
TÓM LƯỢC HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ 

I. ĐẤNG SÁNG LẬP: Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte 

thành lập vào năm 1668 tại Xiêm La (Thái Lan). 

II. CHÂM NGÔN SỐNG: Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí 

chúng ta. 

III. MỤC ĐÍCH: Mục đích chính yếu được đề ra khi thành lập Hiệp hội này là để thôi thúc các tín 

hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa, và làm sao cho khắp 

các thành phố cũng như các xóm làng đều có một số tín hữu hàng ngày suy gẫm sự thương khó Đức 

Giêsu Kitô, rồi thể hiện suy niệm ấy ra bên ngoài bằng việc hy sinh hãm mình (Ltt II,1-2). 

IV. SỨ MẠNG: Các hoạt động của những thành viên phải trở thành lời kinh CHUYỂN CẦU:  

- Trong nguyện đường 

- Trong cuộc sống  

nhằm thánh hóa bản thân, gia đình và thế giới. 

V. NHIỆM VỤ 

1. Noi theo con đường hẹp Phúc Âm (Mt 7,13-14) 

2. Chuyên cần lãnh nhận các bí tích và tích cực sống Phụng vụ của Giáo hội. 

3. Tập trung lòng trí vào đối tượng duy nhất là Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hằng ngày, 

dành một ít thời giờ suy niệm về Người. 

4. Tự nguyện thực hành những việc hy sinh, hãm mình hằng ngày, đặc biệt trong Tuần Thánh, 

để hiệp thông với mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Đức Kitô. 

5. Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, nhất là thi hành giới luật yêu thương kẻ thù cách quảng 

đại. (Lc 6,27-35) 

VI . ĐẶC ĐIỂM 

1. Các thành viên không khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, chỉ giữ bản luật. Hình thức tông đồ 

độc đáo là xây dựng hòa bình, hòa giải, thực thi đức bác ái đối với kẻ thù (x. Ltt IV,6) và xây 

dựng con người mới cho Giáo hội và xã hội. 

2. Tất cả mọi người, bất kỳ thuộc phái tính hay địa vị nào đều được mời gọi gia nhập Hiệp hội, 

miễn là họ nhiệt tình khao khát tiến triển trên đường trọn lành Kitô giáo, sẵn sàng dấn thân 

làm việc tông đồ phù hợp với ơn gọi giáo dân theo tinh thần Đấng Sáng lập đề ra. 

KẾT LUẬN 

Đối với Đức Cha Lambert, Hiệp hội Tín Hữu Mến Thánh Giá là hoa quả của một khát vọng 

sâu xa, đã xuất hiện từ thời niên thiếu như một ý lực chi phối toàn bộ đời sống thiêng liêng của 

Ngài. Bản luật cũng như Linh đạo của Hiệp hội Tín Hữu Mến Thánh Giá đã trực tiếp gợi hứng cho 

việc hình thành Dòng Nữ Mến Thánh Giá. 

Như thế, Hiệp hội Tín Hữu Mến Thánh Giá thông dự vào ơn đặc sủng của Đấng Sáng lập và 

gia sản tinh thần của Đại Gia đình Mến Thánh Giá. 


