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Lời ngỏ 
 

Dòng Mến Thánh Giá được thành lập năm 1670, tính đến nay thì 
cũng đã được trên 340 năm rồi. Gần ba thế kỷ rưỡi, đã có biết bao là 
biến cố, là sự kiện xảy ra. Nói về lịch sử Dòng Mến Thánh Giá thì có 
vô số chuyện để mà kể, vì là cả một quá trình dài của những hình 
thành, phát triển, giải tán, quy tụ và tiếp tục phát triển. 

Như chúng ta đã biết, Giáo Hội Việt Nam đã phải trải qua biết bao là 
thăng trầm, thời thì tự do, thời thì bị bách hại,… Các chị Mến Thánh 
Giá được sinh ra từ lòng Giáo Hội Việt Nam, cùng đồng hành với 
Giáo Hội, chắc chắn cũng phải đi chung những bước thăng trầm với 
Giáo Hội Mẹ,... Chính vì thế, khá đông các chị đã trở thành những 
nhân vật đáng được ca tụng, làm cho trang sử của Giáo Hội và lịch 
sử Dòng Mến Thánh Giá thêm phong phú và tươi sáng hơn. Tất cả 
những điều đó, những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian dài lịch 
sử này,… có lẽ ít người trong chúng ta biết đến.  

Tôi may mắn có được điều kiện để tiếp cận với những tư liệu lịch sử 
liên quan tới các nữ tu Mến Thánh Giá. Hơn nữa, vốn đam mê 
nghiên cứu, mỗi khi được mời chia sẻ và giúp các nữ tu Mến Thánh 
Giá, tôi lại có thêm động lực để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Dòng 
Mến Thánh Giá và về Đấng Sáng Lập của các chị. Trong những dịp 
tiếp xúc và trao đổi với các chị em Mến Thánh Giá, cách riêng các 
nữ tu sinh viên thần học Liên Dòng Mến Thánh Giá năm 2012 vừa 
qua, tôi nhận được những ý kiến, những gợi ý và yêu cầu tổng hợp 
những tài liệu về lịch sử Dòng Mến Thánh Giá mà tôi đã thu thập 
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Tôi sẽ cố gắng trình bày lịch sử Dòng Mến Thánh Giá theo khả năng 
mình. Tôi không trình bày theo thói quen bình thường, tức là trình 
bày theo thứ tự thời gian những biến cố xảy ra, nhưng tôi xin trình 
bày theo các chủ đề. Đương nhiên, sẽ không thiếu những đề tài để 
nói về dòng nữ này. Ví dụ : 

- Sự phục vụ của các nữ tu Mến Thánh Giá. 

- Những nhà dòng Mến Thánh Giá đã được lập như thế nào ? 

- Những biến cố đáng lưu ý. 

- Khía cạnh pháp lý của Dòng Mến Thánh Giá. 

- Về lời khấn hay lời dốc lòng trong Dòng Mến Thánh Giá. 

- Những nữ tu nổi tiếng trong lịch sử Dòng Mến Thánh Giá. 

- Những câu chuyện đáng lưu ý về Mến Thánh Giá. 

- Những công đồng tại Việt Nam nói gì về Dòng Mến Thánh Giá ? 

- vân vân. 

Tôi sẽ kể ra những câu chuyện trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam có 
liên quan tới Dòng Mến Thánh Giá. Đây là công việc không dễ dàng, 
nhưng vì tôi đã quyết định, thì tôi sẽ làm với cái lương tâm của mình, 
khi xuất bản, tôi sẽ cố gắng xuất bản ra cái gì đúng với sự thật nhất. 
Hy vọng tập sách này hữu ích cho các nữ tu Mến Thánh Giá và 
những người muốn biết lịch sử Dòng Mến Thánh Giá. 

 

Lm. Đào Quang Toản 

Năm Đức Tin 2013 
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NLE : Nouvelles Lettres Édifiantes des Missions de la Chine et des 
Indes Orientales, Paris, Le Clere, 1821-1823. 

Tonkin : Adrien Launay, Histoire de la Mission du Tonkin. 
Documents historiques, (1658-1717), Paris, Maisonneuve, 
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Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá là Đức cha Phêrô Lambert de 
la Motte. Ngài chào đời ngày 28 tháng giêng năm 1624 tại Lisieux. 
Thuở nhỏ, việc học hành của ngài tại gia đình do một giáo sĩ phụ 
trách. Và ngài đã sớm tỏ ra là một người rất đạo đức, khao khát sự 
hoàn thiện. Ngài thuật rằng : 

« Vào lúc tôi lên chín tuổi, tại thành phố nơi tôi chào đời, một ngày 
nọ, khi tự hỏi sau này tôi có thể đi tu như một vài vị tu sĩ nào đó 
không, thì tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng thấy vui thích gia nhập 
một nhà dòng tu nào, bởi vì các tu sĩ ấy xem ra không có một đời 
sống đủ hoàn thiện. »1

Lên khoảng 10 tuổi, ngài vào học trường của các cha dòng Tên tại 
thành phố Caen, cách Lisieux 50 cây số. Chính vào thời kỳ học sinh 
đó, ngài mất thân phụ và thân mẫu. Ngài kể lại rằng : 

                                                 
1 AMEP, tập 116, trang 560. 
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« Vì Đấng Quan Phòng đã kéo song thân tôi ra khỏi trần gian này, 
thân phụ tôi mất vào lúc tôi mới mười một tuổi rưỡi và thân mẫu tôi 
mất lúc tôi mới mười sáu tuổi, tôi phải sớm lo việc nhà sau đó, và 
dấn thân vào trường đời và vào các công việc công cộng thể theo sự 
thuyết phục của họ hàng thân thuộc tôi, với những chứng thư miễn 
tuổi tác do nhà vua cấp. »2

Ngài giữ chức vụ thẩm phán tại Toà án Thuế vụ thành phố Rouen 
trong vòng 9 năm. Sau đó, ngài từ chức và xin gia nhập hàng giáo sĩ, 
chịu chức linh mục ngày 27.12.1655. 

Sau khi lãnh chức linh mục, ngài làm giám đốc cơ quan từ thiện 
thành phố Rouen. Trong trách nhiệm mới, năm 1657, ngài phải đi 
Paris để xin trợ cấp của triều đình. Nhân dịp đó, ngài khám phá ra 
chương trình truyền giáo cho Việt Nam. Và với sự hướng dẫn của 
cha linh hướng, ngài dấn thân vào công cuộc này, đích thân sang 
Rôma cộng tác với cha Pallu và các giáo sĩ người Pháp, vận động 
việc gửi các giám mục sang Việt Nam. 

Năm 1658, cha Pallu được Toà Thánh chọn làm Giám mục hiệu toà 
Héliopolis, và ngài làm Giám mục hiệu toà Bêryte. Ngày 09.09.1659, 
ngài được đặt làm Đại diện Tông toà Giáo phận Đàng Trong. 

Ngày 11.06.1660, ngài chịu chức giám mục tại Paris. Và một tuần 
sau, ngài rời Paris lên đường truyền giáo. 

 

& 

 

Ngày 27.11.1660, Đức cha Lambert rời nước Pháp, cùng hai cha 
Jacques de Bourges và cha François Deydier, tại hải cảng thành phố 
Marseille. 

                                                 
2 Trích thư của Đức cha Lambert gửi cha Vincent de Meur, khoảng năm 1663 
(AMEP, tập 116, trang 560). 
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Ngài đã chọn lộ trình theo hướng dẫn của Thánh Bộ Truyền Bá Đức 
Tin : « Hành trình theo đường bộ xuyên qua xứ Syria và vùng 
Mésopotamia sẽ bằng an cho chư huynh hơn nhiều so với đường biển 
Đại Tây Dương và mũi Hảo Vọng. »3

Ngày 12.06.1661, Đức cha Lambert và hai thừa sai Pháp tới 
Hispahan, kinh đô xứ Ba Tư, và lưu lại đây hơn ba tháng. Trong thời 
gian này, các ngài khám phá ra một số điều không đúng sự thực 
« trong các bản tường trình của các cha dòng Tên » đã xuất bản tại 
Âu châu. Ngài viết thư gửi vị Hồng Y thư ký của Thánh Bộ Truyền 
Bá Đức Tin rằng : 

« Con trình với Đức Hồng Y những gì con thấy trong thành 
[Hispaham] ấy. Tất cả những báo cáo mà các cha dòng Tên viết về 
tình hình tôn giáo trong vùng đều sai cả. Cái đó không quan trọng 
nếu những báo cáo về các cuộc truyền giáo bên Trung Hoa, Đàng 
Ngoài, Đàng Trong là đúng. Nhưng nếu phải tin tất cả những thừa 
sai ở thành này và trong các thành lân cận mà chúng con đã gặp, thì 
người ta cũng có thể đánh giá các công cuộc truyền giáo các nơi đó 
như ở đây. »4

Vẫn từ Hispahan, ngày 06.08.1661, Đức cha Lambert lại viết thư 
phúc trình gửi vị Hồng Y thư ký của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin 
rằng : 

« Điều mà con đã viết trong những lá thư trước cho Đức Hồng Y về 
cái giả dối sai lạc trong các bản tường trình của các cha dòng Tên 
thì càng ngày càng được minh xác cho chúng con, bởi những người 
đáng tin cậy từ các xứ miền Ấn Độ trở về. Tuy nhiên, điều đó không 
làm chúng con buông xuôi chương trình của chúng con, nhưng thật 
là khủng khiếp khi nghe được những điều trên. Nếu người ta phải 
biện minh chuyện này, thì thực sự là những bản tường thuật của cha 
Alexandre de Rhodes đã viết về xứ Ba Tư thì không đúng như thực tế. 
                                                 
3 Huấn Thị năm 1659 của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin (xem Đào Quang Toản, 
Giáo Hội Việt Nam Năm 1659, nxb Phương Đông, 2010, trang 54). 
4 Thư « Aliquis ex amicis » : Archives de Propaganda Fide, Fondo SOCG, volume 
227, folio 56, (không rõ thời điểm). 
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& 

 

Rời Hispahan, Đức cha Lambert và hai linh mục người Pháp tới 
thành phố Surate, xứ Ấn Độ, ngày 28.12.1661. Trong vòng 40 ngày, 
họ đi bộ xuyên ngang xứ Ấn Độ, tới được thành phố Masulipatan. 
Thêm một lần nữa, các vị thừa sai người Pháp chứng kiến tận mắt 
những cảnh phản truyền giáo nơi các linh mục tu sĩ từ Âu châu sang. 
Đức cha Lambert viết rằng : 

« Cái làm cho chúng tôi đau buồn nhất, đó là đạo thánh có thể được 
truyền bá hoàn toàn tự do. Nhà thờ Masulipatan được mở rộng cửa 
cho mọi người như ở Âu châu, bên Ấn độ cũng như ở các nơi đang 
diễn ra công cuộc truyền giáo. 

Nhưng lạy Chúa vô cùng nhân hậu ! Chúa không hề có được những 
tôi tớ rao giảng bằng lời nói và gương sáng ! Trái lại, cứ xét theo 
những nguyên tắc và cách ăn ở của họ, thì họ chỉ giúp củng cố thêm 
những người Hồi giáo và ngoại giáo trong việc thờ ngẫu tượng của 
họ, chứ không phải để giúp người ta cải tà quy chính. 

Tuy nhiên, sẽ không cứu vãn được tình trạng này, nếu người ta cứ 
tiếp tục sử dụng các thừa sai loại đó, hoặc những người đã có các 
thói tật xấu. Tình trạng ở đây suy đồi đến mức mà người nào có thiện 
tâm muốn vạch ra những khuyết điểm và tính xấu của các giáo sĩ và 
tu sĩ, sẽ bị coi là kẻ thù công khai và bị đối xử đúng như vậy. Nếu 
được phép nói ra tất cả những gì mà mọi người ở xứ này đều đã biết 
về tình hình tôn giáo ở Goa và ở các lãnh thổ thuộc quyền người Bồ 

                                                 
5 Thư « Quamvis nuper » : Archives de Propaganda Fide, Fondo SOCG, volume 
227, folio 62. 
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Về đức khó nghèo, hầu hết tất cả các dòng tu đều kinh doanh và cho 
vay lấy lời, ngay cả có những tu sĩ có riêng 10, 20, 30, 40, tới 50.000 
ê-cu. 

Còn về đức khiết tịnh, có bao nhiêu vụ vấp phạm nơi số đông tu sĩ 
đến nỗi một người lương thiện có gia đình, không dám cho tu sĩ năng 
tới nhà ông ta mà không sợ mang tiếng. 

Hẳn là do những sai phạm quái gở ấy mà người ta thấy bàn thờ này 
chống lại bàn thờ kia, và trong các cuộc rước kiệu công khai và 
trọng thể, có giáo sĩ và tu sĩ mang dưới tu phục họ những giao găm 
và súng đạn, mà đôi khi họ sử dụng để tàn sát lẫn nhau. »6

 

& 

 

Ngày 22.08.1662, Đức cha Lambert và hai thừa sai người Pháp đặt 
chân tới Ayuthia, kinh đô vương quốc Xiêm La. Vì thời tiết không 
thuận tiện để có thể đi biển sang Trung Hoa hay Việt Nam, các ngài 
phải tạm dừng chân tại đây. Lợi dụng thời gian này, Đức cha 
Lambert thực hiện một cuộc tĩnh tâm 40 ngày. Ngài suy nghĩ nhiều 
về việc truyền giáo sau khi đã chứng kiến tận mắt đời sống và công 
việc của các thừa sai gặp thấy trên hành trình dài hơn 2 năm của 
ngài : 

- Phải hành động thế nào hầu « giúp người ta cải tà quy chính », bằng 
không « chỉ giúp củng cố thêm những người Hồi giáo và ngoại giáo 
trong việc thờ ngẫu tượng của họ » ? 

                                                 
6 AMEP, tập 121, trang 621-622. 
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- Việc truyền giáo không thể đạt được kết quả « nếu người ta cứ tiếp 
tục sử dụng các thừa sai loại đó, hoặc những người đã có các thói tật 
xấu. » 

Chính vào dịp tĩnh tâm năm 1662 này, Đức cha Lambert có ý muốn 
thành lập một hội dòng chuyên lo việc truyền giáo, hội dòng sẽ mang 
tên gọi là « Mến Thánh Giá ». Và ngài rất gắn bó với ý định này như 
chúng ta sẽ thấy. 

Sang năm sau, ngày 12.07.1663, ngài và cha Deydier lên tàu sang 
Trung Hoa. Gặp bão, các ngài phải trở lại Ayuthia. Ngài đã thực hiện 
cuộc tĩnh tâm 40 ngày, lần này ngài vẫn xác tín rằng phải lập một hội 
dòng truyền giáo mới, ngài nhớ lại một chuyện xảy ra hồi ngài lên 9 
tuổi. Ngài kể rằng : 

« Trở lại trong tâm trí tôi một cảnh tượng rất mạnh mẽ, cảnh tượng 
đã ám ảnh tôi rất lâu ngày vào lúc tôi lên chín tuổi, tại thành phố nơi 
tôi chào đời, một ngày nọ, khi tự hỏi sau này tôi có thể đi tu như một 
vài vị tu sĩ nào đó không, thì tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng thấy vui 
thích gia nhập một nhà dòng tu nào, bởi vì các tu sĩ ấy xem ra không 
có một đời sống đủ hoàn thiện. Nhưng nảy ra trong tâm tư tôi ý 
tưởng về một hạng người rất hợp với tôi vô cùng. Bị cuốn hút vào đó, 
tôi muốn theo cuộc sống của họ. Họ mang tên là Những Người Mến 
Thánh Giá. Cuộc sống của họ đối với tôi thật là tuyệt diệu đến nỗi 
nếu tôi gặp được ở đâu đó, tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi và bằng bất 
kỳ giá nào, để được vào hiệp hội đó. Bởi vì hiệp hội đó chẳng hề gặp 
được trên trần gian này, nên từ đó, tôi chẳng bao giờ thấy được cuốn 
hút vào một nhà dòng nào, cho dù tôi luôn luôn giữ nhiều tâm tình 
kính mến đối với các nhà dòng sống trong sự tinh tuyền của hội dòng 
mình, mà tôi đã coi tựa như những vườn ươm cây của Thiên 
Đàng. »7

Kinh nghiệm đạo đức của Đức cha Lambert lúc lên 9 tuổi là một câu 
chuyện thật đẹp. Đẹp vì đầy tính chất đạo đức, ngây thơ, trong trắng, 
hồn nhiên, cảm động và bí ẩn. Khi nhắc lại kinh nghiệm đạo đức hồi 

                                                 
7 AMEP, tập 116, trang 559-560. 
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& 

 

Từ kinh nghiệm hành trình truyền giáo, Đức cha Lambert đã nẩy 
sinh ra ý định thành lập một hội dòng thừa sai mới. Và tại Ayuthia, 
vào năm 1664, ngài đã thuyết phục được Đức cha Pallu và các thừa 
sai người Pháp chấp nhận ý định của ngài. Hội Dòng Tông Đồ đã 
được thành lập. Đức cha Lambert vui mừng viết thư kể cho em trai 
của ngài đang ở tại Paris rằng : 

« 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, đã đem ra thực 
hành, và anh thì thấy như mình bị cưỡng bức phải bắt chước theo 
họ. »9

Những điểm chính yếu của hội dòng này là :  

- Đây là một dòng tu thực thụ theo nghĩa thông thường của Giáo Hội, 
có 3 lời khấn truyền thống là khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh.  

- Thành viên chỉ gồm các nam nhân, được chia ra 2 bậc : bậc 1 theo 
lý tưởng hoàn thiện tuyệt đối của các thánh tông đồ, bậc 2 theo lý 
tưởng hoàn thiện phổ quát của các Kitô hữu.  

                                                 
8 Xem Đào Quang Toản, Đặc Sủng Mến Thánh Giá, Tp. Hồ Chí Minh, 2012, trang 65. 
9 Thư ngày 19.10.1664 : AMEP, tập 121, trang 582. 
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- Thành viên bậc 1 giữ 3 lời khấn không những bề ngoài, mà còn cả 
bề trong nữa. Họ phải nguyện ngắm 3 giờ mỗi ngày ; kiêng thịt và ăn 
chay suốt năm, trừ ra ngày lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống ; 
kiêng sử dụng thuốc thang khi bệnh ; v.v.  

- Thành viên bậc 2 giữ 3 lời khấn như các tu sĩ khác. Họ phải nguyện 
ngắm 2 giờ mỗi ngày ; về việc kiêng thịt, ăn chay và kiêng thuốc 
thang, thì họ được phép giữ theo thói quen các thừa sai tại Âu châu ; 
v.v.  

- Bất kỳ giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ nào có ơn gọi đi truyền giáo hải 
ngoại, đều có thể xin gia nhập hội dòng này. Tuổi phải từ 22 tới 37. 
Thời gian đào luyện tại nhà tập là 2 năm.10  

Tuy nhiên, Hội Dòng Tông Đồ đã không được Toà Thánh cho phép 
thành lập. 

 

& 

 

Đầu năm 1665, Đức cha Pallu rời Xiêm La lên đường trở lại Âu 
châu, Đức cha Lambert ở lại Ayuthia. Trong một lá thư Đức cha 
Lambert viết cho Đức cha Pallu, đề ngày 15.10.1667, có đoạn 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 hai là thiết lập một cộng đoàn các thiếu nữ đồng trinh ; 
cộng đoàn này có lẽ cũng vậy và sẽ đông hơn cộng đoàn các thầy 
chủng sinh. Về chuyện này, chúng ta sẽ cần tới một hoặc hai phụ nữ 
Pháp đức hạnh có ơn đảm nhận việc này. Để đến được nơi này bằng 

                                                 
10 Xem Đào Quang Toản, Đức Cha Pallu Và Dòng Mến Thánh Giá, Tp. Hồ Chí 
Minh, 2010, trang 25. 
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Đó là lần đầu tiên Đức cha Lambert nói tới « cộng đoàn các thiếu nữ 
đồng trinh ». 

 

& 

 

Vào khoảng tháng 8 năm 1668, vẫn tại Ayuthia, Đức cha Lambert có 
sáng kiến khác là thành lập một hiệp hội đạo đức mà lúc đó ngài gọi 
tên là « Hội Dòng Những Người Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô ». 

Những điểm chính yếu của hội dòng mới này là gì ? 

Mục đích hội dòng là kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô bằng việc thực 
hành khổ chế. Các thành viên có phận vụ : 

1, Phổ biến cách sống nhiệm nhặt này. 

2, Thường xuyên lãnh nhận các bí tích. 

3, Suy ngắm mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ. 

4, Đánh tội mỗi ngày. 

5, Làm việc hãm mình cách đặc biệt vào những ngày quy định. 

6, Tuyên hứa yêu thương thù địch. 

Các thành viên không tuyên hứa ba lời khấn khó nghèo, vâng lời và 
khiết tịnh12. Hiệp hội đạo đức này sẽ đón nhận bất kỳ tín hữu nào, dù 

                                                 
11 Trích thư gửi Đức cha Pallu, ngày 19.10.1667 : AMEP, tập 857, trang 224-225. 
12 « Hội Dòng Những Người Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô » này không phải là 
một dòng tu (vì không giữ 3 lời khấn), nhưng là một hiệp hội đạo đức như các 
dòng ba khác. 
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Đức cha Lambert đã soạn thảo ra những quy chế nền tảng cho hiệp 
hội. Nhưng vào lúc này, hình như ngài chưa phổ biến ra và chưa có 
tín hữu nào gia nhập ; hơn nữa, chính Đức cha Lambert cũng không 
hề trình lên Toà Thánh để xin phép thành lập. 

Một năm sau, ngài sang thăm Giáo phận Đàng Ngoài. Và ngài đã 
thành lập được một cách thực thụ hiệp hội đạo đức này. Nghĩa là có 
người tham gia hiệp hội và Đức cha Lambert cũng đích thân gửi thư 
về Rôma xin Toà Thánh công nhận hiệp hội.14  

Một điểm mà ta cũng nên để ý. Đó là vào năm 1668 tại Ayuthia, Đức 
cha Lambert muốn gọi hiệp hội đạo đức này là « Hội Dòng Những 
Người Yêu Mến Thánh Giá » (la congrégation des Amateurs de la 
Croix). Khi thành lập tại Đàng Ngoài, ngài vẫn gọi như thế trong văn 
kiện công đồng Phố Hiến. Nhưng khi trình lên Toà Thánh xin phép 
thành lập, ngài lại gọi là : « Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến 
Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta » (Societas fidelium 
utriusque sexus Amantium Crucis Domini Nostri Jesu Christi). 

Toà Thánh đã công nhận hiệp hội này vào năm 1679. 

Hiệp hội đạo đức này không hề được thành lập tại Đàng Trong. Còn 
tại Đàng Ngoài, hiệp hội tồn tại cho tới khoảng cuối thế kỷ thứ 17 thì 
biến mất, không ai nói tới nữa.15

 

& 

 

                                                 
13 Xem Đào Quang Toản, Đặc Sủng Mến Thánh Giá, Tp.Hồ Chí Minh, 2012, trang 114. 
14 Như trên, trang 119-120. 
15 Xem Tonkin, trang 351-352. 
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Sau khi trình bày sự kiện Đức cha Lambert thành lập Hội Dòng Tông 
Đồ và Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến Thánh Giá, nay là lúc 
chúng ta đề cập tới việc ngài thành lập Dòng Mến Thánh Giá. 

Như chúng ta đã biết, từ năm 1667, Đức cha Lambert đã nghĩ tới 
việc thành lập tại Xiêm La một « cộng đoàn các thiếu nữ đồng 
trinh ». Nhưng ngài đã không thực hiện ngay được.  

Từ năm 1666, ngài đã sai thừa sai Deydier sang Đàng Ngoài. Và tại 
Đàng Ngoài, thừa sai này khám phá ra « các thiếu nữ và một vài bà 
góa muốn sống chung với nhau »16. Ngày 30.08.1669, Đức cha 
Lambert tới Đàng Ngoài. Ngài viết cho các người nữ này một « Lá 
thư luân lưu gửi các chị em đã tuyên khấn đức khiết tịnh và đang 
sống chung với nhau từ nhiều năm nay »17. Trong lá thư, ngài nói : 

« ... Thấy thầy cả Vicariô gêralê [linh mục tổng đại diện] đã thưa ta 
là sự chị em đã có nhời riêng khấn cùng Đức Chúa Trời giữ mình 
sạch sẽ trọn đời, thì thầy mừng rỡ trọn bội phần, vì khấn nhời trọng 
làm vậy, là dấu thật Đức Chúa Trời có thương yêu các chị em, hơn 
bổn đạo nữ khác. »18

Như thế có nghĩa rằng ngay cả trước khi Đức cha Lambert tới Đàng 
Ngoài và lập Dòng Mến Thánh Giá, ơn gọi làm nữ tu đã được Chúa 
ban xuống cho một số chị em công giáo tại đó rồi. Nghĩa là ơn gọi nữ 
tu Mến Thánh Giá đi trước cả Đấng Sáng Lập nữa. Thiên Chúa có 
thể hành động mà không cần tới ai khác, ơn Chúa luôn lớn hơn bất 
kỳ con người nào. Đức cha Lambert đã sáng suốt và khiêm tốn nhìn 
thấy ơn gọi đó nơi các chị em Đàng Ngoài. Hơn nữa, ngài lại còn tỏ 
ra « mừng rỡ trọn bội phần » vì Thiên Chúa « có thương yêu các chị 
em ». Các chị em này đã nhận được một ơn huệ của Thiên Chúa 
« hơn bổn đạo nữ khác » ; đúng ra là « đặc biệt hơn bổn đạo nữ 

                                                 
16 Tonkin, trang 75. 
17 Tonkin, trang 101-102. 
18 Bản chữ quốc ngữ trong tập sách viết tay, tựa : Sách phép dòng chị em mến Câu 
rút Đức Chúa Jêsu, hiện lưu giữ tại : AMEP, tập 1154. 
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Đức cha Lambert đã dạy rằng :  

« Ắt là chị em phải tạ ơn trả nghĩa Đức Chúa Trời, hơn những người 
chửa được ơn trọng ấy. »  

Rồi ngài nói tiếp :  

« Nhân vì sự trọng ấy, thầy phải liệu mở cho chị em một đàng nào, 
cùng dạy phải giữ phép nào để cho danh Cha cả sáng, và chị em 
được nhiều ích nữa ».  

Quả thật, đó là lời nói của Đấng Sáng Lập. Đấng Sáng Lập là người 
dạy cho các chị em biết một « đàng nào », một « phép nào » hầu họ 
biết sống cái đặc sủng Mến Thánh Giá mà họ đã lãnh nhận. Cái 
« đàng nào », cái « phép nào » nói đây là cái mà chúng ta hôm nay 
quen gọi là linh đạo, linh đạo Mến Thánh Giá. 

Đấng Sáng Lập lại còn nói thêm một câu rất khó hiểu rằng : 

« Mà thầy dạy chị em giữ phép này, thì thầy vui lòng lắm, vì khi 
trước chửa có nghe thấy ai nói đến chị em, cùng chửa biết chị em là 
ai, mà Đức Chúa Trời đã giục lòng thầy mở đàng cho kẻ Đức Chúa 
Trời yêu dấu lắm ».  

Đương nhiên, chúng ta sẽ thắc mắc : « khi trước » đây là khi nào ? và 
« Đức Chúa Trời đã giục lòng thầy » đây là giục như thế nào ? Thực 
sự, không bao giờ Đức cha Lambert cho chúng ta biết rõ hơn về hai 
điểm này. Phần chúng ta, chúng ta có thể sẽ nghĩ tới kinh nghiệm 
thiêng liêng mà ngài đã trải qua lúc lên 9 tuổi tại thành phố Lisieux : 
« ... một hạng người rất hợp với tôi vô cùng. Bị cuốn hút vào đó, tôi 
muốn theo cuộc sống của họ. Họ mang tên là Những Người Mến 
Thánh Giá… ». Chắc chắn rằng một cậu bé mới lên 9 tuổi tại Lisieux 
ngày đó thì hoàn toàn chưa bao giờ « có nghe thấy ai nói đến chị 
em » xứ Đàng Ngoài, xứ Đàng Trong...  

Đức cha Lambert nói tiếp, một cách khiêm nhượng, nhưng cũng rất 
quả quyết rằng : 
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« Vậy chị em hãy chịu lấy cùng giữ phép này như phép Đức Chúa 
Trời dạy thầy truyền cho chị em vậy. Chớ xem chớ kể phép này như 
phép riêng thầy làm chi ». 

Đức cha Lambert là người có những xác tín mạnh mẽ nên luôn luôn 
có sức thuyết phục rất cao : « ... như phép Đức Chúa Trời dạy thầy 
truyền... ». 

Sau cùng, ngài kết thúc lá thư bằng những lời này : 

« Nếu chị em giữ phép này nên, một được sáng láng kính mến Đức 
Chúa Trời lắm, là 2 sự gồm hết mọi sự lành, và đời này, và đời sau, 
chớ hồ nghi điều ấy làm chi ». 

Đúng vậy, hiểu biết (sáng láng) và kính mến Thiên Chúa là tất cả ý 
nghĩa cuộc đời chúng ta. Và ở đây, theo Đức cha Lambert, các nữ tu 
Mến Thánh Giá sẽ đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa bằng 
cách tuân giữ linh đạo Mến Thánh Giá mà ngài đã truyền dạy. 

 

& 

 

Sau « Lá thư luân lưu gửi các chị em... » (mà chúng ta vừa đọc trên 
đây), Đức cha Lambert ban cho các chị em một bản luật Dòng Mến 
Thánh Giá. Dòng nữ đầu tiên tại Việt Nam chính thức được thành lập 
vào ngày 19.02.1670 với lễ tuyên khấn của chị Anê và chị Paula 
trước mặt Đức cha Lambert tại Phố Hiến. 

Trở lại Xiêm La, ngài viết thư trình lên Đức Giáo Hoàng việc ngài 
vừa thành lập Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài và xin chuẩn 
nhận.19

Năm 1671, sang thăm Giáo phận Đàng Trong, ngài đã lập Dòng Mến 
Thánh Giá tại giáo xứ An Chỉ (Quảng Ngãi) vào khoảng trước lễ 

                                                 
19 Lá thư tiếng la tinh đề ngày 12.10.1670, khởi đầu bằng hai chữ « Superiore 
anno » (AMEP, tập 650, trang 185-186). 
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Vào những năm 1677-1680, Đức cha Pallu lưu trú tại Rôma. Ngài đã 
hết lòng vận động để Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến Thánh 
Giá và Dòng Mến Thánh Giá được Toà Thánh công nhận20. Nhờ đó, 
ngày 28.08.1678, Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin ra Nghị Định « Ut 
confraternitatibus », và ngày 02.01.1679, Đức Giáo Hoàng Innôcentê 
XI ban Sắc Lệnh « Cum sicut » chính thức công nhận hiệp hội đạo 
đức trên và Dòng Mến Thánh Giá. 

 

< > 

 

 

                                                 
20 Xem Đào Quang Toản, Đức Cha Pallu Và Dòng Mến Thánh Giá, sđd, trang 55. 
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 
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Trong chương này, chúng ta đề cập tới Dòng Mến Thánh Giá về khía 
cạnh pháp lý, lề luật như chuyện : 

- Tòa Thánh nhìn nhận Dòng Mến Thánh Giá,  

- Cải tổ dòng,  

- Những điều các công đồng địa phương quy định,  

- Những lời dạy của các giám mục sở tại. 

- v.v. 

Đây sẽ không phải là một bài tìm hiểu về giáo luật hay thần học, 
nhưng chỉ là những câu chuyện lịch sử liên quan tới chuyên đề này 
mà thôi. Sau đây là một câu chuyện mở đầu :  

Ngày 28.12.1970, cha Guy Saint-Hilaire, thư ký tòa khâm sứ tại Sài 
Gòn gửi một lá thư về Pháp xin cha Jean Guennou, quản thủ thư khố 
Hội Thừa Sai Paris, cho biết về nguồn gốc Dòng Mến Thánh Giá. 
Ngày 07.01.1971, cha Jean Guennou trả lời rằng : 
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« Cha biết rõ là các nữ tu Mến Thánh Giá đã được thành lập bởi Đức 
cha Lambert de la Motte tại Đàng Ngoài năm 1670 và tại Đàng 
Trong năm sau đó. […] Họ có ba lời khấn dòng, như cha có thể nhận 
thấy khi đọc hiến chương của họ trong cuốn sách của cha Launay : 
Histoire de la Mission du Tonkin, tome 1, Paris, 1927, trang 103. 
Vào thời sau đó, những cuộc bắt đạo không ngừng, […] buộc các 
cộng đoàn phải thường xuyên phân tán, phải luôn luôn lo lắng cảnh 
giác. Lúc đó, người ta đã thay những lời khấn bằng những lời « dốc 
lòng » (« ferme-propos »). 

Tình trạng ấy kéo dài cho tới thời « pax gallica » (hòa bình thời Pháp 
thuộc), nhờ đó Giáo Hội Việt Nam đã tăng gấp bốn lần con số trong 
vòng 80 năm, đúng hơn là 60 năm tại Đàng Ngoài (1885-1945). Từ 
lúc được hòa bình, các giám mục bắt đầu chỉnh đốn lại tình hình. Tôi 
có cảm tưởng rằng việc đó đã được thực hiện trong một sự lộn xộn 
không thể tin nổi : người ta đã thay đổi tên gọi, tu phục, các truyền 
thống và tập quán một cách nông cạn, tùy ý thích, không biết gì về 
lịch sử, điều ít khi gặp thấy trong Giáo Hội. Chuyện các giám mục 
thiết lập những hội dòng giáo phận thì đó là việc của các ngài, tại vì 
giáo luật cho các ngài quyền hạn đó. Nhưng một cách chung chung, 
các ngài đã lấy những nữ tu Mến Thánh Giá có sẵn tại nơi thuộc 
quyền các ngài để làm ra, đây thì là các Con Đức Mẹ, kia thì là Nữ 
Tỳ Thánh Tâm, v.v. Nói chung, các ngài chẳng có đi phô trương 
khoe khoang chuyện ấy tại Paris, có lẽ sợ những phê bình của cha 
Launay hay của Hội Đồng Trung Ương. Ngay cả về điểm này, người 
ta cũng chẳng mấy phù hợp theo lịch sử, chung chung những thương 
lượng diễn ra trực tiếp với Rôma, bởi thế chúng tôi chẳng có được tờ 
giấy nào... » 

 

& 

 

1, Đức cha Lambert xin Tòa Thánh phê chuẩn. 
Dòng Mến Thánh Giá được thành lập tại Đàng Ngoài ngày 
19.02.1670.  
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Sau đó, Đức cha Lambert trở về lại Xiêm La quãng trung tuần tháng 
4 năm 1670. Và ngày 12.10.1670, ngài đã đệ trình bản luật Hiệp Hội 
Các Tín Hữu Nam Nữ Mến Thánh Giá và bản luật Dòng Chị Em 
Mến Thánh Giá lên Đức Giáo Hoàng để xin chuẩn nhận, với lá thư 
tiếng la tinh khởi đầu bằng hai chữ « Superiore anno » (AMEP, tập 
650, trang 185-186). (Lưu ý : cho tới lúc này, Đức cha Lambert chưa 
hề hay tin rằng Tòa Thánh đã bác bỏ Hội Dòng Tông Đồ do công 
đồng Ayuthia thành lập.)  

Ngài trình bày lên Đức Thánh Cha rằng Dòng Chị Em Mến Thánh 
Giá « được lập ra để mưu ích cho những phụ nữ đạo đức ở Đàng 
Ngoài, mà từ nhiều năm rồi, dường như đang chờ đợi một ai đó chỉ 
vẽ cho họ con đường dẫn tới đời sống trọn lành hơn. Sau khi tìm hiểu 
thấu đáo ơn gọi và lòng nhiệt thành của họ đối với các việc thuộc về 
Thiên Chúa ; nhận định các đặc tính của thể xác, tinh thần và bậc 
sống mỗi người, cũng như ý định của Thiên Chúa từ trời cao dành 
cho từng người, con nghĩ rằng không nên từ chối cho họ được quy tụ 
lại sống chung với nhau, vì lẽ họ đã bắt đầu phụng sự Thiên Chúa thế 
nào thì cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, với một số quy luật được ban 
thêm cho họ đúng ý Giáo Hội, trong mức độ tình hình quyền lực 
ngoại giáo chấp nhận họ. »21  

Rồi ngài khiêm tốn xin Đức Giáo Hoàng xét định để phê chuẩn hoặc 
không phê chuẩn ; và nếu không bị từ chối, thì xin Đức Giáo Hoàng 
xác nhận và ban các ân xá. 

Ý thức rằng mọi thủ tục có tính cách hành chánh tại Tòa Thánh 
không thể dễ dàng và mau lẹ, ngài đã chẳng ngần ngại cậy nhờ cha 
Lesley can thiệp. Ngài viết cho cha này rằng :  

« Một số quả phụ đạo đức đã đặt nền tảng cho đời sống tu trì tại 
vương quốc này. Sau khi nhận thấy họ được Thiên Chúa ban ân sủng 
lôi cuốn, chỉ đường dẫn lối và sau khi cứu xét cách sống của họ từ 
nhiều năm nay, tôi đã ban cho họ bản quy luật mà nay tôi đệ trình 
                                                 
21 Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá, Tóm Lược Tiểu Sử Đức Cha 
Phêrô-Maria Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, Tp Hồ 
Chí Minh, Lưu Hành Nội Bộ, 2008, trang 131. 
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Ngài xin cha Lesley hãy cố sức vận động xin Tòa Thánh phê chuẩn 
bản luật và ban ân xá cho người tuân giữ. 

 

2, Đức cha Pallu can thiệp. 

Khi Đức cha Lambert từ Đàng Ngoài đang trên đường trở về lại Xiêm 
La và sắp tới Ayuthia, thì phía bên kia trái đất, ngày 11.04.1670, Đức 
cha Pallu xuống tàu rời Pháp sang Á châu lần thứ hai. Cùng ra đi với 
ngài còn có 6 linh mục thừa sai và 4 giáo dân trợ tá. 

Ngày 06.10.1671, tới thành phố Surate (Ấn Độ), Đức cha Pallu mới 
nhận được đầy đủ tin tức về chuyến đi Đàng Ngoài của Đức cha 
Lambert. Lúc đó, Đức cha Pallu đích thân tự nguyện nhận lấy việc lo 
liệu sao để Tòa Thánh chuẩn nhận công đồng Phố Hiến và Dòng nữ 
Mến Thánh Giá. Chính ngài viết về Paris một lá thư dài để hướng 
dẫn công việc23. Ngài viết :  

« Về chuyện các chị em Kitô hữu nhiệt thành mà Đức cha Bêryte đã 
quy tụ lại với nhau dưới một số quy luật và họ đã tuyên thệ ba lời 
khấn đơn là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, phải rất lưu tâm mà chớ 
xin nhìn nhận tổ chức (institut) của họ như một dòng tu mới (nouvelle 
religion). Các sự việc không nằm tại đó đâu, và nếu người ta cứ chủ 
trương như thế, sẽ thấy mình còn rất xa với sự thể. Đây chỉ là một 
hiệp hội (congrégation) đơn thuần giản dị như đã có rất nhiều ở Âu 
châu. Hiệp hội ấy như thế nào thì phải trình bày ra như thế ấy trước 
con mắt của Toà Thánh, để Toà Thánh còn thêm, bớt hay sửa đổi 
những gì theo sự phán đoán của Toà Thánh. 

                                                 
22 Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá, sđd, trang 135-136. 
23 Viết ngày 11.11.1671 tại Surate : « Instructions pour les Procureurs des affaires 
de la Mission de la Chine, Cochinchine, Tunquin, tant en France qu’à Rome », 
trong A. Launay, Lettres de Mgr Pallu, tome 1, Paris, 1904, trang 139-144. 
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Về cách thức, tôi nhận thấy là nên xin các ân xá cho hiệp hội 
(congrégation) các thiếu nữ mà Đức cha Bêryte đã thiết lập tại xứ 
Đàng Ngoài : các chị em có ba lời khấn đơn, có các nghĩa vụ này nọ, 
có các quy luật này nọ. Trong việc này, hãy tuân giữ những gì người 
ta quen làm tại Rôma để thành lập những huynh đoàn (confréries) 
mới. Các ân xá nên xin sẽ là ân toàn xá cho ngày gia nhập và ngày 
tuyên khấn, và tất cả những ân xá đã được ghi trong các thể thức bình 
thường và đặc biệt. » (Tonkin, trang 105). 

Hơn một tháng sau khi viết lá thư trên, Đức cha Pallu đã sai cha 
Sevin là vị thừa sai cùng đi với ngài từ Pháp sang, trở về Âu châu để 
lo nhiều vấn đề quan trọng cho công cuộc truyền giáo. Về các thầy 
giảng và về Dòng Mến Thánh Giá, ngài căn dặn cha Sevin rằng :  

« - Đề nghị lên tổ chức các thầy giảng và xin cho các thầy, cho tất cả 
những ai sau này sẽ được nhận vào, tất cả những ân xá thường và ân 
xá đặc biệt, vào dịp phong thánh các thánh Pierre d’Alcantara và 
thánh Magdelaine de Pazzi, và hơn nữa, ân toàn xá vào ngày họ được 
tiếp nhận và vào các ngày lễ thánh Giuse và thánh Phanxicô Xaviê. 

- Đề nghị lên Toà Thánh về đoàn thể và hiệp hội nhiều bà góa và 
thiếu nữ tốt lành, đã thành hình tại Đàng Ngoài, theo những luật lệ 
mà Đức cha Bêryte đã vạch ra, và hãy xin cho họ những ân huệ và ân 
xá giống như đã ghi cho các thầy giảng. »24  

Kết quả những hoạt động ngoại giao của cha Sevin tại Rôma sẽ như 
thế nào đối với « hiệp hội nhiều bà góa và thiếu nữ tốt lành » ? 

 

3, Cha Courtaulin tại Đàng Trong. 
Cha Courtaulin được sai tới Đàng Trong năm 1674 và trở thành cha 
chính của giáo phận. Với tư cách và quyền bính đó, ngài đã sửa đổi 
nhiều điều trong giáo phận. Cha Vachet kể lại rằng : 

                                                 
24 Một phần những chỉ dẫn này được xuất bản trong A. Launay, Lettres de Mgr 
Pallu, tome 1, sđd, trang 151-159 : « Instructions pour Monsieur l’Abbé Sevin… ». 
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« Lúc tôi trở lại Đàng Trong, tôi bị ngập vào đống thư từ người ta 
gửi đến cho tôi từ nhiều nơi. Thư của các cha thừa sai chúng tôi, của 
các linh mục bản xứ và các thầy giảng. Tất cả đều kêu trách rằng cha 
chính đã chèn ép họ bằng những mệnh lệnh mới cấm cách triệt để 
nhiều nghi lễ mà công đồng đã xét là không cần cấm đoán. Người ta 
đã gửi cho tôi tới 13 lệnh cấm. Tôi kiên nhẫn và không hề muốn nói 
gì trước khi nói chuyện với ngài. Nhưng tôi thấy ngài cứng cỏi không 
lay chuyển, tôi đe dọa ngài rằng tôi sẽ rút lui. Điều ấy làm ngài 
hoảng sợ nên ngài đồng ý với tôi sẽ sửa đổi những mệnh lệnh của 
ngài và làm lại tất cả cho phù hợp với những hiến chương của công 
đồng.  

Điều làm ngài khó chịu hơn cả là sự xáo động mà tôi gập thấy nơi 
những nữ tu Mến Thánh Giá mà Đức cha Bêryte là đấng thiết lập và 
là người đã đặt ra những luật lệ. Thế mà cha Courtaulin muốn nhiệm 
nhặt hơn nữa, các nữ tu trẻ thì vâng phục theo, các nữ tu lớn tuổi hơn 
mà trong số này có những người rất thánh thiện thì chỉ muốn giữ sau 
khi được Đấng Sáng Lập nhìn nhận. Tôi theo phe này và cho cha 
Courtaulin hiểu rằng tước vị cha chính không cho ngài một năng 
quyền nào được sửa đổi những lề luật mà không có phép của Giám 
mục hiện còn đang sống đây. Sau cùng, mọi sự được sắp đặt lại như 
buổi ban đầu. » (AMEP, tập 110, trang 185-186) 

 

4, Thánh Bộ ban ân xá năm 1678. 
Chúng ta còn nhớ Đức cha Lambert đã xin Đức Giáo Hoàng chuẩn 
nhận Dòng Mến Thánh Giá bằng một lá thư ngày 12.10.1670. Rồi 
năm 1672, cha Sevin vâng lời Đức cha Pallu về Rôma lo chuyện này. 
Nhưng chúng ta chẳng thấy được kết quả cụ thể nào cả về việc trên.  

Phần Đức cha Pallu, ngài trở lại Xiêm La, rồi từ đó sang Đàng Ngoài 
và bị Tây Ban Nha bắt tại Phi Luật Tân, bị giải về tòa án tại kinh đô 
Madrid. Sau khi được trắng án và được trả tự do, ngài về tới Rôma 
ngày 03.06.1677. Ngài đã lưu lại đây gần 3 năm trời, hoạt động tích 
cực cho việc truyền giáo. Chính nhờ sự tận tụy, kiên nhẫn và tài năng 
của Đức cha Pallu mà sau cùng Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến 
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Đây là quyết định của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin, khi ủy ban đặc 
biệt của Thánh Bộ nhóm họp ngày 28.08.1678 : 

« Các ân xá thông thường được ban cho các Huynh Đoàn, do các Đại 
diện Tông tòa thiết lập tại Đàng Ngoài và Đàng Trong, dưới tên gọi 
là Mến Thánh Giá, ở các nơi thuộc quyền các ngài, tức là : 

- Ân toàn xá vào ngày gia nhập, vào một ngày lễ trọng do vị Đại diện 
Tông tòa chỉ định, và vào lúc lâm tử ; 

- Và những ân xá riêng khác vào các lễ Hiển Linh, Truyền Tin, các 
lễ thánh Phêrô và Phaolô, Thiên Thần bản mệnh, và còn cho chung 
trên các nhiệm vụ và việc đạo đức đã quy định mà các thành viên 
Huynh Đoàn quen thực hành. » (Tonkin, trang 108-109) 

Với hai danh từ đặc biệt được sử dụng là confraternitas (huynh đoàn, 
hiệp hội) và Amatorum Crucis (Những Người Mến Thánh Giá), 
chúng ta thấy là Dòng Nữ Mến Thánh Giá không hề được nêu rõ 
ràng ra trong đoạn văn trên đây của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. 

 

5, Đức Thánh Cha ban ân xá năm 1679. 
Ngay vào đầu năm 1679, ngày 02.01, Đức Thánh Cha Innôcentê XI 
ký một sắc lệnh ban ân xá cho các Hiệp Hội Mến Thánh Giá. Và đó 
là nhờ sự vận động trực tiếp của Đức cha Pallu tại Rôma. 

« Như người anh em đáng kính François, Giám mục hiệu tòa 
Héliopolis, là một trong những vị Đại diện Tông tòa mà Tòa Thánh 
đã cử sang Trung Hoa, vừa trình bày cho Ta, các vị đại diện nói trên 
đã thiết lập phù hợp theo giáo luật (canonice) tại Đàng Trong và 
Đàng Ngoài những huynh đoàn các giáo hữu (Christifidelium 
Confraternitates) sốt sắng và đạo đức thuộc hai phái nam nữ, dưới 
tên gọi là Mến Thánh Giá (Amatorum Crucis) ; hoặc là các ngài đã 
cẩn thận trao phó cho các linh mục đại diện của các ngài thiết lập. 
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Và các vị đại diện nói trên đang nhắm thiết lập các huynh đoàn khác, 
theo cùng một cách thức, dưới cùng một danh hiệu và cùng những 
luật lệ, trong những vương quốc Trung Hoa, Đàng Ngoài, Đàng 
Trong và Xiêm La, và trong những xứ khác đã được trao phó cho các 
vị giám quản, vì danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. 

Để cho các huynh đoàn này được phát triển tối đa qua từng ngày, 
nhờ lòng nhân lành của Chúa và sự tin tưởng vào quyền bính hai 
thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ta ban cho tất cả những tín hữu nam 
nữ là những người đã dấn thân vào những huynh đoàn nói trên, đã 
được thiết lập cho tới nay và trong tương lai, do các vị Đại diện Tông 
tòa đã nói hay bởi các linh mục đại diện của các vị ấy, trong địa hạt 
giáo phận riêng của các ngài, hơn nữa phù hợp theo giáo luật, [ân 
toàn xá] vào ngày họ gia nhập, nếu họ đã thực sự sám hối và xưng 
tội, cùng lãnh nhận bí tích Thánh Thể.  

[…] » 

(Jean-Joseph Rousseille, Collectanae : constitutionem, decretorum, 
indultorum, instructionum Sanctae Sedis, Hongkong, 1905, trang 
439-440)  

Như quyết định của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin ngày 28.08.1678, 
sắc lệnh ban ân xá này của Đức Giáo Hoàng Innôcentê XI, với lối 
văn duy luật pháp và rất nặng nề, không nêu rõ các nữ tu Mến Thánh 
Giá. Dòng Nữ Mến Thánh Giá được hiểu chung với các huynh đoàn 
mang tên Mến Thánh Giá. 

 

6, Cha Le Noir tại Đàng Trong. 
Cha Vachet tường thật chuyện xảy ra năm 1681 như sau : 

« Cha Le Noir muốn động tới luật lệ các nữ tu để thay đổi một vài 
hiến chương, các cô đồng loạt lên tiếng cho ngài biết rõ rằng chỉ có 
Giám mục mới có quyền thay đổi, (bằng không) họ sẽ giữ không hề 
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Cha Le Noir nghĩ là mình có quyền thi hành dự tính của mình, chẳng 
muốn nghe lời các nữ tu. Điều này khiến các chị em kêu cho tới tận 
những thẩm quyền cao nhất trong tỉnh hạt mà các chị em trực thuộc. 
Những vị (có trách nhiệm), với tất cả lòng kính trọng đã xin cha (Le 
Noir) đừng đổi mới gì cả cho đến ngày Đức cha Métellopolis [Đức cha 
Louis Laneau] sang mà chúng tôi đang chờ đợi trong năm sắp tới đây. 

Chẳng còn chi hợp lý hơn nữa. Tuy nhiên cha Le Noir cho là mình bị 
xúc phạm nên chẳng nói với ai một lời nào về sự ngài nghiền ngẫm. 
Sau đó, ngài đã bỏ nhà này mà quay về Hội An trước lễ Các Thánh. 
Và chẳng bao giờ có ai làm được cho ngài trở về lại Quảng Nghĩa 
này nữa. » (Cochinchine I, trang 253) 

 

7, Tại Đông Đàng Ngoài. 

Trong báo cáo thường niên năm 1710 của các thừa sai người Pháp, 
người ta đọc thấy :  

« Trong khu vực các cha dòng Đa Minh, có ba nhà các nữ tu mà 
người ta gọi là các chị em Mến Thánh Giá. Tất cả ba nhà đều được 
lập nên do đức cố Giám mục Bêryte, khi ngài đến xứ Đàng Ngoài 
năm 1669. Ba nhà trên nằm trong ba làng lớn, gần như tất cả đều là 
công giáo, tức Kiên Lao, Trung Linh và Bùi Chu. Các cha Đa Minh 
lo việc thay đổi các hiến chương của chị em và làm họ nên các nữ tu 
Dòng thánh Đa Minh, theo như điều người ta báo cáo lại.  

Cha Jean de Sainte Croix đã thi hành ý đồ trên đối với nhà dòng nằm 
trong làng Trung Linh là nơi ngài luôn ở thường xuyên. Cho tới bây 
giờ, ngài đã thay đổi luật lệ của chị em mà đức cố Giám mục Bêryte 
đã ra cho họ. Ngài đã bãi bỏ luật kiêng thịt của các chị em là điều 
luật chẳng khó giữ gì trong xứ Đàng Ngoài này.  

Cha Pierre de Sainte Thérèse là người kế nhiệm cha Jean de Sainte 
Croix trong chức vụ bề trên các cha Đa Minh và thường xuyên cư 
ngụ tại làng Kẻ Bùi nói trên, ra sức thi hành cũng một sự ấy đối với 

 



Chương 1 : Khía cạnh pháp lý 32 
 

Chính các nữ tu của nhà ấy đã báo cáo đến Đức cha Auren (tức Giám 
mục Bourges). Đức cha đã nói với các nữ tu ấy rằng họ phải giữ luật 
lệ mà Đấng Sáng Lập, Đức cha Bêryte, đã ra cho họ...». (Tonkin, 
trang 462-463) 

 

8, Tại Đàng Trong. 
Đức cha Alexandre de Alexandris, Giám mục hiệu tòa Nabuce, làm 
Đại diện Tông tòa Đàng Trong từ năm 1727. Ngài là tu sĩ Dòng 
Barnabite, người Ý, do Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin sai sang Đàng 
Trong năm 1723. Trong một lá thư gửi cho thừa sai người Pháp tên 
là Gouge vào tháng 8 năm 1731, ngài viết :  

« Nói một lần nữa về những cộng đoàn các dì phước tại nhiều khu 
vườn nơi có nhà thờ, tại vì sự ấy không thích hợp và dân ngoại mỉa 
mai chê cười. Do vậy, chúng tôi cấm chỉ không được lập thêm cộng 
đoàn nào trong các khu vườn nhà thờ nữa. » (Cochinchine II, trang 11) 

 

9, Công đồng Lục Thuỷ Hạ năm 1753. 
Vào năm Quí Dậu 1753, tức 83 năm sau công đồng Đàng Ngoài I do 
Đức cha Lambert de la Motte triệu tập tại Phố Hiến, diễn ra một công 
đồng tại giáo xứ Lục Thuỷ Hạ, tỉnh Bùi Chu. Lịch sử còn gọi là công 
đồng Đàng Ngoài II, khai mạc ngày 24.06 và bế mạc ngày 22.07.1753, 
gồm 6 phiên họp khoáng đại. Công đồng này do Đức cha Hilariô Hy 
triệu tập, ngài là Đại diện Tông toà Giáo phận Đông Đàng Ngoài.  

Phiên họp khoáng đại thứ ba, gồm bốn buổi họp, diễn ra vào các ngày 
8, 9, 10 và 13 tháng bảy. Trong buổi họp ngày 8, công đồng nêu ra vấn 
đề các cha dòng Đa Minh đã nói rằng các vị Đại diện Tông tòa không 
có quyền lập các nhà dòng Mến Thánh Giá tại các giáo xứ thuộc 
quyền điều khiển của các cha dòng Đa Minh. Để trả lời, công đồng đã 
nêu ra sắc lệnh « Cum sicut » của Đức Giáo Hoàng Innôcentê XI :  
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« […] Trong hiến chương do Đức Giáo Hoàng Innôcentê XI đã ban, 
khởi đầu bằng chữ « Cum sicut » đề ngày 15.01.167925, trong đó 
Đức Giáo Hoàng đã nhìn nhận các Hiệp Hội [Mến Thánh Giá] nói 
trên như được thành lập phù hợp theo giáo luật, và Ngài đã nhượng 
ban những Ân Xá… » (AMEP, tập 688, trang 375). 

Đây là một trường hợp rất hiếm, nếu không dám nói là duy nhất, 
trong lịch sử Dòng Mến Thánh Giá là sắc lệnh « Cum sicut » được 
nhắc đến. 

Vẫn trong buổi họp ngày 08.07 đang nói đây, công đồng cũng nhắc 
tới nghị định ngày 21.03.1678 của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. 
Theo nghị định này, tất cả các thừa sai, kể cả Dòng Tên, không được 
thành lập bất kỳ hiệp hội nào khi chưa có phép của các vị Đại diện 
Tông tòa26.  

Sau cùng, dựa theo sắc lệnh « Cum sicut » của Đức Giáo Hoàng 
Innôcentê XI, công đồng đã ra quyết định tuyên bố các vị Đại diện 
Tông tòa hay các linh mục tổng đại diện của các ngài có thể thành 
lập các nhà dòng Mến Thánh Giá trong các nơi thuộc giáo phận tông 
toà của các ngài, cho dù các nơi này được điều hành bởi các thừa sai 
triều hay dòng. Đó là nội dung quyết định « Cum Sancta Sedes » 
ngày 08.07.1753 của công đồng Lục Thuỷ Hạ. (Quyết định này được 
lưu trữ tại AMEP, tập 688, trang 375). 

 

10, Tại Đông Đàng Ngoài (1). 
Vào năm 1759, có tờ chứng gửi tới Tòa Thánh tố cáo các cha dòng 
Đa Minh tại Giáo phận Đông Đàng Ngoài, có liên quan tới Dòng 
Mến Thánh Giá, như sau.  

                                                 
25 Theo cha Jean-Joseph Rousseille và theo AMEP, DH 320, không phải là ngày 
15.01.1679, nhưng là ngày 02.01.1679. 
26 Xem A. Launay, Documents historiques relatifs à la Société des Missions 
Étrangères, tome 1, Paris, 1904, trang 66, nghị định số 10. 
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« Các chúng tôi là những kẻ có chức Diacono mà xuống cho đến kẻ 
có phép Tonsura ở trong nước Annam địa phận bên Tây, cả lòng dám 
tâu Toà Thánh rất công được thẩm xét cho chúng tôi […]. 

Trước hết là Toà synodo thứ 2 đã lập trong nước Annam, biết là bao 
nhiêu lời nói việc làm, phô thày ấy tỏ ra mình khinh dễ vô phép cùng 
Toà ấy là thể nào ; cùng sự ép những nhà chị em mến Curút cho được 
khấn vào dòng ông thánh Duminh ; cùng khi những nhà chị em 
chẳng chịu khấn như vậy, thì xúi giục kẻ cả trong làng bắt hiếp chị 
em ấy, cùng sai kẻ đi đốt nhà chị em ấy. Cùng sự ấy, chúng tôi đã 
nghe rằng phô thày ấy [dùng] của cải mà thuê kẻ đi bắt ông cụ chính 
Tri ; lại ép những chị em mến Curút cùng bổn đạo tin và xưng ra tỏ 
tường rằng : ông cụ chính Tri đã phải vạ excomonhong, thì mới giải 
tội cho, mà ai chối sự ấy thì giam chẳng cho xưng tội, dù kẻ liệt rình 
sinh thì rước thày cả đến, thì người cũng bắt rao như vậy. » (AMEP, 
tập 689, trang 369, 1 và 7) 

Cũng trong chuyện trên, có tờ chứng của một người tên Nhạ rằng :  

« Con mắt tôi thấy ông cụ chính Huy cùng ông cụ Tuấn, và ông cụ 
Thao lấy những thế phần đời, khi thì lấy bạc, khi thì lấy tiền, khi thì 
lấy vải, lấy vóc, cùng áo, lại có nhiều của quý giá lắm, mà cho người 
ta, đoạn lại còn viết chữ Latin, mà bảo bổn đạo ký tên vào, mà bỏ vạ 
cho dòng ông thánh Aocutinh đã nhiều lần thể ấy lắm. Người lại sai 
người đi đánh các thày dòng ông thánh Aocutinh ; lại đi kiện các nhà 
chị em mến Curút, tôi làm chứng ông cụ chính Huy viết một tờ giấy 
chữ Annam mà đưa cho xóm (Kiên Lao) mà bảo xóm bắt chị em mến 
Curút khấn vào dòng ông thánh Duminhgô ; người lại sai thày cả 
Nhuận truyền cho xóm kéo các chị em trong nhà ra, ông cụ Nhuận 
mới bảo người ta bắt lợn, đánh cá, lấy thóc mặc ý ai, thày cũng tha 
phép cho, vì nhà ấy là nhà con chơi, con bợm mà thôi. Ông cụ chính 
Huy những nói dối trá trong nước nầy, cùng hay tha sự rối Đức 
Thánh Papa cấm xưa này. Ngày 20 tháng giêng 1759, có một người 
đến hầu ông cụ chính Huy, cùng ông cụ Thao, mà nói cùng hai ông 
cụ ấy rằng làm vicariô giả mà thôi : tôi xét rằng nhân đức nào chẳng 
có, mà Đức Thánh Phapha bàu người lên chức ấy thì làm sao. Người 
ấy nói bấy nhiều điều đoạn mà về, chẳng khỏi bao lâu phải bệnh ốm 
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Cảnh Hưng nhị thập niên, chính ngoạt, thập nhị nhật. » (AMEP, tập 
689, trang 548-549) 

 

11, Tại Đông Đàng Ngoài (2). 

Đức cha Néez Lui, Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài, viết trong 
một lá thư gửi cha đại diện Hội Thừa Sai Paris đang ở Rôma rằng :  

« Ngày 26.02.1759. 

Tại công đồng Đàng Ngoài lần thứ hai, các cha Đa Minh bị kết án về 
nhiều sự. Từ ngày đó, các ngài luôn tỏ ra rất khó chịu, chống lại các 
cha dòng Âu Cơ Tinh trong mọi cơ hội. Cha Louis Espinosa, bề trên 
của họ, một người rất cứng đầu và quá đỗi vũ phu. Nhiều lần người 
ta nghĩ rằng ngài lên cơn điên. Ngài đã làm những chuyện thực sự 
chẳng hợp với một người có lý trí. […] Ngài gây lắm chuyện phiền 
nhiễu nơi những nhà các nữ tu Mến Thánh Giá chỉ vì để ép các chị 
em vào Dòng Ba Đa Minh, và để nhờ đó mà kéo các chị em ấy ra, 
khỏi phải vâng lời cha chính giáo phận. Tất cả những sự thể rõ ràng 
ấy đều được chúng tôi ghi vào những bản tường trình. Lửa đã bốc 
cháy tại nhà cha chính giáo phận và tại hai nhà các nữ tu Mến Thánh 
Giá, người ta tin rằng đó là do lệnh của ngài, dù bề ngoài chẳng có 
gì. » (AMEP, tập 700, trang 407 và 411) 

Chuyện các cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha ép uổng các chị 
Mến Thánh Giá sang Dòng Ba Đa Minh cũng là một vết đen nhỏ 
trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. 

 

12, Tại Đông Đàng Ngoài (3). 
Trong hoàn cảnh như trên, các nữ tu Mến Thánh Giá tại Giáo phận 
Đông Đàng Ngoài đã phản ứng ra sao ?  

« Supplicatio Sororem Amatricum Crucis. 
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Các con rất hèn mọn chúng tôi là những kẻ thuộc về dòng mến Curút 
Đức Chúa Jêsu đấng vít vồ đã lập, cùng coi sóc xưa nầy trong nước 
Annam cả lòng dám gửi thân lạy Toà Thánh muôn muôn lạy, xin Toà 
Thánh lấy lòng nhân lành mà thương đến, cùng cứu các con hèn mọn 
dại dột là chúng tôi cho được trông ơn Toà Thánh rộng rãi vô cùng 
cho được rỗi linh hồn kẻo hư mất phần hồn phần xác các con. Bởi vì 
các thày trong dòng ông thánh Duminhgô xưa nay hằng làm khốn 
cho chúng tôi nhiều thể cực lòng lắm, vì có nhiều lần ép chúng tôi 
vào dòng, mà chúng tôi chẳng chịu thì bày ra chước nọ chước kia, 
mà làm cho khốn, cho cực, cho ngã lòng mà chịu phép phô thày ấy. 
Song le chúng tôi giữ một lòng vững vàng mãi, chẳng chịu bỏ đấng 
vít vồ cùng đấng vicariô. […] 

Tư thân. 

Cảnh Hưng nhị thập nhất niên, tứ ngoạt, thập nhị nhật. 

Trung Lao :  

Agata mụ A làm dấu curút +  

Mátta chị ả Mát làm dấu curút + 

Kiên Lao : 

Maria mụ Ri làm dấu curút + 

Anna chị Yên làm dấu curút + 

Hạ Linh : 

Anna mụ Na làm dấu curút + 

Matta chị ả Mát làm dấu curút + 

Lục Thủy Hạ : 

Inê mụ Hiền làm dấu curút + 

Congba chị ả Công làm dấu curút + 

Lục Thủy Thổ : 

Madalêna mụ Lê làm dấu curút + 
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Vita chị ả Vi làm dấu curút + 

Bác Trạch : 

Catarina mụ Ca làm dấu curút + 

Anna chị ả An làm dấu curút + 

Kẻ Trú : 

Anna mụ Ơn làm dấu curút + 

Rosa chị Sa làm dấu curút + 

Các chị em chúng tôi cùng hợp một ý cùng các mụ và các chị ả. » 

(AMEP, tập 689, trang 480, 5) 

 

13, Dọn nhà. 

Đức cha Néez Lui viết cho cha Davouste đang ở Pháp : 

« Ngày 28.07.1762. 

Chắc cha biết rằng Tòa Thánh đã gửi một sứ thần Tòa Thánh đến xứ 
Đàng Ngoài […]. Sứ thần đã buộc tôi phải nhận vào giáo phận của 
chúng ta một nhà các nữ tu Mến Thánh Giá. Người ta đã gây nhiều 
khổ sở cho nhà này và nhà này không có cách nào mà ở được yên 
thân trong Giáo phận Đông Đàng Ngoài lúc sứ thần đi khỏi. » 
(AMEP, tập 690, trang 39) 

 

14, Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài. 
Năm 1766, Đức cha Reydellet Bê giới thiệu Dòng Mến Thánh Giá 
như sau : 

« Hội dòng này đã được thành lập với phép tắc và sự chuẩn nhận của 
Rôma bởi các vị Đại diện Tông tòa của chúng tôi và tiếp đó được 
công nhận bởi Tòa Thánh. Trong giáo phận tông tòa này, có 20 nhà. 
Mỗi nhà có bà bề trên riêng, và có chừng 15, hay 20, hay 25, hay 30 
người. Các cô các bà họp lại như vậy trong cùng một nhà, theo cùng 
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15, Tại Đàng Trong cuối thế kỷ 18. 

Khi tới Đàng Trong, cha Labartette lập ra hai cộng đoàn nữ tu phía 
Quảng Trị. Ngài không muốn gọi các chị là Mến Thánh Giá vì có 
một số điều trong luật dòng không giống như luật Dòng Mến Thánh 
Giá, chẳng hạn không buộc phải kiêng thịt quanh năm. Ngài đi hỏi ý 
kiến Giám mục của ngài là Đức cha Bá Đa Lộc. Đức cha không hề 
phản đối sự cải tổ lề luật này để thích ứng với con người cùng hoàn 
cảnh ; nhưng Đức cha lại không muốn tên gọi nào khác hơn tên gọi 
Mến Thánh Giá. Đó đã là một thay đổi quan trọng và chính thức nhất 
từ khi Dòng Mến Thánh Giá được thành lập năm 1670 và 1671 tại 
Việt Nam. Chính thức, là vì do thẩm quyền giám mục địa phận. 

« Thư gửi linh mục Boiret, ngày 06.01.1791 : 

Về các chị nữ tu mới thành lập của chúng tôi, các chị mỗi ngày một đông 
hơn. Các chị vẫn luôn luôn sốt mến và tuân thủ kỹ càng các luật lệ.  

Đây là nguồn gốc và cơ hội thành lập :  

Khi tôi vừa đến đây, tôi gặp gần kinh đô Huế quãng hơn một chục phụ 
nữ lớn tuổi, và một vài chị còn trẻ, sống chung với nhau. Người ta gọi 
các chị là nữ tu. Dò hỏi ra thì tôi thấy họ chẳng có luật lệ nào, chẳng 
có bề trên cũng chẳng chung nhau của cải chi, mỗi người lo làm bếp 
nước riêng cho mình. Tôi khuyến khích họ hãy nhận lấy luật Dòng 
Mến Thánh Giá. Họ không muốn nghe nói tới chuyện ấy, người thì nại 
vào tuổi đã cao, người thì đưa ra lý do này nọ rất là tầm thường.  
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Quãng một ít lâu sau, tôi đi lên mấy tỉnh phía Bắc và tôi ở lại đây. 
Tôi gặp được nhiều thiếu nữ muốn bỏ thế gian mà sống theo luật 
dòng. Lúc ban đầu, tôi đã nghĩ là sẽ cho họ một tên gọi khác vì 
những thay đổi về luật lệ phải thực hiện. Tôi hỏi ý kiến Đức cha 
Adran (Pigneaux Bá Đa Lộc) thì ngài không hề phản đối những thay 
đổi nhỏ mọn mà hoàn cảnh con người và thời gian đã khiến trở nên 
cần thiết ; nhưng ngài không đồng ý cho ai thay đổi tên gọi của các 
chị em và vẫn muốn người ta tiếp tục gọi các chị em là Mến Thánh 
Giá. Các nữ tu hôm nay vẫn còn mang tên gọi đó…  

Jean Labartette, linh mục thừa sai. » (NLE, tập 8, Paris, 1823, trang 
381-383). 

 

16, « 11 phép cho Dòng Mến Câu Rút » 

Công đồng Kẻ Vĩnh, tháng 10 năm 1795. 

(Phép nhà chị em mến Câu rút Đức Chúa Jêsu, Kẻ Sở, 1907, trang 
34-37). 

« Còn mấy điều sau này ở trong công đồng Kẻ Vĩnh đã truyền năm 
1795, thì chị em cũng phải giữ y như phép nhà vậy. 

Thứ 1. Trong các chị em, dù bà mụ, dù chị em, thì cấm chẳng ai 
được lấy ý riêng mà cho người nam nào vào trong nhà chị em ở, khi 
chẳng có phép riêng đấng bề trên, hay là ông cố missionariô, hay là 
thày cả địa phận cho một hai khi việc cần ; dù phải người nhà thày, 
dù người bề ngoài cũng vậy. Ai chẳng cứ phép ấy, thì người ấy và kẻ 
bề trên trong nhà có lỗi. Nếu cho người ấy ăn uống trong nhà, thì có 
lỗi nặng hơn. Nếu kẻ ấy ở đêm đấy, thì càng có lỗi nặng hơn nữa. 

Thứ 2. Mỗi một nhà chị em phải làm một cái nhà khách để mà chịu 
khách khi có ai đến ; mà trong các nhà chị em ai có việc gì cần vuối 
khách, thì phải xin phép vuối kẻ bề trên trong nhà mới được ra đấy. 
Mà khi ra thì phải có ai đi cùng, chẳng được ra một mình. 

Thứ 3. Khi thày cả nào, hay là người nhà thày đến nhà chị em có 
việc gì, cùng khi chị em có dọn cơm nước cho người cũng được đem 
một cơi trầu ; đừng kể hai lúc ấy, thì cấm vì là thói xấu. 
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Thứ 4. Bao giờ chị em dọn cơm nước cho thày cả nào thì phải dọn 
trong nhà bổn đạo gần đấy, chẳng được dọn trong nhà khách ; 
phương chi là dọn trong nhà trong, mà dọn cho người nhà thày cũng 
vậy. 

Thứ 5. Lẽ thì các chị em chẳng nên dùng người nam nào cho được 
giúp việc trong nhà sốt ; song le nhà nào có việc cần thuê mượn 
người nam, hay là cho nó ở tháng ở năm, thì cấm chẳng cho nó làm 
ăn lộn làm một cùng các chị em, hay là cho nó ở, hay là cho nó nằm 
trong nhà chị em, hay là nơi nào gần quá ; phải tìm nhà nào gần gần 
vậy ngoài láng giềng mà cho nó ở đấy, chẳng vậy đừng dùng đến 
người nam nào sốt. 

Thứ 6. Chính phép nhà chị em lẽ thì phải ở trong nhà liên mà giữ các 
phép làm gương nhân đức cho nhau về phần linh hồn và làm ăn nuôi 
nhau phần xác ; nhưng mà khi có nhà nào phải cho đôi ba người đi 
buôn bán, vì thiếu chẳng đủ ăn trong nhà, thì cũng được đi mười lăm 
ngày trở lại : ai đi vắng lâu hơn mười lăm ngày, mà chẳng về nhà, 
khi chẳng có phép đấng bề trên cho vì lẽ cần nào, thì có lỗi nặng. 

Thứ 7. Khi chị em đi đàng cùng khi phải giúp nhà thày việc gì, thì 
phải đi đàng khác ; người nhà chị em cùng người nhà thày chẳng 
được đi đàng làm một, mà có lỗi đáng phạt cả và hai bên. 

Thứ 8. Hễ ai ai mới vào nhà chị em, thì trong 6 tháng trước chưa kể 
là người nhà Đức Chúa Lời ; xong khỏi sáu tháng người ấy cùng bà 
mụ và một kẻ đàn chị, thì phải đến cùng ông cố missionariô coi sóc 
nơi ấy cho người xem xét tra hỏi mọi sự về cách ăn ở người ấy trong 
bấy nhiêu tháng. Hoặc người dạy thử người ấy nữa, hay là đoán cho 
người ấy đã nên người nhà Đức Chúa Lời xong, thì mới được xong. 

Thứ 9. Thày cả địa phận cùng kẻ bề trên trong nhà chị em chẳng có 
phép khiến ai bỏ nhà chị em, hay là cho đổi đi nhà khác. Hai sự ấy 
phải để mặc đấng bề trên xét đoán, rồi thì thưa lại cho ông cố 
missionariô coi sóc đấy, và ông cố missionariô coi sóc nhà chị em 
nào toan cho người ấy vào sau để cho hai ông ấy được biết sự ấy nữa. 

Thứ 10. Hễ là khỏi 6 tháng 1 lần, các kẻ bề trên trong các nhà chị 
em, ai thuộc về ông cố missionariô nào, thì phải đến thưa lại mọi 
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Thứ 11. Mỗi một năm một lần tết cả đầu năm chị em cũng được đi tết 
những kẻ chính việc coi sóc nhà mình mà thôi, là đấng Vít-vồ và ông 
cố provicariô cùng ông cố missionariô nào ở đấy, và thày cả địa phận. 
Còn các tết khác và ngày khác thì cấm, chẳng được đi tết nữa. » 

 

17, « Bưng cơm khách ». 

(Sách thuật lại các thư chung địa phận Tây Đàng Ngoài, in tại Kẻ 
Sở, 1908, trang 631) 

« Phải bảo bà mụ chẳng nên chỉ những chị còn trẻ tuổi ra vào bưng 
cơm khách ; lại phải thuê những người có vợ làm ruộng cho. (1795). » 

 

18, Vài điều luật năm 1796. 

Vào năm 1796, vị Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài là Đức cha 
Longer Gia, và Giám mục phó là Đức cha La Mothe. Thừa sai Sérard 
Trung, vốn trực tính, kể rằng hai Giám mục đã họp với 6 thừa sai và 
đưa ra gần 100 quy chế cho giáo phận. Thừa sai này nhận xét là theo 
kinh nghiệm, phần lớn những quy chế ấy sẽ tan như mây khói. Riêng 
đối với các nữ tu Mến Thánh Giá, ngài nói : 

Điều 2 :  

« Nghiêm cấm tất cả các nhà nữ tu được mở cửa cho bất kỳ người 
đàn ông nào vào nhà, dù đó là bổn đạo hay là người nhà Đức Chúa 
Trời, nếu không có phép của vị thừa sai bề trên hay nhất là của cha 
chính xứ nơi đó, khi có sự cần. » 

Và thừa sai Sérard Trung bình luận về điều luật này : 

« Các cô gái ấy ở giữa làng xóm và ngay nơi lân cận với các kẻ 
ngoại, không có nội vi, buộc phải lo nhà cửa mình như các bổn đạo 
khác, phải lo canh tác đất đai, phải lo nuôi bò nuôi trâu, v.v., [Điều 
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Điều 3 : 

« Cấm các nữ tu này được dọn bàn ăn cho một linh mục nào trong 
căn nhà bên ngoài dùng để tiếp người lạ. Khi cần phải dọn bàn ăn 
cho ai, thì phải dọn tại nhà một bổn đạo lân cận. » 

Và thừa sai Sérard Trung bình luận về điều luật này : 

« [Điều luật ấy] không trừ ra chuyện thời gian tốt hay xấu, chuyện 
nhà dòng xa cách nhà giáo dân, chuyện phải lo cho linh mục khi ngài 
đến vì một lý do nào đó, như giúp kẻ liệt, như để huấn đức hay vì 
điều nào đó… » 

Điều 4 : 

« Hai năm một lần, các bà bề trên hay bà nhất trong nhà các nữ tu 
này phải đi tường trình tình trạng tinh thần của nhà dòng cho vị thừa 
sai người Âu châu nào mà nhà đó thuộc quyền. Cũng vậy, sau khi 
một thỉnh sinh nào gia nhập được 6 tháng, thì bà bề trên phải đi giới 
thiệu người đó cho vị thừa sai. » 

Và thừa sai Sérard Trung bình luận về điều luật này : 

« [Điều luật ấy] không để ý gì tới đường dài, đến khó khăn và hiểm 
nguy lộ trình, tới các bệnh thời khí và tới những phí tổn phải liệu 
trước khi tới được nơi vị thừa sai cư trú. » 

(Trích thư của M. Serard ngày 29.03.1797 : AMEP, tập 692, trang 
789-794) 
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19, Nhà dòng 30 nữ tu. 
Trích lá thư của cha Doussain, thừa sai tại Đàng Trong, gửi về 
Chủng Viện Paris : 

« Ngày 21.07.1797 

Tôi cũng đã lập lại một nhà dòng nữ mà Đức cha Véren đã cải tổ. Tôi 
đã dựng cho họ 3 mái nhà, nhưng tôi sợ rằng quân giặc sẽ gây rắc rối 
cho chúng tôi. Nhà dòng này gồm 30 người, và con số các thỉnh sinh 
còn nhiều hơn thế nữa. » (Cochinchine III, trang 271) 

Vị thừa sai này đã kể cho một người bạn : 

« Ngày 22.07.1797 

Tôi còn phải điều khiển một nhà dòng 30 nữ tu gọi là nữ tu Thánh 
Giá. Trong số họ, có nhiều người sốt sắng, có tinh thần tu trì và hy 
sinh nhiều cho Thiên Chúa. Luật lệ của họ khá nhiệm nhặt. Họ giữ 
thinh lặng, trừ ra ngày thứ năm thì họ có thể nói chuyện. Luật lệ của 
họ không quy định một việc khổ chế nào, nhưng tôi rất cần phải cảnh 
giác để giữ lòng hăng hái của họ kẻo họ đi quá xa. Số các thỉnh sinh 
lại còn đông hơn số đã được nhận vào. 

Tôi vừa mới dựng lại ngôi nhà dòng của họ đã bị quân giặc tàn phá 
cách đây 5 năm. » (Cochinchine III, trang 271) 

 

20, « Nhà thày không được ra vào nhà chị em ». 

(Thư chung địa phận Thanh, quyển thứ hai, Hongkong, 1920, trang 
111-112) 

« Dù mà trong phép nhà chị em cấm người nam ở cùng ăn uống hay 
là ra vào trong nhà chị em, nhưng mà có nhiều người nhà chẳng cứ 
phép ấy, lại có thày cả cũng làm gương mù về đàng ấy nữa, vậy 
những tội lỗi ta đã làm xưa nay mà ép Đức Chúa Lời phạt ta cách 
nặng thể này thì chẳng đủ ru ? mà ta càng thêm tội lỗi, càng ngày 
càng ghẹo phép Đức Chúa Lời công bằng vô cùng cho đến nỗi nào ? 
Dù mà ta chẳng có ý trái, có một ý ẩn lánh cho khỏi cơn hiểm nghèo 
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Vậy thày xin Pê [Padrê = cha, linh mục xứ] cấm một lần này cho dứt, 
đừng cho người nhà ở cùng ăn uống, hay là ra vào nơi nhà chị em 
nữa : bằng sau này thày còn nghe thấy kẻ nào lấy làm dễ [coi thường] 
mà chẳng cứ phép thày cấm, thì sẽ liệu cho kẻ phạm được chừa ; 
hoặc là có ai liệt lào trong nhà chị em, cho nên phải vào làm phúc 
cho kẻ ấy, thì xin Pê ra ăn cơm nhà khác. Khi nào có việc cần chị em 
phải làm cơm, thì cũng phải cứ phép ấy chẳng nên sai. » 

[Mgr Longer, 1799] 

 

21, « Nhà mụ thuê đàn ông ». 

(Sách thuật lại các thư chung địa phận Tây Đàng Ngoài, imprimé à 
Kẻ Sở, 1908, trang 276) 

« Vậy thày xin các ông cứ như tờ thày đã làm năm ngoái cùng bảo 
người nhà từ này mà đi, dù mà nhà khách chị em ở ngoài mặc lòng, 
thì người ta chẳng nên ăn cơm ở đấy nữa, bằng kẻ bề ngoài mà có 
làm việc gì giúp chị em thì thày chẳng cấm, song le thày xin các ông 
có nhà chị em trong địa phận mình, thì bảo bà mụ hay là chị ả đừng 
cắt những người còn trẻ tuổi mà bưng cơm nước cho khách ; bằng 
chị em thuê được người có vợ con mà làm ruộng mình ấy là tốt lắm, 
thì phải cho tiền gạo, giao vợ con người ấy nấu nướng ; nếu nuôi kẻ 
ở một năm, thì phải tìm nhà xa cho kẻ ấy ở, chẳng nên cho nằm nhà 
khách ; hoặc có tìm được người nấu nướng cho thì chị em sẽ phát 
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22, Báo cáo năm 1806. 

Năm 1806, Đức cha Labartette viết báo cáo sau cho Thánh Bộ 
Truyền Bá Đức Tin :  

« Trong giáo phận này, có 9 nhà dòng các nữ tu gọi tên là Mến 
Thánh Giá : 8 nhà ở xứ Đàng Trong và 1 nhà ở xứ Cam Bốt. Đức cha 
Pierre Lambert, Giám mục Bêryte, đã thành lập hội dòng của họ và 
luật lệ của họ được Tòa Thánh công nhận. Họ được các vị Đại diện 
Tông tòa và các thừa sai của Chủng Viện Paris chăm sóc. » 
(Cochinchine III, trang 418-419) 

 

23, Thừa sai Masson. 

Thừa sai Masson viết thư gửi tòa báo của hội « Truyền Bá Đức Tin » 
tại Pháp rằng : 

« Tôi đang ở Nghệ An. Cha Jeantet và tôi phải chịu ẩn mình vài 
tháng trong bóng tối. Tuy vậy, năm này tôi đã có thể giảng tĩnh tâm 
được một lần cho các người Nhà Đức Chúa Trời và cho các nữ tu của 
chúng tôi. 

Các nữ tu của chúng tôi không hề giữ nội vi, họ sống bằng công việc 
tay chân của họ. Họ có các nhà dòng khác nhau, khá đông người. 
Nhưng nhà này và nhà khác rất độc lập với nhau, cho dù họ giữ 
chung một luật lệ mà Tòa Thánh đã chuẩn y. » (APF, tập 4, 1830, 
trang 311-335)
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24, Công Luận Gò Thị năm 1841. 

(Công Luận Gò Thị, Saigon, Ex Typis Missionis, 1890, trang …) 

- Thầy một mình chớ vào viện nữ tu ; bằng là việc cần, thì phải có 
vài người nghiêm trang theo cùng mà chứng sự. (trang 23) 

- Trinh nữ thì phải ẩn tu nơi trinh viện. (trang 23) 

- Thầy chớ sốt sắng quá mà giục trinh nữ nào đi nhà phúc. (trang 24) 

- Chớ thơ tờ gì cho người nhà phúc sốt. (trang 26) 

- Chẳng đặng cho họ ven nhà phúc làm nhà bếp. (trang 26) 

- Cấm sub poena suspens. ipso facto, chẳng đặng dùng họ ven nhà 
phúc giúp nấu, giúp việc nhà. (trang 26) 
 

25, Luật dòng thời Đức cha Retord Liêu. 
Vào năm 1850, Đức cha Retord Liêu trình bày cách sơ lược luật 
Dòng Mến Thánh Giá cho Đức cha Albrand, Đại diện Tông tòa xứ 
Quế Châu (Trung Hoa). Lá thư của ngài viết bằng tiếng Pháp, chưa 
hề được xuất bản, hiện được lưu giữ tại : AMEP, tập 815, trang 9, 
15-18. Qua đó, người ta có thể nhận thấy luật Dòng Mến Thánh Giá 
vào thời kỳ này, đã khác xa rất nhiều so với bản luật mà Đức cha 
Lambert đưa ra khi lập dòng năm 1670.  

Bản luật dòng mà Đức cha Retord Liêu đề cập tới ở đây tương đồng 
với bản chữ quốc ngữ : Sách phép dòng chị em Mến Câu Rút Đức 
Chúa Jêsu, lưu giữ được tại Paris : AMEP, tập số 1154. 
 

26, Thư của Đức cha Pellerin Phan. 

(AMEP, tập 771, trang 35-37) 
« 1851. 
Hai tuần sau có lá thư thứ hai của Đức Giám mục gửi riêng cho các 
nữ tu. Lá thư đề ngày Lễ Mân Côi 1851 (không ghi nơi chốn). Đức 
cha Pellerin mang một trách nhiệm nặng nề, khẩn khoản xin các nữ 
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« Trong giáo phận mới của chúng ta, các tu viện có một chỗ đứng ưu 
tiên, và chúng ta sẽ để ý đến cách đặc biệt. Những điều bắt buộc nơi các 
nữ tu thì nghiêm nhặt hơn so với các tín hữu bình thường, và sự thánh 
thiện của những tín hữu bình thường không đủ cho các nữ tu ; do đó 
phải trung thành tương xứng với những ân sủng đặc biệt. [trang 36] 

1, Các nữ tu bắt buộc phải tuân giữ nghiêm chỉnh luật lệ do Đức cha 
Labartette đã thiết lập, với một vài điều quy định đặc biệt của Đức 
cha Taberd. Mỗi Chúa Nhật, chị Bề trên phải đọc và giải thích bản 
luật. Làm cách nào tuân giữ luật lệ đó nếu như ta không biết đến ? 
Tất cả mọi nữ tu phải tham dự nghe buổi đọc bản luật này. 

2, Nghiêm cấm các nữ tu đi ra khỏi tu viện, dù một hay hai ngày, 
hoặc chỉ là vài giờ đồng hồ. Chị Bề trên có trọng trách trông coi để 
không có một chút buông thả nào về điểm này. Về tất cả những tiếp 
xúc với bên ngoài, luật đã dạy phải dùng tới một phụ nữ tốt có tiếng 
thơm. Nếu như lễ Chúa Nhật được cử hành tại một giáo xứ kế cận, 
các nữ tu không được đi tham dự, nhất là khi phải ngủ hay ăn uống 
tại nhà các giáo dân. Biệt lệ, chị em có thể đến đó một đôi lần, nếu 
giáo xứ ấy gần tu viện. 

3, Mỗi tu viện phải có những sách cần thiết. Nếu như thiếu, các nữ tu 
phải mượn và chép lại. 

4, Những quy định về đức khó nghèo do Đức cha Cuenot ban hành, 
cần phải được tuân theo đúng từng ly từng tí. Tất cả những nữ tu có 
của cải riêng sẽ bị đuổi ra khỏi tu viện một cách không thương xót 
(vì ấy là cội rễ nhiều sự lỗi kể chẳng xiết). Vì lý lẽ hay nại ra để vi 
phạm điểm này là để mua thuốc thang, vậy tu viện sẽ phải lo liệu 
việc mua tất cả mọi thuốc thang cần thiết.  

5, Quy luật về những kinh nguyện đọc vào những ngày thường, Chúa 
nhật và lễ, ngày thứ sáu, v.v. [trang 37] Theo một quy định đặc biệt 
liên quan đến những kinh nguyện đọc cho những người qua đời. » 

Lá thư kết thúc với một lời chúc lành đặc biệt cho các nữ tu. »  
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27, Qui Nhơn năm 1905. 
Trích từ tập sách tựa đề : Bổn luật các nhà phước địa phận Bình 
Định, do nhà in Làng Sông xuất bản năm 1905 : 

[trang 15] 

« Lập Nhà Phước có ý nào ? - Đức Giám Mục quản nhậm xứ nầy đầu 
hết, đã gần 250 năm nay, người khởi mở lập nhà phước đầu hết tại 
Quảng Ngãi tỉnh ; đến sau các đấng nối quờn người noi theo mà mở 
ra các tỉnh khác […] » 

[trang 16] 

« Bề trên Nhà Phước là ai ? – Xưa Đức Giám Mục thừa chánh quờn 
mình mà khởi tạo nhà phước theo ý mình tùy tiện ; nên chỉ một 
quyền Giám mục quản trị các nhà ấy trong hạt mình, mặc ý người 
định liệu sửa sang đổi dời luật phép ; chẳng ai trở đáng đặng. Vậy thì 
chính Đức Giám mục là Bề trên cả, cho nên các [trang 17] nhà 
phước, trước là phải kính phục chịu lụy người mọi đàng ; sau là hằng 
ngày phải cầu nguyện cho người. » 

[trang 31-32] 

Khấn hứa hay Dốc lòng ? 

« Những kẻ mới vào tập học đàng nhơn đức trong nhà phước, thì 
chưa buộc dốc lòng đều gì, một phải giữ phận mình, lo luyện tập tấn 
tới đàng lành mà thôi.  

Đến khi đã đặng vào sổ thì mới dốc lòng giữ ba đều, các người nhà 
phước nhà dòng quen khấn giữ. 

Còn như ai ở nhà phước đã lâu, thấy mình cũng khá vững, tuổi cũng 
đã cao, thế không còn màng sự đời nữa, muốn khấn hứa giữ ba đều 
ấy trọn đời, thì phải tỏ căn duyên cho Cha linh hồn xét đã. Liệu việc 
bề trong xong rồi, thì phải thưa ra ngoài, cho Cha cùng Bà nhứt định 
liệu trình cùng Đ. Giám mục cho người toan định : nên không, mặc 
thửa ý người. […] 
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Thường năm đến lễ Đức Chúa Bà phú mình vào đền thánh, phải đọc 
lại lời dốc lòng, lời khấn, trước mặt Cha bổn sở. Song phải phân liệu 
đều nầy : như trong nhà có kẻ khấn thiệt thì khi đọc chung cùng kẻ 
khác phải đọc tiếng khấn thay vì tiếng dốc lòng. » 

Lời đọc khi dốc lòng : 

« Nhơn danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 

Dầu tôi là kẻ tội lỗi vô ngằn, và đáng sa địa ngục chịu khốn khó đời 
đời ; song tôi cậy vì sự thương khó cùng công nghiệp Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô, là Chúa chúng tôi, đã chịu chết trên cây Thánh Giá vì 
tôi ; nên nay trước mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi dám dốc lòng giữ 
ba đều nầy cho đến trọn đời : Một là tôi dốc lòng giữ lòng khó khăn, 
chẳng có của gì riêng ; hai là dốc lòng giữ mình đồng trinh sạch sẽ 
cho đến trọn đời ; ba là dốc lòng chịu lụy ba bực Bề trên sau nầy : 
thứ nhứt là Đ. Giám mục thay mặt Đức Thánh Phapha, xem sóc địa 
phận nầy ; thứ hai là Thầy cả Đức Giám Mục nấy phú coi sóc nhà 
phước nầy ; thứ ba là Bà nhứt đang cai nhà phước nầy cùng những kẻ 
kế sau. Lại tôi dốc lòng giữ cho cẩn thận chín chắn mọi phép luật. 
Song bởi vì tôi yếu đuối lắm, chẳng hề làm đặng việc gì lành cho 
đáng, thì tôi dưng cho Đức Chúa Trời mọi sự thương khó cùng công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng công nghiệp Đức Chúa Bà, ông thánh 
Giuse, cùng bà thánh Têlêxa đồng trinh. Xin Đức Chúa Trời xuống 
ơn giúp sức cho tôi đặng giữ ba đều đã dốc lòng cho trọn. » 

 

28, Phát Diệm năm 1906. 

Thừa sai Poncet kể chuyện các nữ tu Mến Thánh Giá tại Phát Diệm 
vào năm 1906 rằng : 

« Vào năm 1906, có nhiều nữ tu trong giáo phận : các nữ tu tại Phát 
Diệm mà người ta còn gọi là các nữ tu Nhà In, tại vì các « chị em » 
in sách bằng tiếng Nôm (giáo lý, sách kinh và những sách khác) với 
các bản khắc. 

Cũng còn có các nhà dòng tại Bách Bát, tại Phúc Nhạc, tại Cách Tâm 
và tại Kẻ Bền. 
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Các nhà dòng hoàn toàn độc lập đối với nhau, và mỗi nhà trực tiếp lo 
tuyển chọn nhân sự lấy cho mình. Từ thời thành lập bởi Đức cha 
Lambert de la Motte vào năm 1670, luật lệ của các nữ tu Mến Thánh 
Giá không thay đổi. Các nữ tu không tuyên khấn, không có bề trên 
đích thực. Mỗi vị thừa sai chịu trách nhiệm nơi nào thì ít hay nhiều, 
tùy theo tính khí và hoàn cảnh, phải chăm lo cho các nhà dòng nằm 
trong địa sở của mình. 

Các « chị em » mặc quần và áo đen dài tới đầu gối, khăn quấn tóc 
mầu trắng rất giản dị và giữ tóc ngắn. Để sinh sống, họ lo làm ruộng, 
nuôi tằm dệt tơ. 

Họ đã phục vụ rất nhiều trong thời bắt đạo, và luôn luôn trung thành 
tuân giữ hai hay ba điểm trong luật dòng của họ : ăn chay, kiêng thịt 
và cầu nguyện lâu giờ (quãng 2 giờ đồng hồ mỗi ngày) thay cho kinh 
thần vụ (l’office). Nhưng về sự thinh lặng, bác ái, vâng lời, thì còn 
phải chờ đợi nhiều. Những chuyện cãi vã giữa họ thì xảy ra thường 
xuyên, bởi vì luôn có những người mang tính khó chịu, cau có. » 
(Constant Poncet, Souvenir d’un ancien sur le Thanh Hoa catholique 
et la Mission du Tonkin Maritime, trang 18-19) 

 

29, Tại Sài Gòn 1924. 
Theo phúc trình thường niên của Giáo phận Tây Đàng Trong năm 
1924, có một điều « quan trọng cho các nhà dòng Mến Thánh Giá, đó 
là việc xét lại bản luật của họ và tu chỉnh lại với những quy định của 
bộ luật mới. »  

Bởi vì : 

« bản luật cũ được soạn ra cho những trinh nữ sống chung, không có 
lời khấn công khai, và chuyên chăm các việc đạo đức trong nhà, việc 
tập luyện các nhân đức và việc dạy dỗ những người dự tòng cùng 
phái và việc giáo dục các thiếu nữ. Bản luật đó ngày nay không thích 
hợp nữa. » (Compte-rendu, 1924, trang 105) 
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30, Công đồng Đông Dương năm 1934. 
Công đồng Đông Dương được cử hành tại Hà Nội, từ ngày 18.11 tới 
ngày 06.12 năm 1934. Công đồng này có nói tới các chị Mến Thánh 
Giá trong những điều số 104-110. 

« 104. Không ai mà không biết tới công trạng cao cả của các trinh nữ 
và các phụ nữ này đã thực hiện trong quá khứ và trong những thời 
bắt đạo. Họ là những người tuyên giữ một luật lệ thánh thiện và khổ 
hạnh. 

105. Vì những điều kiện đã thay đổi và hòa bình được đem lại cho 
Giáo Hội, Tòa Thánh mong muốn rằng đời sống tu trì với những lời 
khấn, như Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá đã quy định, được 
đem vào những cộng đoàn này. 

106. Công đồng khen ngợi những đấng bản quyền nào đã thực hiện 
thành công cuộc cải tổ, và công đồng khuyến khích các vị khác, 
trong giáo phận mình, liệu sao có một hội dòng thuộc giáo phận từ 
những cộng đoàn đó, với nhà tập duy nhất và các lời khấn dòng, ban 
đầu thì tạm thời, sau thì vĩnh viễn, theo như giáo luật đã quy định. 

107. Về việc hướng dẫn nhà tập, việc huấn luyện tu đức cho các 
khấn sinh trẻ và ngay cả việc điều hành hội dòng, trong khi chờ đợi 
các người của chính hội dòng có thể đảm đương được, có thể nhờ tới 
các nữ tu người Âu châu thuộc các hội dòng đang hiện diện trong 
vùng. 

108. Trước khi lo việc thiết lập các hội dòng giáo phận này, các đấng 
bản quyền sở tại phải theo chỉ định của khoản giáo luật số 492, lập 
một bản phúc trình chính xác gửi Tòa Thánh về những điều đã làm, 
và theo những mẫu mực mà Tòa Thánh đã ra hay sẽ ra trong lãnh vực 
này. 

109. Trong khi chờ đợi, phải xem những nhà các phụ nữ đạo đức ấy 
như những cộng đoàn không có lời khấn, thuộc quyền giáo phận, mà 
giáo luật khoản 678-687 bàn tới, và các đấng bản quyền sở tại phải 
coi các nhà ấy như vậy và điều hành các nhà ấy theo danh nghĩa đó. 
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110. Trong tương lai, người ta sẽ bỏ tên gọi « nữ đan sĩ » (moniales) 
hay « đan viện » (monastères), vì không thích hợp với hiện tại nữa, 
theo khoản giáo luật số 188-7. Các chị Mến Thánh Giá hay các người 
khác cùng hoàn cảnh tương tự, ít nữa, sẽ được gọi trong các bản văn 
chính thức là nữ tu (sœurs), nếu họ đã tuyên khấn, hay là phụ nữ sốt 
sắng và đạo đức (femmes pieuses et religieuses), nếu họ không tuyên 
khấn. » 

(Primum concilium indosinense, anno 1934, Hànôi, Trung-Hoà, 1938). 

 

31, Tại Huế 1937. 
Tờ báo của Hội Thừa Sai Paris đưa tin về Giáo phận Huế rằng : 

« Ngày 13.12.1937,  

Giáo phận Huế vừa có được thêm một hội dòng tu mới. Những nhà 
dòng bản xứ đã luôn luôn là những cộng đoàn giản đơn gồm những 
người đạo đức, làm rất nhiều việc tốt, (họ đã rất có công trạng, nhất 
là vào thời gian bắt đạo), nhưng họ không bị bó buộc bởi những lời 
khấn dòng. Tòa Thánh vừa ban cho họ đặc ân này. Chính tại nhà 
dòng Kim Hai (= Kim Đôi), gần Huế, mà 12 chị Mến Thánh Giá đầu 
tiên đã khởi sự nhà tập theo giáo luật của họ vào ngày 02.11 vừa 
qua. » (BSME, 1938, trang 58) 

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 2 

 

 

 

Lời khấn 
 

 

 

Trong bài này, chúng ta đề cập tới một khía cạnh pháp lý đặc biệt 
của Dòng Mến Thánh Giá, đó là : 

- Lời Khấn 

- Lời Dốc Lòng 

Đây sẽ không phải là một bài tìm hiểu về giáo luật hay thần học, 
nhưng chỉ là những câu chuyện lịch sử liên quan tới chuyên đề này 
mà thôi. 

Chúng ta đã biết nhận xét của cha Jean Guennou rằng nữ tu Mến 
Thánh Giá, khi thành lập, có ba lời khấn dòng ; nhưng vào thời sau 
đó, những cuộc bắt đạo không ngừng đã khiến « các cộng đoàn phải 
thường xuyên phân tán, phải luôn luôn lo lắng cảnh giác. Lúc đó, 
người ta đã thay những lời khấn bằng những lời « dốc lòng » 
(« ferme-propos ») ». 

Sự thật lịch sử có đúng như thế không ? 
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Chúng ta còn gặp thấy ý kiến cho rằng ngày 02 tháng 02 năm 1925 
đã diễn ra lễ khấn lần đầu cho 61 nữ tu tại Lưu Phương, Phát Diệm. 
Đây cũng là lễ khấn thứ 2 của các nữ tu Mến Thánh Giá trên đất 
nước Việt Nam, sau 255 năm (1670-1925) kể từ khi Đức cha 
Lambert de la Motte nhận lời khấn của hai nữ tu Anê và Paula tại 
Phố Hiến ngày 19 tháng 02 năm 1670. 

Sự thật lịch sử có đúng như thế không ? 

Những dòng sau đây, kết quả của một công việc nghiên cứu lâu dài, 
sẽ góp phần trả lời những thắc mắc trên và những điều chưa sáng tỏ 
khác liên quan tới vấn đề « lời khấn » của các nữ tu Mến Thánh Giá. 

Để dễ hiểu, chúng ta sẽ chia bài này ra 2 phần : 

- Phần 1 : từ khi thành lập tới đầu thế kỷ 20. 

- Phần 2 : thời kỳ cải tổ theo bộ giáo luật 1917. 
 

& 
 

Phần 1 : Từ khi thành lập tới đầu thế kỷ 20. 
 

1, Lời khấn. 
Khi lập dòng năm 1670, Đức cha Lambert đã quy định ngay từ điều 
luật số 1 rằng : 

« Ai là kẻ thấy mình được gọi vào Hội dòng này phải tuyên hứa ba 
lời khấn quen thuộc là khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, và chỉ được 
chấp nhận sau hai năm thử luyện. » 

Và lịch sử còn ghi lại rằng hai nữ tu đầu tiên tuyên khấn là chị Anê 
và chị Paula, ngày 19.02.1670 : 

« Cha đã ao ước được chuyện trò với chúng con sau khi chúng con 
đã tuyên thệ những lời khấn một cách công khai ngày Lễ Tro, trước 
sự hiện diện của cha, để nói cho chúng con một vài điều nữa về sự 
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trọng trong địa vị chúng con và về sự trọn lành mà lòng nhân từ 
của Thiên Chúa đã gọi chúng con vào. » 

Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Đàng Ngoài, Đức cha 
Lambert có ghi lại rằng : « Chúng tôi được an ủi thấy nhiều phụ nữ 
đức hạnh đã khấn hứa giữ một đời sống thánh thiện chung với 
nhau. » (Mgr Lambert : AMEP, tập 677, trang 215) 
 

2, Ba hình thức tu trì. 
Chúng ta sẽ phân biệt ba hình thức thức sống đời tu khác nhau mà 
Đức cha Lambert đã sáng lập. 

A, Hội Dòng Tông Đồ : 

Theo sáng kiến của Đức cha Lambert, công đồng Ayuthia năm 1664 
đã lập ra Hội Dòng Tông Đồ, quy tụ mọi nam nhân lo việc truyền 
giáo, từ giám mục cho tới giáo dân. Hội Dòng này có lời khấn theo 
giáo luật, không những bên ngoài, mà cả bên trong nữa. Tuy nhiên, 
Tòa Thánh đã không chấp nhận việc thành lập Hội Dòng này. 

B, Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến Thánh Giá : 

Vào mùa hè năm 1668, Đức cha Lambert đã có sáng kiến về việc lập 
Hiệp Hội đạo đức này cho mọi giáo dân nam nữ, không có lời khấn. 
Hiệp hội này được Tòa Thánh nhìn nhận vào năm 1679. 

C, Dòng Mến Thánh Giá : 

Dòng Chị Em Mến Thánh Giá, có lời khấn, và được Tòa Thánh nhìn 
nhận vào năm 1679 cùng với Hiệp Hội Các Tín Hữu Nam Nữ Mến 
Thánh Giá nói trên. 
 

3, Những chứng nhân đương thời. 

Đức cha Pallu : 

Với những từ ngữ giáo luật theo nghĩa hồi đó, (khác xa với ý nghĩa 
ngày hôm nay), Đức cha Pallu nói với các cha phụ trách Chủng Viện 
tại Paris rằng :  
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« Về chuyện các chị em Kitô hữu nhiệt thành mà Đức cha Bêryte đã 
quy tụ lại với nhau dưới một số quy luật và họ đã tuyên thệ ba lời 
khấn đơn là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, phải rất lưu tâm mà chớ 
xin nhìn nhận tổ chức (institut) của họ như một dòng tu mới (nouvelle 
religion). […] Về cách thức, tôi nhận thấy là nên xin các ân xá cho 
hiệp hội (congrégation) các thiếu nữ mà Đức cha Bêryte đã thiết lập 
tại xứ Đàng Ngoài : các chị em có ba lời khấn đơn, có các nghĩa vụ 
này nọ, có các quy luật này nọ. Trong việc này, hãy tuân giữ những gì 
người ta quen làm tại Roma khi thành lập những huynh đoàn 
(confréries) mới. Các ân xá nên xin sẽ là ân toàn xá cho ngày gia nhập 
và ngày tuyên khấn, và tất cả những ân xá đã được ghi trong các thể 
thức bình thường và đặc biệt. » (Tonkin, trang 105). 

Thừa sai Bourges Gia : 

Trong bản tường trình năm 1670 về Paris, ngài có nói về Dòng Mến 
Thánh Giá như sau :  

« Một nhóm các bà góa và thiếu nữ đã khởi sự tuân giữ những quy 
luật mà Đức cha Bêryte đã dựng nên cho họ để bắt đầu một Tu Hội 
dưới ba lời khấn đơn mà họ sẽ tuyên thệ. Và vì sợ bị kẻ ngoại khám 
phá ra, các chị em đã chia nhau ra làm hai nhà. » (Tonkin, trang 105). 

 

4, Tại Xiêm La. 
Một sử gia đã viết :  

« Thành công trong việc xây dựng nhà từ thiện giúp các kẻ nghèo 
bệnh hoạn đã thúc đẩy Giám mục Bêryte thực hiện dự án của ngài về 
việc thiết lập tại Xiêm La hội dòng các chị em Mến Thánh Giá. Đã 
có vài trinh nữ và vài bà góa có đạo sống chung với nhau trong tinh 
thần cộng đoàn rồi ; họ đón nhận hội dòng thánh thiện này với niềm 
vui, bắt đầu năm nhà thử, sau năm đó họ đã tuyên thệ các lời khấn, 
và nhiệt thành lo việc giáo dục các trẻ nữ và các việc từ thiện cho 
những người cùng phái như họ. » (AMEP, tập 131, trang 266) 
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5, Đức cha Lambert sang Đàng Trong lần thứ hai. 
Dịp này, Đức cha Lambert cho một số nữ tu Mến Thánh Giá được 
tuyên khấn : 

- Ngày 13.12.1675, bốn chị khấn tại giáo xứ Bầu Tây (Quảng Ngãi). 

- Ngày 18.12.1675, lễ khấn của bà Bôna Con Doi (An Chỉ, Quảng Ngãi). 

« 13.- Chúng tôi đã nhận các lời khấn của bốn trinh nữ là những 
người đã được phép cho khấn. Các chị đã tuyên khấn với nhiều 
gương sáng, khi các tín hữu hội họp lại dự thánh lễ do Đức Giám 
mục cử hành. Chúng tôi đã cho một người nghèo không có áo quần 
tiền bạc để mua một tấm áo. Công thức khấn của bốn trinh nữ bằng 
tiếng Đàng Trong là : « Tôi là Anna trong tay Đức Thầy Vispo khấn 
hứa cùng Đức Chúa Blời giữ mình đồng trinh từ đến khi chết và ở 
cùng chị em làm mọi sự chung. » 

« 18.- Bà Bôna Con Doi đã khấn trong thánh lễ do Đức Giám mục cử 
hành theo cùng công thức như bốn chị đã tuyên khấn tại Bầu Tây, 
trước sự hiện diện của các bổn đạo và bà bề trên của bà và một vài 
trinh nữ khác, các trinh nữ này là những người đã hướng dẫn bà và 
đã đưa bà về nhà của họ. » (Nhật Ký của Đức cha Lambert : AMEP, 
tập 877, trang 574)  

Điều này, không những chính Đức cha Lambert viết trong nhật ký 
của ngài như trên, mà cha Vachet cũng kể ra khi cha viết thư gửi về 
Paris : 

« Ngày 20.10.1677. 

Chuyến đi vừa qua của Đức Thầy là trong tỉnh Quảng Nghĩa, một 
phần là để nhận tại đó những lời khấn của các thiếu nữ Thánh Giá. 
Suốt ba năm qua, từ khi thành lập nhà dòng đầu tiên của họ trong 
vương quốc này, họ luôn kiên trung can trường tuân giữ luật dòng 
của họ. Những chị lâu năm nhất đã tuyên khấn trọng thể cách công 
khai trong giáo xứ Thánh Gia nằm kế bên nhà dòng của họ, nhà dòng 
gồm 12 chị em. Căn nhà này phải đứng vững vàng như đã quyết định 
thế, nhiều thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa đã xin Đức Thầy thiết 
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Sau này, cha Brisacier cũng tường thuật như thế khi soạn tiểu sử Đức 
cha Lambert. Cha nói : 

« Ngài phải trở lại triều đình, vừa để giúp cho một vài giáo hữu, vừa 
để xin vua giấy thông hành cho phép trở lại Xiêm. Đức cha Bêryte 
dọc đường đã thăm viếng những xứ nằm ở giữa vương quốc. Và 
những bổn đạo mới nhiệt thành nhất từ các xứ khác đã chạy đến với 
ngài để tìm sự nâng đỡ mà ngài không thể mang đến tận nơi họ ở. 
Ngài đã vui lòng dừng chân tại nơi có cộng đoàn các thiếu nữ đức 
hạnh mà chúng tôi đã nói tới, và trong vương quốc đó, người ta gọi 
họ là các chị em Mến Thánh Giá. Họ gồm 12 người, và những người 
lâu năm nhất đã tuyên hứa những lời khấn đơn trong tay vị Đại diện 
Tông tòa, với những cung cách thật là lành thánh, khiến mọi cặp mắt 
nhìn thấy đều phải rơi lệ sốt mến. Sau đó còn có thật nhiều những 
thiếu nữ khác muốn bắt chước họ, nên vị Giám mục buộc lòng phải 
thiết lập một hay hai cộng đoàn khác cũng giống như cộng đoàn đầu 
tiên, rồi ngài đã chia tay họ với nỗi bùi ngùi trong lòng. » (AMEP, 
tập 877, trang 723) 

 

6, Cha Jean de Sainte Croix. 
Cha Dòng Đa Minh người Tây Ban Nha này đã tìm cách đẩy các chị 
Mến Thánh Giá tại Kiên Lao sang Dòng nữ Đa Minh với áp lực sau : 

« Tháng 11 năm vừa qua [1709], vài nữ tu làng Kiên Lao đại diện 
cộng đoàn đến hỏi ý kiến các Đức cha Auren và Basilée về đề nghị 
của cha Jean de Sainte Croix mới đưa ra cho họ là phải khấn tất cả ba 
lời khấn. Ngài cho họ thời hạn là một tháng để quyết định, nghĩa là 
tới Chúa nhật Mùa Vọng và nếu ai từ chối, ngài sẽ đuổi ra khỏi nhà. 
Các Đức cha Auren và Basilée khuyến khích các nữ tu này hãy kiên 
vững với hội dòng đầu tiên của họ và khuyên họ hãy xin cha Jean de 
Sainte Croix đừng bắt họ phải khấn tất cả ba lời khấn cách vĩnh viễn, 
nhưng chỉ khấn cho một thời gian ngắn, thí dụ như khấn một năm 
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7, Đức cha Belot. 
Đức cha Belot Lót, Giám mục hiệu tòa Basilée, kế nhiệm Đức cha 
Bourges Gia, chăm lo cách riêng « những nữ tu Mến Thánh Giá do 
Đức cố Giám mục Bêryte thành lập khi ngài đến xứ Đàng Ngoài 
[1669-1670], và từ ngày đó các nữ tu ấy đã phát triển mạnh mẽ trong 
vương quốc này. Khi Đức Giám mục Basilée vào tới xứ Nghệ An 
tháng 2 năm 1713, ngài đã cố gắng khơi lại lòng nhiệt thành và dạy 
tuân giữ chính xác luật dòng. Một vài chị trong số các nữ tu của cộng 
đoàn đã tuyên khấn trong tay ngài, có nhiều thiếu nữ trẻ đã tận hiến 
cho Thiên Chúa bằng cách gia nhập vào những ngôi nhà thánh thiện 
này. » (AMEP, tập 685, trang 337) 

 

8, Đức cha Néez Lui. 

Đức cha Néez Lui, Giám mục hiệu tòa Céomanie, rất có lòng yêu 
mến và nâng đỡ các nữ tu Mến Thánh Giá. Ngài vẫn chăm lo và giúp 
cho các chị tiến đến bậc khấn, như một vài sử liệu đã kể lại. 

Năm 1715 : 

« Ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, Đức cha Céomanie cho 5 nữ 
tu Mến Thánh Giá tuyên khấn, chị trẻ nhất cũng gần 50 tuổi. Các chị 
này đã vào nhà dòng từ thuở tấm bé, chắc chắn là đã có thể tuyên 
khấn từ lâu. Nhưng giáo phận này là xứ bị bắt đạo, chẳng có tường 
cao cổng kín, chẳng có yên hàn lâu dài. Nhân đó, chúng tôi nghĩ rằng 
nên chờ đợi các chị đến tuổi khá cao hầu không còn nghi ngại rằng 
các chị thiếu bền đỗ trong ơn gọi cho tới chết. » (Journal de 1751. 
AMEP, tập 688, trang 266) 

Năm 1754 : 

« Ngày thứ hai tháng hai, Đức cha Céomanie cho 3 nữ tu Mến Thánh 
Giá Đức Chúa Giêsu Kitô được tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh và 
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Năm 1755 : 

« Ngày thứ mười trong tháng tám, Đức cha Céomanie cho 5 nữ tu 
Mến Thánh Giá nhà Trại Nhồi được tuyên khấn, chị trẻ nhất 43 tuổi 
hiện nay là bề trên ngôi nhà này. Tất cả 5 chị đều đã ở trong cộng 
đoàn từ 20 năm nay. Sau một thời ở nhà tập rất đỗi lâu dài một cách 
gương mẫu như vậy, chúng tôi hy vọng rằng sau này các chị sẽ 
không thay đổi quyết định của mình. […] 

Ngày 15 tháng 8, Đức cha còn cho 4 nữ tu Mến Thánh Giá nhà Kẻ 
Trình được tuyên khấn, chị trẻ nhất đã 56 tuổi hiện là bề trên ngôi 
nhà. Tất cả 4 chị đều đã ở trong cộng đoàn này từ trên 35 năm nay. 
(AMEP, tập 688, trang 668) 

 

9, Công đồng Đàng Ngoài năm 1753. 

Công đồng đầu tiên tại Đàng Ngoài, tức công đồng Phố Hiến năm 
1670, có nói tới các nữ tu Mến Thánh Giá. Công đồng Đàng Ngoài 
lần thứ 2, tại Lục Thủy Hạ xứ Bùi Chu năm 1753, cũng nói tới việc 
khấn dòng của các nữ tu này như sau : 

« Nghị quyết số 7. 

Nghị quyết về lời khấn khiết tịnh trọn đời. 

Bởi vì các trinh nữ sống trong sự nguy hiểm rất lớn tại vương quốc 
Đàng Ngoài này, nơi mà tình trạng tôn giáo không được vững vàng, 
điều mà kinh nghiệm đã chứng minh, do đó, công đồng quyết định 
rằng trong tương lai, không một nữ tu nào, Mến Thánh Giá cũng như 
Dòng Ba Đa Minh, có thể được phép tuyên khấn đức khiết tịnh trọn 
đời, trừ khi đã ngoài bốn mươi tuổi trọn. » (Archives de Propaganda 
Fide : Scritture Originali, Indie Orientali Cina, tập 27, folio 411) 
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10, Tuổi khấn dòng. 
Năm 1766, Đức cha Reydellet Bê, Giám mục Tây Đàng Ngoài, trình 
bày rằng : 

« Hội dòng này đã được thành lập với phép tắc và sự chuẩn nhận của 
Rôma bởi các vị Đại diện Tông tòa của chúng tôi và tiếp đó được 
công nhận bởi Tòa Thánh. Trong giáo phận tông tòa này, có 20 nhà 
[…] Các nữ tu được miễn khỏi giữ nội vi, vì những hiểm nghèo mà 
họ thường xuyên gặp phải. Người ta chỉ cho phép họ được khấn vào 
tuổi 40 hay 50 mà thôi. Họ có lòng đạo đức, người ta có thể nói rằng 
họ có hương thơm Đức Giêsu Kitô. Nói chung, họ được yêu mến và 
kính nể nơi các bổn đạo và nơi các kẻ ngoại quen biết họ. » (AMEP, 
tập 690, trang 464) 

Tại Pháp, người ta cũng giới thiệu các nữ tu ấy như vậy : 

« Đời sống của họ thì khổ cực, lam lũ và khổ chế. Họ chỉ tuyên hứa 
những lời khấn đơn, và họ chỉ được phép tuyên khấn lúc đã tới 40 
tuổi. Họ chỉ khấn một năm một mà thôi. Sau mỗi năm, họ có thể 
khấn lại nếu người ta xét rằng có thể được. » (Nouvelles des Missions 
Orientales, reçues au Séminaire des Missions Étrangères, à Paris, en 
1785 et 1786, Amsterdam, 1787, trang 80). 

 

11, Tại Đàng Trong. 
Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong đã gặp rất nhiều gian nan thử 
thách ngay trong chính lòng Giáo Hội địa phương do sự tranh chấp 
quyền bính giữa các thừa sai của các hội dòng và các quốc tịch khác 
nhau gây ra. Tới cuối thế kỷ 18, Đức cha Jean Labartette tái lập 
Dòng Mến Thánh Giá, và ngài viết thư báo cáo cho Tòa Thánh hay 
rằng các chị quãng 40 tuổi mới được khấn, mặc dù trường hợp này 
rất hiếm. Rồi ngài hỏi kỹ Tòa Thánh xem có thể cho các chị khấn 
tạm cứ mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng hay mỗi năm không ? Tòa Thánh đã 
trả lời là được, miễn sao có sự đồng ý của vị Đại diện Tông tòa. Và 
đây là tư liệu để chứng minh : 
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« 25.01.1808  

Hỏi : có phải cho phép khấn dòng theo như thể thức mà vị Đại diện 
Tông tòa Đàng Trong đã trình bày không ? tức là : các nữ tu không 
giữ lời khấn trọng thể các đức khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và nội 
vi. Tuy nhiên, khi họ được quãng 40 tuổi, thay vì lời khấn trọng thể, 
để tránh thiệt thòi, họ có thể tuyên khấn tạm thời, người này thì khấn 
3 tháng, người khác thì 6 tháng, người khác nữa thì 1 năm, các 
trường hợp này cũng rất hiếm. 

Trả lời của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin : Được phép, miễn là các nữ 
tu tuyên hứa những lời khấn hoàn thiện theo lời khuyên dạy và sự đồng 
ý của các vị Đại diện Tông tòa và các cha giải tội. » (Jean-Joseph 
Rouseille, Collectanae Constitutionum, Decretorum, Indultorum ac 
Instructionum Sanctae Sedis, Hongkong, 1898, trang 881) 

 

12, Đàng Ngoài năm 1807. 

Một sử liệu năm 1807 cho thấy tại Giáo phận Tây Đàng Ngoài có 
được gần 500 nữ tu Mến Thánh Giá, trong 24 hay 25 nhà : 

« Các chị chỉ giữ lời khấn đơn, người ta cho phép các chị khấn lúc 
được 40 tuổi. Các chị chỉ khấn một năm, rồi khấn lại lại mỗi năm. » 
(AMEP, tập 693, trang 1059-1060) 

 

13, Công thức khấn tại Đàng Ngoài. 

Trong tập tài liệu viết tay : Sách phép dòng chị em Mến Câu Rút Đức 
Chúa Jêsu, có lẽ vào khoảng năm 1790-1795, lưu giữ được tại Paris 
(AMEP, tập số 1154), đoạn 18 rằng : 

« Phải khấn trong dòng là thể nào. 

Bởi vì trong nước An Nam, chị em chẳng có nhà nào, cùng nơi nào 
vững bền, thì đấng bề trên chẳng cho chị em khấn 3 sự trong dòng, 
song le bao giờ người đã xét được người nào đã có tuổi, cùng giữ 
mọi phép trong dòng lâu năm, mà cho người ấy khấn 3 sự đã kể vào 
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nhân danh Cha và Con và Phiritô Sanctô. Amen. 

Tôi là mỗ dù tôi là kẻ có tội lỗi, đáng sa địa ngục, song le tôi cậy 
trông công nghiệp Đức Chúa Jêsu đã chịu chết trên cây Câu Rút cho 
tôi, mà tôi cả lòng dám đến trước mặt Đức Chúa Trời Ba ngôi, có 
phép tắc vô cùng, tôi dốc lòng, hay là tôi khấn bấy nhiêu sự sau này, 
một là ở cho khó khăn trọn đời, chẳng lấy của gì làm của riêng tôi, 
hai là giữ mình sạch sẽ trọn đời, 3 là vâng nhời chịu lụy Đức vít-vồ 
Đức thánh papa cho coi sóc phần linh hồn bổn đạo nước Tụng Kinh 
này, cùng thầy cả sacerdote nào coi sóc nơi chúng tôi ở, cùng chịu 
lụy mụ tôi, cùng mụ ngày sau bề trên cho coi sóc cửa nhà chúng tôi. 
Tôi lại dốc lòng giữ cho trọn các phép xưa nay bề trên đã truyền dạy 
cho chúng tôi giữ. Song le bởi vì tôi là kẻ yếu đuối, chẳng có sức mà 
làm nên việc gì lành bởi sức riêng tôi, thì tôi cũng dưng cho Đức 
Chúa Trời Ba ngôi hết mọi việc lành phúc đức Đức Chúa Jêsu đã 
làm, mọi thương khó người đã chịu, mà tôi xin Đức Chúa Trời Ba 
ngôi phù hộ thêm sức mạnh cho tôi. Tôi lại cậy Rất Thánh Đức Bà là 
Mẹ Chúa Dêu trọn đời đồng trinh cùng ông Thánh Juse cùng các 
thánh nam nữ cầu cho tôi giữ bấy nhiêu nhời ấy cho trọn. Amen. » 

Lưu ý : năm 1869, Đức cha Puginier Phước cho in tập sách chữ 
Nôm, tựa : Phép Dòng Chị Em Mến Câu Rút Đức Chúa Giêsu. Về 
lời khấn hay lời dốc lòng, đoạn 18 trong sách này thì cũng hoàn toàn 
như trên đây. 

 

14, Lời dốc lòng. 
Trong lịch sử Dòng Mến Thánh Giá, chúng ta thấy xuất hiện cách 
chính thức « lời dốc lòng » thay cho « lời khấn », là tại Giáo phận 
Đàng Trong thời Đức cha Cuenot Thể. Ngài đã báo cáo về Tòa 
Thánh năm 1841. Rồi năm 1842 rằng : 
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« Ngày 13.11.1842 

Có một hội dòng đạo đức các phụ nữ đời thường (pia congregatio 
mulierum secularum) gọi là Mến Thánh Giá, do vị Đại diện Tông tòa 
là Đức cố Giám mục Véren trước đây đã thành lập. 

Họ có đời sống chung. Vào ngày tuyên hứa, họ tuyên thệ lời dốc 
lòng (propositum), chứ không phải là lời khấn (non votum), đức khó 
nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Họ không giữ nội vi. 

Tại miền Trung Đàng Trong có 15 nhà. Tại miền Bắc Đàng Trong có 2 
nhà. Tại những nơi khác thì các nhà đã bị phá hủy. Nhiều chị em khác 
tập trung lại sống trong các nhà riêng. » (AMEP, tập 749, trang 477) 

[Ở đây, Đức cha Cuenot Thể đã nhầm lẫn khi nói Đức cha Jean 
Labartette, Giám mục hiệu tòa Véren, thành lập Dòng Mến Thánh 
Giá. Câu nhận xét sau đây của cha Pianet có thể giải thích sự nhầm 
lẫn trên : « Đức cha Labartette săn sóc một cách đặc biệt các nữ tu bản 
xứ gọi là Mến Thánh Giá, điều ấy đã làm cho một vài người hiểu sai 
rằng chính ngài là vị thành lập. » (Notes de M. Pianet : AMEP, tập 
805, trang 173)] 

 

15, Đàng Ngoài năm 1846. 
Đức cha Retord Liêu viết rằng : 

« Mỗi nhà có bà bề trên riêng và chính giám mục là bề trên cả của 
hội dòng. Các chị được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng các chị không 
có lời khấn [trọng], chỉ là những lời khấn đơn và tự nguyện. » 
(AMEP, tập 697, trang 830-831) 

Bốn năm sau, ngài giới thiệu Dòng Mến Thánh Giá và luật dòng cho 
Đức cha Albrand, Đại diện Tông tòa Quí Châu bên Trung Hoa. Ngài 
viết :  

« Ngày 09.04.1850 

Ở đây có 23 nhà dòng Mến Thánh Giá gồm 476 nữ tu, những điều 
chính trong bổn luật của họ là : 
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Chương 15 và 16 : y phục của họ phải bằng vải thường và thô sơ, 
màu đen hay màu xám tro. Hằng năm, nhà dòng cung cấp cho mỗi 
người một bộ mặc thường ngày, và cứ mỗi 3 năm, một bộ dài hơn 
cho ngày Chúa Nhật. 

Chương 17 và 18 nói về của cải chung. Họ không được giữ của gì 
riêng. Về các lời khấn vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh, họ được 
khấn theo ý muốn riêng của họ và sau khi đã lãnh ý của cha giải tội 
của họ. » (AMEP, tập 815, trang 9, 16) 

 

16, Cha Gernot Quí tại Cái Mơn. 
Sau hòa ước ngày 05.06.1862, Đức cha Lefebvre Ngãi liền đi kinh 
lược những tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngài đến ban phép thêm sức tại 
Cái Mơn vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. 

« Đức cha cho hai chị tập sinh được tuyên khấn : một là chị Thức là 
người đã vào nhà thử mấy hôm trước ngày nhà dòng gặp nạn (ngày 
09.12.1658), chị đã không chịu quay về lại gia đình và đã đi theo các 
nhóm nữ tu khác nhau ; chị kia là chị Quyến, thuộc nhà dòng Bãi 
Xan, sau này chị giúp nấu ăn cho các cha tại Cái Mơn. » (C. Gernot, 
Les Religieuses Annamites, ASME, 1905, trang 23-24) 

Ngày 04.08.1862, cha Gernot Quí đến nhận nhiệm sở Cái Mơn. Ngài 
sẽ lo củng cố và làm phát triển nhà dòng Mến Thánh Giá tại đây. Về 
việc tuyên khấn, ngài kể : 

« Sau 6 tháng tới 1 năm, các thỉnh sinh được nhận tu phục và khăn 
che đầu màu trắng. […]  

Chỉ sau 5 hay 6 năm thử luyện, và thường thì lâu hơn nữa, dựa theo 
những nhận xét tốt của các dì có trách nhiệm trên họ và các dì phụ 
trách các việc trong nhà, thì họ được phép tuyên khấn. 

Vào ngày lễ trọng Mân Côi, sau khi đã tham dự cuộc tĩnh tâm mà 
thời đó là cho tất cả các nữ tu, họ nhận tu phục và khăn che đầu màu 
đen, và tuyên thệ ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. 
Những lời khấn này là lời khấn tạm và được lập lại mỗi năm vào 
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Vào năm 1902, nhà dòng Cái Mơn có được 149 khấn sinh, 40 tập 
sinh, tức là 189 người. 

 

17, Tại Tây Đàng Trong năm 1866. 

Đức cha Miche Mịch kể rằng : 

« Sài Gòn, ngày 24 tháng 1 năm 1866. 

Cơ sở thứ tư [của giáo phận] không xa lạ gì đối với chúng tôi. Đây là 
một cộng đoàn các phụ nữ người Việt Nam được biết đến dưới danh 
hiệu các chị Mến Thánh Giá. Tôi không biết ai đã cho họ danh hiệu 
này ; nhưng họ chẳng hề bị đóng đinh. Chúng tôi hiện có 5 nhà dòng 
gồm 15 hay 20 người trong mỗi nhà […]. 

Các phụ nữ này chia sẻ đời sống giữa công việc tay chân và việc cầu 
nguyện. Các chị là một gương sáng sống động về các nhân đức Phúc 
Âm mà các chị thực hành dù chẳng hề bị bó buộc bởi một lời khấn 
nào. » (Thư của Đức cha Miche : AMEP, tập 755, trang 527.4-5). 

Đương nhiên, phải hiểu « lời khấn » ở đây là « lời khấn » được giáo 
luật của Giáo Hội toàn cầu nhìn nhận, chứ không phải là « lời khấn » 
do lòng đạo đức trong một hội dòng cá biệt, tại một Giáo Hội địa 
phương, như trường hợp các nữ tu Mến Thánh Giá lúc đó. 

 

18, Tại Tây Đàng Trong năm 1867 : tu phục. 
Vào thời điểm cha Gernot Quí từ Pháp đến Sài Gòn (ngày 
20.01.1862), không ai nghĩ tới chuyện cho các nữ tu Mến Thánh Giá 
một tu phục riêng. Khi đi lễ, các chị mặc áo dài, tay rộng, như các 
phụ nữ trong xứ. Áo bằng vải thường, màu đen cho khấn sinh, màu 
trắng cho tập sinh. 

« Năm 1867, không còn phải sợ những cuộc bắt đạo nữa, tôi nghĩ tới 
việc sửa sang tu phục của họ. Theo ý kiến của vị Đại diện Tông tòa, 
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Cùng hôm ấy, các tập sinh nhận áo và khăn che đầu màu trắng và 
tượng Thánh Giá. 

Một mái tóc đẹp là nét trang điểm được quý chuộng nhất nơi người 
phụ nữ Việt Nam. Khi các bà các cô bổn đạo biết được rằng những 
mái tóc dài ấy sẽ phải hy sinh đi, thì òa lên khóc nức nở cả nhà thờ. 

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, những sợi tóc xinh đẹp ấy đã được tất cả 
các tập sinh vui vẻ mang đi chôn xuống lòng đất. 

Rồi sau cuộc tĩnh tâm từ ngày 27 đến ngày 31 tháng bảy kế đó, tôi đã 
cử hành lại cùng một nghi lễ ấy tại nhà dòng Chợ Quán, và vào lễ 
Mân Côi, tại nhà dòng Cái Nhum. » (C. Gernot, Les Religieuses 
Annamites, ASME, 1905, trang 28) 

 

 

& 

 

 

Phần 2 : thời kỳ cải tổ theo bộ giáo luật 1917. 
 

Cho tới cuối thế kỷ thứ 19, giáo luật mới nhìn nhận những ai tuyên 
giữ lời khấn đơn và sinh sống ngoài nội vi là nữ tu. Bên cạnh đó, 
giáo luật đòi hỏi phải có nhà thử, nhà tập, khấn tạm, khấn trọn, v.v. 
Dòng Mến Thánh Giá, ngay từ đầu là dòng thuộc quyền giám mục và 
giữ ba lời khấn đơn, sẽ cải tổ như thế nào theo quy định của bộ giáo 
luật năm 1917 ? 
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19, Công đồng Kẻ Sặt năm 1900. 
« Trong các địa phận miền Bắc Kỳ này có hai thứ dòng nữ người bản 
cuốc các đấng đã lập hầu như từ khi mới giảng đạo, một là dòng Chị 
em mến câu rút, hai là dòng Ba ông thánh Duminhgô, thì phải 
chuyên cần chịu khó cho hai dòng ấy được bền đỗ, được mở thêm 
rộng và được tấn tới mọi đàng. 

Các chị em ở chung vuối nhau từng nhà mụ, mà dù chẳng khấn mặc 
lòng, thì cũng giữ ba điều cần nhất trong dòng, là nhân đức vâng lời, 
nhân đức khó khăn và nhân đức sạch sẽ. » (Synodo Tunquinensê. 
Công đồng hội lần thứ nhất. Miền Bắc Kỳ, Đàng Ngoài trong nước 
Annam, năm 1900. In tại Kẻ Sở, 1906, trang 62). 

 

20, Những sách luật dòng. 

Năm 1905, nhà in Làng Sông cho ra đời tập sách 76 trang, tựa : Bổn 
luật các nhà phước địa phận Bình Định. Ta đọc thấy nơi trang 31-32 
rằng : 

« Những kẻ mới vào tập học đàng nhơn đức trong nhà phước, thì 
chưa buộc dốc lòng đều gì, một phải giữ phận mình, lo luyện tập tấn 
tới đàng lành mà thôi. Đến khi đã đặng vào sổ thì mới dốc lòng giữ 
ba đều, các người nhà phước nhà dòng quen khấn giữ.  

Còn như ai ở nhà phước đã lâu, thấy mình cũng khá vững, tuổi cũng 
đã cao, thế không còn màng sự đời nữa, muốn khấn hứa giữ ba đều 
ấy trọn đời, thì phải tỏ căn duyên cho Cha linh hồn xét đã. Liệu việc 
bề trong xong rồi, thì phải thưa ra ngoài, cho Cha cùng Bà nhứt định 
liệu trình cùng Đ. Giám mục cho người toan định : nên không, mặc 
thửa ý người. […] 

Thường năm đến lễ Đ. C. Bà phú mình vào đền thánh, phải đọc lại 
lời dốc lòng, lời khấn, trước mặt Cha bổn sở. Song phải phân liệu 
đều nầy : như trong nhà có kẻ khấn thiệt thì khi đọc chung cùng kẻ 
khác phải đọc tiếng khấn thay vì tiếng dốc lòng. » 

Tiếp theo là công thức « khấn » hay « dốc lòng ». Đó là một công 
thức duy nhất cho hai cách dấn thân, chỉ khác nhau ở tiếng « khấn » 
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Năm 1907, Giáo phận Hà Nội cho in tại Kẻ Sở tập sách 54 trang, 
tựa : Phép nhà chị em mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu. Trong đó, về lời 
khấn hay lời dốc lòng, thì lấy lại những điều đã ghi nơi các bản viết 
tay trước đây : 

- Sách phép dòng chị em mến Câu rút Đức Chúa Jêsu, (Carolus Cao 
ký). 

- Phép Dòng Chị Em Mến Curút Đức Chúa Jêsu. 

Hay nơi bản chữ Nôm đã in ra năm 1869 : Phép dòng chị em mến 
Câu Rút Đức Chúa Giêsu. 

Đó là những bản luật Dòng Mến Thánh Giá, hoặc viết tay hoặc in ấn, 
xuất hiện trước bộ giáo luật năm 1917, mà chúng ta đã tìm lại được. 

 

21, Lễ vàng tại Cái Mơn năm 1907. 

(Trích từ chuyện « Hạnh Bà Annà Miều, bề trên Nhà Phước Cái 
Mơng », của E. Paul Bính, trùm họ Giồng Thủ Bá). 

« Bà Annà Miều sanh ra năm 1838, tại họ Cái Mơng, cha người là 
Vero Ngọ, mẹ là Luxia Quyến. Annà Miều mới tới 12 tuổi có tỏ cùng 
cha giải tội muốn đi nhà phước. Cha Tám thấy còn nhỏ thì đình lại, 
để trọng tuổi sẽ hay. Vừa được 15 tuổi, Anna Miều lìa nhà cha mẹ 
mà vào nhà phước Cái Mơng, đương lúc bà Matta Lành làm bà nhứt 
là năm 1853. 

Vào nhà tu đặng bốn năm, Annà Miều được mặc áo đen. 

Ngày 24 juillet 1867, dì Miều lên làm bà nhì, mà còn phải đi dạy : 
Phú Hiệp, Ba Vác, Mỏ Cày, Bang Tra, Cái Hàng, Cái Tắc, Giồng 
Mít, v.v. 

Ngày 19 mars 1869 nhằm ngày lễ ông thánh Giude, người ta đã chọn 
bà nhì Miều lên làm bà nhứt, thế cho bà cựu xin thôi, vì bịnh.  
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Lễ vàng : 

Bà nhứt đã mặc áo đen cùng khấn hứa là năm 1857, cho nên năm 
1907 thì mừng lễ vàng. 

Bởi các dì ai ai đều thương mến bà, cho nên ngày ăn mừng lễ vàng 
bà thì các dì tựu về mà sửa soạn dọn dẹp nhà cho đẹp đẽ, các cha các 
họ đồng hiệp một ý mà làm cho lễ nầy ra trọng thể mà trả ơn bà cho 
xứng đáng ; mà hễ càng làm lớn chừng nào, thì cha bề trên Quí càng 
tỏ lòng vui vẻ, vì cha rõ biết công nghiệp bà nhứt nhiều, đáng cho 
người ta vui mừng cung kính. Bữa ấy có các họ đến đông, có nhạc họ 
Thủ Ngữ đem tới thổi dưng cho bà, nhiều bản nghe đẹp lỗ tai. Các dì 
nhà phước có làm bài chúc mừng mà cám ơn bà, vì bấy lâu cầm 
quyền coi sóc cách dịu dàng tử tế hết lòng. 

Tối bữa ấy có đốt pháo bông, của các cha Annam làm mà dưng cho 
bà. 

Bữa sau Đức cha Mossard đến sớm lắm, đi với cha bề trên Liễu Vĩnh 
Long, và nhiều cha khác. Đức cha làm lễ tại nhà thờ riêng nhà 
phước. Bà Annà Miều quì trước hết, có cây đèn lớn của Đức cha ban 
cho bà, thắp để một bên, cây đèn có vấn bông hoa xinh đẹp. Đầu bà 
nhứt đội tràng hoa, lá bằng vàng của nhà phước Kín (Carmel) dưng 
cho bà. 

Bà nhứt cùng cả và nhà phước chịu ơn trọng bởi tay Đức Giám mục. 

Lễ rồi bà nhứt và các dì đến mừng Đức cha, có đọc bài mừng. Lúc ấy 
bà chạnh lòng rơi lụy, song gượng gạo cám ơn Đức cha cùng các 
cha, vì có lòng đoái tưởng mình. 

Đức cha chúc lành cho bà, và an ủi các dì phải thật lòng bền đỗ trong 
đàng lành. Ngày ấy có các bà phước trong địa phận Nam Kỳ đến 
chầu lễ, nhà phước Trắng (dòng ông thánh Phaolồ), nhà phước Chợ 
Quán, Thủ Thiêm, Cái Nhum, hiệp lại vui mừng cùng nhà phước Cái 
Mơng. Các cha Tây, cha bổn quốc, có mặt trên 40 cha. » (Archives 
du couvent de Cái Mơn, tập Bài Mừng, trang 60-62) 
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22, Công đồng Kẻ Sở năm 1912. 

(« Mấy điều công đồng Kẻ Sở truyền », trong Thư chung địa phận 
Thanh. Quyển thứ hai. Hongkong, Imprimerie de la Société des 
Missions Étrangères, 1920, trang 442-446) 

« 1. Tòa công đồng đã định các người nhà mụ annam về dòng chị em 
mến câu rút và dòng Ba ông thánh Duminhgô, khi đọc kinh làm việc 
phần linh hồn trong nhà nguyện nhà mụ, và khi ra nhà thờ, phải đội 
khăn trùm đầu. Những người đã vào sổ nhà mụ rồi thì dùng khăn mùi 
thâm, những kẻ mới nhận hãy còn đang thử, thì đội khăn trùm trắng. » 

« 11. Cứ sự thường không nên nhận đứa nào chưa chẵn mười lăm 
tuổi vào nhà mụ. Lại khi đã được 18 tuổi và đã chịu thử cẩn thận ít là 
lót một năm, thì mới được biên tên vào sổ nhà mụ. - Ví dù có địa 
phận nào xưa nay đã quen thử lâu năm hơn, và giãn ra đến khi có 
nhiều tuổi hơn mới cho người đã nhận vào nhà mụ mặc áo dòng nữ, 
cùng biên tên kẻ ấy vào sổ, hay là mới cho khấn vào dòng, thì cứ giữ 
thói quen ấy. »  

 

23, Phát Diệm. 
Giáo phận Phát Diệm được thành lập vào năm 1901, và Đức cha 
Marcou Thành là Giám mục tiên khởi. Ngài cho các nữ tu Mến 
Thánh Giá mặc tu phục riêng vào năm 1916, « đơn sơ và khiêm 
nhượng : áo dài màu đen, khăn che đầu phủ tới ngang vai, để phân 
biệt với giáo dân thường » (Rapport de Mission par Mgr Marcou : 
1916). 

Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm sẽ là Hội dòng Mến Thánh Giá 
đầu tiên được cải tổ theo giáo luật 1917, mà công ơn to lớn nhất là 
của Đức cha Marcou Thành và sau đó là Đức cha Louis de Cooman 
(Đức cha Hành). 

Sau này, cha Mai Đức Thạc kể lại rằng : 

« Khi toan cải tổ Dòng Mến Thánh Giá, Đức Cha Già Thành 
[Marcou] đã đưa tin cho các địa phận Đa-minh, song xem tình hình 
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Khi gửi mấy điều phải cải cách cho địa phận Hà-Nội : như không 
được giữ của riêng, phải cắt tóc v.v… thì các Bà Dòng Mến Thánh 
Giá Hà-Nội không ưng, trình với Đức Cha Già Đông rằng : Đàn bà 
có cái tóc, mà cắt đi, thì khó coi quá, các Bà Sœur Tây cũng để tóc 
v.v… Cho nên địa phận Hà-Nội cũng không thành công. 

Còn địa phận Hưng-Hóa, Đức Cha Lộc ưng nhận, song vì có vài nhà, 
ở xa xôi lắm, mãi đến đời Đức Cha Vạn mới xin mấy chị Dòng Mến 
Thánh Giá Phát-Diệm, Đức Cha cho Bà Khiêm và mấy chị lên 
Hưng-Hóa. Đức Cha Hưng-Hóa cho Bà Khiêm và các chị em lên ở 
An-Bái giáp nước Tàu. Cách 3 năm Bà Khiêm viết thư rằng : Chúng 
con lên đây đã 3 năm, mà chưa được gặp Đức Cha, nhưng bị loạn 
lạc, giặc giã luôn. » (Mai Đức Thạc, Tiểu Sử Đức Cha Thành, 
Saigon, 1967, trang 47-48) 

Khi Giáo phận Phát Diệm vừa được thành lập năm 1901, Đức cha 
Marcou Thành đã muốn cải tổ hội dòng Mến Thánh Giá, tức là ngay 
trước khi có bộ giáo luật 1917. Nhưng vì còn nhiều sự quan trọng 
phải làm, mãi đến quãng năm 1910 hay 1911, ngài mới chọn 2 hay 3 
chị Mến Thánh Giá gửi lên nhà Dòng Kín tại Hà Nội sống mấy tháng 
cho hiểu thế nào là đời tu. Trong số các chị này, có bà Na mà lúc trở 
về, Đức cha Thành đặt làm bà bề trên nhà tập.  

Ngày 08.09.1924, khi hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm bắt đầu đi 
vào cải tổ, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Louis de Cooman Hành, 
bà Na trở thành bề trên tổng quyền hội dòng Mến Thánh Giá Phát 
Diệm, và bà Hương (quãng 25 tuổi) làm bề trên nhà tập. Chính vào 
thời kỳ này, khi nhà tập dưới quyền bà Hương, ma quỷ đã quấy nhiễu 
các chị Mến Thánh Giá Phát Diệm, như Đức cha Hành kể lại sau 
này. 

Cuối cùng, vinh dự cho lịch sử hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 
là hội dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Việt Nam được cải tổ theo 
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« Đức Cha tuyên bố : Ai đã hiểu các điều phải giữ về ba nhân đức : 
Khó khăn, Vâng lời và Khiết tịnh, mà sẵn lòng giữ, và muốn khấn, 
thì phải làm đơn tình nguyện xin khấn. Được 51 người nộp đơn xin 
khấn, đối với 99 người, là quá thái bán. - Đã khấn ngày 2-2-1925. Đó 
là lớp khấn đầu tiên của nhà Dòng Mến Thánh Giá địa phận Phát 
Diệm. Rồi cứ tiếp tục khấn cho đến hết. » (Mai Đức Thạc, Tiểu Sử 
Đức Cha Thành, Saigon, 1967, trang 57) 

Tờ báo của Hội Thừa Sai Paris cũng tường trình như vậy : 

« Phát Diệm. Các nữ tu Mến Thánh Giá. 

Ngày 01 tháng 02, sau kỳ tĩnh tâm thường niên của các nữ tu bản xứ 
là Mến Thánh Giá, 61 người trong số họ đã tuyên khấn trọn đời. 
Chuyện này đáng được nêu lên, bởi vì đây là lần đầu tiên tại xứ Đàng 
Ngoài, những thành viên của dòng tu này đã tuyên khấn trọn đời. » 
(BSME, 1931, trang 295) 

Vào lúc đó, vẫn theo tờ báo trên, Phát Diệm có được 180 nữ tu Mến 
Thánh Giá, sống trong 10 nhà ; nhà chính và tập viện cùng 
« juvénat » [giai đoạn thỉnh sinh] thì ở tại Phát Diệm. 

 

24, Qui Nhơn. 
Vào năm 1922, Đức cha Grangeon Mẫn « đã quyết định xây một nhà 
tập cho các chị Mến Thánh Giá. Cha Solvignon Lành chịu trách 
nhiệm trông coi công trình xây dựng, và các nữ tu Dòng Phao Lô sẽ 
chịu trách nhiệm việc đào tạo các nữ tu bản xứ. » (BSME, 1922, 
trang 68) 
Ngày 14.09.1926, vào lễ Suy Tôn Thánh Giá, có lễ nhận tu phục của 
17 tập sinh do các nữ tu Dòng Phao Lô hướng dẫn : áo dài màu đen, 
khăn che đầu dài cũng màu đen và một thánh giá đeo trước ngực. 
« Đây không phải là một hội dòng mới, vẫn luôn luôn là nữ tu Mến 
Thánh Giá, nhưng nay thì giữ các lời khấn đơn và chuẩn bị để coi 
những trường học nhỏ. » (Compte-rendu 1926, trang 111) 
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Tới năm 1935 thì có lễ khấn trọn đời : 

« Chúa đã thương tuyển chọn 11 chị em lên bậc vĩnh khấn. Ngày 22-
8-1935, Lễ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ, Đức Giám Mục Tardieu Phú 
đến Gò Thị để cử hành lễ khấn trọn đời đầu tiên của Tu viện. Những 
bông hoa đầu mùa ngày 19-2-1929 cũng như những lớp kế tiếp giờ 
đây đã thực sự kết trái sau bao năm huấn luyện và thử thách. Khởi 
đầu Thánh lễ, Đức Giám Mục cất cao bài ca Kính nguyện Chúa 
Thánh Thần để xin Người đặc biệt ban ơn cho các chị em tuyên 
khấn. Sau bài giảng, 11 chị em cùng tuyên đọc lời khấn chung và rồi 
mỗi người lần lượt dâng lên Chúa lời vĩnh khấn của chính mình, thề 
nguyền tuân giữ đến trọn đời ba nhân đức : vâng phục, khó nghèo và 
khiết tịnh. » (Kim Khánh 1929-1979 Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị 
Qui Nhơn, 1979, trang 56-57)  

Theo báo cáo thường niên của Giáo phận Qui Nhơn năm 1933, « nhà 
tập các nữ tu Mến Thánh Giá, khởi sự năm 1924, đã cho được 37 khấn 
sinh, và 11 tập sinh, 10 thỉnh sinh và 41 đệ tử. Trong số các khấn sinh, 
4 chị ở lại làm việc tại trường nội trú Kontum, 12 chị coi các trường 
học ở các họ đạo, 2 chị điều hành một cô nhi viện, 7 chị làm việc tại 
bệnh viện Bình Định, và 12 chị nữa lo nhiều phận vụ khác nhau tại 
nhà tập và nhà đệ tử. » (Compte-rendu, 1933, trang 157) 

Ngày 18.05.1940, bà Marie de Lorette, bề trên nhà tập Gò Thị, từ trần 
tại Sài Gòn. Nhân dịp này, người ta tính được trong Hội dòng Mến 
Thánh Giá Qui Nhơn : « 59 nữ tu đã tuyên khấn, hiện làm việc tại 
bệnh viện Bình Định và nhà in Qui Nhơn, tại những nhà cô nhi, trường 
học ; 39 tập sinh và thỉnh sinh » (Compte-rendu, 1940, trang 88). 

 

25, Sài Gòn. 
Theo phúc trình thường niên của Giáo phận Tây Đàng Trong năm 
1924, có một điều « quan trọng cho các nhà dòng Mến Thánh Giá, đó 
là việc xét lại bản luật của họ và tu chỉnh lại với những quy định của 
bộ luật mới. » Bởi vì : 
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« bản luật cũ được soạn ra cho những trinh nữ sống chung, không có lời 
khấn công khai, và chuyên chăm các việc đạo đức trong nhà, việc tập 
luyện các nhân đức và việc dạy dỗ những người dự tòng cùng phái và 
việc giáo dục các thiếu nữ. Bản luật đó ngày nay không thích hợp nữa. 

Các chị Mến Thánh Giá là những tu sĩ đích thực, có những lời khấn 
đơn và công khai. Sau thời gian nhà thử bình thường, họ đi dạy trong 
các trường học của giáo phận. Do vậy, vì những lý do này và vì vâng 
lời Tòa Thánh, trước khi đi Pháp, Đức cha Quinton đã ủy thác cho 
cha Dumortier việc thích nghi bản luật cũ phù hợp theo những qui 
định của bộ giáo luật. 

Bản luật mới đã được in ra tại Tân Định và được trao vào tay các nữ 
tu, hoặc ở trong nhà dòng, hoặc đang dạy học ở các xứ đạo. Họ phải 
đọc bản luật cách chuyên chăm và phải tận tâm tuân thủ cách chính 
xác. Sau mười năm thử nghiệm, chúng tôi sẽ thêm những sửa chữa 
nếu thấy cần. » (Compte-rendu, 1924, trang 105) (dựa theo bản dịch 
tiếng Việt của cha Đinh Thực) 

Lời khấn : 

« Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. 

Dầu mà tôi thánh hiệu Mỗ, là kẻ có tội lỗi nhiều và đáng sa hỏa ngục 
chịu khốn khó đời đời, song le tôi cậy sự thương khó và công nghiệp 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi, đã chịu chết trên cây 
Thánh Giá vì tôi. Thì trước mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi dám 
khấn hứa từ (x) năm giữ ba đều nầy : 

Một là tôi khấn hứa giữ sự khó khăn chẳng có của gì riêng. Hai là tôi 
khấn hứa giữ mình sạch sẽ. Ba là tôi khấn hứa chịu lụy Đấng bề trên. 

Thứ nhứt là Đức Giáo Tông và Đức Giám Mục, Đức Giáo Tông đã 
nấy phú cho người gìn giữ coi sóc Địa phận nầy. Thứ hai là Thầy cả 
nào Đức Giám Mục đã phú coi sóc gìn giữ nhà phước tôi ở. Thứ ba 
là Bà bề trên cai tôi bây giờ cùng những người khác ngày sau Đức 
Giám Mục sẽ chọn mà cai nữa. 

Tôi lại dốc lòng giữ cho cẩn thận chín chắn mọi phép trong lề luật 
Đức Giám Mục đã ban cho các người nữ ở trong nhà phước.  
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Song le bởi vì tôi yếu đuối lắm và bởi sức riêng tôi chẳng đặng làm 
việc gì lành cho đáng, tôi dưng cho Đức Chúa Trời mọi sự thương 
khó và công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng công nghiệp Đức Mẹ, 
cùng Đức thánh Micae, ông thánh Giuse, ông thánh Gioan tông đồ 
thánh sử, cùng công nghiệp các thánh Nam nữ. Xin Đức Chúa Trời 
xuống ơn giúp sức cho tôi đặng giữ ba đều đã khấn hứa cho trọn. » 
(Bổn Luật Nhà Phước, Tân Định, 1925, trang 21-22) 

 

26, Công đồng Đông Dương năm 1934. 
Cử hành tại Hà Nội, từ ngày 18.11 đến ngày 06.12.1934. Về lời khấn 
của nữ tu Mến Thánh Giá, công đồng này tuyên bố :  

« Bởi vì hoàn cảnh đã thay đổi và Giáo Hội đã tìm lại được bình an, 
Tòa Thánh ước muốn rằng đời sống bình thường với việc tuyên hứa 
những lời khấn, như đã được Đấng Sáng Lập quy định cho các nữ tu 
Mến Thánh Giá, được đem vào những cộng đoàn này. 

Công đồng ca ngợi những vị giám mục sở tại nào đã hoàn thành việc 
cải tổ hội dòng giáo phận này, và công đồng khuyến khích các vị giám 
mục khác hãy cải tổ trong giáo phận mình hội dòng này từ những cộng 
đoàn hiện nay, với một nhà tập duy nhất và với những lời khấn, trước 
tiên là khấn tạm sau là khấn vĩnh viễn, theo như các khoản giáo luật đã 
dạy. » (Primum concilium indosinense, anno 1934, Hànôi, Trung-Hoà, 
1938, trang 53-54 : Liber I, Caput VI, Art. IV). 

 

27, Huế. 

Năm 1927, trong tờ báo Les Missions Catholiques ở Pháp, cha 
Lemasle kể chuyện sau : 

« Chị Maria Hiền, trước khi vào nhà dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, thì 
thuộc một cộng đoàn khác, nơi đó không có lời khấn. Khi vị Đại diện 
Tông tòa của chúng tôi [tức Đức cha Allys] quyết định thiết lập đời 
sống nữ tu thực thụ cho các cô giáo tương lai của giáo phận, ngài kêu 
gọi những tâm hồn thiện chí nơi các chị Mến Thánh Giá để khởi sự 
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Phải chờ 10 năm sau đó, người ta mới đọc được tin này :  

« Ngày 13.12.1937,  

Giáo phận Huế vừa có thêm một dòng tu mới. Những nhà dòng bản 
xứ luôn luôn là những cộng đoàn giản đơn gồm những người đạo 
đức, làm rất nhiều việc tốt, (họ đã rất có công trạng, nhất là vào thời 
gian bắt đạo), nhưng họ không được bó buộc bởi những lời khấn 
dòng. Tòa Thánh vừa ban cho họ đặc ân này. Chính tại nhà dòng 
Kim Hai [Kim Đôi], gần Huế, mà 12 chị Mến Thánh Giá đầu tiên đã 
khởi sự nhà tập theo giáo luật của họ vào ngày 02.11 vừa qua. » 
(BSME, 1938, trang 58) 

Vẫn tờ báo trên của Hội Thừa Sai Paris, hai năm sau đưa tin : 

« 1939. 

Những nữ tu khấn đầu tiên của Hội dòng Mến Thánh Giá Kim Hai là 
dòng tu mới được cải tổ tại Việt Nam, gồm 9 người đã tuyên khấn 
lần đầu ngày 21.11, nhân ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình. Ngày hôm 
trước đó, 8 tập sinh đã nhận tu phục. Sau một năm hiện hữu, cộng 
đoàn này gồm có 9 khấn sinh, 12 tập sinh và một số các thỉnh sinh. 
Các nữ tu này sẽ trông coi các trường học và các bệnh xá trong các 
xứ đạo. » (BSME, 1939, trang 144-145) 
 

28, Hà Nội. 

Theo báo cáo của Đức cha Chaize năm 1938, « tại nhà Mân Côi, mở 
ra một tập viện cho các nữ tu Mến Thánh Giá bản xứ. Từ trước tới 
giờ, mỗi nhà dòng tự đào tạo lấy các thỉnh sinh của mình, điều này đã 
gặp nhiều khó khăn. Từ nay trở đi, các nữ tu người bản xứ đã tạo 
thành hội dòng tu đích thực với lời khấn đơn, sẽ nhận sự đào tạo nơi 
các nữ tu Kinh Sĩ Thánh Augustinô. » (Rapport annuel par Mgr 
Chaize : Compte-rendu, 1938) 
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Năm 1948, tờ báo của Hội Thừa Sai Paris đưa tin : « Ngày 
08.09.1948, hai nữ tu Mến Thánh Giá thuộc ngành đi dạy học của 
cộng đoàn cũ đã tuyên khấn trọn đời. Ngành này đã được lập ra cách 
đây vài năm, việc đào tạo tu đức và sư phạm được trao cho các nữ tu 
Kinh Sĩ Thánh Augustinô, tức Các Mẹ Dòng Chim. » (BSME, 1949, 
trang 50 : Chronique) 

 

&
 

Nhìn chung lại, chúng ta thấy Dòng Mến Thánh Giá là dòng ngay từ 
ban đầu đã có ba lời khấn theo ý định của Đấng Sáng Lập. Nhưng vì 
hoàn cảnh lịch sử, lúc thì được tự do lúc thì bị bắt đạo, các nữ tu đã 
không được tuyên khấn dễ dàng. Vào những thời khó khăn nhất, các 
đấng bề trên đã tạm thay lời khấn bằng lời dốc lòng.  

Các nữ tu tử đạo : Maria Mađalêna Nguyễn Thị Hậu, Anê Soạn và 
Anna Trị đã được Giáo Hội địa phương là Giáo phận Qui Nhơn xin 
Tòa Thánh tôn phong lên bậc hiển thánh, các nữ tu này chưa hề một 
lần tuyên khấn. Qua đó, chúng ta sẽ biết đánh giá đúng mức vấn đề 
« lời khấn » trong lịch sử Dòng Mến Thánh Giá, tránh được mọi lập 
trường quá vụ luật.  

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 3 

 

 

 

Phục vụ  

(Đàng Ngoài) 
 

 

 

Các nữ tu Mến Thánh Giá đã làm ích gì cho đời ? cho Giáo Hội và 
cho xã hội ? 

Chúng ta sẽ nhìn lại lịch sử Dòng Mến Thánh Giá để tìm câu trả lời. 
Dưới đây, không phải là một câu trả lời tổng hợp, nhưng chỉ là những 
chi tiết hay những câu chuyện lịch sử liên quan tới sự phục vụ của 
các nữ tu Mến Thánh Giá.  

 

1, Khi lập Dòng Mến Thánh Giá. 
Đức cha Lambert đã nói : « Mục đích của Hội dòng này sẽ là hằng 
ngày làm việc suy niệm các sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, như 
phương thế hữu ích hơn cả hầu đạt tới sự hiểu biết và yêu mến 
Chúa. » 

Đó là lợi ích thiêng liêng cho người nữ tu. 
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Còn về lợi ích cho tha nhân, Đấng Sáng Lập quy định 5 công tác 
phục vụ của các nữ tu là :  

« Công tác trước hết của những người đã chấp nhận lối sống này là 
liên lỉ kết hợp những dòng nước mắt của mình, những nguyện ngắm 
và những việc đền tội của mình vào công nghiệp của Đấng Cứu Thế, 
hầu nài xin Thiên Chúa ơn trở lại cho những kẻ ngoại giáo ở khắp ba 
địa phận thuộc các Đại diện Tông toà và đặc biệt là những dân ngoại 
xứ Đàng Ngoài. 

Công tác thứ hai là dạy dỗ các thiếu nữ, Kitô hữu cũng như ngoại 
giáo, các điều mà những kẻ cùng phái phải biết. Nếu vì hoàn cảnh 
khẩn thiết xảy đến cho đạo mà không hoàn thành được công tác trên, 
các chị em cần nhớ rằng khi có thể thực hiện, thì đó là một trong 
những công việc căn bản của các chị em. 

Công tác thứ ba : các chị em phải săn sóc các phụ nữ và thiếu nữ 
bệnh hoạn cả Kitô hữu lẫn dân ngoại, hầu dùng đường lối ấy mà dẫn 
dắt và lo phần rỗi cùng việc trở lại của họ. 

Công tác thứ tư : trong tình trạng khẩn thiết, các chị em phải lo rửa 
tội cho các trẻ nhỏ có nguy cơ chết trước khi được lãnh nhận bí tích 
Thánh tẩy. 

Công tác thứ năm sẽ là làm hết sức mình hầu lôi kéo các phụ nữ và 
thiếu nữ sống buông thả ra khỏi đời sống xấu xa của họ. » 

Năm công tác trên là năm cách phục vụ tha nhân của một nữ tu Mến 
Thánh Giá, có tính cách tôn giáo hơn là từ thiện xã hội. Ngay cả việc 
săn sóc phụ nữ bệnh hoạn đều nhắm tới việc họ trở lại đạo, hơn là 
việc họ được chữa lành. Cũng thế, tìm đưa các phụ nữ ra khỏi nghề 
truỵ lạc « đứng đường » của họ, thì không phải lo cho họ có một đời 
sống khá hơn trong xã hội, nhưng lo cho họ thoát khỏi một đời sống 
có nguy hiểm bị sa hỏa ngục.  

Phải xác định rằng : đây là các nữ tu là chuyên viên về tôn giáo, chứ 
không phải là các trợ tá xã hội chuyên lo việc từ thiện. Mục đích 
công tác của họ phải có tính chất tôn giáo, mặc nhiên hoặc hiển 
nhiên. 
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2, Dòng truyền giáo. 
Trong thư gửi chị Anê và chị Paula, Đức cha Lambert xác định rõ 
mục đích truyền giáo của dòng nữ này là : 

« Chúng con hãy thường xuyên dạy bảo các tập sinh mục đích chính 
của Hội dòng chúng con là tiếp tục đời sống đau khổ của Chúa Giêsu 
Kitô nơi họ và hằng ngày xin Người, qua những lời nguyện, nước 
mắt, công việc, hy sinh của chúng con để được ơn trở lại cho những 
kẻ ngoại đạo và những Kitô hữu bê bối. »  

Nơi đây, đương nhiên phải xác tín thần học rằng : truyền giáo là đem 
Chúa đến cho tha nhân, đó cũng là phục vụ. 

 

3, Trong giáo xứ.  

Năm 1701, thừa sai Guisain Chi viết thư kể cho mẹ ngài ở Pháp rằng : 

« Ở đây, chúng con còn có quãng 20 nhà các nữ tu gọi là Mến Thánh 
Giá. Mặc dù họ chưa đạt tới mức hoàn thiện như các nữ tu Âu châu, 
chúng con có thể nói rằng họ giữ một đời sống khá hãm mình và rất 
nghèo khó, sống nhờ chính việc tay họ làm ra và nhờ vài của dâng 
cúng của các giáo hữu. Họ chăm chỉ nhất là đi đọc kinh trong các gia 
đình có người bệnh và trợ giúp về những nhu cầu tinh thần và vật 
chất. » (Tonkin, trang 461) 

Thừa sai này, mấy năm sau, cũng viết cho một người họ hàng của 
ngài về các nữ tu ấy rằng : 

« Các nữ tu đã lớn tuổi thì đi thăm viếng các bệnh nhân tại nơi các chị 
ở, an ủi họ, giúp họ chết bình an và đọc kinh chung với các giáo dân để 
xin Chúa ban cho họ được chết lành hay cho họ được khỏi bệnh, mà các 
nữ tu rất hay xin được ơn khỏi bệnh cho họ. » (Tonkin, trang 462) 

 

4, Giúp đỡ cha Giuse Phước. 
Năm 1712, tại Nghệ An, huyện Hương Sơn, ở làng Kẻ Có có một 
nhà dòng gồm 20 nữ tu Mến Thánh Giá. Một người ngoại tố cáo nhà 
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 « Họ khám nhà và 
đào bới khắp nơi, họ chỉ tìm thấy được 10.000 quan tiền mà các nữ tu 
chôn xuống đất vì sợ hỏa hoạn và họ chỉ gặp thấy có 4 cô gái khá lớn 
tuổi. Làng làm tờ giấy chứng nhận không có chi hơn nữa. Người ta 
đã cho các nữ tu khác lẩn tránh đi trước rồi. Kẻ tố cáo nói còn có 20 
người học trò của cha Giuse [Phước] nữa, nhưng chẳng bắt gặp được 
một học trò nào. Họ bắt giữ vào trong tù 2 nữ tu suốt ba tháng trời, 
khiến cho nữ tu trẻ hơn sinh bệnh thổ tả mà hoàn toàn kiệt sức. Lúc 
đó, một người lính có đạo mới trình các quan rằng các quan cầm tù 
các chị mà không có lý do vì không gặp thấy một dấu hiệu đạo nào 
nơi nhà của các chị, và nếu chị đang bị bệnh nặng kia mà chết trong 
tù thì có thể gây rắc rối cho các quan. Họ thả chị nữ tu về và chị ấy 
đã từ trần tám hay mười ngày sau đó. » (Tonkin, trang 562) 

Năm năm sau đó, cha Giuse Phước bị bắt tại làng Kẻ Hối, huyện Gia 
Viễn, xứ Thanh Hóa. Nghe tin ấy, cha chính địa phận liền truyền : 
« Tất cả những ai đang giúp việc Hội Thánh và các nữ tu Mến Thánh 
Giá phải ăn chay 3 ngày, phải lần 3 tràng hạt Mân Côi, phải xưng tội 
và chịu lễ một lần để xin Chúa bảo vệ Hội Thánh tránh được một 
cuộc bách hại mới và thêm sức mạnh cho các tù nhân được can đảm 
tuyên xưng danh Chúa Giêsu Kitô. » (Journal de 1717, par M. 
Guisain. AMEP, tập 685, trang 347) 

 

5, Mẹ Cécile. 

Năm 1733, Đức cha Néez Lui, Giám mục Tây Đàng Ngoài, viết báo 
cáo thường niên rằng : 

« Ngày 12 tháng 10, chúng tôi được tin một bà bề trên các nữ tu Mến 
Thánh Giá qua đời, Mẹ Cécile. Thật là một mất mát lớn cho giáo 
phận vì những việc phục vụ rất đáng kể của Mẹ trong nhiều lãnh vực. 

Đó là một nữ tu có công trạng bậc nhất vì tinh thần, đức hạnh và 
khôn ngoan của Mẹ trong việc hướng dẫn cộng đoàn. Trong cuộc bắt 
đạo năm 1712, chính Mẹ là người đã gợi ý và tạo điều kiện để các 
giám mục trốn ẩn lại được trong xứ khi nhà vua trục xuất các ngài 
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Tiếng tăm của Mẹ nổi đến nỗi ngay cả những kẻ ngoại đôi khi gọi 
Mẹ là « chúa đạo », nghĩa là bà hoàng trong đạo, và vì vậy, Mẹ bị 
nguy hiểm hơn những người khác trong cuộc bắt đạo năm 1712. Nhờ 
tính cẩn thận khéo léo của mình, vào thời kỳ đó, Mẹ đã giúp giải hòa 
thực sự và chân thành hai nhân vật chính trong làng, hai người này 
thù oán nhau và kiện tụng nhau từ nhiều năm rồi. Mẹ lôi cuốn được 
sự bảo vệ của họ, và qua đó Mẹ và cộng đoàn của Mẹ được che chở, 
mặc dầu Mẹ đã bị tố cáo đích danh với những người được các quan 
sai đến và họ đã khám xét khắp cả nhà cửa của Mẹ. » (Journal de 
1733, par M. Néez. AMEP, tập 686, trang 567-568) 

 

6, Hơn một trăm nữ tu. 
Đức cha Néez Lui, Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài từ 1740 đến 
1764, là một vị giám mục rất yêu thương và nâng đỡ các nữ tu Mến 
Thánh Giá. Một sử gia đã viết về ngài như sau :  

« Năm 1737, Đức cha có nhiều linh mục người Âu, 22 linh mục 
người Đàng Ngoài, quãng chừng 40 thầy giảng lớn bé, và hơn 100 nữ 
tu Mến Thánh Giá là những kẻ lo dạy dỗ các người thuộc phái nữ. 
Tất cả họ không phải là một trợ giúp nhỏ bé đối với Đức cha để bảo 
tồn và hoàn thiện trật tự nơi các nhà thờ thuộc quyền giám quản của 
ngài và để hoạt động hữu hiệu cho việc giảng đạo dân ngoại. » 
(AMEP, tập 131, trang 579) 

Từ đầu cho đến thời Pháp thuộc, trước khi các hội dòng nữ từ Âu 
châu sang Việt Nam, trong giáo phận, để giúp giám mục, một bên là 
các linh mục và các thầy giảng, một bên là các nữ tu Mến Thánh Giá. 
Các nữ tu Mến Thánh Giá trở nên như một hàng giáo sĩ nữ địa 
phương vậy.

 

7, Một ni cô trẻ. 
Trích thư của cha Leroy gửi cha Blandin : 
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« Mùa Chay năm nay, Chúa gọi vào đức tin một ni cô trẻ chừng 30 
tuổi. Từ hồi mới 12 tuổi, nàng đã vào sống trong một ngôi chùa dành 
cho các ni cô. Trong đó có 36 cô gái trẻ sống do trợ cấp của nhà vua. 
Đời sống của họ rất kham khổ và đạm bạc. Suốt đời, họ không ăn 
thịt, ăn cá, hay thứ gì có sự sống. Họ chỉ dùng duy nhất rau quả mà 
thôi. Khi họ bị bệnh, sư cô bề trên của họ mới cho phép họ sử dụng 
một chút cá muối mặn. Mỗi ngày hai lần, họ tham dự tụng kinh thờ 
thần của họ. […]  

Năm 1785, ni cô ấy đi thăm cha mẹ đang ở trong một làng có vài ba 
người có đạo. Cô em gái của ni cô đã theo đạo trước đó ít lâu, nhưng 
chưa được rửa tội. Cô em hay nói chuyện với ni cô về Chúa, song chẳng 
được kết quả gì. Ni cô ấy không muốn nghe nói tới đạo « Hoa Lang ». 

Nhân có một thầy giảng đến miền ấy, người ta xin thầy nói chuyện với 
ni cô, và cuối cùng họ đã thuyết phục được ni cô nghe và đàm đạo với 
ông thầy giảng. Lần thuyết giảng đầu làm ni cô bị lung lay nhưng 
không hề chinh phục được ni cô. Nhờ ông thầy giảng nhiều lần nói 
chuyện với ni cô, ánh sáng đức tin từ từ đã xuyên thấu được vào bóng 
tối trong lòng ni cô. Khi người ta thấy ni cô đã mềm lòng và đang tiến 
tới đức tin, người ta mời ni cô tới gặp Đức Giám mục Ceram đang ở 
một làng bên cạnh. Đức Giám mục cũng đã khuyến khích ni cô nhiều 
điều, sau đó ni cô tỏ ra sẵn sàng theo đạo Thiên Chúa. […] 

Nàng được một trong các vị linh mục người Đàng Ngoài của chúng tôi 
rửa tội ít lâu sau đó, và người ta đặt nàng vào một trong những nhà các 
nữ tu của chúng tôi. Sư cô bề trên cũ của nàng hay tin đó dã nổi cơn 
giận dữ chống lại nàng, ông anh của nàng cũng vậy, đe dọa sẽ xé xác 
nàng ra thành mảnh vụn, nếu anh ta bắt được nàng. Chính vì lý do đó 
mà Đức Giám mục Ceram đã cho nàng sang một nhà nữ tu khác xa nơi 
cha mẹ của nàng đang ở. Các nữ tu kể với tôi rằng từ khi trở lại, cô nàng 
say sưa đọc những sách đạo của chúng tôi. » (M. Leroy à M. Blandin, 
du Tonquin en juillet 1785. AMEP, tập 691, trang 879-880) 

 

8, Nạn đói năm 1786. 
Đức cha Davouste Dương kể : 
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« Ngay khi tôi được báo về những tai họa sắp đến, tôi liền ra ngay 
hai chỉ thị hay thư luân lưu gửi các cha phụ trách các địa hạt, để 
khuyến khích các cha cũng như tất cả các nhà nữ tu Mến Thánh Giá 
và ngay cả bổn đạo nữa, hãy lợi dụng cơ hội này để rửa tội tất cả trẻ 
con kẻ ngoại chưa tới tuổi khôn nào mà họ gặp thấy, mà họ nghĩ 
rằng không thể thoát chết được. » (NLE, tập VI, trang 451). 

Một thừa sai kể lại rằng : 

« Suốt trong vòng ba tới bốn tháng trời, chúng tôi có tới gần 200 
người trước cửa nhà chúng tôi : một phần lớn thì chết. Tôi ban phép 
kẻ liệt một lần tới năm người trong vòng một giờ đồng hồ. Khắp 
chung quanh nhà thờ thì la liệt những bổn đạo khốn khổ nằm dài trên 
mặt đất và chỉ chờ được một miếng cơm. 

Các chị em Kẻ Nguồi (tức các nữ tu) đã giúp đỡ rất nhiều cho những 
người khó khăn. Do đó Chúa đã gìn giữ họ khỏi mọi tai nạn và cả 
chúng tôi nữa. » (AMEP, tập 691, trang 761) 

 

9, Dạy giáo lý. 

Thừa sai Leroy kể trong thư gửi cha Blandin rằng : 

« Ngày 26.07.1787. 

Các nữ tu Kẻ Nguồi chỉ dạy các bà các cô. Tôi đã trông thấy những 
bà già 70 tuổi suốt đêm lo học kinh. Thật là một niềm an ủi ! » (NLE, 
tập VII, trang 27) 

 

10, Quân Tây Sơn năm 1789. 

Thừa sai Leroy kể trong thư gửi cha Blandin rằng : 

« Ngày 03.07.1789. 

Vào tháng giêng vừa qua, những quân lính người Đàng Trong đã phái 
một đội lính từ Vân Sang đến đốt ngôi nhà trường của chúng tôi và 
ngôi làng nơi đó. Tôi đã phải chạy trốn và lui chân vào ngôi làng bên 
cạnh. Lúc tôi tới làng đó, tôi đã rửa tội cho hai đứa trẻ. Quân lính 
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để chúng tôi chia sẻ cho 
người nghèo khổ. » (NLE, tập VII, trang 47-48) 

 

11, Lễ phục. 

Thừa sai Bissachère kể trong thư gửi cha Blandin và cha Chaumont 
rằng : 

« Tháng 06.1794. 

Tôi có một ông thợ kim hoàn, ông làm các chén lễ và bình bánh 
thánh rất tài tình. Tôi còn có 2 trong số 150 nữ tu thuộc quyền của 
tôi may thêu các áo lễ và các lễ phục khác một cách rất khéo léo. » 
(AMEP, tập 692, trang 514) 

 

12, Điều Thiên Chúa thực hiện qua nạn đói. 
Khi đất nước rơi vào nạn đói, thừa sai Le Pavec kể trong thư gửi cha 
mẹ ngài rằng : 

« Ngày 12.09.1810. 

Ngoài những sự quen thuộc ra, con chỉ kể đây những điều Thiên 
Chúa thực hiện qua các chú học trò của chúng con, qua các nữ tu và 
các tân tòng trong vùng này. 

Khi thấy dân chúng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, con đã đặt ra một vài 
người trong chúng con để lo chia lúa gạo cho người nghèo, một vài 
người khác lo dựng các túp lều lên để đón những người bệnh mà săn 
sóc cho họ. Những người khác thì mang theo thuốc thang mà họ sẽ 
cho miễn phí, lo đi tìm trẻ con người ngoại mà rửa tội cho chúng khi 

 



Chương 3 : Phục vụ (Đàng Ngoài) 87 
 

Nhờ cách thức ấy, chúng con đã có thể nuôi sống được hơn 100 
người nghèo trong 5 tháng trời. Hơn 50 người đã xin trở lại đạo và đã 
được rửa tội trước khi họ qua đời. Những người khác còn khoẻ thì lo 
học kinh mỗi buổi tối, cho mãi tới nửa đêm. Chúng con đã rửa tội 
được cho 759 trẻ con ngoại giáo lúc lâm tử. 

Từ khắp mọi nơi, người ta đem trẻ con tới cho chúng con, để chúng 
con tự do làm gì chúng con muốn. Những kẻ ngoại sợ phải đau khổ 
khi thấy con cái chết trước mắt họ. Con cho các trẻ nữ vào nhà dòng 
các nữ tu và nhà các bổn đạo tốt ; các trẻ nam vào nhà các cha, dành 
những em nào đạo đức và khôn ngoan nhất vào nhà trường chủng 
viện. Đó là một việc thiện mà Chúa đã thương thực hiện qua tác vụ 
của chúng con. » (NLE, tập VIII, trang 289-290) 

 

13, Hội « Truyền Bá Đức Tin ». 

Năm 1822, chị Pauline Jaricot (1799-1862) lập một hiệp hội đạo đức 
chuyên trợ giúp việc truyền giáo (la Propagation de la Foi), tại thành 
phố Lyon bên Pháp. Hội này xuất bản một tờ báo đăng tải tin tức các 
thừa sai cho toàn nước Pháp được theo dõi. Hội quyên góp tiền bạc 
giúp các thừa sai. Hội này đã giúp đỡ rất nhiều cho việc truyền giáo 
lúc đó tại Việt Nam, trong ấy có các nhà dòng Mến Thánh Giá nữa.27

 

14, Che giấu thừa sai. 
Thừa sai Rouge kể rằng : 

« Ngày 24 tháng 4 năm 1834. 

                                                 
27 Hội « Truyền Bá Đức Tin » khác với « Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin » (La 
Sainte Congrégation de la Propagande de la Foi) của giáo triều Rôma, được thành 
lập năm 1622. 
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Trong miền mà tôi ở hiện nay, chỉ còn có hai nơi mà tôi có thể lui 
chân tạm trú, đó là hai nhà các nữ tu. Các chị che giấu tôi khỏi con 
mắt của các giáo dân, trong những hầm dưới đất, hay trong những 
nơi tương tự. Khi nào nơi này bị lộ thì tôi liền chuyển sang nơi 
khác. » (APF, tập 8, 1835, trang 392) 

 

15, Tại Kẻ Sở. 

Thừa sai Jeantet Khiêm kể cho cha Girod rằng : 

« [Cuối năm 1837].  

Tại Kẻ Đan, tôi cũng đến thăm các nữ tu Mến Thánh Giá. Các chị là 
16 người tuân thủ kỹ lưỡng luật dòng. Người ta yêu mến, nể sợ và 
tôn kính bà bề trên cả là Mụ Ổn. Tôi trao cho bà một quan tiền để 
giúp bà chịu đựng gánh nặng nhiệm vụ của bà. Trong nhà này, có 
một bà cựu bề trên đã hơn 110 tuổi : bà bị nặng tai, nhưng ít thấy phụ 
nữ nào đến tuổi 60 mà còn mạnh khoẻ như bà. 

Lòng nhiệt thành của bà Mụ Ổn và của tất cả các nữ tu của bà trong 
việc rửa tội các trẻ con ngoại giáo lâm tử thì thật đáng ca ngợi. Họ 
rửa tội được ít nhất là 50 trẻ mỗi năm. Không thể nghi ngờ rằng từng 
đấy linh hồn được họ cứu rỗi hằng phù hộ họ khỏi những hiểm nguy 
do ma quỷ ghen tỵ vẫn luôn gây ra. 

Nhờ những bài thuốc, các nữ tu đã thu hút được lòng quý mến của 
gần như tất cả các người ngoại trong vùng, đến độ khi con cái của họ 
bệnh hoạn, họ gọi các nữ tu tới với lòng tin tưởng rằng phép rửa của 
kẻ có đạo sẽ đem lại một niềm hoan lạc bền vững nào đó cho con cái 
của họ bên kia thế giới. » (AMEP, tập 696, trang 231) 

 

16, Mưu kế độc đáo.  
Đức cha Retord Liêu kể về thừa sai Berneux thời bắt đạo rằng : 

« Cha Berneux trốn tránh tại một nhà dòng Mến Thánh Giá, ngài lẩn 
vào trong một bụi tre và ngồi thu mình trong một sọt hành. Quân lính 
sẽ sớm tìm theo được dấu vết ngài. Chỗ ẩn của ngài không chút nào 
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Cha Berneux sau này có viết rằng : 

Chị đã đốt rơm ngay dưới nơi tôi đang ẩn trốn và làm tôi chìm ngập 
trong một đám khói dầy đặc. Rồi vì quá hăng say hay vì quá sợ hãi, 
chị còn thiêu nóng tôi hơn cả ý tôi muốn nữa. 

Nhưng dù mưu mẹo như thế, cha Berneux vẫn bị khám phá ra và bị 
dẫn ra trước mặt quan lớn. » (A. Launay, Mgr Retord et le Tonkin 
Catholique, Lyon, Vitte, 1893, trang 185) 

 

17, Dì Zi (1). 

Thừa sai Marette, linh mục người Thụy Sĩ, thuộc Hội Thừa Sai Paris, 
sang truyền giáo tại Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Ngài đã kể câu 
chuyện Dì Zi trong thời bắt đạo. 

« Năm 1838.  

Lúc cha Cornay còn sống, tôi chú tâm lo cho ngài nhiều nhất dù 
chẳng dám sao nhãng việc lo cho những đồng bạn của ngài. Nhưng 
sau khi ngài đã chịu tử vì đạo, thì mọi ân cần lo lắng của tôi lại dành 
cho các thầy giảng Phaolô Mĩ, Phêrô Đường và Phêrô Truật. Trong 
suốt năm giông bão 1838, tôi không phải lo sự gì khác hơn là lo cho 
các thầy ấy tại nơi trú ẩn của tôi. Đối với vị đồng nghiệp, lòng tôi là 
tình bằng hữu và trung tín. Đối với các thầy, những môn đệ của tôi, 
thì tôi là người cha, nếu không dám nói là tình âu yếm của người mẹ. 

Các nữ tu tại Bầu Nọ là những người trung gian của tôi, và họ thật 
xứng đáng với các đấng tử đạo, nhất là Dì Zi. Dù thiếu kinh nghiệm, 
dù còn trẻ tuổi và dù sức khỏe mong manh, nhưng với một tinh thần 
và một ý chí tận tụy, Dì đã thực hiện được công việc tế nhị như lòng 
ước muốn. 

Chính Dì là người thăm nuôi các vị tử đạo. Hằng tuần, Dì tới nhà tù 
với lương thực, một việc làm rất nguy hiểm. Bởi vì nếu quan cai tù 
có ý bắt giữ Dì như kẻ có đạo, thì ông đã có thể bắt rồi. Hơn nữa, Dì 
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Nhưng nhờ ơn Chúa, mọi sự đã diễn ra tốt đẹp mà không ai có thể 
làm Dì phải lo lắng. Chắc chắn tại nhà tù người ta biết rõ Dì là ai, 
cho dù Dì xưng mình là người họ hàng của thầy Phaolô Mĩ. Nhưng, 
như quan cai các nhà tù ngày nọ đã nói, nhiệm vụ của các lính gác là 
canh chừng các tội phạm đã bị kết án, chứ không phải là tìm kết tội 
ai cả. Ngoài ra, tất cả mọi người tại nhà tù, từ quan cai tới tù nhân 
sau hết, tất cả đều rất tốt đối với ba vị tử đạo của chúng tôi nên chẳng 
ai nghĩ tới chuyện làm phiền phức chi tới các ngài. » (AMEP, tập 
696, trang 605) 

 

18, Dì Zi (2). 
Sau đây là lá thư của thầy giảng Phêrô Đường gửi cho Dì Zi trước 
khi thầy đi chịu chết. Không tìm ra được chính bản tiếng Việt, chúng 
tôi phải dịch từ bản tiếng Pháp của cha Marette sang lại tiếng Việt.  

Thầy Đường ở đây là người trước đó 10 năm đã dẫn Dì Zi vào nhà 
dòng Mến Thánh Giá lúc Dì còn là người ngoại giáo.  

« Phêrô Đường gửi ngàn lời kính chào Dì Zi.  

Tôi cả lòng cầu xin Đức Chúa Trời nhân lành gìn giữ Dì và ban cho 
Dì sức mạnh xác hồn để Dì vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu Kitô 
cho đến hơi thở sau cùng. 

Thánh giá là khổ hình trên hết các khổ hình, và ta đã bỏ hết mọi sự 
để vác lấy Thánh Giá, thì phải giữ lòng quyết tâm bền vững, phải 
chôn vùi xác hồn ta trong năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, và 
hết lòng hết sức trông cậy nơi công nghiệp của Người. Chỉ với giá đó 
người ta mới đạt được vinh quang muôn đời theo lời Chúa đã phán : 

Ai chịu xấu hổ trước người đời thì sẽ xứng đáng được vinh danh 
trước Thiên Chúa. 
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Dì hãy luôn nhớ lấy lời này : Dì đừng bắt chước những người háo 
danh tìm gắn bó vào sự này sự nọ, và muốn tỏ ra trước mắt người đời 
như một đóa hoa mùa xuân. Dì đừng cậy nhờ ai lo cho Dì, bởi vì có 
đầy dẫy ma quỷ và những sự giả tạo của chúng thì rất đỗi muôn mặt 
hòng lừa phỉnh các linh hồn. 

Về phần hồn, Dì hãy phó thác vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô 
và năng lãnh các bí tích từ các linh mục. Về phần xác, Dì hãy trao 
phó hoàn toàn cho bà Bề Trên như chính thật mẹ của mình.  

Cho tới rầy, tôi chưa hề giúp đỡ được Dì sự gì về phần hồn cũng như 
phần xác. Và nay thì hết rồi, bởi vì các quan đã lấy sạch của tôi, tôi 
chẳng còn lại gì để cho Dì nữa. Xin Dì hãy vui lòng nhận lấy tấm 
lòng chân thành của tôi thôi. Đức Chúa Trời sẽ lo liệu mọi sự cần 
thiết cho Dì. Tuy nhiên, bao nhiêu là cuốn sách đẹp của tôi ngày 
trước nếu còn đó, thì Dì hãy lấy mà chia nhau với Dì So.  

Cho tới bây giờ tôi đã không cho Dì sự gì, chỉ vì tôi nghĩ rằng nếu 
chúng ta không thể ở chung với nhau nhiều năm thì ít nữa chúng ta 
cũng ở với nhau một vài năm rồi mới chia tay. Nhưng, cho dù tôi 
được tiếng là còn sống trong tù một thời gian nữa, tuy nhiên tôi như 
đã chết rồi. Chẳng còn hy vọng nào nữa. Đêm ngày, tôi không còn ao 
ước nào khác hơn là tới lúc mà các quan dẫn tôi tới pháp trường theo 
chân cố Cornay. Nhưng tội lỗi như tôi, tôi chẳng xứng đáng hưởng 
một hạnh phúc rất đỗi cao cả như vậy. Bởi thế cho nên tôi sấp mình 
nài xin Hội Thánh cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. Riêng phần tôi, 
xin Dì hãy nhớ đến tôi trong các lời cầu nguyện của Dì, trong các 
thánh lễ và khi Dì rước lễ, mà xin cho tôi được hưởng công nghiệp 
Chúa Giêsu Kitô. 

Nếu Dì có thương tôi trong tình thiêng liêng thì Dì hãy giữ lấy lòng 
khiêm nhượng và trong trắng, đừng sa ngã vào tội lỗi, để một ngày 
nào đó chúng ta sẽ được đoàn tụ lại với nhau. Nơi trần gian này thì 
đã xong rồi, chúng ta không còn tính tới chuyện gặp lại nhau mà yên 
ủi nhau nữa. Xin Dì đừng bận tâm đến những gì liên quan tới việc 
nuôi dưỡng tôi và Dì đừng xin tới thăm viếng tôi nữa. Duy nhất là 
nếu vào ngày mùng mười tháng âm lịch này là ngày chúng tôi sẽ đi 
trả ơn Đức Chúa Trời bằng cái chết của chúng tôi, vì những ân lành 
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Điều mà tôi hết lòng tha thiết xin Dì như dấu hiệu chân thật tâm tình 
nơi Dì, đó là Dì hãy quyết tâm bền đỗ dâng mình cho Đức Chúa Trời 
trọn những năm tháng còn lại của đời Dì. 

Kính chào Dì !  

Phêrô Đường. »  

(AMEP, tập 696, trang 641-642) 

Ba thầy giảng Phaolô Mĩ, Phêrô Đường và Phêrô Truật đã chịu tử vì 
đạo ngày 18.12.1838, vào lúc một giờ trưa, trước sự chứng kiến của 
nhiều người trong đó có Dì Zi. 

 

19, Thư gửi nhà dòng. 

Sau đây là lá thư cám ơn của ba thầy giảng Phaolô Mĩ, Phêrô Đường 
và Phêrô Truật, gửi các nữ tu Mến Thánh Giá nhà dòng Bầu Nọ : 

« Vào những lúc cuối cùng của đời chúng tôi, chúng tôi xin các Dì 
hãy làm chủ được mình và hãy can đảm. Có thể khi thấy quan quân 
và lý hình dẫn chúng tôi đến chỗ chết, nhìn cảnh chúng tôi hấp hối, 
các Dì sẽ không thể cầm giữ được nước mắt. Xin các Dì hãy bắt 
chước lòng can đảm của bà mẹ Mác Ca Bê khi chứng kiến khổ hình 
của các con mình, không những đã không xao động, không ngã quỵ, 
mà chính bà lại còn khuyến khích các con chịu tử vì đạo nữa. 

Phần chúng tôi, khi tới quê trời, chúng tôi sẽ nhớ các công ơn của 
các Dì, và nếu chúng tôi có được chút uy tín nào nơi Thiên Chúa, 
chúng tôi hy vọng rằng Người sẽ trả công gấp trăm lần cho các Dì vì 
đã làm phúc cho các kẻ tuyên xưng danh Con của Người.  
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Từ nay sắp đi xin các Dì đừng bận tâm lo lắng những sự cần thiết 
cho chúng tôi nữa : nào cần chi tới thân xác này ? không còn phải là 
lúc lo cho nó nữa. 

Các Dì sẽ vì lòng bác ái mà tha thứ cho chúng tôi đường đột gửi đến 
các Dì những lời sau cùng này. Chúng tôi khuyến khích tất cả các Dì 
hãy kiên vững trong ơn gọi thánh thiện của các Dì. Xin các Dì lớn 
tuổi nhất và sốt sắng nhất hãy có lòng dịu dàng thông cảm với những 
Dì yếu đuối và những Dì tập sinh, sợ rằng họ nản chí và thấy sóng cả 
thì họ ngã tay chèo. Đừng bắt chước những kẻ háo danh muốn ra như 
một đóa hoa xuân trước mặt thiên hạ. Phải luôn tự hỏi mình vì đâu 
mà ta đã lìa bỏ thế gian. Chẳng phải để các Dì thoát khỏi mọi nhọc 
nhằn cuộc đời này, những là để các Dì tự hiến tế cách tự do hơn vì 
danh Chúa và vì phần rỗi các anh em mình. 

Nhà của các Dì gọi là Nhà Thánh Giá. Mà Thánh Giá là nữ hoàng 
của tất cả các đau khổ. Vậy các Dì chớ kinh ngạc thấy mình thông 
phần vào nỗi đau khổ. Khi đức vâng lời đã vạch ra cho các Dì một 
đường đi, thì các Dì chớ tưởng nghĩ rằng ngọn núi nọ chắc sẽ dễ leo 
hơn con đường này. Nhất là xin các Dì chớ mở cửa cho sự bất hòa 
len vào. Nhưng khi ngọn lửa chớm bắt đầu nơi nhà các Dì, thì hãy 
đồng lòng mà xối nước vào, và cơn hỏa hoạn sẽ phải nhượng bước 
trước những cố gắng chung của các Dì hợp lại. 

Thầy Truật xin Dì Zi hãy an ủi mẹ của thầy ấy, nhắc nhở cho bà biết 
ý muốn của Thiên Chúa là chúng tôi phải chịu đau khổ. Đối với bà 
và đối với chúng tôi là một nhiệm vụ phải phục tùng ý Chúa và phải 
vâng chịu. Mặt khác, chẳng lẽ chúng tôi lại đi phàn nàn kêu trách vì 
được tuyển chọn hưởng vinh quang tử đạo ? Trong lúc biết bao nhiêu 
bà mẹ có đạo nhìn thấy con cái mình chối đạo và hư mất, thì các bà 
mẹ của chúng tôi lẽ nào lại không vui mừng thấy các con mình trung 
thành với lời dạy của các bà, tuyên xưng danh Chúa, để lại cho anh 
em một gương sáng và tìm đảm bảo cho linh hồn mình một hạnh 
phúc vĩnh cửu ? » (APF, tập 13, 1841, trang 297-298) 
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20, Bà Đê và nữ tu Khiêm. 
Đức cha Retord Liêu, lúc đó là Đại diện Tông tòa tại Tây Đàng 
Ngoài, kể rằng :  

« Vào năm 1841 này, các đấng tử vì đạo không phong phú lắm. Xứ 
Đàng Ngoài của chúng tôi chỉ có được một vị tử đạo mà thôi và đó là 
một phụ nữ, bà Anề Đê, phụ nữ đầu tiên và duy nhất tử đạo của xứ 
Đàng Ngoài. […] 

Người ta đã dùng sức mạnh mà lôi bà lên Thánh Giá […] Và nữ tu 
Khiêm, một trong hai nữ tu bị bắt cùng dịp đó, đã an ủi bà rằng điều 
đó không thể xem là bà đã quá khóa. » (Mgr Retord au Séminaire de 
Paris : AMEP, tập 697, trang 687) 

 

21, Hội « Thánh Hài Nhi ». 
Năm 1843, dựa theo khuôn mẫu hội « Truyền Bá Đức Tin » của chị 
Pauline Jaricot (năm 1822), Đức cha Forbin-Janson (1785-1844), 
Giám mục Giáo phận Nancy (Pháp) lập ra hội « Thánh Hài Nhi » (la 
Sainte Enfance). Mục đích là khuyến khích trẻ em công giáo giúp trẻ 
em ngoại giáo. Hội này đã giúp đỡ tài chánh và tinh thần rất nhiều 
cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại Việt Nam trong việc đi tìm rửa tội 
trẻ con kẻ ngoại và lập nhà mồ côi nuôi dưỡng các cô nhi. 

 

22, Đức cha Retord Liêu nói về Mến Thánh Giá. 

Đầu năm 1846, Giám mục Tây Đàng Ngoài viết về các nữ tu Mến 
Thánh Giá như sau : 

« Phần lớn những thiếu nữ tốt lành này sống một cuộc đời rất gương 
mẫu. Họ không bao giờ ăn thịt. Họ ăn chay và đánh tội mỗi tuần hai 
lần. Nơi họ ở rất nghèo khó và họ ăn mặc lại còn nghèo khó hơn nữa. 
Họ sống bằng công việc tay chân, nhờ vào vài cánh đồng mà họ canh 
tác, nhờ vải vóc mà họ dệt lấy, và nhờ vào vài vị thuốc mà họ đem bán 
ngoài chợ. Chính họ là người đi thăm viếng và an ủi các người bệnh 
hoạn, họ giúp chúng tôi dạy bảo các phụ nữ muốn theo đạo. Và luôn 
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23, Năm 1846. 

Năm 1846 là năm sẽ chia Giáo phận Tây Đàng Ngoài ra thành hai : 
Tây Đàng Ngoài (Giáo phận Hà Nội) và Nam Đàng Ngoài (Giáo 
phận Vinh). Trước ngày chia Giáo phận, Tây Đàng Ngoài có tất cả 
28 nhà dòng Mến Thánh Giá với 506 nữ tu, và số giáo dân là quãng 
184.000 người. (Xem AMEP, tập 73, trang 38) 

 

24. Luật dòng năm 1850. 
Năm 1850, Đức cha Retord Liêu giới thiệu Dòng Mến Thánh Giá và 
luật dòng cho Đức cha Albrand, Đại diện Tông tòa Quí Châu bên 
Trung Hoa. Ngài viết :  

« Ngày 09.04.1850 

Ở đây có 23 nhà dòng Mến Thánh Giá gồm 476 nữ tu. Và đây là 
những điều chính trong bổn luật của họ : 

Chương thứ 3 : 

Các nữ tu phải ăn chay, suy ngắm, cầu nguyện, hãm mình, đánh tội 
để xin ơn trở lại đạo cho các người ngoại giáo và tội lỗi. Phải dạy 
giáo lý công giáo cho các trẻ nữ và các phụ nữ xin theo đạo. Phải 
thăm viếng người bệnh, rửa tội trẻ con lương dân lúc lâm tử, và ngay 
cả những trẻ con người có đạo khi linh mục và các thầy giảng vắng 
mặt. » (AMEP, tập 815, trang 9, 15)  
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25, Đức cha Retord Liêu và Mến Thánh Giá. 
Ngài là một trong những giám mục đã có lòng yêu thương các nữ tu 
Mến Thánh Giá. Ngài nâng đỡ những nhà dòng trong giáo phận, cho 
xây dựng thêm những nhà dòng mới ở nơi nào chưa có. Khuyến 
khích các nữ tu phục vụ tha nhân như đi tìm rửa tội các con trẻ ngoại 
lâm tử.  

Ngài kể :  

« Tại xứ Bàn Phét, tôi cũng đã xây dựng một nhà dòng cho quãng hai 
chục chị nữ tu Mến Thánh Giá. Các chị đi khắp các miền chung 
quanh để bán thuốc và tìm trẻ con nhà ngoại giáo nguy tử mà rửa tội 
cho chúng. 

[…] 

Tôi hứa cho tất cả các nhà dòng mới lập là 5 quan tiền để rửa tội cho 
tất cả các trẻ con người lương trong cơn lâm tử. Tôi muốn khuyến 
khích họ làm việc tốt lành đó và để giúp cho họ sinh sống nữa. Những 
nhà dòng cũ thì cũng đi rửa tội, nhưng vì các nhà dòng này ít khó khăn 
hơn các nhà dòng mới khởi sự, tôi chỉ khen thưởng họ bằng ảnh tượng 
mà thôi. Với lại chúng tôi cũng chẳng giàu có gì mà dám hào hiệp với 
mọi người như vậy. » (AMEP, tập 703, trang 94 và trang 103). 

Nhờ sự giúp đỡ tài chánh của hai hội đạo đức tại Pháp là « Truyền 
Bá Đức Tin » và « Thánh Hài Nhi », ngài giúp các nữ tu Mến Thánh 
Giá phát triển mạnh việc họ rửa tội trẻ con. Ngài lại giúp họ thu 
lượm hay mua lại các trẻ con kẻ ngoại mà rửa tội cùng nuôi dạy 
chúng trong các gia đình công giáo hay trong các Nhà Đức Chúa 
Trời. Riêng năm 1852, ngài kể đã mua lại được 858 trẻ em kẻ ngoại, 
với tiền trợ giúp của hội « Thánh Hài Nhi » : 

« Trong số tất cả các trẻ đó, khoảng hai chục em trai thông minh nhất 
thì được nhận vào các Nhà Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng từng 
đấy trẻ gái thì được đặt vào các nhà các nữ tu của chúng tôi. » 
(AOSE, n°44) 

Ngài lại có ý định sẽ lập các nhà cô nhi và các nhà hưu dưỡng để tiếp 
nuôi các người già cả, nam và nữ, đã bỏ lương giáo mà theo đạo. 
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Sau này, giữa cuộc bắt đạo của vua Tự Đức, ngài trốn lên rừng và 
qua đời trong một túp lều lá ngày 22 tháng 10 năm 1858. 

 

26, Rửa tội trẻ con. 

Tờ báo của hội « Truyền Bá Đức Tin » tại Pháp thông tin : 

« Trong năm 1852, các nữ tu đã đi rửa tội được trên 51.000 trẻ nhỏ. 
Nay là những thiên thần nhỏ bé, ngời sáng lòng tinh tuyền và hạnh 
phúc trước ngai Thiên Chúa. 

Chúng tôi nói thêm rằng : các nữ tu là những liên lạc viên đáng tin và 
can đảm nhất của thừa sai, khi phải len lỏi vào các khám đường để 
đem đến sự nâng đỡ và trợ cấp cho các anh hùng tuyên xưng đức tin. 
Nhiều người trong số các nữ tu, bị gian nan tra tấn, đã tìm thấy niềm 
vui vĩnh cửu khi thi hành nghĩa vụ bác ái đó. 

Ngày nay các nữ tu Mến Thánh Giá gồm 72 cộng đoàn và chừng 
1.600 người. » (APF, tập 27, 1855, trang 89-90) 

 

27, Gương sáng. 
Đức cha Jeantet Khiêm kể : 

« Ngày 02.08.1860 

Ba trong số các nữ tu Mến Thánh Giá của chúng tôi đã nêu gương 
sáng đức tin khi các chị bị chất vấn một cách long trọng, trước rất 
đông người chứng kiến. 

Chị trẻ tuổi nhất, lúc bị người ta dùng sức kéo lên hai cây Thánh Giá 
đặt trước mặt, chị đã giang tay ôm lấy cả hai cây Thánh Giá và ghé 
môi hôn chặt vào đó, mặc cho trận mưa roi đòn giáng xuống trên 
lưng chị. 
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Trước cảnh tượng đó, ba ông quan lớn nói với nhau rằng : 

Phải làm sao với thứ cuồng tín như thế này ? Ngay cả đàn bà con 
gái cũng bất trị ! 

Hai nữ tu kia đã bắt chước theo nữ tu đầu tiên, cả ba đều bị tống 
ngục và nay vẫn còn trong đó. » (APF, tập 33, 1861, trang 251) 

 

28, Tuyên xưng đức tin. 

Đức cha Theurel Chiêu kể : 

« Ngày 29.01.1862 

Chừng 10 người trong số nữ tu của chúng tôi đã được kêu gọi tuyên 
xưng danh Chúa Giêsu Kitô. Và nhờ ơn Chúa, họ đã chứng minh rằng 
họ đúng là nữ tu Mến Thánh Giá. » (AMEP, tập 706A, trang 134, 3) 

 

29, Đi rửa tội. 
Đức cha Jeantet Khiêm viết cho hội « Thánh Hài Nhi » : 

« Ngày 23.01.1866 

Trong các nhà dòng nữ của chúng tôi, có luật là ít nhất hai người 
phải thường xuyên đi tìm trẻ con lâm tử mà rửa tội cho chúng. » 
(AMEP, tập 706B, trang 309, 2) 

 

30, Nữ tu liên lạc viên. 
Tờ báo của hội « Truyền Bá Đức Tin » số 35, năm 1863, đăng lá thư 
của Đức cha Theurel Chiêu báo tin rằng vào tháng 06.1861, thừa sai 
Charbonnier và thừa sai Mathevon đã bị bắt. Rồi ngài kể tiếp : 

« Vào đầu tháng 11, chúng tôi gửi đến đó một nữ tu là liên lạc viên 
khéo léo nhất của chúng tôi. Sau khi chị vượt qua những hiểm nguy 
mà chỉ cần đọc bản tường thuật thôi cũng đã thấy run sợ rồi, chị đạt 
tới nơi giam giữ các đồng nghiệp của chúng tôi, chị chuyển trao được 
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Sau này, nhờ can thiệp của quân Pháp, thừa sai Charbonnier được trả 
tự do. Ngài sang Singapour và từ đó, ngài viết thư kể lại chuyện bị 
bắt giam như sau : 

« Singapour, ngày 24.06.1868 

Không một tín hữu nào có thể liên lạc được với chúng tôi… Đức cha 
đã làm tất cả những gì có thể để cứu giúp chúng tôi, nhưng đến tay 
chúng tôi thì thật quá khó khăn. 

Ngài đã sai đi một nữ tu. Nữ tu này, sau hàng ngàn nhọc nhằn và 
hàng ngàn hiểm nguy, đã gặp được bà vợ một ông đội binh. Bà này 
nói bà là vợ góa một quan lớn, khoe khoang là bà vào ra dễ dàng 
dinh thự vị đại quan và có thể chuyển giao bất cứ thứ gì người ta 
muốn gửi cho chúng tôi.  

Chị nữ tu hiền lành ban đầu trao cho bà ta một thỏi bạc và một quan 
tiền. Người đàn bà gọi là bà góa đó giữ hết cho bà. Bà còn bịa ra 
những chuyện nguy kịch về chúng tôi nữa và thúc dục chị nữ tu đã bị 
lừa đó hãy mau trở lại với nhiều tiền nhiều bạc hơn nữa. 

Quả thật, một tháng sau đó, chị nữ tu trở lại với hai thỏi bạc và một 
lá thư của Đức cha Theurel. Chồng của bà gọi là góa đó đã hiền từ 
cho tôi đọc lá thư trên. Lúc ấy tôi thấy là Đức cha đã bị người ta lừa 
gạt quá đỗi. Ngài nói : 

« Chúng tôi đã cạn tiền bạc, và để có món tiền mà tôi gửi cho các cha, 
tôi đã phải cho cầm cái thánh giá của Đức cố Giám mục Retord. » 
Đọc thấy vậy, tôi đã trải qua một trong những ngày u buồn nhất. Tôi 
rất muốn thông tin cho Đức Cha biết sự thật. Nhưng tôi không biết 
phải làm sao. Ông đội binh là người cho tôi biết lá thư, đã đòi lá thư 
lại ngay sau đó, và tôi đã trả cho ông ta, nhưng tôi khẩn khoản xin 
ông ta hãy cho chị nữ tu tới gặp tôi. Ông ta hứa là sẽ làm. Hôm sau, 
tôi nhận ra chị nữ tu nhút nhát trong sân trước nhà tù. Tôi ra hiệu cho 
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« Người ta lừa gạt Đức Cha. Chúng con chẳng nhận được thứ gì cả. 
Người ta còn muốn đòi Đức Cha tiền bạc nữa đó. Đức Cha hãy cẩn 
thận đừng gửi thứ gì nữa. Chỉ là vô ích. » 

Tôi không biết rằng những dòng chữ trên có đạt tới đích hay không. 
Nhưng từ đó, chúng tôi không còn gặp lại chị nữ tu nữa. » (APF, tập 
36, 1864, trang 306-307) 

 

31, Công đồng năm 1900. 
Công đồng năm 1900 họp tại Kẻ Sặt (Hải Dương) dạy rằng :  

« Điều thứ 14 :  

Khi có thể liệu được thì sẽ giao cho chị em nhà mụ nhận việc coi sóc 
nhà tiểu nhi và nhà thương đã mở cho người bản cuốc, cùng việc dạy 
kinh bổn cho trẻ nữ và cho người đàn bà ; song le có khi nào sai ra 
ngoài dạy kinh bổn ở nơi bổn đạo mới hay là bổn đạo cũ chẳng kì, 
phải chọn những chị em đã có tuổi, và phải sai ít là hai người đi vuối 
nhau, rồi tuần lễ nào đến ngày lễ cả những kẻ ấy phải về nhà mụ, 
phần thì cho được xem lễ và xưng tội chịu lễ, phần thì cho được trình 
lại các việc vuối bà mụ. Hoặc nhà mụ xa lắm thì phải đến nơi thày cả 
bản xứ làm lễ. 

Về chị em sai đi tìm và rửa tội trẻ ngoại đạo rình sinh thì, phải cắt 
người đã đến bốn mươi tuổi trở lên là người chắc chắn, đã tập các 
nhân đức lâu năm. 

Khi chị em ở ngoài nhà mụ ít lâu, thì buộc phải chịu khó giữ các điều 
trong phép nhà mụ có thể giữ được tùy nơi tùy thì. » (Synodo 
Tunkinensê. Công đồng hội lần thứ nhất miền Bắc Kỳ, Đàng Ngoài 
trong nước Annam. Năm 1900, in tại Kẻ Sở, 1906, trang 62-66)
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32, Công đồng năm 1912. 
Công đồng năm 1912 họp tại Kẻ Sở (Hà Nội) dạy rằng :  

« Điều thứ 4 :  

Khi sai các chị em nhà mụ đi tìm và rửa tội trẻ ngoại đạo, hay là đi 
bán thuốc, thì phải cắt hai người đi vuối nhau, là những người đạo 
đức, chắc chắn, và phải có ít là một người được bốn mươi tuổi trở 
lên, cứ như chính luật phép nhà dòng nữ ấy dạy. 

Điều thứ 12 : 

Tòa công đồng hết lòng ước ao cho các chị em nhà mụ được chuyên 
tập dần dần về việc coi sóc các tràng nữ nhi ấu học. - Lại khuyên chị 
em mở tràng trong nhà mụ, để tập tành cho trẻ nữ biết làm các việc 
đàn bà hằng ngày phải lo trong cửa nhà, như là may vá, thêu dệt và 
nhiều việc khác như vậy, nhất là để dạy dỗ chỉ dẫn chúng nó ăn ở ăn 
nói cho có nết na, đạo đức, tề nhường. » (« Mấy điều công đồng Kẻ 
Sở truyền », trong Thư chung địa phận Thanh. Quyển thứ hai. 
Hongkong, Imprimerie de la Société des Missions Étrangères, 1920, 
trang 442-446) 

 

33, Thời cải tổ. 
Đức cha Gendreau Đông cải tổ hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội : 

« Tại Giáo phận Hà Nội, phù hợp với những lời kêu mời của Thông 
Điệp Rerum Ecclesiae, chúng tôi đang bận tâm về việc lập những dòng 
tu mới gắn liền với phong tục tập quán đất nước và nhu cầu tông đồ. 

Đã có hơn 15 nhà dòng nữ người bản xứ là các nữ tu Mến Thánh 
Giá. Họ rất tận tâm, rất hy sinh hãm mình ; nhưng các nữ tu này cho 
tới nay không được sự đào tạo nào để có thể làm việc được trong các 
chương trình giáo dục và trợ giúp xã hội. Hoặc là phải tập trung họ 
mà tái dựng lại hoàn toàn, hoặc là phải thiết lập ra một hội dòng mới. 

Để chuẩn bị có những cô giáo dạy học và những người điều hành các 
nhà nội trú, Đức cha Gendreau Đông đã mở ra một trường sư phạm do 
các nữ tu Dòng Saint Paul điều khiển và đã tiếp nhận trên 300 thiếu nữ 

 



Chương 3 : Phục vụ (Đàng Ngoài) 102 
 

 

34, « Nữ tử Bác Ái Đông Dương ». 
Năm 1927, thừa sai Victor Barbier tại Giáo phận Vinh lên tiếng 
tuyên bố trên mặt báo tại Pháp rằng : 

« Dòng Mến Thánh Giá, được thành lập cách đây 300 năm, thì phát 
triển rực rỡ tại nơi này, èo uột tại nơi kia. Tuy nhiên, còn có việc 
phục vụ nào mà các chị đã chẳng làm cho chúng ta. Các chị em tốt 
lành này xông xáo khắp chốn, nơi những người phật giáo cũng như 
nơi những người công giáo. Bệnh viện, nhà từ thiện, trạm xá, nhà cô 
nhi, trường học, họ có thể điều khiển được tất cả. Trong một số miền, 
cách riêng là tại Sài Gòn, các nhà dòng của họ chẳng còn thêm gì 
hơn được : đó là những nữ tu gương mẫu. 

Tại sao họ lại không được như thế ở khắp nơi ? Thưa, tại vì đó là một 
tổ chức không đầu, không ban điều hành. Hãy cho họ một nhà dòng 
mẹ duy nhất trong toàn cõi Đông Dương này, một nhà mẹ duy nhất và 
cùng một luật dòng, một bà bề trên tổng quyền biết điều khiển, với sự 
giúp đỡ của các bà cố vấn khôn ngoan, tôi dám hứa rằng trong vòng 
10 năm, chúng ta sẽ không còn mong mỏi gì hơn nữa. Trong 10 năm, 
các nữ tu Mến Thánh Giá sẽ là những Nữ Tử Bác Ái Đông Dương ». 
(Les Missions Catholiques, tập 59, 1927, trang 29) 
 

35, Công đồng Đông Dương. 
Công đồng năm 1934 này dạy ở điều thứ 109 rằng : 

« Hãy đào tạo các phụ nữ đạo đức này [các nữ tu Mến Thánh Giá và 
Dòng nữ Đa Minh] vào việc dạy ở trường học hay điều hành các bệnh 
xá. »

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 4 

 

 

 

Phục vụ  

(Đàng Trong) 
 

 

 

Các nữ tu Mến Thánh Giá đã làm ích gì cho đời ? cho Giáo Hội và 
cho xã hội ? 

Chúng ta sẽ nhìn lại lịch sử Dòng Mến Thánh Giá để tìm câu trả lời. 
Dưới đây, không phải là một câu trả lời tổng hợp, nhưng chỉ là những 
chi tiết hay những câu chuyện lịch sử liên quan tới sự phục vụ của 
các nữ tu Mến Thánh Giá.  

 

1, Nơi tạm trú cho các thừa sai và linh mục. 
Vào thời kỳ Dòng Mến Thánh Giá mới được thành lập, các thừa sai 
ngoại quốc và các linh mục bản xứ không phải lúc nào cũng ở một 
chỗ. Họ thường phải đi thăm các cộng đoàn giáo dân khắp nơi để ban 
các phép bí tích. Đến nơi nào thì thường ăn ở tại nhà giáo dân, nhất 
là nhà các chức việc hay nhà các thầy giảng. Có khi họ ở trong nhà 
dòng Mến Thánh Giá nữa. 
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Bởi thế, ngay từ ban đầu, đã có lời tố giác lên triều đình Huế rằng : 
« Trong chuyến đi Đàng Trong đó [1671-1672], vị Giám mục và các 
giáo sĩ của ngài đã chọn tại xứ Quảng Ngãi những cô gái đẹp nhất 
giữa các bổn đạo, để giữ họ trong một ngôi nhà mà cấm không cho 
đàn ông nào vào, nhưng trừ ra chính họ thì họ vào đó lúc nào họ 
thích. » (Cochinchine I, trang 135) 

Đó là một việc phục vụ của các nữ tu Mến Thánh Giá. Việc này sẽ 
trở nên rất hữu ích và rất cần thiết trong thời bắt đạo sau này. 

 

2, Lời cầu nguyện. 
Nữ tu Mến Thánh Giá ngay từ ban đầu đã phải phục vụ tha nhân 
bằng lời cầu nguyện theo chỉ định của Đấng Sáng Lập. Việc này xem 
ra quá đương nhiên như không cần phải nói đến, nhưng không nói ra 
thì lại là một thiếu sót lớn. 

Khi kể lại chuyện nhà dòng tại Đàng Trong buổi ban đầu, một sử gia 
đã viết : 

« [1675] Tại Quảng Ngãi, có nhiều thiếu nữ đến xin được nhận vào 
số các chị em Mến Thánh Giá, đến nỗi người ta đã phải lập ra hai nhà 
dòng mới. Các chị sống một đời rất khổ chế và rất thánh thiện nên 
các thừa sai cho rằng nhờ đức hạnh và lời cầu nguyện của các trinh 
nữ đã tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô đó, mà đã có những thành tựu 
lớn lao trong việc rao truyền Phúc Âm tại xứ ấy. » (AMEP, tập 131, 
trang 342). 

 

3, Giúp mục vụ giới nữ : Xiêm La. 
Dòng Mến Thánh Giá được lập ra tại Xiêm La năm 1672. Và nhà 
dòng của các chị được chính Đức cha Lambert đôi khi sử dụng vào 
việc mục vụ, như chúng ta đọc thấy trong Nhật Ký của ngài : 

« Ngày 20.02.1675. 

Chúng tôi bận lo đám hôn phối của một thanh niên trẻ với một cô gái 
trẻ ở khu người Bồ Đào Nha. Anh ta đã bắt cóc cô gái, với sự đồng ý 
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« Ngày 23.04.1675. 

Chúng tôi đồng ý cho một góa phụ có đạo người Xiêm, 40 tuổi, với 
đứa con gái nuôi 10 tuổi của bà được vào trong nhà các nữ tu, và đứa 
con trai ruột 14 tuổi của bà vào chủng viện. » (Journal de Mgr 
Lambert : AMEP, tập 877, trang 558)  

« Ngày 05.05.1675. 

Bà vợ của ông thuyền trưởng người Pháp bị giam giữ tại Manila, đã 
cùng con gái bà vào trong nhà các nữ tu của chúng tôi với dự tính 
dạy dỗ các bé gái trong niềm kính sợ Thiên Chúa, điều mà bà ta nói 
sẽ làm ngay cả khi chồng bà trở về. » (Journal de Mgr Lambert : 
AMEP, tập 877, trang 560)  

 

4, Giá trị đức khiết tịnh. 

Bản tường trình của thừa sai Courtaulin ở Đàng Trong : 

« Năm 1679, được tin buồn về cái chết của Đức cha Bêryte cao cả 
của tôi, tôi muốn theo từng điểm một những mệnh lệnh mà ngài 
đã ra cho tôi trước đây. Tôi biết rằng việc chính yếu mà ngài ao 
ước là việc thiết lập những nữ tu Mến Thánh Giá để đưa vào 
vương quốc tối tăm này tình yêu và sự quý trọng đức khiết tịnh. » 
(Cochinchine I, trang 250) 

 

5, Cha Estréchy và cha Heutte. 
Câu chuyện sau đây không trực tiếp nói đến các nữ tu Mến Thánh 
Giá nhưng kể về cộng đoàn những bà góa (không phải nữ tu) của cha 
Estréchy và cha Heutte, để qua đó chúng ta thấy được nhu cầu phục 
vụ người nghèo cũng như người neo đơn là rất lớn trong xã hội và 
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Cha Estréchy thuộc Giáo phận Lisieux bên Pháp, sang giảng đạo tại 
Đàng Trong được 9 năm, từ năm 1700 đến 1709. Ngài rất thương 
người nên đã lập ra (có lẽ tại Ninh Hòa) một nơi tiếp cư những người 
có đạo, nghèo khổ đi lang thang ăn mày ăn xin. Ngài giúp họ phần 
xác cũng như phần hồn. Thấy công việc quá nhiều, ngài tìm cách 
thuyết phục một số bà góa có đạo trong vùng bỏ con cái cháu chắt tới 
giúp ngài lo chỉ dạy giáo lý và giúp đỡ các người nghèo tại nhà tiếp 
cư. Được 10 bà, tuổi quãng 60, sống chung với nhau theo 5 điều lệ 
do chính ngài đặt ra : 

1, Phải là góa, lớn tuổi, ăn mặc thường như ở gia đình, màu đen. 

2, Ở chung một nhà, mỗi người một căn phòng, ăn uống riêng tư. 

3, Sáng chiều đọc kinh chung, lần hạt chung 2 lần mỗi ngày. 

4, Ai muốn ra ngoài thì phải trình bà bề trên, bà bề trên không được 
cấm ai muốn ra ngoài lo việc riêng. 

5, Theo chỉ dẫn của bà bề trên, phải luân phiên nhau đi chỉ dạy giáo lý 
và trông nom các bệnh nhân cho tới khi họ qua đời hay được chữa lành. 

Hằng tháng, cha Estréchy cho mỗi bà là 20 xu. Dân chúng rất tôn 
kính và quý mến các bà như hiền mẫu của họ. (Xem : Cochinchine I, 
trang 549) 

Cha Estréchy từ trần ngày 13.11.1709. 

Còn về phần cha Heutte tại Nha Trang, ngài cũng lập ra một cộng 
đoàn nữ như ngài kể năm 1714 : 

« Tại Nha Trang, tôi cho dựng nên một căn nhà cạnh nhà chúng tôi 
để tiếp đón những phụ nữ từ xa tới và không quen biết gì những bổn 
đạo nơi này. Căn nhà này được 5 hay 6 bà lớn tuổi trông coi, họ như 
những thầy giảng cho giới nữ, và họ đi thăm viếng các người bệnh 
hoạn cùng dọn dẹp nhà cửa cho họ khi phải mang Mình Thánh Chúa 
đến. » (Cochinchine I, trang 622) 

Có lẽ các bà đạo đức của cha Heutte không sống chung với nhau.  
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6, Đức cha Labbé. 
Ngài là người Pháp, Giám mục phó của Đàng Trong, từ trần ngày 
24.03.1723. Ngài đã chăm lo nhiều cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại 
Đàng Trong thời đó. Nhân viết về ngài, một sử gia có nói tới các chị 
Mến Thánh Giá như sau : 

« Mặc dầu các nữ tu Mến Thánh Giá do Đức Giám mục Bêryte thành 
lập đã thường xuyên phải chịu phân tán trong những thời bắt đạo, các 
chị đã không hề để mất tinh thần bậc sống của mình, cũng như lòng 
sốt sắng. Các chị có 18 nhà dòng trong vương quốc này. Cầu nguyện, 
việc tay chân và các công tác bác ái chiếm trọn thời giờ của các chị. 
Các chị săn sóc người bệnh, dạy dỗ các trẻ gái, nhiệt thành hoạt động 
và rất thành công trong việc đưa các phụ nữ ngoại trở lại đạo, và 
khích lệ lòng đạo đức nơi những bổn đạo. » (AMEP, tập 131, trang 
553-554) 

Đức cha Labbé qua đời, Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong sẽ 
không còn được bề trên nào săn sóc, và từ từ suy giảm dần cho mãi 
tới khi được Đức cha Jean Labartette tái lập vào năm 1780, tức gần 
60 năm sau. 

 

7, Nữ tu Thợ Đúc. 
Giáo phận Đàng Trong vào những thập niên đầu thế kỷ thứ 18 thì có 
lắm sự bất hòa, căng thẳng và tố cáo lẫn nhau giữa các vị thừa sai : 
Dòng Tên, Dòng Phanxicô, thừa sai Paris, thừa sai trực thuộc Thánh 
Bộ Truyền Bá Đức Tin. Không những họ thuộc các hội dòng khác 
nhau, mà lại còn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau nữa : Pháp, Tây 
Ban Nha, Đức, Ý... Tình trạng đó dẫn tới việc Tòa Thánh phải gửi 
Đức cha De La Baume sang Đàng Trong kinh lý. Nhân dịp này, Đức 
giám sát viên kinh lý tông tòa đã tái lập lại cộng đoàn các nữ tu tại 
Thợ Đúc (Huế). Ngài truyền các chị : 

« Phải dạy dỗ miễn phí giáo lý công giáo cho các trẻ nữ ; phải đi 
giúp đỡ các người nghèo tại bệnh xá và hết sức lo liệu cho họ về nhu 
cầu tinh thần và vật chất… » 

 



Chương 4 : Phục vụ (Đàng Trong) 108 
 

Bản tường trình còn kể thêm : 

« Ngày trước, những bà đạo đức như vậy đã đem rất nhiều linh hồn 
về cho Chúa Giêsu Kitô. Nhưng từ khi các cha dòng Tên và phe của 
họ đã làm kiệt quệ các thừa sai người Pháp cư trú tại Huế và đuổi họ 
đi xa, các bà đạo đức ấy và các học trò của các bà cũng phải chung 
phần những cuộc bách hại đó : bà này thì phải chết, bà nọ thì phải bỏ 
trốn đi, nhiều bà khác thì trở về thế gian. Chỉ còn lại được 4 bà kiên 
trì ở Huế, được nâng đỡ bởi ông Cậu Pho là vị thầy giảng đáng kính 
người Thợ Đúc […] Việc tái lập lại nhà các Bà Đạo Đức [tức các nữ 
tu Mến Thánh Giá] đã tạo nên một niềm vui sâu rộng giữa các tín 
hữu, họ vẫn còn nhớ các bà thật vô cùng hữu ích trong việc giáo dục 
con cái của họ và trong việc nâng đỡ ủi an các người bệnh của họ. » 

Chẳng may, Đức cha De La Baume ngã bệnh và từ trần giữa cuộc 
kinh lý tông tòa vào chiều lễ Phục sinh ngày 02.04.1741 tại Huế. Và 
các nữ tu vừa được tái lập đã góp sức phục vụ buổi lễ an táng. Bản 
tường thuật kể lại như sau : 

« Theo thông lệ, còn phải tiếp đãi đoàn người đưa đám táng. Những 
ai dừng chân lại ăn chiều đều được phục vụ chu đáo. Chỉ có quãng 
chừng ba ngàn người, họ ngồi ngay trên bãi cỏ chung quanh nhà thờ. 
Các phụ nữ và các Bà Đạo Đức có phận sự lo buổi ăn chiều : người 
ta phải dùng tới 2 con bò, 4 con heo, hơn 600 con gà, từng đấy con 
vịt và hằng hà vô số cá và gạo. » (Jean-Pierre Favre, Lettres 
édifiantes et curieuses sur la visite de apostolique de M. de la Baume 
évêque d’Halicarnasse, à la Cochinchine en l’année 1740, par M. 
Favre, prêtre suisse, protonaire apostolique et provisiteur de la 
même visite. À Venise, chez Bargotti, 1746, 379 pages). 
 

8, Một dự án. 
Vào đầu mùa hè năm 1830, Đức cha Taberd Từ và 5 thừa sai người 
Pháp họp nhau tại Lái Thiêu. Họ hoạch định ra một chương trình 
truyền giáo cho Đàng Trong, trong đó vai trò của các nữ tu sẽ như 
sau : 
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« Tại xứ Hạ Đàng Trong, ngày 02.06.1830. 

Kính gửi hội Truyền Bá Đức Tin tại thành phố Lyon, Pháp. 

[…] 

Việc xây dựng các trường học cho trẻ gái sẽ ít tốn kém hơn đối với 
chúng tôi. Chúng tôi hiện có 16 nhà dòng các nữ tu nằm trong các địa 
hạt khác nhau của giáo phận. Và theo những quy định của Đức Cha, 
tất cả những nhà này sẽ nhận các người nữ để dạy dỗ họ và huấn 
luyện họ về những phận vụ riêng của giới nữ. 

Đã có 6 cộng đoàn có học sinh rồi, và trong một hoặc hai năm nữa, 
chúng tôi hy vọng tất cả các cộng đoàn đều có học sinh. 

Là một thuận lợi rất lớn cho các xứ đạo nào có các nữ tu này, cũng 
như cho các xứ đạo gần đó. Chỉ có những xứ đạo rất xa xôi thì mới 
không thể lợi dụng được ích lợi này. Phương cách duy nhất để khiến 
những trường học này trở nên hữu ích cho giáo phận là có được chút 
tài trợ cho các nữ tu. Nhờ vậy, họ có thể đón nhận miễn phí một vài 
người thiếu nữ trẻ của mỗi giáo xứ. Các người trẻ ấy, một khi trở về 
nhà, sẽ trở thành những bà mẹ tốt lành. Rồi nhờ gương sáng và sự 
học tập của mình, họ sẽ là những khuôn mẫu và sự nâng đỡ cho các 
bạn đồng phái. 

Đây không phải là những dự kiến hão huyền đâu. Vì ở chốn này, chỉ 
cần đặt một phụ nữ đức hạnh làm đầu các người khác là gìn giữ được tất 
cả các phụ nữ trong một ngôi làng thôi. » (APF, tập 5, 1831, trang 396) 

Lá thư trên do Đức cha Taberd Từ ký tên cùng với các thừa sai 
Gagelin, Régéreau, Bringol, Cuenot và Marchand. Tuy nhiên, dự án 
truyền giáo trên đã không thực hiện được, vì thời gian sau đó, vua 
Minh Mạng đã ra lệnh cấm đạo. 

 

9, Sống chui. 
Từ giáo xứ Dương Sơn, ngày 10.02.1833, vị thừa sai trẻ tuổi 
Delamotte mới sang Đàng Trong kể rằng :  
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« Tôi đến ở tại Nhu Lý, trong một góc nhà dòng các nữ tu thuộc giáo 
xứ này. Tôi đã ở đó gần 7 tháng trời. » (AMEP, tập 748, trang 125) 

 

10, Cám ơn các chị. 
Thừa sai Jaccard viết cho thừa sai Delamotte rằng : 

« Ngày Thứ Tư Lễ Tro năm 1834, ngày 14 tháng 02. 

Nhờ cha hãy cám ơn hộ tôi thầy Ba đã bỏ công sao chép lại giấy tờ 
của chúng ta. Tôi gửi lời chào thầy ấy và chú Tâm và các chị nữ tu, 
cách riêng là chị bề trên tốt lành Bường, và chị nữ tu đã cầu nguyện 
nhiều cho chúng tôi. » (AMEP, tập 749, trang 625) 

 

11, Các cô nhi nữ. 

Trích thư của Đức cha Cuenot Thể gửi hội « Thánh Hài Nhi » : 

« Tháng 02.1845. 

Tôi đã có quãng hai chục trẻ gái mồ côi. 22 hay 23 em được tụ tập 
trong một căn nhà do hai nữ tu của chúng tôi điều khiển. Trừ ra hai 
em, tất cả các em khác đều là con nhà ngoại giáo mà cha mẹ chúng 
đã cho chúng tôi, hay đã được mua lại, hay thu nhận được. Các em từ 
7 đến 20 tuổi. » (AOSE, tập 1, 1846, trang 115) 

 

12, Trốn tránh. 
Thừa sai Pellerin, lúc chưa làm giám mục, đã trốn tránh cuộc bắt đạo 
như sau. Ngài kể : 

« Bình Định, tháng 01 năm 1846. 

Nay thì tôi tạm ẩn náu trong một nhà các nữ tu. Họ dành cho các chú 
học trò của tôi và chính tôi một mái nhà lá. Tôi ở đây cũng khá yên 
ổn, bởi vì tôi tin rằng các quan lại chưa biết tới nơi tôi trốn tránh. » 
(AMEP, tập 750, trang 6.3)
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13, Chuyện trẻ mồ côi. 
Đức cha Cuenot Thể tường thuật cho cha Jurines tại Paris rằng : 

« Ngày 31.01.1846. 

Cha biết rằng vào năm 1844, tôi đã tụ tập lại một vài trẻ gái mồ côi 
trong một ngôi nhà dựng nên vì mục đích đó tại Gò Thị, nơi tôi cư 
trú. Cha cũng biết rằng tôi đã đề nghị dựng ra 3 nhà khác theo cùng 
một mục đích đó. Một nhà vẫn tại Gò Thị cho trẻ nam, nhà thứ hai 
cho trẻ nữ tại phía bắc tỉnh này, và nhà thứ ba tại Quảng Ngãi cho 
các trẻ nữ. 

Tôi đã có sẵn tại Gò Thị, nơi nhà một thầy giảng của chúng tôi, 7 hay 
8 trẻ nam, từ 5 tới 9 hay 10 tuổi. Những nữ tu ở phía bắc tỉnh này, 
theo lệnh tôi, đã mua được 5 hay 6 trẻ nữ nhỏ để bắt đầu dự án mà tôi 
muốn trao cho họ, v.v. Nhưng cơn khủng hoảng năm 1845 xảy tới 
khiến những dự tính của chúng tôi tan tành. Tôi còn phải giải tán 28 
đứa trẻ mồ côi của tôi đang tập trung tại Gò Thị nữa. » (AMEP, tập 
1258, trang 812) 

 

14, Nhà cô nhi nữ. 
Trong Kho Lưu Trữ Thư Văn của Hội Thừa Sai Paris, tập số 73, 
trang 73, có đoạn ghi rằng : 

« Một tổ chức đạo đức làm vinh danh lòng nhiệt thành của Đức cha 
Cuenot Thể đã nẩy sinh tại xứ Đàng Trong vào năm vừa qua [1845]. 
Đó là một nhà cô nhi nữ được trao phó cho các nữ tu. Người ta đã 
tính được tới 22 hay 23 em rồi. Một vài em được mua, những em 
khác thì được cho hay thu nhận được. Trừ hai em, tất cả đều sinh 
trong gia đình dân ngoại. Vị giám chức đạo đức còn lo mở ra một nơi 
cư trú cho các thiếu nữ mồ côi nữa. Hiện đã có một số thiếu nữ như 
vậy rồi. »
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15, Thư của Đức cha Lefebvre Ngãi. 
Năm 1851, Đức Giám mục xứ Tây Đàng Trong viết cho hội « Thánh 
Hài Nhi » rằng : 

« Trong năm này, chúng tôi đã rửa tội được 1.000 trẻ con người 
ngoại trong cơn lâm tử (mà sau đó 830 em trong số này thì chết, 103 
em thì được nuôi trong những nhà người có đạo, 67 em thì sống 
trong gia đình cha mẹ các em). 

Chúng tôi có 4 nhà các nữ tu, họ nuôi dạy một số các em. Hãy cầu 
xin Chúa ban xuống cho chúng tôi được hòa bình hoàn toàn, lúc đó 
sẽ dễ dàng biến những nhà các nữ tu thành nhà từ thiện để nuôi dạy 
được hằng ngàn con trẻ. » (AOSE, tập 31, 1853) 

 

16, Một bé gái mồ côi. 
Thừa sai Barbier kể chuyện rằng : 

« Đông Đàng Trong, ngày 02.02.1852. 

Trong năm vừa qua, tôi đã có được tại nhà các nữ tu Mến Thánh Giá 
6 đứa trẻ mồ côi : 4 đứa có cha mẹ có đạo và 2 đứa thì cha mẹ bên 
lương.  

Một trong những trẻ gái mồ côi này, mới 4 tuổi, đã được cậu nó đem 
về nhà ông ta. Thỉnh thoảng, nó lại đến đứng trước cửa nhà các nữ tu 
Mến Thánh Giá để xin chút cơm ăn. Nhưng mới đây, nó lén lút vào 
nhà các nữ tu, và không muốn ra nữa. Nó liên tục chào các nữ tu, nó 
bám áo các nữ tu, nó khóc lóc, nó xin các nữ tu đừng có đuổi nó đi. 
Nó nói : 

Ở với các Dì, con không bị đói. Nhưng nếu con trở về với cậu con thì 
con sẽ đói lắm. Con khóc đòi ăn thì cậu lại bảo : chẳng có cơm, 
chẳng có gạo ! » (AOSE, n°37)
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17, Dì Thu đi rửa tội. 
Chuyện này do thừa sai Barbier đăng trên tờ báo của hội « Thánh 
Hài Nhi » vào năm 1854 : 

« Đây là những cách thế mà nhờ ơn Chúa, tôi có thể dùng để rửa tội 
các trẻ con sắp chết : đó là vài nữ tu Mến Thánh Giá giả dạng thành 
những người đi buôn bán và họ được hội « Thánh Hài Nhi » giúp đỡ 
trong công tác này. Họ đáng được ca ngợi, nay thì người này mai thì 
người nọ. Vì những lý do chính đáng, khó mà dùng lâu dài cùng một 
vài người. Sau nữa, là những giáo dân sống giữa các dân ngoại. Đây 
là phương thế cuối cùng. 

Chỉ có một nữ tu khi đi rửa tội trong một ngôi làng nhỏ ngoại giáo 
thì bị một chức việc của làng bắt giữ. Nữ tu ấy đã được chuộc lại 
bằng một món tiền nhỏ là 3 hay 4 đồng bạc. 

Một nữ tu khác tên Thu, khi đi công tác về thì bị một cảnh ngộ sau. 
Một bà lương dân, sau khi đã chôn xác đứa con của bà mà chị nữ tu 
này rửa tội, đã tới la lối suốt từ trưa tới lúc mặt trời lặn. Bà ta kêu la, 
gào khóc, chửi rủa, với một điệp khúc lập đi lập lại không ngơi sau 
mỗi cơn nguyền rủa : 

Con mẹ Thu, con mẹ Thu, mày đâu rồi ? A, con ranh, mày đã hút hồn 
con tao ! Con mẹ Thu, hãy trả con tao đây, để tao bồng tao bế, tao 
cho ăn cho uống, tao ru nó ngủ, tao trò truyện với nó. Con mẹ Thu, 
mày đâu rồi ? Hãy trả lại con tao, nếu không tao dẫn lính tới bắt 
mày đây. 

Khiếp vía kinh hồn, mấy nữ tu khiêm tốn đáng thương không còn 
dám ló mặt mũi ra ngoài. Họ khép chặt cửa lớn cửa nhỏ, run rẩy thu 
kín mình bên trong, không dám thở mạnh. Mãi tới lúc có một ông 
giáo dân có tiếng ăn tiếng nói đến, ông tìm cách phân trần phải trái 
cho bà người lương ấy nghe, với chút quà cáp là một gói trà với vài 
lá trầu và vài quả cau là thứ dùng đến trong tất cả mọi chuyện giao 
dịch. » (AOSE, n°52, trang 405-407)
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18, Hạnh Đức cha Thể. 
Trong tập sách « Hạnh Đức Cha Thể » do nhà in Làng Sông phát 
hành năm 1907, chúng ta đọc thấy rằng :  

Trang 2 : 

« Người nhà phước cũng nên lấy đó, mà nhớ lúc bắt đạo, chị em 
mình đã sẵn lòng chịu khó, chịu chết, mà đi rửa tội con nít ngoại đạo, 
cùng giúp các cha và các bổn đạo phải bắt bớ lưu giam ; lại chuyên 
lo việc ấy cách sốt sắng, ân cần, mạnh mẽ, đến đỗi vua Tự Đức lên 
án phạt riêng : « Hễ đờn bà cả gan làm phép thánh tẩy, cùng tin thơ 
từ cho các đạo trưởng, thì phải lưu làm tĩ nữ nhà quan. » 

Vậy rày các chị em nhà phước, chớ nguôi lòng giúp việc đạo, chớ 
nhát gan đánh giặc thiêng liêng, cùng chớ khá thua kém chị em mình 
xưa. » 

Trang 43 : 

« Đức Cha [Thể] có ý thêm hoa quả thơm tho trong vườn Hội thánh, 
cùng làm sáng danh Chúa cách riêng, thì lo lập lại các nhà phước, để 
cho những người nữ có lòng muốn đi đàng nhơn đức đặng nương náu 
tu tập trọn lành nên thánh, cầu nguyện cho kẻ giảng đạo trong địa 
phận, cùng lấy việc xác mà trợ giúp việc đạo tùy sức, hoặc giúp việc 
các nhà trường nhà chung, hoặc dưỡng nuôi mồ côi, đi rửa tội cho 
con nít ngoại đạo, hay là xem sóc dạy dỗ những nhi nữ đạo trong các 
họ. »  

Trang 45 : 

« Năm 1844 là chính năm Giám mục kia bên Tây Dương lập họ tiểu 
nhi, để góp tiền bạc chuộc lấy con trẻ ngoại đạo. Vả Đức Cha Thể sốt 
sắng, chẳng phải như kẻ khoanh tay ngồi không xem trời, vốn đã lâu 
Người tra tay lo việc ấy bên Đông. 

Kìa Người giao việc cứu con nít kẻ ngoại cho các chị nhà phước, cứ 
hai người, cùng thiên thần hộ thủ là bốn, mà châu khắp tỉnh thành 
làng xóm, hễ gặp con nít gần chết, thì cho thuốc, cùng lén rửa tội cứu 
linh hồn nó. […] 
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Kẻ ngoại phần nhiều phao vu các chị hay làm thuốc mê, cùng múc 
mắt con nít, và nhiều đều khác như vậy ; lại cũng có khi bắt và giải 
đến quan nữa ; song cũng có kẻ thấy bổn đạo có lòng biết thương xót 
con trẻ phải bỏ tất bạc thể ấy, thì động lòng trở lại, nên đạo thánh 
đặng lợi hai bề. » 

(Tardieu, Hạnh Đức Cha Thể, Mgr Cuenot 1802-1861. Làng Sông, 
1907, 120 pages) 

 

19, Nữ tu Anê Soạn và Anna Trị. 
Hai nữ tu này thuộc nhà dòng Dinh Thủy (Phan rang), chịu tử đạo tại 
Phan Rí năm 1862. 

Các chị đã phục vụ bằng phản ứng tích cực trong tù :  

« Khỏi ít bữa, quan đòi dẫn bà [Soạn], và các đầu mục ra đương 
đường hỏi, hăm he gầm hét, dạy quá khóa đạp ảnh đi. Các ông đầu 
mục thấy roi vọt, kìm khảo, non lòng yếu sức, kẻ trước người sau kéo 
nhau quá khóa hết. Bà đứng đó thấy các ông bạc tình bạc ngãi thể ấy, 
cầm lòng không đỗ ; lên tiếng mắng rằng : Hỡi đầu mục là đầu mục, 
đờn anh giáo hữu, ăn trước ngồi trên, ở họ vinh vang, ngăm đe giáo 
hữu, quở la đánh đập, rằng : bỏ đọc kinh xem lễ, nay mới hay là đầu 
kẻ bỏ đạo Chúa. Ôi thương thay ! » (Mission de Qui Nhơn, 
Mémorial, số 54, ngày 30.06.1909 : Notices sur nos martyrs, trang 
105-107, Nhà in Làng Sông)  

Các chị đã phục vụ bằng gương sáng và lời khích lệ trong tù :  

« Khi ấy bà trông án về cho mau, đặng lãnh phần phước tử đạo ; 
hằng khuyên kẻ có đạo bị giam đó, tối sáng đọc kinh cầu nguyện ; 
mà quân lính ghét, ngăn không cho đọc, kẻo ngầy tai khó chịu ; song 
bổn đạo không làm thinh, cứ đọc mà rằng : Có đạo thì phải đọc kinh, 
là việc bổn phận, tối sáng phải làm, có đứt họng mới hết đọc mà 
thôi. » 

Các chị đã phục vụ bằng sự chăm sóc tù nhân :  
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« Sau quan đem giam nơi khác, thì bà Trị bà Soạn là người nhà 
phước, mướn người bán bánh, đem đồ ăn cho người [cha Thu và cha 
Cảnh], song quân canh thấy, không cho mà rằng : giúp lương cho 
giặc làm chi. » (Mission de Qui Nhơn, Mémorial, tome 1: 1904-1905, 
trang 93) 

Các chị đã phục vụ bằng sự chấp nhận tử vì đạo :  

« Khỏi ít ngày bà nghe án tư về, xử giảo mười lăm người, rạng đông 
quan binh đến ngục, xướng danh những người phải điệu đi xử, thì bà 
lóng tai nghe hiệu tên, mà chưa đến tên bà, nên bà bức tức khua cây 
động cùm, tưởng mình hụt phen nầy. Đâu bèn nghe tên, thì hết lòng 
mừng rỡ, hỉ hả cười rằng : « Tưởng hụt, ai dè may khỏi. » Vậy quan 
quân binh khí điệu bà cùng phô kẻ ấy đi, thì dọc đàng cứ đọc kinh 
lần hột gẫm đàng thánh giá luôn. Xử rồi quan dạy bỏ xác chung lại 
một hầm cho voi dậm. Lúc Tự Đức thập ngũ là năm 1862. »  

 

20, Mến Thánh Giá tại Tây Đàng Trong. 

Năm 1859, quân Pháp chiếm Sài Gòn. Mấy năm sau, tờ báo của hội 
« Truyền Bá Đức Tin » tại Pháp đã giới thiệu các nữ tu Mến Thánh 
Giá ở Tây Đàng Trong với những lời lẽ như sau : 

« Hội dòng đạo đức của các thiếu nữ An Nam, được biết đến dưới 
tên gọi Mến Thánh Giá, đã phải phân tán đi lúc quân viễn chinh Pháp 
và Tây Ban Nha tràn tới. Nay các thừa sai đã tái đoàn tụ lại. Hội 
dòng có 5 cơ sở, mỗi nơi có 15 hay 20 người, họ chia sẻ thời giờ giữa 
cuộc sống chiêm niệm và cuộc sống hoạt động. Các nữ tu này lo 
công việc dệt lụa và dệt vải. Liên kết công việc tay chân với việc cầu 
nguyện là một gương tốt cho các người An Nam. Dưới một chiều 
kích khác, các nữ tu đã phục vụ rất nhiều cho việc truyền giáo, bởi vì 
bên cạnh mỗi nhà dòng thì có một trường học tiếp đón các trẻ em 
người ngoại cũng như trẻ em người có đạo. » (APF, tập 38, 1866, 
trang 277) 
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21, Trẻ con xứ Đàng Trong vào năm 1876. 
Trong lá thư gửi giám đốc hội « Thánh Hài Nhi », Đức cha 
Charbonnier Trí, Giám mục Qui Nhơn, nói về thực trạng đáng 
thương của các trẻ nhỏ xứ Đàng Trong.  

« Ngày 01.05.1876. 

Tại đây, trong xứ Đàng Trong, nói cho thật, chúng tôi không có cảnh 
thảm hại trẻ con bị bỏ rơi ngoài công lộ, mặc dù không phải là hiếm 
thấy những trẻ nhỏ bị bỏ giấu trong những bụi cây bởi các bà mẹ mất 
tính người. Nhưng điều mà chúng tôi gặp thường xuyên hơn là 
những trẻ nhỏ đã bị các cha mẹ ngoại giáo, vì quá nghèo nàn hay u 
mê, để cho chết đói. Chính vì lẽ đó mà giữa những trẻ mồ côi do 
chúng tôi mới mua lại, hằng năm đều có rất nhiều trẻ không sống sót 
nổi. Lý do là khi các nữ tu của chúng tôi hay các bổn đạo của chúng 
tôi có thể mua được chúng, thì chúng đã quá yếu nhược rồi và chẳng 
còn cách nào giúp chúng sinh động thêm nữa. 

Những linh hồn xinh đẹp đó, vừa được rửa tội thì đã bay lên trời 
cao ! 

Một trong các nữ tu phụ trách nhà cô nhi bên cạnh nơi tôi ở đã kể 
cho tôi nghe một câu chuyện về hiệu quả phép rửa tội rằng : ngày nọ, 
chị gặp một bà ngoại giáo ẵm trong tay bà một đứa trẻ khoảng chừng 
5 tuổi. Đứa trẻ có vẻ như là một cái xác không hồn. Tay chân nó 
buông thòng xuống như một người chết. Chị sát lại gần, chị thấy nó 
còn thở. Chị muốn rửa tội cho nó, nhưng mẹ nó lại muốn bán nó cho 
chị. Chị trao cho bà ta mấy đồng xu và nói bà ta đem đứa bé vào nhà 
cô nhi. Trong lúc ấy, chị hối hả đi tìm vị thừa sai. Vị này đến nơi và 
rửa tội cho đứa trẻ. 

Lúc này, chị nữ tu được bình tâm, chị đặt đứa trẻ trên giường và đi ra 
ngoài. Chị gặp một người bán chà là. Chị mua một ít trái, rồi vào nhà 
gọi các trẻ mồ côi tới để phân phát cho chúng. Chị hết sức kinh ngạc 
khi nhìn thấy đứa trẻ hấp hối vừa được rửa tội cũng đến giữa những 
đứa trẻ khác. Chị tưởng mình nhìn thấy một phép lạ và cảm động, chị 
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Đức cha Charbonnier Trí kể tiếp một câu chuyện khác trong lá thư 
của ngài để cám ơn hội « Thánh Hài Nhi » đã giúp đỡ giáo phận ngài 
trong việc truyền giáo cho các trẻ em. Ngài nói : 

« Hôm qua, khi đi thăm nhà cô nhi mà tôi đã nói, tất cả các em cô 
nhi đều tới hôn nhẫn tôi như lệ thường. Tôi chú ý đến một em trai và 
một em gái giữa đám trẻ, chúng sạch sẽ, thông minh, nhưng còn nhút 
nhát tại vì chúng mới tới đây. Tôi hỏi chị nữ tu xem chúng ở đâu tới. 
Chị ta trả lời tôi : 

- Chính bà mẹ của các em đã dẫn các em tới. Con biết bà ta. Bà ở 
cách đây mấy dặm. Dù bà là người ngoại, đôi khi bà đã mua hộ cho 
con những đứa trẻ mồ côi. Bà mang chúng tới và con hoàn tiền lại 
cho bà. Ngày nọ, bà dẫn tới cho con hai đứa con của bà, nói rằng 
chồng bà đã bỏ bà và bà không thể nuôi hai đứa con. Nếu bà phải 
đem cho người ngoại giáo thì họ sẽ hành hạ chúng và để chúng đói 
khổ. Bà nói thêm : Trong khi đó tại nhà các Dì, tôi biết là chúng sẽ 
được nuôi nấng và chăm sóc chu đáo ! 

Tôi thán phục cách sống đó nơi người phụ nữ ngoại giáo ấy nên tôi 
nói với chị nữ tu : 

- Bởi vì chị biết bà ta, chị hãy tìm đưa bà ta vào đạo đi.  

Chị nữ tu trả lời tôi : 

- Ôi, con không có bỏ qua việc ấy đâu. Bà ta rất vui sướng khi thấy 
các con của bà ăn mặc tươm tất, tóc tai chải cẩn thận. Bà nói với 
con là bà còn một đứa con trai 7 tuổi, bà còn phải tiếp tục công việc 
buôn bán của bà một thời gian ngắn nữa để nuôi nó và để trả nợ 
nần, sau đó bà sẽ dẫn nó tới cho con và sẽ theo đạo. 

Cứ như vậy, hội « Thánh Hài Nhi » giúp cho người anh cả của mình 
là hội « Truyền Bá Đức Tin ». (AMEP, tập 750, trang 282) 
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22, Thời bắt đạo. 
Theo tường thuật của Đức cha Charbonnier Trí trong cuộc điều tra án 
tử đạo tại Qui Nhơn, 

- Nữ tu phục vụ như nhân chứng khi lập hồ sơ xin phong chân 
phước : 

« Nữ tu Anna Phò thuộc nhà dòng Gò Thị, là em gái của bà Lựu, đã 
bị bắt cùng với bà, chị cho chúng tôi biết nhiều chi tiết hơn trong bản 
khai mà chị đã ký tên, sau khi tuyên thệ chỉ nói sự thật. Chị đã chứng 
kiến tất cả những điều chị kể lại, hay chị đã nghe nói vào chính lúc 
đó bởi các nhân chứng nhãn tiền. Tôi nghĩ rằng chị đáng được tin 
cậy. »  

- Nữ tu phục vụ tù nhân : 

« Đã quãng 15 ngày, thầy chủng sinh Gioakim Trinh và chú Bảo ở 
trong nhà tù với cha Giuse Chung, trong tỉnh Bình Định, lúc Đức cha 
Cuenot Thể sai nữ tu Kỷ đi chăm sóc cho họ, bởi vì chị ta là người 
họ hàng của cha Chung. Từ từ, chị làm quen với lính tráng và tên lý 
hình. Các tù nhân không còn phải chịu cảnh đói khát và trần truồng 
như trước đây nữa. Chị nữ tu còn dẫn được vào một linh mục để giải 
tội cho họ nữa. Còn riêng thầy Trinh và chú Bảo thường hay xưng 
tội với cha Chung. » 

- Nữ tu phục vụ tại pháp trường : 

« Nữ tu Élisabeth Kết kể rằng : sau cuộc hành xử cha Bửu, rồi cha 
Huệ, cha Châu, cha Sự, ông Quí, ông Me và sau cùng thầy Quờn, lúc 
binh lính và các quan đã đi khỏi, tôi cùng nhiều bổn đạo khác, nức nở 
khóc lóc, vội vàng chạy đến gần thi hài các đấng, và chúng tôi lấy vải 
thấm máu các đấng. Tất cả các bổn đạo lúc đó, hay bây giờ, đều coi 
các đấng như những vị tử đạo. » 

(Mgr Charbonnier, Cochinchine Orientale, le 27 décembre 1876 : 
AMEP, tập 750, trang 298)
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23, Cô Dần tử đạo. 
Ngày 24.05.1921, Tòa Thánh đã ban ra một Sắc Lệnh nhìn nhận cô 
Dần như vị tử đạo tại Nha Trang. 

Cô Dần 13 tuổi, bị bắt vào tù cùng với cha mẹ và người chị cả với 
nhiều tín hữu khác trong giáo xứ. Sau hai năm, bà mẹ và người chị 
không chịu nổi cảnh cơ cực trong tù nên đã chối đạo để được tha về. 
Một thời gian sau, người cha của cô cũng chối đạo để được ra khỏi 
tù. 

Khi báo tin Tòa Thánh ban Sắc Lệnh nhìn nhận cô như vị tử đạo, tờ 
báo của Hội Thừa sai Paris kể :  

« Từ nay, cô Dần ở lại trong tù, không còn sự hiện diện của cha, của 
mẹ và của chị nữa, trước sự tàn bạo của những kẻ bắt đạo. Tuy nhiên 
cô không hoàn toàn lẻ loi, vì ở trong nhà tù đó còn có vài tín hữu tốt 
lành và những chị nữ tu tuyệt vời và đạo đức nữa. Vì lòng yêu Chúa, 
họ luôn khích lệ cô kiên tâm bền vững. Không còn bận lo sự gì khác, 
họ hay cao giọng lần tràng hạt Mân Côi chung với nhau, và hát 
những bài thánh ca mà các tín hữu Việt Nam thuộc nằm lòng. Ngày 
và đêm, những lời ca tụng Thiên Chúa và Đức Mẹ vang dội trong 
nhà tù như thể trong đền thánh vậy. Và cô Dần, vốn đã đạo đức, hòa 
chung vào điệu nhạc trần gian, tiên báo trước những cung nhạc thiên 
quốc mà cô sẽ sớm được thông phần vào. » (ASME, 1922, trang 8) 

Ít lâu sau, cô bé 13 tuổi đó qua đời trong nhà tù Nha Trang vì kiệt 
sức, bệnh hoạn, bên cạnh các nữ tu Mến Thánh Giá, tù nhân vì Danh 
Chúa.  

 

24, Mến Thánh Giá Bình Cang. 
Thừa sai Durand, tức cố Lộc, là người đã từng viết những bài báo tại 
Pháp về các nữ tu Mến Thánh Giá. Có thời, ngài đã trông lo nhà 
dòng Mến Thánh Giá tại Bình Cang (Nha Trang). Ngài kể lại một vài 
kỷ niệm năm 1888 như sau : 
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« Các chị còn nuôi dưỡng một vài trẻ mồ côi bị bỏ rơi cùng mấy bà 
già nghèo nàn đón về từ đầu đường xó chợ. Bác ái Kitô giáo đã đem 
lại niềm an ủi và hy vọng cho các bà già ấy. Rồi khi có bà già nào 
cảm thấy cái chết đã đến bên, người ta liền hối hả chạy đi gọi vị thừa 
sai trẻ tuổi. Và ngày hôm đó còn là một ngày lễ đối với tôi : tôi mặc 
cái áo chùng thâm dài nhất vào, mang chiếc áo các phép trắng nhất, 
đeo giây thánh đẹp nhất và tôi ra đi cảm động đem lại cho Hội Thánh 
một người con mới, và rồi cho Nước Trời thêm một tân tuyển sinh. 
Chương trình Thánh Hài Nhi cũng là một phần lớn trong đời sống 
nhà dòng. Hai nữ tu sốt sắng nhất và có học hành nhất, đi chung với 
nhau từ làng này qua xóm nọ, đôi khi rất là xa ; khi mà thuốc thang 
của các chị không thể cứu được các thiên thần bé bỏng còn trong nôi, 
thì với một chút nước thánh đổ trên đầu các em, mà thường là đổ lén 
lút, sẽ đem lại cho các chị niềm vui được sinh hạ vào Nước Trời 
hằng hà các trẻ nhỏ vô tội luôn được chầu chực bên ngai Con 
Chiên. » (AMEP, tập 821, trang III, 6) 

 

25, Nhà dòng Cái Mơn năm 1905. 
« Công việc Nhà Phước Cái Mơn đã làm. 

I. Việc giảng đạo. 

Nhà dòng Chị Em Mến Thánh Giá lập ra trong các địa phận, giữa đời 
cấm kín, chủ ý để tu thân, và giúp các Cha rửa tội cho con trẻ ngoại 
gần chết, hay là dạy dỗ kinh phần cho nhi nữ con nhà có đạo. Song 
khi việc đạo đã thong thả, nhiều kẻ ngoại xin giữ đạo, mà số các Cha 
bổn quốc khi ấy thì còn hi thiểu, các thầy nhà trường đi dạy chẳng có 
bao nhiêu, cho nên các Dì phải phụ giúp trong việc giảng đạo. 

Năm 1867, Quan thủy sư De La Grandière đến viếng Cha Bề Trên 
Gernot tại Cái Mơn, thì có nhiều người ngoại xung quanh xin giữ 
đạo. Cha Bề Trên sai Dì Miều, khi ấy mới 26 tuổi, đi với một Dì 
khác ra Đồn Điền (Phú Hiệp), ban ngày dạy trong nhà Đội Hạnh, tối 
lại xuống ghe làm việc thiêng liêng và nghỉ dưới ghe. Đến sau Dì 
Miều lên làm bà nhì thì cũng cứ đi giảng đạo và dạy chầu nhưng. Bà 
đi rảo các chỗ gần Cái Mơn, Cái Tắt, Cái Hàng, Giồng Mít, Bằng 
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Từ năm 1867 đến năm 1869, bà đem trở lại đạo và dạy dỗ 600 người. 
Sau có Dì Vân, Màu, Thức, Liên, Đời, Lê, Duyên cứ việc giảng đạo. 

Năm 1869, bà Anna Miều lên làm bà nhứt, và người giữ chức ấy cho 
đến chết, trọn 46 năm.  

Người sốt sắng việc phần rỗi người ta và khôn ngoan trong việc cai 
trị, cho nên đã giúp Cha Bề Trên Quí nhiều. 

II. Trường học. 

Khi Cha Bề Trên đến Cái Mơn, thì chưa có trường nào dạy quốc 
ngữ, chỉ có ít trường dạy chữ nho mà thôi. Cha lập trường nữ, phú 
cho các Dì ; trường nam để cho một thầy Pinang cựu la tinh dạy chữ 
quốc ngữ tại Cái Mơn. Lần lần hễ lập họ đâu thì cũng lập trường đó, 
để cho các Dì dạy kinh phần và chữ nghĩa. 

Năm 1875 dạy 8 trường, 382 học trò. 

Năm 1879 dạy 19 trường, 963 học trò. 

Năm 1883 dạy 22 trường, 1.268 học trò. 

Năm 1893 dạy 36 trường, 1.388 học trò. 

Năm 1902 dạy 39 trường, 1.703 học trò. 

Năm 1910-1920 dạy 51 trường, 25.741 học trò. 

Năm 1920-1930 dạy 68 trường, 35.203 học trò. 

Năm 1930-1943 dạy 81 trường, 58.954 học trò. 

III. Dạy chầu nhưng. 

Các Dì chẳng những dậy con nít, lại cũng dạy chầu nhưng đạo mới 
về lẽ đạo kinh phần. Trong vòng 25 năm, các Dì dạy chầu nhưng 
9.168 người. 
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Từ năm 1880-1910, các Dì dạy chầu nhưng 4.156 người. 

Từ năm 1910-1943, các Dì dạy chầu nhưng 10.845 người. 

Từ năm 1910-1943, các Dì dạy và rửa tội cần kíp 719 người. 

IV. Việc Hài Đồng. 

Nhà Phước cũng lập nhà Hài Đồng, ở gần chợ hay là xóm đông 
người, để cho các Dì rửa tội cho con nít ngoại gần chết. Có khi đi 
ghe rảo làng nầy qua làng khác, làm thuốc cho con nít, nhờ đó gặp 
dịp rửa tội cho con nít ngoại. 

V. Nhà mồ côi. 

Năm 1875, Cha Bề Trên lập một nhà mồ côi gần Nhà Phước, còn lại 
tới bây giờ, để nuôi con nít kẻ ngoại cho. Nhờ việc Hài Đồng và nhà 
mồ côi thì đã rửa tội được nhiều con nít gần chết. 

Từ năm 1877 đến 1902, rửa tội 8.536 con trẻ ngoại. 

Từ năm 1902 đến 1910, rửa tội 11.865 con trẻ ngoại. 

Từ năm 1910 đến 1943, rửa tội 19.609 con trẻ ngoại. 

VI. Nhà thương. 

Bấy lâu trước, trong tỉnh Bến Tre chẳng có nhà thương nào nuôi kẻ 
bịnh hoạn tật nguyền. Đến năm 1885, nhờ Quan tham biện Sandret 
giúp Cha Bề Trên Gernot lập một nhà thương gần Nhà Phước, phú 
cho các Dì xem sóc. Nhà thương nầy rước người bịnh bất kỳ ngoại 
hay là đạo. Nhờ đó có nhiều người ngoại đặng chịu phép rửa tội khi 
gần chết. 

VII. Nhà ruộng. 

Muốn cho Nhà Phước tăng số và công việc đặng thạnh hành, thì Nhà 
Phước phải có của để tiêu dụng. Cha Bề Trên lo mua ruộng, và lập 
nhà ruộng để cho các Dì coi sóc. Thuở đầu còn eo hẹp, thì đến mùa 
gặt, các chị cũng đi gặt hái ; nhờ làm việc phần xác, các chị đặng sức 
khỏe. »  
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(Trích Hạnh Bà Matta Lành, tài liệu viết tay của nhà dòng Cái Mơn, 
trang 197-201 ; xem thêm : P. Gernot, « Les religieuses annamites », 
ASME, 1905, trang 35-36) 

 

26, Ba trường sư phạm. 
Cha Durand trình bày nhu cầu và hiện trạng về vấn đề đào tạo nữ tu 
giáo viên trên báo Les Missions Catholiques tại Pháp như sau :  

« Nhiệm vụ khẩn thiết phải bảo vệ nền giáo dục Kitô giáo cho con 
em chúng ta đã khiến chúng tôi cần phải nới rộng khuôn khổ những 
ngôi nhà trường giáo xứ nhỏ bé của chúng tôi. Ít nữa là phải khởi sự 
như vậy ở những trung tâm nơi đông dân cư và phải gia tăng số thầy 
cô giáo theo chương trình chính thức của Ban Lãnh Đạo Giáo Dục 
Đông Dương. Cũng như đối với các thầy giảng làm giáo viên, chúng 
tôi đi đến việc thành lập nên những trường sư phạm cho các nữ tu 
làm giáo viên. 

Trong ba Giáo phận thượng, trung và hạ Đàng Trong của chúng tôi, 
những trường sư phạm đã được thành lập : tại Phú Xuân cho Giáo 
phận Huế, tại Gò Thị cho Giáo phận Qui Nhơn, tại Vũng Tàu cho 
Giáo phận Sài Gòn. Các trường này được đặt dưới ban giáo sư của 
các nữ tu Dòng Saint Paul de Chartres, các học viên thì được tuyển 
chọn trong các nhà dòng khác nhau của người bản xứ. 

Trường sư phạm Vũng Tàu là trường cũ nhất và đã đem lại những 
kết quả tuyệt đẹp nhờ những văn bằng chính thức cho phép vào việc 
giáo dục công cộng hay tư thục. Trường Phú Xuân cũng đã được 
nhiều năm và số học viên được đảm bảo, với những kết quả vững 
vàng, đã trở nên một trợ lực quý báu cho việc tông đồ. Trường Gò 
Thị thì mới được thành lập sau này. » (Eugène Durand : Les 
Missions Catholiques, tập 59, 1927, trang 205-206)
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27, Công tác nguyên thủy. 
Đức cha Dumortier Đượm, Giám mục Sài Gòn, nói về các chị Mến 
Thánh Giá trong phúc trình thường niên năm 1927 rằng : 

« Các nữ tu Mến Thánh Giá trong bốn nhà dòng của chúng tôi tự 
điều khiển lấy 134 trường tiểu học. Như vậy, họ hoàn thành được 
một trong những công tác chính yếu mà Đức cha Lambert de la 
Motte xưa đã chỉ định cho các nữ tu Mến Thánh Giá. Đó là « hãy 
giáo dục trẻ nữ, có đạo cũng như không có đạo, để chúng biết những 
sự mà các phụ nữ phải biết. » Giám mục Bêryte còn thêm vào trong 
quy chế mà ngài ban ra rằng : « Nếu vì lý do hoàn cảnh hiện nay đạo 
Chúa đang gặp phải, việc ấy không thể thực hiện được, thì các nữ tu 
phải nhớ rằng khi nào có thể, thì đó là một trong những phận vụ căn 
bản của các nữ tu. » 

Các nữ tu người bản xứ của chúng tôi không quên những công tác 
khác mà Đức cha Lambert de la Motte đã chỉ định, là « phải săn sóc 
các phụ nữ và trẻ gái bệnh hoạn, có đạo hay không có đạo, để nhờ 
đường lối đó mà lo liệu phần rỗi đời đời cho họ » ; và ngài còn chỉ 
định : « phải cẩn thận lo rửa tội, trong trường hợp cần thiết, những 
trẻ nhỏ gần chết ». 

Các nữ tu Mến Thánh Giá nhà dòng Cái Mơn trong năm vừa qua đã 
dạy giáo lý cho 288 tân tòng, rửa tội được 680 em nhỏ người ngoại 
và 30 người lớn trong cơn nguy tử. » (CR, 1927) 

 

28, Trường học và bệnh viện. 

Đức cha Tardieu Phú, Giáo phận Qui Nhơn, báo cáo năm 1930 rằng : 

« Nhà tập Gò Thị nằm dưới sự điều hành rất tài ba và hoàn toàn siêu 
nhiên của nữ tu Marie de Lorette, thuộc cộng đoàn các nữ tu Dòng 
Saint Paul de Chartres. Chỉ thiếu cho nữ tu những phụ tá thực sự có 
khả năng thôi. Mục đích của tổ chức này, nhờ ơn tận tụy của cha 
Solvignon, là cung cấp cho giáo phận những nữ tu đi dạy học và 
phục vụ bệnh viện. » (CR, 1930)
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29, Tại Huế 1930. 
Tại Giáo phận Huế năm 1930, có bảy nhà dòng Mến Thánh Giá. 

« Các hội dòng vẫn luôn luôn phục vụ nhiều và tốt cho giáo phận. 
Bảy nhà dòng Mến Thánh Giá sống bằng công việc tay chân của họ : 
các nữ tu dệt vải và dệt lụa, thêu thùa và làm đăng ten. Ngoài ra, có 
một số các nữ tu bản xứ này được biệt phái vào các trường học giáo 
xứ, các nữ tu khác thì ở tại ba nhà cô nhi của giáo phận ; các nữ tu 
khác nữa làm việc trong các chủng viện, giúp giảm bớt những chi phí 
của các cơ sở này. » (CR, 1930) 

 

30, Tại Qui Nhơn 1933. 

Theo bản báo cáo thường niên của Giáo phận Qui Nhơn : 

« Nhà tập Mến Thánh Giá, khởi sự năm 1924, đã cho chúng tôi được 
37 nữ tu, và nay có 11 tập sinh, 10 thỉnh sinh và 41 đệ tử. Giữa các 
khấn sinh, 4 người được giữ lại tại nhà trường nội trú Kontum, 12 
người lo các trường học giáo xứ, 2 điều khiển nhà cô nhi, 7 đi làm 
trong bệnh viện Bình Định, và 12 lo các nhiệm vụ khác tại nhà tập 
hay tại nhà đệ tử. » (CR, 1933, trang 157) 

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 5 

 

 

 

Sứ mạng truyền giáo 
 

 

 

Dòng Mến Thánh Giá là dòng truyền giáo. 

Chương này sẽ trình bày Dòng Mến Thánh Giá về khía cạnh sứ 
mạng truyền giáo, ở bình diện lý thuyết cũng như lịch sử.  

Lý thuyết ở đây không phải là những suy luận thần học trừu tượng, 
nhưng là những lời nói, bài viết hay chứng từ trong lịch sử giúp 
chúng ta nhìn thấy minh bạch ơn gọi thừa sai nơi Dòng Mến Thánh 
Giá. Ơn gọi hay đặc sủng thừa sai này, hội dòng đã không tự tạo ra, 
nhưng đã nhận lãnh được từ Đấng Sáng Lập của mình. Và trải dài 
suốt dòng lịch sử hơn 340 năm qua, các nữ tu Mến Thánh Giá đã 
« sống, giữ gìn, đào sâu và không ngừng phát triển [đặc sủng của 
Đấng Sáng Lập] trong sự hài hòa với Thân Thể Chúa Kitô đang 
không ngừng lớn lên. » (Congrégation pour les Évêques, Mutuæ 
relationes, 11, le 14.05.1978). 
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I, Đặc sủng Đấng Sáng Lập 
 

Nhờ ơn bí tích Rửa Tội, mọi Kitô hữu đều là những vị thừa sai, tham 
dự vào sứ mệnh truyền giáo của chính Đức Giêsu Kitô và của Giáo 
Hội. 

« Nhờ lãnh nhận phép Thánh Tẩy và Thêm Sức, mỗi tín hữu đều 
được Chúa đề cử làm tông đồ. » (Vaticanô II, Lumen Gentium, 33). 

Nữ tu Mến Thánh Giá là thừa sai, không những do ơn bí tích Rửa 
Tội, mà lại còn do ơn gọi đặc biệt của hội dòng mình nữa. Đúng vậy, 
trong đặc sủng mà Đấng Sáng Lập đã truyền lại cho hội dòng, có ơn 
làm thừa sai truyền giáo. 

 

1, Thể hiện muộn màng. 
Đức cha Lambert nhận biết ơn gọi thừa sai của mình tương đối là trễ, 
lúc ngài đã 30 tuổi, đã có sự nghiệp và danh tiếng trong xã hội. 

Chúng ta có thể hiểu sự ý thức muộn màng này là do hoàn cảnh gia 
đình của ngài tạo nên. Chính ngài đã kể cho cha bề trên Chủng Viện 
Hội Thừa Sai năm 1663 là cha Vincent de Meur biết rằng : 

« Từ thời đó, Đấng Quan Phòng đã kéo thân phụ tôi và thân mẫu tôi 
ra khỏi trần gian này ; lúc tôi mới mười một tuổi rưỡi thì thân phụ 
tôi qua đời, và lúc tôi mười sáu tuổi thì thân mẫu tôi ra đi. Tôi buộc 
lòng phải lo toan việc gia đình rất sớm sau đó, và dấn thân vào 
trường đời và vào các công việc chung thể theo sự thuyết phục của 
họ hàng thân thuộc tôi, với những chứng thư miễn tuổi tác do nhà 
vua cấp. » (AMEP, tập 116, trang 560). 

Hay như sau này, Đức cha Lambert tại Xiêm La viết thư cho thầy 
giáo cũ của ngài là cha Jacques Le Faure, Dòng Tên, đang làm việc 
tại Trung Hoa rằng : 

« Người viết cho cha đây gọi tên là Pierre Lambert, xưa đã là một 
trong những học trò của cha suốt bốn năm rưỡi tại Caen. Thời ấy, 
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06.1664, 
AMEP, tập 121, trang 570). 

Cha Jacques-Charles Brisacier, người viết tập tiểu sử đầu tiên về Đức 
cha Lambert, cũng tường thuật : 

« Trong thời gian theo học tại Caen, Đức cha Lambert đã chịu tang 
thân phụ [1635], và khi chương trình học tập chưa hoàn tất, thì thân 
mẫu ngài lại ra đi [1640], để ngài thật sự mồ côi. Hai mất mát trên 
làm ngài vô cùng xúc động. […] Từ triết học, ngài chuyển sang luật, 
và ngưng việc học ngay khi có thể. Ngài đã không mất nhiều thời 
gian để được nhận vào làm cố vấn tại Toà án Thuế vụ ở 
Normandie. » (AMEP, tập 122, đoạn 9). 

Cuối năm 1654, vị thẩm phán trẻ tuổi Lambert tới tĩnh tâm tại Ẩn 
Viện của ông Bernières tại thành phố Caen. Chính vào dịp này, ơn 
gọi thừa sai của ngài biểu lộ ra lần đầu tiên và một cách rất rõ ràng. 

 

2, Thể hiện rõ ràng. 
Khi sống bên cạnh ông Bernières, Đức cha Lambert được biết và 
mong ước tham gia vào việc truyền giáo bên xứ Canada.  

« Đúng vào thời gian đó, tại Pháp người ta đang tìm một nhân vật 
xứng đáng để Roma đặt làm Giám mục Đại diện Tông toà ở Canada. 
Ngài là một trong các ứng viên được người ta cho là thích hợp với 
trách vụ trên. 

Khi lần đầu tiên người ta đề nghị với ngài, ngài thấy mình bị phân 
chia giữa nỗi sợ hãi do tính tự ái riêng gây ra, trước những công việc 
không thể tách rời ra khỏi cuộc đời kẻ truyền giáo nơi những xứ sở 
xa xôi, và niềm vui sướng tự nhiên, lúc thấy mình được xét là có khả 
năng gánh vác như tông đồ, sức nặng chức giám mục trên mảnh đất 
xa lạ. Nhưng chẳng hề để mình rơi vào tình cảm này hay tình cảm 

 



Chương 5 : Sứ mạng truyền giáo 130 
 

Cùng lúc với ơn gọi thừa sai, lần đầu tiên vị thẩm phán trẻ cảm nhận 
được ơn gọi làm linh mục nơi mình : 

« Lần đầu tiên ngài có sự thúc đẩy bên trong muốn lãnh nhận chức 
thánh để có thể giúp đỡ các linh hồn ở đất nước mà ngài nghĩ là đang 
kêu gọi mình đến. » (AMEP, tập 122, đoạn 21) 

Năm 1655, từ chức tại Tòa án Thuế vụ ở Rouen, ngài liền đi Paris 
với ông Bernières : 

« Ngài rất ao ước đi Paris, vừa để tìm ý Chúa về công việc truyền 
giáo ở Canada, lại vừa để học hỏi bằng cách tham gia các cuộc hội 
thảo đạo đức đang diễn ra ở đó giữa nhiều giáo sĩ và vài giáo dân. 
[…]  

Ông Bernières đã hướng dẫn ngài trong chuyến đi này. » (AMEP, tập 
122, đoạn 27). 

 

3, Một dự cảm rất kỳ lạ. 

Ngày 27.12, lễ thánh Gioan Thánh sử, ngài lãnh nhận chức linh mục 
tại nhà thờ chánh toà Bayeux. 

Ngày 08.02, Đức cha Lambert dâng thánh lễ mở tay tại nhà nguyện 
chủng viện thánh Jean Eudes thành phố Coutances. Và ngài có một 
dự cảm rất kỳ lạ : 

« Tình yêu mà Thiên Chúa đã khấng ban cho tôi hôm nay đang cháy 
bừng lên trong lòng khi tôi cử hành thánh lễ và sau thánh lễ, như 
đang hăng hái đem tôi đến với các dân tộc chưa hề biết Người, hơn 
là đến với các dân tộc đã biết Người. Hình như tôi cần phải tìm kiếm 
bên kia bờ đại dương những người mù loà tội nghiệp mà Thiên Chúa 
muốn kéo ra khỏi tối tăm nhờ công nghiệp Máu Thánh Người đã đổ 
ra chung cho mọi người. […]  
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Đó là một dự cảm rất rõ ràng, vì chính tay ngài đã viết ra vào ngày 
ngài cảm nhận như trên, nghĩa là vào lúc người ta bảo ngài đừng nghĩ 
đến Canada nữa, và vào lúc ngài chưa thể nào nghĩ đến vùng Ấn Độ 
Dương, là nơi Thiên Chúa đã định sẵn cho ngài sau này, cũng như 
ngài không hề hay biết, hoặc cho tới lúc đó chưa có ai có ý định cử 
ngài đi vùng Ấn Độ Dương. » (AMEP, tập 122, đoạn 76). 

 

4, Ơn gọi được nhìn nhận. 
Vào năm 1657, một cách vô tình, Đức cha Lambert khám phá ra 
chương trình truyền giáo Việt Nam và Trung Hoa tại Paris. Ngài đem 
lòng say mê gắn bó ngay. 

« Ngài đã nghiêm túc bàn bạc với cha linh hướng để xét từ gốc rễ 
xem lòng say mê này có do Thiên Chúa tạo nên hay không. » […] 

« Ngài không hiểu tại sao, dù yêu quý thiết tha Trung tâm Xã hội 
[mà ngài đang giữ chức vụ giám đốc], ngài lại không muốn góp vào 
đó hoa lợi còn lại từ tài sản riêng của ngài, mà lại rất muốn trao hết 
tài sản vào việc truyền giáo của các vị ở Paris, trong đó có người em 
trai ngài. » […] 

« Trong khoảng thời gian 10 ngày, vị linh hướng đã công bố tới hai 
lần là ngài tin rằng Đức cha Lambert được mời gọi sang Trung Hoa, 
và ít nữa, ngài phải đi trình diện ở nơi người ta chiêu mộ những 
người thợ Phúc Âm, và phải khiêm tốn chấp nhận bị loại trừ, một khi 
họ cho là ngài không thích hợp với chương trình của họ. Ngài lên 
đường đi Paris. » (AMEP, tập 122, đoạn 146-148). 

Sau cùng, như chúng ta đã biết, lòng ước ao đi truyền giáo của Đức 
cha Lambert được mọi người đón nhận. Toà Thánh nhìn nhận ơn gọi 
thừa sai của ngài và trao phó một sứ mệnh truyền giáo trọng đại cho 
ngài. 

Không ai có thể nghi ngờ đặc sủng thừa sai nơi Đấng Sáng Lập Dòng 
Mến Thánh Giá, đặc sủng mà ngài truyền đạt lại cho các nữ tu của ngài. 
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5, Truyền đạt đặc sủng. 
Trong tư cách Đấng Sáng Lập, Đức cha Lambert truyền đạt cho 
Dòng Mến Thánh Giá đặc sủng mà ngài đã nhận lãnh từ Thiên Chúa 
(mà ở đây là phần đặc sủng thừa sai truyền giáo). Ơn gọi hay đặc 
sủng này được xác định rất rõ ngay từ lúc thành lập dòng. 

« Mọi việc lành phải làm, như ăn chay, đánh tội hãm mình, nguyện 
ngắm, thì phải hợp một ý cùng Đức Chúa Jêsu, mà xin Đức Chúa Lời 
vì công nghiệp Đức Chúa Jêsu mở lòng cho những kẻ ngoại đạo ở 
trong các nước Đức thánh Phapha dạy các thày mới sang coi sóc, 
nhất là những kẻ ở trong nước Annam, được lở lại mà giữ đạo thánh 
Đức Chúa Lời nên. » (Phép Nhà Chị Em Mến Câu Rút Đức Chúa 
Jêsu, in lần thứ hai, Kẻ Sở, 1907, Đoạn thứ IV : Dạy những việc lành 
kẻ vào dòng này phải làm, trang 4) 

 

6, Dòng truyền giáo. 

Trong thư gửi chị Anê và chị Paula, Đức cha Lambert xác định rõ 
mục đích truyền giáo của hội dòng nữ này : 

« Chúng con hãy nhớ thường xuyên dạy bảo các tập sinh mục đích 
chính của Hội dòng chúng con là tiếp tục đời sống đau khổ của Chúa 
Giêsu Kitô nơi họ và hằng ngày xin Người, qua những lời nguyện, 
nước mắt, công việc, hy sinh của chúng con, ơn trở lại cho những kẻ 
ngoại đạo và những Kitô hữu bê bối. »  

 

7, Toà Thánh công nhận. 

Sau khi Đức cha Lambert đệ thư thỉnh cầu, và nhờ Đức cha Pallu tích 
cực vận động trực tiếp tại Rôma, Toà Thánh đã công nhận Dòng Mến 
Thánh Giá. Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin, qua Ủy ban đặc biệt của 
Thánh Bộ, đã công nhận Dòng Mến Thánh Giá vào buổi họp ngày 
28.08.1678. Tiếp theo, ngày 02.01.1679, chính Đức Giáo Hoàng 
Innôcentê XI cũng đã công nhận dòng này với sắc lệnh « Cum sicut ». 
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Sự kiện Dòng Mến Thánh Giá được Toà Thánh công nhận như thế 
cũng có nghĩa là đặc sủng Đấng Sáng Lập được Toà Thánh nhìn 
nhận là từ Thiên Chúa mà đến. 

« Mỗi Đấng Sáng Lập của các con, dưới sự linh hứng của Thần khí 
mà Chúa Kitô đã hứa ban cho Giáo hội, đã nhận được một ân huệ 
đặc biệt. Đấng Sáng Lập là một dụng cụ đặc biệt của Chúa Kitô cho 
công cuộc cứu độ của Ngài, nó sống mãi trong lịch sử nhân loại. 
Giáo hội đã dần dần nhận ra những đặc sủng này, xem xét chúng và 
khi Giáo hội thấy chúng xác thực, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và 
gìn giữ chúng trong đời sống cộng đoàn để cho chúng luôn đơm 
bông kết trái. » (Jean-Paul II, Discours aux Supérieurs Généraux de 
Congrégations et d’Ordres Religieux, Vendredi 24.11.1978). 

 

II, Truyền thống lành mạnh. 
 

Như mọi tu sĩ khác trong Giáo Hội, nữ tu Mến Thánh Giá được kêu 
mời « trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc 
biệt » của Ðấng Sáng Lập là Đức cha Lambert de la Motte, « cũng 
như tất cả các truyền thống lành mạnh, vì tất cả những yếu tố đó tạo 
nên di sản » của Dòng Mến Thánh Giá, (Vaticanô II, Perfectae 
Caritatis, 2b). 

Nơi đây, sau khi nhận định đặc sủng thừa sai nơi Đấng Sáng Lập, 
chúng ta sẽ nhìn lại truyền thống thừa sai trong Dòng Mến Thánh 
Giá trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. 

 

8, Tiểu sử đầu tiên năm 1685. 
Người viết tiểu sử Đức cha Lambert đầu tiên đã nói về Dòng Mến 
Thánh Giá được thành lập năm 1670 tại Đàng Ngoài rằng : 

« Ngài cũng đưa ra những luật lệ khôn ngoan cho các phụ nữ đạo 
đức đặc biệt, đang sống tụ họp chung với nhau trong cùng một nhà 
để phục vụ Chúa cách hoàn hảo hơn. Ngài nêu lên 4 điều cam kết 
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9, Tại Đàng Ngoài năm 1713. 

Một sử gia người Pháp [không rõ tên] đã viết về các nữ tu Mến 
Thánh Giá tại Đàng Ngoài như sau : 

« Các nữ tu Thánh Giá, dù mang tính nhút nhát tự nhiên của phái nữ, 
đã kín đáo thi hành chức vụ thầy giảng đối với các phụ nữ và thiếu 
nữ có đạo. Cơn giống tố đã vội đổ xuống trên các chị. Chỉ riêng trong 
tỉnh Nghệ An, ba nhà dòng của họ đã bị tàn phá, họ có tất cả là 20 
nhà trong vương quốc [Đàng Ngoài]. Một vài người trong số các nữ 
tỳ nhiệt thành của Chúa Giêsu Kitô đã bị bắt giữ, chịu nhiều đói khổ 
trong các nhà lao tù ; những người khác thì trốn tránh tại nhà cha mẹ 
của họ ; những người khác nữa thì rơi vào cảnh sống ăn mày ăn 
xin. » (AMEP, tập 131, trang 571).  

 

10, Năm 1723, Đức cha Labbé.28

Ngài là Đức cha phó của Đàng Trong, người Pháp, từ trần ngày 
24.03.1723. Ngài đã chăm lo nhiều cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại 
Đàng Trong thời đó. Nhân viết về ngài, một sử gia có nói tới các chị 
Mến Thánh Giá như sau : 

« Mặc dầu các nữ tu Mến Thánh Giá do Đức Giám mục Bêryte thành 
lập đã thường xuyên phải chịu phân tán trong những thời bắt đạo, các 
                                                 
28 Xem Chương 4, 6. 
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11, Năm 1740, nữ tu Thợ Đúc.29

Năm 1740, Tòa Thánh gửi Đức cha De La Baume sang kinh lý Giáo 
phận Đàng Trong. Nhân dịp này, Đức giám sát viên kinh lý tông tòa 
đã tái lập lại cộng đoàn các nữ tu tại Thợ Đúc (Huế). Bản tường trình 
kể rằng : 

« Đức giám sát viên vừa lập một hiệp hội các chị đồng trinh và mấy 
bà goá, họ là những người cháy bỏng một lòng ao ước thánh thiện 
được dâng mình làm các công việc lành. Ngài cho họ một bà bề trên 
là một goá phụ đạo đức và nổi tiếng khôn ngoan. Ngài không buộc 
họ giữ một lời khấn nào. Nhưng quy luật chính mà ngài đặt ra cho 
họ, là ở chung với nhau hết sức có thể, hay ít nữa, họ phải tụ họp 
nhau lại thường xuyên nhất ; họ phải thường xuyên lo việc bác ái, 
cầu nguyện và công việc thủ công ; họ phải dạy dỗ miễn phí giáo lý 
công giáo cho các trẻ nữ ; họ phải đi giúp đỡ các người nghèo tại 
bệnh xá và hết sức lo liệu cho những người nghèo đó về nhu cầu tinh 
thần và vật chất ; trong mọi sự và với sự khiêm tốn, họ phải tỏ ra là 
những hiền thê đích thực của Chúa Giêsu Kitô, v.v. 

Ngày trước, những bà đạo đức như vậy đã đem rất nhiều linh hồn về 
cho Chúa Giêsu Kitô. » (Jean-Pierre Favre, Lettres édifiantes et 
curieuses sur la visite de apostolique de M. de la Baume évêque 
d’Halicarnasse, à la Cochinchine en l’année 1740, par M. Favre, 
prêtre suisse, protonaire apostolique et provisiteur de la même visite. 
À Venise, chez Bargotti, 1746, trang 130-131). 

                                                 
29 Xem Chương 4, 7. 
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12, Năm 1751 tại Đàng Ngoài. 
Đức cha Néez, Đại diện Tông toà Tây Đàng Ngoài, và Giám mục 
phó của ngài là Đức cha Devaux, đã viết tường trình sau :  

« Chẳng nên im lặng về một cơ sở đạo đức mà các vị Đại diện Tông 
toà người Pháp tại Đàng Ngoài đã lập trong Giáo phận Tây Đàng 
Ngoài của các đấng. Đó là hội dòng các chị em Mến Thánh Giá gồm 
trên 400 thiếu nữ đáng thương, chia ra trong 25 nhà, sống bằng công 
việc tay chân, và dù không tuyên khấn, họ vẫn giữ các nhân đức khó 
nghèo, khiết tịnh, vâng lời, ít nhất là bề ngoài cũng như các nữ tu bên 
Âu châu. Đời sống của họ rất khó khăn và rất nhọc nhằn, họ chỉ ăn 
thịt ba ngày trong năm là các ngày lễ Phục Sinh, Hiện Xuống và 
Giáng Sinh, họ ăn chay tất cả các ngày thứ sáu và thứ bảy, suốt năm 
họ chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, không tính tới một vài hy sinh hãm mình 
khác mà họ có thói quen thực hành với lòng sốt mến. Họ là một sự 
trợ giúp lớn cho công cuộc truyền giáo trong nhiều sự mà việc phục 
vụ của họ rất đáng kể. » 

Làm tại Đàng Ngoài, ngày 08.06.1751, 

+ Louis, Giám mục hiệu toà Céomanie. 

+ Louis Marie, Giám mục hiệu toà Leros. » 

(AMEP, tập 688, trang 224, 4) 

 

13, Năm 1766 tại Đàng Ngoài.30

Năm 1766, Đức cha Reydellet Bê, Giám mục Tây Đàng Ngoài, trình 
bày rằng : 

« Hội dòng này đã được thành lập với phép tắc và sự chuẩn nhận của 
Rôma bởi các vị Đại diện Tông tòa của chúng tôi và tiếp đó được 
công nhận bởi Tòa Thánh. Trong giáo phận tông tòa này, có 20 nhà 
[…] Các nữ tu được miễn khỏi giữ nội vi, vì những hiểm nghèo mà 
họ thường xuyên gặp phải. Người ta chỉ cho phép họ được khấn vào 
                                                 
30 Xem Chương 2, 10. 
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14, Năm 1785 tại Đàng Trong. 

Năm 1785, thừa sai Jean Labartette (sẽ là Giám mục hiệu toà Véren 
vào năm 1793) kể rằng : 

« Nhờ ơn Chúa, từ hai năm nay, chúng tôi ở đây được hưởng bình 
an. Dù chúng tôi không có được tự do hoàn toàn khi thi hành tác vụ 
thánh, các bổn đạo cũng được yên thân gần như các giáo hữu tại Âu 
châu vậy. Con số các nhà thờ của chúng tôi tăng lên mỗi ngày ; 
nhưng ở đây, vào ngày hôm nay, điều ngoạn mục nhất là hai cộng 
đoàn các thiếu nữ mới vừa được thiết lập, một đã được sáu năm, và 
một thì mới được một năm. Các thiếu nữ này nêu một gương sáng rất 
lớn : họ rất được kính phục, không những giữa những người có đạo, 
mà còn cả giữa những người ngoại nữa, họ lan toả khắp nơi hương 
thơm thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô. » (Nouvelles des Missions 
Orientales, reçues au Séminaire des missions étrangères, à Paris, en 
1785 et 1786, Amsterdam, 1787, trang 67-68) 

 

15, Báo chí bên Pháp năm 1835.31

Năm 1835, tờ báo của hiệp hội đạo đức chuyên trợ giúp việc truyền 
giáo (la Propagation de la Foi) mà chị Pauline Jaricot lập ra, đã giới 
thiệu Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam như sau : 

« Các nữ tu này, gọi là chị em Mến Thánh Giá, mà chúng ta đã nhiều 
lần đề cập tới trên tờ báo của chúng ta, không hề giữ nội vi, ngay cả 
vào những thời kỳ mà tôn giáo không hề bị bách hại. 

                                                 
31 Xem Chương 3, 13. 
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Hội dòng của họ đã được thành lập trên một thế kỷ rồi. Bình thường 
họ không tuyên khấn và lo sinh sống bằng mồ hôi nước mắt của 
chính mình, làm ruộng từ sáng tới tối, hay lo buôn bán gánh gồng 
trên vai. Cho dù công việc khổ cực như vậy, đa số các chị em chỉ tạm 
mua đủ ít gạo thóc để khỏi bị chết đói. Mỗi ngày họ chỉ có hai bữa ăn 
thanh đạm, và ngoài những ngày chay theo luật Hội Thánh, họ còn 
giữ chay tất cả các ngày thứ sáu và thứ bảy. Mỗi tuần họ đều đánh tội 
hai lần, và đánh tội mọi ngày trong Mùa Chay. Họ đọc kinh rất lâu 
vào buổi sáng, buổi chiều, và các ngày chúa nhật, họ học tiếng Việt 
để có thể đọc các sách đạo. Y phục của họ không khác so với y phục 
các phụ nữ trong nước. 

Các nữ bổn đạo tốt lành này phục vụ rất nhiều cho các thừa sai, nhất 
là vào những thời bắt đạo. Chính họ là những người chuyển thư từ 
cho các thừa sai, lo làm phần lớn những công tác các thừa sai uỷ 
thác, và đem đồ ăn cho các thừa sai đến tận nơi mà các đấng buộc 
lòng phải ẩn trốn. Vào những buổi rối loạn, khi mà các người đàn 
ông gần như không dám ra ngoài vì sợ bị bắt giữ bất kỳ lúc nào, 
nhưng các phụ nữ có thể đi khắp nơi mà không sợ bị ai để ý tới, bởi 
vì có án tử hình kẻ nào dám lục lọi trong quần áo của một người đàn 
bà. » (APF, tập 8, năm 1835, trang 392) 

 

16, Báo chí bên Pháp năm 1845. 

« L’Ami de la Religion », đây là một tờ báo lớn tại Pháp. Ngày trước 
nó dành riêng cho giới giáo sĩ. Năm 1845, tờ báo này giới thiệu về 
các nữ tu Mến Thánh Giá như sau : 

« Các nữ tu Mến Thánh Giá không hề giữ nội vi, ngay cả vào thời 
bình. Những lời khấn mà họ tuyên thệ để dâng mình cho Thiên Chúa 
và dấn thân từ nay sống tiết dục, thì là những lời khấn đơn. Các phụ 
nữ đạo đức này rất đáng quý, nhất là trong thời bắt đạo, vào thời khai 
sinh đã phải lo việc giáo dục các trẻ nữ ; và ngày nay nữa, họ tận tâm 
lo nâng đỡ kẻ bệnh hoạn và việc trở lại cho các phụ nữ bê bối. Họ 
sinh sống bằng công việc tay chân của mình, chỉ dùng hai bữa ăn 
thanh đạm mỗi ngày. Họ ăn chay các ngày thứ sáu và thứ bảy mỗi 
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17, Đức cha Retord, năm 1846.32

Đức cha Retord Liêu đã giới thiệu các nữ tu Mến Thánh Giá rằng :  

« Phần lớn những thiếu nữ tốt lành này sống một cuộc đời rất gương 
mẫu. Họ không bao giờ ăn thịt. Họ ăn chay và đánh tội mỗi tuần hai 
lần. Nơi họ ở rất nghèo khó và họ ăn mặc lại còn nghèo khó hơn nữa. 
Họ sống bằng công việc tay chân, nhờ vào vài cánh đồng mà họ canh 
tác, nhờ vải vóc mà họ dệt lấy, và nhờ vào vài vị thuốc mà họ đem 
bán ngoài chợ. Chính họ là người đi thăm viếng và an ủi các người 
bệnh hoạn, họ giúp chúng tôi dạy bảo các phụ nữ muốn theo đạo. Và 
luôn luôn có vài người trong họ rảo khắp các làng mạc, đi tìm trẻ nhỏ 
con người ngoại đạo lâm tử mà đổ nước rửa tội tái sinh cho chúng. 
Năm vừa qua, họ đã rửa tội được chừng một ngàn trẻ nhỏ như vậy. 
Đó là từng đấy những thiên thần nhỏ bé rực rỡ tinh tuyền và hạnh 
phúc trước ngai Thiên Chúa. » (APF, tập 19, 1847, trang 315-316)  

 

18, « Tự Điển Các Dòng Tu », năm 1859. 

Năm 1859, tại Pháp, Dòng Mến Thánh Giá được giới thiệu trong 
cuốn « Tự Điển Các Dòng Tu » (Dictionnaire des Ordres Religieux) 
của Abbé Migne (1800-1875). 

« Mến Thánh Giá, (Các nữ tu người Việt Nam). 

Hội dòng này đã xuất hiện tại Việt Nam năm 1670, cũng năm đó đã 
có lễ phong chức các linh mục bản xứ đầu tiên do Đức cha Bêryte, 

                                                 
32 Xem Chương 3, 22. 
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Bên cạnh hàng linh mục bản xứ, đâm rễ vào lòng dân tộc và gắn bó 
với những mối thân thương gia đình, đạo công giáo vốn luôn mau 
chóng thành lập dòng các trinh nữ. Trong tay đạo công giáo, linh 
mục và nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ vào một xứ sở đức tin và 
đức ái. Linh mục là hiện thân của lòng nhiệt thành, liều mạng như 
những chiến binh giữa hiểm nguy trận tuyến ; nữ tu là biểu tượng cho 
sự trong trắng, chia sẻ đời sống giữa cầu nguyện với việc bác ái. 
Phần gia nghiệp của linh mục là chinh phục các linh hồn ; phần gia 
nghiệp của nữ tu là thoa dịu những nỗi khổ đau của tha nhân. Hai sứ 
mạng của đạo công giáo, trong đó linh mục được lương dân ngưỡng 
mộ như một anh hùng ; còn nữ tu được họ tôn kính như một thiên 
thần. Hai hình thức dấn thân phục vụ này cần liên kết với nhau để 
diễn tả cách viên mãn nhân đức của Kitô giáo, là một tổng hợp huyền 
nhiệm giữa sức mạnh và sự dịu hiền. Như ngày xưa trên núi Can-vê, 
mẫu người trinh nữ đã cùng với mẫu người tông đồ tham gia vào 
công cuộc cứu thế. Chính từ kỷ niệm đó mà hình như tên gọi « Mến 
Thánh Giá » đã nẩy sinh ra. 

Đời sống các thiếu nữ thánh thiện này nêu được nhiều gương sáng. 
Các nữ tu Mến Thánh Giá không hề giữ nội vi, ngay trong thời bình. 
Những lời khấn mà họ tuyên thệ để dâng mình cho Thiên Chúa và 
dấn thân từ nay sống tiết dục, là những lời khấn đơn. Các phụ nữ đạo 
đức này rất đáng quý, nhất là trong thời bắt đạo, vào thời khai sinh đã 
phải lo việc giáo dục các trẻ nữ ; và ngày nay nữa, họ tận tâm lo nâng 
đỡ kẻ bệnh hoạn và việc trở lại cho các phụ nữ bê bối. Họ sinh sống 
bằng công việc tay chân của mình, chỉ dùng hai bữa ăn thanh đạm 
mỗi ngày. Họ không bao giờ ăn thịt, họ ăn chay các ngày thứ sáu và 
thứ bảy mỗi tuần. Hằng ngày họ dâng lên Thiên Chúa những lời kinh 
dài và sốt sắng. Hai lần mỗi tuần và mọi ngày trong suốt Mùa Chay, 
họ đánh tội và làm nhiều việc hãm mình khác. 

Năm 1812, họ đã rửa tội hơn 51.000 trẻ nhỏ mà nay là từng đấy các 
thiên thần ngời sáng tinh tuyền và hạnh phúc trước ngai Thiên Chúa. 
Chúng ta phải nói thêm rằng họ là những sứ giả đáng tin cậy nhất và 
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Ngày nay, các nữ tu Mến Thánh Giá tạo thành 72 cộng đoàn và tính 
được khoảng 1.680 nữ tu. […] » (Abbé MIGNE, « Amantes de la 
Croix » (Religieuses annamites des), in Dictionnaire des Ordres 
Religieux, tome IV, Paris, éditeur Migne, 1859, colonnes 94-95). 

 

19, Sử gia Louvet, năm 1885. 
Trong tác phẩm nổi tiếng của sử gia Louvet, tựa « La Cochinchine 
Religieuse », tập II, sử gia đã dành ra mấy trang nói về các nữ tu 
Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Ngài viết : 

« Nếu các xứ truyền giáo của chúng ta khó tuyển chọn được các thầy 
giáo và giáo lý viên, thì bù lại ở đây chúng ta có những nữ tu bản xứ 
(indigènes) nhiệt tình, là những cô giáo tuyệt vời, và trong chừng 
mực nào đó các nữ tu này cũng có thể phục vụ trực tiếp việc tông đồ, 
nhất là làm việc cho nữ giới. Những cô gái đạo đức và khiêm tốn này 
xứng đáng mang tên Mến Thánh Giá (Amantes de la Croix) là danh 
xưng gọi các cô ở Đàng Ngoài, hoặc mang tên Con Đức Maria 
(Filles de Marie) là danh xưng ở Đàng Trong quen gọi các cô.  

Trong những thời cấm đạo đẫm máu, các cô là những người đầu tiên 
chịu đau khổ và chịu hy sinh. Chính nhà các cô trở thành nơi trú ẩn 
cho những người bị săn đuổi. Chính các cô lén lút vào tù ngục để 
thăm nuôi những người bị bắt vì đức tin. Cũng như thời Giáo hội sơ 
khai, những trinh nữ gan dạ này được ủy thác đem Của Ăn Đường 
cho các đấng tử đạo sắp sửa đổ máu mình vì Đức Giêsu Kitô trong 
trận chiến cuối cùng. Nơi nào linh mục không thể xâm nhập được, thì 
các cô hăm hở đi tới, nhờ được che chở bằng y phục phụ nữ và sự tỏa 
rạng bác ái. Các cô an ủi những người sầu não, cứu giúp kẻ yếu 
nhược, nâng đỡ người bội giáo. Chính vì vậy mà như chúng ta thấy, 
lòng hận thù của kẻ bạo quyền đã bắt bớ các cô cách riêng : họ săn 
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Tuy nhiên, Thiên Chúa đã canh chừng phần tuyển chọn này của đoàn 
chiên. Giờ đây, các nữ tu Việt Nam của chúng tôi có 7 tu viện tại Bắc 
Đàng Trong, với nhân sự là 420 nữ tu ; 12 tu viện tại Đông Đàng 
Trong, với 440 nữ tu ; 4 tu viện tại Tây Đàng Trong, với 295 nữ tu ; 
3 tu viện tại xứ Cam Bốt, với 45 nữ tu ; tổng cộng cả 4 xứ truyền 
giáo lại là 26 tu viện và 1.200 nữ tu bản xứ. 

Hai miền truyền giáo xứ Đàng Ngoài thì có gần 2.000 nữ tu Mến 
Thánh Giá. 

Khi thành lập các tu viện này, các Đức cha Đại diện Tông toà của 
Việt Nam đã đề nghị ba mục đích : thánh hoá bản thân các nữ tu, làm 
việc bác ái và tông đồ như rửa tội trẻ con ngoại giáo nguy tử và thăm 
viếng kẻ liệt lào, chỉ dạy các phụ nữ tân tòng. 

Từ khi các người đồng hương của chúng tôi [tức người Pháp thời 
Pháp thuộc] lập cư tại Đàng Trong, Đức cha Đại diện Tông toà Sài 
Gòn đã bận tâm lo đào tạo các nữ tu bản xứ vào sứ vụ hoàn toàn mới 
mẻ đối với các cô là việc các trường học giáo xứ, và các cô đã hào 
hiệp đáp lại ý muốn của ngài. Hiện nay, các cô đang điều khiển 
khoảng ba chục ngôi trường và lo việc giáo dục cho trên 2.000 trẻ 
em. 

Đó là một hy sinh lớn khi các cô phải vâng lời, bởi vì điều mà các cô 
đòi hỏi nhất trong đời tu là có thể lo việc đạo đức trong ẩn dật và 
thinh lặng, theo một đời sống khó nghèo, lam lũ, đền tội, tránh mọi 
nguy hiểm trần gian. Và đây, đức vâng lời đã ném họ vào giữa lòng 
đời này mà các cô đã từng muốn trốn chạy, khiến các cô phải miệt 
mài vào những công trình bên ngoài là giáo dục và bác ái, trái ngược 
lại với tính nhút nhát của phái nữ và cái ích kỷ nơi tính người Việt 
(l’égoïsme du caractère annamite). 

                                                 
33 Từ đầu tới đây (« Nếu các xứ… cho chết đi. ») là bản dịch của cha Đỗ Quang 
Chính, trong Dòng Mến Thánh Giá Những Năm Đầu, 2003, trang 151. 
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Ngay từ tiếng gọi đầu tiên của bề trên, các cô ra đi, đôi khi trong 
lòng nặng trĩu lo âu. Từng hai người một các cô đi tới những làng 
mạc hẻo lánh, nơi mà thường xuyên trong vòng nhiều ngày nhiều 
tuần lễ, các cô sẽ không gặp được linh mục, không được tham dự 
thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Vậy là các cô đơn độc giữa đám tân 
tòng thô bạo và dốt nát, đối diện với những người ngoại giáo đầy hận 
thù. Các cô sẽ làm gì đây, những người phụ nữ nghèo nàn và không 
uy thế này, giữa những dân tộc đặt người phụ nữ vào một hạng thứ 
yếu, trong một đất nước mà phong tục loại họ ra khỏi đời sống công 
cộng ? Điều mà các cô sẽ làm, xin bạn hãy đọc bản tường thuật này 
của một người đã đặt các cô vào công việc và đã quan tâm theo dõi 
các cô. 

« Các nữ tu giáo hạt của tôi dạy tân tòng trong bốn địa phương. Cách 
riêng, nữ tu Miều là người không biết mệt mỏi. Chị đối chất với 
những người có học nhất và khéo léo tới độ họ không tìm ra được gì 
để đáp lại lời lẽ của chị. Từ ba tháng nay, 400 tân tòng xứ Tân 
Hương nhờ chị mà được ơn gọi vào đức tin. Những kẻ phản nghịch 
nhất cũng bị khuất phục bởi những lý lẽ, sự dịu hiền và đức hạnh của 
chị. Do lời xin tha thiết của vị thanh tra, chị đã trải qua vài ngày tại 
Mỏ Cày. Ba lần chị đã tập hợp, trong căn nhà của ngôi chợ dùng làm 
nơi hội họp của làng, tất cả những chức sắc, những dân sở thanh tra 
và các quan chức hàng tổng. Tại đó, trước đám người càng lúc càng 
đông, chị đã nói về đạo thánh chúng ta, đã dẫn chứng ra cái vô lý của 
những mê tín dị đoan, và chị trả lời gọn nhẹ mọi lời đối kháng mà 
không ai bắt bẻ lại được. Nhờ chị, tôi đã có thể rửa tội gần 800 
người. Trong 34 ngôi làng mà tôi có các tân tòng, thì 16 ngôi làng đã 
phải chịu ơn chị mà có đức tin. » (Xem báo APF, tập 41)34. 

Đó là từ vị thừa sai được ngọn lửa tông đồ thiêu cháy, đã biết sử 
dụng ở đây những cô trinh nữ nhút nhát, trong một đất nước mà 
người phụ nữ bị để sang một bên cách kỹ lưỡng. Khi ngài thiếu các 
giáo lý viên, mà có những làng xóm toàn tòng đến xin ngài dạy đạo, 
vị thừa sai chẳng biết gửi ai tới với họ. Ngài đã phải kêu gọi tới 

                                                 
34 Trên đây là chứng từ của cha Gernot Quí, (Cái Mơn). 
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Sáng kiến trên rất đỗi táo bạo cho xứ sở. Công trình này đã làm run 
sợ hơn một thừa sai chúng tôi, đã thành tựu trên cả những chờ đợi 
của các thừa sai. Thiên Chúa đã không để cho những tấm lòng nhiệt 
thành và những thiện chí bị sai lầm, Người đã chúc lành rộng rãi thử 
nghiệm tông đồ đầu tiên bằng những phụ nữ này. Biết bao nhiêu là 
chuyện tốt lành mà tôi có thể thuật ra đây ! Đó là những nữ tu đáng 
thương chia sẻ với các người tân tòng của các cô một chút cơm mà 
các cô mang theo từ tu viện, tự nguyện áp đặt cho mình những hãm 
mình hy sinh để giúp đỡ cái nghèo khổ nơi những kẻ các cô tới dạy 
dỗ. Đó là một cô gái tốt lành đến khóc lóc xin lỗi vì đã lỗi đức khó 
nghèo đời tu : gặp một người tân tòng của cô gần như trần truồng, cô 
đã làm như thánh Martin xưa là cô đã chia sẻ với người ấy quần áo 
nghèo nàn của cô, mà cô đã không xin phép, cô thật bất hạnh ! Đó là 
tất cả cái tội ác của cô ! Bởi thế cô đã khiêm nhường đón nhận việc 
đền tội mà bề trên đặt định và cô hứa sẽ không tái phạm nữa… ít ra 
là khi cơn cám dỗ không quá đè nặng trên cô nữa. 

Tôi dừng nơi đây, ngại làm phiền tính khiêm tốn của vị đồng nghiệp 
chúng tôi là linh hồn của tất cả lòng tận tâm phục vụ trong miền 
truyền giáo Tây Đàng Trong. Bạn đọc có đạo có thể suy xét qua mấy 
dòng này rằng các nữ tu người Việt Nam của chúng tôi, được đào tạo 
và được hướng dẫn chu đáo, không thua kém với các đàn chị của các 
cô là những nữ tu Âu châu công giáo từ lâu đời. » (L.E. Louvet, La 
Cochinchine Religieuse, tome II, Paris, Challamel Ainé, 1885, trang 
452-456). 
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20, Sử gia Launay, năm 1894. 
Sử gia Adrien Launay xuất bản tại Paris năm 1894 bộ sách « Lịch Sử 
Tổng Quát Hội Thừa Sai Paris » (Histoire Générale de la Société des 
Missions Étrangères) gồm 3 tập. Trong tập 1, từ trang 141 tới trang 
146, sử gia đề cập tới chuyện Đức cha Lambert thành lập Dòng Mến 
Thánh Giá tại Việt Nam.  

Ngài nói :  

« Sau khi đặt các kỷ luật cho việc điều hành hàng giáo sĩ mới khai 
sinh, Đức cha Lambert de la Motte để mắt nhìn tới một phần khác 
của đoàn chiên ngài. Là Giám mục được sai đi lập những Giáo Hội 
và Phúc Âm hoá các đất nước ngoại giáo, ngài muốn đem đến cho 
các Giáo Hội này tất cả mọi phương tiện hoạt động và mọi yếu tố để 
đạt được mục đích là làm cho đất nước này nhận thấy mọi vẻ huy 
hoàng và nét cao thượng của đạo công giáo. 

Bên cạnh vị linh mục chiến đấu giữa thanh thiên bạch nhật, ngài đặt 
để người nữ tu, trinh nữ cầu nguyện trong nơi sâu nội vi tu viện, hy 
sinh mình bên cạnh giường bệnh nhân, tận tâm giáo dục các trẻ nhỏ » 
(trang 142). 

Tiếp đó, sử gia này nhắc đến kinh nghiệm các trinh nữ trong xứ 
Rôma cổ, xứ Gaule, xứ miền Đông Nam Á Châu với phật giáo. Và 
ngài tiếp : 

« Tertulianô, thánh Cyprianô, thánh Grêgôriô, thánh Ambrôsiô đã 
từng tuyên bố các trinh nữ là viên ngọc quý báu nhất và là triều thiên 
xinh đẹp nhất của Hội Thánh. Đức cha Lambert de la Motte đã theo 
những gương sáng đó. Từ nhóm các bà goá và các thiếu nữ trẻ đã tụ 
họp lại, ao ước giữ một đời sống Kitô hữu trọn lành, ngài đã làm cho 
họ trở thành một hội dòng thực thụ, và ngài đã soạn thảo cho họ 
những quy luật mà các điểm chính yếu là : các lời khấn khiết tịnh, 
khó nghèo và vâng lời, suy ngắm mỗi ngày, cầu nguyện thường 
xuyên, đánh tội mỗi tuần ba lần, và ăn chay vào các ngày áp lễ cả. 
Ngài khuyến kích họ bằng những lời huấn đức đặc biệt : 
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1, Liên tục kết hiệp sự cầu nguyện, việc đền tội và nước mắt của họ 
vào lời cầu nguyện, những đau khổ và Máu Thánh của Đấng Cứu 
Thế, hầu xin Thiên Chúa ơn trở lại cho các người ngoại khắp nơi, 
cách riêng tại Đàng Ngoài và tại các vương quốc được trao phó cho 
các vị Đại diện Tông toà. 

2, Tận tâm lo việc giáo dục các thiếu nữ mà dạy bảo chúng những 
điều mà người nữ phải biết, qua đó các nữ tu có dịp chỉ bảo cho các 
bổn đạo nữ và ngay cả các phụ nữ ngoại giáo biết những căn bản của 
đạo Chúa. Ngài đã căn dặn họ chỉ được ngưng việc này vào thời kỳ 
bị bắt đạo khốc liệt nhất mà thôi. 

3, Phải săn sóc thiếu nữ và phụ nữ bệnh hoạn, hoặc có đạo hoặc 
không có đạo, và kèm theo sự săn sóc bác ái đó, phải bàn tới tầm 
quan trọng của sự cứu rỗi đời đời. 

4, Phải cải hoá phụ nữ nào có đời sống xấu xa, và phải rửa tội các trẻ 
nhỏ trong cơn nguy tử. 

Những điều khác của quy luật đều nhắm về bốn điểm chính trên, và 
những điều cuối cùng là để cắt nghĩa lời thánh Phao-lô : « Ðức Kitô 
đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống 
cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì 
mình. » (2 Cor 5, 15). 

Đức cha Lambert de la Motte ban cho các nữ tu mới này tên gọi 
nhiều ý nghĩa là « Mến Thánh Giá ». Những cô gái đáng thương và 
thánh thiện, họ thật xứng đáng với tên gọi ấy, họ đã chịu đựng tất cả 
những gì là đau khổ, là ưu tư, là cay đắng nơi con người ; nhưng họ 
cũng đã hưởng nếm tất cả những gì đã được tiên báo về niềm vui 
thiên quốc và tình yêu Thiên Chúa. Họ giữ một đời sống nghèo hèn, 
lam lũ, khổ nhục, rong ruổi trên các nẻo đường đất nước Việt Nam, 
thăm viếng các làng mạc cùng phố phường, mà tái sinh các trẻ nhỏ 
bằng nước Rửa Tội ; họ đã liều mạng sống mình để che dấu các linh 
mục vào những thời bắt đạo ; họ mang Mình Thánh Chúa cho các 
đấng tử đạo tận nơi tù ngục ; và để trang điểm cho bao nhân đức và 
lòng dũng cảm của mình, họ đã tuyên xưng Danh Chúa Giêsu Kitô 
trong những tra tấn đau đớn và trong cái chết. 
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Các nữ tu Mến Thánh Giá […] đã làm cho đất Viễn Đông nhìn thấy 
cái cao cả của đức khiêm nhường, cái vinh quang của đức vâng lời, 
cái huy hoàng của đức khiết tịnh. […] 

Lúc Đức cha Lambert de la Motte rời Đàng Ngoài để quay về Xiêm 
La, ngài bị những cơn gió ngược chiều cầm chân tại cửa khẩu sông 
Hồng. Ngài đã lợi dụng những ngày chờ đợi đó mà gửi lá thư này 
cho các nữ tu : 

« Phêrô Lambert gửi quý dì Anê và Paula thân mến.35

Cha đã phải lên thuyền vội vàng vào ngày Lễ Tro nên không nói 
chuyện với chúng con được về sự hoàn thiện mà Thiên Chúa đã 
thương gọi chúng con vào. Cha viết cho chúng con để nói cho chúng 
con biết rằng chúng con thuộc về Chúa Giêsu Kitô, không còn thuộc 
về mình nữa. 

Chúng con chỉ còn phải sống để suy ngắm những sự đau khổ của 
Người, bắt chước cuộc đời đau khổ của Người, lớn lên mỗi ngày 
trong sự hiểu biết và tình yêu Vị Hôn Phu thiêng liêng của chúng 
con, và cố sức làm vui lòng Người bằng cách trung thành tuân giữ 
mọi nhiệm vụ của chúng con. Đó chính là điều mà cha khuyến khích 
chúng con với hết tâm tình của cha, biết rằng chúng con sẽ được ích 
lợi nhiều và ích lợi cho Hội Thánh nữa. Cha dặn dò chúng con một 
cách rất đặc biệt là phải lo cho các chị em đồng bạn của chúng con, 
họ là những của thánh mà Thiên Chúa đã đặt để trong tay chúng con. 

Chúng con hãy thường xuyên đặt trước mắt họ mục đích chính của 
bậc sống chúng con là tiếp tục cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu 
Kitô, và cầu xin Người ơn trở lại cho những kẻ ngoại đạo và những 
Kitô hữu bê bối bằng việc nguyện ngắm, chay tịnh và nước mắt 
chúng con ; nhưng phải lưu ý điều cực kỳ hệ trọng này là phải làm 
mọi sự thánh thiện ấy như thể chúng ta đang ở chỗ của chính Chúa 
Giêsu Kitô vậy. 

                                                 
35 Ở đây, sử gia Launay đã không trích dẫn chính nguyên văn lá thư của Đức cha 
Lambert gửi hai chị Anê và Paula, ngài chỉ phóng tác lại mà thôi. 
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Trong hiện trạng vinh quang của Người, Người không còn có thể 
chính mình làm những sự ấy như thể kẻ lữ hành trên trần gian ; 
nhưng Người dùng tới một vài tâm hồn được tuyển chọn mà Người 
ban tràn đầy tinh thần của Người, hầu tiếp tục cuộc đời lữ thứ và hiến 
tế của Người cho tới ngày tận thế. Các con hãy xem đó mà thấy được 
cái cao trọng nơi ơn gọi chúng con. Chúng con nên hiểu rằng chúng 
con phải hoàn toàn chết đi cho trần gian và cho chính mình, để chỉ 
còn sống cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô, tuân theo những lời dạy 
cao siêu nhất của Người. 

Cha xin chúng con hãy suy nghĩ liên tục về những chân lý đó, và 
đừng quên cha trước mặt Thiên Chúa. 

Tại cửa biển xứ Đàng Ngoài, ngày 26.02.1670 » 

[Khoảng giữa tháng 04.1670, Đức cha Lambert về tới Xiêm La].  

(Adrien Launay, Histoire générale de la Société des Missions 
Étrangères de Paris, tome 1, Paris, Téqui, 1894, trang 144-146). 

 

21, Chứng từ của cha Durand.36

Hồi mới sang Việt Nam năm 1888, cha Durand ở tại Nha Trang. 
Ngài viết về các nữ tu Mến Thánh Giá nhà dòng Bình Cang lúc đó 
như sau : 

« Các nữ tu tốt lành này, quả thật, là phần tuyển chọn trong đoàn 
chiên nhỏ bé của tôi. Số các chị chỉ mới được 18 người thôi. Cũng 
như tất cả nữ tu các tỉnh khác, các chị hết mình sống đời chiêm niệm 
và hoạt động như Maria và Matta. 

Về phần [đời sống chiêm niệm như] Maria, tôi sẽ không nói chi hết, 
bởi tôi chưa bao giờ bắt gặp được chị nữ tu nào xuất thần khi chiêm 
niệm cả. Nhưng cuộc sống hoạt động của các chị là cảnh một đàn 
ong chuyển động, một bầy kiến làm việc. Chị này thì quay tơ kéo 
chỉ, dệt vải dệt vóc ; chị khác thì khâu vá, may chắp và thêu thùa như 

                                                 
36 Xem Chương 4, 24. 
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Ngoài ra, các chị còn nuôi dưỡng một vài trẻ mồ côi bị bỏ rơi cùng 
mấy bà già nghèo nàn đón về từ đầu đường xó chợ. Bác ái Kitô giáo 
đã đem lại niềm an ủi và hy vọng cho các bà già ấy. Rồi khi có bà già 
nào cảm thấy cái chết đã đến bên, người ta liền hối hả chạy đi gọi vị 
thừa sai trẻ tuổi. Và ngày hôm đó còn là một ngày lễ đối với tôi : tôi 
mặc cái áo chùng thâm dài nhất vào, mang chiếc áo các phép trắng 
nhất, đeo giây thánh đẹp nhất và tôi ra đi cảm động đem lại cho Hội 
Thánh một người con mới và rồi cho Nước Trời thêm một tân tuyển 
sinh. 

Trở lại căn nhà nghèo nàn, linh hồn tôi hớn hở và sáng chói nhiều 
ngày sau đó. Tôi nghe thấy từ đáy con tim một tiếng nói dịu dàng nhẹ 
nhẹ như một lời ca : 

« Chúa sai tôi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ. » 

Và một tiếng khác thâm trầm hơn trả lời : 

« Nếu cả cuộc đời tông đồ của tôi không phải làm chi khác hơn là 
thỉnh thoảng lại rửa tội cho vài ba bà già nghèo nàn rách rưới và 
cho những đứa trẻ con, tôi sẽ không bao giờ tiếc những hy sinh mà 
tôi đã phải làm, cho dù đôi khi cũng cực nhọc khó chịu theo bản tính 
tự nhiên. » 

Chương trình Thánh Hài Nhi (la Sainte-Enfance) cũng là một phần 
lớn trong đời sống nhà dòng. Hai nữ tu sốt sắng nhất và có học hành 
nhất, đi chung với nhau từ làng này qua xóm nọ, đôi khi rất là xa ; 
khi mà thuốc thang của các chị không thể cứu được các thiên thần bé 
bỏng còn trong nôi, thì với một chút nước thánh đổ trên đầu các em, 
mà thường là đổ lén lút, sẽ đem lại cho các chị niềm vui được sinh 
vào Nước Trời hằng hà các trẻ nhỏ vô tội luôn được chầu chực bên 
ngai Con Chiên. 

Vào thời những cuộc tàn sát sau cùng (tức thời Văn Thân 1885-
1886), nhà dòng Bình Cang bị phá hoại cho tới cùng và bị thiêu hủy 
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Các nữ tu Việt Nam đáng thương ấy, không phải chị nào cũng tránh 
khỏi cái chết trong cuộc biến loạn toàn diện đó. Trong các nhà dòng 
nằm rải rác trên sáu tỉnh giáo phận, chỉ duy hai nhà dòng tại Quảng 
Nam, nhờ sự tận tâm của các cha Phú Thượng và Trà Kiệu cũng như 
nhờ nằm gần Đà Nẵng, nên thoát khỏi cảnh tàn rụi mà thôi. Trừ ra 
cộng đoàn Gò Thị và Làng Sông, mười hai cộng đoàn các nữ tu của 
chúng tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi quân bắt đạo khát máu Kitô 
hữu. 

Mới đây, tại Phú Yên là tỉnh phía bắc Khánh Hoà, tôi đã thăm cảnh 
tro tàn thê lương của nhà dòng Mằng Lăng và Hoa Vông. Nhà dòng 
đầu tiên chỉ còn lại hai nữ tu chuyên đi rửa tội, đã may mắn vắng mặt 
lúc đám quân sát nhân tới bao vây giáo họ. Còn nhà dòng thứ hai thì 
chẳng còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào, chẳng còn chi sống 
động nữa. 

Chính mắt tôi còn nhìn thấy tại Hoa Vông, hai cây cau đã dùng làm 
cột treo cổ chị bề trên cùng chị phụ tá nhà dòng. Từ ngày đấy, chúng 
đứng đó, nghiêng ngã, cong quẹo, buông mình trên một thành giếng 
nước rộng nơi mà các chị nữ tu khác đã bị xô sống xuống đấy. Cái 
giếng nước Mằng Lăng cũng vậy, là một hòm thánh tích bao la. » 
(Trích trong « Notes de voyages. De Nha Trang à Ninh Hoà » của 
cha Durand, AMEP, tập 821, trang 3-7). 

 

22, « Các nữ tu bản xứ của chúng ta ». 
Năm 1922, tờ báo của Hội Thừa Sai Paris đăng một bài mang tựa đề 
« Các nữ tu bản xứ của chúng ta » như sau : 

« Năm 1670, khi Đức cha Lambert de la Motte ban một bản luật cho 
các nữ tu Đàng Ngoài, mà ngài đã trang điểm bằng một tên gọi đẹp là 
« Mến Thánh Giá », ngài quy định cho họ ba mục đích : cầu nguyện, 
săn sóc người bệnh hoạn và giáo dục. 
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Cho tới những năm sau cùng này, nhất là trong bóng tối mà các cô 
gái thánh thiện ấy đã chu toàn những phận vụ thuộc ơn gọi của mình, 
Chúa biết là họ đã hy sinh quên mình biết chừng nào ! Người ta luôn 
luôn dễ dàng nhớ lại rằng họ đã thường xuyên liều mình khi đi, lúc 
thì vào rừng sâu lúc thì vào chốn lao tù nguy hiểm nhất, để trợ giúp 
các đấng tuyên xưng đức tin, kể cả việc mang Mình Thánh Chúa khi 
các linh mục không thể thi hành tác vụ này. 

Vào thời chúng ta, họ vẫn tiếp tục việc cầu nguyện và hãm mình 
trong lặng lẽ như ngày xưa vậy. Rất nhiều người trong họ vẫn chu 
toàn tác vụ thầm kín bên cạnh các trẻ nhỏ bệnh hoạn. Dù y phục bề 
ngoài của họ không khác gì với các phụ nữ khác, người dân ngoại 
vẫn biết rõ họ, tin tưởng họ, và sẵn lòng đưa các con nhỏ của mình 
tới gặp họ. Đương nhiên, họ không bỏ qua cơ hội rửa tội cho những 
trẻ em nào mà họ không còn có thể chữa chạy được nữa. Thường 
thường người dân ngoại rất vui lòng tìm đem đến được hạnh phúc 
vĩnh cửu cho con cái của mình như thế. 

Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi nhiều tại Đàng Ngoài từ khi đạo Chúa 
có thể tỏ lộ được ra ban ngày, các nữ tu « Mến Thánh Giá » đã phải 
theo thời cuộc và cũng biểu lộ ra bên ngoài. Những công đồng sau 
cùng tại Đàng Ngoài đã đặt cho họ một y phục đặc biệt và một khăn 
lúp dài mà họ phải mang khi vào nhà thờ, hay ở nơi nào khác lúc họ 
tham dự các nghi lễ. « Chiếc áo không làm nên thầy tu », chúng ta 
biết thế ; nhưng đương nhiên là tu phục khiến các tín hữu thêm lòng 
kính trọng thầy tu… và các nữ tu bản xứ của chúng ta hơn. […] 

Còn lại mục đích thứ ba mà Đấng Sáng Lập đã ban cho các nữ tu 
« Mến Thánh Giá » là việc giáo dục. Thoạt nhìn qua, chúng ta cảm 
thấy muốn ném đá họ, vì họ quá lỗi thời. Nhưng chúng ta đừng quên 
rằng điều mà Đức cha Lambert de la Motte nhắm tới là việc giáo dục 
tôn giáo. 

Mà về điểm này, chắc chắn là các nữ tu « Mến Thánh Giá » đã luôn 
luôn lo việc dạy dỗ với hết khả năng của mình, cho những kẻ đã 
được trao phó cho họ. Mặt khác, không bao giờ họ có sứ mệnh phải 
thay đổi não trạng của cả một dân tộc. Mọi người đều biết rõ rằng 
cho tới mãi thời gian mới đây, người dân Việt Nam nói chung nghi 
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Tại những thành phố lớn xứ Đàng Ngoài, từ lâu rồi các nữ tu Dòng 
Saint Paul de Chartres đã có những trường nội trú rất đông nữ sinh. 
Ở miền quê, những địa điểm công giáo chính cũng đều có những 
trường nữ mà nhiều trường được đặt dưới sự điều hành của cùng các 
nữ tu người Pháp này. Nhưng sẽ phải có thêm rất nhiều trường học 
kiểu này trong tương lai. Để chuẩn bị điều ấy, chính các nữ tu bản xứ 
« Mến Thánh Giá » cũng đang học tập. Họ đã được thôi thúc rất 
mạnh mẽ, họ đã tiến bộ rất nhiều, và người ta hy vọng rằng họ sẽ 
sớm có thể phục vụ thực sự trong các trường học giáo xứ dành cho 
trẻ nữ. Các ơn gọi cho công trình to lớn này thì chắc chắn không đủ, 
nhưng người ta nhắc tới một gia đình đạo hạnh tại Quyết Bình đã 
dâng hiến năm cô con gái vào nhà dòng các nữ tu « Mến Thánh 
Giá ». Xin Chúa chúc phúc lành cho những tín hữu rất đỗi cao 
thượng đó ! Khấn xin Ngài thương ban cho nhiều người noi gương 
bắt chước theo họ, hầu hội dòng của Đức cha Lambert de la Motte có 
thể thực hiện ngày càng tốt đẹp hơn, ba mục đích mà Đấng Sáng Lập 
đáng kính đã quy định cho hội dòng. » (« Nos Religieuses 
indigènes » : BSME, 1922, trang 508-509) 

 

 



Chương 5 : Sứ mạng truyền giáo 153 
 

23, Tập viện tại Thanh Hoá. 
Năm 1936, tờ báo của Hội Thừa Sai Paris đăng bản tin sau : 

« Ngày 17 tháng 4. 

Chúng tôi hơi chậm trễ khi đưa tin việc thành lập và mở cửa Tập 
viện Nhà Mẹ các nữ tu Mến Thánh Giá người Việt Nam. Nhà này 
được thành lập ngay tại Thanh Hoá, cách đây đã hai tháng. 

Từ nhiều thế kỷ trước, Đức cha Lambert de la Motte đã thành lập 
Dòng của họ tại xứ Đàng Ngoài năm 1670. Các chị trợ tá tận tuỵ này 
luôn luôn chịu khổ chịu cực trong các công cuộc truyền giáo khác 
nhau tại Đông Dương. Tại giáo phận chúng tôi, các nữ tu làm việc 
âm thầm, khiêm tốn, tằn tiện, điều hành nhiều công trình, trường học, 
bệnh xá, v.v., tại các họ đạo nghèo nàn vùng sâu vùng xa, tuân giữ 
một luật lệ khổ hạnh, gần giống với luật lệ các dòng tu khắc khổ 
nhất. Sinh ra vào thời kỳ bắt đạo, dòng tu này đã phục vụ một cách 
anh hùng nhất cho đức tin, trong những thời kỳ đổ máu, và nhất là 
cho các đấng tuyên xưng đức tin nơi chốn lao tù. Tính được giữa các 
thành viên của dòng tu này lên đến hằng trăm nữ tu tử vì đạo. Dòng 
còn vinh dự xứng đáng nhận lãnh một chỉ dụ đặc biệt ngăn cấm từ 
vua Tự Đức khát máu vào tháng 7 năm 1860. Dòng các nữ tu bản xứ 
này từ rất lâu đời đã chia sẻ, trong các xứ đạo Việt Nam, những công 
việc của các thừa sai. Dòng xứng đáng được tuyên dương trong công 
cuộc truyền giáo tại Đông Dương. Chúng tôi vui mừng nhìn thấy 
Dòng tồn tại qua các thế kỷ và phát triển nơi chúng tôi [Giáo phận 
Thanh Hoá], luôn sinh động và luôn sẵn sàng quảng đại phục vụ, 
nhất là trong các giáo xứ nghèo nàn. » (BSME, 1936, trang 373) 

 

24, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. 
Năm 1970, nhân dịp mừng tam bách chu niên ngày thành lập Dòng 
Mến Thánh Giá tại Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn 
Văn Bình có lời về các nữ tu Mến Thánh Giá như sau : 
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« Giáo sĩ Việt Nam, Thầy giảng Việt Nam, Nữ tu Việt Nam quả thực 
là công trình vĩ đại của giáo sử Việt Nam. Cả ba đã cộng tác mật 
thiết với các vị thừa sai đáng kính trong suốt 300 năm. 

Nữ tu Mến Thánh Giá là những người mà chúng tôi phải tặng huy 
hiệu như thánh Phaolô tặng xưa : 

« Những người đã cộng tác với chúng tôi trong việc rao giảng Phúc 
Âm. » (Phil 4, 3). 

Trong nhà thờ, nơi học đường, ngoài cánh đồng truyền giáo, nữ tu 
Mến Thánh Giá luôn luôn có mặt, đầy tận tuỵ nhưng âm thầm, đầy 
nhiệt thành nhưng trong bóng tối, đầy đơn sơ khiêm tốn nhưng 
không thiếu can đảm. Nữ tu Mến Thánh Giá đã vào tận tù ngục để an 
ủi giáo dân, đưa Mình Thánh Chúa cho các Linh mục. Ít là 300 trong 
số các chị em đã chết vì đạo. Ngày nay chị em vẫn anh hùng trong 12 
trên 14 Địa phận ở miền Nam, và trong 5 trên 10 Địa phận ngoài 
Bắc. Chị em xông pha khắp chiến trường, cả những nơi hẻo lánh 
nguy hiểm, những nơi mà Linh mục vì lý do chánh đáng không thể ở 
lại. Vẫn hy sinh chịu đựng, thức khuya dậy sớm, để làm giảm những 
đau thương của nhân loại trong các bệnh viện, cô nhi, ký nhi viện, 
nhà dưỡng lão. Không bao giờ chị em đã nản lòng vì những thiếu 
thốn vật chất : của ăn, áo mặc, đồ dùng, nhà ở… Chị em đã cam chịu 
tất cả, xứng danh hiệu « Mến Thánh Giá ». 

Đấy là những nữ tu Mến Thánh Giá, những người đã dấn thân phụng 
sự Chúa và các linh hồn, trong 300 năm về trước và còn mãi mãi bao 
lâu mà Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam còn cần đến. » (Per Crucem 
Ad Lucem, Tam Bách Chu Niên Từ Khi Lập Dòng Mến Thánh Giá, 
Sài Gòn, nxb Thanh Bình, 1970, trang 17-18). 

 

& 

 

Kết thúc chương này, chúng ta nhận thấy sứ mệnh truyền giáo nơi 
Dòng Mến Thánh Giá là một ân sủng. Đó là ơn gọi thừa sai nơi các 
nữ tu. Ơn này đến từ đặc sủng Đấng Sáng Lập. Chúng ta đã đọc lại 
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« Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ; 
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi 
làm ngôn sứ cho chư dân. » (Giêrêmia 1, 5). 

Đức cha Lambert de la Motte đã từ bỏ tất cả để sống theo ơn gọi của 
ngài, và được Giáo Hội sai đi truyền giáo với một sứ mệnh rất rõ 
ràng và đặc biệt. 

Đặc sủng Mến Thánh Giá hay ơn gọi thừa sai, qua dòng thời gian 
vẫn tồn tại và luôn sống động nơi các nữ tu. Chúng ta đã trưng dẫn 
một số dữ kiện lịch sử và những nhận định của các sử gia, với mục 
đích duy nhất là giúp nhìn thấy ơn gọi thừa sai đó nơi hội dòng này. 
Nhiều nhân vật khác nhau, từ giám mục cho tới các sử gia, và qua 
các thời đại khác nhau, thời bình an cũng như thời bị bách hại, tất cả 
đều đã công nhận ơn gọi đó nơi Dòng Mến Thánh Giá. 

Chúng ta vừa lược qua phần lý thuyết về sứ mệnh truyền giáo nơi 
Dòng Mến Thánh Giá, chương tiếp theo sau đây có tính lịch sử, 
nhằm tìm hiểu xem các nữ tu hội dòng này, qua các thế hệ khác 
nhau, đã sống ơn gọi thừa sai của họ như thế nào. 

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 6 

 

 

 

Sống ơn gọi truyền giáo (1) 
 

 

 

Chúng ta đã hiểu rõ Dòng Mến Thánh Giá là dòng truyền giáo. Bây 
giờ, chúng ta đặt câu hỏi cụ thể như sau : Từ ngày thành lập đến nay, 
các nữ tu Mến Thánh Giá đã sống ơn gọi thừa sai của họ như thế 
nào ?  

Chương này sẽ trình bày những sự kiện trong lịch sử Dòng Mến 
Thánh Giá nhằm trả lời câu hỏi trên. Đây sẽ là những câu chuyện lớn 
hay nhỏ liên quan tới đời sống thừa sai của các nữ tu. 

Lịch sử Dòng Mến Thánh Giá cũng như bất kỳ trang sử nào khác, 
luôn có cái tốt và cái xấu, lúa và cỏ lùng, ánh sáng và bóng tối, ân 
sủng và tội lỗi. Xưa cũng như nay, luôn có những « trinh nữ khôn 
ngoan mang đèn và mang dầu theo », và cũng có những « trinh nữ 
khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo » (Mt 25, 1). Bởi thế, 
chúng ta chẳng nên ngạc nhiên khi thấy bên cạnh tuyệt đại đa số các 
nữ tu sống đúng ơn gọi của mình, cũng có những nữ tu đã không chu 
toàn được sứ mệnh của họ.  
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Khi đọc lại lịch sử, chúng ta có thể đi tìm gương sáng để theo, gương 
xấu để tránh. Đó là một việc làm tốt, rất đạo đức. Nhưng mục đích 
của chúng ta nơi đây là chỉ muốn nhìn thấy ơn gọi thừa sai và cái sức 
mạnh của ơn gọi này nơi các nữ tu Mến Thánh Giá qua những thăng 
trầm của lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà thôi. 

 

& 

 

1, Chị Anê và chị Paula ? 
Ngày khai sinh Dòng Mến Thánh Giá, Đức cha Lambert đã nhận lời 
khấn của hai nữ tu, một chị tên thánh là Anê và một chị tên thánh là 
Paula. Thực sự, không ai biết chính xác gì hơn về hai nữ tu này : tên 
thật là gì ? bao nhiêu tuổi đời ? quê quán nơi nào ? tu trì ở đâu ? v.v. 
Tuy nhiên, vào khoảng 14 và 16 năm sau đó, chúng ta gặp lại hai tên 
gọi trên, một là Mẹ Anê Nghệ ở Kẻ Trứa, hai là Mẹ Paula ở Kẻ Bơn. 
Nơi đây, chúng tôi chỉ biết kể lại chuyện hai nữ tu bề trên này mà 
thôi. Và vì không hề tìm được một dữ kiện lịch sử vững chắc, chúng 
ta không dám nêu ra một mối liên hệ nào giữa Mẹ Anê Nghệ (năm 
1684) và Mẹ Paula (năm 1686) với hai nữ tu Anê và Paula tuyên 
khấn trước mặt Đức cha Lambert ngày 19.02.1670. 

 

2, Mẹ Anê Nghệ tại Kẻ Trứa. 

Nhật ký truyền giáo năm 1684 thuật rằng : 

« Chúng tôi nhận được lá thư của hai vị quản trị các nhà thờ tỉnh 
Nghệ An tường trình rằng : ông quan án sát mà nhà vua mới gửi tới 
để giúp xét xử các vụ án, đã thúc giục ông quan cai tỉnh phải ra lệnh 
truyền tái thi hành các lệnh cấm đạo do nhà vua đã ban ra. Ông quan 
cai tỉnh cũng ra lệnh tái áp dụng lệnh mà ông đã ra trước đây cho các 
bô lão làng phải thi hành các lệnh cấm đạo của nhà vua, bằng không 
sẽ bị xử phạt. Ông ta còn thêm vào lệnh truyền án phạt mười ngàn 
quan tiền trên mỗi đầu người có đạo bị bắt. Khi người ta vừa mới hay 
biết án lệnh đó thì đã thấy quân lính ập vào nhà thờ xứ Kẻ Trứa, bắt 
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Hai vị quản trị trên cũng không cho biết các chi tiết cuộc bách hại, 
nhưng chỉ cho hay rằng chuyện xảy ra trên đã buộc họ phải ẩn trốn 
và đành chịu đi lại cách lén lút để giúp các người bệnh hoạn mà 
không làm phận vụ nào khác hơn. » (AMEP, tập 657, trang 97) 

 

3, Mẹ Paula tại Kẻ Bơn. 
« Cha Félix Tấn đi thăm một vài nhà thờ nằm phía dưới Phố Hiến ba 
hay bốn dặm đàng. Ngài đến một làng tên là Kẻ Bơn. Ngài ở nhà một 
trong các chức sắc làng là người có đạo ; ngài tụ tập bổn đạo tại đó 
để giải tội và dâng thánh lễ trong đêm hôm ấy. 

Chẳng may, vào đêm hôm trước, một con thuyền của một ông lái 
buôn đã bị ăn trộm lấy mất, cách khoảng nửa dặm đường phía trên 
nơi đó. Sau khi đã trình với ông hương trưởng, ông ta đi dò xét tất cả 
thuyền bè đậu hai bên bờ sông, xem có tìm ra con thuyền của bọn 
trộm đã lấy mất đồ đạc của ông chăng. Thấy con thuyền của cha Tấn, 
ông tưởng tượng các đồ đạc của ông phải nằm trong đấy, tại vì ông ta 
thấy có một con thuyền lớn. Đó là con thuyền mà vị linh mục dùng tụ 
họp bổn đạo các làng nào không có nhà thờ, người ngoại giáo thì 
chẳng lấy làm phiền hà chuyện bổn đạo làm như vậy. Còn có một 
con thuyền nhỏ khác dùng để đi lại mau lẹ khi ban những phép sau 
cùng cho bệnh nhân. 

Ông lái buôn nghĩ rằng con thuyền nhỏ thì dùng đi ăn trộm, rồi sau 
đó đem về thuyền lớn cất giấu dễ dàng trong đó. Ông ta tin chắc như 
thế, nhất là khi nhìn thấy những người trong con thuyền lớn lại gần 
như toàn người trai trẻ và có vẻ ăn uống sung túc hơn những kẻ đi 
khắp đất nước tìm sinh sống bằng việc khuân vác hàng hoá từ tỉnh 
này sang tỉnh nọ. 
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Ông hương trưởng từ sáng sớm đã đến nơi với các đầy tớ vũ trang và 
nhiều tên vô lại khác, những tên này thì rất dễ tìm được vào những 
dịp cướp của tương tự, và may ra thì chúng sẽ trả lại những thứ 
chúng đã lấy nếu thấy không ích lợi cho chúng. Tất cả bọn chúng đều 
xuống thuyền, và bắt giữ những người ở gần đó, còn những người 
khác vì nghĩ là cuộc bắt bớ đạo nên đã chạy trốn đi. Một bổn đạo ở 
làng khác vô tình có mặt ở đó, đã lao mình xuống nước. Một tên vô 
lại chém ông ta một nhát dao phay, nhưng người bổn đạo đã lao mình 
khá xa nên chỉ bị một vết xước trên bả vai. Chúng bắt giữ 13 người : 
7 người học trò của cha Tấn và phần còn lại là các bổn đạo vô tình có 
mặt ở đó, tất cả đều bị mang gông. 

Khi cha Félix vừa làm xong lễ thì người ta đến đưa tin cho ngài hay. 
Trước hết, ngài thu dọn đồ lễ và cho chuyển từng ít một ra khỏi làng, 
cùng trao phó cho một bà thuộc giới triều đình, tên là bà Paula 
[Cường]37 mà chồng bà ta lúc còn sống đã được tôn vinh trong 
những phẩm chức cao cả và được nhà vua quá cố ban cho đất đai 
giàu có, sự ấy do ông ta là người em cùng một mẹ nuôi với nhà vua 
quá cố. 

Người đàn bà, mặc dù thấy rõ là vụ này có thể đi tới đâu, nhưng bà 
có một lòng yêu kính Thiên Chúa và muốn chịu hy sinh nào đó vì 
Ngài, đã vui lòng nhận gánh công việc. Bà hứa với cha Félix sẽ lo 
lắng cẩn thận và khuyên cha vì sự an toàn cho mình, hãy trốn sang 
một làng khác. Cha đã làm thế và vội báo tin cho các vị Đại diện 
Tông toà. Các đấng đã gửi tới cho cha một cậu học trò với nhiều thứ 
mà cha đang thiếu, như rượu lễ, bánh lễ, dầu thánh và những thứ 
khác tương tự đã để lại trong thuyền của ngài. Rồi các đấng gửi một 
người khác đi cùng một bổn đạo tới nói với bà Paula hãy giàn xếp 
câu chuyện ở cấp dưới, đừng để vụ việc lên tới quan trấn, vì khi xem 
xét câu chuyện, quan trấn có thể khám phá ra vài sự khác mang hậu 
quả nặng nề hơn chống lại đạo thánh. 
                                                 
37 Người đàn bà này tên là « Kường » (AMEP, tập 670, trang 53) hay « Cường » 
(AMEP, tập 681, trang 24). Bà được tham dự lễ truyền chức giám mục cho Đức 
cha Deydier tại Phố Hiến, năm 1682, lúc đó bản tường thuật gọi bà là « bà Paule 
Qường » (AMEP, tập 657, tr 56 ; Tonkin, trang 228). 
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Bà Paula, thấy cha Félix ra đi rồi, liền xuống chiếc thuyền lớn với 
Mẹ Paula là bà bề trên chính của các nữ tu Mến Thánh Giá. Từ mấy 
hôm trước, bà bề trên đã tới làng này để mua gạo dự trữ cho gia đình 
mình và mấy người khác cùng theo bà. Ngay khi bà Paula xuống 
thuyền và với tư cách chủ nhân, bà muốn hỏi xem sự thay đổi mà bà 
trông thấy ở trên thuyền, thì ông hương trưởng đã chồm lấy bà, túm 
tóc bà, đối xử với bà một cách bất xứng và gọi bà là vợ tên đầu xỏ 
bọn cướp bóc này. Sự thể như vậy cho dù tên khốn nạn ấy đã khám 
xét cả thuyền và chẳng gặp một thứ hàng hóa nào, chỉ thấy độ 8.000 
hay 10.000 đồng tiền, gạo đủ ăn cho quãng mười lăm ngày và nhiều 
đồ đạc thuộc về trong đạo công giáo. 

Tuy nhiên, vì ông ta biết luật phép vương quốc buộc ông ta phải nộp 
phân nửa đồ trộm cắp xảy ra trong địa hạt của mình, ông làm hết sức 
để biến con thuyền [của cha Tấn] thành một con thuyền bị ăn trộm. 
Ông ta hy vọng rằng nhờ thẳng tay tra tấn hỏi cung, ai đó trong 
những cậu trai trẻ còn non dại và chẳng quen chịu cực hình sẽ khai là 
họ đã ăn trộm con thuyền đó ; nếu chẳng được vậy, ít nữa, ông ta sẽ 
lấy được lòng quan trấn bằng cách dẫn con thuyền tới trước quan 
trấn, con thuyền chở đầy những đồ thuộc về trong đạo công giáo mà 
ông quan trấn này vô cùng thù ghét. 

Chính vì vậy, ông ta chẳng muốn nghe một lý lẽ nào của bà Paula, và 
cho trói bà lại với Mẹ Paula để trao nộp cho quan trấn như những kẻ 
tù tội. Ngày hôm sau, ông cho đưa họ tới khu trại của quan đó. 

Hai người trẻ mà các vị Đại diện Tông toà đã sai đi như nói trước 
này, thấy con thuyền thì liền cập đến. Họ chào kính bà Paula và khởi 
sự tường trình việc triều đình cho bà nghe. Nhưng ông hương trưởng 
khốn nạn cho bắt họ như những người khác, mặc dù việc đó trái 
ngược với thói quen và luật lệ đất nước. 

Số các con thuyền là ba, hai thuộc về cha Félix và một của Mẹ Paula 
cũng bị bắt giữ vì đậu gần hai con thuyền kia. Khi họ tới trại quan 
trấn, được báo, quan cho giữ 15 tù nhân bằng các đội lính canh khác 
biệt, để họ không có thể liên lạc được với nhau. Bà Paula xin cho 
mình và cho Mẹ Paula cư trú tại nhà ông em rể quan trấn, ông này là 
cai đội một vài toán lính của quan trấn. Ông cai này biết chuyện xảy 
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Ông cai đội này đã gặp ông hương trưởng, và chỉ thiếu chút nữa là 
ông đã đối xử thậm tệ với ông hương trưởng. Và tên hương trưởng 
khốn nạn này đã kêu trách lên với quan trấn, quan nổi giận dữ dội và 
coi ông em rể như kẻ đáng nghi ngại, điều gây khó dễ cách nào đó 
vào vụ việc, hay ít ra, phải ngăn không để cho ông em rể của quan 
trấn xử lý công việc như ông ta có thể làm để tránh chuyện rắc rối. 

Ông quan trấn cho tra hỏi ba thầy giảng của cha Félix là ba người có 
vẻ kiên quyết nhất. Ông sai trói dang hai tay của họ vào một cột cây 
lớn, bằng bốn vòng trói ở mỗi cánh tay. Sau đó, ông cho lột trần họ 
ra, chỉ cho quấn một mảnh vải nhỏ ở bụng dưới. Rồi ông bắt họ nằm 
sấp trên mặt đất, cho hai người giữ hai chân họ. Ông sai đánh họ 
nhiều đợt khác nhau tới 50 hay 60 cú roi, loại roi làm bằng một thứ 
rễ cây rất cứng bện lại như loại dây roi người ta làm ở Pháp để đánh 
ngựa. Nhưng cho dù người ta đánh họ nhiều lần khác nhau và không 
có mặt người này người kia, người ta cũng chẳng thể rút ra được gì 
từ miệng lưỡi của họ, nếu không phải họ là những người có đạo và 
nếu người ta muốn đánh họ cho đến chết vì đạo Chúa, họ sẽ rất vui 
lòng cam chịu. Còn về chuyện trộm cắp, họ đã được học quá kỹ càng 
những lời dạy của đạo từ hồi tấm bé, rằng không những tha nhân bị 
xúc phạm mà chính Thiên Chúa cũng bị xúc phạm nữa, do vậy nên 
không khi nào họ dám làm cái nghề đó. 

Vài ngày trôi qua, ông quan trấn cho dẫn tới trước mặt ông người lớn 
tuổi nhất trong số ba người thanh niên đã chịu tra hỏi lần đầu tiên. 
Ông truyền thi hành một khổ hình mới xem người này có khai ra điều 
gì về vụ ăn trộm chăng. Ông cho dùng chuỳ đánh vào mắt cá bàn 
chân của chàng ta. Nhưng dù người ta đánh như thế nhiều lần khác 
nhau và người ta đe doạ sẽ đập gẫy xương, nếu chàng ta không chịu 
thú tội, người ta vẫn không rút ra được lời nào khác hơn những lời 
mà chàng ta đã tuyên xưng khi bị roi vọt. Thấy thế, ông quan trấn nói 
với ông hương trưởng rằng đây không phải là những tên trộm cắp và 
ông hương trưởng phải đi kiếm và tìm ra các tên trộm, bằng không 
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Khi ông hương trưởng dẫn các con thuyền tới, tức thì họ liền kéo 
chúng lên cạn, dùng sức kéo chúng lên đất liền, sợ người ta chuyển 
đi mất thứ gì. Người ta tìm thấy trong đó, ngoài những thứ cần thiết 
để làm bếp, hai hay ba áo chùng thâm, vài áo lễ, ba hay bốn áo các 
phép, các hộp đựng bánh lễ, dầu thánh, vài đồ dùng bàn thánh, nhiều 
ảnh thánh và tràng hạt, khoảng 80 tập sách luận bàn về đạo thánh, 
một cái hộp nhỏ của bà Paula có những ngăn kéo bằng bạc với nhiều 
đồ trang sức nhỏ bằng vàng. Trong hộp đó có ba lá thư, một lá bằng 
chữ quốc ngữ mà cha Jean de Sainte-Croix gửi cho các vị Đại diện 
Tông toà mà bà Paula đã khéo léo trộm lấy được mà ném xuống 
sông. Hai lá thư kia bằng chữ viết xứ Đàng Ngoài, một cũng của ông 
cha nói trên gửi cha xứ ở kinh đô, lá thư kia của ông thầy giảng dạy 
chữ cho các học trò chủng viện cũng gửi cho cha xứ ở kinh đô, hai lá 
thư này không huỷ táng được, bị rơi vào tay quan trấn. Hơn nữa, 
người ta còn tìm ra một cai hòm của cha Félix đầy những thư từ của 
các vị Đại diện Tông toà và các cha xứ và quản nhiệm trong các tỉnh 
khác gửi cho cha Félix từ bốn hay năm năm qua, tất cả đều bằng chữ 
bản xứ. Quan trấn chỉ xem qua vài lá thư, không lưu tâm xem ai viết 
và ai nhận. Ông chỉ nói : 

- Người ở các tỉnh phía trong viết cho người ở các tỉnh phía ngoài ; 
thật là lạ lùng khi thấy chúng cẩn thận và chịu khó thông tin cho 
nhau về những sự đạo của chúng. 

Sau sự ấy, ông hỏi bà Paula tất cả những thứ đồ đạo đó dùng làm gì, 
như y phục, bánh lễ lớn và nhỏ, dầu thánh, v.v. Nhưng bà Paula rất 
bình tĩnh sáng suốt đã thoả mãn các câu hỏi của ông, (tuy nhiên sẽ 
quá dài dòng nếu lập lại đây những điều ông quan này tra hỏi). Ông 
quan tin chắc rằng chính bà Paula là người sử dụng những thứ đồ ấy, 
trong lúc gần như mọi người Hội đồng Cố vấn cho là không hề thuộc 
về bà và phải thuộc về một ông cha nào đó trong đạo. Họ nói rằng 
những thứ dụng cụ đạo này không có vẻ cho đàn bà sử dụng. Nhưng 
ông quan trấn trả lời họ rằng là vợ một vị quan như chồng của bà ta, 
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Ông ta còn nhắm tới một chứng cớ nữa và truyền lệnh xem những 
đầy tớ của bà có cạo tóc trên đỉnh đầu theo như một lệnh mới ra của 
nhà vua hay không. Ông nói : 

- Bởi vì, những ông cha trong đạo không hề cạo đầu mình cũng 
không hề cạo đầu những người của họ. 

Người ta thấy là tất cả đều cạo đầu. Quả thực, cha Félix sợ một kẻ 
nào đó lợi dụng cơ hội ấy mà kiếm của, đã cho tất cả cạo tóc trước đó 
ít lâu. Được báo cáo như trên, ông quan cao giọng nói : 

- Chúng ta khỏi cần nghi ngờ chi nữa, đây đúng là những người của 
mụ đàn bà này ! 

Rồi ông ta lui ra, để mọi sự lại cho bọn lính bảo vệ của ông. 

Ngày hôm sau, quan trấn muốn xét xử vụ việc. Một trong các viên 
chức của ông đã tìm thấy từ hôm trước, giữa những lá thư của cha 
Félix, một lá thư do một vị Đại diện Tông toà viết cho cha. Ông này 
muốn đọc thư đó cho quan trấn nghe, nhưng bà Paula đang canh 
chừng đấy đã la lớn tiếng lên rằng thư đó không thuộc vào số những 
lá thư của bà. Bà xin quan trấn hãy thương tình đừng để cho người ta 
làm một điều bất công như thế, tức coi thư đó như thuộc về số các 
thư đang ở trong hòm riêng của bà. Ông quan liền nổi giận đối với 
những người nhà của ông đã hành động như vậy. Và mặc dù sự thực 
là viên chức ấy đã lấy lá thư từ trong cái hòm của bà ấy ra, nhưng tại 
vì ông ta làm chuyện ấy cách riêng tư, không có viên chức nào khác 
có thể chứng kiến, ông ta buộc lòng phải chịu đựng lời quở trách 
trên. 

Quan mở hai lá thư tìm thấy trong cái hộp đựng trang sức của bà 
Paula và hỏi ai là « Pha Juao Santa-Cruz » là người viết một lá thư 
khác cho « Pha Tri ». Thực vậy, chúng tôi cải trang các tên gọi như 
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Cha Bélot đã mau lẹ làm việc ấy, người của cha sai đi đã tới nơi sớm 
hơn người của quan trấn sai đi triệu ông « Pha Juao Santa-Cruz » và 
một thầy giảng khác là người dạy chữ Hán cho các học trò chủng 
viện. Ông thầy giảng này với các học trò đã vượt thoát ngay và ra 
khỏi tỉnh đó, đến một nhà thờ khác cách đó hai ngày đường ở trong 
tỉnh Thanh Hoá. Hai cha Jean de la Croix và Lezzoli cũng làm hết 
mọi sự cần thiết để lánh mặt xa khỏi nơi đó. 

Khi những người được quan sai tới nơi, mọi sự đã được sắp đặt 
xong. 

Một ông tên Michel vốn đã là trưởng làng Trung Linh trong nhiều 
năm trời và đã giao lại nhiệm vụ cho người phụ tá để dấn thân trọn 
vẹn lo việc nhà thờ, mặc dù đã gần 70 tuổi và luôn vui lòng hy sinh 
mình trong mọi biến cố, đã xin cha Jean hãy để cho ông được mang 
tên của cha. Còn về ông thầy giảng, tác giả lá thư, mà bà Paula đã 
buộc lòng phải khai là thường xuyên cư trú ở làng Bùi Chu và Lục 
Thuỷ, thì các ông trưởng hai làng này đã đồng ý với nhau sẽ khai là 
họ biết ông thầy giảng đó, nhưng từ nhiều ngày qua họ không thấy 
ông ta nữa và nghe nói ông ta đã quay trở về tỉnh Thanh Hoá là quê 
nhà của ông. 

Khi những người được quan sai đi tới được làng Trung Linh và hỏi 
người bổn đạo tên « Pha Juao Santa-Cruz », ông Michel ra trình diện 
họ mà nói : 
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- Chính là tôi đây ! 

Họ liền bắt ông ta và đến các làng khác để hỏi thăm về ông thầy 
giảng. Các trưởng làng hay bô lão trả lời như họ đã sắp đặt trước với 
nhau, và chính tay họ ký một tờ giấy để được trình lên quan trấn. 

Những người được sai đi trở về, và bà Paula được coi là rất thành 
thật về những điều đã khai, ông quan trấn muốn kết thúc vụ này nên 
truyền chất đống tất cả những đồ đạo, hòm thư từ của cha Félix, tất 
cả các sách của cha ngay giữa sân dinh thự của ông. Ông cho châm 
lửa đốt sạch theo lệnh đã ra của nhà vua. Tìm thấy một tượng Chịu 
Nạn bằng đồng mà người ta cho rằng không thể đốt được nếu không 
đập nát ra thành mảnh vụn, ông quan ấy cho đem tới một cái rìu. 
Thấy tên viên chức mà ông dạy đập tượng ấy, đã không dám động tới 
vì sợ hãi điều chi đó, ông bèn nói với hắn : 

- Mày không dám làm à ? Đem nó với cái rìu đến đây cho tao ! 

Viên chức nghe vậy và thấy xấu hổ, đã vượt qua cái sợ hãi mà đập 
tượng nát thành mảnh vụn. 

Quan trấn ra lệnh rằng cái hộp bằng bạc và vài món đồ trang sức của 
bà Paula có thể lên tới 20 hay 25 quan tiền ê-cu, sẽ bị tịch thu và ban 
cho các viên chức toà án để trả công làm việc của họ ; rằng ba con 
thuyền được hoàn trả cho bà, và bà cùng Mẹ Paula mỗi người phải 
phạt 30 roi, các người đầy tớ và cả ông Michel chỉ mới vừa tới nơi 
phải phạt mỗi người 50 roi. Tội nghiệp cho ba thanh niên đã bị tra 
hỏi và vẫn còn đau bệnh cũng không được miễn khỏi. Phẩm cách của 
bà Paula cũng phải cho bà được miễn khỏi roi vọt, hay ít nữa, theo 
luật phép trong nước, người ta phải cho bà được dùng tiền mà chuộc 
lấy, khoảng 3 quan tiền ê-cu thay cho 30 roi. Nhưng thấy bà như là 
thủ trưởng của nhóm, ông quan trấn đã muốn đối xử với bà cách 
nghiệt ngã. Phần bà, bà cũng sẵn lòng chịu vậy, không chuộc lấy 
những ngọn roi vọt, điều mà chắc bà sẽ phải trả rất nhiều tiền, Thiên 
Chúa lúc đó ban cho bà và cho Mẹ Paula một lòng ao ước nồng nhiệt 
và một lòng kiên nhẫn thánh thiện hòng chịu chút đau khổ nào đó vì 
yêu mến Ngài. 
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Cuối cùng người ta cho dẫn ra toàn nhóm 17, 18 đấng tuyên xưng 
danh Chúa Giêsu Kitô. Thay vì buồn sầu bởi những ngọn roi họ sắp 
phải chịu, niềm hân hoan lại biểu lộ ra trên mặt họ, họ thấy hạnh 
phúc được đổ ra vài giọt máu của mình vì tình yêu Đấng đã đổ hết 
máu của Ngài ra để cứu chuộc họ. Người ta dẫn họ tới chợ và tới nơi 
đông người qua lại nhất của Phố Hiến. 

Bà Paula và Mẹ Paula là những người đầu tiên bị đánh, họ vẫn giữ 
nguyên y phục thường mặc theo như phong tục. Người ta đánh có hơi 
nhẹ tay một chút, hoặc vì nghĩ họ là phái nữ, hoặc vì bà Paula là 
người rất thế giá mà không phải là không nguyên cớ, vì bà thuộc 
dòng dõi gia đình xưa của các vua, và vì Mẹ Paula cũng rất đáng 
kính với mái tóc đã bạc trắng và Mẹ đã học tập nhiều để giữ bình 
tĩnh trước tai nạn nào đó xảy đến với mình. 

Sau hai bà, tới các thầy giảng trẻ tuổi, ai nóng lòng hơn thì bị đánh 
trước tiên đến nỗi các kẻ ngoại phải ngạc nhiên. Và chính họ vội 
vàng đem thầy giảng nào đã chịu roi vọt xong về nhà họ để xoa bóp 
các vết thương bằng thuốc thang người ta dùng trong xứ này. Thuốc 
ấy dùng để thoát máu ra nơi những chỗ da bị sây xước, và làm tan 
máu bầm những nơi không bị sây xước. Người ta đập trên hai vai của 
các tín hữu tuyên xưng Danh Chúa Giêsu Kitô ba ngọn roi là những 
chiếc đũa cùng loại với những cây gậy người ta dùng bên Pháp, 
nhưng nhỏ như ngón tay và rất mềm, bởi thế nên gây ra rất nhiều đau 
đớn. Hơn nữa, ông quan trấn này không giống như các ông quan trấn 
các tỉnh khác là những người không canh chừng nhiều cách thức xử 
phạt những kẻ bị kết án. Bởi thế, người ta đưa cho các kẻ thi hành án 
phạt ít tiền là thoát được một phần hình phạt, vì họ đánh xuống đất 
nhiều hơn là trên thân người. Còn ông quan trấn này thì cho các thư 
lại chính của ông dự buổi hành phạt, và thêm vào đó, ông còn cho 
gửi các đầy tớ riêng tới quan sát tất cả và về phúc trình cho ông. 

Mẹ Paula đã tỏ ra vào dịp này cũng như bao lần mẹ phải ra trước các 
kẻ tra khảo, mẹ không thể nào chịu nổi bọn chúng nói năng hỗn xược 
về Chúa Giêsu Kitô theo như thói quen của chúng, hay khi chúng lấy 
những mầu nhiệm của chúng ta làm trò diễu cượt. Dù bị quỳ gối 
trước bọn chúng, mẹ đã nghiêm giọng nói với chúng :  
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- Xin các ông chớ cười nhạo những mầu nhiệm này mà các ông 
không biết gì, sợ rằng một ngày nào đó những tiếng giễu cợt của các 
ông sẽ hoá thành những tiếng than khóc vô tận. Hãy nhớ rằng linh 
hồn các ông khi ra khỏi xác sẽ đầy tràn sự sợ hãi khiếp đảm hơn tôi 
trước các ông đây, tại toà phán xét kinh khủng của Chúa Giêsu Kitô 
mà giờ đây các ông đang chế nhạo. Bởi thế, các ông chớ có chế 
nhạo, vì chắc chắn các ông sẽ ăn năn hối hận một ngày nào đó, 
nhưng có thể sẽ thực vô ích cho nỗi bất hạnh của các ông.  

Các kẻ tra khảo đe dọa sẽ đánh mẹ tới chết bởi tay những tên lính 
đang đứng hai bên các tội nhân với những cây gậy lớn trong tay, đôi 
khi họ đánh tội nhân để làm họ hãi sợ và làm họ phải trả lời đúng với 
điều người ta tra hỏi. Mẹ cúi mình sát đất và đưa hai vai cho chúng 
để hứng chịu những ngọn đòn, mẹ nói : 

- Các ông thực sự có thể làm cho tôi chết được vì những đòn vọt, và 
chẳng cần nhiều chi để tôi kết thúc một chút ngày còn lại trong đời 
tôi, nhưng các ông sẽ chẳng sao ngăn cản được tôi đứng vững vàng 
trong chân lý. 

Các vị Đại diện Tông toà hay được mọi sự xảy ra tại Phố Hiến nhờ 
cha Bélot đã mau mắn viết thư cho các ngài. Các ngài nghĩ rằng các 
việc tôn giáo đang gặp gian nan lớn và bản thân các ngài gặp nguy 
hiểm nên sau khi cho cất giấu vào nơi kín đáo mọi sách lễ và phẩm 
phục của mình, liền rời ngôi nhà ông Raphael de Rhodes là nơi các 
ngài thường cư trú mỗi khi đến kinh đô. Các ngài e ngại sẽ gây phiền 
hà cho ông già tốt lành ấy và bà vợ của ông, cả hai nay đã 76 tuổi và 
họ chẳng có đứa con nào. Các ngài rút đi bằng thuyền với duy nhất 
một quyển sách nguyện, trong lòng buồn khổ vì tai ương có vẻ như 
sắp đổ xuống trên đầu các ngài. 

Nhưng Thiên Chúa nhân lành đã xót thương đến Giáo Hội tội nghiệp 
này nên Ngài khiến ông quan trấn phải bận nhiều chuyện khác hơn. » 
(AMEP, tập 680, trang 425-432 ; tập 670, trang 52-56 ; Tonkin, 
trang 326-332) 

Chuyện Mẹ Paula công khai tuyên xưng đức tin chấm dứt ở đây. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể biết thêm rằng, vẫn theo tường trình chính 
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4, Mẹ Têrêsa và Mẹ Phanxica. 
Antôn Trịnh Tài xưa vốn là thầy giảng của cha dòng Tên Đôminicô 
Fuciti, nhưng sau bị cha đuổi ra khỏi hàng thầy giảng vì kém đức 
hạnh. Hắn bỏ Giáo Hội và đi làm chỉ điểm cho quan quyền bắt đạo. 

« Một bữa kia, hắn vào nhà các chị em Mến Thánh Giá làng Trà Lũ. 
Mẹ bề trên Têrêsa đối xử lịch thiệp với hắn, mời hắn trầu cau là thứ 
sử dụng ở Đàng Ngoài như dấu tôn trọng và kính mến. Nhưng một 
trong các vị chức sắc của làng đã nhìn thấy hắn vào trong nhà đó, cho 
dù ông là người ngoại đạo song vì kính nể Mẹ Têrêsa và các thiếu nữ 
tốt lành của bà, nên đã theo chân hắn và hỏi hắn có chuyện gì phải 
làm trong nhà các bà. Hắn đáng bị lột hết quần áo và bị đưa ra khỏi 
làng. Hắn muốn bào chữa, nhưng ông ngoại đạo bảo hắn : 

- Nếu anh có quyền hành của quan tỉnh thì anh hãy cho xem để 
chúng tôi còn tỏ lòng kính trọng và vâng phục đối với quan như 
chúng tôi phải giữ ; nhưng nếu anh chẳng có thì anh đáng bị chúng 
tôi đập đòn cho nhừ tử và quẳng xuống sông.  

Chuyện ấy buộc hắn phải rời khỏi, không những nhà các thiếu nữ tốt 
lành mà ngay cả khỏi làng nữa. Hắn ra đi cương quyết sẽ đến xin 
quan những quyền hành cần có để bắt giữ những kẻ có đạo. » 

Sau đó, cũng vì sự chỉ điểm của Antôn Trịnh Tài mà quan cho 15 
lính đến xứ Trung Linh thu lấy nhiều đồ dùng của các cha cùng các 
đồ thờ phượng. « Tiếp đó, chúng vào một nhà các nữ tu Mến Thánh 
Giá mà chúng chỉ gặp bà bề trên Phanxica với một phụ nữ lớn tuổi 
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5, Thời bình an. 
Những chuyện kể trên là những chuyện lúc bị bắt đạo. Có rất nhiều 
chuyện các nữ tu Mến Thánh Giá bị tố cáo, bị khám xét, bị mất của, 
bị phân tán, bị hành hạ như thế trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo 
Việt Nam. 

Còn về những lúc bình an, chúng ta đã có dịp đọc vài lá thư của thừa 
sai Guisain tại Đàng Ngoài nói về các nữ tu Mến Thánh Giá38. Ngài 
kể các nữ tu này « chăm chỉ nhất là đi đọc kinh trong các gia đình có 
người bệnh và trợ giúp họ về những nhu cầu tinh thần và vật chất. » 
(AMEP, tập 652, trang 482 ; Tonkin, trang 461). 

Ngài còn kể : 

« Các nữ tu đã lớn tuổi thì đi thăm viếng các bệnh nhân tại nơi họ ở, 
an ủi họ, giúp họ chết bình an và đọc kinh chung với các giáo dân để 
xin Chúa ban cho họ được chết lành hay cho họ được khỏi bệnh. Mà 
các nữ tu rất hay xin được ơn khỏi bệnh cho họ. » (AMEP, tập 654, 
trang 289 ; Tonkin, trang 462). 

 

6, Một nữ tu xứ Kẻ Tùng. 

Trong Nhật ký Giáo phận Tây Đàng Ngoài năm 1728 có câu chuyện 
sau : 

« Vào đầu tháng chạp, một tên tay sai đã muốn bắt quả tang chúng 
tôi. Ít lâu sau lễ Phục Sinh, hắn liên kết với những người khác được 
quan trấn phái đi, họ quyết chí triệt hạ các người có đạo. Bởi thế, 
chúng truyền cho các thuộc hạ lấy theo 30 người vũ trang và đi theo 
họ. Từ bờ bên kia dòng sông, họ dẫn bọn chúng vào làng Kẻ Tùng 
                                                 
38 Xem Chương 3, 3. 
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Một người tên Long vào trong nhà các nữ tu, tên này ngày xưa vốn 
theo hầu cha Thomas Mĩ, linh mục người Đàng Ngoài. Bà bề trên 
đương nhiệm đi vắng cùng với nhiều người trong nhà. Lúc đó, tại 
nhà chỉ có bà bề trên cựu gần như bị bại liệt tứ chi từ nhiều năm rồi 
và năm nữ tu khác. Năm nữ tu này vì hãi sợ, đã lẩn trốn trong một 
ruộng mía, bởi vậy hắn chỉ có thể bắt được bà bề trên cựu ấy và tức 
thì cho trói bà mẹ già này lại. Bà này biết hắn và nói : 

- Thưa ông, ông không phải là người xa lạ đối với tôi và tôi cũng 
không phải là người xa lạ đối với ông. Mời ông ngồi xơi miếng cau 
miếng trầu ! Và xin ông cho biết đây là chuyện gì ! 

Tên này nói với bà : 

- Bà biết tôi và tôi biết bà. Nhưng đây là lệnh của các quan phải thi 
hành. 

Cùng với ba người khác, hắn xông vào nhà trong. Chúng tháo mở 
các thúng mủng và rương hòm, lấy đi tất cả những gì chúng muốn. 
Chúng bắt gặp một cái thúng đầy sách đạo, trong đó lại còn có nhiều 
hình ảnh, tượng Thánh Giá và tràng hạt, chúng lấy hết và mang ra 
nhà ngoài. Lúc đó, tên Long nhận ra trước sân nhà có hai chị nữ tu 
vừa ra khỏi chỗ ẩn để đến xem sự việc xảy ra. Hắn liền cho bắt họ và 
trói lại ngay. Tiếp theo, hắn lấy cái thúng sách với các đồ khác mà 
hắn đã lấy được và dẫn theo hắn hai nữ tu, tay bị trói sau lưng. (Một 
nữ tu 25 tuổi, và chị kia 19 tuổi. Đối với bà bề trên cựu đã ngoài 60, 
hắn cho cởi trói và để lại nhà). Hắn dẫn hai nữ tu ra khỏi làng Kẻ 
Tùng. 

Tuy nhiên các nữ tu tìm giữ sự tự do của mình bằng cách đề nghị gửi 
một món tiền đáng kể. Đề nghị được chấp nhận, họ đồng ý với nhau 
việc trao đổi tại một nơi định sẵn. Số tiền đề nghị là 15 ngàn quan, 
nơi đã định là bên bờ sông xa khỏi tất cả mọi nhà cửa để làm việc 
trao đổi. 
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Những tên đó quay đầu trở lại, thuê một con thuyền, cám ơn làng đã 
giữ cho chúng mọi thứ chúng đã lấy ; sau đó, chúng đưa một mảnh 
vải đẹp trong những thứ đồ của chúng, với một ngàn quan tiền cho 
người trước tiên và hai ngàn quan tiền nữa để phân phát cho các 
người khác đã đi với chúng. Chúng nói sẽ dẫn hai cô gái và những 
thứ còn lại tới quan trấn. Quả thế, chúng dẫn đi hai cô gái đó, vẫn bị 
trói trong thuyền, với mọi thứ còn lại. Đến nơi đã định, bà phó bề 
trên đã không quên mang tới đó số tiền họ đã quy định với nhau. 
Việc trao đổi được thực hiện, các nữ tu được trả tự do và mọi đồ đạo 
được trả lại. Tên Long còn thề rằng chúng không giữ lại chi nữa. 

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, một trong những tên đã đi theo tên Long 
còn đến làng Kẻ Tùng, và hắn đi thẳng tới nhà ông trưởng làng, hắn 
nói ông ta hãy dẫn hắn tới nhà các nữ tu. Ông này hỏi hắn có lệnh của 
quan không thì hãy trình ra và ông sẽ tuân thủ ngay. Lúc đó hắn mở 
tay áo hắn ra và đưa ra một tượng Thánh Giá với một lá thư tiếng 
Đàng Ngoài, (đó là lá thư mà một trong những vị Tổng Đại diện của 
Đức cố Giám mục Larande đã viết ít lâu trước đây cho các nữ tu này). 

Hắn nói : 

- Đây, tôi có lệnh này ! 

Ông trưởng làng đâm sợ hãi, cho người dọn cho hắn một bữa cơm, 
sau đó ông dẫn hắn tới nhà các nữ tu. Các nữ tu buộc lòng phải cho 
hắn năm ngàn quan tiền để chuộc lại tượng Thánh Giá và lá thư trên. 

Từ chuyện đó, người ta xét ra rằng những tên ấy đã tới đây hoàn toàn 
không hề do lệnh các quan. Tuy nhiên, các nữ tu vui mừng thoát nạn 
nhờ của cải chi ra, họ đã không nghĩ tới phải truy tố việc này. 

Nhưng thừa sai De Saint Gervais, sau khi biết chuyện tên Long ấy đã 
rất nhiều lần cưỡng ép những người dân có đạo, nên hỏi một vài 
người xem có cách nào chận giữ được tên đó không. Một trong các 
ông thầy giảng của ngài đứng ra lo việc này. Ông thầy giảng dẫn theo 
mình ba người của làng Kẻ Tùng. Thầy nhờ người của mình dẫn ba 
người đó tới một trong những ông quan lớn lo việc toà án xét xử các 
vụ thuế má, ông quan ấy cũng là người có quyền bắt giữ những ai 
gây nhiễu loạn nơi dân chúng. Ông quan vừa mới thấy đơn thưa của 
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Các nhân viên liền phái một người với lính tráng đi bắt tên Long là 
người duy nhất bị cáo. Họ đã không phải mất nhiều giờ để bắt được 
hắn. Ngay khi người ta dẫn hắn tới các quan, thì liền thấy từ khắp nơi 
khác nhau đưa tới vô số những cáo trạng buộc tội hắn. Về phần các 
đồng bọn của hắn, chúng cũng cố hết sức và dùng nhiều xảo trá để 
kéo hắn ra khỏi tay các quan lại. Nhưng thấy mình không thể đạt tới 
đích được, mà trái lại, người ta chuẩn bị đưa tên Long ra hỏi cung, 
một người trong bọn chúng bèn ra trình diện trước toà. Người này là 
anh của bà vợ lẽ đầu của một trong các phụ tá của quan trấn tỉnh. 
Ông ta nói tên Long không hề có lỗi nào, nhưng chính ông ta là 
người đã đi khám xét trong làng Kẻ Tùng, và điều đó là do mệnh 
lệnh của quan trấn. Tên Long chỉ là người dẫn ông ta tới nhà các cô 
gái mà ông ta gặp đang quỳ gối đọc kinh. Và trong nhà các cô gái đó, 
chúng đã bắt được nhiều đồ đạo bị ngăn cấm bởi các sắc chỉ của nhà 
vua và hội đồng triều đình. Vừa nói, ông ta vừa lôi trong áo mình ra 
hai cuốn sách đạo. Các quan không dám cho người bắt giữ ông ta, 
cũng không dám nghi ngờ chi cho tên Long. Các quan nói rằng vì 
chúng bảo đã được quan trấn sai đi, thì các quan sẽ cho dẫn họ tới 
quan trấn.  

Lúc ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ không bị mang tới 
toà án nào khác và vì tên Long cùng đồng bọn của hắn đã nói gian 
dối là được quan trấn sai đi, chúng sẽ sợ bị dẫn tới trước quan trấn. 
Chính vì thế, chúng tôi đã xin các quan xét xử chuyện này và nghiêm 
trách tên Long cùng phạt hắn mấy đòn để hắn sửa mình, như các 
quan đã hứa sẽ làm. Nhưng vài ngày sau đó, những kẻ được quan 
trấn sai lo những công việc khác, đến nơi và biết được chuyện xảy ra, 
đã bắt giữ tên Long và tên đồng bạn của hắn. Họ ghi danh cầm giữ 
hai tên đó với các quan ngay giữa phiên toà để dẫn chúng tới quan 
trấn, nói rằng hai tên đó đã dối trá mượn danh quan trấn, điều chắc 
chắn là quan trấn đã không hề sai chúng đi. Các quan sai đóng gông 
chúng (gông là một loại thang dài 10 hay 12 bộ mà người ta đặt vào 
cổ các tù nhân). Và các quan cho người canh giữ chúng cẩn mật cho 
tới khi người ta có thể dẫn chúng đến dinh quan trấn. 
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Đó là sơ lược câu chuyện vào cuối tháng chạp. Thời gian sẽ cho 
chúng ta biết phần tiếp theo của chuyện phiêu lưu này. 

[…] 

Chuyện tên Long đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác hẳn 
điều chúng tôi đã nghĩ. 

Một viên chức, kẻ thù không đội trời chung với đạo, đã liên kết tình 
nghĩa với tên Long và tên đồng bạn của hắn, theo như người ta nói. 
Viên chức này đã xin được nhiệm vụ dẫn các tên tù về dinh quan trấn 
thủ. Và họ vừa mới bắt đầu lên đường, viên chức đã cho tháo gông 
khỏi cổ các tù nhân, và trước khi tới dinh quan trấn, ông đã cho phép 
tên Long được ghé về nhà ông bố của tên Long tới hai lần, tên Long 
đã lấy tại nhà ông bố của mình hai cỗ tràng hạt và một ảnh tượng.  

Khi họ tới dinh quan trấn, người đàn bà làm vợ lẽ [nói trên] đã rào 
đón trước ông quan trấn cách rất mạnh mẽ cho người anh của bà ta, 
bà thuyết phục quan rằng đó là điều lăng nhục lớn cho bà ta và ngay 
cả cho ông quan về việc người ta bắt anh bà phải đeo gông và bị dẫn 
đi như tên tù tội. Bà xin ông hãy nắm lấy vụ ấy trong tay mình, coi 
đó như việc riêng, và hãy làm người bảo hộ cho những kẻ bất hạnh 
đó mà không cần phải để ý chi tới sự bất xứng của những người này. 
Quả thế, người đồng bạn của tên Long ấy vốn đã từng phục vụ ông 
quan một thời gian rất dài, và mới cách đây chưa đầy một năm, ông 
quan đã buộc lòng phải sa thải hắn vì thói cờ bạc, say sưa và những 
tham ô khác của hắn. Bởi vì, nhiều lần hắn được sai đi thu thuế má, 
hắn đều chơi bời và ăn uống hết sạch. Hơn nữa, cách đây chưa tới ba 
tháng, tên này đã dối trá xưng mình được bài sai của quan trấn, tới 
khuấy nhiễu dữ dội trong một ngôi làng nọ, và những kẻ bị khuấy 
nhiễu đã làm đơn kiện lên quan trấn. Quan trấn đã ra lệnh bắt giữ tên 
đó bất kỳ nơi nào mà người ta trông thấy hắn và cho hắn vào tù. 

Viên quan chức dẫn họ đi, nhìn thấy bầu khí của văn phòng, thì tiêu 
huỷ tờ giấy cáo tội mà dân làng Kẻ Tùng đã đệ lên để bắt giữ tên 
Long. Việc này là do ý riêng của viên chức hay do ý của quan toà, 
điều mà người ta không thể biết được rõ ràng. 

 



Chương 6 : Sống ơn gọi truyền giáo (1) 174 
 

Khi tên Long và người đồng bạn muốn đưa ra một tờ giấy biện hộ, 
quan toà nói họ hãy làm người cáo tội kẻ đã đâm đơn kiện và tố giác 
tội ác của những người ấy. Hãy trình lên một tờ kiện tuyên bố rằng 
họ đã chỉ có thể bắt giữ được năm người, mặc dù trong nhà của các 
nữ tu có tới mười người. Và quan toà cho thêm vào đó tên của tám 
người khác nữa. 

Trong đơn kiện, chúng nói cả làng đều theo đạo và chúng cũng thu 
giữ được hai cuốn sách, hai tràng hạt và một ảnh tượng. Chúng trao 
nộp tất cả trong tay quan trấn để công lý được thi hành và chúng xin 
được ban thưởng phù hợp theo những sắc chỉ của nhà vua. Tờ đơn 
kiện đã được soạn thảo ra dễ dàng mau chóng như vậy là vì chính 
quan toà đã đưa ra đồ án. 

Quan toà liền cho bắt giữ hai nữ tu và ba người đàn ông xứ Kẻ Tùng 
và cho đặt gông vào cổ mỗi người. Tiếp theo, ông ta hỏi một trong 
các nữ tu là bà phó bề trên, đã 66 tuổi, tên là Anna, xem các đồ đạo 
này có thuộc về bà ta không. Bà trả lời rất rành mạch rằng tất cả 
những đồ đó không hề thuộc về bà ta, người ta đã gán ghép cho bà 
hoàn toàn vì vu oan và để kiếm chuyện làm tiền bà. Các nữ tu đã cho 
trình lên quan toà một tờ biện hộ, nhưng quan toà không muốn nhận 
cũng không muốn đọc. Quan toà thấy bà cứ luôn khăng khăng chối 
rằng những thứ đồ đạo đó không thuộc về bà. (Chuyện này không có 
gì trái với sự thật cả, vì chắc chắn hai cỗ tràng hạt và ảnh tượng là do 
tên Long đã lấy từ nhà ông bố của hắn ta ; còn về phần hai cuốn sách, 
chúng cũng không hề thuộc về các nữ tu, vì người ta đã trả lại tất cả 
sách cho họ rồi. Rất có thể rằng hai cuốn sách ấy thuộc về tên Long, 
vì hắn có nhiều sách khi hắn rời bỏ công việc nhà Đức Chúa Trời). 
Quan toà cho hỏi cung bà nữ tu cách man rợ nhất mà người ta làm 
đối với các phụ nữ khi xảy ra chuyện phản loạn, đó là cho kẹp cứng 
hai gót chân lại giữa hai khẩu súng thần công, năm lần như vậy. Bà 
nữ tu đã bất tỉnh nhiều lần vì đau đớn, người ta phải dội nước pha 
muối lên bà tới 12 hay 13 lần để bà tỉnh lại. Tuy nhiên, bà vẫn luôn 
cương quyết không nhận các đồ đạo đó thuộc về bà. Nóng giận vì 
không thể nào thắng được bà, quan toà cho chuẩn bị kim châm bằng 
sắt để đâm vào các ngón tay của bà, nhưng vì phiên xử đã hết giờ, 
ông bực tức nói : 
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- Ngay phiên toà đầu tiên, hãy dẫn mụ này ra và ta xem mụ sẽ chịu 
kim châm và thẻ sắt nung đỏ ra sao. Ta cũng sẽ khảo cái cô trẻ kia 
và ta xem nó có nhận tội không. 

(Chị nữ tu trẻ đó 23 tuổi, tên là Anê). 

Kế đó, ông phân chia hai nữ tu và ba ông dân làng Kẻ Tùng vào năm 
đội quân canh để cầm giữ họ ngày đêm, gông đeo trên cổ. Ban đêm, 
người ta còn bắt họ đeo cùm vào chân nữa. Đó là một khúc gỗ lớn và 
dài gắn chặt xuống nền đất, có hai cái lỗ để đặt cổ chân tù nhân vào 
đấy ; rồi người ta khép lại bằng một ổ khoá. 

Thừa sai De Saint Gervais đã gửi người của ngài vào dinh quan trấn 
để xem vụ này diễn tiến ra sao, và xem tên Long có tố cáo nơi nào 
khác không. Họ thấy ông quan toà xử vụ này theo giọng điệu đó và 
cố tình hành hạ các nữ tu cho tới khi các nữ tu thú nhận những đồ 
đạo như là thuộc về mình. Những người được sai đi đó bèn làm một 
tờ đơn trong đó họ trình bày rõ sự việc và trao tờ đơn cho một trong 
các viên chức của vị quan có thói quen tham dự các phiên toà, hầu có 
thể phúc trình lại tất cả những gì xảy ra cho quan trấn, vì quan trấn 
không thể đích thân tới tham dự được. Viên chức của quan trấn xem 
tờ đơn đó ; một mặt, ông này cũng khá bận việc trông coi biên giới 
của vương quốc. Xem xong, ông nói rằng công việc cũng khó giải 
quyết, tại vì một trong các quan toà lúc ấy đang cùng với quan trấn lo 
việc duyệt xét và thanh tra binh lính, ông quan toà khác lại đi vắng. 
Quan trấn cũng đã ra lệnh tất cả các vụ đã được mang ra toà xử, thì 
phải được xét xử ngay tại phiên toà. Viên chức ấy nói tất cả những gì 
ông ta có thể làm được, là nếu quan toà cố tình muốn hỏi cung các cô 
gái, ông ta sẽ nói mấy lời để đổi hướng quan toà. Ông thêm rằng 
cách ngắn nhất và công minh nhất là gửi người đi điều tra ngay tại 
hiện trường để xem những điều tên Long và người đồng bạn của hắn 
đã nói trong tờ cáo tội có đúng sự thực hay không.  

Tại phiên toà đầu tiên, quan toà đã sẵn sàng hỏi cung chị nữ tu trẻ 
tuổi, bởi vì bà nữ tu lớn tuổi đã bị đối xử tàn nhẫn tại phiên toà trước 
tới độ không thể đứng vững trên hai bàn chân. Lúc đó, viên chức của 
quan trấn giữ lời đã nói, và điều ông nói rất đúng và rất hợp lý tới độ 
quan toà buộc lòng phải nghe theo, dù ông đã có biện pháp ép các cô 
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Mấy ngày sau, người ta sai một viên chức với vài người lính đi điều 
tra tin tức tại làng Kẻ Tùng và để bắt tám chị nữ tu khác mà người ta 
đã cáo tội. Tên Long phải dẫn viên chức ấy tới tận nơi điều tra. 

Nhưng dọc đường, tên Long đã dừng chân lại tại nhà bố mẹ của hắn. 
Viên chức của quan trấn đến Kẻ Tùng hai ngày trước tên Long và 
điều tra tin tức. Trước tiên, người ta không ghi gì bất lợi cho các nữ 
tu, bởi vì viên chức ấy đã nhận được một món tiền là 24 ngàn đồng. 
Tất cả các nữ tu đều đi tới một địa điểm khác, chỉ còn lại trong nhà 
duy nhất bà bề trên già bại liệt. Bởi thế, khi tên Long đến nơi, bản tin 
tức đã lập xong, điều làm hắn rất khó chịu. Hắn đã làm tất cả những 
gì có thể để viên chức làm lại bản tin tức cho phù hợp với lời cáo tội 
của hắn, nhưng viên chức không muốn nghe lời hắn, bảo rằng ông ta 
đã ghi lại những sự việc như ông đã nhìn thấy. 

Tên Long vào trong nhà các nữ tu, hắn nhận ra một sâu tiền gần 
giường nằm của bà bề trên già, hắn lại gần bà và bắt đầu giảng về sự 
từ bỏ của cải trần gian này và về sự ngắn ngủi của cuộc đời. Rồi hắn 
tóm lấy sâu tiền mang đi mà bà bệnh nhân tội nghiệp không thể nào 
ngăn cản được, (các đồng tiền xứ này có khoét lỗ ở giữa, một sâu 
chứa 600 đồng tiền). Bà ta kêu với viên chức vẫn chưa rời khỏi nơi 
đó. Nhưng tên mánh lới kia đã giấu nhẹm con mồi của hắn rồi, 
chuyện ấy có thể giúp cho thấy cái lanh lợi khôn khéo của con người 
này. Tên Long làm liền những gì hắn có thể làm để thuyết phục viên 
chức đi tìm tám chị nữ tu đã lẩn trốn sang một nơi khác. Nhưng Chúa 
thương, viên chức không hề nghe lời hắn. Tên Long còn cố thúc dục 
viên chức một lần nữa là ít ra hãy dẫn bà bề trên già về dinh quan 
trấn. Nhưng viên chức thương xót bà nên trả lời : 

- Anh muốn người ta dẫn một người tàn tật như bà này đi quãng 
đường ba ngày trời vậy sao ? Hãy để bà ta ở lại nhà, không có gì 
phải sợ bà ta trốn mất. 

Viên chức ra đi và người ta hy vọng báo cáo của ông ta được thuận 
lợi, thì có thể tránh khỏi chuyện vụ việc bị chuyển tới kinh đô. 
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Nhưng theo những tin tức nhận được sau này, khi viên chức trở về 
gần tới dinh quan trấn, ông bắt quả tang được một lá thư. Đó là thư 
anh con rể của một trong ba ông tù nhân viết cho bố vợ của anh ta, 
ông này là người ngoại giáo. Trong thư, anh ta cho biết ông viên 
chức đã nhận số tiền 24 ngàn quan, và anh ta đã làm báo cáo sao để 
viên chức ấy phải trả lại số tiền trên ; trong trường hợp viên chức 
không muốn trả lại, anh ta doạ sẽ tố cáo viên chức ra với các quan. 

Khám phá này đã làm cho viên chức nổi cơn thịnh nộ, và vì chuyện 
ấy, viên chức đã sửa lại bản tin tức của ông ta. Chỉ có Chúa mới biết 
chuyện gì xảy đến. 

Ba ông tù nhân không phải là người tự nguyện chịu cảnh tù tội, họ 
rất than trách các nữ tu đã làm họ rơi vào chuyện như vậy, và người 
ta sợ kẻ ngoại khai ra những điều gì có hại chăng. Bởi thế, các nữ tu 
đã nài xin ông thầy giảng của thừa sai De Saint Gervais hãy làm hết 
sức mình, cho dù tốn kém bao nhiêu cũng mặc, để cho ba ông kia ra 
khỏi nhà tù, và để họ có thể về ăn mừng năm mới tại nhà họ ; còn về 
chính mình, các nữ tu nói không phải nhọc công vì họ, họ sẽ kiên 
nhẫn chịu đựng. 

Bà vợ một ông quan đứng ra lo vụ xin xỏ này, với điều kiện người ta 
phải cho hai quan toà, mỗi người 10 ngàn quan tiền, và cho bà ta 
cũng từng đấy số tiền, người ta hứa với bà điều đó. Bà đã gặp khá 
nhiều khó khăn để xin điều mong đợi. Nhưng sau cùng, hai ngày 
trước khi dinh quan nghỉ lễ, năm nay bắt đầu ngày 4 tháng Hai và 
kéo dài tới 16 tháng Ba, các quan toà đồng ý ban tự do cho ba ông tù 
nhân, với điều kiện bà vợ ông quan đó phải có tờ giấy cam kết làm 
chứng cho họ và hứa sẽ đem họ lại trình diện ngay sau kỳ nghỉ. 

Cũng có một viên chức nhỏ của quan trấn là người có đạo. Ông này 
cảm thương các nữ tu bất hạnh nên đã xin cùng các quan toà cho 
phép được đem các nữ tu về nhà mình trong thời gian nghỉ lễ, ông 
đứng ra bảo lãnh các nữ tu và nhận sẽ đem các nữ tu tới trình diện 
ngay khi có lệnh yêu cầu. Ông gặp nhiều khó khăn khi xin điều đó. 
Nhưng cuối cùng, người ta đã chấp thuận điều ông xin. Đó là tình 
hình các sự việc vào kỳ cuối năm. 
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Chị nữ tu tù nhân trẻ làng Kẻ Tùng đã dùng dịp tự do này mà đến 
gặp thừa sai De Saint Gervais vào đầu Mùa Chay để xưng tội. (Bà 
phó bề trên không thể đi được, vì bà vẫn còn rất đau hai bàn chân nên 
không thể bước đi được).  

Chị nói với vị thừa sai rằng điều mà chị thấy khó chịu đựng nhất 
trong tù là cảnh tự do thả cửa của một đám lính ngoại giáo và bỉ ổi. 
Bọn chúng liên tục buông những lời bẩn thỉu trước mặt chị làm chị 
phải đỏ cả mặt mũi và có những tư thế xấc xược khiến chị thường 
xuyên phải lấy tay bịt lỗi tai lại và lấy áo che mặt mũi để khỏi phải 
nghe và phải thấy những điều dơ bẩn của chúng. Rất nhiều lần chúng 
mời mọc chị bằng cách mang đến cho chị những món quà nhỏ và sẵn 
sàng tháo gông cho chị, nếu chị thuận theo điều chúng muốn. Tên đội 
trưởng đám lính gác đã đề nghị với chị rằng nếu chị thuận tình ở với 
hắn, hắn sẽ lấy chị làm vợ thứ ; và hắn sẽ xin cho chị được tự do, chị 
chỉ cần nói rằng chị không hề là người có đạo trong trường hợp 
người ta hỏi tới. Tên đội trưởng còn đề nghị với chị ít nữa là hãy 
sang ở nhà hắn ta, hắn ta sẽ nuôi chị trong thời gian chị ở dưới sự 
canh gác của hắn, và hắn ta sẽ không để chị phải thiếu thốn sự gì. 

Chúa đã ban cho chị được lòng kiên vững trước tất cả những tấn 
công ấy. 

Nhưng trong lòng, chị vẫn luôn lo sợ người ta hành hung xúc phạm 
đến chị và thường xuyên chị chỉ biết khóc lóc và than thở đêm ngày 
xin Chúa thương nâng đỡ chị. Ngoài Chúa ra, chị đặt hết lòng trông 
cậy nơi Đức Thánh Trinh Nữ và lời cầu bầu của thánh bổn mạng của 
chị là thánh Anê, vị thánh đã muốn chịu mọi cực hình và cái chết hơn 
là mất đức khiết tịnh. Chị cũng chạy tới xin Thiên Thần Hộ Thủ của 
chị cứu giúp, gìn giữ xác hồn chị được tinh tuyền. Chị quá chú tâm 
tới chuyện này đến nỗi gần như chẳng còn nghĩ tới những hình khổ 
khác nơi lao tù.  

Vì người đã đứng ra bảo lãnh chỉ cho phép chị được vắng mặt 14 
ngày thôi, chị đã không quên trở lại nhà ông ta trước khi thời hạn 
chấm dứt. » (AMEP, tập 686, trang 257, 2-11) 

Câu chuyện người nữ tu làng Kẻ Tùng như vậy. 
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(Rất tiếc rằng chúng tôi không tìm ra được phần tiếp của câu chuyện 
trên trong thư khố của Hội Thừa Sai Paris. Do đó, không biết số phận 
chị nữ tu Anê 23 tuổi ấy sẽ ra sao ? Bà nữ tu Anna đã 66 tuổi có tìm 
lại được tự do không ? Và các nữ tu Kẻ Tùng có được bình an 
không ?) 

 

7, Kinh hoàng. 

Vị Đại diện Tông toà Đàng Ngoài năm 1774, Đức cha Reydellet Bê, 
kể trong lá thư gửi về Paris cảnh thời bắt đạo rằng : 

« Mối kinh hoàng sợ hãi lan tràn khắp nơi, người ta chỉ còn nói 
những chuyện mất của, đầu rơi và chết chóc. Các thừa sai thì trốn 
chạy, họ lo tìm nơi ẩn tránh, nhưng họ chỉ tìm được nơi trú thân tạm 
thời. Nỗi sợ hãi quá lớn khiến chẳng còn ai dám tiếp nhận họ nữa. 
Các thầy giảng và người nhà của các thừa sai thì cũng gần như bị rơi 
vào tình cảnh tương tự. Các nữ tu Mến Thánh Giá trong lúc hiểm 
nghèo này gặp đủ mọi thứ thánh giá, mà lại còn nặng hơn cả sức họ 
có thể vác được. Tất cả các nhà thờ đều bị tiêu huỷ. Người ta không 
còn nói tới chuyện đọc kinh cầu nguyện chung, từ nay trở đi không 
còn hội họp nữa, không còn giảng dạy gì nữa. Khắp nơi là sự im lặng 
thê lương, khắp nơi là một cuộc sống buồn thảm ; phúc cho người đã 
chết, phúc hơn nữa cho các vị tử đạo, bất hạnh cho người đang 
sống ! » (AMEP, tập 690, trang 823 ; tập 700, trang 868). 

 

8, Bị phân tán. 

Hai năm sau, vị Giám mục này viết thư cho Đức cha Davoust Dương 
rằng : 

« Ngày 02.06.1776 

Chúng tôi không còn chủng viện và nhà trường nữa, cũng chẳng còn 
nhà chính nhà phụ nữa [...] Phần lớn các người nhà chúng tôi đã quay 
trở về gia đình họ và bỏ rơi chúng tôi. Nơi các linh mục bản xứ, thì 
cũng một tình cảnh đó. Phần lớn nhà của các nữ tu chúng tôi bị phá 
huỷ, những người trẻ nhất thì quay trở về nhà cha mẹ của họ, những 
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Ít hôm sau, ngài viết thư cho một linh mục tên Steiner rằng : 

« Ngày 16.06.1776 

Các nữ tu Mến Thánh Giá có những thánh giá nặng hơn cả sức họ có 
thể vác được. Những nữ tu trẻ nhất thì được gửi về nhà cha mẹ của 
họ, những nữ tu già thì phải phân tán khắp nơi, ẩn trốn nơi nhà các 
giáo hữu. » (AMEP, tập 690, trang 841 ; tập 700, trang 905 ; NLE, 
tập VI, trang 273) 

 

9, Nạn đói năm 1786.39

Đức cha Davouste Dương kể : 

« Ngay khi tôi được báo về những tai họa sắp xẩy đến, tôi liền ra 
ngay hai chỉ thị hay thư luân lưu gửi các cha phụ trách các địa hạt, để 
khuyến khích các cha cũng như tất cả các nhà nữ tu Mến Thánh Giá 
và ngay cả bổn đạo nữa, hãy lợi dụng cơ hội mà rửa tội tất cả trẻ con 
kẻ ngoại nào họ gặp thấy, chưa tới tuổi khôn, và họ nghĩ rằng không 
thể thoát chết được. » (AMEP, tập 691, trang 669 ; NLE, tập VI, 
trang 451). 

Một thừa sai kể lại rằng : 

« Suốt ba bốn tháng trời, có tới gần 200 người đến trước cửa nhà 
chúng tôi, phần lớn thì chết. Tôi ban phép kẻ liệt một lần tới năm 
người trong vòng một giờ đồng hồ. Khắp chung quanh nhà thờ thì la 
liệt những bổn đạo khốn khổ nằm dài trên mặt đất và chỉ chờ được 
một miếng cơm. 

Các chị em Kẻ Nguồi (tức các nữ tu) đã giúp đỡ rất nhiều cho những 
người khó khăn. Do đó Chúa đã gìn giữ họ khỏi mọi tai nạn và cả 
chúng tôi nữa. » (AMEP, tập 691, trang 761) 

                                                 
39 Xem Chương 3, 8. 
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10, Trẻ không tha, già không thương. 
Tại tỉnh Nghệ An vào những năm cuối thế kỷ thứ XVIII, có tất cả tới 
12 nhà dòng Mến Thánh Giá. Khi cuộc bắt đạo của quân Tây Sơn 
xảy ra, Đức cha Longer Gia cho biết : 

« Ngày 03.06.1799 

Tại Nghệ An vào ngày 23.08.1798, tất cả các nhà thờ, nhà các cha và 
nhà các nữ tu Mến Thánh Giá đều bị đập đổ và phá huỷ. 

Cộng đoàn [Nhà Đức Chúa Trời] của chúng tôi tại Trang Nứa bị phá 
tan tành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. […] Một nữ tu rất già 
đã bị đem ra tra hỏi. […] Ngày 24.8, [tại Thanh Hoá Nội], tất cả các 
nhà thờ và nhà ở của các linh mục chúng tôi, cũng như hai nhà các 
nữ tu Mến Thánh Giá, đã chịu chung số phận như tại tỉnh Nghệ An. » 
(AMEP, tập 701, trang 346-347) 

 

11, Cha Emmanuel Triệu bị bắt tại Huế. 

Vào kỳ cấm đạo thời vua Cảnh Thịnh, cha Triệu bị bắt ngày 
08.08.1798 tại Huế. 

Đức cha Labartette cho biết thêm : 

« Bên cạnh căn nhà nơi cha Triệu bị bắt, có một nhà các nữ tu Mến 
Thánh Giá gồm gần 30 chị em sống cộng đoàn chung với nhau. 
Những tên tay sai đến và tràn vào khắp nhà. Tất cả các cô gái đều bị 
bắt giữ, trừ một hay hai cô thoát được. Bọn lính chọn ra chín hay 
mười cô trẻ nhất và trói tay các cô lại để dẫn về dinh quan ; trong khi 
những người khác đã già cả hay lớn tuổi hơn, chúng chỉ cho canh 
chừng mà thôi.  

Khi chúng muốn dẫn về dinh quan các cô trẻ nhất đã bị trói lại, bà bề 
trên là một người rất đáng kính, khoảng chừng 72 tuổi, tên gọi là Bà 
Thoc [sic] và là người đã giữ mình đồng trinh suốt cả đời, bèn đứng 
lên và hết sức phản đối chuyện đó. Bà nói rằng không bao giờ bà cho 
phép một chuyện phân chia như vậy, hoặc tất cả các nữ tu cùng đi 
chung với nhau, hoặc không ai đi hết cả. Và các nữ tu đã bị canh giữ 
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12, Hai nữ tu trẻ quá khoá. 

« Trong số năm chục phụ nữ người ta dẫn tới chính quyền, chỉ có hai 
người trong số các nữ tu trẻ Mến Thánh Giá của chúng tôi là đã đồng 
ý chà đạp Thánh Giá và chúng tôi đã cho đuổi ngay hai người ấy ra 
khỏi hội dòng của họ, cũng như bốn hay năm người trong số các học 
trò của chúng tôi đã làm sự bất hạnh đó. Tất cả các phụ nữ khác, nữ 
tu và giáo dân, đều làm cho bọn đàn ông phải xấu hổ vì lòng can đảm 
của họ. » (AMEP, tập 693, trang 318) 

Chuyện trên xảy ra tại Đàng Ngoài, do thừa sai La Bissachère kể lại 
năm 1800. 

 

13, Nhận xét của thừa sai Taberd. 
Khi thừa sai Taberd từ Lyon nước Pháp sang Việt Nam truyền giáo, 
ngài khám phá ra các nữ tu Mến Thánh Giá như sau : 

« Kẻ Bó, ngày 02.10.1821 

Ở đây có chừng 15 nhà các nữ tu, được Đức Giám mục Véren thành 
lập. Của cải của họ có được do từ công việc tay họ làm ra ; nội vi của 
họ là thỉnh thoảng ra phố bên cạnh bán những tấm vải họ tự làm lấy ; 
lời khấn của họ là sống thánh thiện và siêng năng hơn các tín hữu 
khác. Luật lệ của họ được rút ra từ những bài viết của thánh Têrêsa 
[Avila]. Họ tuân thủ chính xác luật lệ của mình và họ thực sự là tấm 
gương sáng tại những nơi họ ở. » (APF, tập 1, năm 1823, trang 10) 
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14, Thừa sai Delamotte tại Nhu Lý. 
Năm 1831, thừa sai trẻ 32 tuổi Delamotte (tên Việt là Y), từ Pháp 
đến Quảng Trị. Ngài định cư tại làng Nhu Lý, ở nhà dòng các chị 
Mến Thánh Giá. Ngài kể rằng : 

« Ngày 19.12.1832 

Tất cả những nhà các nữ tu [trong vùng này] đều đã phải phân tán. 
Các nữ tu quay trở lại nhà cha mẹ mình. Chỉ còn một vài chị cứng 
rắn nhất và là người địa phương thì ở lại trong dòng để trông coi nhà 
cửa. Duy có các nữ tu Nhu Lý là nơi tôi đã ở đó khá lâu, thì còn đứng 
vững ở trụ sở, vì có tôi ở đây ; nếu chẳng vậy, chắc các chị cũng sẽ 
sớm bị như những chị em khác thôi. » (AMEP, tập 748, trang 88) 

 

15, Ba nữ tu trao mình cho quỷ. 
Thừa sai Rouge kể chuyện sau cho một thừa sai khác trong một lá 
thư viết tại Đàng Ngoài, đề ngày 31.10.1835 : 

« Tôi tường thuật lại cho cha điều mà hằng trăm chứng nhân đã thấy 
và đã nghe, và được chứng thực bởi lời thú nhận của một trong 
những người đã là nạn nhân mọi thứ trò đùa do ma quỷ bày ra, nơi 
căn nhà người ấy cư ngụ trong vòng hơn ba tháng trời. Nhưng cha 
thân mến, vì chuyện mà tôi sắp kể ra đây có vẻ như một án phạt của 
Thiên Chúa, nên tôi muốn cho cha biết những nguyên nhân trước khi 
xảy ra chuyện này. 

Vào khoảng cuối tháng mười năm vừa qua, ba nữ tu nhà Phó Du bị 
cáo và bị kết án về nhiều tội ác rất nặng. Tôi đã dùng tất cả mọi cách 
thế mà sự dịu dàng và bác ái gợi lên cho tôi hầu đưa họ về đàng lý lẽ 
tốt lành hơn. Những khích lệ, những dọa nạt : tất cả đều trở nên vô 
hiệu. Tôi chỉ nhận được từ họ những lời chúc dữ và những vu khống 
mà họ tung ra chống lại tôi để tự bào chữa, điều khiến tôi phải đuổi 
họ ra khỏi nhà. Tự thấy mình ô nhục, họ lui về Chi Laong (Chi 
Laong là một làng mà dân chúng lên tới trên sáu ngàn linh hồn và số 
người có đạo nhiều nhất là một trăm người), họ đến nhà một trong 
những giáo dân giàu có nhất trong toàn tỉnh. Ông này tiếp đón họ 
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Ông giáo dân đó khoảng chừng bốn mươi tuổi, ông có thể giữ một 
thứ bậc đáng nể phục giữa những tên gian ác lớn nhất của xứ Đàng 
Ngoài. Ông được xem như một người quyền thế của thời đại và là 
nỗi khiếp sợ của các người láng giềng và cùng làng với ông, ông là 
một trong những bậc trưởng làng chính. Tên ăn hối lộ, người cho vay 
nặng lãi, tên trộm cướp, cái vực thẳm dơ bẩn nơi sẽ chôn vùi cái 
ngây thơ trong trắng của các trinh nữ ; sau cùng, ông vượt qua được 
trong mọi sự, trừ ra lòng kính sợ Thiên Chúa. Chính nơi nhà ông ta, 
một con người như vậy, mà ba nữ tu của chúng tôi đã đến cư trú. 
Cùng lúc đó, tức tháng hai vừa qua, Đức cha Đại diện Tông toà đã đi 
ngang qua xứ này để ban bí tích Thêm Sức. 

Đó đã là một dịp khải hoàn cho các nàng. Các nàng đã tin rằng trình 
ra chuyện của các nàng, các nàng sẽ được giải tội và tôi sẽ bị trừng 
phạt. Các nàng kết án tôi nhiều thứ khác nhau dựa vào sự vu oan, 
nhưng những lời kết án của các nàng, chính chúng tự huỷ diệt nhau, 
« nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau » (Mc 14, 56). 

Về phần ông giáo dân, người cho các nữ tu tá túc, thì vẫn chưa rước 
lễ lần đầu và chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Ông nghĩ rằng đó là 
lúc thuận tiện để chu toàn hai nghĩa vụ này. Ông trình bày chuyện ấy 
với ông cha phó của giáo xứ. Ông cha này, hoặc vì nhát sợ hay 
không biết gì, hoặc đúng hơn vì cái tội ác bỉ ổi là buôn thần bán 
thánh, đã hèn hạ cho ông ta hai dấu chứng cần thiết để được rước lễ 
và lãnh bí tích Thêm Sức. 

Bởi thế, ông ta tiến lên bàn thánh với thân xác bỉ ổi và còn đầy dấu 
vết của chứng bệnh xấu hổ do những ăn chơi tráng táng của mình… 
Tiếng xì xầm nổi lên trong nhà thờ, giáo dân nói : 

- Sao ! Đây có phải là bàn tiệc của quân trộm cắp và ngoại tình hay 
không ? […] 
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Nhưng chuyện đã rồi, tên giả hình đã hoàn tất hai tội ác của hắn, và 
trở về nhà mình, được ba nữ tu của hắn đi kèm theo, cả ba cùng hết 
lời ca ngợi hắn đã biết gìn giữ danh dự của họ bằng những hành động 
rất đỗi long trọng đầy nhân đức. 

Tuy nhiên, ông ta sẽ không vui hưởng cái chiến thắng của mình được 
bao lâu. Như ngày xưa một bàn tay bí ẩn đã gây rối niềm vui của vua 
Balthazar nghịch đạo ngay giữa cơn say sưa phạm thánh của vua 
[Daniel 5]. Cũng thế, Đấng Toàn Năng đã quyết định triệt hạ cái kiêu 
căng của kẻ xúc phạm tới những Mầu Nhiệm Thánh của chúng ta, và 
cho thấy việc đem đùa chơi với sự thánh và gây gương xấu cho giáo 
dân không phải là chuyện vô tội vạ. 

Thật vậy, ngay giữa nửa đêm chính ngày hôm ông ta đã gây sự phạm 
thánh khủng khiếp đó, lúc ông đang ngủ yên hàn giữa gia đình của 
ông, người ta nghe ông kêu la lên những tiếng hốt hoảng với một 
giọng giống như giọng một người không máy môi mà thành tiếng. 
Người ta nghe ông phát ra bằng một giọng âm u tử thần những lời 
này : 

- Ôi, ôi, khốn nạn, thắt cổ tao ! 

Bà vợ ông tỉnh dậy, thắp đèn lên xem sự gì xảy ra. Thật là một cảnh 
tượng ! Bà thấy ông ta khuôn mặt thì xám đen, hai mắt thì lồi ra. Ông 
giẫy dụa, lăn lộn, cố sức cách vô ích tìm thoát ra khỏi bàn tay vô hình 
đang xiết chặt cổ ông, cơ quan hô hấp thì bị tắc nghẽn lại. Cũng tựa 
như trong sa mạc cháy bỏng bên Phi châu, đôi khi người ta gặp con 
sư tử với đôi mắt nẩy lửa, gầm thét, chiến đấu, lăn bên phải, lăn bên 
trái để thoát ra được những vòng quấn của con rắn chung quanh mình 
nó. Đó cũng là những nỗi lo âu sầu thảm của kẻ bất hạnh này vào lúc 
mà đúng ra, ông đang được hưởng những niềm vui tuyệt vời thần 
thánh. Tuy nhiên, bà vợ ông chạy đến cầu xin Thiên Chúa. Bà lấy 
nước phép rẩy lên người chồng bị quỷ ám, kêu tên cực thánh Giêsu 
và Maria, và sau cùng bà được an ủi thấy biến đi bàn tay xiết cổ 
chồng bà. 

Nhưng cơn nguy hiểm chỉ dừng lại để nhường chỗ cho những màn 
hãi hùng mới. Trong chốc lát, cả ngôi nhà ra như rung chuyển và 
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Trong lúc màn bi kịch đó đang diễn ra tại nhà ông giàu có xấu xa, 
phần căn nhà nơi ba nữ tu của ông cư ngụ cũng trở nên trận chiến địa 
ngục : cũng động đậy, cũng huyên náo trong các căn phòng của họ. 
Một sức mạnh vô hình đập đánh họ cách thô bạo, túm tóc họ mà lôi 
đi, nâng bổng họ lên và thả họ rơi xuống nền đất, lấy mất những gối 
đầu và chăn mền của họ mà đem đi, lúc thì trên mái nhà, lúc khác thì 
ngay giữa vườn, mặc dù các cửa ra vào đều đóng kín mít. 

Trong suốt năm hay sáu tháng trời, ba nữ tu bất hạnh đó và ông chủ 
của họ không được bình yên chút nào, ngày cũng như đêm. Người ta 
có thể nói rằng họ đã thấy rõ được sức mạnh của ma quỷ đối với 
những kẻ mà Thiên Chúa đã bỏ rơi cho ma quỷ. Họ đã thấu được tất 
cả nỗi xấu hổ thường đi theo cái kiêu căng nơi kẻ nghịch giáo : « Đâu 
có kẻ ác, đấy có khinh khi, đâu có nhục nhã, đấy có lăng mạ. » (Cn 
18, 3) 

Cùng một tiếng động ấy ầm ĩ suốt ngày cũng như suốt đêm. Lúc thì 
mặt mũi của họ bị những cục đất ném vào, lúc thì mọi thứ trong nhà 
bị đảo lộn hết. Khi người ta ngồi vào bàn để ăn, thì thức ăn bị lấy đi 
hết hoặc bị đem ra sân, hoặc bị mang lên mái nhà, mà chẳng hề có gì 
bị đổ vỡ. Ở đây, một con bò mộng đen to tướng từ dưới gầm giường 
của họ chui ra và tiếng rống của nó làm người ta chết điếng vì sợ hãi. 
Ở kia, người ta trông thấy những đàn ngựa đông vô số kể chen lấn 
nhau, vừa kêu hí vừa chạy chung quanh nhà, vào cả những căn 
phòng. Nhưng nếu một người có nước thánh hay chỉ cần có một cây 
gậy cứng là làm chúng biến mất cách dễ dàng. (Nên biết rằng trong 
khắp làng này và trong những vùng lân cận, không hề có lấy một con 
ngựa). 
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Những xuất hiện này của ma quỷ dưới nhiều diện mạo có thể nhận ra 
được thì rất hiếm. Thông thường nhất là người ta thấy chúng làm tất 
cả những thủ đoạn mà không hề có một hình dạng nào. Bởi thế, 
người ta hay nhìn thấy đôi dép của chị trưởng các nữ tu đi dạo trang 
nghiêm chung quanh nhà và trong sân nhà. Người ta nhìn thấy đôi 
dép vượt qua ngưỡng cửa, đi tới đi lui, mà không hề nhận ra được ai 
đã làm đôi dép di động như thế. Nếu trong khi ma quỷ hoạt động, 
người ta rẩy nước thánh vào, thì nó ngưng một lúc, rồi lại khởi sự lại 
với nhiều hăng hái hơn. Tên quỷ này nghe theo lời của mọi người : 
chính tôi đã sai đến nhiều kẻ để kiểm chứng cho tôi tất cả những gì 
tôi đã nghe nói, khi họ vào nhà, họ sai quỷ ném đất vào mặt các nữ tu 
hay làm những trò quỷ quái đã quen khác, nó liền vâng lời ngay tức 
thì. Nhưng vô phúc cho ai chửi rủa nó hay doạ nạt nó, cái liều lĩnh đó 
sẽ không được bỏ qua mà không bị phạt : một trận đòn sẽ giáng 
xuống trên người đó khiến người này chỉ còn biết vội vã chạy ra khỏi 
cửa, không kịp chào hỏi chủ nhà nữa. 

Sau cùng, các nạn nhân khốn khổ đó của ma quỷ đã không còn có 
thể chịu đựng nổi cái ách nặng nề và nhục nhã nữa. Dưới cái ách đó, 
ma quỷ đã làm họ rên xiết từ hơn năm tháng trời nay. Họ đi tìm một 
ông thầy phù thuỷ đã già và nổi tiếng và xin ông hãy đuổi quỷ đi, hay 
ít ra, hãy xiềng xích nó lại hầu nó ngưng không còn hành hạ họ nữa 
và không còn phơi bầy họ ra cho thiên hạ chế diễu nữa. 

Vị phù thủy danh tiếng đó đến nơi và làm tất cả mọi việc theo thói 
quen trong hoàn cảnh đó, nhưng ông không khua trống và la hét om 
xòm như ông vẫn có thói quen hay làm bên cạnh các bệnh nhân. Bởi 
vì những người đã cầu ông cứu giúp, xin ông hãy làm tất cả những 
phù phép của ông một cách kín đáo nhất có thể, để tránh cho họ khỏi 
xấu hổ trước mặt các giáo dân, vì họ đã chạy đến cầu cứu ma quỷ để 
đuổi ma quỷ. Nhưng họ không che dấu được điều gì như họ đã mong 
muốn : « Chẳng có gì che dấu mà không phải tỏ lộ ra » (Mt 10, 26). 

Bởi thế, tôi đã sớm hay biết tất cả mọi mê tín dị đoan mà họ đã tin 
vào ông thầy phù thủy đó. Ông thầy già ấy đã không thể đuổi được 
quỷ, cũng không giam nó vào xiềng xích được. Ông đã đặt tại nhiều 
chỗ khác nhau trong nhà những vị thuốc mê tín gọi là bùa, và ông 
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Biết được những lời thề khốn nạn mà qua đó bốn nạn nhân trên vừa 
dâng mình cho Satan, tôi sai một linh mục đến với họ là cha Luật, để 
khuyên bảo họ hãy từ bỏ cái giao kèo quỷ quái đó. Nhưng ông chủ 
nhà chối cãi tất cả và kêu là bị vu oan. Tuy nhiên, vị linh mục nhân 
từ đó đã nói chuyện riêng với các nữ tu ; sau vô số những cái nói 
quanh quẩn tìm cách tránh né nơi họ, các nữ tu đã thú nhận tất cả và 
trao cho ngài bốn hay năm túi bùa nhỏ mà ông thầy phù thuỷ đã để 
lại cho họ. Bùa đó có cỏ và rễ cây, với nhiều chữ ma thuật và mê tín 
mà chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng những ai đã học hỏi về nghệ thuật 
các thầy gọi là phù thuỷ thì quả quyết rằng những chữ đó hàm chứa 
những lời thề hứa rõ ràng rằng những kẻ sử dụng bùa này thì trao 
phó mình cách dứt khoát cho ma quỷ. 

Dù sao chăng nữa, điều chắc chắn là từ lúc những người này đã công 
khai trao phó mình cho ma quỷ, những quấy nhiễu của ma quỷ đã 
dừng lại từ từ, và từ hơn hai tháng nay, người ta không còn nghe thấy 
tiếng động bên ngoài nào nữa. Nếu ma quỷ còn hành hạ họ, thì chỉ 
riêng tư, hầu họ đừng quên việc thờ lạy mà họ đã thề hứa với ma 
quỷ. » (AMEP, tập 695, trang 459-461) 

 

16, Tại Quảng Trị và Quảng Bình. 

Đức cha Cuenot Thể, vị Đại diện Tông toà Đàng Trong, kể : 

« Ngày 27.06.1838 

Ông quan cầm đầu 150 lính tràn vào giáo xứ của thừa sai Candalh để 
bắt ngài, vị thừa sai này và ông cha người Việt [cha Giacôbê Chiêu]. 
Nhưng cả hai cha đều chạy thoát kịp thời. Còn lại chú học trò của 
cha Candalh, một học trò và một đầy tớ của cha Chiêu, một nữ tu, 
các trùm trưởng trong làng và các thầy giảng đã bị bắt và bị đóng 
gông. Đó là điều mà chú học trò của thừa sai Delamotte biết về vụ 
này khi  viết thư cho tôi. » (AMEP, tập 748, trang 885) cậu
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Vị Giám mục còn cho biết : 

« Ngày 06.09.1838 

Tại Quảng Bình, tình hình hoàn toàn lộn xộn náo loạn. Tất cả các 
linh mục người Đàng Ngoài và người Đàng Trong đều bị tố giác, các 
nhà tù tại sảnh [sic] thì chật cứng người có đạo. Trong tỉnh đó, người 
ta cũng ráo riết tìm bắt các nữ tu đang chạy trốn. Các tên bách hại 
đạo hy vọng, nếu chúng bắt được vài người trong đám các cô gái 
này, thì chúng sẽ dễ dàng bắt họ phải tiết lộ cho chúng biết nơi trốn 
ẩn của các thầy cả trong đạo. » (AMEP, tập 1258, trang 242) 

 

17, Nữ tu chối đạo. 

Chuyện rất hiếm, nhưng đã xảy ra, đó là chuyện một nữ tu Mến 
Thánh Giá chối đạo. Chuyện này do chính Đức cha Cuenot Thể cho 
biết khi ngài viết thư về Chủng viện Paris. 

« Ngày 04.10.1838 

Khi ở trong tù, thừa sai Jaccard đau lòng vô cùng vì sự suy thoái của 
các tín hữu Di Loan đã chối đạo lúc bị tra tấn. Và điều làm ngài đau 
đớn nhất là chính những tín hữu ấy đã lôi kéo được theo họ người 
học trò cũ của ngài và người nữ tu. Cả hai người này đã chịu đựng 
được tất cả các tra tấn hành hạ, nhưng lại xin chối đạo vào lúc bản án 
xét xử sắp được đem gửi lên nhà vua. Thực sự là lòng trung kiên của 
chú Tômas Thiện đã làm dịu bớt nỗi đau của ngài. » (AMEP, tập 
1258, trang 201) 

Hơn hai tháng sau, Đức cha Cuenot Thể viết tiếp : 

« Ngày 27.12.1838 

Tôi đã kể là ba nữ tu bị bắt tại Di Loan đã chối đạo ; nhưng thực ra 
chỉ có một người chối đạo mà thôi. Hai người kia đã được tha ra nhờ 
tiền bạc, mà không có nói tới vấn đề tôn giáo. » (AMEP, tập 749, 
trang 718) 
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18, Đi từng hai người. 
Thời bắt đạo, lắm cảnh gian nan, Đức cha Reydellet Bê ngày trước 
có lần than thở : « Phúc cho người đã chết,... bất hạnh cho người 
đang sống ! ». Số phận các nữ tu Mến Thánh Giá lại càng khốn khổ 
hơn nữa vì là nữ giới. Thừa sai Jeantet (Đàng Ngoài) đã làm chứng : 

« Sáu nhà Đức Chúa Trời bị phá huỷ. Mọi người bắt buộc phải phân 
tán, thường không tìm được nơi nào trú ngụ. Và bốn nhà các nữ tu thì 
bị phá bình địa. Các nữ tu đáng thương của chúng tôi, sau khi bị mất 
ruộng nương, vườn tược, nhà cửa, và gần như tất cả của cải, từng hai 
người một đi tới những nhà nào đồng ý cho họ tá túc. Nhưng cho dù 
như vậy, họ vẫn bảo tồn tinh thần luật dòng của họ. » (AMEP, tập 
701, trang 1269) 

 

19, « Mặc áo đen ». 
Thừa sai Delamotte Y bị bắt và chết trong tù Trấn Phủ tại Huế năm 
1841. Lúc còn sống trong tù, ngài viết thư trình cho Đức cha Cuenot 
Thể rằng : 

« Ba hay bốn ngày trước khi con bị bắt, cha Bính viết thư cho con về 
chuyện ba nữ tu Kẻ Bàng : một cô thì có tình cảm đặc biệt với thằng 
Ngữ [sic] ; con đã ra lệnh cho cha Proverbe [sic] [cha Ngôn?] đuổi 
thằng này, vì nó đang ở với ngài. Con tin rằng nó đã ở với một linh 
mục tại chủng viện. Hai cô kia, nói chung cả ba nữ tu đều nói chuyện 
suốt mỗi đêm, và vui chơi với các cậu con trai. Hai cô đã mặc áo đen, 
còn một cô thì chưa. Cha này xin con hãy trừng phạt các cô, nhưng 
đừng đuổi các cô. Con đã không thể trả lời thư cho cha ấy. Xin Đức 
Cha hãy dàn xếp chuyện này với ngài, con đã quên mất tên ba nữ tu 
đó. 

Vĩnh biệt Đức Cha ! Con kính chào tất cả các cha thừa sai đồng 
nghiệp của chúng ta. Totus in Christo. » (AMEP, tập 749, trang 622-
623) 
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20, Trịnh Quang Khanh. 
Thừa sai Lefebvre Ngãi thuật rằng : 

« Ngày 25.05.1844 

Vào ngày lễ Phục Sinh [ngày 11.4], hai thừa sai Galy và Berneux bị 
bắt, và cùng với họ là hai người Đàng Trong [một chú học trò và một 
thầy giảng], và 15 người Đàng Ngoài. Trong số sau này, có một thầy 
phó tế, hai nữ tu và một bà khác […]. Tên ác độc Quang Khanh đã 
chơi trò đem phơi trần truồng các phụ nữ bị bắt trước mắt công 
chúng. » (AMEP, tập 749, trang 37) 

 

21, Đồng trinh. 

Thừa sai Miche bị bắt. Từ trong nhà tù, ngài viết tường thuật cho 
Đức cha Cuenot Thể hay rằng : 

« Tại nhà tù Huế, ngày 29.05.1842 

Anh chàng thất đức [tên Ngãi] khai là đã gặp chúng con [thừa sai 
Miche và Duclos] tại Hoa Vông trong một nhà dòng các nữ tu. Chú 
Quờn cũng làm bản khai như vậy và quân lính liền ra đi đến bắt các 
cô gái đáng thương đó. […] 

Người ta đã bắt giữ các giáo hữu tại Mằng Lăng, tại Hoa Vông và tại 
Hóc Gáo […] 

Chẳng mấy chốc, các giáo hữu trên đã đến nơi với gông đeo trên cổ. 
Một người thuộc Hóc Gáo, một thuộc Mằng Lăng giữ chức ông trùm, 
tiếp theo là ba bà già xứ Hoa Vông trong đó hai người là nữ tu. Có 
một chàng trai trẻ cũng đã bị bắt giữ tại Bình Hoà có lẽ là người họ 
hàng của tên Ngãi, nhưng chính anh lại hoàn toàn thấy xa lạ và 
không quen biết gì đối với tên Ngãi đó. 

Ngay khi các bà xuất hiện với chúng con trước hai ông quan lớn, 
thừa sai Duclos nói thầm với con rằng các bà này không ở trong nhà 
mà chúng con đã ở, các quân lính đã nhầm lẫn. Con rất vui mừng về 
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Ông quan án hỏi chúng con : 

- Các anh có biết các bà này không ? 

- Không. 

- Các anh có ở nhà họ không ? 

- Không. 

Quan nổi cơn giận và cho chúng con là những tên nói dối. Rồi ông 
quay hỏi các nữ tu, những câu trả lời tiêu cực của các nữ tu lại càng 
làm ông nổi giận hơn nữa. Tiếp đến, họ đem tới một tượng Chịu Nạn 
và đề nghị các bà đáng thương giày đạp lên, các bà đã cự tuyệt một 
cách can đảm cái lệnh phản đạo mà người ta ra cho các bà. 

Ông quan hỏi thêm : 

- Các bà có lập gia đình không ? 

- Không 

- Trước đã lập gia đình không ? 

- Không. 

- Các bà có con cái không ? 

- Không. 

- Vậy các bà là ba bà đồng trinh ? 

- Vâng. 

Ông quan kêu lên rằng : 

- Thật là quân bất hạnh ! Chúng vẫn còn đồng trinh. Chúng đã bú vú 
đất mẹ trong hơn 60 năm nay mà không có con cái để bú lại chúng. 
Hãy kéo chúng lên Thập Tự ! 

Quân lính túm lấy các bà bằng cái gông nơi cổ họ, một tên đã làm 
cách tàn bạo đến độ tý nữa thì làm gẫy cổ một bà mù loà đáng 
thương đã bảy mươi lăm tuổi. Những người tham dự nổi cơn phẫn nộ 

 



Chương 6 : Sống ơn gọi truyền giáo (1) 193 
 

Ngày hôm sau, người ta đánh đập các bà để bắt các bà chối đạo và ép 
các bà phải nhận rằng chúng con đã cư ngụ tại nhà của các bà. 
Nhưng vẫn cương quyết như hôm qua, các bà tuyên xưng đức tin với 
lòng can đảm cao đẹp, không để cho các kẻ bách hại chúng con được 
mãn nguyện. » (AMEP, tập 749, trang 347-349) 

 

22, Hai nữ tu mù chữ. 
« Vào tháng 3 [năm 1842], kết thúc vụ xét xử các người đã dính dấp 
vào chuyện thừa sai Berneux và thừa sai Galy, kéo dài mười một 
tháng […]. 

Trong cùng một bản án, ông Đê là chồng của bà Anê Đê […], Văn 
Ái là thầy giảng của cha sở xứ Phúc Nhạc, và chú Thảo là học trò 
trong nhà của cha sở đó, tất cả đều bị kết án phải làm lính thú suốt 
đời. Ông Đê bị tội đem thừa sai Berneux về ẩn trong nhà mình, và 
hai người kia bị tội đồng loã đem các thừa sai vào trong đất nước. 

Hai nữ tu, ông chánh tổng người ngoại và ông phó chánh tổng là 
người có đạo, mỗi người bị phạt một trăm trượng, rồi được tha về 
nhà họ. 

Chín người quan trọng tại Phúc Nhạc, bốn có đạo và năm ngoại giáo, 
thì được tha về nhà như không phạm tội nào. 

Tất cả 21 người này, kể cả bà Đê, là 6 người ngoại và 15 người có 
đạo. Và trong 15 người có đạo, chỉ có 7 người là chịu đựng mọi thử 
thách với lòng kiên cường bất khuất, và tất cả đều chiến thắng trong 
mọi cuộc chiến mà họ phải đương đầu để không chối đạo. Bà Đê và 
bốn người bị kết án tử hình nay vẫn còn ở trong tù, và hai nữ tu là bà 
Anna Khiêm và bà Anê Thanh. 

Hai nữ anh hùng này đã chịu mỗi người khoảng 500 trượng vào 
nhiều lần khác nhau. Cuối cùng, một ngày nọ, sau khi đã ác độc tra 
tấn hai bà cách vô ích, tên lục sự đến đưa cho các bà một tờ giấy để 
ký và nói : 
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- Bởi vì các bà không hề muốn chà đạp tượng Thập Tự dưới chân 
các bà, chắc chắn các bà sẽ bị án tử hình. Đây là bản án các bà mà 
quan lớn vừa thảo ra và các bà phải ký tên vào để gửi lên nhà vua. 

Các nữ tu trả lời : 

- Bởi vì đó là bản án xử chúng tôi tử vì đạo, chúng tôi sẽ ký bằng cả 
hai tay chúng tôi. 

Và họ ấn ngón trỏ của họ lên tờ giấy, rồi người ta ghi dấu chiều dài 
mỗi điều khoản bằng một nét bút lên tờ giấy đó. Ở đây, những ai 
không biết đọc thì ký tên như vậy. Nhưng tờ giấy mà hai bà tưởng là 
bản án tử hình thì là một tờ giấy chối đạo. Đó là tờ giấy mà người ta 
đã chiếm được cách lừa đảo, mà các bà đã luống công phản đối sau 
đó. Chính nhà vua cũng bị lừa gạt như các bà, nên chỉ kết án mỗi bà 
100 trượng mà thôi. Nhưng cuối cùng các bà cũng thoát được nhờ 
đút lót 10 quan tiền cho các quan. » (AMEP, tập 697, trang 690-691) 

 

23, Đi rửa tội trẻ nhỏ. 

Rửa tội trẻ nhỏ nguy tử là công tác thứ tư mà Đấng Sáng Lập đã chỉ 
định ngay từ ban đầu, các nữ tu Mến Thánh Giá vẫn làm việc này khi 
nào có thể. Và từ khi nhờ Hội Thánh Hài Nhi40 tích cực tài trợ, các 
nữ tu Mến Thánh Giá lại rất được khuyến khích đi tìm rửa tội các trẻ 
nhỏ gần chết trong các làng ngoại giáo. 

Chúng ta đã đọc nhiều chuyện các nữ tu tại Đàng Ngoài cũng như tại 
Đàng Trong đi tìm rửa tội các trẻ nhỏ nguy tử nơi các làng mạc dân 
ngoại. Đó là công việc phục vụ có tính truyền giáo rất được biết đến 
nơi các nữ tu Mến Thánh Giá trải qua dòng lịch sử. 

Năm 1848, Đức cha Retord Liêu kể : 

« Tại xứ Bàn Phét, tôi cũng đã xây dựng một nhà dòng cho quãng hai 
chục chị nữ tu Mến Thánh Giá. Các chị đi khắp các miền chung 

                                                 
40 Xem Chương 3, 21. 
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Từ đây, lịch sử truyền giáo tại Việt Nam có hình ảnh nữ tu đi bán 
thuốc viên và rửa tội trẻ nhỏ, hình ảnh sẽ trở nên rất quen thuộc theo 
dòng thời gian. 

Vị Đại diện Tông toà xứ Đàng Ngoài, Đức cha Retord Liêu, đã công 
khai nhìn nhận các nữ tu Mến Thánh Giá « phục vụ rất nhiều cho 
công cuộc truyền giáo và rửa tội nhiều trẻ nhỏ ngoại giáo trong cơn 
nguy tử » (AMEP, tập 703, trang 224). Năm 1849, ngài viết cho ban 
điều hành Hiệp hội Truyền bá Đức tin tại Lyon (Pháp) rằng : 

« Công tác rửa tội trẻ nhỏ ngoại giáo nguy tử đã tiến triển rất đáng 
kể. Hằng năm, chúng tôi mua hay đón nhận một số khá đông các trẻ 
con kẻ ngoại nam cũng như nữ mà chúng tôi đưa vào nhà các bổn 
đạo, hay trong các Nhà Đức Chúa Trời, hay trong nhà các nữ tu. » 
(AMEP, tập 703, trang 226). 

 

24, Bà Mátta Lành và Dì Êlisabét Ngọ. 

« Ngày 9 Décembre 1858, làm lễ Đức bà chẳng hề mắc tội tổ tông 
trọng thể, là lễ Đức Cha đã đặt làm bổn mạng nhà phước. Các chị lo 
dọn bàn thờ rực rỡ lắm ; lại đặng phước hoạ hiếm trong thời cấm kín 
là đặng xem lễ cha Tùng tại nhà thợ Hớn và lễ cha Quí làm tại nhà 
chú Hoà, ở gần nhà phước. Xem lễ xong, các chị trở về nhà phước lót 
lòng, bỗng chúc chú Thân và câu Đoài chạy tới cửa nhà phước la 
giọng bài hãi : 

- Lính tới kìa, đi thưa Bà Nhứt cho mau. 

Dì Miều ngó ngoái lại, thì thấy lính đã tới tột ngõ rồi ; dì lật đặt chạy 
vô nhà cơm lại thấy có lính khác ở đó nữa. Lúc ấy bà nhì Trinh đang 
cầm cuốn sách mới đọc mấy hàng, thì lính giựt lấy và đi lục soát 
trong nhà, trông gập các cha như người ngoại kia ở Cái Nhum đã tố 
cáo trên tỉnh. 
                                                 
41 Xem Chương 3, 25. 
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Bà nhứt Lành ra dấu biểu các chị đi trốn. Khi ấy có 18 chị, song vì sợ 
thất vía nên chẳng có ai dám chạy ; sau lần lần mới tản đi, còn năm 
dì ở lại với bà nhứt. Đến chiều có giấy cha Tùng gởi dạy các dì phải 
trốn đi, còn bà Lành ở lại như chủ nhà, các dì vưng lời mà đi. Song dì 
Ngọ và dì Miều thưa cùng bà nhứt : theo lề luật thì bà không nên ở 
lại một mình, nên hai dì xin ở lại với bà. Song thấy dì Miều còn trẻ 
quá, nên bà dạy phải đi trốn, còn dì Ngọ ở lại với bà nhứt mà thôi. 
Đang khi ấy lính đi lục soát trong nhà, gặp chi vừa ý thì lấy : nào gạo 
thóc, nào lụa hàng, vải bố, là đồ trong nhà dệt, thì chúng nó cũng 
thâu hết. Khi ấy cha Quí muốn ra nộp mình là đạo trưởng, để lính tha 
mấy người nhà phước. Song người ta cản chẳng cho ra mặt. 

Qua bữa sau, quan huyện Ba Vát lên tra hỏi, rồi khép gông hai người 
nhà phước và bốn người bổn đạo mà giải nạp lên tỉnh Vĩnh Long. 
Ghe tới Vĩnh Long bảy giờ sáng, thì đội Trương là người quản suất 
đội lính đi tầm nã, liền trình cho quan hay. Tức thì quan tổng đốc, 
quan bố án hiệp nghị, dạy đem nộp các đồ đạo đã bắt được, và dẫn 
mấy người có đạo đã bắt ra mắt quan. Quan thấy hai người nhà 
phước thì có bụng mừng thầm, vì tưởng người phụ nữ thì chẳng khó 
khiết gì mà không thắng trận. Song người ta lầm vì chưa từng thấu 
lòng mạnh mẽ của nữ trinh có đạo. 

Quan muốn thắng trận thì chẳng từ hình khổ nào mà chẳng dùng. Bà 
Lành phải tra tấn nhiều lần, chịu đòn gần 200 roi, thứ roi mà đầu có 
bịt sắt. Có hai lần bà chịu khảo quá sức, nằm bất tỉnh như chết ; 
người ta khiêng bà về ngục. Song Đức Chúa Trời giúp sức cho bà 
cách lạ, nên vít tích người chóng lành. Dì Ngọ cũng tỏ lòng mạnh mẽ 
như vậy. Ngày kia người chịu khảo nằm ngay không còn cựa quậy ! 
Quân lính nói : 

- Nó chết rồi. 

Quan trấn lấy làm đắc chí, liền dạy lôi xác người qua trên Ảnh 
Chuộc Tội. Mà sự lạ thay ! Người ta vừa đỡ xác người khỏi đất, tức 
thì dì tỉnh lại, một tay niếu chặt cái gông đang mang nơi cổ, một tay 
cầm Ảnh Chuộc Tội giơ lên mà la lớn : 

- Kính lạy Đức Chúa Giêsu… Kính lạy Thánh Giá. 
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Hai bà phải giam với mấy người có đạo, nhốt chung một khám cùng 
40 tù phạm khác : cổ đã mang xiềng, lại còn gia gông ; ban đêm còn 
phải đóng trăng nữa ! 

Đang khi phải giam cầm làm vậy, được một điều đỡ ngặt, là ông đội 
đề lao, người cũng một làng với Bà Nhứt, tuy ngoại giáo mà có lòng 
tử tế với tù có đạo. Ban đêm lính đi tuần rồi, thì thầy đội dạy mở 
trăng cho hai người nhà phước, có khi cũng dạy lấy đồ mình ăn mà 
đem cho nữa. Lại cũng để cho người có đạo vào thăm viếng. Nhờ đó 
mà các cha bổn quốc lén tới làm phước và đem Mình Thánh Chúa 
cho hai bà và tù đạo. 

Ở Cái Mơng [sic], khi hai bà bị bắt cách ít ngày thì người ta truyệt hạ 
nhà phước, cột kèo đem chôn dưới rạch gần đó. Các dì còn lại là 12 
người, chia rẽ ra mà đi trú ngụ trong nhà bổn đạo, (các chị thì về nhà 
cha mẹ). Song hằng phải âu lo luôn ; hễ động đụng thì phải lập tức 
trốn qua nhà khác. 

Tổng Trị là cai tổng sở tại, cứ rình rập tìm kiếm các cha và nhà 
phước mà khảo tiền làng có đạo. Một lần thầy ta gặp một mảnh giấy 
của chị nhà phước viết chữ quốc ngữ ; hương chức phải chuộc lại hết 
100 quan tiền. Đang khi bà Lành phải giam trên Vĩnh Long, thì bà 
nhì Trinh quy tựu mấy dì lại mà dạy dỗ. Sau khi bà nhì qua đời thì 
cha Bề Trên Hoà (P. Borelle) dạy bà nhứt Anna Sáo đang coi nhà 
phước Bãi Xang về coi nhà phước Cái Mơng.  

Sau hết ngày bằng an rộng đạo, những chờ đợi bấy lâu thì nay đã gần 
đến. 

Vậy ngày 28 mars 1862, quan thuỷ sư Bonard đem đoàn tàu đến hạ 
đồn Vĩnh Long. Các quan tỉnh truyền đốt tù. Song vì gấp rút, người 
ta chưa kịp làm việc ác ấy như đã làm tại Biên Hoà và Bà Rịa. Khi 
quan thuỷ sư vào đồn thì người ta đem hai người nhà phước phải 
giam ra mắt quan ; quan Bonard lấy làm cảm động thương xót phận 
hai bà phải lao tù vì đạo.  

Khi tàu « Ondine » là tàu thuỷ sư trở về Sài Gòn, thì quan mời hai bà 
xuống tàu. Tàu đến Mỹ Tho, hai người nhà phước lên nghỉ đêm tại 
nhà phước Mỹ Tho, đến sáng lại xuống tàu mà về Sài Gòn.  
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Khỏi hai tháng bà Lành trở về Cái Mơng cất nhà phước lại, qui hiệp 
mấy chị em đã tản lạc, thì còn đặng 11 người. » (Tài liệu viết tay của 
hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn) 

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 
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Sống ơn gọi truyền giáo (2) 
 

 

 

1, Chỉ dụ năm 1860. 
Có lẽ lúc ban đầu, các vua quan tại Việt Nam chưa ý thức được vai 
trò quan trọng của giới nữ trong đạo công giáo. Điều này cũng dễ 
hiểu vì xã hội Việt Nam vốn xây dựng theo giáo lý Khổng Mạnh 
« trọng nam, khinh nữ », đàn bà con gái không có chỗ đứng trong xã 
hội. Nhưng từ từ, họ đã nhận ra vị trí và những việc làm của các phụ 
nữ trong đạo công giáo. Do đó, người ta đọc thấy trong chỉ dụ cấm 
đạo của vua Minh Mạng năm 1833 rằng : 

« […] Tôn giáo của chúng chỉ là một lầm lạc, dối trá và xảo quyệt, 
đương nhiên là đối nghịch với tôn giáo ngay chính duy nhất. Và 
chúng tự ý cho phép dựng ra những trường học và nhà các đàn bà, tụ 
tập nhiều nam nhân lại để hội thảo, quyến rũ đàn bà con gái, và moi 
mắt các người bị bệnh. […] 

Mười tám người theo đạo này (tại Quảng Trị) đã nhìn nhận lỗi lầm của 
chúng và đã được thanh luyện. Chúng đã trở lại với chân lý và đã trao 
nộp cho quan các sách đạo, ảnh tượng và các thứ đồ khác để bị nghiền 
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Sau này, chỉ dụ ngày 17.01.1860 của vua Tự Đức sẽ ra lệnh không 
những « bắt giam các đầu mục », mà còn « bắt giam cả những phụ nữ 
kiên quyết mang thư từ và tin tức » (APF, tập 34, 1862, trang 8).  

Những phụ nữ này là ai, nếu không phải là các nữ tu Mến Thánh Giá. 
Thật thế, giữa những phụ nữ công giáo, các nữ tu được một vinh dự 
lịch sử qua chỉ dụ tháng 7 năm 1860 của vua Tự Đức. Chỉ dụ này 
truyền bách hại đích danh các nữ tu như sau : 

« Các kẻ theo đạo Gia Tô là một lũ vô lại cứng đầu ; thật khó mà dẫn 
dụ họ về với những lý lẽ tốt đẹp hơn. Chúng dùng các phụ nữ xấu nết 
mà chúng gọi là những cô đồng trinh để cất dấu những đồ đạc thờ 
cúng của chúng và để mang những tin tức từ nơi này đến nơi nọ, giữa 
người này với người nọ. Chúng ta phải sử dụng đến những danh sách 
được lập nên ở mỗi tỉnh hầu theo dõi canh chừng chúng. Cứ như thế, 
trong các tỉnh Hà Nội và Phú Yên, người ta đã bắt giữ các phụ nữ 
xấu nết đó và giam họ trong nhà tù. Người ta đã giao phó phần còn 
lại của đám dân ấy cho quân canh chừng. 

Chính vì thế mà từ nay trở đi, các quan trấn phủ, huyện, tổng, xã phải 
xiết chặt dây cương cái đám dân vô lại này và cấm không cho đàn 
ông, đàn bà, trẻ con được đi xa nhà cửa của chúng. Cấm không được 
cấp giấy thông hành cho chúng, chúng phải ở lại trong làng của 
chúng, hầu các quân canh của chúng ta còn trông chừng được và 
khuyến dụ chúng từ bỏ lầm lỗi mà trở lại con đường hoàn thiện.  

Những quan chức không tuân giữ chỉ dụ này, sẽ bị nghiêm trị. Nếu 
người ta bắt được những phụ nữ xấu nết đó, thì phải theo những bản 
án đã được chuẩn y cho chúng tại tỉnh Hà Nội và tại tỉnh Phú Yên, 
để trừng phạt chúng hầu cho chúng sửa đổi. » (APF, tập 34, 1862, 
trang 10) 
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2, Lưu đày và nô tỳ. 
Ngày 15.12.1860, Đức cha Sohier Bình, Giáo phận Bắc Đàng Trong 
(Huế), kể rằng : 

« Tất cả các cộng đoàn nữ tu của chúng tôi, trước đây phát triển rất 
rạng rỡ, bây giờ thì phải phân tán. Chỉ còn lại vài nữ tu già trong mỗi 
nhà, những nữ tu khác thì về gia đình họ, nhưng người ta cũng chẳng 
để họ yên thân. Bọn canh gác người ngoại giáo không ngừng đe doạ 
họ, coi họ là những kẻ chuyển đồ đạo, đưa thư từ, có nguy cơ phải 
đeo gông và bị trao nộp lên các quan. Họ buộc phải chi ra những 
món tiền lớn để thoát khỏi tất cả những phiền nhiễu đó. Nơi khác, 
bọn canh giữ này đã luống công khi muốn cưỡng ép họ phải lấy 
những người ngoại giáo làm chồng. Chính những nữ tu của chúng tôi 
đã thực hiện công trình của Hội Thánh Hài Nhi với lòng nhiệt thành 
nhất ; nhưng công trình đẹp đẽ này gần như đã bị bỏ rơi, bởi vì người 
ta không còn cho phép họ ra khỏi làng của họ nữa. » 

Ngài còn cho biết khá rõ chuyện sau : 

« Ngày 16.04.1860, một nữ tu Kẻ Bàng bị bắt khi nàng đi ngang qua 
trạm quan thuế Đồng Nai. Trưởng trạm lục xét nàng, bắt gặp nơi 
nàng một cỗ tràng hạt, với một tượng Thánh Giá nhỏ và mấy ảnh 
tượng. Nhưng rất may ông ta không khám phá ra một lá thư viết bằng 
chữ châu Âu mà nàng mang theo, điều có thể dẫn đến một vụ rắc rối 
lớn. 

Ông trưởng trạm đã cho phạt nàng năm roi và sau đó trao nộp nàng 
cho các quan trong tỉnh. Nàng đã xưng là nữ tu và từ chối quá khoá. 
Nàng còn bị đánh đòn hai hay ba lần nữa và chịu nhiều cuộc tra 
khảo, nàng luôn luôn giữ được lòng kiên vững. Sau cùng, người ta đã 
kết án nàng bị lưu đày tại xứ Đàng Ngoài, nơi nàng sẽ phải làm nô tỳ 
cho các ông quan. » (APF, tập 34, năm 1862, trang 23-24) 
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3, Ba nữ tu chứng nhân. 
Đức cha Jeantet Khiêm đã kể chuyện ba nữ tu Mến Thánh Giá tuyên 
xưng đức tin trước công chúng (APF, tập 33, 1861, trang 251-252)42. 

Đức cha Theurel Đông cũng nói : 

« Ba nữ tu Kẻ Đầm và Kẻ Suy đã làm vinh danh Chúa và đang làm 
vinh danh Ngài tại Kẻ Chợ. » (AMEP, tập 703, trang 1214) 

Có lẽ chính vì ba nữ tu này mà Đức cha Jeantet Khiêm nói : 

« Ngày 15.06.1860, 

Bốn trong số các nữ tu của chúng tôi cũng đã tuyên xưng đức tin một 
cách rất ngời sáng : một người đã được tha nhờ một ông quan nhỏ, 
nhưng ba người kia thì vẫn còn bị giữ trong các nhà tù tại kinh đô xứ 
Đàng Ngoài. » (AOSE, n°79) 

Sang năm sau, Đức cha Theurel Đông báo tin : 

« Ngày 01.07.1861, 

Một nữ tu tên Hiên đã bị lưu đày ở Bắc Ninh. » (AMEP, tập 706A, 
trang 121, 1) 

(Chúng ta không biết rõ nữ tu tên Hiên này có phải là một trong số 
ba nữ tu đã tuyên xưng đức tin năm trước tại Kẻ Chợ hay không). 

 

4, Chuyện thời bắt đạo. 
Đức cha Jeantet Khiêm (Tây Đàng Ngoài) kể những chuyện sau cho 
thừa sai Pierre Charrier : 

« Chúng ta hãy bắt đầu bằng chuyện cha đáng kính Ngôn « la 
parole » [sic], Phêrô, quê quán ở Đồng Chuối Hạ. Cha đáng kính này 
43 tuổi, làm linh mục được 9 năm, kế vị cha Khang tại giáo xứ Nam 
Định, thành phố, bị bội phản bởi một anh cựu thầy giảng và một chị 
cựu nữ tu. Cha bị bắt tại những cánh đồng xứ Kẻ Trình ngày 
                                                 
42 Xem Chương 3, 27. 
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Sau chuyện liên quan tới một chị tu xuất trên, Đức cha Jeantet 
Khiêm kể chuyện này : 

« Trong tỉnh Hưng Hoá, ban đầu có 53 đấng tuyên xưng đức tin bị 
lưu đày tại các địa điểm khác nhau ở rất xa xôi và khí rất độc. Đã 
chết mất 32 người, 21 người còn lại tất cả đều ngã bệnh, người ta dẫn 
họ trở lại nơi thủ phủ của tỉnh. Khi người ta viết báo tin này cho tôi, 
thì đã có thêm 21 người mới nữa, trong đó có một chị nữ tu. Nơi tập 
trung này, nước và khí thì ít độc hại hơn những nơi mà người ta đã 
phân tán họ đến. » (AMEP, tập 706A, trang 126, 7). 

 

5, Rạng danh Mến Thánh Giá. 
Đức cha Theurel Đông đã kể : 

« Ngày 29.01.1862 

Chừng 10 người trong số nữ tu của chúng tôi đã được kêu gọi tuyên 
xưng danh Chúa Giêsu Kitô. Và nhờ ơn Chúa, họ đã chứng minh 
rằng họ đúng là nữ tu Mến Thánh Giá. » (AMEP, tập 706A, trang 
134, 3).43

Đức cha Jeantet Khiêm kể rằng : 
                                                 
43 Xem Chương 3, 28. 
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« Ngày 01.10.1862 

Khoảng chừng phân nửa các thầy giảng của chúng tôi và các chú học 
trò đã bị phát lưu, hay bị giết chết nữa, sau khi họ đã quả cảm tuyên 
xưng đức tin. Bảy hay tám người trong các nữ tu của chúng tôi cũng 
đã làm rạng danh các chị Mến Thánh Giá, khi họ phải chịu những 
khổ hình. » (AMEP, tập 706A, trang 147, 2) 

 

6, Bản án giáo hữu Bố Liêu. 
« Vào đầu tháng Hai năm 1861, các quan đã kết thúc bản án các giáo 
hữu làng Bố Liêu […].  

Chuyện là vào tháng giêng năm 1859, một làng ngoại giáo đã cáo tội 
các giáo hữu gửi lương thực cho người Pháp. 13 người trong số các 
đầu mục và hai nữ tu bị bắt. Kể từ đó tất cả họ đều phải chịu những 
khắc nghiệt của nhà tù, với lòng kiên trung anh hùng, không một 
người nào chối đạo. Người ta đã sớm nhận biết họ bị vu oan một 
cách đê tiện, nhưng họ mắc một tội không thể tha thứ được, đó là họ 
giữ đạo cách dũng cảm. Các quan ghi ra bản án kết tội họ, bản án 
thực là một sự vô cùng bất công. 

Ông Lý, ông Xã, (hai cụ già đáng kính đã ngoài 75 tuổi), ông thôn 
trưởng tên Nhung, hai nữ tu Sang và Nghĩa, sẽ bị chém đầu, 10 người 
khác sẽ bị khắc chữ trên trán và bị phát lưu. […] 

Bản án đã được nhà vua giảm bớt : ông Lý, ông Xã, ông Nhung bị 
kết án treo, sẽ bị thắt cổ ; hai nữ tu bị làm nô tỳ và ở tù chung thân ; 
anh giáo dân tên Lê, bị lưu đày. Còn những giáo dân khác là những 
kẻ ngu xuẩn, họ phải chịu bị khắc chữ lên trán, bị giao cho các làng 
ngoại giáo giáo dục, và khi nào họ hối cải, người ta sẽ trả lại tự do 
cho họ. » (AMEP, tập 760, trang 80, 28) 

 

7, Tường trình của thừa sai Roy. 

Thừa sai Jean-Claude Roy được sai đến Giáo phận Đông Đàng 
Trong (Qui Nhơn) từ năm 1856. Vào thời bắt đạo gay gắt, năm 1861 
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Khi Đức cha Cuenot Thể bị bắt và chết trong tù ngày 14.11.1861, 
Giáo phận Đông Đàng Trong đã không còn giám mục nữa. Mãi tới 
ngày 09.09.1864, Toà Thánh mới bổ nhiệm thừa sai Charbonnier Trí 
đang nghỉ ngơi tại Paris làm Đại diện Tông toà kế vị Đức cha Cuenot 
Thể. Nhưng tới năm 1865 vị tân Giám mục mới tới được Sài Gòn. 

Với tư cách cha chính giáo phận, thừa sai Roy đã phải gửi một bản 
phúc trình bằng tiếng la tinh, trả lời nhiều câu hỏi cho Đức Hồng Y 
Barnabo tại Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. Trong đó có một phần 
nhỏ liên quan tới các nữ tu Mến Thánh Giá. 

« Ngày 25.07.1864 

Ngày trước, chúng con có 12 tu viện, hay đúng hơn là 12 căn nhà, và 
khoảng 400 nữ tu. Trong số này, hai tu viện thuộc tỉnh Quảng Nam, 
còn hai thuộc tỉnh Tu Ngài [sic], bốn thuộc tỉnh Bình Định, hai thuộc 
tỉnh Phú Yên, một thuộc tỉnh Binh Hoà [sic] và một thuộc tỉnh Bình 
Thuận. Tất cả những tu viện này đã được tái lập lại, trừ ra hai tu viện 
trong tỉnh Phú Yên. 

Các nữ tu không tuyên thệ lời khấn, nhưng có lời dốc lòng (firmum 
propositum). Tất cả luật lệ của họ đều hướng về việc thực hành sự 
hoàn thiện Kitô giáo, trừ những lời khấn. Luật lệ này giống như luật 
lệ của các nữ tu Dòng Thăm Viếng được soạn thảo ra bởi thánh 
Phanxicô De Sales. Trong bản luật danh tiếng đó, chính thánh 
Phanxicô De Sales đã truyền dạy giữ đời sống chung và nội vi. Tuy 
nhiên, cho đến giờ, các nữ tu ở đây vẫn không giữ luật này và sống 
gần như không có nội vi. 

Trong những cuộc bắt đạo sau này, một số nữ tu đã gây ra nhiều 
gương xấu. Trong tỉnh Phú Yên, khi ông quan đến phá huỷ tu viện, 
gần như tất cả các nữ tu đều trốn chạy, chỉ có bảy nữ tu trong số họ 
và bà bề trên là không thể trốn chạy được. Tám nữ tu này dù không 
hề bị đánh đập cũng không kháng cự chút nào, nhưng đã cùng chà 
đạp Thánh Giá. Bà bề trên của họ đã khai trình ra tất cả sản nghiệp 
của tu viện, và bà đã chỉ cho các quan nhiều sự thuộc về các linh mục 
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Trong tỉnh Tu Ngài, mười sáu nữ tu bị các quan bắt giữ ; tất cả đã 
chối đạo, không trừ một ai. Trong số các nữ tu đã có thể trốn đi được, 
sáu nữ tu đã sinh những đứa con trai hay con gái, một nữ tu trong số 
họ thì có con với một linh mục là người anh cùng một mẹ với nàng. 

Trong các tỉnh khác, những nữ tu cũng không khá hơn, giữa họ 
không thiếu những gương xấu.  

Còn những gương sáng đẹp nhất thì tính được rất ít. Hai nữ tu thuộc 
tỉnh Bình Thuận, sau khi chịu nhiều khổ hình, đã chết cách can đảm 
và vui vẻ vì tình yêu Chúa Kitô. Trong tỉnh Tu Ngài, một nữ tu đã 
giầy đạp Thánh Giá trước mặt phó quan ; nhưng khi bị dẫn lên quan 
tuần vũ, nàng đã không muốn giầy đạp Thánh Giá nữa và còn chịu 
mọi thứ khổ hình vì Chúa Kitô một cách can đảm. 

Các nữ tu có thói quen thường hay ra ngoài và lui tới với các linh 
mục, điều đó tạo nên một nguy hiểm thực sự và to lớn, nhất là đối 
với các linh mục trẻ tuổi. Vì lẽ đó, con đã muốn nhắc nhở trước tiên 
cho tất cả sáu tu viện, và trong chừng mực có thể, con lo liệu sao để 
các nữ tu không còn ra khỏi nhà nữa, trừ những nữ tu nào đã được 
khoảng bốn mươi tuổi. » (AMEP, tập 750, trang 149, 5-6) 

 

8, Các linh mục trẻ và nữ tu. 

Đặt chân được tới giáo phận của ngài, Đức cha Charbonnier Trí, tân 
Đại diện Tông toà Đông Đàng Trong, đã viết những dòng thư sau 
đây gửi về Chủng Viện Paris : 

« Tại Đông Đàng Trong, ngày 06.08.1865 

Phân nửa các linh mục bản xứ đã tới thăm tôi. Gần như tất cả đều 
còn trẻ, được chịu chức linh mục lúc 23 hay 24 tuổi, vào lúc Đức cha 
Cuenot Thể bị bệnh. Các linh mục này, cùng với khoảng một chục 
thầy phó tế hay phụ phó tế, hiện đang và sẽ là một gánh nặng lớn cho 
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9, Cha Gernot Quí. 
« Tu viện Cái Mơn lúc đó gồm 8 chị đã khấn và 5 chị tập sinh, dưới 
quyền điều khiển của dì Sáo và dì Diên. 

Cũng năm đó [1864], một nhà trường cho trẻ nữ được lập ra bên 
cạnh nhà thờ và được giao cho các nữ tu coi sóc. Năm kế tiếp, một 
nhà trường nữa dành cho trẻ nam được dựng lên gần nhà thờ hiện 
nay và được điều khiển bởi một cựu chủng sinh trường Pinang. Tuy 
nhiên, tại vì tôi hoàn toàn đơn độc và không có thầy giảng nào, công 
việc dạy dự tòng gặp nhiều khó khăn. Tôi có một cái may mắn lớn là 
tìm được một bản dịch tiếng Việt tập sách « Documenta rationis », 
của Đức cha Taberd Từ, nguyên Đại diện Tông toà xứ Đàng Trong. 
Tôi bảo dì Miều [sinh năm 1838], lúc đó 26 tuổi, cố gắng đọc tập 
chuyên luận đó, hãy đọc cho kỹ để thông hiểu cho sâu. Và như thế, vì 
không có thầy giảng, nên người nữ tu này đã phải dạy các tân tòng 
của giáo xứ. Từ ngày 11.6 tới ngày 22.12.1867, dì ấy đã hướng dẫn 
và giúp cho 58 người lớn ngoại đạo chuẩn bị lãnh Phép Rửa. » (Thư 
của cha Gernot, ASME, năm 1905, trang 27) 

 

10, Nữ tu Miều. 
« Khi nhà nước Langsa lấy tỉnh Vĩnh Long thì cha bề trên Gernot 
Quí đã về nhậm họ Cái Mơng [sic], đâu đó được bình an lại. Cha này 
siêng năng, cần mẫn sửa soạn nhà thờ, nhà phước lại, nhứt là người 
lo lắng ân cần việc chầu nhưng, người kiếm chẳng ra thầy dạy. Túng 
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Nhiều lần Dì Miều gặp người chữ nghĩa và bọn thầy chùa tra vấn lẽ 
đạo, người cậy sức Chúa đối nại với chúng nó cách thông suốt, làm 
cho chúng nó phải chịu thua. 

Ngày 24 Juillet 1867, Dì Miều lên làm bà nhì, mà còn phải đi dạy 
Phú Hiệp, Ba Vác, Mỏ Cày, Bang Tra, Cái Hàng, Cái Tắc, Giồng 
Mít, v. v. Từ năm 1867 cho tới 1869, bà nhì đã đem hơn 600 người 
vào học đạo thánh Chúa. » (Trích tập Bài Mừng, tài liệu viết tay của 
nhà dòng Cái Mơn, trang 56-57) 

 

11, Chương trình Thánh Hài Nhi. 
Ngày 20.06.1874, Đức cha Sohier Bình từ Huế gửi về Pháp cho Hội 
Thánh Hài Nhi những dòng sau : 

« Người ngoại tin rằng tất cả chúng tôi sắp bị tàn sát hết nên không 
còn muốn cho các nữ tu con cái của họ nữa. Họ nói : 

- Làm sao mà chúng tôi có thể cho các Dì con cái của chúng tôi 
được, người ta sắp sửa phải giết sạch tất cả các Dì trong vài ngày 
nữa. 

Vì do nỗi sợ hãi đó đè nặng, những kẻ trong cảnh khốn cùng thích 
đem bán hay cho con cái họ nơi người ngoại hơn nơi chúng tôi. Bởi 
thế, từ sáu tháng nay, các nữ tu của chúng tôi chỉ đón nhận được rất ít 
trẻ con, mà còn là những trẻ nhỏ rất yếu đuối, chỉ còn một chút sinh 
khí ; các nữ tu chẳng đem được về cô nhi viện chúng tôi một đứa trẻ 
nào đã lớn tuổi. Tất cả những điều mà họ đã có thể làm được là đi 
rửa tội trẻ nhỏ gần chết tại tư gia, họ còn phải vượt qua những khó 
khăn lớn và bất chấp nhiều nguy hiểm nữa. Đôi khi nỗi kinh hoàng 
lớn tới độ họ không còn dám ra khỏi nhà dòng nữa và họ buộc lòng 
phải tạm ngưng công việc rửa tội lại. 

Từ ít lâu nay, có một nạn dịch đang lan tràn khá rộng trong đất nước 
này và các y sĩ cũng không biết rõ về nạn dịch đó. Thứ bệnh dịch làm 
co thắt các giây gân và bắp thịt lại, gây đau nhức khắp chi thể, buồn 
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12, Truyện Annà Nguyễn thị Màu. 
(Là người nhà phước Cái Mơng, sinh năm 1818, vào nhà phước năm 
1848, chết ngày 16 tháng Mai năm 1884.) 

« Vốn hồi tôi [cha Gernot Quí] đến Cái Mơng coi họ, là năm 1864, 
thì nhà phước đã lập tại họ ấy cả thảy có 12 hay là 13 người. Trong 
bấy nhiêu người ấy thì có một bà già, tên là bà Màu, bổn tính thật thà 
khiêm nhượng, mà dốt nát, biết đọc tiếng Nôm mà thôi. 

Thuở ấy tôi phải cho nhà phước đi dạy, thì tôi cũng cấp cho mỗi một 
dì có một người theo, để làm thiên thần giữ mình. Bà Màu cũng là 
một người tôi đã cấp đi đầu hết như vậy. Trong bấy năm chầy, bà ấy 
những đi nơi nầy sang nơi khác, khi đi bộ khi đi thuyền, chịu cực khổ 
dường nào có một mình Chúa biết mà thôi. 

Qua năm 1869, nhằm lễ ông thánh Giuse, thì trong nhà phước lo 
chọn một người lên làm bề trên. Ai nấy đồng chọn bà nhứt đương 
hãy còn làm bây giờ. Có một bà Màu chọn một người khác, là bà nhì 
cựu, bổn tính kiêu căng quảu rảo, lại khỏi vài năm đã về thế gian, vì 
bởi khép mình theo luật phép mới chẳng đặng. Vả bà Màu viết thăm 
không đặng thì đã cậy tôi viết thế, nên việc xong rồi, thì tôi hỏi riêng 
bà ấy, vì sao đã chọn như vậy. Bà ấy rằng :  

« Thưa Cha, con làm như vậy, là làm theo lời Cha giảng dạy ; Cha 
bảo chúng con chọn người nào giúp đặng chúng con tấn tới trong 
đàng trọn lành hơn hết, cho nên dầu bà nhứt mới đặt lên là người 
hiền lành, vui vẻ, cùng gánh việc cai trị nhà phước nổi lắm nhưng 
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Nghe làm vậy tôi liền hiểu linh hồn ấy tốt lành trước mặt Chúa 
dường nào. Tôi biểu bà ấy đi mà rằng :  

« Bà già khùng, thôi, đi. May phước có một mình bà chọn như vậy 
mà thôi. » 

Qua năm 1883, bữa kia, có các dì trong phòng bà nhứt đông lắm, thì 
có một dì tình cờ đụng đầu cánh chỏ nhằm ngực bà Màu, bà ấy liền 
la lớn tiếng bộ đau đớn lắm. Dì giữ kẻ liệt lại coi thì thấy nơi ngực bà 
ấy một vít tích rất ghê gớm, ấy là bịnh ung độc đã ra nặng thới quá. 
Bà nhứt kêu tôi xuống thì tôi hỏi :  

« Bà đau bịnh nầy đã bao lâu ? »  

Bà Màu rằng :  

« Thưa Cha, đã hơn 10 năm. »  

Tôi rằng :  

« Sao bà để vậy cho đến bây giờ mà không nói gì hết ? »  

Bà ấy thưa rằng :  

« Con mắc bệnh đó thì bằng lòng lắm, và con sợ nói ra thì Cha dạy 
dùng thuốc cho lành đã. » 

Cách ít lâu có quan thầy thuốc tên là Mahio đến Cái Mơng mà trồng 
trái, tôi mời thầy ấy đi coi cho bà Màu, thầy ấy thấy thì la lên rằng :  

« Cha chả ! Xưa nay tôi chưa thấy cái ung độc dữ tợn dường ấy bao 
giờ. Thôi không còn làm giống gì được nữa, chịu cực vậy ít tháng 
nữa thì rồi việc. »  

Mà thật vậy, vít tích ấy gớm ghiết lắm, đã lở huây ra bằng miệng 
chén lớn, và có chỗ sâu lắm. Cả và cánh tay và mấy ngón tay sưng 
vun lên. Ngày đêm bà ấy nằm trên giường, song nghỉ chẳng đặng 
chút đỉnh nào. Nhưng mà, dầu bà ấy nhứt nhối quá sức, thì mặt mũi 
cũng bằng tịnh vui vẻ.  
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Ít ngày trước lễ Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông, là ngày trong họ 
phải kiệu ảnh Đức Bà, tôi đi viếng kẻ liệt trong nhà phước, thì tôi lại 
thăm bà Màu và tôi bảo làm việc chín ngày mà cầu nguyện cùng Đức 
Bà hiện ra tại nơi thành Lourdes. Bà ấy liền rằng :  

« Thưa Cha, cầu nguyện mà xin ơn gì ? »  

Tôi rằng :  

« Cầu nguyện xin cho con lành. »  

Bà ấy rằng :  

« Thưa Cha, con thà chịu cực chẳng thà lành. »  

Tôi trả lời rằng : 

« Con lo ích riêng mà thôi, con lo kết mũ triều thiên cho con trên 
trời. Mà đang khi con nằm trên giường đó, thì con nít kẻ ngoại chết 
hụt chịu phép rửa tội. »  

Bà Màu liền rằng :  

« Thưa Cha, thật vậy chúc, con những lo ích riêng mà thôi, thôi để 
con xin Đức Mẹ cho con mạnh, cho con đặng đi rửa tội cho con nít 
kẻ ngoại. » 

Vậy tôi biểu cho bà ấy một chút nước phép lạ Đức Bà và tôi dạy 
uống một hai giọt buổi sớm mai và buổi tối. Và một tuần trước lễ 
Đức Bà chẳng hề mắc tội tổ tông, thì nhiều lần máu nơi vít tích ra 
nhiều lắm. Ai nấy đều tưởng bà Màu phải chết nội tuần ấy. Đến ngày 
thứ bảy, thì máu càng ra nhiều hơn nữa. Bà nhứt sợ bà Màu chết đêm 
ấy, hay là ngày mai, thì bối rối trong nhà, vì đương lo việc kiệu ảnh 
nhộn nhàng. Sáng ngày lễ Đức Bà, tôi thấy bà Màu vô nhà thờ, và đi 
rước lễ với các dì theo hàng mình, lại buổi chiều ra khỏi nhà phước 
một đỗi xa mà coi kiệu ảnh, thì tôi lấy làm lạ, vì đã lâu bà ấy không 
ra khỏi phòng kẻ liệt đặng ; nhưng mà tôi mắc lăng xăng lo việc kiệu 
ảnh, phần thì cũng có các cha cùng học trò nhà trường Cái Nhum 
xuống đi kiệu ảnh nữa, cho nên tôi không nhớ tới. Đến chiều, bà nhứt 
đến thưa cùng tôi rằng :  

« Cha ! Lạ quá, vít tích bà Màu đã lành trơn rồi. »  

 



Chương 7 : Sống ơn gọi truyền giáo (2) 212 
 

Mà thật, khi tôi xem lại thì thấy vít tích ấy đã liền trơn như lòng bàn 
tay ; còn cánh tay và ngón tay xọp xuống như thường. 

Song khi trong nhà phước ai nấy đều sửng sốt vì thấy một người liệt 
đã gần chết, bỗng chúc dứt bịnh mạnh lại như thường, thì bà Màu cứ 
cười chuốm chiếm mà rằng :  

« Tội nghiệp lắm ! Tội nghiệp lắm ! Tôi đã xin Đức Mẹ cho tôi mạnh 
vừa đủ mà đi kiếm một hai linh hồn, mà nay Đức Mẹ cho tôi lành đã 
hết, là đều tôi không muốn. Tội nghiệp lắm ! »  

Tôi liền lên tiếng rằng :  

« Bà già làm thinh đi. »  

Bà ấy rằng :  

« Thưa Cha, Cha nói sao thì nói, chớ ung độc ấy là luyện tội của con 
chịu đời nầy, bây giờ không còn nữa, thì con phải chịu ráo đời sau, 
tội nghiệp lắm. »  

Các dì các chị nghe bà ấy nói năn nỉ làm vậy, thì cười và gọi là “bà 
tội nghiệp”. Sáng bữa sau bà Màu thôi ở phòng kẻ liệt, mang kiếng 
vào mà vá áo xống của mình, lại đi làm mọi việc trong nhà như kẻ 
khác. 

Đến tháng giêng tây năm 1884, là cách một tháng, tôi đến Chợ Quán 
thăm cha Tài (Hamn) thì tôi cũng đi thăm quan thầy thuốc (Mahio) 
đương coi nhà thương Chợ Quán. Tôi nói truyện về bà già mắc ung 
độc, thì quan ấy liền hỏi :  

« Bà ấy chết rồi ? »  

Tôi rằng :  

« Bà ấy lành rồi. »  

Quan ấy rằng : 

« Bịnh ung độc đã tới chừng đó không khi nào lành đâu. Dầu con 
mắt tôi thấy lành tôi cũng không tin. » 
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Nhưng mà bà Màu lành là việc nhãn tiền, ai nấy thấy rõ ràng. Đến 
đầu tháng ba tây, một lần kia bà ấy xưng tội rồi nói cùng tôi rằng :  

« Cha ôi ! Con có phúc lắm, bây giờ con biết Đức Mẹ thương con vì 
Người đã cho bịnh cũ lại cho con rồi. »  

Tôi rằng :  

« Sao con biết ? »  

Bà Màu rằng :  

« Vì con biết nó chích đi chích lại vít tích cũ mà mạnh lắm. »  

Quả thật làm vậy, cách ít tuần lễ, bà ấy phải trở vô phòng kẻ liệt, cái 
ung độc ăn ruồng ra rất đỗi mau, chẳng bao lâu thì ngực bà ấy thành 
một vít tích càng gớm ghiết hơn hồi trước nữa. Cánh tay và ngón tay 
cũng sưng vù lên. Bà ấy nhức nhối nói làm sao xiết : vít tích thì bay 
mùi hôi hám quá lẽ, hơi thở thì tức tối lắm. Dầu vậy bà ấy lấy làm có 
phước và nói rằng :  

« Đó là lửa luyện tội tôi chịu đời nầy mà đền tội tôi… mà không… 
thôi… xin Chúa nhậm lấy những sự đau đớn cho kẻ ngoại đặng trở 
lại. » 

Sau hết máu nơi vít tích đã ra nhiều lắm, thì ấy là dấu giờ chết đến 
như thầy thuốc đã nói. Vậy bà Màu đã chịu các phép bí tích cách rất 
sốt sắng. Đến ngày 16 tháng Đức Bà năm 1884, nhằm ngày thứ sáu, 
thì linh hồn tốt lành ấy về nước thiên đàng lãnh phần thưởng về 
những sự cực mình đã lấy lòng mạnh mẽ mà chịu vì lòng kính mến 
Chúa. Bà ấy tắt hơi đoạn thì chẳng còn chút mùi gì hôi hám nữa, mà 
lại mặt mũi tuy đã già cả cùng chịu bịnh hoạn lâu ngày, thì khi ấy trở 
nên xinh tốt phi thường. 

Annà Nguyễn thị Màu sinh tại Cái Đôi, xứ Long Xuyên, sống đặng 
66 tuổi, ở nhà phước đặng 36 năm. Cha Philipphê Minh tử đạo đã 
cho đi nhà phước hồi 30 tuổi. » (Archives du couvent de Cai-Mon, 
tập « Hạnh », trang 64-71) 
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13, Phúc trình năm 1890. 
Dưới đây là bản phúc trình thường niên do Đức cha Colombert Mỹ, 
Đại diện Tông toà Tây Đàng Trong (Sài Gòn) thực hiện : 

« Chúng tôi hiện nay có 4 nhà dòng người bản xứ, tính được 395 nữ 
tu. Các cô gái tốt lành này giúp chúng tôi những công việc giống như 
các Hội Dòng ở Pháp vậy. Các cô đi tới những miền quê để lo trường 
học, rửa tội trẻ em ngoại giáo, chỉ dạy các kẻ ngoại trưởng thành, 
chuẩn bị các dự tòng và những kẻ thiếu học lãnh nhận các bí tích. 
Các cô điều hành những cô nhi viện nhỏ, những bệnh viện nhỏ. Các 
cô sống nghèo khó, giữ đạo sốt sắng và nêu gương sáng khắp mọi 
nơi. 

Cứ như vậy mà 160 nữ tu nhà dòng Cái Mơng [sic] trong năm 1890 
đã điều hành 28 trường gồm 1.240 học sinh ; đã rửa tội 439 trẻ ngoại 
đạo in articulo mortis, chuẩn bị cho 96 người lớn chịu Phép Rửa Tội 
và 178 tân tòng lãnh nhận bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Các nữ tu 
trông coi một cô nhi viện 99 trẻ và đón nhận tại bệnh xá của họ 140 
bệnh nhân, trong số đó có 20 người được rửa tội trước khi qua đời. 

Nhà dòng Cái Nhum tính được 85 nữ tu, 544 học sinh trong các 
trường, 112 trẻ em được rửa tội in articulo mortis, 42 trẻ mồ côi, 36 
bệnh nhận tại bệnh xá (trong đó có 10 người được rửa tội trước khi 
qua đời), và 54 tân tòng được dạy dỗ và chuẩn bị chịu các Bí Tích. 

Để tăng thêm các việc tốt lành này gần như ở khắp nơi, qua đó chúng 
tôi lượm nhặt các linh hồn cho Thiên Đàng, chúng tôi không có cách 
nào tốt và hiệu quả hơn theo khả năng chúng tôi, là đặt hai hay ba nữ 
tu người Việt Nam vào các vùng sâu vùng xa miền quê. Họ sẽ ở đó 
mười tháng trời mỗi năm, và họ trở về nhà dòng trong vòng hai 
tháng, để lấy lại sức mạnh tinh thần và cả sức khoẻ thể lý nữa. » 
(AMEP, tập 757, trang 4.7-8) 

 

 



Chương 7 : Sống ơn gọi truyền giáo (2) 215 
 

14, Nữ tu Hà Nội năm 1905. 
Đức cha Gendreau Đông tường trình về Hội Thánh Hài Nhi bên 
Pháp rằng : 

« Hà Nội, ngày 28.08.1905. 

Được thoát khỏi những lo âu về ngày mai, các người đi rửa tội của 
chúng tôi đã có thể lấy lại công tác nhiệt thành của họ theo gương 
các nữ tu tốt lành Mến Thánh Giá, và lòng tận tuỵ của họ đã được ân 
thưởng. Ước gì những thành tựu này được phát triển thêm vì phần 
ích tinh thần của tất cả các trẻ con ngoại giáo này, bởi vì tình trạng 
nghèo nàn và bệnh hoạn hoành hành quá nhiều vào lứa tuổi trẻ thơ. » 
(AMEP, tập 711C, trang 13, 1) 

 

15, Nhà dòng Cái Mơn năm 1907. 
Đức cha Mossard Mão phúc trình về nhà dòng Cái Mơn năm 1907 
như sau : 

« Các nữ tu người Việt Nam của chúng tôi được biết đến dưới tên 
gọi Mến Thánh Giá là một trợ lực mạnh mẽ để Kitô hoá tinh thần và 
phong tục các gia đình Việt Nam, nhất là nhờ có các trường học. Các 
nữ tu gồm 389 người, chia ra thành 4 nhà dòng. Nhà dòng Cái Mơng 
[sic] là đông nhất, tính tới 195 nữ tu. Nhìn chung, những công trình 
của các nữ tu phục vụ trong 50 nhiệm sở : 
36 trường dạy,  
1.585 học sinh, 
6 đồn điền với từng đấy việc canh tác, 
6 nhà Thánh Hài Nhi, 
Số trẻ được rửa tội là 498. Các nữ tu đang chuẩn bị cho 126 người 
lớn ngoại đạo chịu Phép rửa Tội và dạy bảo 110 tân tòng và tín hữu 
chưa thông lẽ đạo. 
1 cô nhi viện với 71 trẻ, 
1 bệnh viện săn sóc 75 bệnh nhân. » (AMEP, tập 757, trang 128.6) 
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16, Thuốc viên. 
Năm 1848, Đức cha Retord Liêu, Đại diện Tông toà Tây Đàng 
Ngoài, đã kể về những nữ tu Mến Thánh Giá « đi khắp các miền 
chung quanh để bán thuốc và tìm trẻ con nhà ngoại giáo nguy tử mà 
rửa tội cho chúng. » (AMEP, tập 703, trang 94). 

Cứ như thế, các chị đã kết hợp hai việc làm khác nhau lại, một mặt là 
việc bán thuốc để sinh sống, và mặt kia là thi hành sứ vụ truyền giáo, 
lo rửa tội các trẻ con lâm tử. 

Một thừa sai tại Huế, cha Bonin, đã tường thuật chuyện các nữ tu đi 
bán thuốc và rửa tội trẻ em kẻ ngoại như sau : 

« Vào ngày do bà bề trên ấn định, các cô lên đường. Họ là những 
cộng tác viên nhiệt thành của Hội Thánh Hài Nhi. Hành trang của 
các cô chẳng có chi là cồng kềnh : một túi rơm nhỏ đựng mọi thứ 
trong đó. Trước tiên, thức ăn dọc đường là vài nắm gạo cùng hai hay 
ba quan tiền để mua lương thực trong vòng một tháng trời ; tiếp theo 
là nhiều mảnh vải lụa với một gói thuốc viên. [...] Đến nơi, các cô 
liền vào việc. Có thể các cô đã quen biết vài người tại nơi đó trong 
những lần đi rửa tội trước, các cô đến thăm họ, hỏi han xem có trẻ 
em nào nguy tử hay bệnh hoạn trong lối xóm không. Ở những nơi mà 
người dân ngoại không bị thành kiến và còn giữ được tính đơn sơ 
chất phác của người dân quê, thì nhiệm vụ của các cô được dễ dàng. 
Các cô vào nhà người bệnh mượn cớ muốn bán vải lụa, rồi gợi 
chuyện trao đổi. Sau đó, các cô hỏi thăm về đứa trẻ đang nguy tử, 
quảng cáo những thuốc thang của mình, và các cô trao cho họ vài 
viên thuốc với những lời chỉ dẫn cách sử dụng và công hiệu của nó. 
Ở đây, người ta rất chuộng những thuốc viên này. Trong lúc một nữ 
tu huyên thuyên kể chuyện gió mưa, thì một nữ tu khác sẽ đến vuốt 
ve đứa trẻ đang hấp hối và vội vàng lén lút đổ nước tái sinh trên trán 
đứa trẻ, thầm thĩ đọc những lời bí tích thánh. » (Thư của cha Bonin 
ngày 15.04.1875 gửi Đức cha Sohier Bình, trong AOSE, n°170, juin 
1876, tome 27, trang 190). 
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Đó là chuyện đi bán thuốc và rửa tội trẻ nhỏ nơi các nữ tu Mến 
Thánh Giá. Chúng ta đã ghi nhận rằng lịch sử truyền giáo tại Việt 
Nam có hình ảnh nữ tu đi bán thuốc viên và rửa tội trẻ nhỏ. 

Thế hệ ngày nay có lẽ không còn biết thuốc viên là gì nữa. Do vậy, 
chúng tôi xin trích dẫn đoạn văn sau để giúp chúng ta hiểu về chuyện 
thuốc viên thời trước : 

« Đời ấy chưa có thuốc Tây, người ta tin dùng thuốc viên của nhà 
chung [Phát Diệm] lắm, cho nên phải làm nhiều thuốc viên, để làm 
phần thưởng cho các Cha ngày cấm phòng, và làm phần thưởng cho 
những người nuôi hay rửa tội cho các trẻ ngoại giáo. Đã có các đơn 
thuốc của các Cha đời xưa để lại : như đơn Trừ phong hoàn, quen gọi 
thuốc Trừ, đơn Cứu khổ hoàn, đơn Cửu khí, đơn Trấn kinh, Gió đen, 
Lục nhất và Kim đĩnh. 

Nhà chung gởi đơn thuốc ra Nam Định, cậy Cha Già Nghiêm (ở nhà 
xứ tỉnh lỵ Nam Định) mua cho, rồi các chị nhà Dòng bào chế, tán, 
viên, mỗi năm làm hai kỳ. » (Mai Đức Thạc, Tiểu Sử Đức Cha 
Thành, Saigon, 1967, trang 33). 

 

17, Thích nghi vào hoàn cảnh mới. 
« Để đạt được thành quả tốt nhất cho các công trình và bảo đảm 
tương lai cho các chị Mến Thánh Giá, các chị cần phải thích nghi vào 
hoàn cảnh mới : chế độ bảo hộ đòi hỏi phải có thi cử và có bằng cấp 
để có thể giữ những nhiệm vụ giáo dục. 

Giáo phận Đàng Trong phải làm gương trước : giáo phận đã mở một 
trường sư phạm cho các nữ tu địa phương dưới sự lãnh đạo của một 
nữ tu người Pháp thuộc Dòng Thánh Phaolô de Chartres. 

Kết quả đã khích lệ các giáo phận khác đi vào con đường ấy. Và đây 
là đoạn thư của Đức cha Dumortier : 

Bốn nhà dòng Mến Thánh Giá địa phương mà Giáo phận Sài Gòn 
còn gìn giữ lại được như ngày xưa, đang được nâng cao trình độ học 
vấn và đang thích ứng bản luật cũ cho phù hợp với bộ giáo luật mới. 
Bốn nhà này phát triển mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Đa số các nữ tu 
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Đàng khác, (ở đây không có ý làm giảm giá trị ngành y khoa bản xứ, 
thuốc thang thổ địa và vệ sinh cổ truyền), việc tiếp xúc với các nữ tu 
Tây Âu đã khích lệ các nữ tu Việt Nam hiện đại hoá một chút những 
phương pháp lỗi thời của các chị về việc tổ chức các nhà trẻ và săn 
sóc trẻ em, về việc điều hành các cô nhi viện và các nơi làm việc của 
các chị, về vai trò nữ y tá trong các khoá huấn luyện y khoa, kể cả 
các nhà thương phong cùi mà các chị đã tận tụy dấn thân. 

Tại Giáo phận Qui Nhơn, trường sư phạm Gò Thị chỉ mới thành lập 
năm 1924 nhưng đã hoạt động rất tích cực, dù vẫn còn thiếu tài 
chánh, cơ sở nằm trong tình trạng thật thiếu thốn. Cha Solvignon, vị 
tuyên uý của trường cũng là người sáng lập, đã đặt trọn niềm tin 
vững vàng nơi Chúa quan phòng nhân từ, ngài luôn luôn dấn bước 
xông pha [...]. Các vùng khác đã gởi trực tiếp cho ngài những thiếu 
nữ từ 13 đến 16 tuổi [...]. Trong vòng 5, 6 hay 7 năm, các em này sẽ 
được tập viện lo cho đi học tới khi các em có bằng tiểu học, còn 
những em khá hơn sẽ học tới bằng sơ học yếu lược Pháp Việt 
(certificat d’études primaires franco-indigènes). Hiện nay, cộng đoàn 
nhỏ do chị Marie de Lorette đảm trách [...] gồm 24 chị khấn sinh, 10 
chị tập sinh, 5 chị ứng sinh và 40 thiếu nữ đang tìm hiểu. » (E. 
Durand, « Soeur Mouk, première religieuse des sauvages Bahnars », 
ASME, Paris, 1931, trang 52-64) 

 

18, Người nữ tu tận tuỵ. 
« Vì hậu quả nạn đói, người đàn ông ấy ngã bệnh trầm trọng. Ông đã 
được một nữ tu tận tình chỉ dạy những lẽ chính trong đạo. Ông đã vui 
thích nghe chị dẫn giải, nhưng chẳng muốn chịu rửa tội. Ông nói : 
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- Nếu được chữa lành, tôi sẽ chẳng còn có thể trở về nhà tôi nữa : 
các chức việc sẽ gây rắc rối cho tôi đủ mọi đường, họ sẽ làm cho ông 
quan bắt tôi vào tù và sẽ xoá bỏ tên tôi khỏi sổ làng. A ! nếu tôi biết 
chắc tôi không khỏi được, tôi sẽ lãnh nhận Phép Rửa ngay và rất vui 
lòng.  

Khi chị nữ tu tốt lành làm giáo lý viên đó đã cạn lời trước những lý 
luận như thế, bà vợ người bệnh giúp sức vào. Bà khuyến khích chồng 
chịu Phép Rửa Tội như gần hết tất cả các bệnh nhân đã làm, bà hứa 
với ông rằng nếu ông khỏi bệnh, thì sẽ rời bỏ làng cùng ông tới định 
cư nơi các kẻ có đạo. Tuy nhiên, cơn đau trở nặng hơn và người bệnh 
hiểu rằng cái chết đang cận kề, tất cả mọi chống cự đều rơi xuống. 
Ông đã được rửa tội, hoàn toàn tỉnh táo, vài giờ trước khi trút hơi thở 
cuối cùng. 

Đây là trường hợp thứ hai mà ta phải ngưỡng mộ ơn thánh đã toàn 
thắng mọi chống đối của một linh hồn ngoại giáo, sau một trận chiến 
dai dẳng. 

Một phụ nữ trẻ chừng ba mươi tuổi, là cán bộ tuyên truyền cộng sản 
rất nhiệt tình khi chị còn mạnh khoẻ. Sau, chị bị đảng cách mạng bỏ 
rơi vì thấy chị không còn hữu ích nữa. Chị ngã bệnh vì đã phải nhịn 
đói nhiều ngày dài. Chị được nhận vào bệnh viện của chúng tôi. Tại 
đây, chị được một nữ tu y tá chỉ dẫn giáo lý. Chị khâm phục cái đẹp 
của giáo lý Kitô giáo, nhưng cho dù chị tin vào chân lý đạo Đức 
Chúa Trời, chị vẫn từ chối lãnh nhận Phép Rửa Tội, sợ qua đó trở 
nên tín đồ tôn giáo người « Tây », nghĩa là người Tây phương mà chị 
rất ghét và muốn xua đuổi khỏi đất nước của chị.  

Người nữ tu nói rõ với chị ta : 

- Nhưng đạo này do các vị thừa sai rao giảng, họ không như các 
người Tây khác. 

Chị phản đối : 

- Tôi oán ghét các ông thừa sai cũng như tất cả các kẻ ngoại quốc 
khác. 

Người nữ tu trả lời : 
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- Điều chị nói với tôi đây thì quả thực là không hợp lý, bởi vì chính 
chị đã nhìn nhận rằng đạo Đức Chúa Trời là đạo duy nhất chân 
thực. Chị thuộc về Đức Chúa Trời cũng như bất kỳ người Tây nào. 
Chính Ngài là Người sẽ phán xét chị : chị làm gì đi nữa, chị cũng 
không thể thoát khỏi tay Ngài. Các người đồng hương của chị theo 
đạo này, và họ rất đông, họ không bảo đó là đạo người Tây, nhưng 
họ chỉ gọi cách đơn giản đó là đạo thật. Họ tuân giữ các bổn phận 
mà đạo đòi buộc và họ hạnh phúc, bởi vì họ tin chắc chắn là đang đi 
trên con đường duy nhất dẫn tới Thiên Đàng. Giữa các người đồng 
hương của chị, có nhiều linh mục giảng dạy đạo này như những vị 
thừa sai. 

- Tôi cũng thù ghét các ông linh mục người Việt, bởi vì họ theo cái 
giáo lý của người Tây phương. 

Và ngoan cố, chị còn thêm : 

- Tôi không muốn chịu Phép Rửa. Tôi là người Việt, tôi muốn chết 
trong tôn giáo của xứ sở tôi là tôn giáo của tất cả ông bà tôi. Tôi 
không muốn ra như người bội giáo trước mắt các người họ hàng 
thân thuộc của tôi. Nói như thế, tôi hiệp thông tâm tình với các chức 
việc trong làng xóm của tôi, họ chẳng hề muốn nhìn thấy người có 
đạo trong vòng lũy tre làng. 

Người nữ tu buồn rầu nhìn người phụ nữ thông minh, có học hành, 
đã tin trong lòng sâu cái chân lý của niềm tin Kitô giáo, lại cố tình từ 
chối cái hạnh phúc vĩnh cửu mà người nữ tu muốn đem lại cho chị. 
Người nữ tu chẳng còn biết đưa ra lý lẽ nào nữa để giúp chị ta quyết 
định chịu Phép Rửa Tội. Người nữ tu nẩy ra ý tưởng luồn giấu một 
mẫu ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh dưới cái gối của chị ta. Theo vẻ bề 
ngoài, người nữ bệnh nhân chỉ còn sống được ít lâu mà thôi. Tình 
trạng trở nên khẩn cấp. Hôm sau, suốt cả đêm, chị ta bị cơn nghẽn 
thở rất nặng. Khi cơn khủng hoảng qua khỏi, chị lớn tiếng gọi người 
nữ tu, người mà khi săn sóc chị đã từng bao nhiêu lần khích lệ chị trở 
lại đạo. Chị ta xin với người đàn bà đang trông coi chị chạy đi tìm 
người nữ tu. 
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Trước sự ngạc nhiên vô cùng của các đồng bạn chị là những kẻ đã 
từng biết những chống cự dứt khoát nơi chị đối với các lời khuyến dụ 
của người nữ tu, chị ta nói thêm : 

- Bởi vì tôi muốn được rửa tội. Tôi không biết tại sao và như thế nào, 
nhưng có cái gì đó thúc đẩy tôi xin Phép Rửa Tội mà tôi đã ngu dại 
từ chối. Mau ! Mau ! Vì tôi cảm thấy tôi sắp chết, và tôi muốn chết 
như người có đạo. 

Lúc đó, chẳng còn chờ đợi thêm, chị cất tiếng bắt đầu cầu nguyện, 
đọc lên những lời cầu xin mà chị vẫn thường nghe được, khi người ta 
chuẩn bị cái chết cho nhiều người trong số các đồng bạn của chị tại 
bệnh viện. 

- Giêsu, Maria, Giuse, xin hãy đến giúp con, xin thương xót con. 

Ngay lúc đó, người nữ tu tới nơi. Thoáng nhận ra người nữ tu, bệnh 
nhân kêu lên : 

- Dì ơi, hãy rửa tội cho tôi mau lên, vì tôi cảm thấy sắp chết, và tôi 
muốn chết như người có đạo. 

Sau cùng, chị ta đã được rửa tội, và vài giờ sau thì chị vào chốn thiên 
thu. 

Người nữ tu thân thương đã tận tuỵ vô mực trong việc săn sóc rất 
nhiều bệnh nhân, thể hiện một tấm lòng nhiệt thành tông đồ, lo đem 
vào Nước Trời những linh hồn kẻ ngoại giáo đến tìm nơi nương náu 
bên chị. Người nữ tu ấy thật xứng đáng mọi lời ca tụng của chúng ta. 
Điều mà chúng tôi có thể nói ra đây thì chỉ là một điều thật nhỏ bé, 
nhưng Thiên Chúa nhân lành đã ghi trong sách của Ngài tất cả những 
hoạt động bác ái của người nữ tu tận tuỵ này. Ngày nào đó, Ngài sẽ 
ban ân thưởng cho chị vì lòng anh dũng của chị giữa những nỗi mệt 
nhọc trong năm này và vì lòng nồng nhiệt bởi yêu thương các linh 
hồn nơi người nữ tu ấy. 

Nạn đói đã là cánh cửa Nước Trời cho nhiều người nghèo khổ ngoại 
đạo hấp hối. Nạn đói cũng còn là một dịp cho rất đông người ngoại 
trở lại đạo, những người này đều mạnh khoẻ và học đạo cách bình 
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19, Giáo phận Tông toà Huế. 
« Lịch sử của Giáo phận Tông toà Huế cũng như lịch sử của tất cả 
các giáo phận tại Việt Nam.  

Công cuộc Phúc Âm hoá đã được khởi sự với các tu sĩ Phanxicô, Đa 
Minh và Dòng Tên… 

Khi Toà Thánh sai phái các vị Đại diện Tông toà đầu tiên ra đi, Việt 
Nam đang chia thành hai miền, ranh giới nằm cách vĩ tuyến thứ 17 
hiện nay 100 cây số về phía Bắc. Chính vì lý do đó mà phần miền 
Bắc, gọi là Đàng Ngoài, được đặt dưới quyền tài phán của Đức cha 
Pallu, và phần miền Nam dưới quyền Đức cha Lambert de la Motte. 

Trong vòng nhiều thế kỷ, các vị thừa sai tông toà đến rất ít. Âu châu 
thì xa xôi và truyền thông thì khó khăn. Các vị Đại diện Tông toà 
được sai đi để truyền chức các linh mục bản xứ, nhưng việc chuẩn bị 
chức linh mục đòi hỏi thời gian dài. Chính chúng tôi là người chỉ biết 
những chủng viện tổ chức chu đáo sống trong thời hoà bình và thanh 
tịnh, chúng tôi khó có thể tưởng tượng ra được những khó khăn mà 
các vị Đại diện Tông toà đầu tiên đã gặp phải khi các ngài đào tạo 
những người lên chức linh mục trong bầu khí nghi nan và thường 
xuyên bị bắt đạo công khai.  

Tuy vậy, Đức cha Lambert de la Motte đã thành công trong việc 
truyền chức cho nhiều linh mục bản xứ. Nhưng con số của các linh 
mục này có là chi trước địa bàn rộng lớn của giáo phận, nơi mà giáo 
dân sống rất tản mác và cũng phải tiếp tục lo cho người dân ngoại trở 
lại. Cái thiên tài (génie) của Đức cha Lambert de la Motte đã phòng 
ngừa được phần nào việc thiếu thốn nhân sự đó. Ngài đã tổ chức 
Công giáo Tiến hành (Action Catholique) trước khi tên gọi này ra 
đời. 
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Ngài đã thành lập Dòng chị em Mến Thánh Giá, nữ tu không có lời 
khấn, sống giữa dân chúng và làm những việc phục vụ vô giá suốt ba 
trăm năm qua. 

Ngài đã tổ chức những cộng đồng tín hữu theo kiểu mẫu xóm làng, 
trao phó cho giáo dân những phẩm chức do giám mục bổ nhiệm. Các 
nữ tu và các chức việc đó đã gìn giữ cho cộng đồng tín hữu được 
lòng sốt sắng và tinh thần tông đồ. Việc thăm viếng của linh mục thì 
rất hiếm hoi, nhưng trẻ nhỏ vẫn được rửa tội, được dạy dỗ, kinh hạt 
được đều đặn tại nơi chung cũng như tại tư gia, người hấp hối được 
nâng đỡ, các dự tòng được chuẩn bị chịu Phép Rửa. » (BSME, 1959, 
trang 333-366) 

 

& 

 

Chúng ta đã nói Dòng Mến Thánh Giá là dòng truyền giáo. Ngày 
trước, cha Mai Đức Thạc nói : « Dòng Mến Thánh Giá là dòng giúp 
việc truyền giáo »44. 

Chúng ta đã đọc lại nhiều câu chuyện lớn nhỏ, đã được biết đến hay 
chưa được biết đến, liên quan tới đời sống thừa sai của các nữ tu. 
Chúng ta có thể suy nghĩ về các chuyện đó với niềm tin rằng Thiên 
Chúa đã kêu gọi các nữ tu này làm việc truyền giáo45. Lời kêu gọi đó 
của Thiên Chúa là ơn gọi thừa sai, là đặc sủng thừa sai. Chúng ta tin 
rằng ơn gọi đó là một sức mạnh vô hình giúp các nữ tu vượt thắng 
được mọi khó khăn, nghịch cảnh, hầu chu toàn phận vụ đã được trao 
phó. Do đó, trước những thái độ can đảm, trung kiên, nhẫn nhục và 
hy sinh của những nữ tu khiêm tốn khi làm việc truyền giáo, chúng ta 
có thể khám phá ra đặc sủng thừa sai rất sống động nơi họ. Chúa 
Giêsu đã nói : 

                                                 
44 Mai Đức Thạc, Tiểu Sử Đức Cha Thành, Saigon, 1967, trang 50. 
45 Theo nguyên tắc « Tin để hiểu » (Crede ut intelligas, Crois et tu comprendras) 
của thánh Augustinô. 
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« Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con, 
và đã cắt cử các con ra đi, ngõ hầu các con đi và sinh hoa trái, và 
hoa trái của các con còn mãi. » (Gioan 15, 16). 

Đó chính là mục đích của chúng ta khi đọc lại lịch sử. Như chúng ta 
đã nói : chủ đích của chúng ta nơi này là chỉ muốn nhìn thấy ơn gọi 
thừa sai và cái sức mạnh của ơn gọi này nơi các nữ tu Mến Thánh 
Giá qua những thăng trầm của lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 
mà thôi. 

 

< >
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Chương 8 

 

 

 

Các nữ tu tử đạo 
 

 

 

Truyền giáo là gì ? 

Chúng ta đã biết Dòng Mến Thánh Giá là dòng truyền giáo. Chúng ta 
cũng đã đọc nhiều câu chuyện lịch sử về các nữ tu Mến Thánh Giá 
sống ơn gọi thừa sai của họ. Nhưng chúng ta đã không hề muốn xác 
định ý nghĩa thần học về truyền giáo. Tuy nhiên, khi biết chuyện các 
nữ tu đã thi hành sứ mệnh truyền giáo của họ như thế nào, chúng ta 
chắc có thể đã hiểu được một cách rất cụ thể truyền giáo là gì. 

Chương này, chúng ta sẽ đọc lại những câu chuyện sáng đẹp tuyệt 
vời nhất của lịch sử 340 năm Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Đó 
là chuyện các nữ tu Mến Thánh Giá đã chịu chết vì niềm tin vào 
Chúa Giêsu Kitô. 

Đâu là giá trị thần học của cái chết vì Chúa Giêsu Kitô, cái tử vì 
đạo ? 

Trọn vẹn lịch sử Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội hoàn vũ cũng như 
Giáo Hội tại Việt Nam, hằng nói lên ý nghĩa sâu xa của mọi cái chết 
vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. 
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Người truyền giáo tuyệt hảo nhất phải chăng là người như Chúa 
Giêsu Kitô, đã hiến mạng sống mình vì Thiên Chúa là Đấng mình 
yêu mến ? 

 

1, Đức cha Lambert hằng ước ao được tử vì đạo. 
Quan niệm truyền giáo nơi Đức cha Lambert là một quan niệm tìm 
hủy diệt chính mình, tìm chết dần dần chính con người của mình vì 
Chúa Kitô Cứu Thế. Tư tưởng này thành hình nơi Đức cha Lambert 
ngay từ những ngày cuối năm 1654 khi ngài mong ước được đi 
truyền giáo bên Canada, lúc ở bên cạnh ông Bernières.  

« Với tâm hồn sẵn sàng yêu quý sự sỉ nhục, cứ mỗi lần nghĩ tới đất 
nước Canada, ngài đều hết lòng khao khát các khổ giá, bởi vì ngài có 
cảm tưởng đó là chốn trần gian ngài sẽ có thể trọn vẹn bước theo 
Con Thiên Chúa, Đấng tự hạ đến huỷ mình. Đó là nơi ngài sẽ được 
tràn đầy ân sủng, cũng như bị mọi người quên lãng hoàn toàn, nơi 
ngài sẽ nếm chén đắng của Đấng Cứu Chuộc ngài mà không màng 
hưởng nếm chút dịu ngọt nào từ Người. » (Brisacier, AMEP, tập 
122, đoạn 20). 

Quan niệm ấy cũng tạo nên một ao ước mãnh liệt nơi Đức cha 
Lambert khi ngài chuẩn bị lên tàu từ Xiêm La sang Trung Hoa vào 
ngày 12.07.1663. Ngài luôn nói ra điều này trong loạt thư ngài viết 
trước đó, nhờ cha Bourges mang về Âu châu : 

« Điều tôi khắc khoải mong chờ là được chết thảm thiết vì Chúa 
Giêsu Kitô. » (Thư gửi tu viện trưởng tại Val-Richer, tháng 06.1663, 
trong AMEP, tập 121, trang 534). 

Viết cho nhóm Các Bạn Hiền tại Paris, ngài xin :  

« Tôi khẩn thiết nài van các bạn hãy cầu Chúa thương xót và ban ơn 
cho tôi được chết vì Ngài trên một cây án tử. » (Thư tháng 06.1663, 
trong AMEP, tập 121, trang 544). 
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Đức cha Lambert hằng ao ước được chết vì đạo nơi miền truyền 
giáo.46

Ngài đã không được ơn phúc tử vì đạo, nhưng nhiều con cái nữ tu 
của ngài đã nhận được ơn đặc biệt đó. 

 

2, Nữ tu tử đạo đầu tiên.47

Năm 1712 là năm Giáo phận Đàng Ngoài phải chịu một cơn bắt đạo. 
Chính vào thời thử thách này mà Đức cha Bourges bị trục xuất sang 
Xiêm La, rồi từ trần bên đó. Nhật ký giáo phận còn kể lại chuyện 
một nữ tu bị chết vào năm này như sau : 

« Tại làng Kẻ Có, huyện Hương Sơn, trong tỉnh Nghệ An, có một 
nhà dòng gồm 20 nữ tu Mến Thánh Giá. Vào tháng 5, một người 
ngoại tố cáo nhà dòng lên quan, nói rằng nhà ấy có tới 30 cô gái giữ 
đức khiết tịnh và cất giấu nhiều đồ đạo trong nhà cùng một số lượng 
rất lớn các đồ đạc khác. 

Các quân lính đến nơi, họ khám nhà và đào bới khắp nơi, họ chỉ tìm 
thấy được 10.000 quan tiền mà các nữ tu chôn xuống đất vì sợ hỏa 
hoạn và họ chỉ gặp thấy có 4 cô gái khá lớn tuổi. Làng làm tờ giấy 
chứng nhận không có chi hơn nữa. Người ta đã cho các nữ tu khác 
lẩn tránh đi trước rồi. Kẻ tố cáo nói còn có 20 người học trò của cha 
Giuse [Phước] nữa, nhưng chẳng bắt gặp được một học trò nào. Họ 
bắt giữ vào trong tù 2 nữ tu suốt ba tháng trời, khiến cho nữ tu trẻ 
hơn sinh bệnh thổ tả mà hoàn toàn kiệt sức. Lúc đó, một người lính 
có đạo mới trình các quan rằng các quan cầm tù các chị mà không có 
lý do vì không gặp thấy một dấu hiệu đạo nào nơi nhà của các chị, và 
nếu chị đang bị bệnh nặng kia mà chết trong tù thì có thể gây rắc rối 
cho các quan. Họ thả chị nữ tu về và chị ấy đã từ trần tám hay mười 
ngày sau đó. 

                                                 
46 Xem Đào Quang Toản, Đặc Sủng Mến Thánh Giá, Tp.Hồ Chí Minh, 2012, sđd, 
trang 159. 
47 Xem Chương 3, 4. 
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Các quan muốn ép buộc chị nữ tu còn lại chối đạo bằng một tờ giấy, 
nhưng chị vứt bỏ đề nghị ấy thật xa. Họ cố sức bó buộc chị phải ký 
vào tờ giấy họ đã thảo ra, nhưng họ đã không đạt được mục đích. Bởi 
thế người ta đã dùng gậy đánh đuổi chị ấy đi [ra khỏi nhà tù]. Chị đã 
tỏ ra rất khôn ngoan trong suốt thời gian bị cầm giữ. Chị đã bị cùng 
cực tới độ phải ăn mày ăn xin để sống cùng với chị nữ tu đồng bạn 
của mình. 

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi còn phải giúp đỡ các nữ tỳ trung tín 
này của Thiên Chúa trong nỗi cùng khổ mà họ bị rơi vào vì tình yêu 
Chúa. » (AMEP, tập 659, trang 95 ; tập 685, trang 135 ; Tonkin, 
trang 562) 

Chúng ta nhận thấy các bản văn lịch sử ghi lại chuyện này không hề 
dùng tới tiếng « tử đạo ». Tuy nhiên, Nhật ký Giáo phận Đàng Ngoài 
nhìn nhận rằng đó là chuyện các nữ tu « đã bị bách hại vì đức tin ». 
Chuyện này được ghi lại trong nhiều sử liệu khác nhau. Chúng ta có 
thể coi chị nữ tu bị chết đó như nữ tu Mến Thánh Giá chịu tử vì đạo 
đầu tiên, tiếc rằng chúng ta không được biết nhiều hơn về chị và về 
câu chuyện bắt đạo trên. 

 

3, Nữ tu Nguyễn Thị Hậu. 
Tại Quảng Trị có làng Nhu Lý là xứ đạo toàn tòng công giáo. Tại 
đây, cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá được Đức cha Labartette thành 
lập, có lẽ từ những năm cuối thế kỷ thứ XVIII. 

Vào năm 1831, linh mục thừa sai trẻ 32 tuổi, cha Gilles Delamotte 
(tên Việt là Y), mới từ Pháp đến Quảng Trị. Ngài ở tại Chủng viện 
Phương Ru (An Ninh) học tiếng Việt vài tháng, sau đó sang định cư 
bên làng Nhu Lý, ở nhà dòng các chị Mến Thánh Giá. Lúc đó, giữa 
các nữ tu có một chị tên Maria Mađalêna Nguyễn Thị Hậu, chị mới 
17 tuổi. Chị là người được bề trên nhà dòng là bà Phan Thị Khiêm 
(Mụ Khiêm) sai lo săn sóc vị thừa sai. 

Tới năm 1839, vì tình hình trở nên bất an cho cha Delamotte Y, giáo 
dân phải đưa cha sang làng An Ninh không xa Nhu Lý lắm về phía 
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Đêm đó là đêm ngày 12 rạng 13 tháng 4 năm 1839. 

Cùng đi với cha là chị Hậu, bà Vững, ông Phan Đắc Hoà và vài 
người khác cũng bị bắt. Sau một thời gian tạm giam tại Quảng Trị, 
họ được giải về giam trong ngục Trấn Phủ tại kinh đô Huế. 

Trong thời kỳ tạm giam tại Quảng Trị, chị Hậu không hề bị tra tấn 
đánh đập ; nhưng tại Trấn Phủ, chị bị đưa ra tra khảo và chịu đánh 5 
đòn. Hôm sau, quan đem chị ra bắt chịu cực hình « trùn rúc ». Đây là 
một kiểu tra tấn tù nhân rất dã man : lính trói hai chân của tù nhân 
lại, để đứng trong một chậu nước vo gạo lớn (hoặc nước gạo giã nhỏ) 
trong đó lính đã thả sẵn nhiều trùn đất. Những con trùn đất này sẽ 
bám ngay vào hai chân tù nhân, tìm xâu xé và nhất là chui vào da thịt 
tù nhân cho đến tận xương cốt. Người chịu cực hình này sẽ đau đớn 
không sao tả xiết. 

Chị nữ tu Hậu sau khi phải chịu cực hình ấy, lại còn bị quan bắt quỳ 
trên một tấm gỗ có đinh nhọn nữa. Tuy nhiên, chị vẫn một mực kiên 
trung trong đức tin. Lòng can đảm của chị đã làm cho nhiều kẻ ngoại 
giáo phải thán phục. 

Cha Delamotte Y còn cho biết thêm là quan sai lính lên núi tìm rắn 
đem về hành hạ hai nữ tù nhân Maria Mađalêna Hậu và Maria Vững. 
Nhưng lính trở về tay không, hoặc vì không tìm thấy rắn hoặc vì 
không muốn bắt rắn đem về như ý ác độc quan đòi. Hành hạ tù nhân 
nữ theo lối này là bó ống quần tù nhân lại, rồi thả rắn vào trong mặc 
cho rắn làm gì thì làm. Mục đích của quan quân là không để nữ tù 
nhân phải chết vì rắn, nhưng làm cho họ sợ hãi khiếp vía lên mà khai 
thú như quan mong chờ. 

Cha Delamotte Y từ trần trong nhà tù ngày 03.10.1840. Cái chết của 
cha hẳn đã gây nên một nỗi đau rất lớn trong lòng chị Hậu. Chị đã 
được sống gần ngài, lo phục vụ ngài và nhất là đã được ngài hướng 
dẫn bảo ban suốt gần mười năm trời, từ ngày ngài đến Nhu Lý. Tuy 
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Hơn hai tháng sau đó, ngày 12 tháng chạp năm 1840, ông Phan Đắc 
Hoà bị chém đầu, chết vì đạo. (Ông được phong hiển thánh năm 
1988). Hẳn chị Hậu cũng một lòng ao ước như thế. Quan đã ngạc 
nhiên trước lòng kiên trì và hiên ngang của người nữ tu trẻ tuổi này. 
Quan nói : 

- Kỳ lạ ! Thị này đã thấy cái chết kề bên cạnh mà thị không sợ hãi ! 

Chị trả lời : 

- Quan có chém tôi ra làm ba, tôi cũng chẳng hề sợ. 

Quan nói sẽ tha cho chị nếu chị chà đạp Thánh Giá dưới chân. Chị 
cao giọng trả lời quan : 

- Tôi xin các quan cứ chặt tôi ra làm ba, tôi sẽ sẵn lòng vui chịu ; 
nhưng đạp Thánh Giá dưới chân, thì tôi sẽ không bao giờ ưng chịu 
cả. 

Đó là một lời duy nhất mà lịch sử ghi lại được từ miệng chị Hậu.  

Chị Hậu và bà goá Vững bị án đi đày và làm nô tỳ. Thân phận nô tỳ 
là cảnh nhiều nguy hiểm cho đời sống người có đạo, do đó các giáo 
hữu lúc ấy đã lo toan chạy chọt, đút lót các quan xin đổi án « đày đi 
làm nô tỳ » thành án « đi đày » mà thôi. 

Ngày 28 tháng chạp năm 1840, hai nữ tù nhân can đảm trên bị đưa 
đến chốn lưu đày. Nơi này, theo lời Đức cha Lefebvre Ngãi, gọi là 
Đồn Điền, « vùng núi non », « một nơi mà nước thì xấu, khí trời thì 
độc, khiến những ai sống ở đó một thời gian thì sẽ xuống mồ ngay ». 
Nhưng may thay, ông quan trông coi nơi này lại là người công giáo. 
Mấy hôm sau, ngày 02.01.1841, ông quan ấy đã cho dẫn chị Hậu 
cùng bà Vững về một làng người công giáo quen gọi là Đá Hàn. Giáo 
hữu Đá Hàn đem hai người về Phủ Cam, cạnh kinh đô. 

Chị Hậu và bà Vững chỉ sống tại nơi bị phát lưu khoảng 5 ngày. 

Về Phủ Cam, chị Hậu được tiếp đón trong nhà các nữ tu Mến Thánh 
Giá tại đây. « Tuy nhiên, chị Maria Mađalêna Hậu đã mang trong 
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Đó là chứng từ của Đức cha Lefebvre Ngãi trong lá thư ngài viết gửi 
về Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris ngày 25.05.1841, bốn tháng sau 
khi chị Hậu qua đời. 

Các chứng nhân đương thời : 

1, Đức cha Cuenot Thể : 

Ngài là Giám mục Giáo phận của chị Hậu, tức Đại diện Tông toà 
Giáo phận Đàng Trong lúc bấy giờ. Ngài là vị Giám mục đã lập hồ 
sơ xin Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin và Đức Giáo Hoàng Grêgôriô 
XVI cứu xét trường hợp tử đạo của chị Hậu. 

Khi viết cho các linh mục phụ trách Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris, 
Đức cha Cuenot Thể nói : « Maria Mađalêna Hậu và Maria Vững, cả 
hai bị kết án lưu đày vì nhất quyết từ chối quá khoá, hai chị bị dẫn đi 
vào cuối tháng chạp năm 1840. Nhưng gặp được quan cai trị chỗ hai 
chị phải đi đày là một người công giáo, ông ta cho hai chị tù nhân về 
nhà ông ta. Và liên kết với các tín hữu khác, sau khi hai chị trải qua 
một hay hai ngày ở chốn lưu đày, ông cho lén dẫn hai chị về giáo xứ 
Phủ Cam, ngay gần cạnh kinh thành. Và hai chị lui ẩn vào nhà vài nữ 
tu đang sống cộng đoàn. Nhưng gần như liền sau đó, Maria 
Mađalêna Hậu ngã bệnh ở đấy ; sau mười ngày đau ốm, chị an nghỉ 
trong Chúa và ra đi lãnh nhận phần thưởng nhờ lòng kiên trì không 
thể lay chuyển được của chị. Thực tình mà nói thì chị đã không chết 
trên trận chiến, nhưng có đủ lý do để tin rằng cơn bệnh và cái chết 
của chị là bởi thời gian dài tù đày và bị tra tấn hành hạ mà người ta 
bắt chị phải chịu đã gây nên. Chị chết ngày 29 tháng giêng năm 
1841. » 

Đó là điều Đức cha Cuenot Thể đã viết trong thư ngày 07.01.1842. 
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Gần hai năm sau, khi suy nghĩ về chuyện chị Hậu, ngài viết về Paris 
ngày 12.10.1843 rằng : « Trong biến cố ấy, có nhiều nét đối với tôi 
có vẻ đáng được ghi nhận : người nữ tu trẻ ấy, từ thuở tấm bé, đã 
sống trong một ngôi nhà thanh tịnh, có thể chẳng hề bao giờ trông 
thấy được một thanh gươm. Thế nhưng, giữa rừng gươm đao và giữa 
cả cơ đội binh hình cùng đứng trước một đoàn lũ rợp những người 
với người, chị xin được phân thây thành mảnh vụn hơn là chối đạo 
mà được ân xá. Chắc chắn là chị đáng được lưu ý tới. » 

Rồi mãi một năm sau nữa, tức hơn ba năm sau khi chị Hậu từ trần, 
Đức cha Cuenot Thể còn nói thêm : « Bản án ấy cũng nói đến lòng 
kiên trì của chị Maria Mađalêna Hậu dưới tên Nguyễn Thị Hậu và 
kết án chị vì tội từ chối không chịu quá khoá phải làm nô tỳ và phải 
lưu đày. Chị đã chịu hình phạt như tôi đã tường thuật nơi khác và chị 
từ trần vì những sự hành hạ, tra tấn, cực hình và những đau đớn đã 
chịu như tôi đã kể trong những lá thư trước đây. » 

2, Đức cha Lefebvre Ngãi :  

Khi chị Hậu bị bắt cùng với cha đáng kính Delamotte Y, cũng như 
khi chị qua đời, Đức cha Lefebvre Ngãi vẫn còn là một linh mục thừa 
sai. (Ngài được Toà Thánh chọn làm Giám mục phụ tá cho Đức cha 
Cuenot Thể và được tấn phong tại Gò Thị, Qui Nhơn, ngày 
01.08.1841). Ngài là người đã nhận định rằng : « Chị Hậu xứng đáng 
lên trời lãnh nhận triều thiên dành cho những kiệt sĩ anh hùng đức 
tin ». Ngài còn cho biết thêm : « Đó là một phụ nữ trẻ 27 tuổi, được 
nuôi dạy từ tuổi thơ trong một nhà các nữ tu, nơi đó chị đã được 
diễm phúc lãnh nhận những mầm mống nhân đức và một lòng đạo 
đức vững vàng nên sinh ra được những hoa quả rất đỗi tốt lành như 
vậy ». 

3, Đức cha Retord Liêu : 

Ngài là Đại diện Tông toà miền Bắc, Giáo phận Tây Đàng Ngoài.  

Với những tin tức nhận được, ngài viết trong một lá thư gửi cho cha 
xứ họ đạo Salles, Giáo phận Lyon, là bạn của ngài, rằng :  
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« Tại Đàng Ngoài, ngày 10.02.1843. Thăm cha, người bạn rất quí 
mến, … Trong các nhà tù ở vương quốc này, còn có 27 anh hùng đức 
tin, cả người Âu lẫn người bản xứ. Nhưng, cha sẽ bảo tôi, còn những 
vị tử đạo ! Chẳng lẽ vị vua mới (tức vua Thiệu Trị) không hề làm chi 
từ khi ông lên ngôi sao ? Thưa, vua đã làm rồi, nhưng mới còn chút ít 
thôi. Trong số này là một nữ tu thuộc Đàng Trong, gọi tên là Hậu, bị 
bắt cùng với cha Delamotte, và bị án phát lưu vì đức tin : chị đã chết 
vào tháng Tư hoặc tháng Năm năm 1841, và có thể, theo tôi nghĩ, 
được coi như vị tử đạo… » 

 

4, Năm 1841 tại Đàng Ngoài. 

Vào những năm 1841, dưới triều vua Minh Mạng, Giáo Hội Việt 
Nam phải chịu cơn bách hại rất nghiệt ngã. Đức cha Retord Liêu, lúc 
đó là Đại diện Tông tòa tại Tây Đàng Ngoài, kể rằng : 

« Vào năm 1841 này, các đấng tử vì đạo không nhiều cho lắm. Xứ 
Đàng Ngoài của chúng tôi chỉ có được một vị tử đạo mà thôi và đó là 
một phụ nữ, bà Anê Đê, phụ nữ đầu tiên và duy nhất tử đạo của xứ 
Đàng Ngoài. » (AMEP, tập 697, trang 687)48. 

Nếu Đức cha Retord Liêu đã nói « bà Anê Đê, phụ nữ đầu tiên và 
duy nhất tử đạo của xứ Đàng Ngoài », chúng ta phải hiểu rằng cho 
tới lúc này chưa có một nữ tu Mến Thánh Giá nào tại Đàng Ngoài 
chịu tử vì đạo cả. Thực vậy, chúng ta đã nghe nói nhiều tới những 
thử thách muôn hình vạn trạng của các nữ tu : nhà dòng bị phá, của 
cải bị tịch thu, người bị bắt bớ, hành hạ, tù đày, v.v., nhưng chưa hề 
nghe nói tới nữ tu nào bị chết vì đạo49. Bởi thế, lời của Đức cha 
Retord Liêu trên đây là lời chứng nhận một sự thật lịch sử. 

 

                                                 
48 Xem Chương 3, 20. 
49 Ở đây chúng ta không nhắc lại chị nữ tu nhà dòng Kẻ Có, Nghệ An, năm 1712, 
vì chắc chắn Đức cha Retord Liêu đã không hề biết tới. 
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5, Chết nơi lưu đày.  
Đức cha Jeantet Khiêm, Đại diện Tông toà Tây Đàng Ngoài, đã kể 
chuyện này cho thừa sai Pierre Charrier. Chuyện xảy ra khoảng năm 
1859 hay 1860 : 

« Các vị quan tại Hà Nội đã bắt đi đày trong các tỉnh khác hơn 40 
thầy giảng, học trò, người làm của Nhà Đức Chúa Trời, một anh lính, 
ba ông giáo dân, một bà giáo dân và ba nữ tu đã qua đời. Trong đó, 
chú Phêrô Tứ và chú Phaolô Trì từ trần vì bệnh đường ruột tại Hưng 
Yên ngày 28 tháng 8. Phêrô Văn Huê bị lưu đày tại Tuyên Quang. 
Bố Đôminicô Thảo chết trong nhà tù tại Kẻ Chợ, Phêrô Văn Thịnh bị 
lưu đày tại Hưng Hoá. Hai chị em khác là chị Út tân tòng và một chị 
nữa thuộc nhà Kẻ Sui, và chị Siêng thuộc nhà Kẻ Đầm. Ba chị nữ tu 
này bị bắt giữ bởi một tên ở làng Kẻ Sui. » (AMEP, tập 706A, trang 
126, 6) 

Chúng ta nghĩ được rằng còn có những nữ tu khác nữa bị lưu đày 
hoặc bị án làm tôi mọi trong nhà các quan lại người ngoại giáo. Và 
rất có thể các chị đã bỏ mạng tại những nơi đó, nhưng lịch sử không 
lưu lại cho chúng ta chứng tích nào của các chị. Chỉ có Chúa mới 
biết được các nữ tỳ này và tình yêu trung tín của các chị đối với Ngài 
mà thôi. 

 

6, Nữ tu Anê Soạn và Anna Trị.  

Đức cha Cuenot Thể bị bắt và chết trong tù ngày 14.11.1861, Giáo 
phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) không còn giám mục đứng đầu 
nữa. Gần ba năm sau, thừa sai Charbonnier Trí đang nghỉ dưỡng tại 
Pháp được Toà Thánh bổ nhiệm kế vị Đức cha Cuenot Thể, ngày 
09.09.1864. Sau khi được thụ phong giám mục tại Chủng viện Hội 
Thừa Sai Paris, ngài trở lại Việt Nam và tới Sài Gòn năm 1865. Từ 
Sài Gòn, ngài liền sai thừa sai Van Camelbeke Hân đi thăm ba tỉnh 
miền Nam Giáo phận Qui Nhơn lúc đó là Bình Thuận50, Khánh Hoà 
và Phú Yên. 
                                                 
50 Vào lúc này tỉnh Bình Thuận bao gồm Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết. 
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1, Lá thư năm 1865. 

Sau đây là một đoạn trong lá thư của thừa sai Van Camelbeke Hân 
gửi cho Đức cha Charbonnier Trí có liên quan tới hai nữ tu tử đạo 
Anê Soạn và Anna Trị : 

« Kính thưa Đức Cha, 

Khi con tới tỉnh Bình Thuận, con hay biết được rằng nhiều bổn đạo 
đã chịu chết vì đức tin tại đây trong thời kỳ bắt đạo sau này. Vì biết 
xương cốt của các đấng còn chôn giữa những kẻ ngoại đạo ngay tại 
nơi các đấng chịu hành xử, con ngỏ ý muốn khai quật lên để rước các 
đấng về nơi các anh chị em hiện còn sống sót. Tất cả các bổn đạo đều 
rất hoan hỷ và rất chân thành vui mừng trước tin này. Do đó, con đi 
ra Phan Lý [sic], nơi có dinh thự của ông quan lớn ; và con được 
diễm phúc nhìn ngắm diễn trường nơi 21 Kitô hữu đã đón nhận triều 
thiên và cành lá tử đạo. 

Ôi ! Con hết sức cảm động đặt chân lên mảnh đất còn thắm máu đào 
của các đấng. Quả thật, chúng con đã khám phá ra thi hài của 21 vị 
chiến sĩ đức tin ấy ; trong số có hai linh mục bản xứ và 5 bổn đạo bị 
chém đầu ; 16 vị [sic] khác thì bị xiết cổ chết, và chúng con còn tìm 
thấy những sợ giây thừng đã dùng hành xử các đấng. 

Con cho rước cẩn thận tất cả xương cốt này về một xứ đạo nhỏ tại 
Dinh Thủy để chôn cất long trọng nhất có thể. Một khoảng đất nhỏ 
được xây cất để tiếp đón các đấng, và trên một mặt tường, người ta 
vẽ những dụng cụ đã dùng hành hình các đấng như gông, xiềng, 
còng, giây trói, kìp kẹp, v.v. ; rồi phía trên có hàng chữ này trích từ 
Kinh Thánh ra : 

« Visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace. » 
(Sapientia 3, 2-3) (Đối với con mắt người không hiểu biết thì hình 
như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an.) 

Ngày lễ đã được loan báo trước để từ tất cả các giáo xứ, người ta có 
thể đến tham dự. Nhiều kẻ đã đi bộ cả ba ngày trời mà đến tôn kính 
các anh chị em mình chết vì đức tin. Bởi vậy, lễ nghi đã được rất 
đông người tham dự và buổi lễ giản dị nhưng rất cảm động. Nhà thờ 
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Con long trọng hát lễ Cầu Hồn (Requiem) giữa cộng đoàn thầm lặng 
và nghẹn ngào xúc động. Sau khi con nói lên mấy lời liên quan tới 
hoàn cảnh, người ta tổ chức thành một đám kiệu dài rước các di hài 
quý báu tới nơi đã dọn sẵn. Ra khỏi nhà thờ, con thật đã không quá 
ngạc nhiên khi thấy một đám đông chật ních như nêm đang đi vòng 
quanh nơi chôn cất các đấng tử đạo.  

Ngay cả những kẻ ngoại đạo cũng đã đến rất đông để chứng kiến 
buổi lễ. Cứ nhìn bề ngoài cung kính của họ mà xét thì thấy họ rất xúc 
động vì cảnh tượng diễn ra trước mắt họ. 

Vào lúc mà con đọc những lời kinh sau cùng trên những nấm mộ sắp 
được lấp kín, mọi người đều khóc lóc, than van, người trẻ cũng như 
người già, tất cả đều xúc động như nhau. » (AMEP, tập 750, trang 
164) 

 

2, Chuyện nữ tu Anê Soạn. 

« Bà Soạn là người Bình Định, ở họ Diêm Điền ; đồng tộc với ông 
Quả ; dòng bà đạo đức ; có anh làm thầy cả, là cha Hiền. Khi bà còn 
xuân ở nhà phước Gia Hựu, mà bởi tính khí cang cường, bất thuận 
với bà nhứt, nên phải trở về nhà phước Gò Thị. Ở đó ít lâu, bề trên 
sai vô cai nhà phước Bình Thuận, thì bà ân cần sốt sắng coi sóc chị 
em phần hồn phần xác thảy đều no ấm. 

Vậy Tự Đức thập tứ dụ ra khắp nước, dạy tỉnh phủ huyện, nghiêm 
trấp giáo dân. Các quan biết có nhà nữ tu tại tỉnh, nên trát bắt bà cai, 
giải về tra cứu. Khi ấy chị em ai nấy, đều kinh hoàng bối rối, kẻ khóc 
người than, người chúa đàng phải bắt, đoàn nghé ắt tan. Song bà an 
ủi bảo chị em đừng rúng : 

- Có Chúa phù trì không sao mà sợ, phần tôi nhờ ơn Chúa thương, 
dạy sao phải vậy ; song đi một mình thân cô nữ chiếc, cheo leo nhiều 
nỗi ; xin ai có bụng hãy đi cùng tôi.  
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Bà Trị nghe vậy xin đi giúp bà. 

Vậy bà lên đàng theo quân giải trình quan huyện, mà huyện dạy giải 
nạp vào tỉnh, cùng bốn ông đầu mục ; cả sáu người phải giam tại trại, 
đợi ngày hiệp nghị, mới vô hầu cứu. 

Khi quan ra khách, dạy giải mấy người nầy vô, quan liếc mắt xem 
thấy bà có bóng, ý tà muốn chọc chơi, song bà biết ý, liền trả treo lại 
rằng : 

- Đây không mê sắc tham vinh, một muốn gông cùm vô ngục mà thôi. 

Quan mất cỡ không lời đáp lại ; bèn trở làm hung rằng :  

- Con xấc đem đánh.  

Quân cứ lời quan, nọc bà ra đánh đôi ba chục : rồi đem về nhà giam. 
Mà bà không buồn không giận, chún chím theo quân trở ra về trại. 

Khỏi ít bữa, quan đòi dẫn bà, và các đầu mục ra đương đường hỏi, 
hăm he gầm hét, dạy quá khóa đạp ảnh đi. Các ông đầu mục thấy roi 
vọt, kìm khảo, non lòng yếu sức, kẻ trước người sau kéo nhau quá 
khóa hết. Bà đứng đó thấy các ông bạc tình bạc ngãi thể ấy, cầm lòng 
không đỗ ; lên tiếng mắng rằng : 

- Hỡi đầu mục là đầu mục, đờn anh giáo hữu, ăn trước ngồi trên, ở 
họ vinh vang, ngăm đe giáo hữu, quở la đánh đập, rằng : bỏ đọc kinh 
xem lễ, nay mới hay là đầu kẻ bỏ đạo Chúa. Ôi thương thay ! 

Các quan nghe bà nhiếc mấy ông đầu mục thể ấy, thì quở rằng : 

- Mầy đã không vưng ta, thì chớ, sao lại dám cản trở kẻ khác, thật 
con nầy ngỗ lắm, đánh nó cho nó biết ai dại ai khôn. 

Quân lính nọc bà ra đánh tám mươi roi ; thương hại ! máu tươm ra, 
áo quần đều nhuộm điều, mà cũng còn pha lửng rằng : 

- Ba quan đãi tôi một tiệc no lừ, không biết bao giờ mới xộp. 
Đoạn nằm rũ, một hai tháng chưa dạy nổi, cứ thầm thĩ xin Chúa và 
Đức Mẹ phù trì cho đặng bền chí đến cùng.  
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Khi bà vừa khá lại, thì quan dạy dọn bàn phật, và đem chuỗi sách 
kinh cũng đặt bên bàn kia, rồi quan thịnh nộ biểu bà và bổn đạo bước 
qua ảnh, đến lạy phật. Song bà một vững lòng không chịu, nên lại 
phải đòn thêm, đoạn đem về trại giam.  

Khi ấy bà trông án về cho mau, đặng lãnh phần phước tử đạo ; hằng 
khuyên kẻ có đạo bị giam đó, tối sáng đọc kinh cầu nguyện ; mà 
quân lính ghét, ngăn không cho đọc, kẻo ngầy tai khó chịu ; song bổn 
đạo không làm thinh, cứ đọc mà rằng : 

- Có đạo thì phải đọc kinh, là việc bổn phận, tối sáng phải làm, có 
đứt họng mới hết đọc mà thôi. 

Khỏi ít ngày bà nghe án tư về, xử giảo mười lăm người, rạng đông 
quan binh đến ngục, xướng danh những người phải điệu đi xử, thì bà 
lóng tai nghe hiệu tên, mà chưa đến tên bà, nên bà bức tức khua cây 
động cùm, tưởng mình hụt phen nầy. Đâu bèn nghe tên, thì hết lòng 
mừng rỡ, hỉ hả cười rằng : 

- Tưởng hụt, ai dè may khỏi. 

Vậy quan quân binh khí điệu bà cùng phô kẻ ấy đi, thì dọc đàng cứ 
đọc kinh lần hột gẫm đàng thánh giá luôn. Xử rồi quan dạy bỏ xác 
chung lại một hầm cho voi dậm. Lúc Tự Đức thập ngũ là năm 
1862. » (Mission de Qui Nhơn, Mémorial, số 54, ngày 30.06.1909 : 
Notices sur nos martyrs, trang 105-107, Nhà in Làng Sông) 

 

3, Chuyện nữ tu Anna Trị. 

« Bà Trị sinh ra tại Bình Thuận, cha mẹ ngoại đạo, chê con xấu láy, 
sang cho ông Định có đạo nuôi, may có sống chăng. Ông Định bão 
dưỡng nên khôn lớn ; cha mẹ thấy vậy đến đòi, xin trả đem về. Khi 
đầu ông Định không chịu trả, thì cha me đâm đơn xin quan ép ông 
Định trả con lại cho mình ; nên ông Định túng thế phải giao. Song bà 
Trị đã biết lẽ đạo, thì thật lòng chẳng ưng về với cha mẹ ngoại ; mà 
giả đò ưng về với cha mẹ ; cho ông bõ nuôi khỏi quan bắt bớ. 

Vậy về nhà cha mẹ ở đặng một ngày, qua nửa đêm cuốn vó trốn đi. 
Chẳng may gặp lính trạm chận lại. Khi ấy bà có đem theo ba mươi 
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Đến sau khi đã biệt tin tức, không ai tìm nữa, thì Đức Cha sai vô quê 
cũ, ở nhà phước Bình Thuận. Đến lúc bắt đạo, quan tỉnh phá nhà 
phước, thì sức bắt bà nhứt là bà Soạn. Bà Soạn nghĩ mình là thân đờn 
bà, đi một mình sợ nhiều nỗi éo le ; nên biểu bà Trị đi với mình cho 
có bạn ; bà Trị vưng lời ra đi cùng nhau. Đến dinh quan thượng, thì 
quân nộ nạt, biểu hai bà quá khóa ! song cả hai đều không chịu, nên 
xử bà ít chục roi, đoạn tống giam vào ngục, tư bộ sau án về cả hai 
phải án xử giảo một trật. » (Mission de Qui Nhơn, Mémorial, số 54, 
ngày 30.06.1909 : Notices sur nos martyrs, trang 104-105, Nhà in 
Làng Sông) 

 

4, Sắc lệnh năm 1918. 

Chị Anê Soạn và chị Anna Trị cùng các bạn chịu tử đạo dưới triều 
vua Tự Đức năm thứ 15 là năm Nhâm Tuất 1862, tại Phan Rí, tỉnh 
phủ Bình Thuận lúc đó.  

Cha Van Camelbeke Hân, như đã nói, tháng bảy năm 1865, đã rước 
hài cốt các vị tử đạo từ Phan Rí về an táng tại Dinh Thủy. Ngài cũng 
đã tìm được và mang về Toà Giám mục Qui Nhơn 31 sợi dây thừng 
dùng thắt cổ các vị. Đức cha Charbonnier Trí gửi các di tích tử đạo 
này về Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris, với ghi chú rõ ràng tên 
« Agnès Soạn » và « Anna Trị ». 

Lúc Đức cha Charbonnier Trí nhậm Giáo phận Qui Nhơn, ngài có ý 
tìm hiểu điều tra về các vị tử đạo thời vua Tự Đức và trao phó công 
tác này cho cha Dourisboure. Nhưng hình như công việc không xúc 
tiến được nhiều. Mãi tới năm 1904, dưới thời Đức cha Grangeon 
Mẫn, Giáo phận Qui Nhơn mới lập xong Toà án điều tra về các vị tử 
đạo trong giáo phận từ năm 1859 tới năm 1862. Kết quả là đã được 
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Ngày 24.05.1921, Toà Thánh thêm vào danh sách này là cô Dần, 
chết trong tù tại Nha Trang lúc mới 13 tuổi. 

(Ngày 04.05.1962, các Giám mục Triều Tiên xin Toà Thánh tách rời 
các vị tử đạo của họ ra khỏi các vị tử đạo tại Việt Nam mà lập thành 
hồ sơ riêng. Và các vị tử đạo tại Triều Tiên nói đây được phong Chân 
Phước ngày 06.10.1968, rồi được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II 
phong hiển thánh ngày 06.05.1984). 

Hiện nay, chúng tôi không biết gì thêm về danh sách 21 vị tử đạo của 
Giáo phận Qui Nhơn nói trên, trong đó có hai nữ tu Mến Thánh Giá : 
chị Anê Soạn và chị Anna Trị. 

 

& 

 

Sau những cuộc bắt đạo dưới ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và 
Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam sẽ phải sống « Năm Kinh Hoàng 1885-
1886 » do phong trào Văn Thân gây ra. 

 

7, Các nữ tu Đa Phạn tại Thanh Hoá. 
« Vào năm 1884-1885, quân Văn Thân (các nho sĩ) đã thực hiện 
những cuộc tàn sát người có đạo trong tỉnh Thanh Hoá. Giáo xứ lớn 
Đa Phạn bị phá huỷ và giáo hữu bị giết hay bị phân tán. Giáo xứ này 
có từ thế kỷ thứ XVII và là một trung tâm tôn giáo từ 200 năm trước. 
Có một nhà dòng nữ, mà trong lúc biến loạn tất cả các nữ tu đều bị 
giết hết, trừ ra một chị đã trốn thoát. Đa Phạn không còn ngoi dậy 
được sau thảm cảnh ấy. Hiện nay [1950] tôi nghĩ rằng giáo xứ chưa 
có tới 200 tín hữu, chỉ có một linh mục cư ngụ tại đó từ năm 1935. » 
(Tường thuật của thừa sai Poncet : AMEP, tập « Poncet ») 
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8, Tại Nghệ An. 
Hoạt động của phong trào Văn Thân trong Giáo phận Nam Đàng 
Ngoài (Vinh) rất kịch liệt. Thiệt hại của giáo phận sau những biến cố 
năm 1885-1886 rất nặng nề : 264 trên 428 họ đạo bị triệt phá, số giáo 
hữu bị tàn sát là 4.779 người, thêm vào đó là 1.181 chết vì chiến 
tranh và đói khổ, 400 người bị Văn Thân bắt mất tích51.  

Giáo phận Nam Đàng Ngoài, đặc biệt ở Nghệ An, vẫn có các nữ tu 
Mến Thánh Giá. Nhưng tiếc rằng chúng ta lại không được thông tin 
chính xác về số phận các nữ tu này lúc xảy ra biến cố Văn Thân. 
Chắc chắn các nữ tu cũng không thoát khỏi số phận chung của mọi 
giáo dân và giáo sĩ trong giáo phận. 

 

9, Tại Bắc Đàng Trong. 

« Năm Kinh Hoàng 1885-1886 » tại Giáo phận Bắc Đàng Trong 
(Huế). 

Năm 1850, khi Toà Thánh tách ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị và 
Quảng Bình ra khỏi Giáo phận Đông Đàng Trong (tức Qui Nhơn) để 
lập Giáo phận Bắc Đàng Trong (tức Huế), đã có những nhà dòng 
Mến Thánh Giá tại đây. Và theo thống kê chính thức mà chúng tôi có 
được, vào năm 1875 giáo phận có tất cả 7 nhà dòng, gồm 390 nữ tu 
(AMEP, tập 760, trang 201). 

Theo báo cáo tháng 05.1885 (AMEP, tập 760, trang 292), ngay trước 
cuộc bách hại của phong trào Văn Thân, trong giáo phận vẫn có 7 
nhà dòng mà lúc đó gọi là « bảy nhà phước » (AMEP, tập 760, trang 
189), gồm 384 nữ tu. 

Bảy nhà dòng đó là các nhà dòng nào ? 

Theo Nguyễn Văn Hội, Lịch sử Giáo phận Huế, Huế, 1993, trang 
298, đó là các nhà dòng : 

                                                 
51 Xem Trương Bá Cần, Lịch Sử Phát Triển Công Giáo Ở Việt Nam, tập II, Hà Nội, 
nxb Tôn Giáo, 2008, trang 514-517. 
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Kẻ Bàng và Mỹ Hương (Quảng Bình), 

Di Loan, Nhu Lý và Bố Liêu (Quảng Trị), 

Dương Sơn và Phủ Cam (Thừa Thiên). 

Trong biến cố Văn Thân tàn sát người có đạo, tại Quảng Bình và 
Quảng Trị, rất nhiều nữ tu bị tử vong và nhà dòng của họ bị phá huỷ. 
Sau đây là một vài sử liệu tường thuật những cuộc bách hại này. 

 

1, Nhà dòng Nhu Lý : 

« Ngày 07.09, tất cả các làng lân cận theo mệnh lệnh đã nhận được 
từ thành Quảng Bình cùng loạt khởi chiến toàn bộ. Các đàn ông 
mạnh khoẻ tập trung lại và trong chốc lát tất cả đám người ô hợp 
ngoại giáo, được hộ tống bởi các nho sĩ là những tên ăn thịt người 
công giáo, cùng nhau lên đường. Chúng tiến thẳng tới Nhu Lý, mỗi 
người theo đường ngắn nhất của mình và chẳng bao lâu toàn thể giáo 
xứ đã bị họ bao vây. 

Trong đêm tối hôm đó, các nữ tu (có một nhà dòng đẹp tại Nhu Lý) 
và linh mục bản xứ với cha phó của ngài, cùng với phân nửa giáo dân 
đã thoát thân chạy tới được Dương Lộc, trung tâm cuộc kháng cự. 

Có khoảng 80 giáo dân trốn vào Huế, thay vì đến Dương Lộc vì họ 
thấy nơi này không an toàn cho họ. » (J.M. Héry, AMEP, tập 817, 
quyển 3, trang 35 : tại Nhu Lý) 

Đức cha Caspar Lộc cũng xác định rằng : 

« Trên hai ngàn tín hữu Dinh Cát đã tập trung tại Dương Lộc ngay 
khi nghe những tiếng đồn đầu tiên sẽ có biến loạn. Chính tại nơi đó, 
gần như tất cả họ đều bị thảm sát. Giữa đám tín hữu trên, có các nữ 
tu nhà dòng Nhu Lý. » (Mgr Caspar aux directeurs du Conseil à 
Paris, le 04 décembre 1885 : AMEP, tập 760, trang 310, 5) 

Thừa sai Allys Lý (lúc này chưa là giám mục) phúc trình lên Đức 
cha Caspar Lộc rằng : 
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« Nhất là tại xứ đạo Dương Lộc, cuộc thảm sát thật rùng rợn. Chắc vì 
không hiểu rõ được cái nguy hiểm đang rình rập họ, hay là nghĩ rằng 
hợp chung sức lại thì họ sẽ kháng cự được với bọn bất lương. Bốn 
giáo xứ lớn, bốn linh mục bản xứ và khoảng 60 nữ tu đã tập trung tại 
Dương Lộc, họ đã có thể đẩy lui được nhiều đợt tấn công của quân 
phiến loạn, nhưng bọn này lại càng nổi điên hơn vì bị kháng cự, đã 
thề sẽ tiêu diệt hết các người có đạo. Chúng gọi thêm quân tăng viện, 
dẫn tới cả một con voi chiến, trước những sức mạnh như vậy, các 
người bị vây hãm có lẽ đã mất can đảm và quân giặc phá được mọi 
rào cản, tiến vào bên trong vòng bảo vệ của giáo dân. Và sự gì đã xảy 
ra lúc đó ? Chẳng ai có thể kể lại chuyện này ngoài đám quân cướp 
đã gây nên thảm cảnh tang tóc đó. Lửa, khói, gươm, giáo, tất cả đều 
dùng để tàn sát hai hay ba ngàn người tập trung tại nơi đây. » (P. 
Allys à Mgr Caspar, Phủ Cam le 12 octobre 1885 : AMEP, tập 760, 
trang 304, 15-16) 

Thừa sai Héry Y kể thêm rằng : 

« Các nữ tu Việt Nam nhà dòng Nhu Lý đã lẩn trốn vào Dương Lộc 
ngay cơn nguy hiểm đầu tiên, tất cả đều bị thảm sát hết. Chỉ có một 
nữ tu duy nhất vắng mặt tại Quảng Bình thì thoát mạng, năm mươi 
nữ tu bị giết chết. » (J.M. Hery, AMEP, tập 760, trang 304, 15-16) 

Tuy nhiên, cha Nguyễn Văn Hội cho biết chị nữ tu này « về sau Văn 
Thân đến cũng bị giết » (1886) : 

« Một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá tên là chị Y, thuộc tu viện Nhu Lý 
cũng bị giết. Giáo dân bị lùa vào nhà thờ Mỹ Phước rồi Văn Thân 
châm lửa đốt, 442 người đã bị chết, chỉ trừ một số thoát nạn. » 
(Nguyễn Văn Hội, sđd, trang 379). 
 

2, Nhà dòng Di Loan : 

Thừa sai Girard Hoà và thừa sai Closset Lương, hai linh mục đang 
phụ trách chủng viện An Ninh, đã kể rằng : 

Thứ bảy ngày 12.09.1885, « vào lúc nguy kịch nhất, 60 nữ tu nhà 
dòng Di Loan, nhiều đàn bà phụ nữ và trẻ con tập trung cả vào trong 
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Tại chủng viện, nhiều đôi mắt rơi lệ vui mừng khi thấy cha 
Dangelzer Đăng dẫn toán quân bảo vệ sau cùng tới nơi được bình an 
vô sự. 

Quân địch đã điên cuồng gào thét khi thấy con mồi thoát khỏi tay 
bọn chúng. Họ liền châm lửa đốt nhà thờ, nhà dòng và mọi nhà cửa 
giáo xứ Di Loan, đủ cho ta thấy cái điên loạn bất lực của chúng. 

Giáo dân đã mất mát của cải biết bao nhiêu trong ngày hôm đó ! 
Ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy của Di Loan, mái ngói với 
tường gạch, được xây dựng từ 5 năm trước và mới hoàn tất chỉ được 
vài ngày. Nhà dòng Di Loan nơi dành dụm tiết kiệm của 60 nữ tu, 
với bao nhiêu hy sinh từ 25 năm qua để xây được một tu viện bằng 
gạch như vậy. » (AMEP, tập 760, trang 301, 9-13) 

Sau hơn hai tuần lễ cầm cự, ngày 02.10, chủng viện An Ninh được quân 
tiếp cứu từ Huế ra giải vây, thoát khỏi cuộc tàn sát của Văn Thân. 

 

3, Nhà dòng Bố Liêu : 

Bố Liêu nằm trong tỉnh Quảng Trị. Chiều ngày 06.09.1885, « 400 giáo 
dân và 40 nữ tu bản xứ thuộc giáo xứ Bố Liêu đã thoát thân vào kinh 
đô Huế với vị linh mục quản nhiệm. Khoảng 100 bổn đạo nhất quyết ở 
lại trong làng, và một vài nữ tu ít lo lắng bảo vệ đời sống mình. […] 

 



Chương 8 : Các nữ tu tử đạo 245 
 
[Mọi người ở lại bị dồn vào trong nhà thờ], nhà thờ bị đốt cháy và họ 
bị chết thiêu trong đó. Tất cả đều bị tử vong, con số là từ 120 tới 130 
người. » (AMEP, tập 817, quyển 3, trang 38 : tại Bố Liêu). 

Thừa sai Héry Y còn kể lại rằng : 

« Chúa nhật ngày 6 tháng 9 […], vào lúc 6 giờ chiều, tất cả những ai 
muốn thoát chết đều đã lên đường cùng với cha chính xứ của họ và 
nhà dòng […]. 

Sau cùng, ngày 8 tháng 9, họ tới Thuận An và từ đó tới Huế. Họ 
khoảng 400 bổn đạo và 40 nữ tu bản xứ. Những người nào ở lại trong 
giáo xứ, gần như tất cả đều bị tàn sát. » (AMEP, tập 817, quyển 5, 
trang 6-7 : giáo xứ Bố Liêu). 

 

, Nhà dòng Mĩ Hương : 4

Tại giáo xứ Mĩ Phước, không có nhà dòng, nhưng khi quân Văn 
Thân nổi lên, « có hai nữ tu bản xứ đang ở Mĩ Phước vào lúc đó, cả 
hai đều bị giết chết cùng với các bổn đạo. » (AMEP, tập 817, quyển 
4, trang 14 : tại Mĩ Phước). 

Còn về giáo xứ Mĩ Hương, thừa sai Héry Y tường trình : 

« Ngày 8 tháng 9 [1885], vị thừa sai xứ Sáo Bùn [tức cha Héry Y] đi 
đến Mĩ Hương cứu các nữ tu bản xứ đang chết đứng vì lo sợ trên 
những đồi cát ; từ những đồi cát đó, họ nhìn thấy lửa cháy ở xứ Ba 
Ngoạt và ở rất nhiều họ đạo xứ Bái Trời. » (AMEP, tập 817, quyển 5, 
trang 16). 

Rồi nhiều tháng sau, giáo xứ Mĩ Hương mới bị tàn phá. 

« [Đầu năm 1886], giáo xứ Mĩ Hương sau khi bị cướp bóc, đã bị đốt 
cháy […]. 

Không một tín hữu nào bị giết tại Mĩ Hương khi nhà cửa bị hoả 
hoạn, bởi vì vị thừa sai xứ Sáo Bùn đã cho tất cả họ chạy về nhà của 
ngài kịp thời. Các nữ tu bản xứ có một nhà dòng tại đấy cũng bị mất 
sạch, cả nhà cửa lẫn dụng cụ làm việc, vì không thể nào chuyển dời 
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Thừa sai Héry Y trình Đức cha Caspar Lộc rằng : 

« Sáo Bùn, ngày 22.01.1886 

Giáo xứ Mĩ Hương bị đốt cháy ngày 17 tháng giêng. Về nhà dòng thì 
chẳng còn một mảnh vụn nào, vì ngọn lửa chẳng tha bỏ sự gì ; nhà 
dòng mà con đã từng bao nhiêu lần tu sửa, đã bị tàn phá hoàn toàn.  

Kính thưa Đức Cha, không thể nào tiên liệu trước được và không thể 
nào chống cự lại được. Con đã tiếp nhận các nữ tu và giáo dân, phần 
thì bằng ghe thuyền, phần thì đi bộ băng qua các đồi cát. Chúng con 
cứ phải dừng chân mỗi 200 mét, nỗi sợ hãi làm chúng con kiệt sức, 
lại còn bị cơn đói dày vò nữa. » (AMEP, tập 761, trang 3, 1-2) 

Sau những ngày tháng « Kinh Hoàng » trên, « Đức cha tập hợp tại Huế 
các nữ tu Mến Thánh Giá nào đã thoát thân được, và năm 1886, cha 
Grosjean trở thành linh mục tuyên uý của các chị và là người giảng dạy 
cho họ. » (Répertoire des Membres de la Société des Missions 
Étrangères, 1659-2004, par Gérard Moussay et Brigitte Appavou, 
Paris, éd. Archives des Missions Étrangères, 2004, notice n°1541).  

 

& 

 

Cha Nguyễn Văn Ngọc, một linh mục Giáo phận Huế, đã tổng kết 
như sau : 

« Sau cơn bắt đạo Phân Tháp [sic], Đức cha [Sohier] Bình đã tận tâm 
tái lập 7 phước viện về phương diện tinh thần cũng như vật chất. 
Nhưng đến năm 1885, giặc Văn Thân nổi lên, cơn bắt đạo trở nên tàn 
sát, các phước viện bị tổn thất nặng nề : 

- Phước viện Bố Liêu (và 40 nữ tu) bị hủy hoại, còn 40 nữ tu, một số 
trốn được vào Huế, một số phải thiệt mạng : kẻ bị đốt cháy, người bị 
đạn bắn hay bị mắc lao đâm thủng. Phước viện Bố Liêu bị bãi bỏ, số 
nữ tu còn sót lại sau vào phước viện Kim Long. 
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- Phước viện Nhu Lý bị đốt cháy, còn 58 nữ tu chạy trốn ở làng 
Dương Lộc, về sau tất cả đều bị chết thiêu tại nhà thờ Dương Lộc, 
ngày 8-9-1886. 

- Phước viện Di Loan bị đốt, 60 nữ tu trốn lánh tại Chủng viện An 
Ninh. Cuối cùng 60 nữ tu ấy được hoàn toàn lành mạng, nhưng nhà 
cửa và đồ đạc bị đốt sạch. 

- Phước viện Mỹ Hương với 50 nữ tu. Khi giặc Văn Thân đến thì các 
chị đã vào Sáo Bùn để lánh nạn, nên phước viện bị đốt hết năm 1886, 
còn các chị phải di cư vào Kim Long. 

Như vậy, từ ngày Dòng Mến Thánh Giá được thành lập, đã trải qua 
không biết bao nhiêu sự khó khăn, không những trong các vương 
triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Văn Thân, mà ngay cả trong 
các cuộc đảo chánh, chị em phải bị bắt bớ chém giết, tù đày trong 
những lúc đi truyền giáo sau thời Việt Minh khởi nghĩa. Hiện giờ tuy 
rằng các chị ở địa phận không chịu bắt bớ công khai, nhưng trong lúc 
thi hành việc truyền giáo, các chị đã chịu tất cả những nỗi khổ cực vì 
thiếu thốn, bạc đãi, nghi ngờ… Tuy nhiên vượt tất cả những trở ngại, 
Dòng Mến Thánh Giá vẫn tiến mạnh và đã thực hiện được những cải 
tổ để thích ứng với thời đại. » (Nguyễn Văn Ngọc, Lịch sử Dòng Mến 
Thánh Giá địa phận Huế, trang 3-4) 

 

10, Tại Đông Đàng Trong. 

Khi phong trào Văn Thân nổi lên, Giáo phận Đông Đàng Trong (hay 
Qui Nhơn) gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hoà và Bình Thuận. Đức cha Van Camelbeke Hân đang 
là Đại diện Tông toà (1884-1901). 

Trong « Năm Kinh Hoàng » do Văn Thân tàn sát người theo đạo 
công giáo, với khẩu hiệu « bình Tây sát Tả », toàn thể Giáo phận 
Đông Đàng Trong đã phải chịu rất nhiều đau thương. Các nhà dòng 
Mến Thánh Giá ở đây cũng cùng chung số phận với Giáo Hội địa 
phương của mình.  

Sau này, sử gia Adrien Launay có lời tổng kết như sau : 
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« Giáo phận Đông Đàng Trong (tức Qui Nhơn), có trên 41.000 tín 
hữu thì chỉ còn lại 17.000. Có 8 thừa sai, 7 linh mục bản xứ, 60 thầy 
giảng, 270 nữ tu, 24.000 giáo dân bị tàn sát ; 17 cô nhi viện, 10 nhà 
dòng, 4 nông trại, 2 chủng viện, 2 nhà phát thuốc, 1 nhà in, 1 toà 
giám mục và 225 nhà thờ bị hủy diệt. » (Nos Missionnaires, Paris, 
nhà xuất bản Retaux-Bray, 1886, trang 302). 

Số 270 nữ tu Mến Thánh Giá nói trên là ai ? Thuộc cộng đoàn nào ? 
Họ đã bị thảm sát ra sao ? Chúng ta sẽ đọc lại trong một bài báo của 
cha Eugène Durand, ngài là thừa sai tại giáo phận này. Bài báo mang 
tựa đề « Các nữ tu Mến Thánh Giá » được phổ biến tại Pháp năm 
1930. Ngài viết : 

« Những cuộc tàn sát tập thể vào « Năm Kinh Hoàng » từ tháng 
07.1885 tới tháng 07.1886, đã dìm vào biển máu và lửa các giáo sở 
trong 12 tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam xứ Việt Nam. Tôi 
chỉ xin nói ở đây về 6 tỉnh thuộc Giáo phận Qui Nhơn mà tôi biết rõ 
hơn mà thôi. 

Trong những năm trước cuộc tàn sát kinh hoàng, trung bình một năm 
có 2.000 người lớn trở lại đạo và khoảng 10.000 trẻ em được rửa tội 
« in articulo mortis » (trong cơn nguy tử). Con số này đã cho ta thẩm 
định được lòng hăng say nơi các nữ tu Mến Thánh Giá và những chị 
đã đi ban phép Rửa Tội. Trong số 450 nữ tu thì 270 bị tàn sát, trong 
số 12 nhà dòng thì 10 bị triệt hạ, trong số 19 cô nhi viện thì 17 bị phá 
huỷ hoàn toàn. Cùng lúc có 8 thừa sai, 7 linh mục địa phương, 60 
thầy giảng và thầy thần học, 24.000 tín hữu bị chém đầu, bị đâm 
chết, bị dìm nước, bị chôn sống, bị hỏa thiêu trong các nhà thờ hay 
trong những túp lều tranh của họ. 

Phan Rang, miền nam xứ Trung, tại họ đạo Dinh Thuỷ có một cộng 
đoàn Mến Thánh Giá nhỏ. Chị bề trên và hai chị khác đang ở với gia 
đình tại Khánh Hòa đã thoát cuộc tàn sát và chạy được vào Sài Gòn. 
Sáu chị khác ẩn náu tại nhà những người Chàm tốt bụng. Sáu chị sau 
cùng bị ném xuống giếng của nhà dòng và người ta đổ phân lên trên. 
Một chị ở trên còn có thể thở được trong hai ngày. Bị nghẹt thở và bị 
cơn khát dầy vò nên chị đã kêu cứu. Một người ngoại đạo đi qua đã 
trả lời chị bằng những câu chửi rủa. Chị nói với hắn :  
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- Tôi có ba đồng bạc khâu giấu trong áo, kéo tôi lên khỏi đây thì tôi 
sẽ cho anh. 

Lòng tham lam tội lỗi đã thúc đẩy hắn hành động, chứ không vì tình 
thương xót cảm thông. Nhưng liền đó, sự hận thù đã trở lại vượt trên 
hết mọi sự. Sau khi đã bóc lột tiền bạc của chị, tên khốn nạn đã 
quăng chị vào đám than hồng đốt lên từ đống gỗ dọn sẵn dùng để 
làm một ngôi nhà thờ mới. Và khi thấy chị còn vùng vẫy được trong 
cơn đau đớn, nó đã đập nát đầu chị bằng một cây gỗ xà nhà.  

Cũng thuộc nhà dòng này, một nữ tu già đang hưu tại gia đình, đã 
không muốn theo các giáo dân khác trong thôn trốn lên núi. Bà bình 
thản lần hạt khi những kẻ sát nhân đến nhà bà. Lúc họ vào nhà, bà 
quỳ gối và đã bị chúng chặt đầu, tay vẫn cầm chuỗi lần hạt. […] 

Nha Trang là tỉnh ở phía bắc Phan Rang, có một nhà dòng ở Bình 
Cang. Nơi đây các nữ tu đã có thể thoát khỏi cái chết cùng với 800 
tín hữu trên tổng số 2.800, nhờ hai tàu buôn được Giáo phận Sài Gòn 
gởi ra vùng bờ biển miền Trung. 

Phú Yên là tỉnh ở phía Bắc, gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Hai cha 
thừa sai, ba linh mục bản xứ và 5.800 trên gần 7.000 giáo dân bị tàn 
sát cách dã man. Ở Mằng Lăng và Hoa Vông, có hai nhà dòng Mến 
Thánh Giá và hai cô nhi viện rất lớn. Một số nữ tu ở Mằng Lăng đã 
có thể kịp thời trốn thoát khỏi đó, ít nữa là để đi chịu chết ở nơi khác. 
Một nhóm nhỏ đã ẩn náu trên một ngọn đồi phía đông, gần một họ 
đạo, nhưng đã bị phát giác và bị tàn sát. 

Hồi còn là một thừa sai trẻ, năm 1888, tôi đã đến viếng đống tro tàn 
đổ nát của nhà dòng xinh xắn và cô nhi viện tuyệt đẹp tại Hoa Vông, 
hai cây cau còn nghiêng mình bên bờ giếng. Người ta bảo tôi : 

- Chính trên hai cây cau ấy mà chị bề trên cùng chị phụ tá đã bị treo 
cổ ; và trong lòng giếng sâu này, các chị nữ tu khác đã bị xô đẩy 
xuống. 

Tại tỉnh lớn Bình Định, nhờ ở gần cảng và gần đồn lính Pháp ở Qui 
Nhơn, hai cộng đoàn Gò Thị và Làng Sông đã thoát nạn nhờ chạy 
trốn được. Ba cộng đoàn khác thì bị huỷ diệt hoàn toàn : 
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- Tại Đại Chủng viện Nước Nhĩ, có một cộng đoàn Mến Thánh Giá. 
Mặc dù cha Macé Sĩ dự tính bắt đầu cố thủ, nhưng những ngọn đuốc 
lửa bách hại đã mau lẹ tấn công. Các nữ tu bị tàn sát ngay trong nhà 
dòng của mình với 50 người đang ẩn náu nơi đó ; còn cha Macé Sĩ 
thì bị giết chết trong nhà nguyện Đại chủng viện. 

- Tại Thác Đá, về phía Bắc, có một nhà dòng và một cô nhi viện. Đa 
số các chị Mến Thánh Giá đã bị thiêu sống ngay trong nhà thờ nơi 
mà cha Barrat Chung đã tụ tập giáo xứ chính của ngài lại mà chuẩn 
bị cho bổn đạo được chịu chết. 

- Ở Gia Hựu, có một nhà dòng đầu tiên và hai cô nhi viện quan trọng 
nhất của Giáo phận Qui Nhơn. Cha Dupont Minh, trước khi bị chận 
giữ đã cố gắng mở một lối thoát về Qui Nhơn. Vừa khởi hành đi 
được vài cây số thì cha đã bị bao vây tại chân đồi mà chúng tôi đã 
gọi là « Đồi Tử Đạo ». Cha đã bị tàn sát với gần như tất cả các nữ tu 
Mến Thánh Giá cùng 1.700 tín hữu. Tất cả mọi người lãnh nhận ơn 
tha tội lần cuối, rồi đồng quỳ gối xuống trên đường các quan lại mà 
tự dâng mình chịu tử đạo. 

Trong tỉnh Quảng Ngãi, cứ 6 giáo dân thì hơn 5 người bị sát hại. Chỉ 
quãng 1.000 người được cứu thoát, sau khi họ đã anh dũng kháng cự, 
họ được cha Maillard từ Đà Nẵng đến với tàu của Pháp cứu thoát. Có 
hai nhà dòng và bốn cô nhi viện trong tỉnh này, với quãng một trăm 
nữ tu Mến Thánh Giá. 

Nhà dòng đầu tiên là nhà Phú Hòa : 

- Sự thật bách buộc tôi phải thêm vào đây một chi tiết đáng lưu ý, (và 
may là rất hiếm ở xứ Annam) : phần lớn các nữ tu ở khoảng tuổi 40 
đã bị tàn sát ngay dưới mắt cha Guégan Hoàng sau khi đã bị chúng 
lột sạch áo quần. Đó là do cái lòng lang dạ thú, hay đúng hơn, cái 
trò ma quỷ của bọn đi cắt cổ người. 

Một đồng nghiệp của tôi đã viết vậy. 

Sau đó, chúng hành xử cha Louis Guégan Hoàng […].  

Nhà dòng thứ hai không xa đó lắm, ở Phường Chuối, có gần hơn 60 
nữ tu Mến Thánh Giá. Vừa tảng sáng, họ đạo bị bao vây. Tất cả các 
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- Còn phải chịu đau khổ trong chốc lát, và tất cả chúng ta sẽ ở trên 
trời ! 

Rồi cầm lấy Thánh Giá trên bàn thờ, ngài ban phép lành lần cuối cho 
giáo dân và kêu to : 

- Lạy Chúa, xin đoái thương sai các thiên thần Chúa đến đón nhận 
các linh hồn của những người tử đạo này. 

Tóm lại, chỉ riêng tại Giáo phận Qui Nhơn, từ ngày 18 tháng 7 (các 
nhà dòng Quảng Ngãi) đến ngày 20 tháng 8 (các nhà dòng Phú Yên), 
vào năm 1885, trong 12 nhà dòng Mến Thánh Giá chỉ có 2 nhà thoát 
khỏi tàn phá. Đó là nhà Trà Kiệu và nhà Phú Thượng trong tỉnh Quảng 
Nam. Nhờ ở tương đối gần Đà Nẵng và nhờ sự trợ giúp vật chất có 
được, người ta đã tổ chức bảo vệ hai trọng điểm của huyện nơi 5.000 
tín hữu chạy tới trú ẩn. Còn những ai không chạy tới kịp thời, khoảng 
500 người, thì bị sát hại ngay trong nhà thờ của họ. Cũng trong thời kỳ 
Trà Kiệu trấn giữ phòng thủ suốt 23 ngày, chống lại với 10.000 tên cắt 
cổ người, đã có một chị Mến Thánh Giá chết vì bị trúng đạn. 

Hoà bình được tái lập lại, bọn chúng nói là bọn chúng bị thua liên 
tiếp là do sự xuất hiện của một Bà rất đẹp bay lượn vòng vòng quanh 
tháp chuông nhà thờ cùng một đoàn trẻ em sáng láng từ trời xuống 
khiến chúng kinh sợ. Tôi không biết đây là ảo ảnh của những kẻ 
ngoại hay là những biểu dương của Chúa ? Nhưng phải chăng 
chuyện ấy làm ta nhớ lại hàng ngàn những thiên thần nhỏ bé mà mỗi 
năm các nữ tu Mến Thánh Giá đã gởi về trời. Như vậy, vào năm 
1885, có 270 người trong số các chị đã gặp lại được các em, bằng 
con đường tử đạo vinh hiển ? » (Trích từ « Les Amantes de la 
Croix », báo Revue d’Histoire des Missions, tập số 7, Paris, 1930, 
trang 384-404.) 

& 
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Người mà Thiên Chúa đã sử dụng để ban ơn gọi và đặc sủng truyền 
giáo cho các nữ tu Mến Thánh Giá từ khi thành lập cho đến nay, đã 
dạy rằng : 

« Vì là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô, vị thừa sai tông tòa 
phải là người chịu đau khổ đến mức buộc phải từ bỏ mọi thú vui thân 
xác hay tinh thần trái nghịch với bậc sống mình, phải coi chúng như 
những thứ thật xấu xa. Vậy, theo châm ngôn quan trọng này, một 
thừa sai tông tòa tốt lành phải trở nên lễ vật hiến tế xứng với bậc 
sống mình ; người ấy sẽ học hỏi đạo lý cao siêu cần cho người môn 
đệ đích thực của Chúa, như thánh Phaolô, chỉ cần biết duy nhất một 
mình Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mà thôi : « Tôi đã không 
muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức 
Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. » (1 Cor 2, 2). » (AMEP, tập 
121, trang728).  

Qua những lời trên của Đức cha Lambert, chúng ta thấy các nữ tu tử 
đạo thật là những thừa sai lý tưởng. Và cũng như Đức cha Lambert đã 
nhận định, họ « như tấm bánh hiến dâng và lễ vật hy tế mà Con Thiên 
Chúa đã thực hiện khi Ngài ở trần gian » (AMEP, tập 121, trang 677). 

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã kêu gọi các bậc đàn chị của chúng ta 
bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho 
Thiên Chúa ngay từ lúc Dòng Mến Thánh Giá mới được thành lập 
trên quê hương đất nước Việt Nam. Nhờ Thiên Chúa ban ơn trợ giúp, 
những con người vốn mỏng dòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi 
thường. Chính khi các chị chịu trăm bề đau khổ, Thiên Chúa biểu lộ 
cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương.52

 

< >

                                                 
52 Cảm hứng theo Kinh Tiền Tụng trong lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
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Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

 

Phụ Lục 

 

 

 

Niên biểu Mến Thánh Giá Việt Nam 
 

 

 

Chữ viết tắt : 

* : không xác định địa điểm. 

C : Cam Bốt 

N : Đàng Ngoài 

T : Đàng Trong 

X : Xiêm La 

 

 

 

 



Phụ lục 254 
 

Thế kỷ XVII 

 

1640  N Chuyện ba cô trinh nữ xứ Đông do cha Đắc Lộ 
kể.

1663  N Cha Marini xác nhận rằng các thừa sai Dòng Tên 
không có ý lập dòng nữ tại Đàng Ngoài.

1667 01.11 N Cha Deydier cho biết có các nhóm trinh nữ tại 
Đàng Ngoài.

1667 19.10 X Đức cha Lambert có ý lập 1 cộng đoàn trinh nữ 
tại Xiêm La.

1670 14.02 N Công đồng Phố Hiến (hay Đàng Ngoài I).

1670 19.02 N Thành lập Mến Thánh Giá tại Phố Hiến, lễ khấn 
đầu tiên.

1670 12.10 X Đức cha Lambert viết thư xin ĐGH chuẩn nhận 
Dòng Mến Thánh Giá.

1671 .12 T Thành lập Mến Thánh Giá tại An Chỉ nơi nhà bà 
Lucia Ký (67 tuổi).

1672 19.01 T Công đồng Hội An I.

1672  X Thành lập Dòng Mến Thánh Giá tại Ayuthia 
(Xiêm La).

1673  * Cha Sevin tại Rôma không xin được sự chuẩn 
nhận cho Dòng Mến Thánh Giá.

1673  T Cha Courtaulin muốn cải tổ luật Dòng Mến 
Thánh Giá tại Đàng Trong.

1675 13.12 T Lễ khấn của 4 nữ tu tại Bầu Tây trước mặt Đức 
cha Lambert.

1675 18.12 T Lễ khấn của bà Bôna trước mặt Đức cha 
Lambert.
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1677  N Có gần 100 nữ tu Mến Thánh Giá tại Đàng 
Ngoài.

1678 28.08 * Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin công nhận Dòng 
Mến Thánh Giá.

1678  T Mến Thánh Giá An Chỉ phân tán, vì bà Lucia Ký 
bị bắt.

1679 02.01 * Đức Gíao Hoàng Innocentê XI công nhận Dòng 
Mến Thánh Giá.

1679 15.06 * Đức cha Lambert từ trần tại Ayuthia (Xiêm La).

1679  T Cha Courtaulin lập nhà dòng tại Hội An.

1681  T Cha Le Noir muốn sửa đổi luật dòng tại Đàng 
Trong.

1682  T Công đồng Hội An II (với Đức cha Laneau).

1684 29.10 * Đức cha Pallu từ trần tại Phúc Kiến (Trung Hoa).

1686  N Mẹ Paula bị bắt bớ hành hạ công khai tại Phố 
Hiến.

1693 01.07 N Đức cha François Deydier từ trần tại Đàng 
Ngoài.

 

 

 

Thế kỷ XVIII 

 

1701  N Nhà Mĩ Dụ (Nghệ An) bị bách hại.

1701 14.01 T Bà Lucia qua đời.

1710  N Các cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha ép 
các nữ tu Mến Thánh Giá sang Dòng Ba ông 
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thánh Đa Minh .

1712  N Nhà Ngãi Lang bị bách hại.

1712  N Một nữ tu nhà Kẻ Có chết vì tù tội.

1713 21.01 N Đức cha Bélot Lót trốn ở lại được Đàng Ngoài 
nhờ công Mẹ Cécile.

1714 09.08 N Đức cha Bourges Gia từ trần tại Ayuthia. Có 150 
nữ tu tại Đàng Ngoài.

1723  T Có 20 nhà dòng tại Đàng Trong lúc Đức cha 
Labbé từ trần.

1728  N Nhà Kẻ Tùng bị bách hại.

1730  T Cha Sennemand được an táng tại nhà thờ dòng 
Mến Thánh Giá tại Thợ Đúc.

1731 16.04 T Cha Flory giúp nhà phúc Nha Trang.

1731 .08 T Đức cha Alexandris cấm không cho lập thêm nhà 
dòng Mến Thánh Giá.

1733  N Mẹ Cécile qua đời. 

1738  N Nhà Kẻ Trình bị bách hại.

1740  N Nhà Bái vàng bị trộm cướp.

1740  T Đức cha de La Court cho tái lập các nhà dòng 
Mến Thánh Giá tại Đàng Trong.

1749  T Chỉ còn lại một nhà dòng Mến Thánh Giá tại 
Đàng Trong.

1751 08.06 N Có trên 400 nữ tu chia ra thành 25 nhà dòng tại 
Đàng Ngoài.

1751  N Chúa Nhật thứ I Mùa Chay : Đức cha Néez Lui 
cho 5 nữ tu khấn dòng.

1753  N Công đồng Đàng Ngoài II ra nghị quyết : nữ tu 
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chỉ được khấn đức khiết tịnh khi đã đủ 40 tuổi.

1753  N Công đồng Đàng Ngoài II liên quan tới nhà dòng 
Ngọc Đàng.

1754  N Đức cha Néez Lui cho 3 nữ tu khấn dòng.

1755 10.08 N Đức cha Néez Lui cho 5 nữ tu tại Trại Nhồi khấn 
dòng.

1755 15.08 N Đức cha Néez Lui cho 3 nữ tu tại Kẻ Trình khấn 
dòng.

1760 26.05 N Các nhà dòng thuộc địa phận Đông Đàng Ngoài 
kêu nài lên Tòa Thánh.

1762  N Nhà dòng Kiên Lao xin dời sang Tây Đàng 
Ngoài.

1764  N Đức cha Louis Néez Lui từ trần.

1771  C Cha Levavasseur lập nhà dòng tại Cam Bốt.

1771  T Cha Nicolas Duệ đã tái lập những nhà Mến 
Thánh Giá tại Nha Trang.

1776  N Vua ra lệnh bắt đạo, các nữ tu phải phân tán.

1778  C Bảy trinh nữ bị cướp biển Cam Bốt giết chết tại 
Hà Tiên.

1779  T Đức cha Labartette tái lập nhà dòng Mến Thánh 
Giá tại vùng Quảng Trị.

1785  N Một ni cô trở lại đạo, vào tạm trú trong nhà dòng 
Mến Thánh Giá.

1786  N Nạn đói miền Bắc.

1787  N Quân Tây Sơn tàn phá các nhà thờ và nhà dòng.

1792  N Đức cha Longer Gia viết bài « Khuyên Người 
Nhà Mụ ».
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1795 .10 N Công đồng Kẻ Vĩnh ra « 11 phép cho dòng Mến 
Câu Rút ».

1795  N Luật về « Bưng cơm khách » và « Thuê đàn ông 
làm ruộng ».

1797 25.04 T Có 6 nhà dòng tại vùng Huế (150 nữ tu) và 1 tại 
Phú Yên (22 nữ tu).

1797 21.05 T Quân Tây Sơn phá đổ hết các nhà dòng Mến 
Thánh Giá.

1798  T Nhiều nữ tu bị bắt chung với cha Emmanuel 
Triệu tại Huế.

1799  N Đức cha Longer Gia ra kỷ luật : « Nhà thày 
không được ra vào nhà chị em ».

 

 

 

Thế kỷ XIX  

 

1800  N Nhắc lại kỷ luật « Nhà mụ thuê đàn ông ».

1800  N Hai nữ tu trẻ chối đạo bị đuổi ngay ra khỏi nhà 
dòng.

1805  T Tại Huế có 6 nhà dòng gồm 200 nữ tu. Tại Phú 
Yên có 1 nhà, gồm 16 nữ tu.

1808  T Đức cha Labartette cho các nữ tu khấn tạm : 3 
tháng, 6 tháng, hay 1 năm.

1822  * Chị Jaricot lập ra hội « Truyền Bá Đức Tin » tại 
Lyon (Pháp). Hội này đã giúp Dòng Mến Thánh 
Giá trong việc truyền giáo.
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1823  T Đức cha Labartette từ trần.

1830  T Đức cha Taberd Từ cho lập nhà dòng Tân Triều 
và Lái Thiêu.

1832  T Cha Delamotte ở nhà dòng tại Nhu Lý.

1838  N

N

T

Tây Đàng Ngoài có 40 nhà dòng Mến Thánh 
Giá ; Đông Đàng Ngoài có 3 nhà dòng Mến 
Thánh Giá ; Đàng Trong có 20 nhà dòng Mến 
Thánh Giá.

1838  N Dì Zi và các nữ tu Bầu Nọ giúp ba thầy giảng tử 
đạo Mĩ, Đường và Truật.

1838  T Một nữ tu tại Di Loan đã chối đạo.

1839  T Nữ tu Nguyễn Thị Hậu bị bắt tại Nhu Lý.

1840  T Đức cha Taberd Từ qua đời tại Ấn Độ.

1841  N Trịnh Quang Khanh bắt được 2 nữ tu và một bà 
bổn đạo, ông cho bêu trần truồng họ giữa phố 
chợ.

1841  N Nữ tu Anna Khiêm yên ủi bà Anề Đê trong nhà 
tù.

1841 29.01 T Nữ tu Nguyễn Thị Hậu qua đời tại nhà dòng Phủ 
Cam lúc 27 tuổi.

1841  T Công luận Gò Thị cấm các cha xứ cho các nữ tu 
vào làm bếp.

1842  N Hai nữ tu Anna Khiêm và Anê Thanh không biết 
chữ và bị lừa nên đã ký tên chối đạo.

1843  * Đức cha Forbin-Janson lập ra hội « Thánh Hài 
Nhi » tại Pháp. Hội này đã giúp Dòng Mến 
Thánh Giá rửa tội các trẻ em.

1844  T Chia giáo phận : Đông Đàng Trong và Tây Đàng 
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Trong.

1844  T Đức cha Lefebvre Ngãi lập nhà dòng Cái Mơn.

1845  T Có 15 nhà dòng Mến Thánh Giá tại Giáo phận 
Đông Đàng Trong.

1846  N Tây Đàng Ngoài chia thành 2 :  

Tây Đàng Ngoài (Hà Nội) : có 453 nữ tu Mến 
Thánh Giá. 

Nam Đàng Ngoài (Vinh) : có 220 nữ tu Mến 
Thánh Giá.

1846 08.10 T Đức cha Pellerin Phan được chịu chức giám mục 
tại nhà dòng Gò Thị.

1848  N Đức cha Retord Liêu rất khuyến khích các nữ tu 
tìm rửa tội trẻ em.

1850  N Bệnh dịch tại Đàng Ngoài, 20 nữ tu bị chết.

1850  N Đức cha Retord Liêu trình bày luật dòng Mến 
Thánh Giá cho Đức cha Albrand, Đại diện Tông 
tòa xứ Quế Châu (Trung Hoa).

1850  T Thành lập Giáo phận Huế.

1851  T Có 4 nhà dòng trong Giáo phận Tây Đàng 
Trong.

1851  T Đức cha Pellerin Phan ra 5 chỉ thị cho các nhà 
dòng Mến Thánh Giá trong Giáo phận Huế.

1855  T Có khoảng 300 nữ tu tại Giáo phận Huế.

1856  N Bắt đạo, các nhà dòng phải phân tán.

1857  T Bà Anna Miều khấn trong dòng Cái Mơn.

1858 09.12 T Nhà dòng Cái Mơn bị bách hại. Bà Lành và chị 
Ngọ bị bắt.
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1859  T Quân Pháp chiếm Sài Gòn.
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1859  * Dòng Mến Thánh Giá có tên trong tự điển các 
dòng tu : Dictionnaire des Ordres Religieux, do 
Abbé Migne xuất bản tại Pháp.

1860  * Chỉ dụ của triều đình vua Tự Đức ra lệnh bắt giữ 
các nữ tu.

1860  N Ba nữ tu dũng cảm tuyên xưng đức tin tại Kẻ 
Chợ.

1860  T Một nữ tu tại Kẻ Bảng (Huế) bị bắt, bị hành hạ 
và bị án đày ra Bắc.

1861  N Nữ tu Hiên bị lưu đày tại Bắc Ninh.

1861  N Một cựu nữ tu Mến Thánh Giá tố cáo cha Ngôn, 
cha bị bắt và chịu tử đạo.

1861  T Đức cha Cuenot Thể từ trần trong nhà tù.

1861  T Các nhà dòng Giáo phận Qui Nhơn giải tán.

1862  N Đức cha Theurel Chiêu sai 1 nữ tu đi thăm nuôi 
thừa sai Charbonnier bị bắt ở tù. Nữ tu này bị 
người ta lừa lấy hết tiền bạc.

1862  T Chị Soạn và chị Trị chịu tử vì đạo tại Phan Rí 
(Giáo phận Qui Nhơn).

1862  T Bà Lành và chị Ngọ ra khỏi nhà tù Vĩnh Long.

1865 30.04 * Đức cha Lefebvre Ngãi từ trần tại Marseille 
(Pháp).

1867  T Cha Gernot Quí cho các nữ tu Mến Thánh Giá 
Giáo phận Sài Gòn tu phục riêng.

1869  N Tây Đàng Ngoài có 21 nhà dòng Mến Thánh Giá 
với 450 nữ tu.

Đức cha Puginier Phước cho in sách Phép dòng chị 
em mến Câu Rút Đức Chúa Giêsu bằng tiếng Nôm.

1869  N
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1871  N Có 6 nữ tu làm trong nhà in giáo phận tại Kẻ Sở.

1873  N Tại Tây Đàng Ngoài, 10 nhà dòng bị cướp bóc 
và đốt cháy.

1873  T Giáo phận Qui Nhơn có 12 nhà dòng Mến Thánh 
Giá với 400 nữ tu.

1883 08.05 T Bà Matta Lành từ trần tại Tân Hưng.

1885  N Văn Thân giết hết các nữ tu nhà dòng Đa Phạn 
(Thanh Hóa) trừ ra một bà bề trên già chạy trốn 
được tới nhà dòng Thành Đức (Kim Sơn).

1885 15.01 T 2 nữ tu tại Mĩ Phước (Giáo phận Huế) bị giết.

1885 23.01 T Nhà dòng Mĩ Phước (Giáo phận Huế) bị tàn phá.

1885 06.09 T 40 nữ tu nhà dòng Bố Liêu (Giáo phận Huế) 
chạy vào Huế.

1885 08.09 T 50 nữ tu Sáo Bùn (Giáo phận Huế) bị tàn sát.

1885 .09 T 3 nhà dòng Dinh Cát, Bác Trồi và Đất Đỏ (Giáo 
phận Huế) bị phá hủy.

1885 12.09 T Nhà dòng Di Loan bị đốt cháy, 60 nữ tu tỵ nạn 
sang chủng viện.

1885 .09 T Các nữ tu tỵ nạn tại Dương Lộc (Giáo phận Huế) 
bị tàn sát, trong đó có tất cả các nữ tu nhà Nhu 
Lý, trừ ra duy nhất 1 nữ tu vắng mặt.

1885  T Tại Giáo phận Huế, trước biến cố Văn Thân, có 
7 nhà dòng gồm 384 nữ tu ; sau biến cố Văn 
Thân, còn lại 4 nhà dòng với 295 nữ tu.

1885  T Văn Thân giết chết 270 (trên 450) nữ tu của Giáo 
phận Qui Nhơn.
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1885  T Có tất cả là 336 nữ tu Mến Thánh Giá trong 4 
nhà dòng Cái Nhum, Cái Mơn, Chợ Quán và Thủ 
Thiêm.

1888  N Đức cha Puginier Phước ra 5 điều luật cho các nữ 
tu Mến Thánh Giá

1895  N Tây Đàng Ngoài chia thành 2 : Hà Nội (Tây 
Đàng Ngoài) và Hưng Hóa.

1899  N Thừa sai Martin lập các nữ tu « Tiểu Muội Thánh 
Michael » tại Phong Ý (Châu Lào).

 

 

 

Thế kỷ XX 
 

1900  N Công đồng Kẻ Sặt ra 14 điều cho nhà dòng Mến 
Thánh Giá.

1901  N Tây Đàng Ngoài chia thành 2 : Tây Đàng 
Ngoài (Hà Nội) và Thanh.

Đức cha Grangeon Mẫn cho xuất bản sách Bổn 
luật các nhà phước địa phận Bình Định, nhà in 
Làng Sông.

1905  T

Nhà in Kẻ Sở xuất bản sách quốc ngữ : Phép nhà 
chị em mến Câu Rút Đức Chúa Jêsu.

1907  N

1907 07.08 T Lễ ngân khánh khấn dòng của Sr Anna Miều.

1912  N Công đồng Kẻ Sở ra 17 điều luật cho các nhà 
dòng Mến Thánh Giá.

1912 26.05 T Cha Gernot quí từ trần tại Cái Mơn.
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1915 24.04 T Bà Anna Miều từ trần tại Cái Mơn.

1916  N Đức cha Marcou Thành đặt cho các nữ tu Phát 
Diệm tu phục riêng.

Đức cha Marcou thành xuất bản sách Sách dạy 
làm nên những việc bậc mình, là sách tu đức cho 
các nữ tu Mến Thánh Giá.

1917  N

1918 12.11 T Tòa Thánh ban Sắc Lệnh nhìn nhận hai nữ tu 
Soạn và Trị tử vì đạo.

1922  N Bắt đầu cuộc cải tổ hội dòng Mến Thánh Giá 
Phát Diệm.

Đức cha Cooman Hành xuất bản sách Luật phép 
nhà dòng nữ khấn đơn.

1924  N

Xuất bản sách Phép nhà dòng Mến Câu Rút địa 
phận Thanh.

1924  N

1924  N Nữ tu Maria Diện và những hiện tượng lạ 
thường.

1924  T Bắt đầu cuộc cải tổ dòng Mến Thánh Giá tại Sài 
Gòn.

1924 03.12 * Tòa Thánh yêu cầu đổi tên các giáo phận theo 
tên thành phố nơi giám mục thường trú.

1925 02.02 N Lớp khấn đầu tiên theo giáo luật 1917 tại Phát 
Diệm.

1925 21.11 T Nữ tu Thanh, con gái lớn của thánh Phanxicô 
Trung, từ trần tại nhà dòng Cổ Vưu (Quảng Trị). 

Xuất bản tại Sài Gòn sách Bổn Luật Nhà Phước, 
82 trang.

1925  T

1929 19.02 T Lễ khấn tạm tại Gò Thị.
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1932  N Lập Giáo phận Thanh Hóa (có 4 nhà dòng Mến 
Thánh Giá).

1934 .12 * Công đồng Đông Dương khuyến khích cải tổ 
Dòng Mến Thánh Giá.

1935 23.05 T Cha Solvignon Lành qua đời tại Qui Nhơn.

1935 22.08 T Lễ khấn trọn đời tại Gò Thị.

1938  N Giáo phận Hà Nội mở nhà tập cho nữ tu Mến 
Thánh Giá do các nữ tu Kinh Sĩ Thánh 
Augustinô điều khiển.

1938 02.11 T 12 nữ tu Mến Thánh Giá nhà Kim Hai tại Huế 
khởi sự nhà tập theo giáo luật 1917.

1939 21.11 T 9 nữ tu Mến Thánh Giá đầu tiên khấn lần đầu tại 
Kim Hai (Huế).

1940 18.04 T Sr. Marie de Lorette từ trần tại Sài Gòn.

1948 08.09 N Lễ khấn trọn đời đầu tiên của nữ tu Mến Thánh 
Giá Hà Nội.

1954  T Giáo phận Sài Gòn tiếp đón quãng 2.000 tu sĩ 
nam nữ từ miền Bắc di cư vào.

1960  * Tòa Thánh thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam.

1970  T Mừng 300 năm ngày thành lập Dòng Mến Thánh 
Giá tại Sài Gòn.

1970 07.06 * Đức cha Louis de Cooman Hành từ trần tại Pháp.

1975  * Thống nhất đất nước.

 

< >

 



Mục lục 267 
 

Tìm hiểu Lịch Sử Dòng Mến Thánh Giá 

 

 

Mục lục 

 

 
Lời ngỏ................................................................................................5 

Chương mở đầu : Đấng Sáng Lập ..................................................9 

Chương 1 : Khía cạnh pháp lý ..................................................... 23
1 Đức cha Lambert xin Tòa Thánh phê chuẩn.
2 Đức cha Pallu can thiệp.
3 Cha Courtaulin tại Đàng Trong.
4 Thánh Bộ ban ân xá năm 1678.
5 Đức Thánh Cha ban ân xá năm 1679.
6 Cha Le Noir tại Đàng Trong.
7 Tại Đông Đàng Ngoài.
8 Tại Đàng Trong.
9 Công đồng Lục Thuỷ Hạ năm 1753.
10 Tại Đông Đàng Ngoài (1).
11 Tại Đông Đàng Ngoài (2).
12 Tại Đông Đàng Ngoài (3). 
13 Dọn nhà.
14 Dòng Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài.
15 Tại Đàng Trong cuối thế kỷ 18.
16 « 11 phép cho Dòng Mến Câu Rút ».
17 « Bưng cơm khách ».
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18 Vài điều luật năm 1796.
19 Nhà dòng 30 nữ tu.
20 « Nhà thày không được ra vào nhà chị em ».
21 « Nhà mụ thuê đàn ông ».
22 Báo cáo năm 1806.
23 Thừa sai Masson.
24 Công Luận Gò Thị năm 1841.
25 Luật dòng thời Đức cha Retord Liêu.
26 Thư của Đức cha Pellerin Phan.
27 Qui Nhơn năm 1905.
28 Phát Diệm năm 1906.
29 Tại Sài Gòn 1924.
30 Công đồng Đông Dương năm 1934.
31 Tại Huế 1937.

 

Chương 2 : Lời khấn ......................................................................53 
1 Lời khấn.
2 Ba hình thức tu trì.
3 Những chứng nhân đương thời.
4 Tại Xiêm La.
5 Đức cha Lambert sang Đàng Trong lần thứ hai.
6 Cha Jean de Sainte Croix.
7 Đức cha Belot.
8 Đức cha Néez Lui.
9 Công đồng Đàng Ngoài năm 1753.
10 Tuổi khấn dòng.
11 Tại Đàng Trong.
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12 Đàng Ngoài năm 1807.
13 Công thức khấn tại Đàng Ngoài.
14 Lời dốc lòng.
15 Đàng Ngoài năm 1846.
16 Cha Gernot Quí tại Cái Mơn.
17 Tại Tây Đàng Trong năm 1866.
18 Tại Tây Đàng Trong năm 1867 : tu phục.
19 Công đồng Kẻ Sặt năm 1900.
20 Những sách luật dòng.
21 Lễ vàng tại Cái Mơn năm 1907.
22 Công đồng Kẻ Sở năm 1912.
23 Phát Diệm.
24 Qui Nhơn.
25 Sài Gòn.
26 Công đồng Đông Dương năm 1934.
27 Huế.
28 Hà Nội.

 

Chương 3 : Phục vụ (Đàng Ngoài) ................................................79 
1 Khi lập Dòng Mến Thánh Giá.
2 Dòng truyền giáo.
3 Trong giáo xứ.
4 Giúp đỡ cha Giuse Phước.
5 Mẹ Cécile.
6 Hơn một trăm nữ tu.
7 Một ni cô trẻ.
8 Nạn đói năm 1786.
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9 Dạy giáo lý.
10 Quân Tây Sơn năm 1789.
11 Lễ phục.
12 Điều Thiên Chúa thực hiện qua nạn đói.
13 Hội « Truyền Bá Đức Tin ».
14 Che giấu thừa sai.
15 Tại Kẻ Sở.
16 Mưu kế độc đáo.
17 Dì Zi (1).
18 Dì Zi (2).
19 Thư gửi nhà dòng.
20 Bà Đê và nữ tu Khiêm.
21 Hội « Thánh Hài Nhi ».
22 Đức cha Retord Liêu nói về Mến Thánh Giá.
23 Năm 1846.
24 Luật dòng năm 1850.
25 Đức cha Retord Liêu và Mến Thánh Giá.
26 Rửa tội trẻ con.
27 Gương sáng.
28 Tuyên xưng đức tin.
29 Đi rửa tội.
30 Nữ tu liên lạc viên.
31 Công đồng năm 1900.
32 Công đồng năm 1912.
33 Thời cải tổ.
34 « Nữ tử Bác Ái Đông Dương ».
35 Công đồng Đông Dương.
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Chương 4 : Phục vụ (Đàng Trong) .............................................103 
1 Nơi tạm trú cho các thừa sai và linh mục.
2 Lời cầu nguyện.
3 Giúp mục vụ giới nữ : Xiêm La.
4 Giá trị đức khiết tịnh.
5 Cha Estréchy và cha Heutte.
6 Đức cha Labbé.
7 Nữ tu Thợ Đúc.
8 Một dự án.
9 Sống chui.
10 Cám ơn các chị.
11 Các cô nhi nữ.
12 Trốn tránh.
13 Chuyện trẻ mồ côi.
14 Nhà cô nhi nữ.
15 Thư của Đức cha Lefebvre Ngãi.
16 Một bé gái mồ côi.
17 Dì Thu đi rửa tội.
18 Hạnh Đức cha Thể.
19 Nữ tu Anê Soạn và Anna Trị.
20 Mến Thánh Giá tại Tây Đàng Trong.
21 Trẻ con xứ Đàng Trong vào năm 1876.
22 Thời bắt đạo.
23 Cô Dần tử đạo.
24 Mến Thánh Giá Bình Cang.
25 Nhà dòng Cái Mơn năm 1905.
26 Ba trường sư phạm.
27 Công tác nguyên thủy.
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28 Trường học và bệnh viện.
29 Tại Huế 1930.
30 Tại Qui Nhơn 1933.

 

Chương 5 : Sứ mạng truyền giáo ................................................127 
1 Thể hiện muộn màng.
2 Thể hiện rõ ràng.
3 Một dự cảm rất kỳ lạ.
4 Ơn gọi được nhìn nhận.
5 Truyền đạt đặc sủng.
6 Dòng truyền giáo.
7 Toà Thánh công nhận.
8 Tiểu sử đầu tiên năm 1685.
9 Tại Đàng Ngoài năm 1713.
10 Năm 1723, Đức cha Labbé.
11 Năm 1740, nữ tu Thợ Đúc.
12 Năm 1751 tại Đàng Ngoài.
13 Năm 1766 tại Đàng Ngoài.
14 Năm 1785 tại Đàng Trong.
15 Báo chí bên Pháp năm 1835.
16 Báo chí bên Pháp năm 1845.
17 Đức cha Retord, năm 1846.
18 « Tự Điển Các Dòng Tu », năm 1859.
19 Sử gia Louvet, năm 1885.
20 Sử gia Launay, năm 1894.
21 Chứng từ của cha Durand.
22 « Các nữ tu bản xứ của chúng ta ».
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23 Tập viện tại Thanh Hoá.
24 Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

 

Chương 6 : Sống ơn gọi truyền giáo (1)......................................156 
1 Chị Anê và Chị Paula ?
2 Mẹ Anê Nghệ tại Kẻ Trứa.
3 Mẹ Paula tại Kẻ Bơn.
4 Mẹ Têrêsa và Mẹ Phanxica.
5 Thời bình an.
6 Một nữ tu xứ Kẻ Tùng.
7 Kinh hoàng.
8 Bị phân tán.
9 Nạn đói năm 1786.
10 Trẻ không tha, già không thương.
11 Cha Emmanuel Triệu bị bắt tại Huế.
12 Hai nữ tu trẻ quá khoá.
13 Nhận xét của thừa sai Taberd.
14 Thừa sai Delamotte tại Nhu Lý.
15 Ba nữ tu trao mình cho quỷ.
16 Tại Quảng Trị và Quảng Bình.
17 Nữ tu chối đạo.
18 Đi từng hai người.
19 « Mặc áo đen ».
20 Trịnh Quang Khanh 
21 Đồng trinh.
22 Hai nữ tu mù chữ.
23 Đi rửa tội trẻ nhỏ.
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24 Bà Mátta Lành và Dì Êlisabét Ngọ.

 
Chương 7 : Sống ơn gọi truyền giáo (2)..................................... 199
1 Chỉ dụ năm 1860.
2 Lưu đày và nô tỳ.
3 Ba nữ tu chứng nhân.
4 Chuyện thời bắt đạo.
5 Rạng danh Mến Thánh Giá.
6 Bản án giáo hữu Bố Liêu.
7 Tường trình của thừa sai Roy.
8 Các linh mục trẻ và nữ tu.
9 Cha Gernot Quí.
10 Nữ tu Miều.
11 Chương trình Thánh Hài Nhi.
12 Truyện Annà Nguyễn Thị Mầu.
13 Phúc trình năm 1890. 
14 Nữ tu Hà Nội năm 1905.
15 Nhà dòng Cái Mơn năm 1907.
16 Thuốc viên. 
17 Thích nghi vào hoàn cảnh mới.
18 Người nữ tu tận tuỵ.
19 Giáo phận Tông toà Huế.

 

Chương 8 : Các nữ tu tử đạo .......................................................225 
1 Đức cha Lambert hằng ước ao được tử vì đạo.
2 Nữ tu tử đạo đầu tiên.
3 Nữ tu Nguyễn Thị Hậu.
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4 Năm 1841 tại Đàng Ngoài.
5 Chết nơi lưu đày.
6 Nữ tu Anê Soạn và Anna Trị.
7 Các nữ tu Đa Phạn tại Thanh Hoá.
8 Tại Nghệ An.
9 Tại Bắc Đàng Trong.
10 Tại Đông Đàng Trong.

 

Phụ Lục : Niên biểu Mến Thánh Giá Việt Nam ........................253 
1 Thế kỷ XVII : 1640-1693 (Xiêm La, Đàng Ngoài, Đàng Trong, 

Cam Bốt).
2 Thế kỷ XVIII : 1701-1799 (Đàng Ngoài, Đàng Trong, Cam 

Bốt).
3 Thế kỷ XIX : 1800-1899 (Đàng Ngoài, Đàng Trong, Cam Bốt).
4 Thế kỷ XX : 1900-1975 (Đàng Ngoài, Đàng Trong).

 
Mục lục ...........................................................................................266 
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	Vào ngày lễ trọng Mân Côi, sau khi đã tham dự cuộc tĩnh tâm mà thời đó là cho tất cả các nữ tu, họ nhận tu phục và khăn che đầu màu đen, và tuyên thệ ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Những lời khấn này là lời khấn tạm và được lập lại mỗi năm vào cùng thời điểm. Sau thánh lễ, là chầu Thánh Thể, và suốt ngày là để cầu nguyện và suy niệm. » (như trên, trang 34)



