
LẮNG NGHE CHÚA THÁNH LINH TRONG THINH LẶNG CẦU NGUYỆN 

 

... Chị Danielle Éon, Nữ Tu dòng Tĩnh Tâm. Chị chào đời tại Laval 

vùng Mayenne thuộc Tây Bắc nước Pháp. Chị phục vụ nơi Văn 

Phòng Giáo Phận Lyon về Huấn Luyện. Xin nhường lời cho Chị kể 

lại chặng đường đưa đến ơn gọi. 

Thời thanh xuân, tôi dạy môn toán nơi các trường trung học. Sau 

đó tôi ghi tên học môn thần học. Ý tưởng dâng mình cho Chúa 

trong một dòng tu đến với tôi ngay buổi đầu thời tôi thực thi nghề 

giáo. Lúc ấy tôi nghĩ rằng không phải chỉ nguyên trong bậc vợ 

chồng người ta mới có thể kiện toàn nhân cách và mở rộng trái 

tim. Vì thế tôi nghĩ là mình có thể yêu thương một cách khác, 

ngoài cuộc sống lứa đôi! Chính tư tưởng này làm đảo lộn tận gốc 

rễ cuộc đời tôi. 

Cho đến lúc ấy tôi có một mối liên hệ riêng tư mật thiết với THIÊN 

CHÚA. Tôi thưa chuyện với THIÊN CHÚA và đơn sơ bày tỏ tâm tình với Ngài như với một người bạn thân. 

Tôi không lui tới các Văn Phòng Tuyên Úy Sinh Viên. Mãi cho đến năm 22 tuổi tôi mới dấn thân trong các 

Phong Trào của Hội Thánh và tham gia các Nhóm Cầu Nguyện, nơi tôi có thể san sẻ về Đức Tin của tôi. 

Tôi tiếp nhận ý tưởng muốn đi tu và để nó chín mùi trong vòng 4 năm. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục dạy 

học. Đây là thời gian tôi lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói nơi nội tâm tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ trước 

khi có thể chọn lựa một cách hoàn toàn tự do. 

THIÊN CHÚA Quan Phòng cho tôi cơ hội khám phá ra linh đạo I-nhã khi tham dự tuần Tĩnh Tâm do Các 

Cha Dòng Tên phụ trách. Đây là bước chung kết. Tôi quyết định gia nhập Dòng Tĩnh Tâm do Chị 

Catherine de Francheville (1620-1689) thành lập tại Pháp vào thế kỷ XVII. Năm ấy tôi 26 tuổi. Sau khi 

khấn dòng tôi được gởi đến thành phố Nantes để tiếp tục dạy môn toán, nhưng giờ đây với tư cách là 

nữ tu. Rồi tôi theo môn thần học tại Đại Học Lyon và ra trường với luận án tiến sĩ. 

Hiện tại tôi phục vụ nơi Văn Phòng Giáo Phận Lyon phụ trách việc huấn luyện cho các giáo dân, dấn thân 

lãnh sứ mệnh do Giáo Phận trao phó. Thời gian trôi qua nhưng tôi vẫn giữ nguyên niềm yêu thích nghề 

giáo, yêu thích việc truyền đạt những giá trị luân lý nền tảng trong cuộc sống con người. 

Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống thiêng liêng của tín hữu 

Công Giáo. Cần phải ý thức về cách thức Chúa Thánh Linh hoạt động trong nội tâm mỗi người. Đáp lại, 

chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh nói trong thinh lặng của cầu nguyện, để có thể học biết 

cách chọn lựa rồi đi thẳng vào điều chính yếu và nhận ra tiếng Chúa gọi. Chúa gọi từng người ngay trong 

môi trường sống và nơi các hoàn cảnh xã hội khác nhau. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa để khám phá ra 

con đường nào Chúa muốn cho mỗi người phải đi. 



Tôi rất thích các cuộc leo núi, những buổi dạo chơi giữa 

thiên nhiên. Nó giúp chúng ta sống hòa hợp thâm sâu hơn 

giữa cơ thể, linh hồn và trí khôn. Đối với một nữ tu thì Cuộc 

Sống nơi Cộng Đoàn cũng thật quan trọng. Chị Em cùng chia 

sẻ các công tác thường nhật và nhất là cùng tham dự Thánh 

Lễ, đọc Kinh Nhật Tụng và Chầu Thánh Thể mỗi ngày. 

... ”Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào 

cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi 

THIÊN CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn 

khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên 

xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; 

còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần khí 

của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh 

chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị em đã thắng được 

các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó 

thuộc về thế gian; vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta, chúng ta 

thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về THIÊN CHÚA thì không 

nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm 

cho sai lầm” (1Gioan 4,1-6). 

(”EGLISE A LYON”, Le Magazine de l'Actualité Diocésaine, n.3 - Juillet-Aout 2011, trang 11) 
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