còn sự chết; cũng 
chẳng còn tang tóc, kêu 

than và đau khổ nữa, vì 
những điều cũ đã biến 

mất” – Kh 21:3-4. 

Mẹ Teresa qua đời ở tuổi 87, 

sau nhiều năm hy sinh và 
phục vụ những người nghèo 

nhất trong những người 
nghèo ở Calcutta. Mặc dù 

chúng ta biết nhiều công việc 
và thông điệp đơn giản của Mẹ, nhưng sự khởi đầu của Mẹ chỉ phù hợp với cuộc sống duy 

nhất của Mẹ. 

Tên “cúng cơm” của Mẹ là Agnes Gonxha Bojaxhiu, con của một gia đình đạo hạnh ở 

Macedonia. Người cha mất khi Agnes 9 tuổi. Lúc 12 tuổi, Agnes cảm thấy có ơn gọi tu trì. 

Mặc dù mới đầu người mẹ không muốn con gái đi tu, nhưng rồi bà hiểu ơn gọi và khuyên 
Agnes: “Hãy đặt bàn tay của con vào bàn tay của Chúa và bước đi với Ngài”. Lời khuyên 

này tạo nên mốc quan trọng trong cuộc đời Mẹ Teresa. 

Mẹ lập dòng Thừa sai Bác ái, và dòng hiện diện ở hơn 130 quốc gia, kể cả hơn 600 nhà 

mở cho những người vô gia cư, viện cô nhi, viện tế bần cho các bệnh nhân AIDS, nhà điều 
dưỡng người cùi, và nhà mở dành cho các bà mẹ đơn thân. 

Điều tra của viện Gallup phản ánh về thế kỷ XX, tên Mẹ Teresa đứng đầu danh sách “những 

người đáng khâm phục nhất thế kỷ”. Người phụ nữ nhỏ nhắn này đã có tầm nhìn rộng lớn 
từ Thiên Chúa không bao giờ giàu có và quyền lực theo tiêu chuẩn của nhân loại, nhưng 

không ai có thể phủ nhận rằng Mẹ đã dành cả cuộc đời để thay đổi thế giới. 

Hãy để cách sống của Mẹ Teresa gợi hứng tới sự vĩ đại, và hãy để cho những lời của người 

mẹ của Mẹ Teresa trở thành lời khuyên về cách sống để chúng ta sống: “Hãy đặt bàn tay 
của con vào bàn tay của Chúa và bước đi với Ngài”. 

Lạy Đấng Tạo Dựng và Yêu Thương, ngay hôm nay, con xin được đặt bàn tay con 

vào bàn tay của Ngài và bước đi với Ngài, ngay cả khi con độc hành trên trần gian 
này. Amen. 
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