
TRINH NỮ YÊU SỐNG VÀ YÊU THIÊN CHÚA 

 

Với thân hình cao ráo, mái tóc dài óng ả, kèm theo cái nhìn tinh 

anh và trên đôi môi luôn nở nụ cười hiền dịu, Maria Letizia 

Galeazzo là hình ảnh một thiếu nữ tự tin, yêu đời và yêu sống. Thế 

nhưng, THIÊN CHÚA Quan Phòng có chương trình khác. Ngài hái 

cánh hoa về tô điểm thiên đàng khi tuổi đời cô gái mới tròn 15. 15 

năm vắn vỏi, nhưng cô trinh nữ để lại nơi người thân quen một kỷ 

niệm sống động và một bí thuật thành công: 

- Bí thuật yêu thương. 

Maria Letizia Galeazzo chào đời ngày 18-4-1961 tại Asti và lớn lên tại 

Montemagno (Bắc Ý). Montemagno là nơi thân phụ cô bé hành nghề 

bác sĩ. Letizia trong tiếng Ý có nghĩa là niềm vui. Đó là nguyện ước 

ông bà Galeazzo cầu chúc khi chọn tên cho con. Thế nhưng, tên 

Letizia hơi khó phát âm đối với cô bé, nên lúc nhỏ, bé Letizia xưng trại tên mình thành Cilla. Từ đó, mọi 

người âu yếm gọi cô bé bằng tên Cilla. 

Tất cả ai hân hạnh tiếp xúc và quen biết Cilla đều ngạc nhiên về đời sống nội tâm của cô thiếu nữ. Nơi 

Cilla như chiếu tỏa sự hiện diện sống động của THIÊN CHÚA Vô Hình, Đấng luôn luôn kêu mời con người 

đáp trả tiếng gọi yêu thương của Ngài. 

Khi còn nhỏ, bé Cilla rất thích lượm những tờ đơn kê thuốc của Ba rồi kết thành con đường dài trắng 

tinh. Cô bé giải thích: 

- Đây là con đường dẫn đến tận Trời Cao. 

Mỗi khi có dịp nhìn thấy các hạt sương mai lấp lánh, bé Cilla thường vỗ tay reo lên: 

- Những hạt sương mang cho con niềm vui! Chúng lớn như bầu trời! 

Một ngày, có người hỏi bé sẽ làm gì sau này khi khôn lớn, bé Cilla trả lời ngay: 

- Bé sẽ làm nữ thừa sai trên Trời. 

Đó là những câu nói như điềm báo cô bé có mệnh yểu! 

Một vài giờ trước khi tử nạn, Cilla nói với các bạn trong khi thảo luận nhóm: 

- Nếu chúng ta không thấu hiểu ở đời này thì chắc chắn một ngày kia, chúng ta sẽ hiểu được hết ở đời 

sau, trên thiên quốc. 

Một người bạn đáp lại: 



- Hy vọng ngày đó càng đến trễ càng tốt! 

Nhưng Cilla nói ngay:  

- Đâu ai biết được khi nào. Cần phải luôn sẵn sàng! 

Và quả đúng như lời Cilla tiên báo. Chiều hôm ấy, khi về cùng xe do Cico, anh trai của Cilla lái, chiếc xe 

của hai anh em đụng phải một chiếc xe vận tải chở xe hơi. Cilla chết ngay tại chỗ, trong khi Cico không 

hề hấn gì. Hôm ấy là ngày 5-7-1976, Maria Letizia Galeazzo hưởng dương 15 tuổi. 

Một điểm nổi bật trong cuộc sống vắn vỏi của Cilla là sự hiện diện sống động của Đức Chúa GIÊSU nơi cô 

thiếu nữ. Trước tiên, chính Cilla ý thức rõ rệt về sự hiện diện này. Cô biết rõ mình được Chúa điều động 

và hướng dẫn trong từng bước đi, từng lời ăn tiếng nói. Nơi gia đình, Cilla chú ý, yêu thương và chăm 

sóc từng người. Cô gái là niềm vui trìu mến cho toàn gia đình. Nơi học đường, Cilla không làm gì tỏ ra 

khác thường. Nhưng tiếp xúc với Cilla, bạn bè như bị thu hút và được biến đổi. Carola nói về Cilla: 

- Sống gần Cilla người ta khám phá ra rằng, Đức Chúa GIÊSU không ngừng đối thoại, hướng dẫn bạn. 

Rossana, bạn thân của Cilla thì nói: 

- Tình bạn của hai chúng tôi thật đậm đà, đến nỗi trở thành một dấu chỉ cho cả lớp, nhờ thế, toàn lớp 

chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau. 

Về phần Cilla, cô thiếu nữ viết trong nhật ký: 

- Con không muốn Đức Chúa KITÔ và con là hai hữu thể tách biệt, khác xa nhau. Trái lại, Đức Chúa KITÔ 

phải trở thành bí thuật và suối nguồn sự sống cuộc đời con.. Mỗi ngày qua đi, xin cho con được yêu mến 

Chúa nhiều hơn.. Con tin rằng, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời con đều do thánh ý THIÊN CHÚA an 

bài. Và nếu Chúa để cho một điều nào xảy ra, có nghĩa là điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho con. Bởi vì, Chúa 

không bao giờ muốn điều ác, nhưng luôn luôn là điều lành. 

Trong bức thư cuối cùng gởi cho Adriano, Cilla viết: 

- Có lẽ trong lúc này đây, Chúa ban cho tôi quá nhiều điều! THIÊN CHÚA thật cao cả! Thỉnh thoảng, tôi 

lập lại ý tưởng này, bởi vì tôi cảm nhận tận nơi xương tủy tình Chúa yêu tôi và thúc đẩy tôi yêu mến mọi 

người sống chung quanh tôi. Càng yêu thương, tôi càng cảm thấy mình hoàn toàn tự do. Tự do để yêu 

thương bằng một tình thương hoàn toàn nhưng không và vô vụ lợi. 

... ”Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng 

nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: 

nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huznh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ 

hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kz hương, dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ 

chứa nước nguồn từ dãy núi Libăng chảy xuống” (Sách Diễm Ca 4,12-15). 

(P. Luigi Faccenda, ”Testimoni di Maria”, Edizioni dell'Immacolata, 1993, trang 101-108) 
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