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Tài liệu giúp tìm hiểu đặc sủng đấng 
sáng lập dòng Mến Thánh Giá  

 
 
 
 
 
Trong mục đích tìm hiểu đặc sủng đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, chúng ta cần 
chú ý tới một số bài viết của Đức cha Lambert de la Motte. Trước tiên hết, phải tính 
tới ba bản luật dòng. Đó là : 
 
1, Bản luật Hội Dòng Tông Đồ : gồm 9 chương ngắn và 2 công thức khấn, viết bằng 

tiếng la tinh, chưa hề được xuất bản, hiện lưu trữ tại thư khố Bộ Truyền Giáo 
(Archivio Storico, Acta C.P., volume 1A, fol. 115-121) và tại AMEP (tập 169, 
trang 3-25). 

2, Bản luật Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá : viết bằng tiếng la tinh, chưa hề được 
xuất bản, hiện lưu trữ tại thư khố Bộ Truyền Giáo (Archivio Storico, S.O.C.P., 
volume 3, fol. 154-155) và tại AMEP (tập 633, trang 10-13). 

3, Bản luật Dòng Mến Thánh Giá : chúng ta có bản tiếng la tinh và bản tiếng Pháp, cả 
hai đều do chính Đc Lambert viết. 

- Bản la tinh, chưa hề được xuất bản, hiện lưu trữ tại thư khố Bộ Truyền Giáo 
(Archivio Storico, S.O.C.P., volume 3, fol. 152-154) và tại AMEP (tập 633, trang 
7-10). 

- Bản tiếng Pháp đã được Adrien Launay xuất bản trong Histoire de la Mission de 
Cochinchine, tome I, Paris, Téqui, 1923, trang 97-99 ; và trong Histoire de la 
Mission du Tonkin, Paris, Maisonneuve, 1927, trang 102-104. 

 
Tiếp theo ba bản luật dòng trên, chúng ta còn có được của ngài một số bài viết có tính 
cách suy niệm hay huấn đức. Đó là : 
1,  Suy nghĩ về các đức tính của những người đi truyền giáo Trung Hoa , (viết tại 

Bassora vào tháng 4 năm 1661). 
2, Những cơn cám dỗ, (viết tại Masulipatan vào tháng 4 năm 1662). 
3, Dốc lòng của các thừa sai, (viết tại Tenasserim tháng 6  năm 1662). 
4, Cuộc tĩnh tâm năm 1662 tại Ajuthia : 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 6.9.1662 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 7.9.1662 
(Hai bài này trích từ thư gửi cho cha bề trên Chủng Viện Hội Thừa sai Paris lúc đó là 

linh mục Vincent de Meur). 
5, Cuộc tĩnh tâm năm 1663 tại Ajuthia : 
- Một vài cái nhìn nhận được trong cuộc tĩnh tâm này 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 3.11.1663, (gửi cho cha bề trên Vincent de Meur). 
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6, Về việc nguyện ngắm của một thừa sai tông tòa tại những nơi truyền giáo của mình, 
(viết tại Ajuthia vào tháng 3 năm 1664). 

7, Tác động của tình yêu tinh tuyền trong tâm hồn một thừa sai tông tòa đích thực, 
(viết tại Ajuthia vào cuối năm 1664). 

8, Một thừa sai tông tòa phải hành động theo cách thức nào ?, (viết tại Ajuthia vào 
đầu năm 1665). 

9, Thực hành nội tâm và liên tục nơi một một đệ Chúa Giêsu Kitô là nhìn ngắm Đấng 
Cứu Thế đau khổ, hấp hối và tử nạn trên Thánh Giá, (viết tại Ajuthia vào tháng 8 
năm 1665). 

10, Xét mình của một thừa sai tông tòa, (viết tại Ajuthia vào năm 1666). 
11, Những đau khổ của một thừa sai tông tòa, (viết tại Ajuthia vào đầu năm 1667).  
12, Dự án năm 1667, (viết tại Ajuthia, thư gửi Đc Pallu ngày 19 tháng 10 năm 1667). 
13, Ý kiến về một vài sự bất trung mà những người đã dấn thân bằng lời khấn sống 

một đời tông đồ vấp phạm, (viết tại Ajuthia vào năm 1668).  
14, Những cái nhìn mới của một thừa sai liên quan tới việc thành lập một hội dòng 

tông đồ và hội dòng Những Người Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô nhận được 
trong khi nguyện ngắm, (viết tại Ajuthia vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 
1668). 

15, Thư gửi Đc Pallu năm 1668. 
 
Tất cả những bài viết vừa nêu trên, chỉ trừ ra 3 bài sau : 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 6.9.1662 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 7.9.1662 
- Tường thuật buổi tĩnh tâm ngày 3.11.1663 
đều đã được xuất bản nguyên văn tiếng Pháp trong cuốn sách Les Relations de Mgr 
Lambert de la Motte : 1660-1670, (présentées et annontées par Joseph Dào et 
Lucienne Leclère), Tp Hochiminh, Luu Hành Nôi Bô, năm 2006, gồm 312 trang. 
 
Ngoài 3 bản luật và các bản văn liệt kê ở trên, người ta còn có thể tìm hiểu đặc sủng 
Mến Thánh Giá nơi Đc Lambert qua các bài ký sự, những thư từ và các tài liệu khác 
của ngài. 
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