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Khi bàn về đặc sủng Mến Thánh Giá, việc đầu tiên là phải nhìn nhận rằng : tất cả đều 
khởi nguồn từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng đã ban đặc sủng này cho Đức 
cha Lambert de la Motte ; rồi sau đó, qua vị giám mục này, chuyển đạt ra cho các nữ 
tu dòng Mến Thánh Giá và cho các thành viên thuộc Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh 
Giá. 
Chúng ta chỉ có thể khám phá ra đặc sủng Mến Thánh Giá đó bằng việc tìm hiểu cặn 
kẽ con người và sự nghiệp của Đức cha Lambert, cách riêng là những bút tích của ngài 
còn lưu giữ lại được. Nói thế có nghĩa rằng đặc sủng Mến Thánh Giá do Thiên Chúa 
ban đã được thể hiện ra cách đặc biệt nơi vị giám mục này. Tiếp theo, chúng ta cũng 
cần trân trọng tìm hiểu nơi truyền thống của hội dòng Mến Thánh Giá nữa, vì chúng ta 
tin rằng ơn Thiên Chúa ban thể hiện ra không những nơi đấng sáng lập dòng mà còn cả 
trong lịch sử của hội dòng nữa.  
Đương nhiên, tìm hiểu về đặc sủng Mến Thánh Giá sẽ kéo theo việc tìm hiểu về linh 
đạo Mến Thánh Giá, linh đạo theo nghĩa là cách sống phù hợp theo đặc sủng đã nhận 
lãnh.  
Việc tìm hiểu có tính cách trí thức và đạo đức này đòi hỏi nhiều điều kiện và sự cố 
gắng hy sinh hầu đạt tới được một kết quả khách quan và trung thực nhất, thoát khỏi 
những đam mê và mù quáng cá nhân. Thí dụ : phải loại bỏ những mặc cảm tự ty rằng 
dòng Mến Thánh Giá là dòng thích đau khổ, rằng Đức cha Lambert là con người khắc 
khổ nghiệt ngã ; cũng phải loại bỏ những mặc cảm tự tôn rằng dòng Mến Thánh Giá là 
dòng ở trong lòng dân tộc Việt Nam, là dòng đã từng chia sẻ các cuộc bách đạo với 
Giáo Hội Việt Nam. Tất cả mọi mặc cảm tự ty hay tự tôn đều có nguy hiểm khiến ta 
sai lệch khi đi tìm sự thật lịch sử hay sự thật thần học. 
Việc tìm hiểu đặc sủng và linh đạo này là việc làm liên tục và lâu dài. Nhờ đó, đặc 
sủng của Thiên Chúa ban mới luôn sống động nơi người nhận lãnh, và linh đạo mới 
luôn thích hợp được với thời đại hiện sinh, đem lại những hiệu quả hoàn hảo nhất cho 
kẻ tuân giữ. 
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Trước viễn tượng trên, tập « giáo án » mang tựa đề « Đặc Sủng Mến Thánh Giá » này 
chỉ là một thứ nhập đề rất khiêm tốn như để khai hướng việc tìm hiểu mà thôi. Tập này 
đã không ngần ngại nêu lên lý tưởng về việc tìm hiểu đặc sủng và linh đạo Mến Thánh 
Giá là :  

- thu tập được nhiều tư liệu lịch sử về đấng sáng lập và lịch sử Mến Thánh Giá ; 
- loại trừ được mọi thứ mặc cảm tự ty, tự tôn, hay tham vọng, cảm tính mù quáng 

cá nhân trong việc nghiên cứu lịch sử và thần học ; 
- người tìm hiểu cần được đào luyện để thêm khả năng khoa học trong công tác 

đảm đương ; 
- thông hiểu và diễn đạt ra được những bản văn và từ ngữ về đặc sủng và linh đạo 

Mến Thánh Giá thường đã được viết ra trong những ngôn ngữ thuộc quá khứ và 
thuộc nền văn hóa khác, xa lạ đối với thời đại và văn hóa của chúng ta ; 

- sau nữa, có được những phương tiện thông tin, truyền đạt và chia sẻ rộng rãi 
nhất và hiệu quả nhất. 

Xem ra, công việc tìm hiểu đang bàn đây đòi hỏi không ít hy sinh. Tuy nhiên, hãy thấy 
rằng đó là một việc làm do niềm tin Kitô giáo soi sáng : tìm hiểu ơn Thiên Chúa ban 
để biết đón nhận cách hiệu quả nhất có thể ; nghĩa là ta đã không chôn dấu nén bạc 
Chúa ban, nhưng đã cố gắng sinh lợi nhiều nhất có thể được. 
 
Đào Quang Toản 
 
 
 


