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Ngày 14.10.1663, cha Bourges đã lên đường về Pháp, Đc Lambert và cha Deydier thì 
tạm thời ở lại Ajuthia, 
Sang năm 1664, ngày 27.01, Đc Pallu cùng bốn linh mục và một giáo dân tới được 
Ajuthia. Bốn linh mục này là các cha Laneau, Chevreuil, Hainques và Brindeau ; và 
ông giáo dân là ông Chamesson. 
Đc Lambert tường thuật chuyện hội ngộ rằng : 
 

« Đc Héliopolis và các cha Chevreuil, Brindeau, Hainques và Laneau, thừa sai 
tông tòa, và ông Chamesson, giáo dân, đến thành phố Xiêm La, ngày 27 tháng 1 
năm 1664. 
Vì những thư từ mà người ta gửi cho chúng tôi từ Tenasserim đã bị chận giữ lại, 
các thừa sai ở Xiêm La chỉ được biết các vị tôi tá trung thành của Chúa đến đây 
do một trong các vị ấy đến báo tin. Vị ấy báo rằng con thuyền của họ bị giữ lại, 
theo thói quen, cách thành phố một dặm đàng, chờ đợi phép được thông hành. 
Phép thông hành thì dễ dàng xin được thôi. Họ được an ủi khi thấy mình đoàn tụ 
lại với nhau ngày hôm sau đó do một sự quan phòng thật đặc biệt của Chúa. Họ 
đã quy định cùng nhau ngay từ lúc ban đầu rằng sẽ không nói chuyện tin tức nào 
trong 3 ngày, và sẽ chỉ lo tạ ơn lòng nhân lành của Chúa đã cho họ được gặp 
nhau cách rất đỗi lạ lùng như thế. » *1 

 
Như thế, vào thời điểm đó tại Xiêm La, nhóm thừa sai Pháp gồm tất cả là hai giám 
mục, năm linh mục và một giáo dân. Họ sẽ hội một công đồng mà chúng ta quen gọi là 
công đồng Ajuthia. Chính Đc Lambert cho biết công đồng được khai mạc vào ngày 
cuối cùng tháng 2 năm 1664. Chúng tôi xin dịch thuật đoạn ký sự của ngài nói về điều 
này như sau :  
 

« Sau khi được biết cuộc đời tươi đẹp và cái chết hạnh phúc của Đức cha 
Métellopolis và các cha thừa sai Meusnier, Périgaud, Chéreau, Brunel và 
Danville, và ngài Fortis de Claps, giáo dân, và sau khi đã thi hành nghĩa vụ sau 
cùng đối với các ngài, chúng tôi long trọng khai mạc công đồng vào ngày sau hết 
của tháng 2 năm 1664. Công việc rất đỗi quan trọng này đã khiến chúng tôi 

                                                 
1 AMEP, tập 876, trang 72. 

Trang - 47 



Bài 8 : Mến Thánh Giá (3) 

không thể chú tâm vào việc hoán cải các linh hồn như bình thường có thể làm 
được. »*2 

 
Vậy là công đồng Ajuthia đã khai mạc vào thứ 6 ngày 29.2.1664, tại nhà thờ thánh 
Giuse trong khu Việt kiều ở kinh đô Ajuthia, xứ Xiêm La. 
Một trong những điều quan trọng mà công đồng đã quyết định là thành lập « Hội Dòng 
Tông Đồ » (Congregatio Apostolica). Chúng ta sẽ tìm hiểu Hội Dòng Tông Đồ này với 
mục đích khám phá thêm về đặc sủng Mến Thánh Giá nơi Đc Lambert. Bởi vì, chính 
ngài là tác giả dự án Hội Dòng Tông Đồ và nội dung của Hội Dòng là linh đạo do ngài 
đề nghị.*3 
 
Hội Dòng Tông Đồ. 
Sau khi công đồng Ajuthia quyết định lập Hội Dòng Tông Đồ và các thừa sai người 
Pháp bắt đầu thực hành kỷ luật của Hội Dòng mới này, Đc Lambert viết thư báo tin 
cho em trai ngài đang ở Pháp, là cha Nicolas Lambert, một cách phấn khởi rằng : 
 

« Ông ta [một người Pháp từ Xiêm La sẽ về Âu châu] sẽ mang về cho các bạn 
hữu chúng ta những huấn thị của công đồng đã được quyết định tại đây, với quan 
điểm mà các anh đã có về việc thành lập một tổ chức tông đồ. Anh không có lầm 
đâu, chính đó là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi nhóm người nhỏ bé của các anh, 
nhưng Ngài đã trì hoãn ban ánh sáng soi dẫn. Cho tới hiện tại, dự án đối với các 
anh xem ra tuyệt đẹp và tuyệt hợp với ơn gọi của chúng ta đến nỗi Đức Cha 
thánh thiện [Pallu] và tất cả các bạn chúng ta đang ở đây*4, đã đem ra thực 
hành, và anh thì thấy như mình bị cưỡng bức phải bắt chước theo họ. Anh đã bị 
lầm trong việc này, vì đã tin rằng sẽ khó hơn ; nhưng sau khi vào việc và đã cảm 
nghiệm lòng nhân từ của Chúa, anh sẽ mạnh dạn khuyên tất cả ai được gọi vào 
đời tông đồ hãy vượt lên trên mọi khó khăn gặp trước cửa vào. »*5  

 
Đc Lambert rất sung sướng khi công đồng lập Hội Dòng Tông Đồ, và ngài còn quả 
quyết rằng « chính đó là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi nhóm người nhỏ bé » là các thừa 
sai người Pháp lúc ấy ở Xiêm La. 
Những điểm chính nơi một tu sĩ thuộc Hội Dòng Tông Đồ này sẽ là : làm việc truyền 
giáo, giữ ba lời khuyên Phúc Âm (khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời), sống khổ chế, 
thực hành nguyện ngắm. 
1, Làm việc truyền giáo. 
Hội Dòng Tông Đồ là hội các vị thừa sai, từ các giám mục cho tới một tín hữu thường. 
Mọi thành viên phải lo truyền bá đức tin nơi dân ngoại. Hội Dòng đón nhận « tất cả ai 
nhận thấy được ơn Chúa gọi đi truyền giáo nơi miền xa xôi lo cứu giúp những linh hồn 
                                                 
2 Đây là nguyên văn đoạn ký sự quan trọng, nhưng ít người biết đến : « Après donc avoir appris la belle vie et 
l’heureuse mort de Mgr de Métellopolis et Mrs Meusnier, Périgaud, Chéreau, Brunel et Danville, missionnaires 
et de celle de Mr Fortis de Claps, laïque, et leur avoir rendu les derniers devoirs, l’on fit l’ouverture de cette 
grande action synodale le dernier février 1664. Cette occupation si importante empêcha qu’on ne pût vaquer à la 
conversion des âmes comme l’on eut pu faire. » (AMEP, tập 121, trang 661 ; hay, tập 876, trang 73). 
3 Dự án Hội Dòng Tông Đồ, gồm 9 chương ngắn và 2 công thức khấn : AMEP, tập 169, trang 1-31. Lưu ý : tên 
gọi Mến Thánh Giá không hề được sử dụng trong dự án này. 
4 Vào thời điểm này, tất cả họ là : Đc Lambert, Đc Pallu, các cha Deydier, Brindeau, Hainques và Laneau, và 
giáo dân Chamesson. Còn cha Chevreuil thì đã đi Đàng Trong rồi. 
5 Thư ngày 19.10.1664 : AMEP, tập 121, trang 582. 
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bị bỏ rơi », dù họ là giáo sĩ, giáo dân hay tu sĩ « đang sống trong hội dòng riêng của 
họ » (Chương Bốn). Những thành viên nào « không thể đi tới những miền xa xôi, họ 
vẫn tham gia vào việc truyền giáo, đem ơn cứu rỗi đến dân ngoại và rao truyền đức tin 
giữa dân ngoại, bằng cầu nguyện nài van, nước mắt và khấn xin nơi họ. Đó là điều 
ngày xưa ông Mô-sê đã làm giữa lúc ông Giô-suê chiến đấu chống quân A-ma-lếch. 
Họ có thể được xem như những thừa sai bên trong và thầm kín của Hội Dòng » 
(Chương Sáu). Và chính vì tinh thần truyền giáo, còn có lời khấn thứ bốn và lời khấn 
thứ năm. Lời khấn thứ bốn của Hội Dòng là « lời khấn vâng lời Đức Giáo Hoàng mà 
mau chóng đi đến bất kỳ nơi nào Đức Giáo Hoàng chỉ định để lo việc truyền giáo ». 
Lời khấn thứ năm là « không bao giờ tìm kiếm, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ thứ 
ân lộc nào, địa vị nào, hay chức tước nào, mà không có ý kiến và sự ưng thuận của bề 
trên » (Chương Ba). 
2, Ba lời khấn. 
Họ sẽ tuyên khấn ba nhân đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Tuy nhiên, vì trong 
Hội Dòng có hai hạng thành viên khác nhau, tầm mức lời khấn cũng khác nhau : 
- cho riêng các thành viên theo mức độ trọn lành tông đồ (perfectio apostolica) : « sẽ 
giữ đức Nghèo Khó, đức Khiết Tịnh và đức Vâng Phục ; nhất là thực hành những điều 
ba lời khấn ấy diễn tả : giữ linh hồn và các năng khiếu tâm linh hoàn toàn thanh thoát ; 
tuyệt đối khước từ sự tự do sử dụng các năng khiếu tâm linh ; từ bỏ trọn vẹn mọi khoái 
cảm cố ý tìm kiếm nơi bất cứ tạo vật nào, ngay cả khoái cảm có thể nhận được do 
những ân huệ trên trời. Sau hết, theo mức độ ơn trên ban cho và trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, chúng tôi hoàn toàn lụy phục sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh 
Thần. » (Công thức khấn số 1)*6 
- cho chung các thành viên khác (perfectio christiana) : « sẽ giữ đức Nghèo Khó, đức 
Khiết Tịnh và đức Vâng Phục mãi mãi trong Hội Tông Đồ » (Công thức khấn số 2)*7 
Như thế có nghĩa là các thành viên muốn thực hành sự toàn thiện tuyệt đối thì phải 
khấn giữ ba nhân đức, không những bên ngoài mà còn cả bên trong nữa. Cái đặc biệt 
nơi Hội Dòng Tông Đồ, so với các hội dòng khác, là lời khấn bên trong như vừa nói. 
Tóm lại, Hội Dòng hướng các thành viên đến sự từ bỏ hoàn toàn chính con người 
mình. 
3, Sống khổ chế. 
Hội Dòng Tông Đồ là một dòng khổ tu, dù không kín cổng cao tường và xa tránh xã 
hội như các dòng khổ tu thường gặp.  
Các thành viên thuộc hạng thứ nhất sẽ giữ việc khổ chế tối đa có thể : « ngủ trên nền 
cứng, hạn chế dùng rượu vang hằng ngày, kiêng thịt, ăn chay mọi ngày trừ ra ngày lễ 
Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống, cũng như khi đi đường ; và lúc đi đường thì họ 
chỉ cần ăn chay và kiêng thịt theo như luật Hội Thánh đã định là đủ. » (Chương Hai). 
Hơn nữa, xem ra như một đời sống khắc khổ nói trên chưa đủ, Hội Dòng còn đòi hỏi 
hạng thành viên số một điều sau :  
« Điều quan trọng là họ kiêng sử dụng thuốc thang (khi bệnh hoạn) ; và theo phương 
thuốc đức tin, họ chỉ được cầu cứu đến hy tế thánh lễ và các phụ bí tích của Hội 
Thánh. » (Chương Hai). 

 
6 Theo bản dịch tiếng Việt của Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá, Tiểu Sử - Bút Tích Đức Cha 
Phêrô-Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, Tp Hồ Chí Minh, Lưu Hành Nội Bộ, 
1998, trang 99-100. 
7 Theo bản dịch tiếng Việt của Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá, SĐD, trang 102. 
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Còn về các thành viên khác, thuộc hạng thứ hai, thì mức độ khổ chế nhẹ hơn :  
« Họ phải quen ngủ trên nền cứng, khi ở nơi truyền giáo không có giường nệm. Họ 
kiêng rượu vang, khi thiếu thốn. Về việc kiêng thịt, ăn chay và kiêng thuốc thang, họ 
được phép theo thói quen các thừa sai tại Âu châu. » (Chương Ba). 
4, Nguyện ngắm. 
Hội Dòng Tông Đồ đặt rất nặng việc cầu nguyện chiêm niệm. Mọi thành viên phải 
nguyện ngắm mỗi ngày ít nhất là hai giờ. Riêng đối với các thành viên hạng thứ nhất, 
luật dòng ghi rõ : « Việc suy niệm và hãm mình phải liên tục nơi họ ; bằng không, 
chẳng ai có thể giữ trung thành được ba lời khấn trên. Bởi thế, mỗi ngày họ phải dành 
ra ba giờ để lo việc suy niệm ; họ không bao giờ được bỏ qua chuyện này, trừ khi do 
sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần dạy họ làm việc lo phần rỗi tha nhân hay lo việc nơi 
khác cho danh Chúa cả sáng. » (Chương Hai). 
Cầu nguyện thì ít hay nhiều, tín hữu nào cũng cầu nguyện. Và dòng tu nào cũng đặt 
nặng vấn đề cầu nguyện, chỉ khác nhau ở mức độ thực hành mà thôi. Dòng chiêm 
niệm thì chuyên về cầu nguyện ; trái lại, dòng hoạt động thì không có cùng mức độ 
cầu nguyện như dòng chiêm niệm. Hội Dòng Tông Đồ không phải là dòng chuyên về 
chiêm niệm, vì là hội các thừa sai chuyên về hoạt động truyền giáo.  
 
Vài điểm tóm tắt về đặc sủng Mến Thánh Giá. 
Năm 1669, khi duyệt xét dự án Hội Dòng Tông Đồ, các chuyên viên thần học của Tòa 
Thánh đã phán quyết về các lời khấn của Hội Dòng Tông Đồ là « không có gì đáng 
chê trách cả, cũng không có gì có thể bị khiển trách về mặt thần học »*8. Tuy nhiên, 
Hội Dòng Tông Đồ đã không được phép Tòa Thánh cho thành lập. 
Phần chúng ta, qua dự án Hội Dòng Tông Đồ, chúng ta cố gắng tìm hiểu thêm về đặc 
sủng Mến Thánh Giá đã được ban cho Đc Lambert và qua ngài, cho dòng Mến Thánh 
Giá. Và chúng ta đã nêu ra bốn điểm quan trọng nơi đặc sủng này. Đó là :  

- tinh thần truyền giáo, 
- tinh thần từ bỏ hoàn toàn, 
- tinh thần khổ chế, 
- tinh thần nguyện ngắm. 

Những điểm trên, chúng ta đã gặp thấy từ trước trong các bản văn năm 1661, 1662 và 
1663 của Đc Lambert rồi. 
 
Đức cha Lambert tại Xiêm La. 
Sau đây, để dễ hiểu những bản văn sắp được giới thiệu, tưởng nên nhắc lại những biến 
cố sau : 
- Ngày 17.01.1665, Đc Pallu rời Ajuthia lên đường về Âu châu lo nhiều việc khác 
nhau, trong đó có việc xin Tòa Thánh phê chuẩn Hội Dòng Tông Đồ. 
- Đc Pallu tới được Roma ngày 20.4.1667. 
- Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin bác bỏ Hội Dòng Tông Đồ vào ngày 13.8.1669. 
- Quyết định của Thánh Bộ được Đức Giáo Hoàng Clêmentê IX phê chuẩn ngày 
06.9.1669. 

 
8 « les vœux ne contiennent rien de blâmable, ni rien qui puisse être frappé de censure théologique », (Adrien 
Launay, Histoire générale de la Société des Missions Étrangères de Paris, tome I, SĐD, trang 175). 
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- Trước đó, ngày 24.8.1669, Đức Hồng Y bộ trưởng Thánh Bộ đã viết thư riêng báo tin 
cho Đc Lambert hay quyết định trên của Thánh Bộ, (thư « Inter caetera negotia », 
AMEP, tập 169, trang 29). 
Tuy nhiên, ở bên Xiêm La, Đc Lambert chỉ biết rõ tin tức và nhận được các quyết định 
của Tòa Thánh vào cuối tháng 6 năm 1671 mà thôi, tức hai năm trời sau. Vậy, trước 
khi được hay biết quyết định của Tòa Thánh, Đức cha Lambert sống ra sao tại Xiêm 
La ? 
Điều rất dễ hiểu là ngài đã sống theo lời khấn của Hội Dòng Tông Đồ mà ngài và Đc 
Pallu cùng hai thừa sai Deydier và Laneau đã tuyên thệ ngày lễ Hiển Linh 
06.01.1665*9.  
Trong tư cách và tình cảnh đó, Đc Lambert vẫn thỉnh thoảng viết ra những bản văn có 
tính cách suy niệm và huấn đức. Nhưng cũng nên biết rằng từ ngày được tin Tòa 
Thánh không chấp nhận Hội Dòng Tông Đồ, chúng ta không còn gặp thấy những bản 
văn như thế nơi ngài nữa. 
 
Hai bản văn năm 1664. 
Nguyện ngắm. 
Trước tiên, trở lại năm 1664, khoảng tháng ba, vào thời kỳ còn đang hội họp công 
đồng, Đc Lambert viết bài « Về việc nguyện ngắm của một thừa sai tông tòa tại những 
nơi truyền giáo của mình »*10. Bản văn thể hiện lên tính cách thần bí nơi con người 
của Đức cha. Ngài cắt nghĩa thế nào là sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời bên 
trong khi nguyện ngắm. Ngài cho thấy thế nào là yêu thương tha nhân và làm việc 
truyền giáo cách liên tục bằng cầu nguyện.  
Tình yêu tinh tuyền. 
Sau khi công đồng bế mạc, tức là vào lúc mà Hội Dòng Tông Đồ đã được các thừa sai 
người Pháp tại Xiêm La chấp nhận thành lập, ngài viết một bài khá dài về « Tác động 
của tình yêu tinh tuyền trong tâm hồn một thừa sai tông tòa đích thực »*11. Rất có thể 
bài này đã được viết ra sau lễ Giáng Sinh năm 1664, vì bản văn có đề cập tới lễ rửa tội 
của ba lương dân ngày mừng Chúa sinh ra đời*12. 
 
Hai bản văn năm 1665. 
Cách thức hành động. 
Đầu năm 1665, trước khi hai giám mục chia tay nhau, Đức cha Lambert viết bài suy 
niệm có tính cách huấn đức « Một thừa sai tông tòa phải hành động theo cách thức 
nào ? »*13 Bài khởi đầu bằng một câu tóm gọn tư tưởng chính : « Một thừa sai tông 
tòa, hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô bằng mối liên kết mà ta không thể diễn tả được, thì 
không được tự mình hành động nữa. » 
Thực hành nội tâm. 

 
9 AMEP, tập 169, trang 21-22. 
10 AMEP, tập 121, trang 664-666 : « De l’oraison d’un missionnaire apostolique dans les lieux de sa mission ». 
11 AMEP, tập 121, trang 675-679 : « Effets du pur amour dans l’âme d’un véritable missionnaire apostolique ». 
12 AMEP, tập 121, trang 679 : « [Ils] furent baptisés le jour de la Nativité de Notre Seigneur, après plus de deux 
mois d’instruction. » 
13 AMEP, tập 121, trang 681-682. 
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Vào thượng tuần tháng 8.1665, Đức cha viết bài « 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 »*14. 
 
Năm 1666. 
Chúng tôi chỉ tìm thấy được một bài viết có tính cách huấn đức duy nhất của Đức cha 
Lambert vào năm 1666 này. Đó là bài « Xét mình của một thừa sai tông tòa »*15. 
Vào năm này, có sự đụng chạm rất căng thẳng giữa Đức cha và cha Fragoso, người Bồ 
Đào Nha. Cuối cùng, cha Fragoso lấy tư cách ủy viên Tòa án Tôn giáo đã ra vạ tuyệt 
thông Đức cha vào ngày 30.11.1666. Ngài rất đau khổ về chuyện này. 
 
Năm 1667. 
Những đau khổ. 
Sau khi đã xử lý sự việc bị vạ tuyệt thông như trả lời cha Fragoso, đệ thư phúc trình 
lên Đức Giáo Hoàng và viết thư tâm sự với Đức cha Pallu, Đức cha Lambert đã viết ra 
bài suy niệm « Những đau khổ của một thừa sai tông tòa »*16. Ngay khi mở đầu, ngài 
đã không ngần ngại viết rằng thừa sai là hình ảnh sống động của Đức Giêsu Kitô đau 
khổ. Bài này được viết ra khoảng cuối tháng 01 hoặc tháng 02 năm 1667 đó. 
Vẫn vào năm này, sẽ có một biến chuyển quan trọng nơi Đức cha liên quan trực tiếp 
tới các nữ tu Mến Thánh Giá tương lai như chúng ta sẽ thấy sau đây. 
Dự án năm 1667. 
« Ngày 19 tháng 10 năm 1667, Đc Lambert de la Motte viết cho Đc Pallu, lúc đó đang 
ở Roma, một lá thư rất lạc quan, trình bày các dự tính của ngài, như sau : 
Từ ít lâu nay tôi cứ toan tính viết cho Đức Cha, bàn tới ba việc phục vụ lớn mà chúng 
ta có thể đem lại cho Giáo Hội tại vương quốc này và ba việc ấy chắc sẽ được đón 
nhận tốt. 
Việc thứ nhất là thành lập tại đây một chủng viện và một nhà trường thường trực cho 
tất cả các quốc gia, có thể chứa được gần một trăm người ; đó là chuyện mà chúng ta 
đã đề đặt ra các điểm căn bản rồi, trong hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho được 
phát triển khả đáng. 
Việc thứ hai là thiết lập một cộng đoàn các thiếu nữ đồng trinh ; cộng đoàn này có thể 
sẽ cũng vậy và sẽ đông hơn cộng đoàn các thày chủng sinh. Về chuyện này, chúng ta 
sẽ cần tới một hoặc hai phụ nữ đức hạnh từ Pháp, có đặc ân về công tác này. Đi 
đường biển để đến đây thì không là chuyện khó khăn lắm ; các phụ nữ ấy không được 
kém can đảm hơn các bà nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các bà Bồ Đào Nha đi 
khắp miền Ấn Độ Dương, và các bà Tây Ban Nha còn đi tới tận Phi Luật Tân. 
Việc thứ ba là việc sẽ đem lại kết quả nhiều nhất dưới con mắt của triều đình là việc 
tạo nên một bệnh viện cho các kẻ đau yếu, và để điều hành bệnh viện thì cần hai người 
nhiệt tâm trong việc phục vụ người nghèo. Hai người ấy nên hiểu vài sự trong khoa 
giải phẫu và y học. Rồi ngay cả khi những sự giúp đỡ trên không lấy gì làm khéo léo 
lắm, ở chốn này họ cũng được xem như những kẻ xuất chúng rồi. 

 
14 AMEP, tập 121, trang 695-697 : « De l’application intérieure et continuelle d’un disciple de Jésus-Christ est 
de considérer le Sau du monde souffrant, mourant et mort en Croix ». 
15 AMEP, tập 121, trang 717-720 : « Examen d’un missionnaire apostolique ». 
16 AMEP, tập 121, trang 728-730 : « Des souffrances d’un missionnaires apostolique ». 
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Xin Đức Cha đừng có kinh hoảng về các công trình cao vời trên dưới chiêu đề là phải 
có những ngân quỹ thật lớn xem ra sẽ cần trong việc xây dựng và nâng đỡ những công 
trình trên. Bởi vì kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng chắc chắn là với một ngàn quan 
tiền ê-cu một năm, người ta có thể nuôi nấng và gìn giữ ở đây hơn một trăm chủng 
sinh rồi. Về cộng đoàn các thiếu nữ thì lại còn cần ít hơn thế nữa, vì các chị em không 
bận việc học hành có thể nhờ việc làm lụng chân tay mà kiếm được một phần lớn để 
sống và để lo kẻ bệnh hoạn rồi. 
[…] 
Đức cha Lambert de la Motte đã tỏ ra khá lạc quan khi nhìn về tương lai. »*17 
 
Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên Đc Lambert nói tới « cộng đoàn các 
thiếu nữ đồng trinh ». Đó là điểm rất đặc biệt trong bản văn trên. Vào tháng 10 năm 
1667 đó, ngài đã nghĩ rằng sẽ thiết lập một cộng đoàn các nữ đồng trinh tại Ajuthia. 
Ngài hy vọng rằng cộng đoàn này sẽ rất đông, tới cả trăm thành viên. Và để đào tạo 
huấn luyện họ, ngài cần tới « một hoặc hai phụ nữ đức hạnh từ Pháp », không nhất 
thiết những phụ nữ này phải là nữ tu. Sau cùng, Đc Lambert tỏ ra lạc quan về điều kiện 
kinh tế của cộng đoàn tương lai này, nghĩ rằng các chị em có thể sinh sống « nhờ việc 
làm lụng chân tay ». 
Đc Lambert đã hằng ao ước thiết lập Hội Dòng Tông Đồ, quy tụ tất cả những ai làm 
việc truyền giáo, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Tuy nhiên, tất cả những thành phần 
đó đều là nam giới. Nay, lần đầu tiên ngài nói đến dự tính đưa nữ giới tham gia vào 
việc truyền giáo, ít nữa là « để lo kẻ bệnh hoạn ». 
Đây không phải là lần đầu tiên ngài cần tới nữ giới, cách riêng là các nữ tu, trong 
những công tác của Giáo Hội. Bởi vì, ngày trước, thời ngài còn là giám đốc Trung 
Tâm Từ Thiện tại Rouen, ngài đã phải cầu cạnh các nữ tu từ Dijon đến giúp ngài rồi. 
Cái mới ở đây là ngài nghĩ đến việc chia sẻ đặc sủng Mến Thánh Giá mà ngài nhận 
được cho nữ giới.  
Lúc này là tháng 10 năm 1667. Chúng ta còn phải chờ thêm hơn hai năm trời nữa mới 
thấy việc chia sẻ này được thực hiện, khi ngài lập dòng nữ Mến Thánh Giá tại Đàng 
Ngoài vào ngày 19.2.1670. 
 

< > 
 
 
 
 
 

 
17 Đào Quang Toản, Mến Thánh Giá thế kỷ 17, Toulouse, 1998, trang 13. 


