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Cô Éliane Hardy là độc thân 

thánh hiến trong Cộng 

Đoàn Emmanuel. 

 

 Cộng Đoàn có khoảng 200 

nam nữ độc thân thánh hiến 

sống rải rác trên 5 Châu. 

Hiện tại Cô phục vụ cạnh các 

sinh viên nơi Cư Xá Sainte 

Thérèse de l'ICES ở Roche-

sur-Yon thuộc miền Tây 

nước Pháp. Xuất thân từ giới 

thợ thuyền sống nơi miền quê 

và được rửa tội từ nhỏ, nhưng 

Cô lớn lên trong tuổi trẻ hoàn toàn vô thần và gần như hãnh diện tự xưng là ”kẻ vô thần”!!! Cô 

như cầm chắc sự kiện THIÊN CHÚA không hiện hữu .. Mãi cho đến ngày, một đồng nghiệp nói 

với Cô lần đầu tiên về Đức Chúa GIÊSU KITÔ và khuyên Cô nên gặp một Linh Mục. Cô mau 

mắn làm theo lời khuyên của bạn. Vào buổi xưng tội lần đầu khi cúi xuống nhận ơn tha thứ Cô 

được Tình Yêu THIÊN CHÚA xâm chiếm, được tràn ngập niềm vui rộng lớn và niềm an bình 

bao la. Tất cả các luận cứ chống đối Đức Tin biến mất. Đối với Cô, THIÊN CHÚA hiện hữu và 

Ngài yêu thương Cô. Xin nhường lời cho Cô Éliane Hardy gợi lại hành trình kể từ sau khi hoán 

cải trở về và nhận ra Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

 

 Có những năm trước khi gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và những năm sau đó. Kể từ cuộc 

hoán cải, cuộc đời tôi có một ý nghĩa. Ngay cả trí thông minh của tôi cũng được bừng sáng! Rất 

nhanh sau đó tôi cảm thấy mình được mời gọi bước theo Đức Chúa GIÊSU bằng cách dâng hiến 

trọn cuộc đời tôi cho Ngài. Ban đầu cuộc sống đan-tu kín-cổng cao-tường lôi cuốn tôi, bởi vì 

theo tôi thì đó là chọn lựa tuyệt đối nhất. Sau 11 năm tìm kiếm nơi nhiều dòng tu khác nhau, cuối 

cùng tôi quyết định gia nhập một Đan Viện, mặc dầu không chắc chắn cho lắm đây là nơi Chúa 

gọi tôi!!! Thật vậy, dù rằng niềm vui hoán cải vẫn còn đó, tôi thấy rõ hiểm nguy trở thành như 



người thanh niên giàu có trong Phúc Âm không muốn bán tất cả những gì mình có .. nên buồn bã 

lủi-thủi bỏ đi. 

 

 Thêm vào đó làm thế nào để thông báo quyết định cho gia đình biết, xét vì gia đình tôi vô 

thần??? Thế nhưng sau vài tháng sống nơi Tập Viện tôi nhận ra ơn gọi của tôi là sống giữa đời. 

Tôi vui vẻ từ biệt cộng đoàn đan tu. Đối với tôi, đây không phải là một thất bại. Trái lại là đàng 

khác bởi vì THIÊN CHÚA tiếp tục soi sáng dẫn đường tôi đi. Đúng ra đó chỉ là một chặng 

đường mới. Trong khi tiếp tục tìm kiếm nơi nào Chúa gọi tôi vào, tôi thi hành công tác thiện 

nguyện nơi nhiều hiệp hội khác nhau chuyên tiếp đón người nghèo. 

 

 Thế rồi sau một lần tĩnh tâm tôi gặp Cộng Đoàn Emmanuel và nhận ra nơi đây tất cả những gì 

THIÊN CHÚA gieo vào lòng tôi kể từ ngày tôi hoán cải: 

 - Yêu mến Giáo Hội, nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng trong mọi tầng lớp xã hội và đặc biệt là nơi 

những người nghèo khổ nhất .. 

 

 Đây chính là nơi THIÊN CHÚA gọi tôi vào! 

 

 Sau một sứ vụ cạnh các anh chị em bị nhiễm HIV và bị bệnh liệt kháng ở Paris rồi giữ việc tiếp 

tân nơi một trường trung học ở Bretagne, các vị phụ trách đề nghị tôi đến làm việc tại Cư Xá 

Sinh Viên Sainte-Thérèse de l'ICES cùng với một cặp vợ chồng và một Linh Mục thuộc Cộng 

Đoàn Emmanuel. 

 

 Tiếng ”Xin Vâng” ngày tôi chính thức chọn lối sống độc thân thánh hiến vĩnh viễn trong Cộng 

Đoàn Đoàn Emmanuel là lời ”Thưa Vâng” tôi đáp với trọn lòng tin tưởng nơi Đấng Tình Quân 

đã ký giao ước với tôi và luôn luôn trung tín. Những tiếng ”Thưa Vâng” nho nhỏ tiếp theo sau đó 

khẳng định tôi trong niềm vui dâng hiến phục vụ Giáo Hội. Và trọn những năm sống đời thánh 

hiến nói với tôi ngày qua ngày Tình Yêu THIÊN CHÚA dành cho tôi qua bí tích Thánh Thể, qua 

kinh nguyện chúc tụng và qua việc Chầu Thánh Thể cũng như qua các cuộc gặp gỡ mà thường 

trở thành những cuộc ”thăm viếng” thật sự. 

 

 Sự bổ túc lẫn nhau giữa các Ơn Gọi thuộc đủ mọi bậc sống và đến từ mọi Châu Lục giữa lòng 

Cộng Đoàn Emmanuel trở thành niềm vui và củng cố tôi trong chính ơn gọi của riêng tôi. Thêm 

vào đó, các anh chị em thuộc Cộng Đoàn Emmanuel đúng thật là một nâng đỡ cho tôi và kiến tạo 

tôi qua cách thức họ thực thi Phúc Âm trong cuộc sống thường nhật cạnh con cái họ cũng như 

cạnh các sinh viên. Đó là điều tôi sống cho đến hôm nay là năm thứ bảy tôi phục vụ tại Cư Xá 

Sinh Viên ở La Roche. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi cũng ngỡ ngàng thán phục khám phá ra 



công trình tuyệt vời THIÊN CHÚA thực hiện nơi các bạn trẻ. Điều Chúa làm cho tôi Ngài cũng 

có thể làm cho rất nhiều người khác từng sống như tôi trong những ngày tôi sống xa thật xa với 

Đức Tin, bởi vì Ngài chính là Emmanuel - THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta. Ngài là THIÊN 

CHÚA nhưng đã trở thành thật nhỏ bé để biểu lộ Tình Yêu bao la mênh nông rộng lớn của Ngài 

cho những ai bé nhỏ nghèo nàn. 

 

 ... ”Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên 

hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác 

đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm 

rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh 

trước mặt Chúa và đợi trông Người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay 

với người xảo trá .. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi 

theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi 

già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày 

ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm 

lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, 

chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung .. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi 

họ nói lên điều chính trực. Luật THIÊN CHÚA, họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không 

hề lảo đảo .. hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên 

và ban đất hứa làm gia nghiệp .. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu 

hòa sẽ được con dòng cháu giống .. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ chở 

che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và 

thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người”(Thánh Vịnh 37(36),3-7/23-28/ 30-31/34/37-40). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.114, 10 Décembre 2014, trang 15-16) 
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