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Nội dung của tập này gồm những bài viết về Đức cha Lambert de la Motte. Tập này 
được soạn vào đầu mùa hè năm 2009 khi chúng tôi chuẩn bị đi thuyết trình cho các nữ 
tu Mến Thánh Giá tại Los Angeles về đấng sáng lập của họ.  
Chúng tôi muốn giới thiệu đặc sủng Mến Thánh Giá nơi ngài hơn là tiểu sử của ngài. 
Bởi vì, về tiểu sử của ngài, đã có ít nhiều tài liệu xuất bản và một loạt những bài nói 
chuyện của chúng tôi năm 2006 tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở cuối tập này, có một phụ 
chương về « Niên biểu Đức cha Lambert de la Motte » hầu giúp chúng ta dễ tìm lại 
những sự kiện và thời điểm đáng kể trong cuộc đời của ngài. 
Tìm hiểu đặc sủng là công việc có vẻ khô khan, trừu tượng và khó nắm bắt hơn là tìm 
tòi chuyện lịch sử. Và để việc tìm hiểu đặc sủng được dễ dàng, cần biết tiểu sử của 
nhân vật, càng chi tiết càng tốt. Sau nữa, cần tập trung sự chú ý khi đọc những bản văn 
suy niệm hoặc huấn đức của đấng sáng lập. 
 
Về nội dung cụ thể, tập « giáo án » này sẽ dẫn bạn đọc đi qua những bài khác nhau. Có 
bài đã được phổ biến, có bài mới được soạn ra. Mục đích chính của các bài này là dựa 
trên các thư văn của Đức cha Lambert còn lưu lại để khám phá ra đặc sủng Mến Thánh 
Giá. 
Việc đầu tiên chúng tôi thấy cần làm là phải xác định một số chuyện : tại sao chúng tôi 
lại nghiên cứu về Đức cha Lambert de la Motte ? Và ba thuật ngữ « đặc sủng, căn tính 
và linh đạo » nghĩa là gì ? Tiếp đó, chúng tôi trình bày cho biết tại sao các chị nữ tu 
Mến Thánh Giá phải tìm hiểu về Đức cha Lambert de la Motte ? Và khi tìm hiểu thì 
phải căn cứ trước tiên hết trên những bản văn của chính Đức cha đã viết ra và còn lưu 
giữ được, mà người ta quen gọi là bút tích đấng sáng lập. Chúng tôi sẽ cho biết về bút 
tích đó hiện nay như thế nào. Đó là mấy điều cần xác định rõ ràng trước khi vào vấn 
đề chính. Đó cũng là nội dung của hai bài thuyết trình đầu tiên của chúng tôi. 
Bài thứ ba, chúng tôi muốn nêu ra vấn đề ngày sinh của Đc Lambert. Bài này chúng 
tôi đã phổ biến trên mạng web rồi, có tính cách sử học hơn là thần học tu đức. Nhân 
đó, chúng tôi nêu ra một số vấn đề liên quan tới tiểu sử Đc Lambert mà chúng tôi xem 
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như là những vấn nạn cần phải giải quyết. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra thôi, chứ không 
đề nghị giải pháp nào cả. Ước mong sao sẽ được ai chú ý tới mà tìm kiếm câu trả lời 
sau này ! 
Bài thứ bốn là bài chúng tôi cũng đã phổ biến, đề cập tới một vấn đề quan trọng trong 
cuộc đời của Đc Lambert và trực tiếp liên quan tới đặc sủng Mến Thánh Giá. Đó là 
chuyện xảy ra lúc Đức cha mới lên 9 tuổi, chuyện mà chúng ta sẽ xem xét thật kỹ 
lưỡng trong bài thứ bốn này. 
Các bài thứ năm, thứ sáu và thứ bảy sẽ tập trung vào việc đọc lại những bài suy niệm 
đạo đức mà Đức cha viết ra trong cuộc hành trình từ Pháp sang Xiêm La và trong 
những ngày tháng đầu tiên tại kinh đô Ajuthia.  
Những bài này sẽ trực tiếp dẫn đến việc tìm hiểu về Hội Dòng Tông Đồ mà công đồng 
Ajuthia năm 1664 đã thành lập. Tìm hiểu kỹ lưỡng về Hội Dòng này chắc chắn sẽ giúp 
ta khám phá ra thêm đặc sủng Mến Thánh Giá nơi Đc Lambert. Ngoài ra, trong những 
năm từ 1664 đến 1667, Đức cha viết ra một số bài có tính cách huấn đức như : Nguyện 
ngắm, Tình yêu tinh tuyền, Cách thức hành động, Thực hành nội tâm, Xét mình, và 
Những đau khổ. Đúng ra, phải học hỏi những bài huấn đức này cách chu đáo để hiểu 
rõ hơn đặc sủng Mến Thánh Giá. Tiếc rằng ở đây vì thời gian sẽ không cho phép, nên 
trong bài thứ tám này, sau Hội Dòng Tông Đồ, chúng tôi sẽ giới thiệu ngay một dự án 
lớn của Đức cha Lambert vào năm 1667. Qua đó, chúng ta sẽ khám phá ra lần đầu tiên 
Đức cha có một ý tưởng liên quan tới việc lập dòng nữ Mến Thánh Giá sau này.  
Bài thứ chín, chúng ta sẽ học hỏi một bản văn lớn của Đức cha viết ra vào mùa hè năm 
1668, bài « Những cái nhìn mới ». Đây là bản văn nguồn gốc của chương trình thành 
lập Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá nơi Đức cha. Đương nhiên chúng ta sẽ tìm 
hiểu kỹ về Hiệp Hội này được thành lập vào cuối năm 1669, đầu năm 1670 tại xứ 
Đàng Ngoài. 
Bài thứ mười là bài tập trung vào việc Đc Lambert sáng lập dòng nữ Mến Thánh Giá 
tại Đàng Ngoài ngày 19.02.1670. Ban đầu dòng đó gọi là Dòng Chị Em Mến Thánh 
Giá. Chúng ta sẽ học hỏi các bản văn căn bản của việc thành lập dòng, không phải theo 
quan điểm sử học, những theo quan điểm thần học, với mục đích xác định rõ hơn đặc 
sủng, căn tính và linh đạo Mến Thánh Giá.  
Sau khi thành lập dòng nữ Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài, Đức cha Lambert trở về 
Xiêm La. Tới cuối tháng 6 năm 1671, ngài nhận được quyết định của Tòa Thánh bác 
bỏ Hội Dòng Tông Đồ và giải bỏ các lời khấn. Từ đó trở đi, không bao giờ ngài còn 
viết ra những bài suy niệm hoặc huấn đức liên quan tới đặc sủng Mến Thánh Giá như 
trước nữa. Tuy nhiên, ngài sẽ luôn trung thành sống đặc sủng mà ngài đã nhận được từ 
Thiên Chúa là ơn được yêu mến Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ, tức là ơn yêu mến 
Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi sẽ dành hai bài cuối để giới thiệu đôi ba câu 
chuyện cho thấy ngài đã sống đặc sủng Mến Thánh Giá như thế nào cho đến khi ngài 
giã từ trần gian này. 
 
Chúng tôi mơ ước rằng những bài thuyết trình mùa hè Los Angeles đây sẽ giúp ích cho 
các chị nữ tu dòng Mến Thánh Giá thêm hiểu biết về đặc sủng của hội dòng mình và 
nhất là biết sống theo đặc sủng đã được ban cho mình. Đặc sủng Mến Thánh Giá là 
mến Thánh Giá. 
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