
              SỐNG KHÔNG TÌ Ố ĐÃ LÀ SỐNG THỌ! 
 
Ngày 21-10-1966, một ngôi sao nhỏ xuất hiện sưởi ấm cuộc sống gia đình 

ông bà Tabares. Đó là bé Diana Patrizia Lopez. 

 

Diana Patrizia may mắn sinh ra trong gia đình Công Giáo đạo đức nước 

Colombia (Nam Mỹ). Tuổi thơ Diana Patrizia trôi qua trong khung cảnh 

đầm ấm gia đình và bầu khí vui tươi lành thánh của học đường. Thật thế, 

thời tiểu học, Diana Patrizia là nữ sinh nội trú Trường Thánh Thể do Các 

Mẹ Mercenaires Thánh Thể điều khiển. 

 

Bầu khí thánh thiện của Trường Nội Trú tạo cơ hội tốt khiến cô bé nhanh 

nhẹn và thông minh phát triển về cả hai phương diện văn hóa và thiêng 

liêng. Bên trong Học Viện có Nhà Nguyện nhỏ luôn đặt Mình Thánh Chúa để các học sinh nội trú thường xuyên đến cầu nguyện 

và thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Diana Patrizia rất thích đến nhà nguyện cùng với các bạn để chầu Thánh Thể. 

 

Năm 1975, Diana Patrizia - 9 tuổi - rước lễ lần đầu và năm sau lãnh bí tích Thêm Sức. Ơn thánh Chúa gặp thửa đất tốt đã nẩy 

mầm và sinh hoa kết trái. Cô bé hiểu rõ lời dạy của Đức Chúa GIÊSU trong Phúc Âm: ”Các con đã nhận lãnh cách nhưng không 

thì cũng hãy cho đi cách nhưng không” (Matthêu 10,8). Vâng, đúng thế. Diana Patrizia nhiệt thành và mau mắn trong việc giúp 

đỡ các bạn đồng lớp cũng như chu toàn các công tác nhỏ bé nơi khung cảnh nội trú. 

 

Bước vào bậc trung học đệ nhất cấp năm 1977, Diana Patrizia thay đổi trường học. Từ nay cô là nữ sinh Trường Đức Bà Phù Hộ 

của các Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ. Nơi đây, cô gái gặp thấy bầu khí vui tươi thánh thiện giúp tiến nhanh trên đường nhân đức. 

Trong lớp học cũng như ngoài hành lang, đâu đâu cũng có trang hoàng các hình ảnh đưa tâm hồn các nữ sinh hướng về THIÊN 

CHÚA và Trời Cao. Kỷ luật Trường Đức Bà Phù Hộ thật nghiêm túc. Với tài nghệ, Diana Patrizia thường đệm đàn guitare cho các 

bạn hát trong các buổi cử hành Phụng Vụ. 

 

Năm 1979, Trường Đức Bà Phù Hộ tung ra chiến dịch cổ võ việc học giáo lý tại San Bernardo de Los Vientos, một ngôi làng với 

dân cư đa số thất học và nghèo nàn. Diana Patrizia tức khắc ghi tên tham gia chiến dịch. Thế nhưng cô thiếu nữ không thực hiện 

được nguyện ước tông đồ. 

 

Trước ngày lên đường, Diana Patrizia bỗng lên cơn sốt phải nằm liệt giường. Cô nữ sinh đành giã từ sứ mệnh truyền giáo. 

Nhưng cô vẫn giữ nguyên chương trình cho năm sau. Tuy nhiên, sức khoẻ Diana Patrizia giảm sút cách trầm trọng. Cô thiếu nữ 

phải khó khăn lắm mới có thể chu toàn việc học và công tác tông đồ. Ý chí cương quyết cộng với tính tình lạc quan vui vẻ của 

Diana Patrizia khiến các bạn đồng tuổi không ngờ và cũng không thể nào đoán biết cô gái đang sống trong giai đoạn cuối đời. 

 

Diana Patrizia Lopez can đảm đi hết chặng đường đời vắn vỏi nhưng tràn đầy nhựa sống. Cô gái êm ái trút hơi thở ngày 27-3-

1980 hưởng dương 14 tuổi. Cô nữ sinh để lại cho các bạn đồng lớp hình ảnh vừa vui tươi vừa thánh thiện của một tín hữu Công 

Giáo trẻ tuổi luôn đặt niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA là Cha Nhân Lành. 

 

... ”Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do 

số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng 

THIÊN CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được THIÊN CHÚA dời đi nơi khác. 

Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác 

làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một 

thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng THIÊN CHÚA, nên Người vội đem họ ra 

khỏi nơi gian ác” (Sách Khôn Ngoan 4,7-14). 

 

(”Il Bollettino Salesiano, Giugno 2006, trang 27) 
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