
NƯỚC TRỜI GIỐNG NHƯ CHUYỆN MỘT THƯƠNG GIA ĐI TÌM NGỌC QUÝ 

 

- Khi gia nhập dòng tu, tu sĩ dâng hiến trọn cuộc đời cho 

THIÊN CHÚA để thi hành sứ mệnh. Nhưng sứ mệnh thì 

mênh mông và không ngừng mở ra những chân trời 

mới. 

Đó là câu nói tóm lược cuộc đời Chị Mariette Milot, một 

cuộc đời dâng hiến trọn vẹn để phục vụ tha nhân. Chị 

thường hóm hỉnh nói đùa: 

- Tôi lây bệnh của người khác nhưng tôi không muốn 

được khỏi bệnh! 

Ngay từ nhỏ Chị Mariette đã xin THIÊN CHÚA cho mình được ơn gọi làm nữ tu. Để rồi một ngày, ơn gọi 

đến thật. Nhưng ơn gọi đến khi Chị đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thế là Chị bị dằn co lôi kéo giữa 

hai nẻo đường: ”đi tu hay lập gia đình?” Chỉ có một điều lạ là Chị không thể quyết định tiến đến hôn 

nhân! Phải nhờ đến cuộc sống thử nghiệm vài ngày nơi Cộng Đoàn Các Nữ Tu dòng Đức Bà Mông-Triệu 

mới giúp Chị thấy rõ con đường phải đi. Chị xin gia nhập Dòng Tu. 

Vốn hành nghề dạy học, khi vào dòng, Chị Mariette Milot đương nhiên tiếp tục con đường đã vạch sẵn: 

làm giáo sư tại các trường trung học ở Québec bên nước Canada. Nhưng chương trình của THIÊN CHÚA 

không thể nào dò thấu. Vì các nhu cầu truyền giáo bên nước Brasil, Chị hăng hái lên đường. Chị ở lại đây 

trong vòng 11 năm và đặc biệt hoạt động tông đồ bên cạnh Các Cộng Đoàn Cơ Bản Brasil. Chị tâm sự: 

- Tôi không được hân hạnh truyền giáo tại Brasil suốt đời, nhưng tôi luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với 

đất nước Brasil thân yêu và tạo nên các nhịp cầu thân hữu đủ loại. 

Sau thời gian ở Brasil, Chị Mariette Milot được bầu vào Ban Tổng Cố Vấn của Dòng Đức Bà Mông-Triệu 

qua hai nhiệm kz 5 năm. Cứ sự thường, mãn hạn Cố Vấn, Chị sẽ lên đường trở lại Brasil. Nhưng lần này 

mở ra một chân trời mới, một sứ mệnh mới. Vào thời kz ấy, Đức Cha Helder Câmara (1909-1999), vị 

Giám Mục Brasil, nhận ra các công tác tuyệt vời của các thừa sai Canada, nhưng Đức Cha nói với các vị: 

- Nếu không có sự thay đổi ở Bắc bán cầu thì cái khốn khổ nghèo nàn vẫn đeo đuổi ở Nam bán cầu. Quí 

vị phải hoạt động để thay đổi. 

Tiếp nhận từng chữ câu nói của Đức Cha Helder Câmara và được sự khích lệ của Chị Em cùng dòng, Chị 

Mariette Milot trở về Canada để gây ý thức, làm thức tỉnh lương tâm người đồng hương. Trong vòng 5 

năm trời, Chị đi từ Bắc xuống Nam từ Đông sang Tây để thuyết trình về cùng một đề tài: 

- Chúng ta chịu trách nhiệm về cái nghèo đói ở Nam bán cầu nhưng chúng ta cũng có thể làm thay đổi 

nhiều sự. 



Chị thường khẳng định: 

- Ngày nay, với một Đức Tin và một niềm hy vọng không lay chuyển, 

người ta có thể thay đổi thế giới với nguyên sự kiện chỉ cần làm 

một cử chỉ nhỏ nhặt thôi! 

Thế rồi, từ vài năm nay, công tác tông đồ của Chị Mariette Milot 

chuyển sang một sứ mệnh mới. Chị dấn thân trong Ủy Ban hoạt 

động chống bạo hành, buôn bán phụ nữ. Ủy Ban do các Nữ Tu và 

Nữ Giáo Dân đề xướng. Chị nói: 

Các phụ nữ bị bán đi, bị mua lại rồi bị bán đi, bị hành hung và 

thường bị giết chết. Đây là con số không phải nhỏ: hàng năm có 

đến 2 triệu phụ nữ bị rơi vào đủ loại tệ nạn buôn bán bạo hành trên 

toàn thế giới. 

Số phận thảm thương của các phụ nữ trên thế giới chiếm một nỗi lo âu rộng lớn trong trái tim tôi. Trước 

tiên với tư cách là nữ tu, tôi có những nhạy cảm riêng nghiêng về phía người nữ. Vã lại người nữ chiếm 

phân nửa nhân loại. Vậy thì, mỗi người trên thế giới đều có quyền có một chỗ đứng xứng đáng trong xã 

hội. 

Tôi cố gắng làm tất cả những gì làm được để phục vụ người khác. Tôi cũng vui mừng và tri ân nhận 

những gì người khác làm cho tôi. 

... Đức Chúa GIÊSU phán: ”Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia 

gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy .. 

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, 

ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy .. Nước Trời lại còn giống như chuyện 

chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt 

cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ 

xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, 

chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Matthêu 13,44-50). 

(”Notre-Dame du Cap”, Revue Notre-Dame du Cap, Québec, Canada, 120ème Année, Mai 2011, trang 

18-19) 
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