
TA SẼ ĐƯA CON VÀO SA MẠC ĐỂ CÙNG CON THỔ LỘ TÂM TÌNH! 

 

... Nữ Tu Espérance thuộc cộng đoàn Thánh Giá Vinh 

Quang làm việc trong giáo phận Toulouse ở miền Nam 

nước Pháp. Xin nhường lời cho Chị nói về con đường 

đưa đến ơn gọi tu dòng. 

Ngày ấy tôi còn rất trẻ khi trong một cuộc tĩnh tâm 

THIÊN CHÚA tỏ lộ cho tôi cảm nghiệm sự hiện diện của 

Người. Cuộc gặp gỡ thầm kín ấy vẫn giữ nguyên giữa 

tôi với Chúa như một kho tàng được chôn giấu. Và rất 

lâu sau đó cuộc gặp gỡ lại trồi lên xuyên qua các môn 

học thuộc lãnh vực văn chương và triết lý mà trước tiên 

tôi muốn tìm kiếm trong đó những giải đáp cho các vấn 

nạn cuộc đời. Thế nhưng THIÊN CHÚA không còn hiện 

diện trong dự án của tôi cũng như vấn đề tôi dẹp 

chuyện sống Đức Tin qua một bên .. Một cuộc sống 

như thế thì có nghĩa là tôi vun trồng cái chết hơn là 

chăm sóc sự sống. 

Mãi đến ngày 22-11-1994 tôi mới gặp lại THIÊN CHÚA 

lần thứ hai trong một lần Thánh Linh hiển hiện. Lần ấy 

quả thật tôi nhận được ơn thánh để có thể sẵn sàng 

tiếp nhận và chọn lựa con đường bước đi theo Chúa. 

Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và chuyển sang một 

khúc quanh khác. 

Từ đó câu Kinh Thánh: ”Khốn cho tôi nếu tôi không rao 

giảng Tin Mừng” (1Corintô 9,16) trở thành dự án kế hoạch sống của cuộc đời tôi. Chính trong một nhóm 

cầu nguyện đặc sủng mà tôi tìm thấy cách thức diễn đạt đức tin phù hợp với tâm tình thiêng liêng của 

tôi nhất. 

Được sự giúp đỡ hướng dẫn của vị đồng hành thiêng liêng và của dịch vụ giáo phận về ơn gọi, tôi đã tìm 

kiếm trong vòng 4 năm xem cộng đoàn nào có thể đáp ứng các nguyện vọng của tôi như: vừa sống theo 

sự điều khiển của Thánh Linh vừa sống trong một giáo xứ, vừa rao giảng Tin Mừng đồng thời vẫn dành 

thời giờ cho việc cầu nguyện. Và THIÊN CHÚA Quan Phòng đã cho phép tôi khám phá ra cộng đoàn 

Thánh Giá Vinh Quang. 

Hiện nay tôi là nữ tu sống công tác mục vụ sinh viên trong tư cách tuyên úy và sống trong cộng đoàn, 

cùng lúc vẫn tham dự vào cuộc sống của giáo xứ. 



Tôi chỉ có ngôn ngữ đơn sơ nghèo nàn với trọn yếu đuối của tôi để trao tặng với cảm tưởng chỉ có 5 

chiếc bánh và 2 con cá. Tuy nhiên, tôi thấy những gì tôi chia sẻ với sinh viên - thời gian đã gần 6 năm trôi 

qua - đã mang lại hoa trái: cho họ cũng như cho tôi. Đúng là THIÊN CHÚA đã làm phép lạ hóa bánh ra 

nhiều! Trong giáo xứ sinh viên, Đức Tin rực sáng như viên kim cương có nhiều mặt nhỏ, bởi vì, giữa các 

sinh viên trộn lẫn các khác biệt lớn lao. 

Trở thành tất cả để phục vụ mọi người là lý tưởng tôi cố gắng thực hiện trong các cuộc gặp gỡ của chúng 

tôi để biểu lộ lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ và làm cho nhiều người yêu mến Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ mỗi ngày một hơn. 

Nguồn lực thiêng liêng tôi kín múc trong Cầu Nguyện. Tôi yêu thích sự Thinh Lặng cũng như yêu thích đi 

bách bộ giữa thiên nhiên không phải để đạt tới một đích điểm nào đó mà chỉ để thuần túy chiêm ngắm 

thiên nhiên. Rồi tôi cũng chú ý đến việc đọc sách thiêng liêng như đọc các tác phẩm của thánh Inhaxio 

Loyola (1491-1556) hoặc của văn sĩ Georges Bernanos (1888-1948). Đối với tôi, các vị là những bạn hữu 

trong Chúa! 

 

... Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, Ta sẽ trả 

lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi 

thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó - sấm ngôn của THIÊN CHÚA - ngươi sẽ gọi Ta: 

”Mình ơi”, chứ không còn gọi ”Ông Chủ ơi” nữa. Trong ngày đó, vì dân Ta, Ta sẽ thiết lập một giao 

ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất: Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ 

gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Ta sẽ lập 

với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong 

ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết THIÊN 

CHÚA. Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại - sấm ngôn của THIÊN CHÚA - Ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại 

đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Gít-rơ-en. Ta sẽ gieo 

trồng nó làm của riêng Ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé ”Không-được-thương”. Còn nó sẽ 

thưa: ”THIÊN CHÚA của con”! (Hô-sê 2,16-25). 

 

(”FOI & VIE” Mensuel des catholiques du diocèse de Toulouse, 153è Année, No 95, Novembre 2013, trang 
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