
Bài 1 
 

Tại sao ? 
 

Tại sao tôi nghiên cứu ? 
Đặc sủng. 
Căn tính. 
Linh đạo. 

 
 
 
 
Thấy tôi nghiên cứu có vẻ say mê về Đức cha Lambert de la Motte và dòng Mến 
Thánh Giá, người ta hay hỏi tôi : « Tại sao ? » 
Câu trả lời của tôi thay đổi tùy theo người hỏi và nơi hỏi. 
Tôi nói :  
« Ghét của nào Trời trao của nấy. »  
Quả tình, trước đây, hồi xưa, tôi không thích các nữ tu lắm, vì thấy họ không « thực », 
có vẻ gò ép theo những khuôn phép cố định, ngay cả trong cách ăn mặc. 
Từ cái « ghét của nào Trời trao của nấy », tôi cũng hay nói :  
« Đền tội đời này thì khỏi đền tội đời sau. » 
Câu nói này, cũng như câu nói trước, chẳng tỏ ra lịch thiệp chút nào đối với các nữ tu 
Mến Thánh Giá. Nhưng cái gọi là « đền tội » ở đây, với cái nghĩa phải chịu khó khăn, 
khổ sở, hy sinh, hãm mình, thì quả thực là có chứ không phải chỉ là lời nói xuông, tạo 
chuyện mua vui. Cái khổ thì tôi gặp ở hai nơi : khi tiếp xúc gặp gỡ và khi lo việc 
nghiên cứu. Cái khổ thứ nhất, cái khổ thứ hai, cái khổ nào cũng là chuyện đương 
nhiên, không thể tránh được. Và nếu muốn tránh thì đừng làm việc nghiên cứu về Đức 
cha Lambert và lịch sử dòng Mến Thánh Giá nữa. 
 
Và đây là chuyện gọi được là « buổi ban đầu » của tôi, chuyện mà tôi đã kể trên mạng 
web : 
 

Hồi đó, tại Việt Nam, cô bạn nữ tu của tôi giữ chức vụ « giám sư học viện dòng 
Mến Thánh Giá ». Hồi đó, tại Pháp, tôi đang soạn luận văn cao học thần học về 
Đức cha Louis Laneau, tôi gặp một tài liệu kể chuyện Đức cha Lambert de la 
Motte trên đường sang Thái Lan bị rơi xuống sông mà không biết bơi. Trời sinh 
tính hay xiên xỏ, thích chọc ghẹo, tôi bèn dịch câu chuyện Đc Lambert chết đuối 
hụt cho cô bạn. Ai dè cô ta lại hớn hở đem ra dạy lại cho các cô trẻ hơn trong 
dòng. Hỏi ra mới biết rằng cô bạn không biết chi nhiều về đấng sáng lập dòng 
mình. Từ năm 1992 đó, tôi nghĩ mình cần phải góp sức một chút mà giúp các bạn 
nữ tu Mến Thánh Giá biết thêm về đấng lập dòng họ là ai ? quá khứ dòng của họ 
ra sao ? ơn gọi đặc biệt của họ như thế nào ? v.v. ? Rồi, qua đó, cũng là cách để 
người công giáo Việt Nam biết cái mà Thiên Chúa đã ban riêng cho họ, cho Giáo 
Hội của họ, cho quê hương đất nước của họ. 
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Qua mấy dòng trên, tôi đã nói hết những mục tiêu chính và những động lực mạnh nhất 
thúc đẩy tôi trong việc nghiên cứu riêng này. Tôi có thể tóm tắt lại bằng một câu như 
sau : « Nữ tu Mến Thánh Giá, các chị là ai ? » 
 
Trong đời sống đạo của mình, người công giáo Việt Nam nào lại chẳng gặp hình bóng 
nữ tu Mến Thánh Giá. Và đố ai viết được lịch sử Giáo hội Việt Nam mà không cần 
nhắc đến các chị Mến Thánh Giá. Thế nhưng, các nữ tu này là ai ? dòng của họ đã 
được thành lập như thế nào ? người sáng lập dòng của họ là ai ? họ đã sống qua những 
thời đại khác nhau trong lịch sử như thế nào ? hoặc hỏi sâu sa hơn rằng : ơn gọi của họ 
là gì ? đặc sủng của họ ra sao ? căn tính của họ thế nào ? và đâu là ý định của Thiên 
Chúa nơi họ ? 
Tôi tin rằng việc nghiên cứu tìm hiểu của tôi, dù chẳng được bao nhiêu, sẽ góp phần 
trả lời cho những câu hỏi trên. Và tôi cảm thấy mình đang làm một công việc hữu ích. 
Hữu ích cho bất kỳ ai muốn hiểu biết thêm về dòng nữ này. Hữu ích cho giới trí thức 
muốn nghiên cứu tường tận một cách khoa học. Hữu ích cho các nữ tu Mến Thánh Giá 
khi họ muốn biết họ là ai về khía cạnh ơn gọi, ân sủng, lịch sử và xã hội của họ. 
 
Biết người ta là ai một cách đúng đắn là điều đáng quý, biết chính mình là ai là điều 
cần thiết.  
Để diễn tả điều này, có câu chuyện tựa đề « Chim Khách và Quạ » như sau : 
 

« Chim Khách đậu ở cổng nhà kia, kêu lên mấy tiếng. Chủ nhà nghe thấy mừng 
rỡ bảo con : ‘‘Này, Chim Khách kêu là nhà sắp có khách quý đấy ! Con vào nhà 
kiếm chút gì đem thưởng cho Chim.’’ Con vâng lời, vào nhà lấy một vốc thức ăn 
thưởng cho Chim Khách. 
Giữa lúc đó, một chú Quạ bay qua, thấy thế, vội sà xuống, hỏi săn đón : 
- Anh Khách ơi ! Tại sao người ta cho anh ăn nhiều và ngon thế ? 
Chim Khách đáp : 
- Có gì đâu, vừa rồi tôi báo tin mừng cho họ, nên họ thưởng cho tôi đấy ! 
Quạ ngạc nhiên hỏi dồn : 
- Được thưởng à ? Thế anh làm cách nào để báo tin mừng cho họ ? 
Chim Khách nói : 
- Tôi cứ việc đậu đầu nhà, đầu cổng, hoặc trước sân, kêu ba tiếng thật to, thế là 
họ khắc biết. 
Quạ bảo : 
- Tưởng khó khăn thế nào ! Chứ đứng ở đầu nhà kêu ba tiếng thì tôi kêu to hơn 
anh nhiều !  
Nói rồi, Quạ bay sang nhà bên cạnh, đậu trên nóc nhà chính giữa, vươn cổ kêu ba 
tiếng thật to : ‘‘Quạ… ạ ! Quạ… ạ ! Quạ… ạ !’’. Tiếng kêu vừa dứt, đã thấy chủ 
nhà hô hoán, xóm giềng vác sào, nhặt đá, đuổi đánh túi bụi. Quạ cố đem hết sức 
bình sinh bay vút lên cao, lao thẳng ra cánh đồng, hút chết ! 
Hôm sau, Quạ đến tìm Chim Khách, trách Chim Khách lừa mình. Chim Khách 
bực tức nói : 
- Tôi có xui anh làm như tôi đâu. Tôi kêu ba tiếng nhưng tiếng kêu của tôi thanh 
thản, người ta cho là báo tin mừng. Còn bọn các anh, khi có người chết, thì kéo 
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nhau kêu quang quác để kiếm ăn, cho nên tiếng kêu của các anh, người ta cho là 
báo tin rủi. Anh không tự hiểu mình nên chuốc vạ vào thân, sao lại còn đến trách 
tôi ? » (Đinh Gia Khánh và Phạm Ngọc Hy, Tuyển tập văn học dân gian, nxb 
Văn Học, 1977). 

 
Vậy đó ! Trước hết thì cần « tự hiểu mình », rồi sau đó thì cần tự chấp nhận lấy chính 
mình. 
Hiện nay, nơi các tu sĩ nam nữ Việt Nam, có những từ ngữ rất hay được sử dụng, sử 
dụng như một thời trang, giúp mỗi người và mỗi hội dòng « tự hiểu mình » để tránh 
« chuốc vạ vào thân », như : đặc sủng, căn tính, linh đạo, và nhiều danh từ khác nữa. 
Tạm thời, tôi xin dừng lại nơi ba từ ngữ này mà thôi. 
 
1, Đặc sủng 
« sủng » là ơn, « đặc » là riêng tư, tức là ơn huệ Thiên Chúa ban cho người này mà 
không ban cho người khác.  
Thánh Phaolô cắt nghĩa « đặc sủng » bằng những lời lẽ như sau (1Cor 12) :  
 
4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 
5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 
6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong 
mọi người. 
7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 
8 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần 
Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 
9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất 
ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 
10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri ; kẻ thì được ơn phân 
định thần khí ; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ ; kẻ khác nữa lại được ơn giải 
thích các tiếng lạ. 
11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho 
mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. 
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các 
bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. 
 
Và thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thân thể con người để diễn tả « đặc sủng » và vai 
trò của « đặc sủng » đối với tập thể : 
 
14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. 
15 Giả như chân có nói : "Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì 
cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. 
16 Giả như tai có nói : "Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể", thì 
cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. 
17 Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe ? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì 
lấy gì mà ngửi ? 
18 Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người 
muốn. 



Bài 1 : Tại sao ? 

Trang - 6  

19 Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được ? 
20 Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. 
21 Vậy mắt không có thể bảo tay : "Tao không cần đến mày" ; đầu cũng không thể bảo 
hai chân : "Tao không cần chúng mày." 
 
Từ hình ảnh thân thể con người, thánh tông đồ cắt nghĩa Giáo Hội là một tập hợp các 
« đặc sủng » như sau : 
 
27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 
28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ 
hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, 
được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ 
tiếng lạ. 
29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy 
sao ? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, 
30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao ? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng 
giải thích được các tiếng lạ sao ? 
 
Tóm lại, « đặc sủng » gồm có 3 yếu tố : 

- từ Thiên Chúa mà đến, là ơn Thiên Chúa ban ; 
- có tính cách riêng tư, cá biệt cho mỗi người, hay mỗi tập thể khác nhau ; 
- mục đích là vì ích chung, để phục vụ toàn thể Giáo Hội. 

Bây giờ, ta hãy nhìn thấy : « Mến Thánh Giá » là một « đặc sủng », nghĩa là một ơn 
huệ, một ơn gọi, mà Thiên Chúa đã không ban cho tất cả mọi chị em Kitô hữu, nhưng 
chỉ ban cho một số chị em mà thôi. Ai trình bày ra được « đặc sủng » này thì sẽ biết : 
« Nữ tu Mến Thánh Giá, các chị là ai ? » 
 
2, Căn tính 
« Đặc sủng » mà Thiên Chúa ban là cái cội nguồn, gốc gác của mỗi hội dòng, là cái 
mạch tuôn trào ra sự sống cho mỗi hội dòng, là cái đem lại bản sắc riêng cho mỗi hội 
dòng. Tất cả những điều đó tạo cho mỗi hội dòng một nền tảng vững chắc và đặc thù, 
giúp phân biệt được với các hội dòng khác, giúp xác định được vai trò và chỗ đứng 
riêng trong Giáo Hội, giữa các hội dòng khác. Cái gốc riêng biệt và chắc chắn đó là cái 
« căn tính » của hội dòng. 
Vậy, « căn tính » thì do « đặc sủng » mà có, giúp phân biệt ra được với các hội dòng 
khác, giúp xác định được vị trí riêng và sứ mệnh riêng trong Giáo Hội. 
Dưới mắt người đời thì có sứ mệnh cao cả và sứ mệnh tầm thường, có chỗ vinh dự và 
chỗ thấp hèn ; nhưng nếu nói đến « đặc sủng » là ơn từ Thiên Chúa ban ra, ta đâu thể 
nói được cao cả hay tầm thường, vinh dự hay thấp hèn. Cái quan trọng nơi đây phải là 
biết ta là ai ? ơn gọi của ta là gì ? nghĩa là « căn tính » của ta ra sao ? 
Xin phép cho tôi được lấy câu chuyện cổ tích bình dân của người Việt chúng ta để nói 
lên cái quan trọng việc mình phải xác định « căn tính » của mình.  
 

Chuyện « Mèo lại hoàn mèo » : 
« Xưa có một ông nuôi một con mèo. Nghĩ con mèo của mình khôn ngoan, tài 
giỏi không ai có nữa, mới đặt tên cho nó là con Trời. 
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Một hôm có người đến chơi, thấy sự lạ, mới hỏi rằng : 
- Sao ông lại dám gọi nó là con Trời ? 
Chủ nhà đáp : 
- Con mèo của tôi quí hóa có một, gọi nó là con mèo không được. Phải gọi là con 
Trời mới xứng đáng, vì không ai hơn được Trời. 
Khách nói : 
- Thế, mây chẳng che được trời là gì ? 
Chủ nhà bảo : 
- Vậy thì tôi gọi nó là con Mây. 
Khách lại nói : 
- Thế nhưng gió lại đuổi được mây ! 
Chủ nhà lại bảo : 
- Thì tôi gọi nó là con Gió. 
- Thế nhưng thành lại cản được gió ! 
- Thì tôi gọi nó là con Thành. 
- Thế nhưng chuột lại khoét được thành ! 
- Thì tôi gọi nó là con Chuột. 
- Thế nhưng mèo lại bắt được chuột ! 
Chủ nhà nghĩ ngợi rồi bảo : 
- Thì tôi lại cứ gọi nó là con Mèo như trước vậy. 
Khách vỗ tay, cười xòa : 
- Thế có phải là : « Mèo lại hoàn mèo » như câu tục ngữ ta vẫn thường nói 
không ? » 
(Nguyễn Văn Ngọc, Truyện cổ nước Nam). 

 
3, Linh đạo 
Sau từ « đặc sủng » có tính cách tôn giáo, và từ « căn tính » có tính cách xã hội, nay 
tới từ « linh đạo ». Mình có « đặc sủng » của mình, mình có « căn tính » của mình, thì 
hẳn nhiên là mình có « linh đạo » riêng của mình.  
« Linh đạo » là kiểu cách sống, là phương pháp tu luyện, là đường lối sinh hoạt của 
mỗi hội dòng, vừa do « đặc sủng » soi dẫn vừa giúp phát triển « đặc sủng ». Danh từ 
« căn tính » cho thấy hình ảnh một chỗ đứng vững vàng, còn từ « linh đạo » thì cho 
thấy hình ảnh một con đường sinh động. Mỗi hội dòng có chỗ đứng riêng và có con 
đường riêng. 
Về những điểm này, tôi đã học được nhiều điều hữu ích trong một bài viết của linh 
mục Trần Hữu Hạnh, dòng Thánh Gia, mang tựa đề : « Đặc Sủng Của Đấng Sáng 
Lập ». Tôi xin trích ra đây một đoạn từ bài này : 
« Đặc sủng là yếu tố chính tạo nên sự khác biệt giữa hội dòng này với hội dòng khác. 
Đặc sủng chính là sức sống, là nguồn mạch của mọi hoạt động tông đồ của mỗi hội 
dòng. Một hội dòng mà không sống theo đặc sủng của đấng sáng lập sẽ đánh mất đi 
căn tính của nó, và như một hệ quả, mất đi phương hướng của nó. Chìa khóa cho sự 
phát triển của mỗi hội dòng là trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập. […] 
Người tu sĩ cần phải biết được căn tính ơn gọi của mình trong Giáo hội. Họ phải giữ 
gìn, đào sâu và sống với sự trung thành và lòng biết ơn đối với đặc sủng mà đấng sáng 
lập của họ đã nhận được và truyền lại cho họ. Muốn có đổi mới, chúng ta cần biết 
chúng ta là ai. Mỗi hội dòng phải ra sức giữ lấy căn tính của mình để khỏi rơi vào tình 
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trạng mập mờ, không xác định được vị trí và nhiệm vụ của mình trong đời sống Giáo 
hội. » 
Đoạn văn của Lm Trần Hữu Hạnh giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn « đặc sủng » là gì ? 
« căn tính » là gì ? lại còn nhắc tới « đấng sáng lập » và « đặc sủng của đấng sáng 
lập » nữa.  
Quả vậy, ngày hôm nay, mỗi nữ tu Mến Thánh Giá, mỗi hội dòng Mến Thánh Giá, để 
nhận ra và hiểu thấu về « đặc sủng », về « căn tính » và về « linh đạo » của mình, thì 
việc đầu tiên và không thể nào bỏ qua được là phải tìm hiểu về Đức cha Lambert de la 
Motte, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. 
 

« Chính để mưu ích cho Giáo Hội nên mỗi dòng có tính cách và phận vụ riêng. 
Do đó, phải trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc biệt 
của các Ðấng Sáng Lập cũng như tất cả các truyền thống lành mạnh, vì tất cả 
những yếu tố đó tạo nên di sản của mỗi hội dòng. » (Sắc Lệnh về Canh Tân 
Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu « Perfectae Caritatis », 2b). 

 
Để kết thúc bài này, hãy tưởng tượng rằng có người sẽ hỏi : tại sao lại phải khó nhọc 
tìm hiểu đặc sủng, căn tính và linh đạo của mình ? 
- Để so sánh được với người ta ? với hội dòng người ta à ? – Thưa : không ! 
Trời đã sinh ra cây hoa kia. Cây hoa đó nếu được chăm sóc chu đáo và vào đúng thời 
mà Thiên Nhiên đã định cho nó, thì nó sẽ sinh ra những đóa hoa đẹp đẽ nhất, có hương 
thơm dịu dàng nhất.  
Chị là cây hoa đó. Và hạnh phúc của chị là điều rất quan trọng, phải là những đóa hoa 
đẹp đẽ nhất, với hương thơm dịu dàng nhất. 
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