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Người mẹ NhâN Từ

mẹ Teresa sinh ngày 
26 tháng 8 năm 1910 
tại Skopje, thủ phủ của 
Cộng hoà Albania thuộc 
macedonia. Thuở nhỏ, 
cha mẹ thường gọi mẹ 
Teresa với cái tên rất đỗi 
trìu mến là Agnes.

Thật không may, khi Agnes mới 8 tuổi thì cha 
qua đời. Cô bé sống cùng mẹ là một người 
phụ nữ ngoan đạo, rất tốt bụng và từ bi. Dù 
chẳng dư dả gì, nhưng mẹ Agnes vẫn thường 
chia cho những người nghèo chút thức ăn ít ỏi 
của gia đình mình. Cách cư xử nhân từ của 
người mẹ giàu lòng trắc ẩn đã ảnh hưởng rất 
nhiều tới Agnes.
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Từ bỏ TấT Cả để Trở ThàNh Nữ Tu

Lớn lên, Agnes rất quan tâm đến công việc truyền giáo. Trong lòng 
cô gái trẻ luôn tâm niệm: “Chúa muốn mình theo bước Người”. 
Và cách để cô đến gần Chúa hơn là làm một nữ tu. Song trở thành 
nữ tu là một quyết định đầy khó khăn, bởi cô sẽ không bao giờ được 
phép kết hôn và sinh con, thậm chí phải từ bỏ mọi của cải trần thế 
và các mối quan hệ thân thiết, bao gồm cả gia đình.

Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn được cô! Năm 1928, khi Agnes 
18 tuổi, cô bắt đầu đến ireland gia nhập Dòng Loreto(1) ở Dublin để 
trở thành nữ tu. ở đây, cô bắt đầu học tiếng Anh.

(1)Dòng Loreto còn gọi là Dòng Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, được sáng lập 
năm 1609 bởi nữ tu người Anh Mary Ward, hoạt động dưới quyền Đức Giáo Hoàng.
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Trở ThàNh mẹ TereSA 

Tháng 5 năm 1937, Teresa tuyên khấn trọn đời và trở thành mẹ 
Teresa, nguyện sẽ sống một đời khổ hạnh, khiết tịnh và dâng hiến. 
Sau đó, mẹ trở thành hiệu trưởng Trường Trung học St. mary. Trái 
tim từ bi, lòng tốt và sự can đảm của mẹ đã truyền cảm hứng cho 
các nữ sinh và chị em dòng tu cùng nguyện lòng tận dâng cuộc 
sống của họ cho Chúa giê-su, cứu giúp những con người cùng khổ.

Trong suốt những năm tháng này, mẹ cũng luôn dõi theo cuộc sống 
bần hàn của người dân Calcutta. “Xin hãy ban cho con sức mạnh 
để mãi chiếu sáng cuộc đời họ, để cuối cùng con có thể dẫn họ 
đến bên Người”, mẹ thành tâm cầu nguyện.

ThươNg DâN CùNg khổ

một năm sau, Agnes đến ấn độ tu tập, trở thành nữ tu và lấy tên là Teresa. Sau đó, 
Teresa đến Calcutta dạy học tại ngôi trường do các chị em hội Dòng Loreto điều hành. Cô rất 

được yêu mến bởi lòng bác ái, sự tận tình và lòng quyết tâm. 
Cô cũng chăm chỉ học nói tiếng hindi, tiếng bengali để có 

điều kiện thâm nhập sâu hơn vào đời sống của người dân 
nơi đây. Ngày ngày chứng kiến cảnh sống khốn quẫn của 
dân nghèo khiến Teresa không khỏi xót xa.
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“Người mẹ” Vĩ đại

Trong suốt 45 năm, mẹ Teresa đã cứu rỗi hàng ngàn cuộc đời bằng lòng tốt thánh thiện, 
sự đồng cảm chân thành và trái tim từ bi của mình. 

không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm công việc khó khăn như mẹ đã làm, đó là tận tuỵ 
hy sinh hạnh phúc cá nhân để chăm sóc và 

sưởi ấm trái tim biết bao con người bị 
lãng quên, bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Với mẹ Teresa, chỉ cần làm 
được một việc tốt nho nhỏ 
thôi đã là hạnh phúc lắm 
rồi, bởi “người mẹ” thầm 
lặng ấy luôn cho rằng: 
“không phải tất cả 
chúng ta đều làm được 
những điều vĩ đại. 
Nhưng chúng ta có 
thể làm được những 
việc nhỏ bé với tình 
yêu lớn lao.”
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