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Để tránh cảnh « không tự hiểu mình nên chuốc vạ vào thân » như trong chuyện 
« Chim Khách và Quạ », các chị cần hiểu biết đặc sủng, căn tính và linh đạo Mến 
Thánh Giá của các chị.  
Cách đây đúng 10 năm, năm 1999, nhân dịp về thăm gia đình tại Việt Nam, hồi ấy bố 
mẹ tôi vẫn còn trên đời này, tôi được mời đến nói chuyện với Nhóm Nghiên Cứu Linh 
Đạo Dòng MTG tại tòa giám mục Sài Gòn. Tôi đã trình bày về việc tìm hiểu đấng 
sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Và tôi có nói : 
« Việc hiểu biết về đấng sáng lập, Đức cha Lambert de la Motte, đối với các nữ tu 
MTG, không phải là một chuyện nhất thời hay phụ thuộc. Trái lại, đó là một nhiệm vụ 
quan trọng. 
Đặc sủng tu trì của MTG không nằm nơi thánh Vinh-Sơn, thánh Phanxicô hay một 
đấng nào khác, nhưng nằm ở nơi Đức cha Lambert de la Motte và những trang lịch sử 
của dòng. Việc hiểu biết ở đây là lòng tôn trọng, yêu mến đón nhận và phát triển đặc 
sủng Thiên Chúa ban cho mình. 
Nói theo kiểu xã hội, mình hãy giữ lấy sự tự trọng, sống với chính con người mình, 
tránh mất gốc hay ngoại lai. 
MTG khác với Nữ Tử Bác Ái ở chỗ nào ? 
MTG khác với nữ tu Đa Minh ở chỗ nào ? 
MTG khác với nữ tu Camêlô ở chỗ nào ? 
Chúng tôi muốn nói : « Nữ tu MTG, hãy trở nên nữ tu theo như ơn Thiên Chúa đã gọi 
các chị ! » 
Được như thế, phải thấy rằng sự hiểu biết đấng sáng lập cùng dòng của mình là một 
nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu được. Mặc chiếc áo dòng vào, mình chưa hẳn đã 
là nhà tu khi trong lòng mình, mình không biết mình là ai cả. » 
Hôm nay, 10 năm sau, tôi nghĩ vẫn có thể lập lại những lời ngày xưa mà không sợ sai 
lầm hoặc mất tính chất thời sự. 
 
Để biết Đức cha Lambert de la Motte và qua ngài, hiểu được đặc sủng, căn tính và linh 
đạo Mến Thánh Giá, có hai điều đáng ao ước nhất là : 
1, đọc được chính các bản văn của Đc Lambert đã viết, 
2, và đọc trực tiếp được bằng tiếng Pháp và tiếng la tinh là hai thứ tiếng ngài sử dụng. 
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Tôi biết đó là điều rất lý tưởng, không dễ thực hiện. Tuy nhiên, tôi vẫn nêu ra cách 
thức làm việc lý tưởng đó để căn cứ theo đấy mà lượng định những phương pháp làm 
việc khác. 
 
Các văn thư của Đức cha Lambert. 
 
Ngoài cuốn cẩm nang « Monita ad missionarios », thường gọi là « Huấn Thị Công 
Đồng Ajuthia » ra, Văn Khố của Hội Thừa Sai Paris còn lưu giữ được nhiều văn thư 
của Đức cha Lambert, bằng tiếng Pháp hay tiếng la tinh, mà mới chỉ có một số nhỏ 
được xuất bản. (Nơi đây, chúng ta không có phương tiện để có thể trình bày tạm rõ 
ràng về các văn thư của Đức cha được lưu giữ tại Roma, hoặc tại các nơi khác). 
Chúng ta có thể phân chia các văn thư (các bài viết) của Đức cha ra thành 3 loại khác 
nhau : 
Loại 1 : ký sự và nhật ký 
Loại 2 : thư từ 
Loại 3 : các văn thư khác (thư mục vụ, chúc thư, vụ Fragoso, v.v.) 
Trong tất cả các văn thư nói đây, chỉ có một số ít là bút ký, (tức chính tay Đức cha 
Lambert viết, autographe), phần lớn là bản sao lại (copie). Và có những văn thư còn 
lưu giữ lại được nhiều bản sao khác nhau. Ví dụ về tập ký sự chuyến đi Đàng Ngoài 
(1669-1670), chúng ta có 3 bản :  
- Amep, tập 677, tr. 187-218. 
- Amep, tập 677, tr. 115-136, 179-188 và 175. (Số trang bản sao này hơi lộn xộn). 
- Amep, tập 855, tr. 159-180. (Bản sao này bị mất 2 trang 170-171). 
 
1. Ký sự và nhật ký : 
- Chúng ta còn có được những trang ký sự (relation) của Đức cha viết, từ ngày rời 
nước Pháp năm 1660 tới hết chuyến viếng thăm xứ Đàng Ngoài vào năm 1670 : 
* Amep, tập 121 : ghi lại những việc xảy ra, nhiều bài suy niệm, một số thư từ và bản 
văn quan trọng, v.v., từ ngày Đức cha chịu chức giám mục (11.6.1660) tới lúc xuống 
tàu sang thăm xứ Đàng Ngoài (23.7.1669). 
* Amep, tập 677 : « Relation du voyage du Tonkin » (1669-1670), ghi lại chuyến 
viếng thăm Đàng Ngoài : các việc xảy ra, các văn thư quan trọng, v.v. 
(Những ký sự này có nhiều bản sao khác nhau mà chúng ta không cần nêu ra ở đây). 
- Tiếp theo, chúng ta có tập ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Đàng Trong năm 
1671-1672 bằng tiếng la tinh, tựa đề  « Expeditio in Cochinchinam » (Amep, tập 876, 
tr. 687-714, và, tr. 715-730). 
- Về nhật ký, chúng ta có tập duy nhất, viết từ ngày 01.02.1674 tới ngày 15.8.1678 :  
* Amep, tập 876. (Bản sao, một phần nhỏ). 
* Amep, tập 877. (Bản bút tích toàn bộ nhật ký). 
 
2. Thư từ : 
Có trên 150 lá thư của Đức cha Lambert còn lưu giữ được tại văn khố của Hội Thừa 
Sai Paris. Ngài viết nhiều nhất vào những năm đầu tại Juthia (cuối năm 1662 khi đã tới 
Xiêm La, và những năm 1663-1665). Tới năm 1678, phần lớn thư từ là do Đức cha 
Laneau viết và ngài chỉ ký tên vào mà thôi, nét ký đã rất yếu về sức khỏe.  
Những lá thư dài nhất thường là thư gửi Đức cha Pallu.  



Bài 2 : Tìm hiểu đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá 

Trang - 11 

Và quãng 35 lá thư bằng tiếng la tinh là những thư gửi Đức Thánh Cha hay gửi Thánh 
Bộ Truyền Bá Đức Tin. 
Đa số những thừ từ của ngài được lưu giữ trong : Amep,  
tập 121 : lettres et relations de Mgr Lambert (1662-1669). 
tập 857 : Siam 1662-1677. 
tập 858 : Siam 1662-1683. 
tập 876 : Siam 1663-1674. 
tập 877 : Siam 1675-1680. 
 
3. Các bản văn khác : 
Không nằm trong « ký sự và nhật ký » cũng không thuộc loại « thư từ », các bản văn 
còn lại này không nhiều lắm. Chúng ta tạm tìm lại được : 
- Một lá thư gửi cha thánh Jean Eudes năm 1658 (do Henri de Frondeville xuất bản). 
- Thỉnh nguyện thư lên Thánh bộ Truyền bá Đức Tin năm 1658 (Amep, tập 27). 
- Giấy ủy quyền năm 1660 (Amep, tập 27). 
- Những hướng dẫn cho cha Jacques de Bourges khi tới làm việc tại Roma (1662), 
(Amep, tập 117). 
- Hội Dòng Tông Đồ (Idea Congregationis Apostolicae) (Amep, tập 169). 
- Chứng nhận toà án điều tra các vị tử đạo Đàng Trong (Amep, tập 733). 
- Trả lời các vấn nạn cho cha Hainques (Amep, tập 263). 
- Trả lời các vấn nạn cho cha Deydier (Amep, tập 263). 
- 9 câu hỏi gửi xin Thánh Bộ giải đáp : « Quaetiones… ». 
- Di chúc (Amep, tập 8). 
- « Tờ giao ước chung » (concordat) giữa 3 giám mục Lambert, Pallu và Laneau, ngày 
14.4.1674. 
- Một số văn thư trong vụ Fragoso (tháng 6.1666) : Censura, Notae supra censura, 
(Contestata denunciatio Patris Ludovici Fragoso), Ad contestatam denuntiationem a P. 
Ludovici Fragoso. 
- Một số văn thư trong vụ Fragoso (tháng 12.1666) : (Libelli in missionarios publice 
editi par Louis Fragoso),  In praedictum libellum, Brevis expositio, (Excerptum 
epistolae…, par Paul d’Acosta), Declaratio et citatio. 
- Lá thư mục vụ ngày 15.10.1667 về việc buôn bán nơi các tu sĩ. 
- « Declaratio episcopi Berythensis ad Nicolaum de Motta » (9.11.1670). 
- « Contestata denunciatio facta delegato capituli Goani » (4.11.1670). 
- Công thức khấn (Amep, tập 201). 
- Một số văn bản tiếng la tinh liên quan tới dòng nữ Mến Thánh Giá lập năm 1670. 
- Vân vân. 
 
Về chuyện tài liệu, tôi có hai mong ước : 
Thứ nhất là sưu tập được tất cả những thư văn của Đức cha Lambert. 
Thứ hai là những thư văn này được dịch ra tiếng Việt để tất cả các nữ tu Mến Thánh 
Giá Việt Nam và các độc giả Việt Nam, không biết tiếng Pháp và tiếng la tinh, có thể 
đọc và hiểu được. 
 
Còn về phương pháp làm việc, tôi đã nêu ra cách thức làm việc lý tưởng theo xác tín 
của tôi. Đó là :  
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1, đọc chính các bản văn của Đc Lambert đã viết, 
2, và đọc trực tiếp bằng tiếng Pháp và tiếng la tinh là hai thứ tiếng ngài sử dụng. 
 
Mới đây, tôi viết cho một nữ tu MTG, nữ tu này cũng giúp tôi khá nhiều trong việc 
nghiên cứu khi chị còn du học tại Âu châu. Tôi viết : 
« Vào thời chúng ta đang sống, có tự do nói và có phương tiện nói. 
1, Chúng ta có bổn phận tôn trọng tự do ngôn luận của kẻ khác, tự do nói về Đc 
Lambert nơi người khác. Mình đâu có quyền hạn nào để cấm người khác nói về Đc 
Lambert. Còn vấn đề kế tiếp là vấn đề nói đúng hay nói sai, thì đó là thuộc về trách 
nhiệm của người nói. 
2, Và vào thời đại này, kể ra phương tiện nói năng tương đối là rộng rãi : viết lách, in 
ấn, website, blog, v.v. 
Cái thách đố cho chúng ta là khi nghe hay khi đọc thì phải biết đâu là sự thật. 
Tóm lại : 
Mình không cấm được người ta nói. 
Mà người ta lại có rất nhiều phương tiện để nói. 
Mình không nghe không được. Mà nghe thì phải biết đâu là sai, đâu là thật. » 
 
Nhưng chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để « biết đâu là sai, đâu là thật » ?  
– Thưa, phải căn cứ vào chính các bản văn của Đc Lambert còn lưu lại. 
Tôi lấy một ví dụ điển hình vào thời kỳ cải tổ dòng MTG theo bộ giáo luật năm 1917. 
Dòng MTG đầu tiên được cải tổ là dòng MTG Phát Diệm, thời Đc Marcou Thành. Cha 
Mai Đức Thạc tường thuật lại chuyện này như sau : 
« Đức Cha Già Thành khi mới nhận địa phận Phát Diệm, đã có ý cải tổ Dòng Mến 
Thánh Giá, cho nên đã lập nhà chính Dòng Mến Thánh Giá tại Lưu Phương năm 1903, 
song vì có nhiều việc cần hơn, phải làm trước, như lập nhà thương Phu Vinh, lập Đại 
Chủng viện, cải tổ Tiểu Chủng viện v.v… nay các việc ấy đã xong, mới cải tổ Dòng 
Mến Thánh Giá. 
Năm 1916, Đức Cha định cải tổ Dòng Mến Thánh Giá, Ngài giao việc này cho Cố 
Chính Hành (RP Louis De Cooman) đang làm Bề Trên Đại Chủng viện Thượng Kiệm, 
nhờ người lo liệu sửa Dòng Mến Thánh Giá lại, để các người nhà Dòng được khấn 
theo thể lệ trong Hội Thánh. » (Mai Đức Thạc, Tiểu Sử Đức Cha Thành, Saigon, 1967, 
trang 48). 
Rồi cha Mai Đức Thạc nói một câu rất chí lý : 
« Cho được cải tổ Dòng Mến Thánh Giá, phải truy nguyên : xem gốc tích, mục đích, 
luật phép, công tác thế nào, và hiện nay đang đứng vào trường hợp [nào] ? Cần phải 
sửa đổi những điều gì ? » (như trên, trang 49). 
Vào thời đó, chưa thấy phổ biến những từ ngữ thần học như đặc sủng, căn tính, linh 
đạo. Tuy nhiên, một cách nào đó, đã có ý thức rằng dòng Mến Thánh Giá có cội 
nguồn, gốc tích, căn tính riêng. 
Nhiều năm sau, giáo phận Phát Diệm chia thành hai giáo phận : Phát Diệm và Thanh 
Hóa. Chia giáo phận thì cũng chia dòng Mến Thánh Giá. Tại sao lại phải chia dòng 
như vậy ? Đức cha Cooman Hành cho biết : 
« Rôma vừa giao phó giáo phận Phát Diệm cho hàng giáo sĩ bản xứ, sau khi đã tách rời 
các tỉnh Thanh Hóa và Sầm Nứa là hai miền còn lưu lại dưới quyền điều hành của Hội 
Thừa Sai Paris. Hội dòng Mến Thánh Giá, phù hợp theo quy chế đã được thiết lập 
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ngay từ khi thành lập dòng bởi Đc Lambert de la Motte, là hội dòng hoàn toàn thuộc 
quyền giáo phận. Chính vì vậy, với sự chấp thuận của Tòa Thánh, hội dòng đã chia đôi 
và tất cả những nhà nằm trong tỉnh Thanh Hóa thì được đặt dưới quyền của bề trên 
giáo phận mới là Thanh Hóa. » (Louis de Cooman, Le Diable au Couvent, Paris, 
Nouvelles Éditions Latines, 1964, trang 144). 
Đó là lập trường của Đc Cooman Hành vào năm 1932 khi lập giáo phận Thanh Hóa.  
Nhưng 18 năm sau, nhân dịp mừng lễ bạc dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, lại thấy có 
một ý kiến khác rằng : 
« Hy vọng có một ngày không xa đây, Dòng Mến Thánh-giá của nước Việt nam sẽ 
thực hiện được quy tắc hợp nhất, có 1 luật chung, có một Bề trên Cả. Hiện nay mối hy 
vọng đó đã có một tia sáng chói lọi. Hai Đức Cha 2 địa phận Phát Diệm và Thanh Hóa 
đang mưu tính cho các chị em Dòng Mến Thánh-giá 2 địa phận hợp nhất. Vì tình thế 
công việc chưa thực hiện ngay được. Hợp nhất Dòng Mến Thánh-giá sẽ trở nên một 
đại gia đình bao trùm khắp cả giải đất chữ S này. Hợp nhất, Dòng Mến Thánh-giá sẽ 
trở nên một cơ quan mạnh mẽ hơn để cộng tác vào việc mở nước Chúa Cứu Chuộc. 
Đáng mong thay.  
[…] 
Hiện nay các chị em Dòng Mến Thánh-giá đang đặt rất nhiều hy vọng vào Đấng 
Giám-mục dòng, là Đức Cha Thaddoeo Lê Hữu Từ. Lâu năm đã sống cuộc đời tu 
dòng, trong dòng Khổ-tu, Ngài rất yêu quý bậc dòng, rất lịch duyệt cách sinh hoạt và 
tinh thần bậc dòng. […] Chính Ngài đã có sáng kiến khởi xướng và đang vận động 
việc hợp nhất các nhà của các chị em Dòng Mến Thánh-giá trong cõi nước Việt-
nam. » (Kỷ Niệm Lễ Bạc Dòng Chị Em Mến Thánh Giá Phát Diệm, Phát Diệm, Trì 
Chính, nhà in Lê Bảo Tịnh, 1950, trang 8 và 13). 
 
Đối với chúng ta, trước những ý kiến và lập trường mâu thuẫn, trái nghịch nhau, mà 
bên nào cũng hay cả, điều quan trọng là phải biết đâu là ý định nguyên thủy của đấng 
sáng lập.  
Bất kỳ hội dòng nào, hay bất kỳ tổ chức nào, việc thích nghi và cải tổ là điều quan 
trọng. « Những công việc cải tổ, canh tân, thích nghi là những sự cần thiết mà ai ai 
cũng phải thực hiện liên tục trong cuộc sống. Dòng Mến Thánh Giá, qua các cuộc cải 
tổ, vẫn luôn tìm trung thành với ơn Thiên Chúa đã ban mà dấn thân phục vụ Giáo Hội 
và xã hội chung quanh. » (Đào Quang Toản, Những cải cách trong lịch sử dòng mến 
Thánh Giá, 2000).  
Đời như một cánh diều bay trong bầu trời, theo làn gió. Cánh diều bay được là nhờ có 
sợi giây luôn níu giữ cánh diều với cội nguồn của nó. Nếu không được gắn liền với cội 
gốc, cánh diều sẽ bị cuốn theo chiều gió, mất hút trong không gian. 
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