
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIẾT LÝ SỐNG ĐƠN GIẢN VÀ HIỆN THỰC CỦA 

MẸ TÊRESA CALCUTA 
 
 

♥“Theo huyết thống, tôi là người Albani. Theo quốc tịch, tôi 
là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. 
Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian này. Và theo con tim, tôi 
hoàn toàn thuộc về những người bất hạnh, khổ đau”  

♥Mẹ Teresa nói gì về Kinh Mân Côi? 
 
Là một tông đồ vĩ đại của sự cầu nguyện, Mẹ Têrêsa thường 
lần hạt cả khi Mẹ đi đây đi đó. 
"Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải thưởng Nobel Hòa 
Bình. Mẹ Teresa đi Oslo, thủ đô Na Uy, lãnh giải thưởng mà 
trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Người ta trông thấy 
những ngón tay mẹ thô kệch và xấu xí, vì lao công vất vả và 
vì thường xuyên chăm sóc các trẻ em, những người bệnh tật, 
già yếu và nghèo nàn. Biết rõ thế nên không ai nỡ trách mẹ 
dám công khai bày tỏ lòng kính mến Trinh Nữ MARIA 
trong một xứ sở toàn tòng là tín hữu tin lành Luther! 
"Ta có một người Mẹ trên trời, Đức Trinh Nữ Maria, là 
hướng dẫn chúng ta, một niềm vui to lớn, và là một nguồn 
quan trọng niềm vui của ta trong Chúa Kitô. Hãy cầu xin 
Người trước Nhan Chúa. 
"Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng 
dẫn bạn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Khởi xướng 
lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với 
nhau là gia đình tồn tại với nhau. 
 
♥Lời cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta  
cho một em bé sắp ra đời 
 
 Ôi Mẹ Maria, 
 Mẹ là người đã thấu hiểu nỗi vui mừng, 
 niềm hạnh phúc và cả những âu lo 
 của mọi người mẹ khi cảm thấy 
 con mình sắp ra đời. 
 Hãy chúc phúc đi, cho những cha mẹ này 
 Và chúc phúc cho những đứa trẻ, dù gái hay trai, 
 dù nó bé nhỏ, dù nó tí tẹo đến đâu. 
Cho đứa trẻ này, 
 Xin Mẹ hãy chuẩn bị cho nó một cuộc đời 
đầy mừng vui, bình an, yêu mến và hạnh phúc. 
 Hãy che chở bằng tất cả sức lực của Mẹ, 
 

 
cuộc đời quá mong manh kia, 
 Xin Mẹ hãy chăm sóc cho nó ngon lành. 
Và lạy Mẹ yêu dấu, 
 Xin Mẹ hãy canh giữ cho quả tim bé nhỏ kia 
đang nhẹ đập trong lòng mẹ nó 
đừng bao giờ có ai làm tổn thương nó 
 trước khi nó sinh ra. 
Đừng bao giờ có ai, 
 nên cớ làm hại cho hữu thể bé nhân loại này 
 trước khi nó hoàn thành nhiệm vụ 
nơi thế trần. 
Nhiệm vụ mà Chúa chúng ta  
đã yêu mến giao cho nó. Amen      
 
♥Phục Vụ Để Làm Chứng Nhân 

  
Sau khi Mẹ Têrêsa được giải thưởng Hoà Bình, một ký giả 
người Mỹ đến Ấn độ để phỏng vấn Mẹ.  Người ký giả đã 
tìm gặp được Mẹ Têrêsa ở đường phố Calcutta , đang phục 
vụ những người nghèo đói tật bệnh.  Người ký giả ngỡ 
ngàng vì con số kẻ khó và người bệnh tật quá đông, ông ta 
hỏi Mẹ Têrêsa: 
 
- Làm thế nào Mẹ có thể thành công trong vấn đề giúp đỡ 
người nghèo khó đông như thế này?"  Sau một ít phút, Mẹ 
Têrêsa nhìn người ký giả trả lời: 
 
- Chúng tôi không phục vụ để trông đòi thành công, chúng 
tôi phục vụ để làm chứng cho công việc của Chúa." 
 
♥Khi về hưu Mẹ sẽ đi đi lau phòng vệ sinh 
 
Mẹ Têrêsa Calcutta, một người nổi tiếng vì những công việc 
bác ái mà chính Mẹ và các chị em trong dòng do Mẹ sáng 
lập đang giúp đỡ những dân túng quẫn ở khu ổ chuột tại 
Calcutta . Mẹ đã được giải Nobel Hòa Bình, nhưng điều làm 
cho nhiều người cảm động nhất chính là câu trả lời của Mẹ 
với báo chí khi được hỏi: 
 "Mẹ đang điều khiển một nhà dòng có ảnh hưởng khắp thế 
giới, vậy có bao giờ Mẹ nghĩ Mẹ sẽ về hưu không? Khi về 
hưu Mẹ sẽ làm gì?"  
Mẹ đã thẳng thắn trả lời:  
"Tôi sẵn sàng về hưu lắm chứ. Việc của Chúa đã có Chúa lo. 
Còn tôi sẽ làm gì ấy à? Tôi có thể ở với các chị em của tôi 
tại Washington này để dọn dẹp nhà vệ sinh cho các chị, để 
các chị có thời giờ đi giúp đỡ những người nghèo ở thủ đô 
của một nước giàu nhất thế giới..." 
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