
BẤT HẠNH VÀ PHÚC LÀNH 

 

Nếu được phép đọc phiếu sức khoẻ của bà Marie-Noelle 

Moreau, hẳn có người kinh ngạc kêu lên: 

- Bà này chào đời dưới một ngôi sao xấu! 

Từ khi sinh ra, cuộc đời bà như bập bềnh trôi nổi giữa hai thái 

cực: một bên là thành công cùng vinh quang và bên kia là nghèo 

đói khốn cực do bệnh tật áp đặt. Chỉ có hai nguồn sinh lực giúp 

bà vượt thắng tất cả và biến cuộc đời bệnh hoạn thành cuộc 

sống tràn đầy ý nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đó là Ý 

Chí và Đức Tin. 

Bà Marie-Noelle Moreau sinh trưởng trong gia đình Công Giáo 

vừa trí thức vừa đạo đức. Thân sinh là văn sĩ. Chính ông truyền 

đạt cho ái nữ lòng yêu thích nghệ thuật và yêu mến cuộc sống. 

Trong khi thân mẫu giáo dục con biết quý trọng bổn phận và xả 

thân phục vụ tha nhân. Tất cả hành trang tinh thần ấy giúp bà 

đương đầu và khắc phục mọi khó khăn xảy đến trong cuộc đời. 

Mới chưa đầy 6 tháng, bé đã thập tử nhất sinh với chứng bệnh viêm phế quản và viêm phổi trầm trọng. 

Đến năm 10 tuổi, bé bị viêm màng não. 7 năm sau, Marie-Noelle bị thương hàn. Xem ra cô thiếu nữ 

mệnh yểu: sinh ra để chết sớm hơn người khác! Sự thật không đúng như vậy. Nếu thể xác phải luôn luôn 

chống chọi với bệnh tật thì tinh thần lại được củng cố và vững mạnh. 

Marie-Noelle nổi bật tính nhanh nhẹn và trí thông minh. Cô trổi vượt các bạn và thường nhảy lớp. Cô 

đậu tú tài năm 15 tuổi và ghi danh vào ngành y khoa. Cô mơ ước trở thành bác sĩ để có thể cứu giúp tha 

nhân. Nhưng, nhưng, bệnh tật lại xuất hiện khiến cô phải ngưng học. Cô đau buồn nhìn cánh cửa đại học 

vĩnh viễn khép lại. Dầu vậy cô vẫn không thất vọng. Cô nghĩ đến việc ghi tên vào ngành cán sự chuyên lo 

các dịch vụ y tế. Nhưng ngành này chỉ chấp nhận thí sinh tròn 19 tuổi. Cô đành nhẫn nhục chờ đợi. Sau 

đó, cô thi đậu và ra trường. 

Năm 1954, bộ Giáo Dục quốc gia Pháp đề nghị cô thành lập dịch vụ y tế nơi các trường học. Cô chu toàn 

bổn phận cách tuyệt hảo. Con đường sự nghiệp đang lên thì Marie-Noelle bị bắt buộc ngưng việc vì mắc 

bệnh lao phổi. Lần này, cánh cửa nhà thương mở rộng chào đón người phụ nữ 25 tuổi luôn bị bệnh tật 

rình mò. 

Marie-Noelle nằm bệnh viện trong vòng 4 năm trời. Nhưng cô biến thời gian chữa trị và căn phòng bệnh 

thành nơi tu luyện và học hỏi, trau dồi tâm trí. Chính trong thời gian này mà cô khám phá ra ơn gọi của 

mình. Cô tâm sự: 



- Suốt đời, tôi mong muốn giúp đỡ người khác. Thời thế chiến thứ hai 

1939-1945, mỗi người chỉ được quyền ăn 120 grammes bánh mì một 

ngày. Tôi nói với mẹ: ”Mẹ à, mình phải nhịn một phần bánh mì để 

chia cho người không có gì để ăn”. 

Xuất viện, Marie-Noelle điều khiển trạm phát thuốc. Nhưng chẳng 

bao lâu sau, năm 1970, bà Marie-Noelle bị ung thư mắt phải nghỉ 

việc. Sau ba năm chữa trị, bà được chỉ định làm trưởng phòng y tá rồi 

hiệu trưởng trường huấn luyện y tá. Nhưng bệnh tật vẫn không 

buông tha. Bà lâm bệnh và người ta cho bà nghỉ việc hẳn. 

Mất việc vào năm 50 tuổi với quá khứ đầy dẫy chiến đấu, có lúc 

thắng trận, có khi quỵ ngã, quả là cay đắng! Lần này, bà thấy cuộc đời 

hoàn toàn đen tối và mất tất cả nghị lực. Bà quyết định chấm dứt 

cuộc đời. Bà chọn một giòng sông để gieo mình xuống tự tử. 

Nhưng khi đứng trên cầu nhìn xuống, bà thấy nước sông sao dơ quá, 

đục quá! Bà chua chát tự nhủ: 

- Chẳng lẽ mình dại dột chọn giòng nước đục này làm mồ chôn mình sao? Không, không thể được! 

Cạnh đó, đôi tình nhân trẻ đang âu yếm ôm nhau. Họ nhìn bà và nói: 

- Chúc bà can đảm! 

Câu nói như liều thuốc thần giúp bà thức tỉnh. Bà ôm mặt nức nở khóc. Cùng với giòng nước mắt ào ào 

chảy, bà như được chữa hẳn tức khắc khỏi ý định quyên sinh. Bà tâm sự: 

- THIÊN CHÚA Quan Phòng cho tôi trải qua kinh nghiệm bị cám dỗ tự kết liễu đời mình. Giờ đây tôi có 

thể hiểu và giúp người bị cám dỗ quyên sinh. Ngoài ra, tôi gần như bị mù và bị điếc, tôi có thể cảm thông 

với người bị mù, bị điếc. Tôi còn mang trong mình mầm giống ung thư, nên tôi có thể hiểu đau khổ của 

người bị ung thư. Sau cùng, tôi độc thân nên có thể hiểu người tàn tật và cô đơn. Tất cả là hồng ân! 

Từ đó, bà tìm lại sức mạnh và niềm vui nội tâm. Gương sống can đảm của bà lôi kéo nhiều người đến tìm 

gặp bà để hỏi ý kiến và để được nâng đỡ ủi an. Bà lắng nghe và chia sẻ nỗi đau khổ của từng người. 

Cuộc đời, sức mạnh, niềm vui và Đức Tin, bà Marie-Noelle Moreau khiêm tốn nhìn nhận tất cả đến từ 

THIÊN CHÚA. Bà có bổn phận tri ân THIÊN CHÚA và giúp đỡ người khác. 

(”Ombres et Lumière”, n.118, Juin/1997, trang 18-19). 
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