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Lúc lên chín tuổi 
 
 
Trong tập Tóm Lược Tiểu Sử Đức Cha Phêrô-Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng 
Lập Dòng Mến Thánh Giá (1624-1679), có một câu rất ngắn gọn, nhưng mang tầm cỡ 
bao la mà không ai có thể mường tượng ra được đâu là biên giới :  

« Năm 1633 : Được ơn soi sáng qui tụ những người yêu mến Thánh Giá » 
Trước đây, tài liệu chính thức của các hội dòng Mến Thánh Giá, tập Tiểu Sử - Bút Tích 
Đức Cha Phêrô-Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá 
(1998), có ghi rằng : 

« Lúc lên chín tuổi, năm 1633, cậu [Đức cha Lambert] được ơn Chúa soi sáng 
cho biết : những người yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu nên quy tụ lại thành một 
Dòng mang tên Mến Thánh Giá, lấy từ đầu đề chương 11, quyển II của tác phẩm 
đó. » 

Các soạn giả tập tài liệu chính thức này cho biết là họ đã căn cứ theo cha Jean 
Guennou, nguyên giáo sư đại học công giáo Paris, (Missions Étrangères de Paris, 
Paris, Fayard, 1968, trang 123-124). Và đây là những dòng mà cha Jean Guennou đã 
viết : 

« Vị cựu thẩm phán này […] đã hưởng được ơn thần bí từ hồi lên chín tuổi. Đó là 
tại thành phố Lisieux, vào tuổi ấy đã hiện lên trong tâm trí ngài, lần đầu tiên, Hội 
dòng Những Người Mến Thánh Giá mà ngài được mời gọi thành lập. »*1 

Vẫn về chuyện này, vừa mới đây, chúng tôi đọc thấy một câu nói khéo léo, cẩn thận và 
dè dặt sau : 

                                                 
1 « Cet ancien magistrat […] bénéficiait de grâces mystiques depuis l’âge de neuf ans. C’est à Lisieux qu’à cet 
âge lui fut montrée en esprit, pour la première fois, la Congrégation des Amateurs de la Croix qu’il était invité à 
fonder » (p. 124).  



« Lúc lên 9 tuổi, Ngài hình dung ra và ước muốn đi theo một nếp sống hoàn thiện 
của ‘‘Những Người Mến Thánh Giá’’. »*2 

Ai chưa biết nhiều về Đức Cha Lambert de la Motte chắc sẽ giật mình thắc mắc : 
Chuyện này là chuyện gì ? Lại « chuyện các thánh » nào nữa đây ? Có thực là Đức cha 
Lambert lúc mới chín tuổi đã được Chúa gọi để lập dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam 
sau này không ? Đó có phải là một « ơn thần bí », « ơn Chúa soi sáng », hay chỉ là 
chuyện « hình dung và ước muốn » của một cậu bé chín tuổi ? Căn cứ vào đâu mà cha 
Jean Guennou đã dám viết ra những lời như trên ? Danh xưng « Mến Thánh Giá » do 
đâu mà ra ? Từ đâu mà đứa trẻ mới lên chín tuổi đã nghĩ ra được tên gọi « Những 
Người Mến Thánh Giá » trong tâm trí của cậu rồi ? Và ý nghĩa của danh xưng này là 
gì, theo tư tưởng của Đức cha Lambert ? 
Với những dòng sau đây, chúng tôi xin cố gắng trình bày một số tư liệu lịch sử giúp 
tìm hiểu một trong những điểm, mà theo nhận xét của chúng tôi, là khúc mắc nhất, là 
nan giải nhất, trong tiểu sử Đức cha Lambert cũng như trong lịch sử dòng Mến Thánh 
Giá. 
 

& 
 

Có lẽ, một điều nên lưu ý trước tiên, tuy nhỏ nhoi, đó là cậu bé Lambert là một cậu bé 
trưởng thành trước tuổi. Tiếng Pháp là tĩnh từ « précoce ». Người viết tiểu sử đầu tiên 
về Đc Lambert nói rằng : 

« Những ai từng may mắn lãnh trách nhiệm giáo dục cậu bé Lambert đều công 
nhận tuổi thơ ấu của ngài không có chút gì là ấu trĩ cả. Từ năm lên tám [tức năm 
1632], ngài đã có tính cách chững chạc của một con người trưởng thành chín 
chắn. »*3  

Kinh nghiệm cuộc sống thường cho thấy người ta trưởng thành hơn qua những đau 
khổ gặp phải. Cậu bé Lambert, sinh trưởng trong một gia đình vị vọng, quý phái và 
giầu có, nhưng hình như đã sớm gặp những đau khổ. Đau khổ vì cha mẹ và ông bà, 
chú bác không hòa hợp với nhau°4. Đau khổ vì mới thơ trẻ mà đã phải chứng kiến cái 
chết của những người em mới chào đời : em gái Renée (năm 1625) và em trai 
Guillaume (năm 1628). Đau khổ hơn nữa là vào lúc cậu đã quen và đang sống vui đùa 
với em gái Marie kém cậu 3 tuổi và với em trai Jean kém cậu 5 tuổi, thì em Jean ngã 
bệnh qua đời. Jean mới lên 4, tuổi thật hồn nhiên, dễ thương, gắn bó°5. Lúc đó, cậu ở 
lứa tuổi lên chín. Có lẽ cậu còn sống ở thành phố Lisieux, chưa đi học ở Caen, một 

                                                 
2 Quá Trình Hình Thành và Phát Triển Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm : 1840-2007, tp Hồ Chí Minh, Lưu 
Hành Nội Bộ, trang 12. 
3 Jacques-Charles de BRISACIER, Vie de Mgr Lamothe Lambert, évêque de Béryte, bản dịch của Cao Kỳ Hương, 
Tp Hồ Chí Minh, Lưu Hành Nội Bộ, 2006, trang 17. (« dès l’âge de huit ans il avait beaucoup de la gravité et du 
poids d’un homme mûr »). 
4 Xem Henri de FRONDEVILLE, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, bản dịch của Nguyễn Xuân Hùng, Tp Hồ 
Chí Minh, Lưu Hành Nội Bộ, 2007, trang 13 : « Cha của Pierre Lambert đã không hề ngơi những chuyện kiện 
cáo với mẹ và các anh em mình ». 
5 Xem Henri de FRONDEVILLE, Les Présidents du Parlement de Normandie : 1499-1790, Rouen, A. Lestrigant, 
1953, trang 587. 



thành phố cách xa 50 cây số. Chính vào năm ấy, cậu « đã hưởng được ơn thần bí », nói 
như cha Jean Guennou đã nói. 
 
Câu chuyện này được chính Đức cha Lambert thuật lại vào năm 1633, viết trong một 
lá thư gửi cha Vincent de Meur, lúc đó là bề trên Chủng Viện Hội Thừa Sai tại Paris. 
Tường thuật của ngài nằm trong bối cảnh là chính ngài đang mong ước lập ra một hội 
dòng, hiệp nhất tất cả những ai làm việc truyền giáo tại miền Ấn Độ Dương, dù là 
giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Hội dòng sẽ mang tên là hội dòng « Những 
Người Mến Thánh Giá ».  
Đại khái, diễn tiến đầu đuôi câu chuyện như sau. 
Ngày 27.11.1660, ngài rời nước Pháp đi truyền giáo, theo con đường Thánh bộ Truyền 
bá Đức tin chỉ dẫn, xuyên ngang qua các xứ Á Rập và Ấn Độ. Đức cha ghi chú lại khá 
tỉ mỉ chuyến đi gian khổ này°6. Qua ghi chú ấy, chúng ta thấy từ từ thành hình, nơi 
ngài, ước muốn thành lập hội dòng « Những Người Mến Thánh Giá ». 
Trước tiên, quãng năm tháng sau khi rời nước Pháp, lúc tạm dừng chân tại Bassora, 
ngài viết một bài « Suy nghĩ về những phẩm cách của các vị thừa sai Trung Hoa »°7. 
Theo đó, ngài cho thấy rằng không thể đón nhận vào công cuộc truyền giáo bên Trung 
Hoa một người có thiện chí, sốt sắng, đạo đức, nếu người này chưa sống đủ mười năm 
liên tục trong việc cầu nguyện và phục vụ tha nhân. Thừa sai là người sẽ « tiếp tục hy 
tế mà đấng Cứu Thế đã khởi sự lúc ngài nhập thể. » Ai từ bỏ tất cả, ngay cả chính 
mình, để chỉ sống theo những lời khuyên dạy của Phúc Âm, Thiên Chúa sẽ mặc khải 
cho biết những điều bí nhiệm hàm chứa trong Kitô giáo. 
Rồi ngày 19.5.1662, Đức cha đặt chân được lên đất Xiêm La, tại Tenasserim. Và trước 
khi rời đây để đi lên kinh đô Ajuthia, ngài viết ra bài « Dốc lòng của các thừa sai trước 
khi khởi hành từ Tenasserim »*8. Trong bài này, đã thấy thể hiện thấp thoáng chân 
dung vị tu sĩ thừa sai « Mến Thánh Giá », cho dù tên gọi này chưa xuất hiện. Các thừa 
sai được gọi lên bậc hoàn thiện, phải « hủy diệt hoàn toàn bên ngoài cũng như bên 
trong của con người mình. » Họ phải dám « chịu khinh dể, cầu nguyện cho kẻ nghịch 
với mình, chịu nhiều đau khổ bách hại, thà chịu mất mát những khoản tiền đáng kể 
hơn là chạy tới kêu cầu luật pháp công lý bản xứ ». 
Tới kinh đô Ajuthia ngày 22.8.1662. Vài hôm sau đó, Đức Cha thực hiện một cuộc 
tĩnh tâm 40 ngày. Ngài kể lại « những cái nhìn » (les vues) của ngài trong cuộc tĩnh 
tâm qua lá thư gửi cho cha Vincent de Meur tại Paris°9. Chúng ta sẽ gặp thấy hai điểm 
rất quan trọng trong lá thư này :  
- Thứ nhất : ngài muốn lập một hiệp hội hay hội dòng (la compagnie)  
- Thứ hai : tên gọi sẽ là « Những Người Mến Thánh Giá » (Amateurs de la Croix). 
Ngài viết : 

                                                 
6 « Brève Relation du Voyage… », trong Les Relations de Mgr Lambert de la Motte 1660-1670, présentées et 
annotées par Joseph DÀO et Lucienne LECLÈRE, Tp Hô-Chi-Minh, Luu Hành Nôi Bô, 2006, trang 12-51. 
7 « Réflexion sur les qualités des missionnaires de la Chine », trong Les Relations…, SĐD, trang 19-20. 
8 « Résolution des missionnaires avant leur départ de Tenasserim », trong Les Relations…, SĐD, trang 47-48. 
9 Lá thư không ghi rõ ngày, thuật lại chuyện tĩnh tâm ngày 06.9.1662 : « Le sujet de mon oraison continuel… » 



« Ngày 6.9.1662. – Đề tài liên tục trong việc suy niệm của tôi là tôi cảm thấy bị 
đưa đẩy một cách mạnh mẽ tới việc lập một cơ sở (établissement) trong các nơi 
truyền giáo của chúng ta, gồm những người được tuyển chọn […]  
Quy luật của hiệp hội này (compagnie) sẽ rất ngắn gọn, nhưng bao gồm lề luật và 
các tiên tri […] 
Bởi vì, cuộc sống này là một mẫu mực hoàn hảo theo cuộc đời của Chúa Giêsu 
Kitô trên trần gian, và cuộc sống này phải noi gương bắt chước cuộc đời đau khổ 
của Ngài […], tôi thấy rằng người ta có thể gọi đó là hiệp hội Những Người Mến 
Thánh Giá… » 

Vẫn trong lá thư có tính cách tâm sự trên, Đức cha Lambert cho biết thêm vào ngày 
hôm sau là ngày 7.9.1662 rằng : 

« Chúa muốn tôi phải kiêng thịt và ăn chay suốt đời tôi, ngay cả những ngày 
Chúa Nhật, bởi vì lòng nhân lành của Ngài bị xúc phạm mỗi ngày trong năm, thật 
là không phải nếu bỏ qua một ngày mà không lo việc đền bù ; họa chăng là may 
ra vào những ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống, ta có thể ăn thịt, bởi 
vì xem như có thể biến đổi nước mắt đền tội thành nước mắt hoan lạc và tạ ơn 
vào ba ngày đó. » 

Vào tháng 7.1663, Đức cha Lambert và cha Phanxicô Deydier xuống tàu đi Trung 
Hoa. Gặp bão, các ngài phải trở lại Xiêm La. Sau đó, cha Giacôbê de Bourges, vâng 
lời Đức Cha, ngày 14.10.1663, rời kinh đô Ajuthia lên đường trở về châu Âu. Ở lại 
Xiêm La cùng với cha Deydier, Đức cha Lambert thực hiện một cuộc tĩnh tâm 40 
ngày, « để nài xin Thiên Chúa ban những hồng ân mới, để van xin Ngài dủ tình thương 
xót sự mù quáng nơi những kẻ ngoại đáng thương, và đặc biệt để xin lòng lân tuất 
Ngài soi sáng cho các thừa sai biết việc phải làm vào năm tới. »°10  
Bản văn của Đức cha Lambert phát xuất từ cuộc tĩnh tâm vào tháng 10 năm 1663 
đó mang tựa là « Một vài cái nhìn nhận được trong cuộc tĩnh tâm này »°11. Chúng ta 
có thể nhận thấy là tên gọi « Mến Thánh Giá » (Amateurs de la Croix) không xuất hiện 
trong bản văn ký sự tháng 10.1663 nói đây. Tuy nhiên, dù không nêu ra « tên gọi », 
nhưng « căn tính » của các người « Mến Thánh Giá », theo quan niệm của Đức cha 
Lambert, đã được diễn tả khá đầy đủ trong bản văn tháng 10.1663 này. 
Giữa lần tĩnh tâm mùa thu năm 1663 đang nói đây, ngài viết cho cha Vincent de Meur 
một lá thư có tính cách tâm sự, đề ngày 3.11.1663. Đây là một tư liệu lịch sử rất đáng 
quí, vì cho biết vấn đề « Lúc lên chín tuổi, năm 1633… ». Lại thêm một may mắn nữa 
là lá thư này vẫn được lưu giữ chính nguyên bản do chính Đức cha Lambert viết (bản 
bút ký, autographe) tại Paris : AMEP, tập 116, trang 559-560.  
Cha Jean Guennou đã dựa trên tư liệu này để nói Đức cha Lambert « đã hưởng được 
ơn thần bí từ hồi lên chín tuổi. Đó là tại thành phố Lisieux… » 

                                                 
10 Les Relations…, SĐD, trang 88. 
11 Les Relations…, SĐD, trang 89-90. Chúng ta nên lưu ý rằng bài ký sự này (năm 1663) mang tên « Quelques 
vues reçues dans cette retraite » (Vài cái nhìn…). Năm năm sau, (năm 1668), ngài sẽ viết bài ký sự mang tên 
« Nouvelles vues d’un missionnaire… » (Những cái nhìn mới của một thừa sai…). 



Amep, volume 116, pages 559-560 (autographe) 

 
Du 3 novembre 1663. 
Mon âme s’est trouvée extraordinairement prévenue de poursuivre, avec toutes les 
instances possibles, auprès de l’infinie Miséricorde, l’établissement perpétuel d’une 
compagnie des missions étrangères. J’ai acquiescé bien volontiers à cet ordre, mais j’ai 
dit que j’étais un enfant, que je ne savais pas de quelle façon je devais faire ma requête. 
En suite de quoi, il m’est revenu en l’esprit une vue très forte et qui m’avait longtemps 
occupé à l’âge d’environ 9 ans, dans la ville de ma naissance 

 
[p. 560]  
où, m’interrogeant un jour si je pourrais bien embrasser la vie de quelques uns des 
religieux, j‘aperçus que je n’avais point goût pour entrer en aucune de ces maisons, parce 
qu’il ne me semblaient pas mener une vie assez parfaite. Mais il me vint en pensée l’idée 
d’une autre sorte de personnes qui m’agréèrent extrêmement, de la profession desquels 
j’eusse bien voulu être, en étant épris. Ils s’appelaient les Amateurs de la Croix. Leur vie 
me paraissait si admirable que si j’eusse su en rencontrer quelque part, j’aurais fait tous 
mes efforts, à quelque prix que c’eût été, pour être en une telle compagnie, laquelle 
n’ayant point trouvée dans le monde, je n’eus jamais, depuis, attrait pour entrer en 
aucune maison religieuse, bien que j’aie toujours conservé beaucoup d’estime pour ces 
maisons qui vivent dans la pureté de leur institut, que j’ai regardées comme des 
pépinières du Ciel. Depuis ce temps-là, la Providence divine ayant tiré mon père et ma 
mère de ce monde, lorsque je n’étais âgé, au temps de la mort de l’un, que de onze ans et 
demi, et de l’autre, de seize, je fus obligé de prendre le soin de la maison tôt après  
[…] 



Chúng tôi xin cố gắng dịch đoạn thư quan trọng trên một cách chính xác nhất có thể 
như sau : 
« Ngày 3 tháng 11 năm 1663. 
Linh hồn tôi thấy mình được cảnh báo một cách lạ thường là phải đeo đuổi, với tất cả 
những van nài tha thiết có thể được bên cạnh lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa, 
việc thành lập cơ sở lâu bền cho một hiệp hội các công cuộc truyền giáo hải ngoại. 
Tôi đã vâng thuận mệnh lệnh ấy cách rất vui lòng, nhưng tôi đã nói rằng tôi là một 
đứa trẻ nhỏ, tôi không biết với phương cách nào tôi phải thực hiện yêu cầu ấy. Sau 
chuyện đó, trở lại trong tâm trí tôi một cảnh tượng rất mạnh mẽ, cảnh tượng đã ám 
ảnh tôi rất lâu ngày vào lúc tôi lên chín tuổi, tại thành phố nơi tôi chào đời [trang 
560], một ngày nọ, khi tự hỏi nếu sau này tôi có thể đi tu như một vài vị tu sĩ nào đó 
không, thì tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng thấy vui thích gia nhập một nhà dòng tu 
nào, bởi vì các tu sĩ ấy xem ra không có một đời sống đủ hoàn thiện. Nhưng nảy ra 
trong tâm tư của tôi ý tưởng về một hạng người rất hợp với tôi vô cùng. Bị cuốn hút 
vào đó, tôi muốn theo cuộc sống của họ. Họ mang tên là Những Người Mến Thánh 
Giá. Cuộc sống của họ đối với tôi là thật tuyệt diệu đến nỗi rằng nếu tôi gặp được ở 
đâu đó, tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi, bằng bất kỳ giá nào, để được vào hiệp hội đó. 
Bởi vì hiệp hội đó chẳng hề gặp được trên trần gian này, nên từ đó, tôi chẳng bao giờ 
thấy cuốn hút vào một nhà dòng nào, cho dù tôi luôn luôn giữ nhiều cảm tình kính mến 
đối với các nhà dòng sống trong sự tinh tuyền của hội dòng mình, mà tôi đã coi tựa 
như những vườn ươm cây của Thiên Đàng. Từ thời đó, Đấng Quan Phòng đã kéo thân 
phụ tôi và thân mẫu tôi ra khỏi trần gian này ; lúc tôi mới mười một tuổi rưỡi thì thân 
phụ tôi qua đời, và lúc tôi mười sáu tuổi thì thân mẫu tôi ra đi. Tôi buộc lòng phải lo 
toan việc gia đình rất sớm sau đó… » 
Dựa vào tư liệu trên, tư liệu mà chúng tôi đã nhận định là « một tư liệu lịch sử rất đáng 
quí », cha Jean Guennou cho rằng Đức cha Lambert  

« đã hưởng được ơn thần bí từ hồi lên chín tuổi. Đó là tại thành phố Lisieux, vào 
tuổi ấy đã hiện lên trong tâm trí ngài, lần đầu tiên, Hội dòng Những Người Mến 
Thánh Giá mà ngài được mời gọi thành lập. » 

Suy nghĩ kỹ về điều Đức Cha Lambert đã tâm sự ra trong lá thư năm 1663 đó, người ta 
có thể nói sao : Đó là một « ơn soi sáng » có tính siêu nhiên ? Hay đó là một tưởng 
tượng « hình dung ra và ước muốn » theo tính tự nhiên con người ? Hay nói một cách 
sâu sắc hơn rằng đó là một ơn Chúa ban ngay trong chính tâm lý tự nhiên của cậu bé 
lên chín tuổi này ? Đó là cái « siêu nhiên » tiềm ẩn trong cái « tự nhiên » cách huyền 
diệu như vậy ? 
Thường thì ai giầu tình cảm đạo đức, có khuynh hướng « duy tình cảm », thì mau mắn 
nói rằng đó là « ơn Chúa soi sáng ». Trái lại, nơi những ai hay nghi vấn, có khuynh 
hướng « duy lý trí », thì chẳng thấy cái chi là siêu phàm cả. 
Nếu ta hỏi người này, hỏi người nọ, thì sẽ gặp như vậy. Nhưng nếu ta hỏi chính Đức 
cha nghĩ sao về chuyện này, thì ngài sẽ trả lời ra sao ? 
Nếu chúng tôi không lầm thì Đức cha Lambert đã cho rằng đó là do « ơn Chúa soi 
sáng ».  
Quả thật là thế !  



Năm 1668, tức năm năm sau ngày viết tâm sự trên gửi cha Vincent de Meur ở Paris, 
ngài soạn ra một chương trình cụ thể và chi tiết về hội dòng « Những Người Mến 
Thánh Giá »°12. Ngài gửi chương trình này cho Đức cha Pallu lúc đó đã trở về châu 
Âu, với một lá thư khá dài, trong đó có câu :  

« Thiên Chúa đã vui lòng soi sáng cho tôi về những ý tưởng xa xưa (anciennes 
idées) mà Ngài đã nhân từ ban cho tôi liên quan tới hội dòng Những Người Mến 
Thánh Giá »°13.  

Đặc biệt, ngay sau khi trình bày những nét cơ bản của chương trình lập hội dòng tông 
đồ, Đức Cha ghi thêm :  

« Đó là một sự soi dẫn đặc biệt hơn và đầy đủ hơn về cái nhìn đã được ban cho 
tôi trên ba mươi lăm năm về trước, liên quan tới việc thiết lập và sự bó buộc của 
hội dòng Những Người Mến Thánh Giá. »°14. (Nói rằng « trên ba mươi lăm năm 
về trước » tức là vào năm 1633, lúc ngài lên chín tuổi). 

Sau nữa, và liên hệ trực tiếp tới dòng nữ Mến Thánh Giá tại Việt Nam mà Đức cha 
thành lập năm 1670, ngài đã viết một thư luân lưu gửi « các người nữ đã khấn giữ 
mình đồng trinh… »°15. Trong thư này, ngài có câu nói :  

« Ta chỉ dạy các con như vậy với lòng đầy tin tưởng, vì ta quả quyết với các con 
rằng ngay từ trước khi biết các con và chưa hề bao giờ nghe nói về các con, ta đã 
được thúc đẩy trong lòng, từ rất lâu rồi, là phải thiết dựng nên một lối sống cho 
vài tâm hồn được Thiên Chúa sủng ái cách lạ thường. »  

Câu nói này đã được dịch ra tiếng Việt từ hồi xa xưa như sau : 
« mà thầy dạy chị em giữ phép này, thì thầy vui lòng lắm, vì khi trước chửa có 
nghe thấy ai nói đến chị em, cùng chửa biết chị em là ai, mà Đức Chúa Blời đã 
giục lòng thầy mở đàng cho kẻ Đức Chúa Blời yêu dấu lắm. »°16  

Đức cha Lambert đã viết những lời như thế, mà theo đó thì chúng ta thấy ngài xem 
chuyện xảy ra hồi ngài lên chín tuổi tại Lisieux là một « ơn Chúa soi sáng ». 
 

& 
 
Mỗi người chúng ta được hoàn toàn tự do để tin hay không tin có cái « siêu nhiên » 
nơi cái « tự nhiên », có cái « ơn Chúa soi sáng ». Nơi đây, chúng tôi nghĩ rằng đứng 
trên bình diện khoa học lịch sử, chúng ta đã thấy : đối với Đức cha Lambert, chuyện 
xảy ra hồi ngài lên chín tuổi tại Lisieux là một « ơn Chúa soi sáng ». 

                                                 
12 « Nouvelles vues d’un missionnaire touchant l’établissement d’une Congrégation apostolique et celle des 
Amateurs de la Croix de Jésus-Christ reçues dans l’oraison », trong Les Relations…, SĐD, trang 230-241. 
13 Như trên, trang 241. 
14 « Voilà un éclaircissement plus particulier et plus ample de la vue qui m’avait été donnée il y avait plus de 
trente et cinq ans de l’érection et de l’obligation de la congrégation des Amateurs de la Croix. », trong Les 
Relations…, SĐD, trang 233. 
15 Trong Les Relations…, SĐD, trang 297. 
16 Sách Phép Dòng Chị Em Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu, (bản viết tay), trong AMEP, tập 1154, trang 1. (Xem 
thêm : Phép Nhà Chị Em Mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu, in lần thứ hai, Kẻ Sở, 1907, tựa). 



Và để chấm dứt bài viết này, chúng tôi muốn nói thêm điều nhỏ sau : 
Khi ngài đến xứ Đàng Ngoài lập dòng nữ Mến Thánh Giá, ngài đã đề cập cách kín đáo 
đến « ơn Chúa soi sáng » tại Lisieux : « … Đức Chúa Blời đã giục lòng thầy … ». 
Theo sự hiểu biết của chúng tôi, đó là lần sau hết ngài nói đến chuyện ấy. Và lúc ngài 
đi Đàng Ngoài, ngài vẫn chưa hề biết tin rằng Tòa Thánh đã không chấp thuận việc 
ngài xin lập hội dòng tông đồ « Những Người Mến Thánh Giá ». Ngài chỉ nhận được 
tin này khi đã về lại Xiêm La, lúc có những vị thừa sai mới từ Pháp sang, là các cha 
Vachet, Langlois và ông Chamesson, vào mùa hè năm 1671.  
Câu hỏi có thể nêu ra đây là : Ngài đã nghĩ là được « ơn Chúa soi sáng » để lập hội 
dòng tông đồ « Những Người Mến Thánh Giá », nhưng Tòa Thánh lại từ chối lời xin 
của ngài. Vậy, chẳng lẽ lại có sự bất đồng giữa tiếng nói chính thức của Giáo Hội với 
ơn Thiên Chúa ban ? - Trước câu hỏi này, lịch sử giúp chúng ta nghĩ được rằng « ơn 
Chúa soi sáng » cho Đức cha Lambert lập dòng, nhưng không phải là hội dòng tông đồ 
« Những Người Mến Thánh Giá » (Amateurs de la Croix), mà là dòng nữ « Mến 
Thánh Giá » (Amantes de la Croix).  
Chúng ta đã bàn về « ơn Chúa soi sáng » cho cậu bé Lambert lúc cậu lên chín tuổi. Và 
chúng ta hy vọng sẽ có dịp tìm hiểu suy nghĩ về vấn đề : Danh xưng « Mến Thánh 
Giá » do đâu mà ra ? Từ đâu mà đứa trẻ mới lên chín tuổi đã nghĩ ra được tên gọi 
« Những Người Mến Thánh Giá » trong tâm trí của cậu rồi ?  
 
Ngày 14.10.2008 
P. Toản 
 


