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Lời giới thiệu 

(năm 2006) 
 
 
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tập tiểu sử Đức cha 
Lambert de la Motte của linh mục Brisacier. Tập tiểu sử 
này được thực hiện vào năm 1685, tại Pháp. May mắn 
thay, kho lưu trữ văn thư của Hội Thừa Sai Paris hiện vẫn 
còn giữ nguyên bản chép tay ngày xưa. 
Tài liệu lịch sử này sẽ được trình bày qua bản dịch thuật 
tiếng Việt do anh Cao Kỳ Hương đảm nhiệm, với những 
chú thích do chúng tôi thêm vào. Nhưng trước hết, chúng 
tôi xin nói mấy lời về : tác giả, nguồn tài liệu, thời điểm 
soạn thảo, giá trị tập tài liệu này và những chú thích. 
 
Tác giả : Jacques-Charles de BRISACIER (1642-1736) 
Tác giả là người thứ hai trong dòng họ Brisacier đã gia 
nhập Hội Thừa Sai Paris. Trước ngài là linh mục Laurent 
de Brisacier (1609-1690) và sau ngài còn có người cháu là 
linh mục Nicolas de Brisacier (1670-?). 
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Ngài là người đã được mời thuyết giảng trong thánh lễ cầu 
hồn cho bà công tước Aiguillon tại nhà nguyện Hội Thừa 
Sai Paris ngày 13.5.1675.  
Ngày 26.4.1681, ngài được bầu làm bề trên chủng viện 
Hội Thừa Sai Paris, chức vụ mà ngài sẽ còn được đề cử 
đảm nhiệm ròng rã gần như suốt đời. Cuối cùng, ngài chỉ 
biết dứt khoát từ nhiệm 2 tháng trước khi giã biệt trần 
gian, thọ 94 tuổi. 
Ngài có thiên khiếu về nghệ thuật ăn nói, giảng thuyết, và 
đã mấy lần từ chối chức giám mục1. Tuy nhiên, sử gia 
Adrien Launay cho biết, trải qua những năm dài thời ngài 
làm bề trên chủng viện, « chỉ có 49 nhà thừa sai được gửi 
sang miền Đông Nam Á, tức mỗi năm chưa được tới một 
người »2. Sau này, ở một lãnh vực khác nặng vấn đề điều 
hành nội bộ hơn, sử gia Jean Guennou đã không ngần ngại 
nêu ra vài nhận xét khá chua chát về vị bề trên 93 tuổi mà 
vẫn tại chức này3. 
Năm 1685, ngài soạn viết những dòng tiểu sử Đức cha 
Lambert de la Motte mà chúng tôi hôm nay cho dịch sang 
tiếng Việt. Vào thời điểm đó, ở tuổi 43, ngài đang là bề 
trên chủng viện Hội Thừa Sai Paris, và Đức cha Lambert 
đã qua đời hơn 6 năm trước, tại chủng viện thánh Giuse ở 
kinh đô Juthia, xứ Xiêm La. 

                                                
1 Xem : Henri SY, La Société des Missions Étrangères. La fondation du 
Séminaire : 1663-1700, Paris, éditeur Églises d’Asie, 2000, trang 150-151. 
2 Adrien LAUNAY, Mémorial de la Société des Missions Étrangères, (2è 
partie), (Notices bibliographiques 1658-1913), Paris, 1916, « Brisacier, 
Jacques-Charles ». 
3 Xem : Jean GUENNOU, Missions Étrangères de Paris, Paris, Fayard, 1986, 
trang 216-217. 
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Nguồn tài liệu 
Khi viết tiểu sử Đức cha Lambert de la Motte, cha 
Brisacier đã sử dụng những tài liệu nào ? đã căn cứ vào 
đâu ? 
Đức cha Lambert sinh năm 1624 tại Lisieux, và cha 
Jacques-Charles de Brisacier, năm 1642 tại Blois, tức trẻ 
hơn Đức cha là 18 tuổi. Vào buổi khai sinh Hội Thừa Sai 
Paris, cha Laurent de Brisacier đã là một người tham gia 
năng nổ4 ; còn cha Jacques-Charles là cháu của cha 
Laurent, chỉ tới Hội Thừa Sai vào quãng năm 1670. Điều 
chắc chắn là ngài có nghe kể về Đức cha Lambert, nhưng 
rất có thể đã không hề gặp mặt vị thừa sai người xứ 
Lisieux này bao giờ.  
Lần qua những trang tiểu sử, chúng ta gặp thấy những lời 
như sau : 
- « trong sổ nhật ký, đích thân ngài đã thẳng thắn ghi chép 
lại » (il le dit lui-mêne en propres termes dans un petit 
journal écrit de sa main), (đoạn 23) ; 
- « Đó là một dự cảm không thể nghi ngờ được, vì chính 
tay ngài đã viết ra vào ngày ngài cảm nhận như trên » 
(Pressentiment d’autant moins suspect, qu’il se trouve 
écrit de sa main le jour même qu’il lui fût donné), (đoạn 
76). 
Những dấu chứng như vậy khiến chúng ta hiểu là soạn giả 
Brisacier đã có được ít nhất một tập ghi chú, hay tập nhật 
ký riêng của Đức cha về những ngày ngài còn ở đất Pháp. 

                                                
4 Thư của Đức cha Lambert gửi cha Laurent de Brisacier : ngày 15.7.1671 
(AMEP, vol. 858, p. 219), và ngày 16.11.1676 (AMEP, vol. 858, p. 361). 
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Song, tiếc thay, chúng ta phải kêu lên như Jean Guennou : 
« Tập nhật ký của ngài, than ôi ! đã mất rồi. »5 
Năm 1660, 36 tuổi, Đức cha Lambert rời quê hương lên 
đường sang Đông Nam Á bằng con đường cực kỳ gian 
khổ, từ bến cảng Marseille, qua những xứ Hồi giáo, rồi Ấn 
Độ để tới được Xiêm La trên 2 năm trời sau. Cuộc hành 
trình có một không hai ấy, thừa sai Jacques de Bourges đã 
tường thuật lại khá chi tiết qua tác phẩm xuất bản năm 
1666 tại Paris mà cha Brisacier sẽ cẩn thận sử dụng : 
Relation du voyage de Monseigneur l’Evesque de Bérythe, 
Vicaire apostolique du Royaume de la Cochinchine, Paris, 
Denis Béchet, 245 trang. 
Rồi, từ nay trở đi, những hoạt động truyền giáo của Đức 
cha Lambert và các thừa sai người Pháp tại vùng Đông 
Nam Á sẽ được thông báo về Chủng viện nằm ở số 128, 
đường Rue du Bac tại Paris, quận 7, bằng những thư từ, 
ký sự, tường thuật, phúc trình, nhật ký công vụ, v.v. Và 
Hội Thừa Sai Paris sẽ phổ biến rộng rãi tin tức qua các ấn 
phẩm xuất bản, theo cách thức mà dòng Tên đã thực hiện 
rất thành công với những chứng từ của họ xuất bản tại Âu 
châu. Bởi thế, để viết chuyện Đức cha Lambert tại Xiêm 
La, Đàng Ngoài và Đàng Trong, cha Brisacier đã có sẵn 
trên bàn những tập sách như :  
Relation abrégée des missions et des voyages des evesques 

françois, envoyez aux royaumes de la Chine, 
Cochinchine, Tonquin, & Siam. Par Messire François 
Pallu, Paris, Denys Bechet, 1668 ; 

                                                
5 Jean GUENNOU, sđd,  trang 58, chú thích 20 : « son journal, hélas ! 
disparu ». 
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Relations des missions des evesques françois aux 
royaumes de Siam, de la Cochinchine, de Cambodge, et 
du Tonkin, Paris, P. Le Petit et C. Angot, 1674 ;  

Relations des Missions et des Voyages des Evesques 
Vicaires Apostoliques, et de leurs Ecclesiastiques ès 
années 1672, 1673, 1674 et 1675, Paris, C. Angot, 
1680 ;  

Relations des Missions et des Voyages des Evesques 
Vicaires Apostoliques, et de leurs Ecclesiastiques ès 
années 1676-1677, Paris, C. Angot, 1680. 

Thậm chí, đối với những ai đã có dịp đọc qua những tập 
sách vừa nêu ra, sẽ thấy bài viết của cha Brisacier tựa như 
những bài tóm tắt các tập sách đó về những gì liên quan 
tới Đức cha Lambert, không thêm tin tức nào mới lạ, đặc 
biệt. 
Tuy nhiên, tập tài liệu do cha Brisacier soạn đây là tập tiểu 
sử đầu tiên về Đức cha Lambert và là tài liệu gần như duy 
nhất6, theo sự hiểu biết của chúng tôi, cho chúng ta ngày 
hôm nay được biết ít nhiều chi tiết, cách riêng, về cuộc 
sống của Đức cha thời gian ngài còn ở Pháp, từ lúc chào 
đời cho tới khi ra đi truyền giáo. 
 
Thời điểm soạn thảo : năm 1685 
Ở trang đầu tiên của tập tiểu sử còn lưu giữ được trong 
kho lưu trữ thư văn của Hội Thừa Sai Paris (AMEP), tập 

                                                
6 Cha Bénigne VACHET cũng có kể chuyện Đức cha Lambert thời ngài còn 
ở Pháp, nhưng chúng tôi không biết thực hư như thế nào theo lời kể của 
ngài. 
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số 122, ai đó đã ghi mấy lời sau : « Cette biographie, 
attribuée à Jacques-Charles de Brisacier, fut composée en 
1685, année où Mgr de St Vallier, nommé coadjuteur de 
Mgr de Montmorency-Laval, partit pour le Canada » (Tập 
tiểu sử này, được gán cho Jacques-Charles de Brisacier, 
soạn thảo ra vào năm 1685, năm mà Đức cha St-Vallier, 
được bổ nhiệm làm Giám mục phó với quyền kế vị Đức 
cha Montmorency-Laval, lên đường sang Gia Nã Đại), 
(xem đoạn 161). 
Trong 322 đoạn tài liệu này, chúng ta sẽ gặp thấy vài chỗ 
liên hệ xa gần tới năm soạn thảo, ví dụ như ở : 
- đoạn 124 : « Vị Giám mục đó đã trở lại nước Pháp cuối 
năm vừa qua để tìm người kế vị ». 
- đoạn 205 : « linh mục Deydier người Toulon, hiện giờ 
đang chia sẻ với ngài Bourges Giáo phận Đàng Ngoài ». 
- đoạn 207 : « Ngài Picquet, lúc đó đang là viên lãnh sự 
rất nổi tiếng, còn hiện nay đang là Giám mục Babylone 
với chức danh Đại diện Tông toà ở nước Ba Tư ». 
- đoạn 229 : « Người ta hy vọng Đức Giám mục 
Héliopolis sẽ đi suôn sẻ từ Xiêm sang Trung Quốc vào 
tháng 7 năm 1683, nhưng cho đến nay không ai nhận được 
tin tức gì về chuyến đi đó ». 
- đoạn 282 : « một sứ bộ Công giáo do Vua Louis Vĩ Đại 
gửi sang Vua Xiêm vào năm này ». 
- đoạn 287 : « Năm ngoái nhà Vua lại phái 2 người Đại 
diện đến các Bộ trưởng của triều đình Pháp, […] Hai sứ 
thần đi vòng qua Luân Đôn, tặng quà xứng đáng cho ngài 
Colbert (mà nay đã qua đời) và ngài Croissy, cả hai đều là 
Bộ trưởng và là Tổng trưởng Thượng thư. Vua Louis ra 
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lệnh cho ông Peiguelay đón họ ở Calais và rước họ về 
Paris trên xe tứ mã. […] Người ta lại dẫn họ ra Brest cách 
tử tế, cho họ xuống đúng chiếc tàu chở ngài hiệp sĩ 
Chaumont ». 
- đoạn 304 : « Hãy cứ hy vọng nó có thể đã diễn ra trên 
đất nước Trung Quốc, do Đức Giám mục Héliopolis chủ 
phong, vì người ta cho là hiện nay Đức cha đã vào được 
vào Đế quốc mênh mông đó ».7 
Quả tình, những chi tiết vừa nêu giúp chúng ta xác nhận 
được là tập tiểu sử này đã soạn ra vào năm 1685, sau khi 
đoàn sứ bộ đầu tiên của nước Pháp rời cảng Brest sang 
Xiêm. 
 
Giá trị tập tài liệu này đối với chúng ta 
Chúng ta đang ở năm 2006, tức đã 320 năm trôi qua từ khi 
tài liệu được soạn thảo. Với khoảng thời gian trên 3 thế kỷ 
cách biệt, rất nhiều thay đổi đã xảy đến trên bình diện 
chính trị, tôn giáo, khoa học, văn chương, v.v.  
Bất kỳ ai khi dịch bản văn này đều có thể nói như dịch giả 
của chúng ta rằng : « Bản văn Pháp cổ quả là không dễ với 
những từ mang ý nghĩa khác với bây giờ, lại có những từ 
đã biến mất khỏi tự điển. Câu cú thì dài lê thê, khó nắm 
được chủ ngữ, bổ ngữ, vị ngữ với các đại từ qui que búa 
xua… ». 
Chính trị quốc nội và quốc tế thì lại càng xa lạ với chúng 
ta hôm nay hơn nữa qua cuộc cách mạng dân chủ năm 
1789 tại Pháp, việc xoá bỏ chế độ nô lệ, phong trào lật đổ 

                                                
7 Xin xem những chú thích tại các đoạn văn nêu trên. 
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chế độ thực dân đi đôi với phong trào dành độc lập của đệ 
tam thế giới, hai cuộc chiến tranh toàn cầu, sự sụp đổ lần 
lượt các chế độ độc tài, và hiện trạng thế giới hoá ngày 
hôm nay trên mọi lãnh vực. 
Khoa học kỹ thuật biến chuyển sâu rộng bao la. Chẳng cần 
tìm đâu xa, hãy so sánh kỹ thuật truyền thông và di 
chuyển của thời đó với thời hôm nay thì đủ rõ : một lá thư 
thông tin gửi từ Juthia về Paris bình thường phải mất 
khoảng trên hai năm, trong khi ngày hôm nay nhờ kỹ thuật 
vi tính và điện thoại, chỉ trong nháy mắt là đã biết tin nhau 
và nghe tiếng nhau rồi. Di chuyển từ Pháp tới Xiêm hồi đó 
phải mất 2 hoặc 3 năm, đường bộ cũng như đường thủy ; 
ngày nay, bằng đường hàng không, chỉ cần 9 hay 10 giờ 
bay từ Paris là đã tới Băng Cốc.  
Tôn giáo, không thể hoàn toàn tách biệt khỏi những lãnh 
vực khác của con người như chính trị, kinh tế, khoa học, 
kỹ thuật, văn chương, triết học, v.v…, cho nên Giáo Hội 
Công giáo đã có những thay đổi thật lớn : từ chỗ coi các 
tín đồ Kitô hữu ngoại Công giáo (Chính Thống Giáo, Tin 
Lành, Anh Giáo) như những kẻ lạc giáo (hérétique) tới 
phong trào đại kết (oecuménisme) hôm nay, từ chỗ kết tội 
người Do Thái đã giết Chúa tới diễn văn của Đức Giáo 
hoàng Gioan-Phaolô II gọi họ là « những người anh cả của 
chúng tôi »8, từ lập trường « ngoài Giáo Hội không có ơn 
Cứu độ » cho tới vấn đề « Đối thoại liên tôn » và khoa 
thần học « Các tôn giáo ngoại Kitô » hiện đại, v.v. Riêng, 
trực tiếp liên quan tới người Việt Nam, phải kể ra ít nữa là 
việc giải thoát Giáo Hội Việt Nam khỏi quyền bảo hộ tôn 
                                                
8 Diễn văn nhân dịp viếng thăm Hội đường Do Thái giáo tại Roma, ngày 
13.4.1986. (Bản tiếng Pháp trong La Documentation Catholique, số 1917, 
trang 437). 
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giáo của Bồ Đào Nha, việc thành lập hàng giáo phẩm Việt 
Nam dù có muộn màng và việc chấp nhận vấn đề thờ cúng 
ông bà tổ tiên theo tập tục dân tộc. Chân lý thì có một, 
nhưng chúng ta chỉ có thể khám phá từ từ ra chân lý nhờ 
các dữ kiện mới mẻ được thể hiện ra đó đây trong cộng 
đồng nhân loại. 
Hôm nay, chúng tôi khai quật lên một bản tiểu sử Đức cha 
Lambert de la Motte đã được viết trên 3 thế kỷ trước vì 
nhiều lý do.  
Lý do đầu tiên là để hiểu biết chính xác hơn về nhân vật 
lịch sử này, với những chứng nhân đương thời. Vì thật 
đáng buồn và thật bất công khi chỉ nghe những lời đồn đại 
vô căn cứ về một ai đó. Thời xưa, người con gái đi lấy 
chồng không cần biết mặt chồng trước lễ thành hôn ; 
nhưng chúng ta không còn sống ở cái thế hệ đó nữa. Vả 
lại, « vô tri thì bất mộ », nghĩa là yêu ai mà không biết 
người ấy là ai thì quả là vô lý, là mù quáng ; và chúng tôi 
nghĩ rằng càng biết rõ về Đức cha Lambert, người ta càng 
thông cảm với ngài hơn.  
Lý do thứ hai là niềm tin tôn giáo và lòng đạo đức chân 
chính không cho phép chúng ta được thần thánh hoá bất 
kỳ một nhân vật lịch sử nào. Đức cha Lambert có thể là 
gương sáng cho chúng ta, hay cho người này kẻ nọ, nhưng 
chúng ta vẫn hiểu ngài là một con người, con người nên có 
cái cao cả và cái tầm thường, có cái chính xác và cái nhầm 
lẫn. Thân phận con người là thế. Và có lẽ, chỉ khi hiểu 
được Đức cha Lambert trong tính con người của ngài, 
chúng ta mới khám phá ra cái thánh thiện nơi ngài. 
Thêm một lý do nữa, dù còn nhiều lý do khác, khiến 
chúng tôi giới thiệu tài liệu lịch sử này, đó là hiện trạng 
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thế giới hoá hôm nay : mỗi người chúng ta không thể sống 
biệt lập với kẻ khác, đạo Công giáo không thể làm như thể 
không còn có đạo nào khác kế bên. Cụ thể mà nói, chúng 
ta sẽ giới thiệu Đức cha Lambert thế nào cho xã hội Việt 
Nam, cho lịch sử đất nước Việt Nam ? Các anh em đạo 
Phật, đạo Cao Đài, đạo Tin Lành, kẻ theo đạo nào đó hay 
các kẻ vô tín ngưỡng, sẽ hiểu lòng tôn kính Đức cha 
Lambert nơi chúng ta như thế nào ? Phải làm sao để, một 
mặt, chúng ta không bị chê là kẻ cuồng tín u mê, và mặt 
khác, có thể giúp người ta khám phá ra cái cao đẹp và cái 
đáng kính nơi nhân vật lịch sử này ?  
 
Những chú thích 
Mục đích của những chú thích được thêm vào là giúp bản 
văn được dễ hiểu hơn. Những chú thích này sẽ trực tiếp đi 
theo bản dịch tiếng Việt.  
Theo khả năng có được và khi thấy cần thiết, chúng tôi cố 
gắng cắt nghĩa thêm về : 
- nhân vật, như : Julien Hayneuve, Simon Hallé, Jean de 
Bernières, … 
- nơi chốn, như : Meaux, Pontoise, Genève, Xiêm, 
Ternate, … 
- sự kiện, như : trung tâm xã hội, bảo hộ truyền giáo, sứ bộ 
Xiêm, hãng hải thương, … 
- v.v. 
Chúng tôi đặc biệt lưu tâm tới vấn đề từ ngữ tiếng Pháp 
của thế kỷ thứ 17. Do đó, có nhiều chú thích trích dẫn trực 
tiếp từ điển tiếng Pháp cổ xưa. Và khi trích dẫn như thế, 
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chúng tôi sẽ giữ nguyên dạng kiểu viết thời đó. Thí dụ : 
hospital (hôpital), caresme (carême), évesque (évêque), & 
(et), Cour des Aydes (Cour des Aides), v.v. Qua đó, không 
những chúng ta biết cách viết tiếng Pháp thời xưa ra sao, 
mà nhất là còn hiểu rõ hơn ý nghĩa của một số từ hơi lạ 
đối với thời nay hoặc đối với văn hoá Việt Nam. Thí dụ : 
chữ « hibernois » là chữ xa xưa mà nay không dùng nữa ; 
chữ « hospice, hospital » là nhà cứu trợ hay cơ quan từ 
thiện, không phải là bệnh viện ; « cour des aides » là toà 
án thuế vụ, không phải là toà án cứu trợ. 
 
Cám ơn và ước mong 
Xin cho phép chúng tôi được nói lên nơi đây lời cám ơn 
chân thành tới mọi bạn hữu đã nâng đỡ tinh thần và cộng 
tác làm việc với chúng tôi. Cám ơn cách riêng Đức cha 
Giuse Vũ Văn Thiên, thời còn là sinh viên tại Paris đã 
giúp chúng tôi có được bản văn gốc (AMEP, volume 122), 
chị Marie Leclère đã kiên nhẫn hiện đại hoá bản văn tiếng 
Pháp, anh Cao Kỳ Hương đã bỏ nhiều công lao dịch thuật 
tập văn cổ xưa này sang tiếng Việt, cha Đỗ Quang Chính 
và các bạn bè đó đây đã thường xuyên dành cho chúng tôi 
nhiều nâng đỡ tinh thần quý báu. 
Ước mong tha thiết nhất của chúng tôi mỗi khi có dịp tìm 
hiểu và giới thiệu Đức cha Lambert de la Motte là chúng 
ta cần phải đọc các văn thư của chính Đức cha. Nếu thực 
tâm muốn biết Đức cha là ai ? tính khí ngài thế nào ? ngài 
đã làm gì ? tại sao ngài hành động như vậy ? tại sao ngài 
lại có thái độ như thế đối với các tu sĩ, đặc biệt dòng Tên ? 
(điều mà cha Brisacier sẽ không hề « dám » nêu ra), đối 
với chế độ bảo hộ truyền giáo của Bồ Đào Nha ? đối với 
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Toà Thánh ? ngài suy nghĩ gì về việc truyền giáo ? về đời 
sống Kitô hữu ? về giáo phận Đàng Trong của ngài ? về 
người Việt Nam ? về các chị Mến Thánh Giá ? về cuộc 
sống ? về sự đau khổ ? về cái chết ? v.v., thì phải tìm đọc 
và suy nghĩ nhiều các văn thư còn lưu lại của Đức cha, 
(tiếng Pháp hay tiếng la-tinh) : tập « Huấn thị cho các thừa 
sai » (Monita ad missionarios), các trang ký sự, nhật ký, 
nhiều thư từ, hay các bản văn công vụ khác.  
Bước đầu, chúng ta cần người khác giới thiệu Đức cha cho 
chúng ta. Nhưng xét cho cùng, nghe lời người khác nói về 
Đức cha, dù khéo léo cách mấy đi nữa, cũng chẳng bằng 
nghe chính lời Đức cha nói.  
 

Mùa hè năm 2006, 
tại thành phố Toulouse,  

Lm Đào Quang Toản 
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Gia đình, học đường, Toà án Thuế vụ 
1-26 
  
1. Đức cha Lambert de la Motte, giám mục hiệu toà 

Béryte, mà nơi đây chúng tôi có ý định nêu ra những hoạt 
động chính, được thừa hưởng đức hạnh và tư chất quý 
phái từ gia đình. Ngài chào đời tại giáo phận Lisieux vào 
ngày 28 tháng 1 năm 16249. Là trưởng nam trong gia đình, 
ngài mang tên thánh Phêrô từ giếng rửa tội. Hình như 
Thiên Chúa quan phòng đã muốn dùng điềm báo tốt lành 
đó để nhấn mạnh việc sau này, khi Toà Thánh gửi các vị 
Đại diện Tông toà đến truyền giáo ở Trung Quốc và các 
vương quốc lân cận, Đức cha Lambert de la Motte sẽ là 
viên đá nền móng cho hàng Giáo phẩm của các Giáo Hội 

                                                
9 Theo Henri de Frondeville, Đức cha Lambert đã chịu phép Rửa tội tại nhà 
thờ Saint-Jacques (Lisieux), ngày 16.01.1624. (Xem : Henri de 
FRONDEVILLE, Pierre Lambert de la Motte, évêque de Béryte…, Paris, Spes, 
1925, trang 7, ghi chú 1. – Và xem : Adrien LAUNAY, Histoire de la Mission 
de Cochinchine. Documents historiques, tome I : 1658-1728, Paris, Téqui, 
1923, trang 1). Tuy nhiên, chính Đức cha thì ngài lại nói ngài sinh ngày 
28.01 : « 28.- On a eu vue que c’était aujourd’hui le jour de sa naissance. 
On a été porté de remercier Dieu de l’être qu’on a reçu de lui, et de prier 
N.S. de l’appliquer, par son opération immédiate, à ce qu’il sera le plus 
avantageux à la gloire de Dieu et à la conversion des âmes, et pour obtenir 
cette grande grâce de la divine bonté, l’on a offert le saint sacrifice de 
l’autel. » (« Nhật Ký » của Đức cha, ngày 28.01.1677, AMEP, volume 877, 
p. 595). 
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mới mẻ đó. Chính ngài sẽ làm cho các dân tộc nhìn nhận 
và tôn kính quyền bính của thánh Phêrô. 

2. Một khi Thiên Chúa đã có những dự định lớn lao như 
thế đối với Đức cha Lambert thì đồng thời Người cũng 
phú ban những đức tính trỗi vượt cho ngài. Những ai từng 
may mắn lãnh trách nhiệm giáo dục cậu bé Lambert đều 
công nhận tuổi thơ ấu của ngài không có chút gì là ấu trĩ 
cả. Từ năm lên 8, ngài đã có tính cách chững chạc của một 
con người trưởng thành chín chắn. Và mặc dầu được Chúa 
ban nhiều ưu thế hơn các bạn đồng trang lứa, ngài không 
hề tỏ ra trịch thượng hoặc phô trương. Ngài biết kết hợp 
trí tuệ linh hoạt với óc phán đoán vững chắc, dung hợp 
tính hiếu học với trí nhớ dễ dàng, và đem sức mạnh của 
thiên tài hoà hợp với vẻ đẹp tự nhiên vừa hiền hoà vừa 
cương nghị. 

3. Ngài chăm sóc thân thể cách vừa phải chứ không hề 
thích thú làm đẹp bản thân. Ngài tránh xa các cử chỉ sỗ 
sàng và cả các vuốt ve âu yếm hồn nhiên nhất, không phải 
với một cách hung hăng thù ghét chúng, nhưng bằng thái 
độ dè dặt với các cử chỉ đó. Ngài không bao giờ thốt ra lời 
ác ý, hoặc có hành vi ác độc. Người ta chưa hề thấy ngài 
đùa giỡn với gia nhân, hoặc chơi đùa lâu giờ với các bạn 
cùng tuổi, cùng giai phẩm xã hội như ngài. Ngài luôn luôn 
giữ điều độ đúng mực trong ăn uống. 

4. Lambert là cậu bé rất dễ dạy, một khi ai đó đã chỉ 
cho ngài thấy sai lỗi thì từ đó về sau không bao giờ ngài 
phạm lại lỗi đó nữa. Có một lần, thân phụ ngài bảo ngài 
không nên chiều theo những sở thích cá nhân nho nhỏ của 
bản thân, thay vì phiền giận vì bị trái ý, ngài đã cung kính 
đón nhận lời cha chỉ dạy. Ngài còn khôn ngoan đồng ý với 
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cha là khi người ta đã phê bình cung cách cư xử của mình, 
thì tốt hơn hết đừng phạm lại lỗi lầm đó nữa. 

5. Người ta đã cho Lambert được rước lễ Vỡ lòng khi 
ngài còn nhỏ tuổi. Đó là một cao kiến đúng đắn, bởi vì từ 
đó ngài đã tha thiết mến yêu việc rước lễ. Ngài chuẩn bị 
thật cẩn thận cho mỗi lần rước lễ. Việc này đã tuôn đổ 
xuống trên tâm hồn ngài bao nhiêu là ân sủng và nhân 
đức. 

6. Ngài rất thương người nghèo, đến nỗi đôi lúc làm vị 
quản gia phải cáu gắt lên vì ngài cứ đòi người đưa cậu 
bánh mì để đem biếu tặng họ. Những lúc đó, ngài phải trổ 
đủ mọi tài khéo léo để làm dịu cơn bực bội của người. Và 
khi được lòng người rồi, ngài mới thuyết phục người chiều 
theo ý ngài. 

7. Khi có được một ít tiền trong túi, ngài vui sướng 
phân phát cho bất kỳ người cùng khốn nào ngài gặp, cho 
dầu vì vậy ngài không còn gì để vui chơi giải trí. Và nếu 
còn dư đôi chút, ngài thản nhiên đặt hết vào tay vị gia sư, 
xin ông ta cứ tiêu dùng tuỳ thích, bởi vì ngài không cần 
đến nó. 

8. Ngài thường đặt câu hỏi hoặc trả lời những vấn đề 
đạo đức khiến mọi người kinh ngạc. Khi đi dạo về vùng 
quê, thay vì gắn bó theo đám bạn bè cùng nhóm, ngài tự ý 
đi dạo một mình để tránh không cho ai thấy mình tiếp xúc 
với những người dân quê mùa. Ngài thường hỏi họ về giáo 
lý, khuyến khích họ sẵn lòng lắng nghe, hiểu biết và ghi 
nhớ những gì ngài nói với họ. Đây là những thử nghiệm 
đầu tiên của một tâm hồn vô cùng nhiệt thành để sau này 
đem lại những hiệu quả thật tuyệt vời. 
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9. Trong thời gian theo học tại Caen10, Đức cha 
Lambert đã chịu tang thân phụ11, và khi chương trình học 
tập chưa hoàn tất, thì thân mẫu ngài lại ra đi12, để ngài thật 
sự mồ côi. Hai mất mát trên làm ngài vô cùng xúc động. 
Song thân ngài ra đi như thế khiến ngài trở nên tự do 
muốn làm gì tùy thích, nhưng ngài dùng sự tự do đó để 
chuyên tâm chăm chỉ học tập hơn nữa. Theo chứng tá của 
các thầy dạy ngài thì chỉ với một ít thời gian, ngài đã tiến 
bộ vượt bậc. 

10. Từ triết học, ngài chuyển sang luật, và ngưng học 
tập ngay khi có thể. Ngài đã không mất nhiều thời gian để 
được nhận vào làm Cố vấn tại Toà án Thuế vụ13 ở 
Normandie. Ngài cho mời đến bên ngài vị giáo sĩ đã từng 
dạy dỗ ngài trước lúc thân phụ quá cố. Ngài nói với ông ta 
cách rõ ràng là ngài thấy chức vụ hiện tại quá nặng nề đối 
với một người trẻ tuổi như ngài. Ngài sẽ từ nhiệm ngay 

                                                
10 Trường « Collège du Mont » do các cha dòng Tên điều khiển. Ngôi 
trường này đã bị bom Đồng Minh phá hủy nặng nề vào kỳ Thế chiến thứ II, 
chỉ lưu lại một vài dấu vết hiện nằm ở số 71, đường Rue de Bras, thành phố 
Caen. 
11 Thân phụ của ngài là ông Pierre Lambert de la Motte, qua đời tại Nancy 
vì bệnh dịch lúc theo đoàn quân ra mặt trận, năm 1635, thọ 60 tuổi. 
12 Thân mẫu ngài là bà Catherine Heudey de Pommainville, từ trần năm 
1640. 
13 Ngài Pierre Lambert de la Motte là một trong số 27 cố vấn (hay ủy viên) 
của Toà án Thuế vụ (la Cour des Aides) tại thành phố Rouen. (Xem : Le 
Vicomte d’ESTAINTOT, La Cour des Aides de Normandie, Rouen, E. 
Cagniard, 1882, trang 34). 
« Cour des Aydes, est une Cour souveraine, établie pour connoître en 
dernier essort des Aydes, Tailles, Gabelles, & autres droits de subside, qui 
se lèvent par autorité du Roi. » (DDP).  
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sau khi giải quyết xong công việc gia đình14. Và ngài xin 
ông hằng ngày luôn cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn 
cho ngài đừng mắc sai lầm xử oan một người nào. 

11. Ngài ở nhà riêng. Ngài không muốn nhận một 
người phụ nữ nào vào nhóm người giúp việc cho ngài. 
Ngài cũng không cho phép một phụ nữ nào được đến nhà 
ngài dưới chiêu bài giúp đỡ việc gì đó cho ngài. Ngài ra 
lệnh cho nhóm gia nhân nam phải luôn sẵn sàng làm được 
mọi việc ; bởi vậy, nhà ở của ngài cũng như nhà nghỉ của 
ngài ở miền quê như thể là một chủng viện hơn là nhà của 
người đời. Khi bạn bè đến thăm ngài, ngài chuyện trò với 
họ về sự cứu rỗi đời đời một cách thật cảm động đến mức 
khi ra về, họ luôn luôn thấy mình tốt lành hơn lúc họ đến. 

12. Theo tính tự nhiên, ngài thích được trọng vọng, 
nhưng Thiên Chúa đã giúp ngài thoát khỏi tính háo danh 
qua một tai nạn bất ngờ. Ngài đã vui vẻ lợi dụng nó để 
thắng vượt tính tự nhiên mình. Đó là vào ngày ngài được 
mời đến dự buổi hội họp để ký giấy hôn thú cho một 
người bà con sống ở Rouen. Ngài cưỡi ngựa, ăn mặc rất tề 
chỉnh. Không hiểu sao con ngựa đã sợ hãi lồng lên hất 
ngài ngã xuống một con suối nhỏ làm ngài dơ bẩn từ đầu 
tới chân. Trong giây phút đó, ngài chợt nhớ đến chuyện 
thánh Phaolô ngã ngựa [Cv 9, 1-8], và tự bảo mình : 
« Thật bẽ mặt cho tính háo danh của ngươi nhé ! ». Rồi 
ngài can đảm cứ để vậy đi đến nơi hội họp. 

13. Sau lần chiến thắng được bản thân đó, ngài gần như 
không còn cảm thấy khó khăn nữa khi thực hành các nhân 

                                                
14 Trưởng nam trong gia đình, Đức cha Lambert đã phải lãnh nhận mà lo 
giải quyết những việc bất đồng ý kiến và kiện tụng nhau trong dòng họ do 
thân phụ của ngài để lại. (Xem : Henri de FRONDEVILLE, sđd, trang 10). 
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đức. Với lòng tri ân Thiên Chúa về ân huệ vừa lãnh nhận 
được, ngài càng thêm quyết tâm tận hiến trọn vẹn cho 
Chúa, không giữ lại, không bớt xén chút gì. 

14. Ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha 
Hayneuve15 dòng Tên, đang là Viện trưởng trường 
« Collège de Rouen »16, và là một nhân vật khá nổi tiếng 
với các sách đạo đức của cha. Trong thế kỷ này, khó tìm 
ra vị tu sĩ nào được như cha Hayneuve : sống siêu thoát 
trần gian, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, khiêm 
nhượng thẳm sâu, nguyện ngắm cao siêu, nghiêm khắc với 
bản thân, hiền hoà với tha nhân, sáng suốt trong phương 
châm sống lẫn trong việc phân biệt các thần loại 
[discernement], vững vàng trong nhân đức lẫn trong 
khuyên bảo, hãm mình bên trong, phạt xác bên ngoài, 
trung thành với đặc sủng cũng như chuyên tâm lo thánh 
hoá những người đặt tin tưởng nơi cha. 

15. Đó là vị linh hướng đầu tiên Đức cha Lambert đã 
chọn để làm thầy hướng dẫn đời sống Kitô hữu và tu đức 
cho ngài. Ngài trao đổi đều đặn hằng ngày với cha linh 
hướng. Và để tiện việc đạo đức, ngài dọn chỗ đến ở bên 
cạnh trường học của các cha dòng Tên. Cứ năm giờ sáng 
mỗi ngày, ngài đều đến nhà thờ các cha dòng để suy niệm 
và đọc kinh nhật tụng theo lòng đạo đức riêng. Sau đó 
ngài mới về nhà để đi xét xử cho những người đang chờ 
ngài. Và khi đến Toà án Thuế vụ, ngài đi ngang qua nhà 
thờ chính toà, ngài ghé vào để dâng cho Đức Mẹ những 
                                                
15 Linh mục Julien Hayneuve (hay : Hayneufve) (1588-1663), dòng Tên, tác 
giả 9 tác phẩm tu đức. (Xem : Henri GENSAC, « Hayneufve », trong 
Dictionnaire de Spiritualité, Tome VII, Paris, Beauchesne, 1969). 
16 Trường của dòng Tên tại Rouen lúc đó là « Collège de Bourbon » ; ngày 
nay, đã trở thành trường trung học Corneille. 
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xét xử ngài sắp phải thực hiện. Sau khi kết thúc phiên toà, 
trên đường về ngài cũng lại ghé vào dâng cho Đức Mẹ các 
án xử vừa thực hiện. Như thế ngài đã nối kết được lòng 
đạo đức vào công việc, ý hướng ngay lành vào các tranh 
luận của nghề nghiệp, đến độ chẳng bao lâu sau ngài đã 
nổi tiếng là một quan toà vô cùng khéo léo và liêm chính. 

16. Tuy nhiên, ngài không đặt trọng tâm vào đó. Lòng 
ngài có lẽ bị cuốn hút vào một cảm nhận bí ẩn nào đó mà 
ngài chưa nhận ra. Khoảng cuối năm 1654, Thiên Chúa đã 
soi lối dẫn đường cho ngài đến sống một thời gian bên 
cạnh ông Jean de Bernières ở Caen17. Lúc đó ông này 
đang sống theo lời khuyên Phúc Âm như một đấng thánh, 
cùng với nhiều người nhân đức cao vời. Sau khi qua đời, 
ông đã để lại cho chúng ta những hướng dẫn thật vững 
vàng trong quyển sách tuyệt diệu « Người Kitô hữu nội 
tâm »18 được biên tập từ những bút ký của ông. 

17. Dưới đôi mắt của một vị thầy giỏi giang như vậy, 
ngài đã tiến những bước thật lớn trên con đường cầu 
nguyện, và ngài luôn tha thiết xin Chúa thi ân biểu lộ ra 
bậc sống nào Chúa muốn cho ngài đi theo. Đúng vào thời 
gian đó, tại Pháp người ta đang tìm một nhân vật xứng 
đáng để giới thiệu cho Roma đặt làm Giám mục Đại diện 
Tông toà ở Canada. Ngài là một trong các ứng viên được 

                                                
17 Jean de Bernières de Louvigny (1602-1659) là một giáo dân, dòng dõi 
quý tộc tại thành phố Caen, rất đạo đức theo khuynh hướng thần bí, sống 
độc thân trọn đời. 
18 Tác phẩm Le Chrétien Intérieur (« Người Kitô hữu Nội tâm »), gồm 
những bài giảng dạy về tu đức, được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Chính 
Đức cha Pallu cũng đã khuyên nên sử dụng tập sách này trong chủng viện 
Hội Thừa Sai Paris. (Xem : Adrien LAUNAY, Histoire Générale de la 
Société des Missions Étrangères de Paris, Paris, Téqui, 1894, trang 154). 
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người ta cho là thích hợp với công vụ trên19. Và khi lần 
đầu tiên người ta đề nghị chức vụ đó với ngài, ngài thấy 
mình bị phân chia giữa cảm giác sợ hãi do tính tự ái tạo ra 
trước bao nhiêu là công việc gắn liền với cuộc sống truyền 
giáo ở những đất nước xa xôi, với cảm giác vui sướng tự 
nhiên khi được đánh giá như một Tông đồ có khả năng 
gánh vác được chức vụ Giám mục nặng nề trong một đất 
nước xa lạ. 

18. Nhưng không để mình chiều theo tình cảm sợ hãi 
hoặc vui thích, ngài tin cậy phó thác vào Chúa để bắt tay 
thi hành điều Người sẽ khuyên dạy. Và ngài thoáng nhận 
ra, nhờ ánh sáng ân sủng, dầu chương trình trên có thành 
tựu hoặc không thành tựu, ở chốn nào đó trên trái đất này, 
nơi ngài sẽ phải sống cho hết trọn cuộc đời mình, thì ngài 
cũng đã được dành riêng cho một lối sống ẩn mình, nghèo 
hèn, đau khổ và khiêm nhường trước mắt người đời. 

19. Một cuộc sống như thế thật khủng khiếp dưới cái 
nhìn của cảm giác và của lý trí, nhưng đối với ngài lại 
mang vẻ đẹp đẽ dưới cái nhìn của Đức Tin. Đến nỗi ngài 
quyết định sớm thử nghiệm ngay bằng cách sống ẩn mình 
trong cô độc, cho đến khi sang Canada, hoặc đến một nơi 
nào đó người ta sẽ ấn định cho ngài. Ngài cũng quyết định 
từ nay chỉ dùng lợi nhuận mình để ăn và mặc ở mức đơn 
giản tột cùng, hoàn toàn từ bỏ sự quý trọng của thế gian, 
đến độ lấy làm vui thích khi thấy người ta nhạo báng lối 
sống mình, khi mình bị xem là kẻ bạc nhược, bị khinh dể 
bởi chính những kẻ trước đó vẫn tôn kính mình, cũng như 
vui vẻ đón nhận mọi khổ nhục đổ xuống trên mình. Đó là 
những gì ngài đã long trọng phủ phục thề hứa dưới chân 

                                                
19 Lúc này, ngài chỉ là một giáo dân mà thôi. 
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bàn thờ, trước sự chứng giám của ông Bernières và vài 
người nữa20. Ít ngày sau, ngài đã có một dịp nhỏ để thực 
hành lời đã khấn hứa : vì bác ái, ngài đem giấy tờ của một 
thiếu nữ nghèo hèn đến thừa phát lại. Ông này cho ngài là 
một tay trung gian ăn huê hồng. Thay vì cải chính, ngài 
lấy làm vui mừng vì ông ta đã nghĩ sai về ngài như vậy. 
Rồi không cần phải có người dẫn đường, ngài cứ để đầu 
trần lần xuống các bậc thang với niềm hân hoan đã bị đời 
hiểu lầm và coi thường. 

20. Với tâm hồn sẵn sàng yêu quý các 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. 

21. Lần đầu tiên ngài có sự thúc đẩy bên trong21 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. Ngài cảm 
thấy cần phải sùng kính Đức Mẹ và thánh Giuse cách chân 
thành và tha thiết mỗi ngày mỗi hơn, để tiến xa hơn trên 
con đường hoàn thiện. Ngài buồn phiền vì nhận thấy cho 
đến lúc này ngài chưa tôn kính các vị ấy đúng mức. Để 
đền bù khiếm khuyết đó, ngài hành hương đến Notre-
                                                
20 Đức cha Lambert đã gia nhập « Hiệp hội Thánh Thể » và có lẽ cả « Hiệp 
Hội Khổ Nhục Thánh » (confrérie de la sainte Abjection) do chính ông Jean 
de Bernières phụ trách. (Xem : Raoul HEURTEVENT, « Bernières », trong 
Dictionnaire de Spiritualité, Tome I, Paris, Beauchesne, 1937). 
21 « Mouvement : Il se dit aussi des differentes impulsions, passions, ou 
affections de l’ame », DAF, 1694. 
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Dame de la Délivrande22. Tại đó ngài hết lòng van xin ơn 
thứ tha tội đã mù quáng và vô ơn đối với Đức Trinh Nữ 
tuyệt vời cũng như đối với người Bạn đường vô cùng 
chính trực của Mẹ. Với lòng sốt sắng và phó thác hoàn 
toàn mới, ngài tự đặt mình dưới sự che chở của các Ngài. 

22. Ngài rước lễ hằng ngày, cầu nguyện hầu như liên 
tục mọi giây phút. Ngài không muốn nghe nói về chuyện 
đời, không chuyện trò với ai. Ngài không sao nhãng bất kỳ 
một phương thế nào giúp mình tiến hơn trên đường nhân 
đức. Cho nên ngài đón nhận cách đơn sơ tất cả các thực 
hành do những người tốt lành đề nghị ngài làm. Vì thế, 
ngài nhận áo choàng hội Chúa Ba Ngôi của Lisieux. Sau 
đó ngài còn quyết định nếu có thể được, thiết lập ở Rouen 
việc sùng kính Chúa Ba Ngôi này từng được Toà Thánh 
phê chuẩn. Khi hay tin nữ tu Marguerite Thánh Thể23, 
người con nổi tiếng của dòng Carmel trước lúc qua đời 
trong hương thơm thánh thiện ở tu viện Beaune, đã thành 
lập một phụng hội tôn kính Thánh Gia Chúa Hài Đồng 
Giêsu, ngài đã tự nguyện gia nhập vào hội đó vì cảm thấy 
từ lâu mình đã bị cuốn hút vào việc sống theo mẫu gương 
thời thơ ấu của vị Thiên Chúa làm người. Để bắt đầu việc 
tôn kính Thánh gia đó, ngài có ý định thiết lập vĩnh viễn 
trong cộng đoàn các nữ tu Ursulina ở Québec một quỹ 
nuôi dưỡng ba thiếu nữ bản xứ sống tinh khiết xác hồn. 
                                                
22 Nhà thờ Notre-Dame de la Délivrande nằm ở xứ Douvres-la-Délivrande 
cách thành phố Caen quãng 15 cây số, về hướng Bắc, nơi người ta hành 
hương tôn kính Đức Mẹ Đen (la Vierge Noire). 
23 Nữ tu Marguerite du Saint-Sacrement (1619-1648) sinh tại Beaune 
(khoảng 50 cây số phía Nam thành phố Dijon), vào dòng Kín năm 1630, 
thành lập phụng hội « Famille de l’Enfant Jésus » năm 1636. (Xem : 
« Marguerite du Saint-Sacrement » trong Dictionnaire de Spiritualité, Tome 
X, Paris, Beauchesne, 1980). 
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Nhưng Thiên Chúa đã hài lòng với thiện chí của ngài, và 
thánh ý Quan Phòng đã thay đổi dự định lập quỹ này bằng 
việc thực hiện một số công trình tốt lành khác thay thế. 

23. Những người đã từng gặp ngài ở Rouen vài tháng 
trước, khi ngài còn đảm trách chức vụ mình, với sự quý 
mến của toàn thể cơ quan và đã được đề cử lo những vụ 
án quan trọng qua đó ngài đã nổi tiếng, nay xem việc ngài 
đi tĩnh tâm ở Caen là một việc làm thiếu cẩn trọng đến đỗi 
buồn cười. Thậm chí có những người sáng suốt và đạo 
đức cũng nhắn nhủ với ngài là người ta không tán thành 
ngài. Hơn thế, các người giúp việc ở nhà ngài chán nản vì 
không thấy chủ trở về, đều đến xin ngài cho họ nghỉ việc. 
Ngài cũng hiểu họ đã tiêu tán tài sản ngài từ khi ngài ra 
đi ; do vậy, trong sổ nhật ký24, đích thân ngài đã thẳng 
thắn ghi chép lại cảm nghĩ rằng từ nay, ngài tự xem mình 
như những người giáo sĩ đã chết, hoặc đang hấp hối, để 
mặc tài sản ai muốn cướp phá tùy thích. 

24. Tất cả các sự kiện trên liên kết với viễn cảnh ngài 
sắp quyết định từ bỏ chức vụ đang nắm giữ, tạo ra một 
cám dỗ nặng nề cho ngài. Ma quỷ cho rằng ngài sắp thực 
hiện một hành vi rồ dại không thể chịu đựng nỗi, và ngài 
sắp rời bỏ quyền hành, tiền bạc, sẽ chẳng còn ai quý trọng 
ngài nữa. Nếu ngài cứ tiếp tục đi theo niềm say mê ngài tự 
cảm thấy đó, chỉ trong ít ngày nữa, ngài sẽ chẳng còn 
người bạn và chút của cải nào. Ngài sẽ được nghèo khó 
thực sự như ý, nhưng bị mọi người đồng tình trách cứ vì 
đã rời bỏ một chức vụ đang giúp ích cho công chúng và 
được mọi người tán thành, để đi vào con đường lắm ngóc 

                                                
24 Sổ nhật ký (le journal) này đã bị thất lạc. (Xem : Jean GUENNOU, 
Missions Étrangères de Paris, Paris, Fayard, 1986, trang 58, chú thích 20). 
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ngách mà bản thân ngài cũng chưa biết kết cục như thế 
nào. 

25. Lúc này một cơn buồn sầu nặng nề xâm chiếm ngài. 
Nhưng chẳng mấy chốc nó đã tan biến cách dễ dàng. 
Đúng hơn, nó hoá thành mối lợi khác, vì khi chợt nhớ lại 
mình đã cản trở ơn sủng tuôn đổ xuống trong thời gian lo 
việc đời, ngài cảm thấy vô cùng đau đớn vì đã chống lại 
sức hút của Thiên Chúa, tức là chống lại hạnh phúc bản 
thân, lâu dài đến thế. Nỗi ân hận mạnh mẽ đến mức ngài 
không còn cảm thấy gì khi sắp mất mát tất cả những thứ 
khác. Và ngài học được kinh nghiệm về sự khôn ngoan 
đích thực, đó là từ bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu Kitô khó 
nghèo và khiêm hạ. Cũng như không có cuồng vọng nào 
đáng thương hơn là những người đã biết muốn tìm được 
sự hoàn thiện thì phải từ bỏ mọi sự, nhưng lại e sợ hoặc lại 
trì hoãn thời điểm hoán cải vì khiếp sợ cách vô căn cứ là 
từ nay mình sẽ bị thiên hạ xem như hư không. 

26. Ngài thôi giữ chức vụ Toà án vào ngày 30 tháng 4 
năm 165525. Hình như Chúa đã đổ ơn sủng đi kèm với 
việc ngài từ chức, nên ngài cảm thấy từ nay được tự do và 
dấn thân hơn bao giờ hết. Ngài trở lại Notre-Dame de la 
Délivrande để nhờ Mẹ dâng lên người Con những tâm tình 
thống hối vì những bất trung trong quá khứ nay được đổi 
mới tại nơi thánh thiện đó. Ngài muốn đền bù tương xứng 
với sự thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng ngài cho là đã bị 
ô danh bởi lối sống uỷ mị và bất toàn, khác xa với sự tinh 
tuyền Kitô giáo mà ngài đã tuyên thệ. Thiên Chúa, người 
Cha xót thương, đã ân thưởng cho đức khiêm hạ và lòng 
                                                
25 Vua Louis XIV ban tước « Cố vấn danh dự Toà án Thuế vụ » của thành 
phố Rouen cho Đức cha Lambert ngày 30.6.1656. Henri de Frondeville đã 
xuất bản văn thư này (sđd, trang 21-22). 
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nhiệt thành của ngài bằng cách lập tức ban cho ngài một 
niềm ham thích mới đối với những gì rồi đây sẽ làm ngài 
thêm khổ nhục và bị coi thường. 

 
Hướng về chức linh mục 
27-58 
27. Ngài rất ao ước đi Paris, vừa để tham khảo ý Chúa 

về công việc truyền giáo ở Canada, lại vừa để tu thân bằng 
cách tham gia các cuộc hội thảo đạo đức đang diễn ra ở đó 
giữa các giáo sĩ và một số giáo dân. Lòng nhiệt thành lo 
cho vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho bản thân đã 
quy tụ họ lại. Lúc này, họ đang bận rộn tiến cử cho Roma 
những người thợ Tông đồ ở những vùng truyền giáo xa 
xôi nhất. 

28. Ông Bernières đã hướng dẫn ngài trong chuyến đi 
này. Ông cho phép ngài đi đường trên những cỗ xe ngựa 
kém tiện nghi nhất, tầm thường nhất so với địa vị ngài. 
Khi đi ngang qua Rouen, không còn trách nhiệm cũng 
chẳng còn gia nhân, ngài sung sướng vì không được người 
ta đánh giá và bản thân cũng không tỏ hiện ra như một kẻ 
cao quý ngay chính nơi mà trước đó ít lâu ngài vốn là một 
nhân vật được trọng vọng. Ngài dừng chân một chút ở 
Pontoise trước mộ bà Marie de l’Incarnation26, nữ tu dòng 
                                                
26 Nữ chân phước Marie de l’Incarnation sinh tại Paris, trong gia đình 
Avrillot, tên là Barbe. Lên 16 tuổi, vâng lời cha mẹ, lập gia đình với ông 
Pierre Acarie. Hai ông bà có được 6 người con, 3 trai và 3 gái. Với sự cộng 
tác của thánh Bérulle, người anh họ của bà, bà là người đã đem dòng Kín 
Carmel do thánh Têrêsa thành Avila cải tổ từ Tây Ban Nha vào nước Pháp, 
năm 1604. Ba người con gái của bà đã vào dòng Kín này. Năm 1613, sau 
khi chồng qua đời, bà xin vào dòng Kín, tuyên khấn trên giường bệnh và 
mang tên là « Marie de l’Incarnation ». Bà từ trần trong dòng Kín tại thành 
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kín Carmel nhân đức cao vời, đã sống và chết thánh thiện 
tại đó. Khi ở Paris gần một tháng trời, mỗi ngày ngài đi 
thăm viếng một vài nhà thờ được sùng kính ở nội thành và 
ngoại thành kinh đô. 

29. Ở nhà thờ Đức Bà Lorette có một nhân vật rất đạo 
đức đã nhắc ngài nhớ đến nam tước Renty27, người đã đạt 
đỉnh cao hoàn thiện chỉ trong mười năm. Ngài cảm thấy 
vô cùng phấn khích để tiến bước càng nhanh càng tốt trên 
con đường hoàn thiện của riêng mình. 

30. Ở tu viện nữ Bênêdictô ngoại ô Saint-Germain, nay 
được gọi là tu viện Nữ Tử Thánh thể, ngài đã cảm nghiệm 
được rằng sự khó nghèo bề ngoài của các nữ tu chính là 
nền tảng để các kho tàng thiêng liêng Thiên Chúa tuôn 
xuống, không chỉ cho lợi ích riêng của tu viện mà còn cho 
các linh hồn biết sẵn sàng lợi dụng được các gương lành, 
các lời khuyên khi đến tu viện đó. 

31. Ở cộng đoàn nữ tu Thánh Thomas có một nữ tu sĩ 
ưu tú nổi tiếng thông minh và nhân đức. Ngài đã mong 
ước được trao đổi với chị và xin chị cầu nguyện cho ngài. 

32. Ở đan viện nguyên thủy của dòng Carmel, ngài đã 
nhận được nhiều niềm an ủi khi tưởng nhớ đến Mẹ 
Magdeleine de Saint-Joseph28, người sống âm thầm, 
                                                                                                    
phố Pontoise, ngày thứ Tư sau lễ Phục Sinh năm 1618. Bà được tôn phong 
chân phước ngày 5.6.1791. Hiện nay, nhà dòng Kín Pontoise vẫn còn tồn 
tại, nằm ở số 55, Rue Pierre Butin, thành phố Pontoise (95300).  
27 Nam tước Gaston de Renty (1611-1649) thành lập Hiệp hội Thánh Thể tại 
thành phố Caen vào những năm 1644-1645. 
28 Tu viện dòng Kín Carmel đầu tiên của Pháp được lập tại khu phố Saint-
Jacques, Paris, ngày 18.10.1604. 
Mẹ Madeleine de Saint-Joseph (1578-1637) sinh tại Paris, gia nhập dòng 
Kín năm 1604 và được bầu làm bề trên năm 1608, lập dòng Kín tại thành 
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nhưng xứng đáng được công bố để làm gương mẫu cho 
những tâm hồn cao cả khác noi theo. 

33. Ở Notre-Dame des Vertus, ngài hân hoan và thêm 
lòng sốt sắng khi thấy Nữ Vương Trời và Đất được tôn 
vinh bởi đủ hạng người kéo đến khấn xin cầu nguyện. 

34. Ở Montmartre, ngài tìm gặp được dưới lớp tro tàn 
của hài cốt các Tông đồ tiên khởi của nước Pháp29, một 
ngọn lửa thánh thiện làm thắp lên trong lòng ngài tình yêu 
thập giá và lòng nhiệt thành tử vì đạo. 

35. Ở Saint-Denis, nơi các lăng mộ vua chúa phô bày 
vẻ tráng lệ phù hoa của thế quyền, ngài so sánh việc tôn 
kính di vật các thánh Tử đạo với dấu vết mờ nhạt của 
quyền lực vua chúa anh hùng, và ngài hiểu rõ rằng sống 
thánh thì tốt vạn lần sống giàu sang quyền thế. 

36. Cuối cùng ở Mont-Valérien, sau khi đã dự lễ và 
rước lễ như thường lệ, ngài đã cầu nguyện sốt sắng và lâu 
giờ dưới chân cây Thánh Giá dựng ngoài nhà thờ, đối diện 
với cửa chính. Và ngài đã xuống khỏi ngọn núi hạnh phúc 
này, lòng tràn ngập những dự cảm êm dịu và mạnh mẽ về 
việc sẽ tới ngày Chúa giao phó cho ngài vác thánh giá để 
cứu rỗi các linh hồn tại một đất nước xa lạ nào đó. Và ngài 
luôn đếm chờ ngày đó trong những giờ phút tốt đẹp nhất 
của đời ngài. 
                                                                                                    
phố Lyon năm 1616, từ trần tại Paris. (Xem : « Madeleine de Saint-
Joseph », trong Dictionnaire de Spiritualité, Tome X, Paris, Beauchesne, 
1980). 
29 Montmartre (Paris), (= Mont des Martyrs), ngọn đồi phía Bắc thủ đô nước 
Pháp nơi vị tông đồ tiên khởi của nước Pháp, thánh Denys, và các đệ tử đã 
cư ngụ. Thánh Denys (hay Denis) là giám mục đầu tiên của Paris (lúc đó 
còn gọi là Lutèce). Ngài và các bạn chịu tử vì đạo vào khoảng năm 117, lễ 
kính ngày 9.10. 
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37. Phần lớn các cuộc hành hương của ngài đều được 
gia vị bằng những cuộc trao đổi tu đức với những người 
đạo đức. Họ đến an ủi ngài và cũng được ngài an ủi lại. 
Các cuộc đàm đạo này rất đơn giản, nhưng đều lưu lại 
trong tâm trí ngài những tư tưởng rất quan trọng về thực 
hành cầu nguyện và về những đức tính quan trọng trong 
đời sống Tông đồ. 

38. Người ta chưa quyết định được là ngài có ơn gọi đi 
truyền giáo ở Canada hay không. Chỉ có một tu sĩ thánh 
thiện nói với ngài là có thể trong vài năm nữa, Chúa sẽ 
ban ơn cho ngài đi rao giảng với các tu sĩ dòng của ông ta, 
và phần thưởng cho công việc là sẽ bị người mọi rợ hành 
hạ đến chết. 

39. Với niềm hy vọng tuy còn mơ hồ, ngài vui vẻ trở về 
Caen, sau khi đã tham khảo phương cách đi đường. Người 
ta quyết định ngài cứ đi theo khuynh hướng khổ nhục mà 
Thiên Chúa đã soi dẫn. Suốt hành trình ngài giữ thinh 
lặng, không chuyện trò với ai cả. Tại Rouen, ngài không 
muốn tìm gặp lại một bạn hữu nào. Ngài đi đường sông 
trên một con thuyền dành cho giới bình dân, chen chúc lẫn 
lộn với đủ mọi hạng người. Ngài từ chối cưỡi ngựa tốt, 
chọn ngựa thồ hoặc giống ngựa nhỏ và xấu. Ngài ngồi trên 
con ngựa mà chủ nó là một người dân quê cầm dây cương 
dắt đi qua thành phố gần nhà nghỉ mát của ngài trước kia, 
đúng vào dịp chợ phiên và ngày toà có án xử, trước mắt 
những người quý phái ngày xưa từng là hàng xóm của 
ngài, trước mắt cả những người quen biết cũ. 

40. Có những người sợ làm ngài khổ tâm nên không 
dám chào hỏi, giả vờ như không hề quen biết ngài. Có 
những người lại xấu hổ thay cho ngài, nên tiến lại đề nghị 
đổi ngựa họ cho ngài. Tuy từ chối bữa tối của một người 
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bạn đã nhiệt tình mời mọc, ngài vẫn đến thăm anh ta. Ngài 
đã đón nhận những lời trách móc của người ấy không chỉ 
với tư cách một người bạn mà bất kỳ một người khôn 
ngoan thế gian nào cũng có thể trách ngài trong những 
trường hợp coi thường quy luật danh dự đến thế. 

41. Nhưng việc người bạn chỉnh sửa ngài không làm 
ngài chán nản bỏ bê những thực hành bị người ta xem là 
quá đáng như thế. Ngay tại Caen, ngài đã có ý định bắt 
đầu một cuộc hành hương khổ hạnh hơn và dài ngày hơn. 

42. Ngài cho là để hủy bỏ hoàn toàn trong tâm hồn 
mình tính ưa thích được người đời quý trọng, Thiên Chúa 
muốn ngài cải trang thành người nghèo khó và đi ăn xin 
dọc đường suốt năm hoặc sáu tuần trong một thành phố 
nào đó bên ngoài tỉnh ngài đang sống. Lúc đầu ngài tính đi 
Nantes hoặc Angers, bởi vì trên lộ trình ngài có thể hành 
hương đến Notre-Dame des Ardilliers de Saumur, nơi ngài 
rất ưa thích. Sau khi đã trình bày dự tính và bàn hỏi cách 
thi hành, ngài được khuyên nên đi hành hương Notre-
Dame de la Délivrande để xin ơn soi sáng. Ngài lại có ý 
định trao đổi y phục với người nghèo khổ nhất ngài gặp 
trên đường, và cứ ăn vận như thế trong suốt nửa tháng 
hoặc ba tuần lễ để hoà đồng với người nghèo khổ, cùng 
sống bằng của bố thí như họ. Ngài tin rằng dự định này sẽ 
làm đẹp lòng Chúa để chuẩn bị tâm hồn đón nhận các 
chức thánh mà ngài xét thấy mình vô cùng bất xứng. 

43. Người ta đề nghị ngài tạm ngưng thi hành ước 
muốn hành hương khổ nhục để cân nhắc chín chắn hơn, 
cũng như ngài nên bắt đầu bằng cuộc cấm phòng 30 ngày 
đã. Ngài vào phòng ngày 25 tháng 6 và hoàn toàn cách ly 
với mọi việc đời, ngay cả với những việc bác ái là việc tốt 
lành, đáng khen, mà đôi khi người ta cũng phải tạm dừng 
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để đi vào chiêm niệm thuần tuý như lời Chúa Giêsu nói 
với thánh nữ Matta : « Madalêna đã chọn phần tốt nhất » 
[Lc 10, 42]. 

44. Sau 20 ngày quan sát kỹ lưỡng tác động ơn thánh 
trên tâm hồn Đức cha Lambert, vị hướng dẫn tĩnh tâm 
tuyên bố chấp thuận cho ngài thực hiện cuộc hành hương 
khổ nhục. Hai ngày sau ông chỉ định ngài đi thành phố 
Rennes30. Lý do đặc biệt khiến ông chọn Rennes hơn 
Nantes hoặc Angers vì ở đó có mộ tu sĩ Jean de Saint-
Samson31. Trong các tu viện dòng nam Carmel ở thủ phủ 
vùng Bretagne này, người ta vẫn rất tôn kính tu sĩ Jean de 
Saint-Samson. Vị hướng dẫn tĩnh tâm cho rằng Đức cha 
Lambert nên lưu lại một thời gian bên mộ vị tu sĩ. Việc đó 
sẽ rất hữu ích cho ngài. 

45. Sau khi người ta đã ấn định nơi hành hương cho 
con người ham thích ẩn dật đó, bỗng nhiên trong ngài 
bùng lên tình yêu những điên dại đầy khôn ngoan của 
Thập Giá, và những thực hành khó làm nhất trong việc 
phó thác hoàn toàn cho Đấng Quan Phòng. Trước hết, 
ngài thực sự thích thú mong sao người ta sẽ cho phép ngài 
khi đến Rennes đem biếu hết những gì còn sót lại trong 
chuyến hành hương, để trải nghiệm và dùng tình yêu nâng 
đỡ những người hoàn toàn thiếu thốn mọi thứ trong cuộc 
                                                
30 Thành phố Rennes cách thành phố Caen khoảng 180 cây số. 
31 Thầy Jean de Saint-Samson (1571-1636), tên sinh là Jean du Moulin, bị 
mù từ lúc 3 tuổi. Năm 1606, vào dòng Kín Carmel (dòng Cát Minh), thầy 
được gọi tên là Jean de Saint-Samson. Thầy là một nhạc sĩ đại dương cầm 
điêu luyện và là một vị linh hướng rất tài ba, qua đời trong hương thơm 
thánh thiện tại tu viện thành phố Rennes ; sau, được tôn vinh là « Tôi tớ của 
Thiên Chúa », và một phần hài cốt của ngài hiện giờ được lưu kính trong tu 
viện dòng Cát Minh thành phố Nantes (Couvent des Carmes, Allée Titus 
Brandsma, 44200 Nantes).  
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sống. Và cho dầu trước ngày ra đi ngài cảm thấy dâng lên 
một nỗi ghê tởm dự định đó, dựa trên một loạt các lý lẽ rất 
hiển nhiên cũng như dựa trên nỗi sợ hãi tự nhiên về các tai 
họa có thể gặp, nhưng ngài vẫn kiên vững một khi đã 
quyết định. Ngài đã mặc áo nhặm để dễ dàng điều khiển 
ngũ quan và thân xác. Ngày 25 tháng 7 kết thúc kỳ tĩnh 
tâm 30 ngày. Ngài bắt đầu đi bộ trong tình trạng chao 
động vì tận đáy lòng thì can đảm, nhưng trong cảm giác 
thì buồn sầu rã rời. 

46. Càng đi gần tới Rennes lòng can đảm càng gia tăng 
với ước muốn thi hành tất cả những gì Chúa đã ra lệnh cho 
ngài. Nhưng khi đến nơi, nỗi buồn lại tăng lên. Khi nằm 
trằn trọc trong căn chòi hoang, ngài chợt tỉnh giấc giữa 
đêm khuya, hoảng hốt sợ hãi vì nghĩ nếu mình chết vào 
lúc này thì chẳng được sự giúp đỡ cả tinh thần lẫn thể lý 
nào, và đáng sợ hơn nữa là có được cứu rỗi hay không. 
Ngài đã quá lo sợ đến mức nếu Chúa không giải thoát ngài 
khỏi chước ma quỷ cám dỗ, ngài có nguy cơ rơi vào nỗi 
tuyệt vọng. 

47. Trong tình trạng đó, ngài nhớ lại mình đang vâng 
theo Thánh ý Chúa, và đã phó thác cho Thánh ý để vượt 
qua tất cả những thử thách Chúa gởi đến. Nhờ đó ngài tìm 
lại được không những sự bình an mà còn tràn đầy vui 
mừng với niềm hy vọng là con đường phó thác cuối cùng 
sẽ dẫn đến sự kết hiệp hoàn toàn mà những nhà tu đức gọi 
là sự tan biến linh hồn trong Chúa, và Thiên Chúa ngự trị 
trong tâm hồn. 

48. Để thi hành ý Chúa muốn ngài trở thành người 
nghèo khổ, bước đầu tiên là ngài cắt tóc thật ngắn. Việc 
này gây khổ tâm cho ngài hơn mức người ta tưởng, bởi vì 
ngài luôn cho rằng với kiểu dáng đó, ngài mang vẻ ngớ 
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ngẩn quê mùa, việc này trước kia ngài rất khó chịu đựng 
nổi. Sau đó ngài khoác thêm bên ngoài y phục thường 
ngày một áo bằng vải thô mà ngài đã cố tình tìm mua cho 
bằng được. Ngài vận quần cũng bằng vải thô như áo. Và 
để kèm theo, ngài đội một chiếc mũ cũ kỹ, mang giày tồi 
tàn, thắt chặt lưng bằng sợi giây thừng. 

49. Với bộ dạng đó, ngài đi đến nhà thờ các cha dòng 
nam Carmel là nơi ngài cho là thuận tiện nhất để chuyên 
tâm cầu nguyện. Ngài bắt đầu tuần cửu nhật bên mộ tu sĩ 
Jean de Saint-Samson với ước muốn nóng bỏng được tiến 
bộ trên con đường nội tâm, theo bước chân của vị tu sĩ đó. 
Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, qua sự náo động của 
thiên hạ, ngài biết y phục của mình kỳ cục lắm, và mình là 
đối tượng cười nhạo của mọi người. Những người dè dặt 
thì cười đùa hỏi nhau : « Ông này từ đâu ra vậy ? ». 
Những người thô lỗ thì lại gần công khai chế nhạo ngài 
bằng những câu hỏi quá trớn. Những người khác lại đặt ra 
hàng ngàn ước đoán xấu xa dựa trên vẻ ngoài quái lạ của 
ngài. Và ngài lắng nghe họ muốn nói gì thì nói. Thậm chí 
các tu sĩ ở ngôi nhà ngài đến cầu nguyện cũng không giúp 
ngài thanh thản khi họ cứ lần lượt đến tra hỏi ngài về giai 
cấp xã hội ngài, quê hương ngài, các ý định và các lý do 
của cuộc hành hương. 

50. Chỉ có cha phó bề trên giải tội cho ngài là người 
biết ngài đôi chút. Còn các tu sĩ khác đều ước đoán đây là 
một người công chính cải trang giấu mình vì nhân đức. 
Mặc dầu họ không tán thành bộ y phục đó, họ cũng không 
dám hoàn toàn kết án con người khoác nó. Cùng với cha 
bề trên nhà dòng, họ xét thấy cần cẩn thận, không nên cho 
con người sống nghèo khổ như thế trong nhà họ suốt tuần 
cửu nhật, mặc dầu ngài đã xin được trú ở dòng, để có dịp 
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đàm đạo với những tu sĩ đạo đức nhất, vào những lúc rảnh 
rỗi còn sót lại sau khi đã cầu nguyện 5 hoặc 6 giờ vào buổi 
sáng và cũng chừng ấy giờ sau khi ăn trưa. 

51. Ngay ngày thứ hai cha bề trên nhà dòng còn cho 
ngài biết cả thành phố xem ngài như một tên gián điệp, 
hay ít ra như một kẻ cố chấp với những quan niệm32 bất 
thường, kẻ chưa được các đấng bề trên trong đạo thừa 
nhận mà đã thi hành một việc đền tội công khai cách quá 
đáng đến nỗi làm hỏng nó luôn. Ngay tối hôm đó, khi ngài 
trở về căn chòi hoang nhỏ bé, một đám đông phụ nữ, trẻ 
em và thợ thuyền đi theo diễu cợt, chửi rủa ngài với ngôn 
từ hùng hổ của đám dân chúng hung hăng vì đã quen sử 
dụng qua các cuộc nội chiến liên miên thời đó. Một vài 
thanh niên học nghề chặn ngài lại vặn hỏi ngài là ai. Ngài 
trả lời ngài chỉ là một kẻ khó khăn. Câu trả lời đó làm họ 
an tâm. Một anh trong nhóm thò tay vào túi lấy tiền bố thí. 
Ngài ngửa mũ nhận lấy một đồng tiền và trân trọng giữ 
bên mình nhiều ngày tháng sau đó. 

52. Người ta có thể dễ dàng suy đoán được, qua tất cả 
các trường hợp hạ nhục đi kèm theo tuần cửu nhật đó, 
những ân sủng mà người tôi tớ Thiên Chúa nhận được. 
Dưới chân Chúa Giêsu, bên mộ tu sĩ Jean de Saint-
Samson, ngài tự đặt cho mình quy luật im lặng chờ đợi 
những ân sủng Thiên Chúa thông ban khi Người muốn. 
Và thường sau khi đã trải qua nhiều giờ cực kỳ khô khan, 

                                                
32 « sentiments » : « Il signifie aussi, l’Opinion qu’on a de quelque chose, ce 
qu’on en pense, ce qu’on en juge. Bon sentiment, mauvais sentiment. il est 
dans de bons sentimens. il a de mauvais sentimens de la foy. il n’est pas 
dans des sentimens bien orthodoxes. je ne suis pas de son sentiment. je 
suivray tousjours vos sentimens. selon mon sentiment. je voudrois bien 
sçavoir quel est son sentiment sur cela. » (DAF, 1694). 
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chán nản cao độ, thì ngài lại nhận được những ánh sáng 
soi rọi xuyên suốt và những cảm xúc sống động về mẫu 
gương khó nghèo và tự hạ của Con Thiên Chúa. Cho nên 
khi kết thúc thời gian sống ở Rennes, ngài đã thay đổi nội 
tâm bằng một cuộc biến đổi thiêng liêng thành Chúa Giêsu 
khiêm hạ, hơn là thay đổi dáng vẻ bề ngoài mà ngài đã bắt 
đầu kỳ tĩnh tâm bằng cách cải trang thành một người 
nghèo hèn. 

53. Ngài luôn luôn biết ơn tu sĩ Jean de Saint-Samson 
cách sâu xa, xem vị tu sĩ này là một trong các vị bảo trợ 
đầy uy quyền, là một trong các mẫu gương thân thiết nhất 
của mình. Để noi gương tu sĩ cách cụ thể, ngài quyết định 
trở về Caen bằng cách đi bộ, vai đeo bị, không quan tâm 
đến danh tiếng lẫn sức lực mình. Sau khi nhịn đói đi được 
hơn 5 dặm, bỗng nhiên ngài thấy suy sụp vì yếu mệt. Ngài 
thấy cần phải ăn uống một chút. Nhưng Thiên Chúa đã an 
ủi ngài bằng ý nghĩ : đây chỉ là một chút nhỏ nhoi trong 
những gì Chúa Giêsu đã hứng chịu vì chúng ta. Và điều 
quan trọng là đặt niềm tin tưởng nơi Đấng làm vững mạnh 
những người yếu ớt, nâng đỡ những ai mỏi mệt, và nuôi 
dưỡng những kẻ chịu đói khát vì Người. 

54. Khi vào thành phố Avranches, ngài cứ ăn mặc như 
thế để ghé nhà một người quen xin nước uống, đồng thời 
nếm luôn sự xấu hổ cũng như làm quen với cách sống thô 
lỗ quê mùa, ngược với tính tự nhiên của ngài. Đó là một 
cách chết đi với những thứ văn minh lịch sự thế gian. 

55. Ngày hôm sau, ngài đến xin ngủ trọ nơi một cha xứ, 
nhưng cha xứ lại không có giường cho ngài. Bù lại, cha xứ 
cho ngài 2 xu (và ngài khiêm tốn ngửa tay nhận) để ngài 
đến quán trọ trong làng. Bà chủ quán muốn đón nhận ngài 
vì lòng mến Chúa, nhưng chồng bà không chịu. Ngài phải 
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qua đêm tại một quán trọ tồi tàn khác có dáng dấp khả 
nghi hơn. Người ta xếp ngài ngủ trên đống rơm rạ ở căn 
gác áp sát mái nhà kín mít của một quán rượu. Sáng dậy, 
bà chủ quán tính tiền ngủ và bữa cơm tối hôm trước là 2 
đồng xu, vừa vặn đúng số tiền cha xứ cho ngài. 

56. Ngài đã nghĩ đến việc không nên xuất đầu lộ diện ở 
thành phố Coutances, nhưng Thiên Chúa lại xếp đặt cách 
khác. Không hiểu thế nào mà một nhân vật vị vọng đã 
nhận ra ngài và mời ngài về trọ tại nhà ông ta. Ngài phải 
nhận lời mời trong bộ y phục hành hương như thế vì 
Thiên Chúa đã soi sáng cho ngài 2 lý do : một là để phơi 
bày mình ra cho mọi người nghiêm khắc xét đoán, hai là 
để làm trò cười cho toàn vùng, nơi ngài mong sự sỉ nhục 
nhỏ bé này sẽ như một việc đền tội công khai trước mặt 
Thiên Chúa và trước mọi người vì những gương xấu ngài 
đã phạm khi theo nghề xét xử, một nghề tuân thủ các quy 
luật khôn ngoan giả dối của trần gian. 

57. Ngài lại từ bỏ đi theo khôn ngoan điên dại trần gian 
khi từ chối cưỡi ngựa đi về Caen cách tiện nghi thoải mái. 
Ngài đã xác định phải trở về Caen giữa ban ngày ban mặt, 
với bộ y phục kỳ dị mà ngài đã khoác vì lòng yêu quý sự 
bỏ mình. Ngài tin chắc là sự sỉ nhục cuối cùng này sẽ khó 
khăn hơn và càng làm đẹp lòng Chúa hơn những lần 
trước. Ngài càng kiên quyết từ nay sẽ bước trên con 
đường cao quý của tự hạ một cách can đảm hơn, nhất định 
không lùi bước nào, không vị nể bất kỳ ai. 

58. Ý hướng này đã làm vui lòng cả Thiên đàng, đến 
nỗi Đức Trinh nữ là Nữ vương Thiên quốc đã đánh dấu sự 
hài lòng bằng các an ủi nội tâm ban cho ngài khi ngài tới 
gần thành phố Caen. Con tim ngài như tan chảy ra vì được 
an ủi và được yêu mến, khi ngài nhận ra các ơn lành mà 
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người Mẹ các tội nhân ban cho kẻ có niềm khao khát cao 
quý muốn trở nên người trọn lành. Tình yêu ngài dành cho 
Đức Mẹ cháy bùng lên đến mức ngài cứ đoan hứa nhiều 
lần là ngài sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ và dám làm 
mọi việc để tôn vinh Mẹ. Có thể nói được là suốt đời ngài 
đã tuyệt đối trung thành với lời hứa đó, cả khi ở Pháp lẫn 
khi ở nơi miền Ấn Độ Dương. Vì ngài nhận ra được rằng 
Chúa Giêsu đã soi sáng cho ngài biết : sự tôn sùng kính 
mến Mẹ Người là nền tảng mọi ân sủng ngài sẽ nhận. Cho 
nên chẳng có gì lạ khi không biết bao nhiêu lần ngài đã 
rước lễ cầu nguyện, làm tuần 9 ngày để xin gia tăng tình 
thân mật với Mẹ, và để rồi thông ban lại cho toàn thể nhân 
loại. 

 
Chức linh mục và Trung tâm Xã hội 
59-139 
59. Vào ngày 20 tháng 8, ngài đã nhận được từ Roma 

giấy « extra tempora » và những giấy tờ cần thiết khác để 
có thể gia nhập hàng giáo sĩ. Ngài tin rằng Chúa muốn 
ngài chịu các chức nhỏ33 vào kỳ chay tịnh34 trong tháng 9 
để rồi cử hành thánh lễ mở tay vào đúng đêm Chúa Giáng 
Sinh. Nhưng người ta khuyên ngài không nên hấp tấp 
trong một vấn đề quan trọng như thế. Ngài bèn phó giao 

                                                
33 Vào thời này, khi gia nhập hàng giáo sĩ thì chịu phép Cắt tóc ; bốn chức 
nhỏ (ordres mineurs) (hay chức bậc hạ) là : Giữ cửa, Đọc sách, Trừ quỷ, 
Giúp lễ. 
34 Đây là ba ngày ăn chay vào đầu mùa thu. 
« QUATRE-TEMPS. s. m. pl. Les trois jours où l’Église ordonne de jeûner 
en chacune des quatre saisons de l’année, et où les évêques ont coutume de 
faire les ordinations. » (DAF, 1832). 
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tất cả cho các vị linh hướng để các vị ấy xét khi nào là 
đúng lúc. Và vì đức vâng lời, ngài ngưng đọc kinh thần vụ 
mà ngài đã bắt đầu đọc vài ngày trước hôm ngài cho là sắp 
chịu chức phó tế. 

60. Vào khoảng thời gian này, ngài được báo cho biết 
Canada không phải là nơi Thiên Chúa gọi ngài đến để 
phục vụ Giáo Hội Người. Cho dầu ngài có cảm thấy bị thu 
hút về vùng đất đó như ơn gọi đầu tiên, ngài vẫn không 
ngạc nhiên và không buồn phiền khi sự việc thay đổi như 
thế. Ngài tự cho mình bất xứng với mọi công việc, nhưng 
vẫn sẵn sàng nhiệt tình làm mọi điều người ta yêu cầu, 
ngay cả việc chăn giữ súc vật ở đồng quê nếu suốt đời 
ngài cứ mãi mãi là một giáo dân ; hoặc làm một ông cha 
phụ việc giáo xứ35 hay cha phó miền quê, nếu ngài được 
chỉ định gia nhập hàng giáo sĩ và lãnh nhận chức linh 
mục. 

61. Dửng dưng với mọi sự như ngài, thế mà thiếu chút 
nữa là ngài gia nhập vào một hội dòng mà người ta đề 
nghị với ngài36. Nhưng ngài đã dừng ý định đó lại chờ đến 
lễ Giáng Sinh, khi ngài nhận xong các chức thánh đã. 
Người ta tin rằng Chúa muốn yêu cầu ngài như thế. 

                                                
35 Vào thời đó, còn có nhiều cấp hạng thứ vị và bổng lộc khác nhau trong 
hàng giáo sĩ một giáo phận. 
« Habitué : il se dit aussi, d’Un Ecclesiastique qui n’a point de charge ni de 
dignité dans une Eglise, mais qui sert & assiste l’Office divin & aux autres 
fonctions de Paroisse. Prestre habitué, il est habitué à saint Eustache, à 
saint Paul, &c. - Il se met aussi substantivement. Un habitué de Paroisse. » 
(DAF, 1694).  
36 Xin so sánh với đoạn 77 sắp tới.  
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62. Tuy nhiên, khi Đức Giám mục giáo phận Bayeux37 
kinh lý tới thành phố Caen, Đức cha Lambert đã trình thư 
uỷ quyền của Đức Giám mục giáo phận Lisieux38 [giáo 
phận gốc của ngài], và quỳ dưới chân Đức Giám mục để 
xin ân huệ bước vào hàng giáo sĩ bằng nghi thức cắt tóc, 
vì ngài đã nhận được phép chuẩn Toà Thánh cho thời kỳ 
ngài làm thẩm phán xét xử một số vụ án hình sự. 

63. Ngày hôm sau, người ta còn thấy ngài đưa một 
bệnh nhân nghèo đi trên các đường phố đến bệnh viện 
[Hôtel-Dieu]. Vài ngày sau, Đức Giám mục giáo phận 
Bayeux đã ban nghi thức cắt tóc và bốn chức nhỏ cho 
ngài. Vì ngài đã dậy từ 3 giờ rưỡi sáng để chuẩn bị nghi 
thức bằng một cuộc cầu nguyện sốt sắng, và cũng vì nghi 
lễ khá dài nên ngài gần như kiệt sức. Nhưng điều đó 
không ngăn cản đáy lòng ngài luôn sôi sục những tâm 
tình. Ngài cảm nhận ơn sủng đến mức nước mắt cứ trào 
dâng, và run rẩy khi tự hiến cho Thiên Chúa hết lòng bằng 
một động tác tình yêu vừa dịu dàng vừa nồng cháy. 

64. Từ ngày đó, ngài tự xem mình là một con người 
mới. Ngài cho việc những thay đổi bên ngoài nói lên 
những thay đổi lớn lao bên trong tâm hồn. Ngài yêu quý 
áo chùng thâm, mái tóc cắt hình vành khăn của hàng giáo 
sĩ, áo các phép, các công việc của chức nhỏ hàng giáo sĩ, 
đến độ thay vì xấu hổ khi xuất hiện trước công chúng 
trong tu phục, ngài lại lấy đó làm vinh dự. Ngài cảm thấy 
an ủi khi phục vụ ngay tức khắc từ công việc giúp lễ ở bàn 
                                                
37 Giám mục Bayeux vào năm 1655 là Đức cha François Ier Servien (1598-
1659), được thánh hiến Giám mục ngày 10.01.1655 tại tu viện Joyenval 
(Chartres), và về nhậm nhiệm sở Bayeux vào tháng 3.1655.  
38 Giám mục Lisieux vào năm 1655 là Đức cha Léonor Ier Goyon de 
Matignon (1604-1680), Giám mục tại Lisieux từ 1646 tới 1677.  
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thờ bất chấp tuổi đã lớn, cho đến việc cầm nến trong các lễ 
trọng. 

65. Đã từ lâu ngài được soi sáng cần chuẩn bị nhận các 
chức lớn39 bằng cuộc tĩnh tâm 40 ngày trong thanh vắng, 
cầu nguyện, chay tịnh và hãm mình ở Coutances40. Ngài 
đã đi bộ đến đó. Và mặc dầu đường xấu làm ngài hết sức 
vất vả mệt nhọc, nhưng ngài không muốn nghỉ ngơi mà 
tìm vào ngay nhà nguyện của chủng viện cha Eudes41 để 
cầu nguyện. Ngài đã kiệt sức và trong đêm đó đã lên cơn 
sốt nặng. Nhưng sáng hôm sau ngài đã gắng gượng can 
đảm thức dậy sớm theo thói quen để bắt đầu cuộc tĩnh tâm 
40 ngày dưới sự hướng dẫn của cha bề trên chủng viện. 
Ngày hôm đó, cha bề trên đã không cho phép ngài ăn 
chay, và ngài đã vâng lời. 

66. Trong những ngày còn lại, ngài đã giữ chay nghiêm 
nhặt và thực hành khổ hạnh kèm theo cầu nguyện hầu như 
liên tục. Ngài có những quan điểm cao cả về tước vị siêu 
việt của chức linh mục và về những chuẩn bị quan trọng 
mà chức vị đó đòi hỏi, trong đó ngài cảm thấy chính yếu 
nhất là tinh thần hy sinh, nghĩa là ý chí tự nguyện tự huỷ 
mình để kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô hiến tế trên bàn thờ 
hầu thiết lập vinh quang Thiên Chúa Cha trong mọi tâm 
hồn. Có vẻ như Đấng Cứu Thế đã ban cho ngài một điều 

                                                
39 Các chức lớn (ordres majeurs) là : Phụ phó tế, Phó tế và Chánh tế (hay 
Linh mục). 
40 Coutances cách Caen quãng 100 cây số. 
41 Thánh Jean Eudes (1601-1680) xuất thân từ trường « Collège du Mont » 
của dòng Tên tại Caen. Ngài vào dòng Ôratôriô của thánh Bérulle và chịu 
chức linh mục năm 1625 ; sau ra lập dòng riêng gọi là « Dòng Chúa Giêsu 
và Đức Maria » chuyên về việc đào tạo giáo sĩ và giảng các « Tuần Đại 
Phúc ». 
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gì đó về sự tự huỷ mình bí nhiệm kia, nên ngài đã được 
đóng dấu ấn khao khát nồng nhiệt, yêu mến thiết tha cây 
Thánh Giá suốt trong kỳ tĩnh tâm đó. 

67. Cuộc tĩnh tâm kết thúc cách tốt đẹp vào ngày lễ 
Đức Mẹ Vô nhiễm, vị Bảo trợ ngài yêu mến. Ngài trở về 
Caen bằng ngựa, không phải vì không thể đi bộ, mà vì 
muốn bắt mình chịu đựng thời tiết giá lạnh khắc nghiệt 
hơn. Ngài đi tới Bayeux để lãnh các chức lớn. Ngài chịu 
chức phụ phó tế vào ngày thứ bảy dịp giữ chay mùa 
đông42, một lượt với nhiều giáo sĩ khác. Số người chịu 
chức đông đến mức nghi lễ kéo dài suốt 11 giờ, mãi vào 6 
giờ tối mới kết thúc. Nỗi sung sướng nhận chức thánh đã 
xoá tan cơn nhọc mệt. Tính cao cả của chức thánh làm 
ngài run sợ, nhưng đồng thời ngài cảm thấy hăng hái thực 
hành cách hoàn hảo hai bổn phận ngài đã hứa giữ, là đức 
khiết tịnh và đọc kinh thần vụ. Vào hôm trước ngày chịu 
chức, ngài đã nhận ơn thông biết cần phải giữ bổn phận 
thứ nhất đến mức độ suốt đời phải xa tránh cả những thú 
vui vô hại nhất và giữ bổn phận thứ hai đến mức độ chỉ 
phục vụ Thiên Chúa chứ không pha trộn một chút lợi lộc 
nhân loại nào. 

68. Vào lễ thánh Tôma Tông đồ, khi mặc áo phó tế 
trong một lễ truyền chức riêng cho ngài, ngài xác tín rằng 
để đón nhận Chúa Thánh Thần qua chức vụ này, ngài 
không thể nào cố gắng chuẩn bị cho đủ để xứng đáng đón 
nhận vị khách thần linh cao cả đó được. Ngài cảm thấy sự 
trợ giúp đặc biệt của thánh Phêrô bổn mạng ngài như thể 
vị thủ lãnh các Tông đồ đang hoá thân vào vị Giám mục 
chủ phong để nhận ngài vào hàng ngũ phó tế. Nỗi run sợ 

                                                
42 Xem chú thích của đoạn 59 : « Quatre-temps ». 
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ngài đã trải qua trong lần chịu chức vừa qua lại trỗi lên, 
kéo dài hơn, không cách gì ngăn chặn được. Nhưng khi 
nghe thốt lên câu : « Hãy nhận lấy Thánh Thần », ngài 
bỗng cảm thấy bình an hoàn toàn. Và để hoàn tất ơn sủng 
đi kèm theo chức vụ phó tế, sau khi rước lễ, ngài trông cậy 
vào Đức Kitô và Chúa Thánh Thần đang ngự trong lòng 
ngài sẽ từ từ biến ngài thành một vị tử đạo vì tình yêu. 
Niềm trông cậy này đem đến cho ngài tràn đầy an ủi, và 
ngài tin tưởng chờ đợi nó trở thành hiện thực. 

69. Ngài ao ước đón nhận chức linh mục vào lễ Giáng 
sinh. Nhưng nghi lễ truyền chức bị dời lùi 2 ngày, tức vào 
lễ thánh Gioan Thánh sử. Đây là vị thánh ngài rất kính 
trọng và yêu mến, được ngài xem như người anh cả, vì 
thánh nhân là đồ đệ nghĩa thiết của Chúa Giêsu và như là 
người con thứ hai của Mẹ Maria. Trong lễ truyền chức, 
ngài cảm nghiệm được một sự bình an sâu xa. Trước lúc 
cùng Đức Giám mục đọc lời truyền phép, ngài thấy trong 
lòng dâng lên nỗi thúc bách hiến dâng của lễ đầu tiên này 
hoà theo ý nguyện nhiều ngày trước, đó là trong 300 thánh 
lễ ngài xin trước đó, ngài đã tạ ơn Thiên Chúa vì vinh 
quang nội tại hằng hữu nơi Người, và đã nồng nhiệt cầu 
nguyện cho vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ ra bên 
ngoài, trên khắp trái đất. Ngài thì thầm trước khi đọc lời 
truyền phép : « Ôi lạy Chúa Giêsu, con sắp biến bánh rượu 
thành Mình Máu Chúa qua quyền năng nhiệm mầu Chúa 
phú giao cho con, xin Chúa hãy biến con thành chính 
Chúa để mãi mãi lưu trú trong con, và xin Chúa biến con 
từ nay trở đi lúc nào cũng là một của lễ tự hiến cho Chúa 
bằng chính tình yêu khiến Chúa không ngừng hiến thân 
cho con. » 
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70. Suốt ngày hôm đó và trong những ngày kế tiếp, tâm 
hồn ngài luôn tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa và các 
hồng ân Người, đến nỗi mặc dầu theo lệnh Đức Giám 
mục, ngài phải dự nhiều cuộc hội họp thảo luận lâu giờ 
với các tổ chức của thành phố để bàn phương cách ngăn 
chặn tình trạng ăn xin và mất trật tự do ăn xin gây ra, ngài 
vẫn không đánh mất sự bình an nội tâm. Sau khi hứa với 
Chúa sẽ giữ thinh lặng về những vinh dự người ta đã dành 
cho ngài ở thành phố Bayeux, ngài trở về Caen ngày cuối 
năm để chuẩn bị cử hành thánh lễ mở tay. 

71. Ngài đã chuẩn bị cho thánh lễ đó bằng một cuộc 
tĩnh tâm dài ngày và sốt sắng ngang bằng với cuộc tĩnh 
tâm chuẩn bị đón nhận ấn tích linh mục vậy. Tình yêu và 
lòng quý mến ngài dành cho việc cầu nguyện đã tập trung 
mạnh mẽ đến nỗi một doanh nhân đến trình ngài xem xét 
ký tài khoản gần 20.000 quan tiền, ngài ký ngay mà không 
cần xem xét để còn tiếp tục trò chuyện với Chúa hơn là để 
lòng đến một mối lợi nhỏ bé như thế. Tự đáy lòng, nếu có 
20.000 quan trong tay vào lúc này, ngài cũng sẵn sàng bỏ 
ra để mua một giờ cầu nguyện, và ngay cả nếu chỉ cần rời 
chỗ hoặc nói một lời để có một triệu đồng vàng, ngài cũng 
không thèm nói hoặc cử động, vì ngài quý chuộng một 
giây phút cầu nguyện hơn toàn bộ vương quốc trần gian. 

72. Việc giữ lòng tĩnh lặng không ngăn cản ngài vẫn 
làm việc bác ái với người nghèo. Ngài đã đích thân tự tay 
đem một bệnh nhân đến bệnh viện và rửa chân cho người 
ấy trước khi đặt anh ta nằm trên giường. Bởi vì Giáo Hội 
có ý giáo dục cách tiệm tiến các tư tế của Tân Ước từ chức 
nhỏ tiến dần lên chức thánh, ngài cho rằng đôi khi thi 
hành các công việc của chức nhỏ cũng là cách làm gương 
cho người khác. Ngài đã cẩn thận thuộc lòng các nghi thức 
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của tác vụ Giúp lễ, Phụ Phó tế, Phó tế và Linh mục. Ngài 
đã hứa với Chúa sẽ bố thí người nghèo 50 đồng “écu” 
ngày ngài cử hành thánh lễ đầu tiên. Ngài còn có ý tự bắt 
buộc mình dành nhiều thời gian chuẩn bị cho Chúa nhiều 
hơn 40 ngày tĩnh tâm, và chỉ dừng lại ở số 40 chỉ vì vâng 
theo ý của các vị hướng dẫn ngài. 

73. Nơi ngài chọn để dâng thánh lễ mở tay là nhà 
nguyện chủng viện Coutances43. Ngài chọn ngày 8 tháng 
244. Vào thời đó, ngày này được dành để tôn kính Trái tim 
Đức Mẹ với ơn toàn xá và chầu Thánh Thể. Sự hiện diện 
của mặt nhật Mình Thánh Chúa đã đem lại niềm vui 
sướng tuyệt vời cho ngài. 

74. Ngài đặt vào hy tế thần thánh này niềm xác tín 
mạnh mẽ cần phải dấn thân, bởi vì từ nay ngài vừa là 
người dâng hiến, vừa là của lễ, theo gương Chúa Cứu Thế 
đã kết hợp chức Tư tế Vương giả với hiến lễ vĩnh viễn để 
cứu rỗi mọi người. 

75. Một tư tưởng vừa có nền tảng vững chắc lại vừa 
gây xúc động như thế đã chiếm hữu ngài bao ngày tháng, 
nay càng in dấu ấn sâu đậm hơn khi lần đầu tiên ngài bước 
lên bàn thờ. Bởi vì ngay buổi sáng ngày quan trọng đó, 
Chúa Thánh Thần đã tỏ dấu bảo đảm cho ngài sẽ trung 
thành với một cái chết kéo dài suốt cuộc đời của ngài, khi 
hiến dâng và rước lấy Máu Con Chiên hy sinh cho mọi 
người, ngài phải sẵn sàng hiến thân và chịu mọi đau khổ 
                                                
43 Chủng viện của thánh Jean Eudes tại Coutances nay trở thành trường 
trung học Lebrun (nằm tại Place Georges Davy, phía sau nhà thờ chánh 
toà). Và ngôi nhà nguyện nay bị bỏ hoang, nằm trong khuôn viên trường 
học, về phía sau, cạnh Place de la Mission. 
44 Thánh Jean Eudes dâng Thánh lễ kính Trái Tim Mẹ Maria lần đầu tiên 
vào năm 1648.  
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cho tới hơi thở cuối cùng để góp phần giúp các linh hồn 
trở lại và được thánh hoá. 

76. Chưa bao giờ ngài thấy sự đau khổ lại mang vẻ ngọt 
ngào, sự tử đạo lại đáng khao khát hơn khi nhìn ngắm 
cuộc khổ nạn vĩnh cửu của Con Thiên Chúa trong các mầu 
nhiệm thánh. Ngài cử hành các mầu nhiệm đáng sợ ấy với 
một ước nguyện cháy bỏng là ngày nào đó ngài sẽ trở nên 
kẻ « bị chối bỏ » theo nghĩa của thánh Phaolô [xem : Rm 
9, 3], không những đối với các anh em Kitô hữu thân thiết 
của ngài, mà nhất là với những người lương dân đáng 
thương đang còn xa lạ với Giáo Hội. Ngài nói : « Tình yêu 
mà Thiên Chúa đã khấng ban cho tôi hôm nay đang cháy 
bừng lên trong khi cử hành thánh lễ và sau thánh lễ, như 
đang hăng hái đem tôi đến với các dân tộc chưa bao giờ 
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. » Đó là một dự cảm45 không thể 
nghi ngờ được, vì chính tay ngài đã viết ra46 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 về sau này, cũng như ngài không hề hay biết, 
hoặc có một ai cho tới lúc đó đã có ý định cử ngài đi vùng 
Ấn Độ Dương. 

                                                
45 « Pressentiment. s. m. v. Certain mouvement interieur, dont la cause n’est 
pas connu, & qui fait prévoir ce qui doit arriver. Il avoit de secrets 
pressentimens du malheur qui luy est arrivé. il avoit un pressentiment qu’il 
n’en reviendroit point. » (DAF, 1694). 
46 « Chính tay ngài đã viết ra » : xem chú thích tại đoạn 23. 
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77. Càng trung thành cử hành thánh lễ hằng ngày, ngài 
càng cảm thấy gia tăng lòng tôn sùng Thánh Thể và yêu 
mến cầu nguyện là những việc gắn liền với những đêm 
canh thức, khổ hạnh thân xác và hồi tâm liên tục. Ngài cho 
rằng Chúa Giêsu yêu cầu ngài để dành một năm hoàn toàn 
không vướng bận đến công việc tha nhân để chuyên cần 
bắt chước cuộc sống ẩn dật của Chúa suốt 30 năm trên 
trần gian, cũng như cuộc sống ẩn mình trong bí tích Thánh 
Thể cho đến ngày tận thế. Tuy nhiên ngài cũng biết một 
yêu cầu tĩnh tâm như thế không thể nào so sánh được với 
việc thực hiện ý định nung nấu từ lâu là đi học ở Paris. 
Ngài còn hy vọng ở đó ngài sẽ đạt được những tiến bộ lớn 
về kiến thức mà không hề đánh mất sự kết hợp với Thiên 
Chúa. Ngài quyết định tạm ngưng gia nhập một hội dòng 
thánh thiện mà ngài tin là mình có ơn gọi ở đó47. Tuy 
nhiên ngài chọn chủng viện Coutances làm nơi cư trú 
thường xuyên vì ngài xem đó là ngôi nhà của Đức Trinh 
Nữ. Ngài chỉ trang bị cho phòng ngài cách nghèo nàn, 
gồm một chiếc giường nhỏ, một bàn và hai ghế. Ngài đã 
chọn chủng viện làm nơi an táng cho mình trong trường 
hợp ngài qua đời ở Pháp, (bởi vì ngài luôn hy vọng cách 
mơ hồ sẽ được ơn không qua đời ở trên đất nước Pháp). 
Ngài quyết định hết lòng trợ giúp chủng viện về tinh thần 
và vật chất tuỳ theo sức lực mình. 

78. Trong tinh thần đó, ngài rời Coutances. Khi đến gần 
thành phố Saint-Lô, ngài vừa bắt đầu lần chuỗi (ngài trung 
thành lần chuỗi hằng ngày) thì đã đến cổng thành. Để 
chiến thắng tính vị nể đang trỗi lên, ngài tiếp tục lần 
chuỗi, đầu trần, mũ cởi ra kẹp vào nách và cứ thế đi đến 

                                                
47 Hội dòng nào ? – Có lẽ là hội dòng do thánh Jean Eudes lập. 
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nhà trọ, ngay giữa trưa, trước mắt mọi người đang có mặt 
ở ngoài phố. 

79. Khi tới Caen, ngài nhận được một số lá thư của 
nhiều người đạo đức từ Rouen gửi tới. Họ đã nhắm mời 
ông Aubert de la Haye và ngài để cai quản Trung tâm Xã 
hội48 tại đó, thay thế ông Amiens vừa qua đời. Ông Aubert 
de la Haye chỉ chấp nhận nếu ngài Lambert chấp nhận. 
Không chỉ Ủy ban Trung tâm Xã hội mà cả Đức Tổng 
Giám mục, Chủ tịch và toàn thể Nghị viện49 Rouen, toàn 
bộ Toà Thượng thẩm50, toàn bộ thành phố Rouen và tất cả 

                                                
48 Trung tâm Xã hội (l’hôpital général) là cơ quan từ thiện xã hội để trợ giúp 
các người nghèo khổ. 
« HÔPITAL. s.m. Maison fondée, destinée pour recevoir les pauvres, les 
malades, les passans, les y loger, les nourrir, les traiter par charité. Hôpital 
Général. Hôpital des Incurables. » (DAF, 1762). 
« HOSPITAL, est un lieu pieux & charitable, où l’on reçoit les pauvres pour 
les soulager en leurs nécessités. […] Il y en a de plusieurs sortes ; sçavoir, 
l’Hôpital général, qui est celui où l’on reçoit tous les mandians ; l’Hôtel-
Dieu, qui est l’Hôpital de tous les malades ; les Petites-maisons, où sont 
renfermés les fous ; les Enfants rouges, les Enfants bleus, les Enfans du 
saint Esprit, & ceux de la Trinité, qui sont les Hôpitaux des orphelins ; les 
Quinze vingts, qui est l’Hôpital des aveugles ; Saint Jacques de l’Hôpital, 
qui étoit destiné pour les Pélerins de St Jacques. » (DDP). 
49 Nghị viện là cơ quan hành chánh tối cao xử lý công việc như một toà án. 
« PARLEMENT est une compagnie souveraine établie par le Roi pour juger 
en dernier ressort les diffrends des particuliers, & prononcer sur les 
appellations des Sentences rendues par les Juges inférieurs […] Le 
Parlement de Rouen qui a sous son ressort la Province de Normandie. Ce fut 
Louis XII qui digea en Parlement l’Equichier de Normandie en 1499. » 
(DDP). 
50 Toà Thượng thẩm là toà án tối cao như Nghị viện, Toà án Thuế vụ, v.v. 
« COUR souveraine, est une Cour supérieure, qui sous l’autorité du Roi, 
connoît des différends des Particuliers souverainement & sans appel, & dont 
les Jugemens ne peuvent être cassés que par le Roi ou son Conseil, comme 
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những người ngay lành đều mong ước ngài nắm giữ chức 
vụ giám đốc Trung tâm Xã hội. Và Hiệp hội51 mà ngài là 
thành viên cũng đã sẵn sàng trao mọi vinh dự cho ngài, 
mặc dầu ngài đã trả lại chức vụ từ lâu trước khi nhận giấy 
tờ nghỉ hưu52. 

80. Đề nghị bất ngờ trên đã tạo nên một cuộc chiến 
trong tâm hồn ngài. Thoạt tiên khi thăm dò bản thân, ngài 
cho rằng theo ý Chúa, tốt hơn nên sống đời ẩn dật như 
Chúa và lên Paris học như một sinh viên bình thường 
không ai biết, còn hơn là nhận cai quản quá sớm một 
Trung tâm quan trọng như thế trong khi mình chưa xứng 
đáng, tuy là tiếng tăm đó không hề làm ngài thêm tự phụ. 
Ngài còn xét rằng theo tinh thần Phúc Âm thì khi từ chối 
đề nghị đó tức là có cơ hội đưa mình ra cho những người 
đạo đức nhất, khôn ngoan nhất cùng chê trách. Những 
người này sẽ không bao giờ đồng ý cho ngài từ chối một 
chức vụ thánh thiện và đầy tính bác ái như thế, để đi học 
đại học ở Paris, vào tuổi tác như ngài, mà không quan tâm 

                                                                                                    
sont les Parlemens, le Grand-Conseil, les Chambres des Comptes, & Cour 
des Aydes. » (DDP). 
51 Phải chăng là Hiệp hội Thánh thể (la Compagnie du Saint Sacrement) ? 
Hiệp hội đạo đức này, chỉ đón nhận nam giới và các linh mục giáo phận, rất 
mạnh trong các sinh hoạt từ thiện xã hội. Bị thủ tướng Mazarin cấm hoạt 
động vào cuối năm 1660. 
52 « VETERAN. s. m. Se dit des anciens Officiers, qui après avoir servi un 
certain temps joüissent encore des prerogatives de leurs charges. Il est 
veteran. il joüit des droits de veteran. il a sa place comme veteran. lettres 
de veteran. dans les troupes Romaines les soldats veterans estoient dans 
une grande consideration. » (DAF, 1694). 
« LETTRES de VETERANCE, sont des Lettres du grand Sceau, que les 
Officiers qui ont servi vingt ans obtiennent à l’effet de jouir des droits & 
privileges attachés aux Vétérans, qui, après vingt ans de service, se sont 
démis de leurs Charges. » (DDP). 
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đến việc bao nhân vật quan trọng nay đã thống nhất lựa 
chọn ngài. Việc họ hợp lực ủng hộ ngài như thế có thể là 
dấu chỉ Chúa kêu gọi lắm chứ. Có thể để thử mức độ chân 
thật của tâm hồn ngài, hoặc có thể vì bạn bè ngài lúc đó 
chưa có ý kiến nào sáng suốt hơn, người ta khuyên ngài 
nên theo khuynh hướng từ chối vị trí đáng kính đó và bình 
tâm chờ đợi mọi người chê trách. Thế là ngài can đảm từ 
chối, nhưng lại rơi ngay vào nỗi buồn sâu đậm (một phần 
bởi sự chán nản tự nhiên khi mất đi một vinh dự không 
cần đi tìm mà có được) và một phần khác bởi nỗi sợ sệt có 
tính đạo đức là chưa đủ bác ái trước mặt Chúa vì muốn 
quá tỏ ra siêu thoát trước mọi người, và vì không chừng 
vướng vào chứng hiếu danh cách kín đáo ở chỗ tỏ ra 
khiêm tốn bằng cách thực hành một việc khiêm tốn ai 
cũng thấy như thế. 

81. Cân nhắc sự việc đến lần thứ hai là quá đủ. Nhưng 
sau khi làm tuần cửu nhật ở Notre-Dame de la Délivrande 
cùng với 3 nhân vật sáng suốt khác hợp ý cầu nguyện, 
người ta lại khuyên ngài chỉ nên tự hoàn thiện trong cuộc 
sống ẩn dật, và lên Paris ngay sau lễ Phục sinh để chuyên 
tâm học hành nhiều điều cần thiết, hầu sau này giúp đỡ 
đồng loại cách vững vàng, nhất là khi ngài đã có chức 
thánh. 

82. Ngài đã dồn mọi tư tưởng theo hướng đó, thì những 
người đã hướng dẫn ngài theo ý đó, đã yên tâm vì ngài 
vâng nghe theo, lại nghi ngờ chính ý kiến mình và quyết 
định ngài cần phải thăm dò ý Chúa thêm, bằng cách đi 
hành hương 9 ngày tại nơi cũ. Tất cả hợp lòng cầu nguyện 
theo ý hướng đó thật sốt sắng. Và sau khi đã thử thách 
ngài nhiều cách nhục nhã mà ngài vẫn khiêm tốn đón 
nhận, họ kết luận là mặc dầu đã 2 lần ngài từ chối, ngài 
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cần phải khiêm tốn bằng cách tỏ ra thay đổi và phải viết ra 
giấy là ngài đã suy nghĩ cẩn thận và chấp nhận chức vụ 
giám đốc Trung tâm Xã hội thành phố Rouen. Rồi họ viết 
cho ngài một quy luật ứng xử ngài phải giữ ở nơi Thiên 
Chúa kêu gọi ngài đến. 

83. Ngài hết sức cung kính đón nhận quyết định và tờ 
quy luật ứng xử đó. Ngài gạt sang một bên những ý nghĩ 
trỗi lên trong ngài cho là khi vâng lời như thế tức bảo rằng 
những ánh sáng ngài có chỉ là ảo ảnh thuần tuý. Vả lại các 
vị hướng dẫn kia cũng có thể sai lầm. Họ đã thay đổi ý 
kiến một lần, thì cũng còn có thể thay đổi lần nữa. Nhưng 
ngài chấp nhận mình không phải là người xét đoán các vị 
ấy làm gì, mà chỉ mù quáng vâng theo, và ngài vững vàng 
trong quyết định yêu thích đức vâng lời trên tất cả mọi sự, 
bất chấp nỗi chán ngán đối với một chức vụ mà ngài cảm 
thấy đầy dẫy những bận rộn khác nhau chiếm hết thì giờ 
của ngài, cũng như những gian dối không thể tránh khỏi 
trong giao tiếp với trần đời. 

84. Viễn tượng này khiến ngài hết sức khổ sở. Nhưng 
ngài được an ủi ngay bởi ý nghĩ nếu Thiên Chúa cho ngài 
vào Trung tâm Xã hội thì cũng sẽ rút ngài ra khi Người 
muốn, để gửi ngài đến những nơi còn chưa biết đến vương 
quyền Người. Cũng như thực ra ngài đã không chịu hiểu : 
nếu Thiên Chúa ban cho ngài ơn huệ đó, ngài không cần 
khổ tâm tìm hiểu mà chỉ cần vâng lời. Ngài cảm thấy an 
tâm là các bận rộn công việc sẽ không phương hại đến 
việc cầu nguyện, và ngài sẽ dễ dàng tìm ra một giáo sư 
dạy kèm thần học cho ngài ở Rouen thay vì đi Paris học ở 
các trường công, để ngài chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các ý 
định của Thiên Chúa, một khi rời khỏi Rouen, đó là ra đi 
vượt qua các đại dương. 
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85. Các niềm hy vọng đó đã bí mật nâng đỡ ý chí ngài 
mặc dầu ngài cảm thấy rối loạn (ở phần thượng của tâm 
hồn ngài, còn phần hạ thì như một cơn hấp hối, nhưng 
không làm chuyển dịch sự bình thản của nội tâm). Ngài đã 
chuẩn bị viết thư chấp nhận lời mời thì lại nhận được một 
loạt thư từ của bạn bè thúc giục ngài nhanh chóng chấp 
nhận. Họ phàn nàn vì ngài đã từ chối lần trước : « Ngài 
nên nhớ rằng nếu ngài không chuẩn bị đến nhận chức, 
người ta quyết định sẽ đến “bắt” ngài đi đấy ! » Đọc câu 
này, ngài thưa chuyện với Chúa bằng suy nghĩ đầy xúc 
động : « Ôi lạy Thầy chí ái, con có hãi sợ những lời đe doạ 
kia không, nếu Chúa đã không tước mất vũ khí của con ! 
Con lại chẳng thấy ra hàng nghìn cách trốn chạy, nếu 
Chúa cho phép dùng đến chúng, hay sao ? Chúa đã biến 
con hôn mê và bất động. Chúa muốn con tròng cổ vào ách, 
để con luôn vác Thánh Giá với sự ưng thuận của phần 
thượng linh hồn con, phần được Chúa cho hợp nhất cách 
kỳ diệu với Chúa để chỉ muốn điều Chúa thích, và thực 
lòng gớm ghét ngũ quan, lý trí và các khuynh chiều tự 
nhiên của con. » Ngài đã viết những lời như trên để biểu 
lộ cái nhìn của ngài. Ngài trả lời cho các bạn bè là khi đề 
nghị ngài cai quản Trung tâm Xã hội, họ đã cư xử với ngài 
thật tàn nhẫn, không còn là bạn bè nữa mà như kẻ thù vậy. 
Tuy nhiên ngài cũng thu xếp mọi việc để trung thành ra đi 
theo con đường mới mà Chúa Quan Phòng đã vạch ra. 
Ngài đã xác tín là sẽ gặp nhiều cơ hội để chịu khổ, và cuối 
cùng Thiên Chúa sẽ ban cho ngài hoàn thành ý nguyện về 
Thánh Giá, ý nguyện mà người ta thấy diễn tả ra trên con 
dấu ngài dùng thay cho dấu gia huy. Trong con dấu có in 
dòng chữ « Opto cruentam gerere perpetuo crucem ». 
Nhân đây cũng nói thêm là đã từ lâu ngài không đóng con 
dấu gia huy vào thư tín nữa, mà ngài cho làm con dấu mới 



55 

khắc hình Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá. Trước khi xa 
rời nơi ẩn dật, ngài đến Notre-Dame de la Délivrande để 
giã từ Đức Mẹ, người Mẹ rất dịu hiền, rất yêu dấu của 
ngài. Tình cờ tại đây ngài lại gặp Đức Giám mục giáo 
phận Bayeux. Đức Giám mục khen ngợi dân thành Rouen 
đã nhanh chóng thu nhận ngài, và mời ngài phải đến dùng 
cơm tối với mình. Trong bữa ăn, Đức cha nhận thấy là 
buổi gặp gỡ tầm cỡ như vậy vẫn không làm suy giảm tinh 
thần tĩnh tâm sâu lắng của Đức cha Lambert chút nào. 

86. Trong lần cầu nguyện tại nhà thờ Notre-Dame de la 
Délivrande trước khi rời nơi ẩn dật, ngài lại giao phó cho 
Nữ vương Thiên quốc để Mẹ bảo trợ cho một công việc 
lớn lao người ta sắp trao cho ngài. Ngài nghĩ là từ nay 
Thiên Chúa Quan Phòng giao cho ngài 200 cô gái và sau 
đó là tất cả những cô gái sẽ đến Trung tâm ngài cai quản, 
và cũng chừng ấy cậu bé để ngài giáo dục chúng biết chân 
lý cứu rỗi, để học một số nghề nào đó kiếm sống được. 
Ngài còn nghĩ Thiên Chúa ra lệnh cho ngài trợ giúp cả vật 
chất lẫn tinh thần cho tất cả những người nghèo của 33 
giáo xứ trong thành phố cũng như ở ngoại ô của thủ phủ 
một tỉnh lớn như thế. Ngài phải tiếp đón cách tử tế và 
chuyên tâm giáo dục tất cả những trẻ em bị cha mẹ trần 
gian bỏ rơi. Chúng có quyền đặc biệt được người Cha trên 
trời cứu giúp. Thiên Chúa muốn ngài biểu lộ tình phụ tử 
với những đứa trẻ đó. Ngài phải cố gắng hết sức để gieo 
lòng kính sợ Thiên Chúa và duy trì nó trong tâm hồn 
chúng. Ngài cũng phải thiết lập bên trong lẫn bên ngoài 
Trung tâm Xã hội một tình yêu thương hoàn hảo giữa 
những người tuỳ thuộc vào ngài, bằng cách hiệp nhất ngài 
với họ bằng những dấu chỉ biểu lộ lòng quý mến chân 
thành đối với bản thân họ vì đánh giá cao vị trí của họ. Và 
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ngài nảy ra ý định sẽ dùng bữa chung với họ ít nhất mỗi 
ngày một lần, nhất là với những trẻ em, là những chủ thể 
tạo cho ngài niềm ưa thích hạ mình, xa tránh mọi trọng 
vọng. Nhưng khi bàn hỏi với vài người khôn ngoan, họ 
không tán thành ngài thực hành như thế hằng ngày, ngài 
đành thỉnh thoảng thực hiện ý định trên, tuy chưa đúng 
như lòng ngài mong muốn. 

87. Ngày 28 tháng 3 năm 1656 ngài rời thành phố Caen 
lên đường ghé qua tu viện Val-Richer53 để tham khảo ý 
kiến ngài tu viện trưởng về các biện pháp cần thiết để giúp 
ích các giáo sĩ ở Rouen. Ngài tin là Thiên Chúa đã có ý 
định biến ngài trở nên hữu ích cho họ khi trao cho ngài 
một chức vụ cố định như thế trong thành phố Rouen. Ngài 
cũng đi qua vùng đất trước kia ngài mang tên nó, không 
phải vì ngài còn chút quyến luyến nào đó với mảnh đất mà 
ngài đã hết vấn vương khi bàn giao cho người em trai, 
nhưng chỉ để ghé chầu Thánh Thể ở nhà thờ giáo xứ54. 
Ngài không hề đặt chân vào bất kỳ một ngôi nhà nào trước 
kia từng là vật sở hữu của ngài. Người cảm thấy cơ hội 
này là một niềm vui được siêu thoát vật chất, dẫu là chỉ 
trong một lãnh vực nhỏ. Người cũng không quên dừng 
chân ở Lisieux để chào Giám mục giáo phận mình, và xin 
Đức cha chúc lành cho chức vụ mới ngài sắp lãnh nhận. 
Vị Giám mục đã biết tiếng ngài, nên đón tiếp ngài thật 
long trọng. Sau khi đã hứa sẽ bảo trợ Đức cha Lambert 
trong giới hạn những gì thuộc quyền Giám mục, vị Giám 

                                                
53 Tu viện Val-Richer nằm cách Lisieux quãng 12 cây số về hướng Tây, tỉnh 
lộ D59, gần làng La-Roque-Baignard. Và tu viện trưởng lúc đó là Đức Viện 
phụ Dominique Georges (+1693). 
54 Tức mảnh đất La Boissière, cách Lisieux 8 cây số. Ngày nay, ngôi nhà 
thờ nói trên vẫn còn tồn tại, và vẫn là thờ giáo xứ. 
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chức còn chúc lành ngài và bày tỏ lòng hân hoan khi 
người ta chọn dùng ngài vào chức vụ đó. 

88. Vừa đến Rouen, ngài đi thăm ngay các nhân vật thế 
giá phần đời lẫn phần đạo. Tất cả họ đều vồn vã tiếp đón 
ngài, cho ngài biết họ sẽ không còn phải lo lắng gì nữa vì 
đã có ngài chăm sóc người nghèo. Nhưng trong những 
cuộc thăm viếng đó, tâm trí ngài tràn đầy Thiên Chúa, nên 
dầu đi thăm hoặc tiếp đón ai, ngài không chút động lòng 
vì những vinh dự người ta dành cho ngài. Ngài biết rõ lợi 
thế ngài hưởng được trong địa vị mới, đó là có thể cậy dựa 
vào sự bảo trợ của Đức Tổng Giám mục55, vị Chủ tịch 
Nghị viện, ông bà Longueville56. Tất cả những người này 
đều bảo đảm sẽ quan tâm và hứa sẽ giúp đỡ ngài với 
những gì thuộc quyền hạn họ. Ngài chỉ cảm kích vì trong 
lúc cần thiết, ngài được Thiên Chúa trợ giúp. Ngài chỉ sợ 
mình bất xứng với Thiên Chúa nếu lúc nào đó ngài quá 
cậy dựa vào sự trợ giúp của người đời. 

89. Thế là dưới sự thúc đẩy của niềm phó thác vào 
Thiên Chúa, ngài nắm quyền điều khiển Trung tâm. 
                                                
55 Đức cha François III de Harlay de Champvallon, Tổng Giám mục lúc mới 
26 tuổi tại Rouen (1652), rồi tại Paris (1671-1695). - Các Tổng Giám mục 
cai quản giáo phận Rouen, từ 1605-1614, là François I de Joyeuse ; từ 1614-
1651, là François II de Harlay ; từ 1652-1672, là François III de Harlay de 
Champvallon ; từ 1672-1691, là François IV Rouxel de Médavy de 
Grancey. 
56 Công tước Longueville (Henri II d’Orlénas, 1595-1663) trở nên tổng trấn 
Rouen vào tháng 8.1619, lúc 24 tuổi. Vợ chết, ông tục huyền với cô Anne-
Geneviève de Bourbon (ngày 2.6.1642). Lúc đó, ông 47 tuổi và phu nhân, 
23. Ông tin mình được an bài « để thực hiện những việc vĩ đại, đã dám tạo 
ra những dự án táo bạo, nhưng khả năng ông thì lại quá yếu kém, và bởi đó, 
suốt đời ông chỉ là một con người tầm thường kém cỏi. » (Amable 
FLOQUET, Histoire du parlement de Normandie, volume V, Rouen, E. Frère, 
1840-1842, trang 169). 
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Chẳng bao lâu ngài đã làm cho người ta thấy được khi 
ngài dễ dàng điều khiển một cộng đồng nhỏ bé như thế, 
thì cũng sẽ dễ dàng cai quản một dân tộc lớn lao hơn. 

90. Ngài nung nấu niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ chúc 
phúc dồi dào cho Trung tâm, đến mức người ta sẽ có thể 
cho xây một nhà tĩnh tâm cho mọi người nam cũng như nữ 
muốn chuyển từ Tin Lành57 vào Giáo Hội Công giáo. Ngài 
còn hy vọng với thời gian, người ta sẽ lập ở Trung tâm Xã 
hội một cộng đoàn giáo sĩ chọn lọc và đưa ra các cuộc 
thảo luận công khai về những vấn đề đời sống nội tâm 
cũng như nhiều vấn đề khác đang được tranh luận vào thời 
đó. Ngài mong xây thêm chỗ trọ để có phương tiện đón 
nhận nhiều người giới trẻ hơn. Những người trẻ này sẽ 
được huấn luyện thành những người thợ thủ công Kitô 
giáo trong trần gian, hoặc thành những nam nữ trợ sĩ58 
trong các tu viện. Niềm vui thích của ngài là được thấy 
các trẻ em giữ nét ngây thơ và được giáo dục kỹ lưỡng, 
được lần lượt chuẩn bị rước lễ lần đầu, trẻ em gái thì ham 
thích suy niệm, để nhờ đó thán phục Thiên Chúa nhân từ 
đã dùng sự nghèo khổ của chúng để cho chúng tham dự 
vào kho tàng lớn lao mà chúng sẽ không bao giờ biết đến 
nếu chúng được sống trong những gia đình sung túc. Ngài 
thúc giục các thiếu nữ thường xuyên tham dự các bí tích 
và chăm chỉ lao động chân tay. Thỉnh thoảng ngài lại cho 
đọc sách đạo đức và đọc kinh chung. Khi biết xảy ra lộn 
xộn, dầu nhỏ nhặt đến mấy, ngài điều chỉnh ngay tức 
khắc. Ngài không bao giờ quên nhu cầu vật chất khi ngài 
                                                
57 « La R.P.R. » : « la religion prétendue réformée », tức đạo Tin Lành. 
58 « On appelle Frère lai, Moine lai, Les Frères servans qui ne sont point 
destinés aux Ordres sacrés. Et de même on appelle Soeurs laies, Les 
Converses, les Religieuses qui ne sont point du Choeur. » (DAF, 1762). 
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nghĩ đến nhu cầu tâm hồn. Ngài cung cấp những gì làm 
cho vơi nhẹ cuộc sống chung cũng như riêng từng người 
để ai cũng thoải mái hài lòng. Bên ngoài xã hội, ngài lên 
kế hoạch thăm viếng tổng quát tất cả những người nghèo 
cần được chăm sóc trong các khu phố nội thị cũng như 
ngoại ô. Thỉnh thoảng ngài lại bắt đầu ra đi vì việc đi bộ 
thường xuyên như thế khiến ngài vô cùng mệt mỏi. Nhưng 
niềm vui khi giúp đỡ người nghèo khó đỡ khổ, giáo dục 
họ hiểu biết hơn, ngăn chặn những coi thường kỷ cương 
của họ, đã đền bù rộng rãi cho những vất vả ngài bỏ ra. 

91. Ngài không chỉ nhiệt tình giới hạn trong nhiệm vụ 
mình. Người ta mời ngài đến nhiều nơi để thăm bệnh 
nhân, giúp người hấp hối, phá bỏ các gương xấu công 
khai, nâng đỡ các hoạt động đạo đức, nhận lời tuyên thệ từ 
bỏ lạc giáo, hoặc để giải tội chung. Để hoán cải dẫu là một 
tâm hồn, ngài cũng quan tâm vào nhiệm vụ giải tội người 
đó như thể để cứu rỗi toàn thế giới. Ngài hân hoan khi qua 
lời cầu nguyện, khóc lóc và kiên nhẫn suốt nhiều tháng, 
trong một số trường hợp, ngài nhận được ơn trở lại của 
những con người bị kẻ khác nhìn cách khinh bỉ, hoặc xem 
như không tồn tại trên đời. Ngài cố gắng hết sức, chịu 
đựng tất cả những gì có thể, và an tâm chờ đợi cách khiêm 
hạ thẳm sâu giây phút Chúa tỏ lòng thương xót và sự đáp 
trả của tội nhân. Ngài không chán nản hoặc không bao giờ 
hất hủi ai, nên hầu như ngài được niềm an ủi là kết thúc 
tốt đẹp những cuộc hoán cải khó khăn nhất, một khi ngài 
đã bắt đầu theo lệnh của Chúa Quan Phòng. Và ngài chỉ 
quy về ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng đoái thương 
chúc phúc cho các hoạt động của ngài.  
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92. Mọi người đều tin tưởng nơi ngài đến nỗi ngài trở 
thành người phân phát các của bố thí kín đáo nhất, và là 
người hoà giải chung cho những bất đồng lớn lao nhất. 

93. Đêm xuống, ngài đi đến những nơi ngài hẹn gặp 
những người nghèo có mặc cảm hổ thẹn59. Ngài tuyệt đối 
tuân thủ một quy luật là không bao giờ có mặt phụ nữ tại 
những nơi đó, và ngài ghi tên người nhận lên từng gói quà 
để thuộc cả họ tên người đến lấy. 

94. Ngài có tài năng hiếm thấy là dễ dàng thâm nhập 
vào những vụ việc ẩn khuất nhất để tháo gỡ những toan 
tính khúc mắc nhất, để hạ nhiệt những cái đầu nóng nảy, 
để tìm ra những hoà hoãn mà không ai nhận thấy. Người 
ta vẫn còn nhớ ngài đã khôn khéo kết thúc tốt đẹp một vụ 
kiện đáng buồn giữa hai gia đình thế giá, mà những người 
chủ gia đình đều ở trong Nghị viện Normandie, trong khi 
các nghị viên ở các Nghị viện khác nhau trên nước Pháp 
đã không thể hoà giải hai gia đình đó được. 

95. Công tước Longueville nhận thấy khả năng và lòng 
ngay thẳng của ngài, nên tha thiết xin ngài nhận công việc 
hoà giải đó. Ngài chỉ thận trọng giao hẹn với hai bên là 
trong trường hợp đáng tiếc ngài không làm hai bên vui 
lòng, ngài vẫn sợ điều này xảy ra, thì xin họ cứ trách móc 
bản thân ngài, chứ đừng vì vậy mà giảm bớt việc giúp đỡ 
và bảo vệ Trung tâm của những người nghèo thân yêu của 
ngài. Sau khi đạt được giao hẹn đó, ngài thảo luận chính 
xác về các mối quan tâm của họ, đào sâu các lý lẽ của họ. 
Ngài cầu nguyện thật nhiều, đi tìm các nhà chuyên môn. 
Ngài nắm vấn đề thật công bằng và chính xác đến độ khi 
                                                
59 « Les pauvres honteux » : « On appelle, Pauvres honteux, Ceux qui ont 
honte de demander publiquement l’aumosne » (DAF, 1694). 
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đề nghị chúng với những người liên quan, họ đều vui vẻ 
chấp thuận, hết lòng cảm ơn ngài. Họ lại đoàn kết với 
nhau và hứa giữ tình bằng hữu với ngài cũng như sẽ phục 
vụ ngài. 

96. Bao bận rộn đa dạng đè nặng ngài như thế không hề 
khiến ngài giảm bớt mà còn làm ngài gia tăng kết hiệp với 
Thiên Chúa hơn nữa. Giữa những rắc rối phức tạp, ngài 
cảm thấy kết hiệp với Chúa thường xuyên hơn trong thời 
gian tĩnh tâm, hơn cả những giờ chiêm niệm riêng tư một 
mình trong nhà nguyện. 

97. Mỗi ngày ngài thường bớt giờ ngủ để dành 4 hoặc 5 
giờ lo cầu nguyện. Thời gian buổi sáng là để chuẩn bị cử 
hành thánh lễ. Ngài quyết định không chuyện trò với ai 
trước khi đóng thuế cho Chúa thời gian cầu nguyện và 
dâng lễ, và ngài xem đây là luật không thể xâm phạm. 
Thời gian buổi chiều tối như đóng dấu ấn cuối ngày cho 
mọi bận rộn thánh thiện của suốt một ngày, nên ngài luôn 
đến trước Thánh Thể để kết thúc. 

98. Ngài ngủ đã ít, ăn lại càng ít hơn. Bữa trưa gần như 
là bữa ăn duy nhất của ngài vì tối đến ngài dùng rất ít, để 
tâm trí thảnh thơi hơn và để dễ học thần học kinh viện mà 
ngài đã quy định thời gian vào buổi chiều, khi không có ai 
đến bàn luận công việc. 

99. Ngài học thần học kinh viện dưới sự hướng dẫn của 
một linh mục khôn ngoan và đạo đức người Ái Nhĩ Lan. 
Vị linh mục này đang dạy thần học ở Đại học Paris và đến 
Rouen để giảng dạy Đức cha Lambert. 

100. Vị tiến sĩ này không chỉ thán phục trí óc của người 
học trò thấu hiểu vấn đề vững chắc mà còn tỏ ra minh mẫn 
cách dễ dàng và nhanh chóng trong một thời gian ngắn. 
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Thay vì uể oải và mệt mỏi sau cả một ngày chuyên tâm 
vào công việc, buổi tối ngài xuất hiện tươi tỉnh như vừa 
thức giấc ban mai, sau một đêm nghỉ ngơi vậy. 

101. Nhưng ngoài tài năng sâu sắc của Đức cha 
Lambert, cha giáo sư còn ngạc nhiên hơn vì những tia 
sáng Đức Tin của ngài. Cha không hết ngạc nhiên vì các 
ơn thông minh, hiểu biết, khôn ngoan tìm thấy nơi ngài, 
trong các bài học cha giao cho ngài. Cha vui sướng nhận 
thấy những chân lý Chúa tỏ ra trong những lần ngài cầu 
nguyện phù hợp với những nguyên tắc của kinh viện, và 
cha nhanh chóng nhận ra rằng Thiên Chúa đã gắn bó cha 
với Đức cha Lambert dưới danh nghĩa dạy cho ngài thần 
học trong sách vở, thực ra chỉ để học từ ngài thần học của 
Chúa Thánh Thần. Cha cảm nhận hạnh phúc vì cha có thể 
trao ban, qua một cuộc trao đổi phong phú và khôn ngoan, 
những kiến thức thủ đắc để nhận lấy những chân lý thiên 
phú. Cha thoải mái hưởng nếm no say các chân lý đó 
trước khi trở về quê hương. Tại đó, cha hy vọng sẽ củng 
cố anh em mình trong việc thực hành nhân đức và trong 
Đức Tin tinh tuyền. 

102. Thế là Đức cha Lambert trở thành thầy của thầy 
mình. Thông thái trong ngôi trường của Thiên Chúa, ngài 
không hề hay biết mình soi sáng và sưởi ấm cách kỳ diệu 
những ai tiếp xúc với mình. Người ta không thể nghe ngài 
nói về Thiên Chúa mà không cảm thấy tâm hồn triển nở ra 
cách nào đó, việc mà chỉ Chúa Thánh Thần mới làm được. 

103. Nhưng ngài biết là những tâm hồn nào được thông 
hiệp với Chúa Thánh Thần đều phải trung tín gìn giữ bí 
mật của Thiên Chúa, cho nên bình thường ngài dè dặt, cẩn 
thận không biểu lộ điều bất thường nào ra ngoài. Ngài chỉ 
trao phó những gì đang xảy ra trong tâm hồn ngài cho một 
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tu sĩ dòng Bé Mọn là cha Simon Hallé60. Ngài đã chọn cha 
Hallé làm linh hướng từ khi ngài trở về thành phố Rouen, 
và hoàn toàn trao phó nội tâm cho cha. 

104. Mặc dầu ở bậc cao trên đường thiêng liêng, ngài 
vẫn biết khoan dung với những yếu đuối của con người 
đang cùng sống trên mặt đất này như ngài. Ngài không nề 
hà thực hành những việc đạo đức thông thường nhất của 
giáo dân. Ngài ưa thích ăn mặc đơn giản. Tuy đã cương 
quyết sống tinh thần khổ hạnh thể hiện ra bằng vẻ nghèo 
khó bên ngoài, nhưng đôi lúc ngài cũng nhượng bộ vì đức 
ái khoan dung, để thích ứng với những người cảm thấy 
chướng mắt với cảnh rách rưới hèn hạ. Ngài không phải 
không biết là nét đẹp chủ yếu của tâm hồn hoàn thiện nằm 
ở bên trong, nhưng ngài cũng đánh giá cao một số biểu 
hiện đạo đức bề ngoài được Giáo Hội cho phép và được 
giới bình dân chấp nhận. Nói chung ngài tôn trọng mọi 
hiệp hội. Ngài thực hành những quy định của hội để 
hưởng nhiều ân xá đi kèm theo các hiệp hội đó. Ngài có 
mặt ở các đám rước, tham dự các giờ canh thức61. Nhưng 
đặc biệt ngài ưa thích những hội đoàn hợp pháp được lập 
ra để tôn kính Đức Trinh Nữ. Ngài cho rằng bản thân ngài 
mắc nợ các hội đoàn đó (trong khi với người giáo dân chỉ 
cần tham gia vào một hội đoàn nào đó là quá đủ). Ngài 
nghĩ lẽ ra mình phải gia nhập hết tất cả những hội đoàn 
này để tôn vinh Bà Chúa của ngài, cũng như để kết hợp 
với những người đạo đức đã thề hứa phục vụ và yêu mến 

                                                
60 Cha Simon Hallé là tu sĩ dòng Bé Mọn (les Minimes) do thánh François 
de Paule (1436-1507) sáng lập. Cha sinh tại Paris năm 1602, gia nhập dòng 
Bé Mọn lúc 20 tuổi, và qua đời tại Paris ngày 10.2.1672. 
61 « Quarante heures » : « On appelle Prières de quarante heures, Des 
prières extraordinaires dans les besoins pressans » (DAF, 1762). 
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Đức Mẹ. Ngài thường xuyên thoát tục với tràng chuỗi 
Mân côi. Khi ngài ngưng đọc các kinh khác, ngài cũng 
không rời bỏ tràng chuỗi. Ngài mang áo Đức Bà với ý 
định sẽ giữ mãi cho đến hết đời. Ngài xin được nhập hiệp 
hội do các cha dòng Tên mở ra62. Hiệp hội này đã mang 
lại nhiều kết quả trong các cơ sở, không chỉ cho các học 
sinh mà còn cho nhiều người khác thuộc mọi tầng lớp và 
bậc sống. Ngài không ngại sống thử đến hết thời gian 
đúng theo lề luật hiệp hội quy định (không lâu hơn thời 
gian ở nhà tập dòng Ba thánh François de Paule63, trước 
khi nhận được đai thắt lưng). Ngày ngài đọc kinh gia nhập 
Hiệp hội của dòng Tên, phục vụ Nữ vương Thiên thần và 
Nữ vương nhân loại, ngài tự buộc mình hết lòng giữ điều 
tuyên xưng ngoài miệng qua hình thức lời khấn, tức là bất 
kỳ ở đâu, ngài cũng phải cổ vũ lòng sùng kính Đức Trinh 
Nữ, cho dầu phải đổ máu mình ra. Lời hứa này lập tức kéo 
tuôn đổ ơn sủng đến mức ngài cảm nhận được cách hết 
sức no thoả. Ngài không ngừng tạ ơn Mẹ thương xót cũng 
như người Con chí ái của Mẹ về những ơn huệ đó. 

105. Không có hội nghị bác ái hoặc đạo đức nào mà 
ngài không vui sướng tham dự. Nhưng cho dầu tán thành 
mọi hội họp giáo dân nhằm hoàn thiện bản thân, hoặc giúp 
ích tha nhân, ngài đặc biệt ưa thích những hội nghị do các 
Giám mục thiết lập cho linh mục và giáo dân để đào tạo 
những người thợ xứng đáng phục vụ cách thánh thiện các 
giáo xứ ở thành phố và thôn quê. Trong quan điểm đó ngài 

                                                
62 Hiệp hội Đức Trinh Nữ (Congrégation de la Sainte Vierge) do linh mục 
Jean Leunis dòng Tên sáng lập vào niên học 1562-1563 tại Roma, đặc biệt 
phát triển rất mạnh trong các trường do dòng Tên điều khiển. 
63 Đức cha Lambert là hội viên dòng Ba Bé Mọn tại Rouen. (Xem : François 
GIRY, La règle du Tiers Ordre des Minimes, Paris, 1697).  
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đã tham gia buổi hội thảo nổi tiếng tại Cambremer64. Các 
cuộc hội thảo tại Cambremer đã đào tạo và hiện nay mỗi 
ngày còn đào tạo ra nhiều con người tốt lành. Khi còn ở 
Rouen, ngài đã bày tỏ lòng quý mến cuộc hội thảo đó. 
Trong thời gian sau, khi cách xa nước Pháp dặm ngàn hải 
lý qua bao đại dương, thỉnh thoảng ngài vẫn thư từ cho 
những người điều hành cuộc hội thảo đó để nói lên ngài 
vẫn luôn quý mến họ. Vì thế, họ cũng đã tỏ lòng biết ơn 
ngài bằng một lễ cầu hồn long trọng sau khi ngài qua đời, 
nhằm tôn vinh nhân đức của ngài hơn là để an ủi linh hồn 
ngài, đó là họ công bố cho mọi người, trong một bài điếu 
văn được in hẳn hoi, lời ca tụng lòng đạo đức và nhiệt tâm 
của ngài cùng với bản tóm lược tiểu sử và chức vụ ngài 
từng nắm giữ. 

106. Sự hãm mình nội tâm của ngài tế nhị đến nỗi khi 
Nghị viện ban cho Trung tâm Xã hội một bộ nội quy theo 
yêu cầu của ngài, ngài đâm ra băn khoăn vì đã quá vui 
mừng, như thể từ nay ngài không được phép hưởng một 
niềm vui nào, dẫu là niềm vui vô tội nhất, với sự tham gia 
của giác quan và lý trí tự nhiên. Bởi vì ngài tự nhủ : một 
linh hồn hướng về cuộc sống thuần tuý Đức Tin và kết 
                                                
64 Đức cha Lambert quen biết và gần gũi với linh mục Dominique Georges, 
nguyên là cha xứ làng Pré d’Auge, nằm kế bên làng La Boissière : 1649-
1651. Ngài trở thành tu viện trưởng tu viện Val-Richer : từ năm 1652 cho 
tới khi từ trần (1693, thọ 80 tuổi). Đức cha Lambert, lúc này còn là linh 
mục, đã cộng tác với tu viện trưởng Dominique Georges để thành lập nên 
những buổi thuyết giảng (tức khoá đào tạo tại chức) cho các linh mục trong 
miền Pré d’Auge. Khoá thuyết giảng đầu tiên được tổ chức tại giáo xứ 
Cambremer, ngày 26.9.1659, với quãng 12 giáo sĩ tham dự. (Xem : 
Magazine Le Pays d’Auge : « Dom Dominique Georges et l’abbaye du Val-
Richer », Numéro spécial, Mars 1994, Lisieux). 
Giáo xứ Cambremer nằm cách Lisieux quãng 15 cây số, trên đường đi về 
hướng Caen. 
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hợp với Thiên Chúa thì không được gắn bó với bất kỳ thụ 
tạo nào để hưởng thụ niềm vui, dẫu là niềm vui nhỏ bé 
nhất. 

107. Thế là vì tội đã vui sướng vì được như ý, ngài 
quyết định tự phạt mình bằng cách ăn chay một thời gian, 
và kiêng thịt suốt Mùa Vọng để hoà mình phần nào với 
cảnh khổ của Chúa Giêsu Hài Đồng khi hạ sinh làm 
người, cũng như để chuẩn bị đón nhận cách dồi dào hơn 
các ơn sủng của Mầu nhiệm Nhập Thể vào ngày lễ Giáng 
Sinh. 

108. Ngài chợt nghĩ ra một phương thế thật lạ kỳ nhưng 
ngài cho là thích hợp để bắt chước Ngôi Lời hạ mình và 
khó nghèo. Mục đích của hành động này là có được uy tín 
để phục vụ người nghèo tốt hơn và tạo ra một cơ hội đặc 
biệt để bị khinh chê. Ngài cho rằng nếu ngài mua một 
chức cố vấn giáo sĩ ở Nghị viện với danh nghĩa để góp 
kinh phí cho hoạt động của Trung tâm Xã hội, ngài sẽ trở 
thành nghèo khó vì phải dùng đến mười hoặc mười lăm 
ngàn đồng « écu » dành dụm bấy lâu, tức không còn gì để 
sống, đồng thời ngài tự trở nên đáng khinh vì sẽ bị người 
ta xem như kẻ tham vọng, bất định và không kín đáo, kẻ 
đã hối hận vì mất chỗ ở Toà án, nay không vì lý do cần 
thiết lắm lại muốn tìm chỗ khác trọng vọng hơn mà giá 
phải trả là trở nên nghèo túng. Khi ngài thổ lộ dự định này 
cho các bạn bè đạo đức nhất, tất cả họ đều nhận định có 
nhiều bất lợi ngay cho lòng đạo đức ở điểm bản thân ngài 
nêu gương xấu cho nhiều người đã tin tưởng vào ngài bấy 
lâu nay, nên họ không tán thành ý định đó của ngài. Chỉ 
có vị linh hướng cũng say sưa thánh đức như ngài vì vẻ 
đẹp của một hành động đúng theo lời khuyên Phúc Âm, 
một hành động hoàn toàn không theo quy luật lý trí bình 
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thường nào như thế, nên đã cổ vũ ngài giữ vững quyết 
tâm. Công việc tiến xa đến mức ngài đang điều đình một 
chức vụ thì Chúa Quan Phòng, có lẽ đã hài lòng vì một 
tâm hồn sẵn sàng đến thế, đã không để sự việc kết thúc. 
Nếu Thiên Chúa không ngăn cản bằng cách cho xuất hiện 
những trở ngại không thể vượt qua được, chắc chắn ngài 
đã ký hợp đồng giao hết tài sản và danh tiếng chỉ vì lý do 
mua một chút nghèo khó và khinh bỉ, nhân danh tình yêu 
của Thiên Chúa khó nghèo và tự hạ. 

109. Lòng yêu mến những tình cảnh đau khổ nhất ngày 
càng lớn trong ngài, đến nỗi vào cuối năm đó, khi cầu 
nguyện, ngài tha thiết xin Chúa vui lòng gia tăng thánh giá 
cho ngài. Ngài suy nghĩ cách vô tư là mình không biết 
mình xin gì, và nếu biết, có lẽ mình đã không dám xin. 
Chính vì thế ngài càng nhiệt tình khẩn khoản cầu xin. 
Trong một cơn phấn khích, ngài xin Chúa : « Lạy Thầy 
yêu dấu của con, cần gì con biết rõ điều con xin đâu, nhân 
danh Thiên Chúa thánh thiện tuyệt đối, con chỉ van nài 
Chúa ban cho con ân huệ mà Chúa đã soi sáng. Trước kia 
con đã từng làm nhiều điều xấu xa mà chỉ có niềm an ủi là 
tại chính bản thân đã muốn làm như thế. Con đã lỗi phạm 
mà không hề biết, bởi vì lúc đó con chưa biết Chúa, hay ít 
ra, con không nghĩ gì về Chúa khi con thi hành. Nhưng 
trong việc này, con không hề bất ngờ vì chỉ là noi gương 
Chúa được chừng nào tuỳ ý Chúa, thế thì không, con 
không thể bị lầm lẫn được. » 

110. Ngài xin sao thì được vậy. Trong những năm sau 
đó ngài thấy vui sướng vì phiền muộn và đau khổ đủ mọi 
thể loại gia tăng tới tấp. Ngài thường bị chứng khó thở, 
đau thần kinh hông và sạn thận. Chứng bệnh nào cũng 
nặng và mãn tính. Khi chúng lên cơn kịch phát, chúng 
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hành hạ ngài suốt cả ngày lẫn đêm không để cho ngài ngủ 
nghỉ chút nào. Ngài không màng giảm đau cho mình, mà 
còn hy vọng sẽ đồng hành với chúng cho đến cuối đời, 
như thể chúng là những món quà ân huệ do trời ban tặng. 
Ngài cảm thấy thật sự buồn khi nghĩ rằng các chứng bệnh 
này đã không cho phép ngài hãm mình phạt xác nhiều 
hơn. Nhưng ngài biết là Thiên Chúa công bình sẽ bổ sung 
cho sự bất lực của ngài bằng các bệnh tật đau đớn và dai 
dẳng. Vả lại chúng đâu ngăn cản ngài thỉnh thoảng ăn 
chay, hoặc miễn cho ngài khỏi cầu nguyện và làm phúc bố 
thí đâu. 

111. Công việc tăng dần về số lượng lẫn mức độ khó 
khăn, đến nỗi trở thành gánh nặng. Nhưng ngài không 
phàn nàn gì về chúng, cũng không kể lể cho bất kỳ ai, vì 
ngài sợ mắc lỗi đi tìm bản thân, một điều ngài cho là bất 
trung đáng lên án. Ngài mua những thành công nho nhỏ 
cho các dự định đạo đức của ngài bằng cách chịu đựng 
nhiều cự tuyệt, chống đối và ngăn trở từ phía con người. 
Thay vì hoan hỉ vì đã thành công sau khi vượt thắng được 
bao nhiêu trở ngại, ngài lại kết án niềm vui ấy như là sự 
kiêu căng bất chính của tính nhân loại. Nó tự phụ là đã 
tham dự vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa, tức là 
cướp đi vinh quang của Thiên Chúa bằng việc tiếm quyền 
phạm thượng, trong khi lẽ ra tốt nhất là phải tin rằng mình 
chỉ là kẻ làm hư hỏng các chương trình tốt đẹp khi mình 
nhúng tay vào, và mình chỉ là một công cụ bất xứng 
thường hay kháng cự lại bàn tay của người thợ cả, đến nỗi 
xấu hổ vì sự chống cự đó, phần lãnh được của ngài là hạ 
mình và thán phục vinh dự người ta đã dùng ngài vào 
những chương trình quan trọng lớn lao như thế. 
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112. Với tinh thần đó, không đáng ngạc nhiên chút nào 
khi ngài đã tránh xa những lời khen ngợi thường xuyên 
của những nhân vật thế giá nhất. Không có gì ngài không 
làm để trốn những lời ca tụng. Ngài tự đặt ra quy luật bất 
khả xâm phạm là không bao giờ nói gì về những công việc 
mình đã làm hoặc những ân sủng mình đã nhận, ngay cả 
những lời đã khuyên ai, thậm chí cả những ý kiến trong 
những cuộc thảo luận, hoặc những đóng góp vào công 
việc phục vụ Thiên Chúa và đồng loại. Mặc dầu ngài yên 
lặng, người ta vẫn khám phá ra điều gì đó và khen ngợi 
lòng nhiệt tình cũng như đức hạnh của ngài. Những khi ấy 
ngài cố sức vượt lên chính mình, đến mức độ vô cảm cao 
nhất. Ngài phân ra ba mức độ vô cảm : mức độ thứ nhất là 
nghe người ta nói tốt cho mình mà cứ như việc đó không 
liên quan gì đến mình, hoặc như người ta không nói gì 
hết ; mức độ thứ hai là không kể lại cho ai điều đã nghe 
được, mà chôn vùi nó vào cõi quên lãng muôn đời ; và 
mức độ cuối cùng là tự thâm tâm nhận biết mình chỉ là kẻ 
hèn mạt đáng khinh nhất trên thế gian, đồng thời bên 
ngoài không biểu lộ ra cảm xúc nào. Ngài tự xem mình 
chưa thực hành một cách hoàn hảo 3 bài học mà ngài được 
soi sáng. Ngài luôn như người chịu đóng đinh ở nội tâm. 
Ngài thường nói là một con người cầu nguyện dù luôn 
được hài lòng thì cũng không thể bao giờ vui vẻ được, 
không chỉ vì người ấy thấy hiếm có tâm hồn được tràn đầy 
ân sủng và hầu như tất cả mọi người đều không biết đến 
đời sống Đức Tin tinh tuyền, mà còn bởi vì khi xem xét 
tình trạng tâm hồn bản thân, người ấy thấy nó còn nô lệ 
cho lắm bất trung và khốn khổ khiến người ấy phải rên 
siết không ngừng. 
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113. Thiên Chúa giúp ngài vững mạnh trong ý hướng 
hạ thấp bản thân bằng cách thường xuyên gửi đến những 
cám dỗ quấy rầy, khiến ngài cảm thấy như thánh Đại Tông 
đồ ngày xưa được Chúa thử thách. Mặc dầu ngài chịu 
đựng chúng mà vẫn giữ được lòng trung tín với Thiên 
Chúa, với ý hướng mình, một lòng trung tín lớn ngang với 
cuộc chiến đấu gian khổ và bền bỉ, tuy nhiên các cám dỗ 
cho ngài cảm nghiệm sống động về nền tảng ác tính của 
tội nguyên tổ và tội riêng nơi mỗi người chúng ta, đến nỗi 
ngài run rẩy bước lên bàn thánh. Có hôm, khi sắp bắt đầu 
cử hành hy lễ đáng sợ, ngài như ở đáy vực thẳm hư vô, 
thưa với Chúa như người thu thuế không dám ngước mắt 
nhìn lên trời mà chỉ đấm ngực : « Lạy Chúa, này đây kẻ 
đầy tội lỗi của Chúa sắp cử hành lễ thánh thiện, này đây 
người linh mục kém tinh sạch nhất của Chúa sắp nói lời 
Truyền phép, này đây người tư tế khả ố nhất của Chúa sắp 
nắm giữ Người trên tay y. » Thực ra, khi dò xét tận đáy 
lương tâm mình, ngài không cảm thấy vướng mắc một yếu 
đuối cố tình nào, ngay cả khi bị cám dỗ mạnh mẽ nhất. 
Nhưng ngài cảm thấy để xứng đáng với chức vụ tư tế của 
Luật Mới, ngài ao ước được miễn nhiễm cả đến những dấy 
loạn thấp hèn hòng làm mất sự tinh tuyền của con tim qua 
cảm giác của thân xác, dầu ta không muốn. 

114. Lòng nhiệt tình chống lại tệ nạn đang tấn công đức 
trong sạch, làm ngài có khuynh hướng thành lập nhà Trú 
ẩn65. Công việc này thỉnh thoảng gây cho ngài một ít 
phiền phức. Phiền phức lớn nhất đến từ dịp một cô gái đã 
xin sống cấm túc dưới quyền bà công tước Longueville, tự 
                                                
65 Nhà Trú ẩn (le refuge) là nơi tiếp cư các chị em hoàn lương.  
« On appelle encore du même nom Refuges, Certaines maisons où l’on met 
des filles pour les retirer du désordre » (DAF, 1762). 
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nguyện ra đảo sống với nhiều cô gái khác. Tất cả các cô 
đang ở Dieppe để chuẩn bị xuống thuyền66.  

115. Một vài người, chắc là ý hướng cũng ngay lành 
thôi, dùng người mẹ của cô gái đó để khiếu nại một cách 
sai lầm rằng các vị trách nhiệm Trung tâm Xã hội đã dùng 
vũ lực ép buộc cô ta ra đi. Và người ta xin được điều tra 
cho rõ vụ việc này. 

116. Thay vì bỏ qua, một vị thẩm phán biết là bà công 
tước có liên quan, nên đến hỏi bà có nên đưa ra toà để tìm 
công bằng cho bà không. Bà ta trả lời bà chỉ làm theo ý 
kiến của ngài Lambert de la Motte, và tuỳ thẩm phán xử 
trí.  

117. Người ta nhóm họp để bàn luận nên làm gì. Đa số 
cho rằng để tránh những đổ vỡ đang đe doạ, cần gọi tất cả 
các cô gái hư hỏng đang ở Dieppe về lại. Nhưng nếu thả 
tự do cho các cô gái ấy, rõ ràng họ sẽ làm điều vô cùng tệ 
hại. Vì thế, người ta quyết định quét sạch cơn bão, nhất là 
khi trát toà không thể thi hành được vì đã dựa trên một 
phán quyết sai lầm sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra như thế. 
(Trát toà này cấm thuyền trưởng chở các cô gái nói trên, 
và từ nay chỉ khi có lệnh của Nghị viện, mọi người mới 
đón nhận vào hoặc cho các cô gái ấy ra khỏi nhà Trú ẩn). 

118. Các quan toà đã nhìn thấy vấn đề nên sửa sai bằng 
cách cho gọi cô gái có người mẹ khiếu nại từ Dieppe trở 
về, và phần còn lại của tờ trát tạm ngưng thi hành, thay vì 
gởi các thanh tra cảnh sát đến nhà Trú ẩn cách oai vệ như 
trong tờ trát, để xem xét các cô gái tụ họp ở đó theo lệnh 

                                                
66 Các cô gái hoàn lương bị đưa ra sống ngoài đảo. Và thành phố cảng 
Dieppe cách thành phố Rouen khoảng 65 cây số. 
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của ai và có bị ép buộc tụ họp không. Nhưng chỉ việc này 
thôi cũng quấy rầy người tôi tớ Thiên Chúa, khiến ngài 
buồn phiền và khẩn thiết cầu nguyện để tình thế xoay trở 
tốt đẹp, cũng như để ngăn cản việc tệ nạn lại chiến thắng 
đạo đức. 

119. Thậm chí ngài còn quyết định đi đến Dieppe để 
nâng đỡ tinh thần cô ta và khuyên cô không chấp nhận tố 
cáo của người mẹ, bằng cách tuyên bố sự thật ; vào lúc đó, 
ngài đau đớn biết tin cô gái đang trở về Rouen. Ngài thú 
nhận chưa bao giờ ngài cảm thấy buồn bã như thế. Và 
ngài thấm thía lời của Tiên tri : « Tôi đã suy nhược tấm 
thân khi thấy những kẻ tội lỗi xa rời lề luật Chúa » [Tv 
119, 53]. Ngài lâm vào tình trạng đó suốt 2 ngày, trong 
khi Thiên Chúa muốn ủng hộ chân lý bằng con đường 
không ai ngờ trước, bằng cách củng cố con tim của cô gái 
tội lỗi hoàn lương. Thay vì phàn nàn chống lại những 
người mà mẹ cô tố cáo, cô gái đã nói hằng ngàn điều tốt 
lành cho họ, tâng bốc một quý bà nọ đã tạo điều kiện cho 
cô lên thuyền ra đảo sống hoàn lương. Cô ta hết lòng cảm 
ơn bà ấy, hứa với bà ta là cô sẽ không phá hỏng đời mình. 
Cô gái có vẻ quá khác so với cung cách phóng đãng của 
cô vài tháng trước đó. Cô tỏ ra vui vẻ vì đã hoàn lương, 
đồng thời toát ra niềm tin chắc chắn là vụ việc mà người 
ta lo lắng vì nhiều lý do, rồi sẽ kết thúc tốt đẹp. 

120. Sự hài lòng âm thầm của người bảo trợ cô gái lại 
là một nguyên nhân mới gây đau khổ cho ngài. Bởi vì ngài 
nhận ra ngài vui thích các việc lành đi qua tay ngài hơn 
qua những người khác. Ngài phân biệt chính xác được 
niềm vui của ngài không trực tiếp đến từ Thiên Chúa, và 
từ nay ngài cần phải hãm dẹp tàn dư của loại niềm vui tự 
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nhiên và trần thế. Nó đôi lúc muốn thay thế cho niềm an ủi 
hoàn toàn thiêng liêng và thần linh. 

121. Thiên Chúa đã quyết dùng Đức cha Lambert vào 
việc hoán cải các phụ nữ phóng túng hư hỏng, cho nên 
ngài không cần hỏi han, từ khắp nơi người ta đều thông 
báo cho ngài những cô gái sắp rơi vào nơi sa đọa, hoặc 
những cô gái đã bị chìm đắm vào bùn nhơ, dưới hình thức 
sống nhà riêng nhưng giao du quan hệ xấu, hoặc sống 
chung tại các lầu xanh. Ngài giao những cô gái này cho 
các bà đạo đức để canh chừng hạnh kiểm các cô. Ngài giải 
tán các nhà chứa và bắt họ đóng cửa, một phần do tự 
nguyện, phần khác do bắt buộc. Có những cô gái ngài 
không hề quen biết đến bày tỏ tâm hồn với ngài, tỏ ý tự 
nguyện sống tại nhà Trú ẩn để đền tội. Các cô thực hành 
việc đền tội cách thiện ý khiến cho người mà Thiên Chúa 
dùng để cảm hoá các cô, cũng phải cảm phục. Để thiết lập 
quy chế cách vững bền cho nhà Trú ẩn ngày càng đông 
người, ngài đã viết thư cho ba thành phố khác nhau, yêu 
cầu mỗi thành phố gởi đến 2 hoặc 3 nữ tu có thiên hướng 
quản trị và giáo hoá các nữ tội nhân thuộc loại này. Phải 
mất một năm thương thuyết vấn đề này, và không thuyết 
phục được các thành phố Nancy cũng như Avignon, ngài 
đạt được kết quả với thành phố Dijon, nhưng với nhiều vất 
vả nhân một chuyến đi vào tháng 9 năm 165767. Mới đầu, 
người ta nói lẽ ra ngài đã nhận được thư yêu cầu ngài 
không cần đến Dijon vì việc ngài nhờ không thể làm được. 
Nhưng người ta cũng sẵn lòng bàn luận với ngài vì ngài đã 
lỡ đến. Khi đến phòng hội nghị, người ta đã có ý định 
cương quyết từ chối ngài cách trung thực hết sức có thể 
                                                
67 Đầu mùa thu năm 1657, từ Paris, ngài đã hành hương sang Roma và tới 
được đây ngày 18.11. (Xem đoạn 153 sắp tới). 
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(như người ta thú thực vào sáng ngày sau). Nhưng người 
ta lại đáp ứng thuận lợi với ngài mà không hiểu tại sao. 
Thiên Chúa đã thay đổi tâm trí người ta, ngược với hy 
vọng của người đi xin, ngược cả với sự chờ đợi của người 
cho, và thắng vượt mọi trở ngại của cuộc thương thuyết. 

122. Các nhân vật thế giá bên đạo cũng như bên đời, 
các tu sĩ cũng như giáo dân, những bậc thượng lưu cũng 
như giới bình dân và hạ lưu thường hay đến xin ý kiến 
ngài về nhiều vấn đề. Thậm chí những người xa lạ từ nơi 
khác cũng đến tham khảo ngài về những phương cách quy 
tụ người nghèo của thành phố họ lại, (một kinh sĩ nhân 
đức xứ Chartres68 đã cố ý đến Rouen với ý định đó). 
Người ta khẩn khoản mời ngài tham dự một số cuộc hội 
nghị để bàn về việc nâng đỡ những người nghèo đáng 
thương, hoặc bàn về đủ các loại công tác từ thiện. Nhưng 
giữa muôn bận rộn đa dạng đó, mối quan tâm chính của 
ngài vẫn luôn là Trung tâm Xã hội của ngài. Khi hay tin 
một nhà giảng thuyết đáng ngờ vì có những ý kiến riêng 
tư, đã lên toà giảng nói đôi lời công kích luật lệ đang duy 
trì ở Trung tâm, ngài đã phàn nàn với các Uỷ viên của 
Trung tâm vì đã giới thiệu ông ta. Nhà giảng thuyết đến 
gặp ngài hứa sẽ công khai sửa những lỗi ông ta đã mắc 
phải, và xin ngài sai phái ai đó đến xem ông ta sửa sai. 
Ngài nhân từ đón tiếp nhà giảng thuyết và để làm ông ta 
vui thích hơn, ngài hứa sẽ đích thân đến nghe ông ta 
giảng. Người ta kín đáo dâng của bố thí cho ngài, riêng 
chỉ một người thôi đã cúng 2000 francs và xin ngài đừng 
tiết lộ ra. Ngài mua một cơ sở khá tiện nghi để làm 
phương tiện mở rộng hoạt động hơn. Ngài xin ý kiến Tổng 

                                                
68 Thành phố Chartres cách thành phố Rouen khoảng 135 cây số. 
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Giám mục để hiệp nhất 2 Trung tâm lại. Vị Giám chức 
luôn ưu ái Đức cha Lambert trong mọi vấn đề, đồng ý với 
dự định đó. Ngài chọn ông Bimorel, một nhân vật ai cũng 
biết là đầy công trạng và nhân đức, về ở với mình để trao 
cho người nghèo một phần tài sản của các ngài, cũng như 
để dốc toàn tâm chăm lo cho họ. Ngài đã nhường những 
cơ sở tiện nghi nhất cho người nghèo và hai ngài đồng ý 
đến ở ngôi nhà của Chúa tại Saint-Michel từ năm 1657. 
Sau nhiều lần nghĩ tới những ơn lành vật chất lẫn tinh thần 
mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngôi nhà đó, ngài cảm thấy 
hăng hái muốn vào triều đình để xin vài quyền lợi quan 
trọng. Các đồng nghiệp cử ngài làm đại diện cho họ mà 
không biết gì về dự tính bên trong của ngài. Ngài càng vui 
lòng nhận chức đại biểu vì tin rằng đó là tuyên phán khá 
rõ ràng của Thiên Ý. 

123. Trước khi ngài lên đường, người ta xin ngài đứng 
ra làm trung gian cho một vài vụ việc cao thượng và quan 
trọng. Ngài yêu cầu trợ giúp một linh mục người Ái Nhĩ 
Lan69 bị bách hại Đức Tin70, đang lâm bệnh và không có 
ai quan tâm. Ngài ngạc nhiên vì những nhà giàu có lại 
nhẫn tâm và ít có lòng bác ái trong những dịp như thế 
trong khi lẽ ra họ có nghĩa vụ phải đóng góp bố thí. Ngài 
cũng nhân danh bác ái vận động các vụ xét xử cho những 
                                                
69 « un prêtre hibernois » = « một linh mục người Ái Nhĩ Lan ». 
« HIBERNIE : en latin ‘Hibernia’, nom donné par les Romains à l’Irlande ; 
hibernien, -ienne : s. et adj. : habitant de l’Hibernie, qui appartient à 
l’Hibernie ou à ses habitants. On dit quelquefois hibernois, oise », (Grand 
Dictionnaire Universel du XIXè siècle). 
70 Vua Henri VIII (1491-1547) ly khai với Toà Thánh Roma, lập Giáo Hội 
Anh giáo tự trị. Người Công giáo tại Anh bắt đầu bị bách hại từ những năm 
sau đó khiến một số phải chạy trốn sang bên Pháp hay các nước theo đạo 
Công giáo. 
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người nghèo không ai bảo vệ. Trong công việc này, ngài 
nếm cự tuyệt thay vì được hoan nghênh nhiều hơn trong 
những công việc khác. Ngài đã thắng được một vụ kiện bù 
cho bao nhiêu là công vận động, đồng thời cũng mất một 
vụ cho người em trai của ngài tại Toà Sơ thẩm của tỉnh. 
Ngài cảm thấy đau khổ trong vụ thua kiện, vì sự sỉ nhục 
hơn là vì mất một mối lợi không đáng kể lắm. Ngài dễ 
dàng chống án, nhưng bất chấp mọi tình cảm tự nhiên dấy 
lên bảo ngài chống án, ngài cho là mình cần phải chấp 
nhận phán quyết của toà cách vui vẻ, để tuân giữ cả đến 
nghĩa đen của các lời khuyên Phúc Âm quan trọng nhất và 
khó khăn nhất mà ngài hằng yêu mến và tôn trọng. 

124. Việc này làm ngài phải đi đến mảnh đất ngài đã từ 
bỏ để trao cho người em trai của ngài. Ngài đang chuẩn bị 
đến đó thì cha Montigny-Laval71 ghé thăm. Đây là một 
trong những người bạn tốt nhất của ngài. Cha đã được tiến 
cử với Đức Vua để làm ứng viên Giám mục Canada, 
thông qua những nhân vật rất chính trực, và đã được Đức 
Vua tiến cử với Roma. Cha đến Rouen và ghé thăm Trung 
tâm Xã hội với tư cách bạn bè. Đức cha Lambert tiếp đón 
lo nơi ăn chốn ở cho cha với tất cả biểu hiện tôn kính có 
thể được, dành cho con người cũng như nhân đức của cha. 
Trong cuộc chuyện trò về những gì đã xảy ra chung quanh 
việc chọn lựa thật thuận lợi cho nước Canada [Nouvelle 
France = Tân Pháp Quốc], Đức cha Lambert cảm thấy tình 
yêu trước kia dành cho Giáo Hội Canada nay sống dậy. 
                                                
71 François de Montigny-Laval : sinh năm 1623, thuộc nhóm Các Bạn Hiền 
do cha Bagot hướng dẫn tại Paris, và cũng là thành viên trung thành tại Ẩn 
Viện của ông Bernières ở thành phố Caen. Ngài chịu chức linh mục năm 
1647, và giám mục năm 1658, làm Đại diện Tông toà tại Canada. Từ chức 
năm 1685. Qua đời năm 1708 tại Québec. Được phong chân phước năm 
1980 và hiển thánh ngày 3.4.2014. Lễ kính ngày 6 tháng 5. 



77 

Ngài tự thấy mình bất xứng với vinh dự mà người ta đã 
dành rất đúng cho vị linh mục nổi tiếng và đức độ này. Và 
cho dầu nếu ngài được tự ý chọn lựa một nhiệm sở theo ý 
thích, ngài vẫn không muốn chọn nơi nào thánh thiện và 
đáng quý hơn Canada. Ngài hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì 
đã loại ngài ra mà chọn một nhân vật xứng đáng như thế. 
Vị linh mục này đã được tấn phong Giám mục hiệu toà 
Pétrée, rồi làm Đại diện Tông toà ở Canada, và cuối cùng 
làm Giám mục Québec. Đức cha đã suy nhược nhiều vì 
công việc của một Giám mục trong 26 năm. Đức cha đã 
cai trị đoàn chiên cách khôn ngoan, đào tạo và thu xếp êm 
thấm thuận hoà một hàng giáo sĩ dòng và triều, xây dựng 
một Kinh sĩ đoàn cho giáo phận gồm nhiều cha xứ ở thành 
phố lẫn ở thôn quê, củng cố một chủng viện Truyền giáo 
để giáo dục những trẻ em của đất nước theo ý hướng của 
Công đồng Trentô72. Từ chủng viện này, các linh mục toả 
ra khắp nơi, sống siêu thoát với mọi sự, hằng năm lại trở 
về để linh thao hầu bổ sức cho chính họ cũng như sinh ích 
lợi cho công chúng. Vị Giám mục đó đã trở lại nước Pháp 
cuối năm vừa qua để tìm người kế vị73. Người này sẽ được 
Thiên Chúa Quan Phòng ban thưởng cho chức Giám mục 
một giáo phận còn đơn sơ và đầy công việc như Giáo Hội 
thời tiên khởi. Đức cha đã may mắn gặp được điều Đức 
cha tìm kiếm. Ai cũng biết từ khi sinh ra, qua nhiệm vụ và 

                                                
72 Công đồng Trentô, vào khoá thứ XXIII, ngày 15.7.1563, đã ra sắc lệnh 
« Cum adolescentium aetas » truyền lập các chủng viện trong mỗi giáo phận 
để đào tạo các thiếu niên hướng về chức linh mục. 
73 Đức cha Laval về nước Pháp lần thứ bốn từ ngày 14.11.1684 tới ngày 
20.01.1685. 
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nhân đức của linh mục Saint-Vallier74, vị này là con người 
được Thiên Chúa phú ban cho một tâm hồn tha thiết 
chuyên chăm truyền giáo nơi vùng đất xa lạ. Cha tránh xa 
và sợ hãi các chức vụ cao cấp sáng chói trong Giáo Hội 
Pháp, mặc dầu ai cũng cho là cha xứng đáng. Cha đã được 
huấn luyện cách thánh thiện trong chủng viện Xuân 
Bích75. Cha muốn chuyển sang chủng viện Hội Thừa sai 
một thời gian để giúp các giám đốc [tức các linh hướng] 
chọn lựa và chuẩn bị 8 người thợ Phúc Âm cùng đi với 
cha sang Canada năm nay. Do lòng nhiệt thành thúc đẩy, 
cha không chờ Sắc chỉ [của Toà Thánh], đã qua Canada 
trước khi được phong làm Tổng Đại diện cho vị Giám 
mục sở tại, vì ích chung cho Giáo Hội của đất thuộc địa, 
hợp ý với Hầu tước Denonville76 cũng như với Đức Vua. 
Chính nhà Vua, luôn sáng suốt trong việc chọn người, đã 
rút Hầu tước ra từ nhóm thần dân vì ông nổi tiếng đạo đức 
cũng như xứng đáng với chức vụ, đã gởi ông đến Québec 
để giữ quyền cai trị nước Canada [Tân Pháp Quốc] cách 
khôn ngoan và đạo đức. 

125. Nếu Đức cha Lambert thấy trước được cả một 
chuỗi dài hồng ân Thiên Chúa chuẩn bị cho nước Canada, 
người ta có thể dễ dàng đoán được ngài sẽ nhạy cảm 
chừng nào với hạnh phúc của một đất nước ngài vô cùng 
                                                
74 Linh mục Saint Vallier làm Tổng Đại diện giáo phận Québec năm 1685-
1687, và được thụ phong Giám mục ngày 25.01.1688, kế nhiệm Đức cha 
Laval. 
75 Chủng viện Xuân Bích do linh mục Jean-Jacques Olier đề xướng. Năm 
1641, ngài mở chủng viện đầu tiên tại làng Vaurigard, kế cận Paris. Và khi 
được thuyên chuyển về làm cha xứ họ đạo Saint-Sulpice, ngài đem chủng 
viện về giáo xứ này ; từ đó, chủng viện mang tên là Xuân Bích. 
76 Hầu tước Denonville (Jacques-René de Brisay) làm quan toàn quyền xứ 
Tân Pháp Quốc từ năm 1685 tới năm 1689. 



79 

yêu quý, bởi vì nội việc người ta bổ nhiệm cha Montigny 
đã làm ngài cảm thấy vui sướng rồi. 

126. Từ khi vị linh mục ấy đi ngang qua Rouen, đã từ 
giã Đức cha Lambert, ngài chỉ còn nghĩ tới việc đi đến 
mảnh đất của người em trai để xếp đặt công việc. Người ta 
chờ ngài đến đó để dàn xếp cho chấm dứt những tranh 
luận, để đình chỉ những công trình vài tá điền vi phạm 
pháp lệnh Toà án, và để phạt những người đã bạo hành 
người làm của ngài. Ngài dễ dàng điều chỉnh những quyền 
lợi của nhóm người thứ nhất, hoà giải họ với nhau. Ngài 
tuyên phạt nhóm người thứ hai bằng những số tiền phạt 
nho nhỏ nộp ngay tức khắc cho Giáo Hội. Còn đối với 
nhóm thứ ba, mặc dầu họ tưởng thoát được tội bằng cách 
trơ tráo chối phăng những gì đã làm, ngài tuyên bố sẽ 
không truy tố họ nếu họ thú tội, nhưng ngài phải tìm hiểu 
thông tin qua viên thanh tra cảnh sát xem họ có vô can hay 
không. Bọn họ liền quỳ xuống dưới chân ngài, khiêm tốn 
xin ngài tha tội. Ngài tha thứ cho họ cách vui sướng hơn là 
họ vui sướng vì được tha. Bởi vì lúc đó ngài nhớ lại trên 
thế gian này, điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất là nhân 
danh tình yêu Chúa mà tha thứ cho những người nhìn 
nhận tội lỗi mình, cầu xin thương xót. 

127. Trong thời gian trú ngụ tại ngôi nhà cũ, ngài cảm 
thấy ít quyến luyến nó, như thể nó chưa từng thuộc về 
ngài. Ngài cảm ơn Chúa về điều đó và rời nhà đi đến Caen 
vài ngày với vài người bạn để tâm tình. Ông Bernières 
được báo trước, nên ông cùng ba người nữa ra đón ngài. 
Ông cũng long trọng đưa tiễn ngài vào ngày ngài rời 
Caen. Tuy không lưu trú lâu tại thành phố này, ngài vẫn 
giúp ích cho ông Bernières bằng những cuộc chuyện trò 
thánh thiện, giúp ích cho công chúng bằng những ý kiến 
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đóng góp cho nhiều người, đó là chưa kể đến việc rất 
nhiều người đến thăm viếng ngài, và được góp ý xây 
dựng, cũng không kể đến một cuộc hội thảo tình cờ với 
một tiểu thư hệ phái Luther, qua đó ngài nhận định cô gái 
đã chín muồi để trở lại đạo Công giáo và sẽ là một tâm 
hồn đầy ơn sủng. Khi những bậc vị vọng trong thành phố 
đến xin ngài tư vấn về cách chăm sóc người nghèo của 
thành phố họ, ngài khuyên họ nên hợp nhất chỉ đạo giữa 
nhà tiếp nhận thiếu nhi với Trung tâm Xã hội, để chuyên 
tâm giáo dục những tâm hồn bé nhỏ đó, những tâm hồn 
mà theo ngài, toả ra vinh quang của Chúa Kitô. Ngài cũng 
cư xử gần như thế với các đại biểu Trung tâm Xã hội 
thành phố Lisieux khi họ biết ngài đi qua thành phố họ, đã 
ra đón chào ngài và xin tư vấn. Ngài đã đến bái chào Đức 
Giám mục giáo phận Lisieux. Ngài thu xếp vừa đủ thời 
gian để kết thúc những bất đồng. Và cho dầu có cơ hội để 
oán hận trỗi lên vì một số người trước kia đã đối xử tồi tệ 
với ngài nay lại chạy đến với ngài vì ngài có chức vụ, 
Thiên Chúa đã ban ơn cho ngài cư xử tốt với họ hơn cả 
khi nếu họ là những người bạn thân tình của ngài. 

128. Thiên Chúa Quan Phòng đã đưa dẫn ngài đến tu 
viện Val-Richer không chỉ để tạo niềm vui cho ngài có dịp 
giải bày tâm sự với tu viện trưởng, mà còn để hoán cải 
một ông lão bệnh tật bị dứt phép thông công cách chính 
đáng vì ông không chịu ngừng gây gương xấu công khai 
mà ai cũng hay biết. Khi phác hoạ lai lịch của ông lão này, 
người ta khẩn xin ngài đến gặp ông ta và đề nghị đem ông 
về Trung tâm Xã hội ở Rouen để ngài chăm sóc linh hồn 
ông. Ngài hoàn toàn sẵn sàng đồng ý. 

129. Ngài cố gắng bắt chước Đấng Cứu Thế như vậy 
đấy. Đúng theo lời đã viết trong Kinh Thánh : ngài đi qua 
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đâu là chỉ để gieo ơn lành, bằng cách giải thoát các thể xác 
và tâm hồn khỏi ách thống trị của ma quỷ [xem : Cv 10, 
38]. Và hình như chừng ấy việc lành chỉ gia tăng thêm 
trong lòng ngài cơn đói khát công lý. Ngài còn dự tính 
những phương cách loại trừ lối sống không nề nếp và đi 
ăn xin của những người nghèo trong tất cả các thành phố 
của tỉnh, bằng cách cung cấp ơn cứu rỗi và thức ăn cho họ 
trong những Trung tâm Xã hội có kỷ cương, và bằng cách 
chọn trong mỗi thành phố một số lượng tương đối vừa đủ 
những người thanh liêm, biết hoà hợp với nhau để cùng lo 
cho lợi ích của Thiên Chúa và của công chúng. 

130. Giữa bao kế hoạch có vẻ tản mạn như thế, thật 
đáng ngạc nhiên khi ngài lại rất hồi tâm và hướng về tĩnh 
lặng nội tâm. Ngài nói : « Niềm vui thích của tôi là được 
sống đơn độc như chỉ có mỗi mình Thiên Chúa và tôi trên 
cõi đời này, hoặc hơn nữa, không còn nhớ gì về tôi mà chỉ 
có Thiên Chúa. Nếu ai thúc ép hỏi tôi : Thế thì chính bạn 
không tồn tại đó sao ? Dĩ nhiên tôi sẽ trả lời rằng có, 
nhưng cần phải xem như không, bởi vì tôi không được 
phép quan tâm đến tôi. » 

131. Thỉnh thoảng ngài lại có ý tưởng Thiên Chúa sắp 
rút ngài khỏi Trung tâm Xã hội. Chúa để ngài tại đó là chủ 
ý cho con người ngài hoàn toàn chết đi qua bao phản đối 
ngài phải thường xuyên hứng chịu. Ý tưởng này càng 
được củng cố mạnh mẽ hơn bình thường khi ngài trở về 
Rouen. Tuy vậy, không lơ là chút nào về bổn phận của 
chức vụ mình, ngài chỉ nghĩ đến việc đi Paris để lo công 
chuyện cho người nghèo. 

132. Ngài phải đi hai lần. Một lần kéo dài gần 3 tháng 
và một lần chỉ 10 ngày. Trong chuyến đi đầu tiên, Thiên 
Chúa tập luyện ngài kiên nhẫn và chỉ ban chút ít thành 



82 

công. Mặc dầu trước khi lên đường, ngài đã nhận những lá 
thư gởi gắm đầy uy tín của công tước Longueville và phu 
nhân, cả hai đều hết lời khen ngợi ngài, và mặc dầu ngài 
gặp Đức Tổng Giám mục của mình ở ngay tại Paris, vị 
này đã góp lời thỉnh nguyện của mình vào với những 
người bạn bè quyền thế nhất để xin quỹ cho người nghèo 
thành phố Rouen. Được tiến cử và nâng đỡ bởi một vị 
Giám chức vị vọng như thế ở triều đình, ở dinh vị Chưởng 
ấn, ở dinh các vị Thượng thư và ở nhà tất cả các nhân vật 
nào liên quan đến công việc của ngài, ngài phải mất một 
tháng mới nhận được một ân huệ trong nhiều điều cần xin. 
Thời gian còn lại, những vấn đề khác vẫn không có tiến 
triển gì hơn. Đó là chưa kể ngài phải trả giá cho ơn huệ ít 
ỏi ngài nhận được đó, bằng việc siêng năng tha thiết khẩn 
cầu từ sáng đến tối, bằng việc nhẫn nại chịu sự khinh rẻ 
của vài người thoạt đầu không đếm xỉa gì đến ngài, thậm 
chí không giữ lời hứa với ngài. Đó là thời điểm ngài được 
trời cao soi sáng cho thấy một cách đau đớn rằng hầu như 
không ai trên thế gian này dám tự hào đang làm ơn cho 
Chúa Giêsu thông qua con người mình là chi thể yêu quý 
của Chúa. Đàng khác, đó là lòng thương xót vô bờ Chúa 
dành cho ngài khi chịu đựng sự chờ đợi lâu dài và những 
khinh rẻ là điều vô cùng hữu ích cho việc hãm mình dẹp 
những ước muốn vô tội nhất. Và ngài cần phải cảnh giác 
không để mình bị lung lạc bởi sự tế vi của bản tính con 
người hư hỏng. Bản tính này mạo danh chịu đau khổ cách 
thánh thiện vì công việc Thiên Chúa không được thực 
hiện, trong khi thật ra nó đang buồn bã chỉ vì thấy người 
ta không kính trọng mình đúng mức tương xứng. 

133. Vài ngày trước khi người ta kết thúc các thỉnh 
nguyện của Đức cha Lambert, ngài thấy các tâm trí như 
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cởi mở hơn, người ta tiếp đón ngài thuận lợi hơn bình 
thường. Người ta đọc các thỉnh nguyện của ngài ngay 
trước mặt ngài, trích dẫn một số đoạn. Người ta lịch sự 
đưa ngài lên xe đi đến giám đốc ngân khố. Và ngài bắt đầu 
hy vọng cuộc thương nghị sẽ tốt đẹp. Nhưng như để đối 
trọng với niềm vui đó, khi chia tay với họ, ngài nghĩ là đã 
quá trễ giờ dâng thánh lễ. Nhưng khi đi ngang qua một 
nhà thờ, một người bạn linh mục trấn an là còn thời gian, 
ngài tạ ơn Thiên Chúa vì ngài còn có thể dâng thánh lễ 
ngoài sự mong đợi của ngài. Và ngài vui sướng nhớ về vị 
linh mục tạo cơ hội cho ngài dâng lễ cũng như về các uỷ 
viên đã đối xử tốt với ngài. 

134. Ngài có mặt ở Hội nghị vào ngày người ta tuyên 
bố phán quyết, thậm chí đến sớm hơn thường ngày. Trong 
lúc chờ đợi các thẩm phán và đoàn tuỳ tùng mà ngài giao 
phó hết cho Chúa, ngài cầu nguyện ngay tại phòng họp và 
nhận ra trong một cảm giác khiêm tốn thẳm sâu là dầu tội 
lỗi mình lớn đến đâu cũng không ngăn trở việc của Chúa 
được hoàn thành. Tự đáy lòng ngài thốt lên : « Ôi lạy 
Thiên Chúa của con, xin đừng hy sinh ích lợi của những 
người nghèo chỉ vì trừng phạt sự bất xứng của người chức 
trách. » Ngài phải kiên nhẫn chờ đợi trọn 4 giờ, một vị 
thẩm phán mới ra khỏi phòng họp, báo cho ngài biết ông 
ta đồng ý về một trong các thỉnh cầu của ngài, và mời ngài 
vào để ngài cảm ơn họ. Tất cả phòng họp nói : « Mời ngài 
lên đường. Xin ngài cầu nguyện và kêu gọi người ta cầu 
nguyện cho chúng tôi, để Thiên Chúa tha tội cho chúng 
tôi. » Để đáp lại, ngài khiêm tốn trả lời ngài sẽ vâng nghe 
theo yêu cầu của họ, vì đó là biểu hiện của lòng biết ơn 
đối với họ. 
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135. Thành công với một trong các dự định đã khiến 
ngài can đảm hơn trong việc theo đuổi những dự định 
khác. Nhưng ngài không hưởng lợi gì ngoài có công chịu 
đau khổ, hoặc chịu sự tự trách nội tâm là đã chưa chịu khổ 
xứng đáng. Một ngày kia, sau khi chờ đợi khá lâu tại nhà 
các thương nhân, ngài bắt đầu cảm thấy một vài biểu hiện 
tức giận và bồn chồn vì thật không hợp lý chút nào khi 
người ta xem thường một con người có tính cách hành 
động không vì tư lợi mà chỉ vì lợi ích cho Chúa Kitô như 
ngài. Chúa Cứu Thế khả ái đã lập tức chỉnh đốn ngài bằng 
một soi tỏ như thể chính Người đang nói : « Vậy con quên 
Ta từng kiên nhẫn với con đến chừng nào khi Ta lo việc 
cứu rỗi con trong những năm tháng buồn chán của kiếp 
sống trần gian của Ta sao ? » Tư tưởng này như mũi tên 
cháy bỏng đâm xuyên suốt người khiến ngài thiếu chút 
nữa là nói to ra những suy tư trong lòng : « Ôi lạy Thiên 
Chúa của con, thế là quá đủ, xin Chúa đừng nói gì thêm 
nữa, con thật không đáng tha thứ. » Và rồi hổ thẹn vì thấy 
mình phản kháng cả với những sỉ nhục nhỏ nhặt nhất, và 
vì khuynh hướng muốn trách cứ hạnh kiểm của những 
người gây ra các sỉ nhục nhỏ bé đó, ngài than vãn với 
Thiên Chúa vì sự khốn khổ của mình. Ngài quyết định cầu 
nguyện cho những người đã làm ơn giúp ngài khám phá ra 
bản chất xấu xa của mình mặc dầu họ không nghĩ đến khi 
làm như thế. Ngài trung thành cầu nguyện cách nhiệt tình 
như thể họ là những người bạn thân đã giúp ngài nhiều 
việc vĩ đại lắm vậy. 

136. Trong thời gian đó, ngài nhớ là gần thành Meaux, 
người ta tôn kính một vị thánh77 đáng nhớ vì qua khinh bỉ 
                                                
77 Thánh Fiacre : sinh tại Ái Nhĩ Lan, sang sống ẩn tu tại làng Breuil (nay 
gọi là thị trấn Saint-Fiacre, 77470), gần thành phố Meaux (cách Paris 50 cây 
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và ghê tởm mà vị thánh trở nên cao cả ở trần gian này. Đó 
là một người, để trốn tránh vương miện làm ông Hoàng 
cai quản một vương quốc, đã sốt sắng cầu xin Chúa ban 
cho ơn mắc bệnh phong hủi. Ông đã xuất hiện như người 
phong hủi trước mặt các sứ thần. Những người này đến để 
lôi ông ra khỏi tình trạng trốn tránh, dẫn ông khải hoàn 
đến ngai vàng. Đức cha Lambert quyết định đi hành 
hương ở nơi mà hiện nay vị thánh đang được nhận lại lời 
lãi gấp trăm, đền bù cho vinh quang trần gian đã từng bị 
thánh nhân giày đạp không thương tiếc, để xin thánh nhân 
cầu bầu với Thiên Chúa dủ thương ban cho ngài lòng yêu 
thích những sỉ nhục nhỏ bé, bởi vì ngài không xứng đáng 
noi gương thánh nhân trong những cơ hội sỉ nhục lớn lao 
như vậy. Ngài cũng xin thánh nhân thông tỏ một tinh thần 
khiêm nhượng để hướng dẫn ngài biết xa tránh lòng quý 
trọng người đời dành cho mình, và yêu thích người đời 
khinh rẻ mình. Ngài cũng biết người ta thường kêu cầu vị 
thánh này để chữa lành bệnh phong hủi cũng như một số 
bệnh khác. Ngài đã tha thiết khẩn cầu thánh nhân cứu giúp 
những người nghèo khổ thân thiết của ngài ở Rouen thoát 
những đau đớn thể xác. Và ngài lại càng khẩn thiết xin ơn 
chữa lành các bệnh tật linh hồn của họ, giải thoát họ khỏi 
tội lỗi, nhất là những tội lỗi của bản thân ngài mà ngài 
thấy có vẻ xấu xa khôn sánh cũng như đáng thương hơn 
bệnh phong hủi ghê tởm nhất. 

                                                                                                    
số về hướng Đông Bắc) và qua đời tại đây quãng năm 670. Truyền tụng 
rằng, khi sứ đoàn Ái Nhĩ Lan tới tìm đem ngài về làm vua, ngài cầu xin 
Chúa cho thoát khỏi ngai vàng và Chúa nhậm lời cho ngài xuất hiện như 
một người phong hủi. Sau khi các sứ thần thất vọng ra về, ngài liền trở lại 
hoàn toàn bình thường như trước.  
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137. Từ thành phố Meaux trở về, ngài ao ước lại được 
đau khổ vì những hất hủi khi đi xin tài trợ cho các dự án. 
Cho dầu ngài biết trước là những bước chân ngài từ nay sẽ 
vô ích, ngài vẫn rảo bộ từ sáng đến tối không ngưng nghỉ. 
Và cho dầu ngài mệt mỏi đến đâu, không ai thuyết phục 
được ngài nên sống thoải mái tiện nghi hơn, bởi vì ngài 
không muốn xa rời dáng vẻ một người đi xin xỏ cho người 
nghèo, hoặc bởi vì ngài sung sướng vì hao mòn sức lực để 
phục vụ người nghèo. Khi người ta dự báo ngài chắc chắn 
sẽ ngã bệnh, cho dầu theo bản tính tự nhiên ngài hơi sợ 
điều đó sẽ xảy ra, ngài đè nén nỗi sợ hãi đó cách can đảm 
phi thường bằng cách tự nhủ là nếu ngài mắc một chứng 
bệnh trầm trọng nào đó khi thi hành lệnh Thiên Chúa, ngài 
phải xem đó là hạnh phúc hơn bao nhiêu người hằng ngày 
phải chết vì lo toan việc đời. Ngài không thể chịu được 
khi thấy người Kitô hữu lại lo sợ chết khi đang làm việc 
thiêng liêng, trong lúc chết như thế là điều quý giá, vì đó 
là thông phần với những người được ưu ái của Đức Giêsu 
Kitô, và hơn nữa đó là một cách tuyệt vời để thoát được, 
cách danh dự, khỏi một thân xác chỉ làm vướng bận ta vì 
cái nặng nề của nó và hành hạ ta vì những nổi loạn của nó. 

138. Tuy nhiên qua kinh nghiệm, ngài cũng biết là càng 
ít gìn giữ thân xác khi làm việc bác ái, người ta càng lo 
tìm lý do để gìn giữ sức khoẻ mình. Ngài làm việc rất 
nhiều nhưng không quỵ ngã vì công việc. Tuy vậy, những 
dự án đưa ngài đến Paris đã không tiến triển thêm chút 
nào, và ngài làm những dự án khác, mặc dầu chưa có dự 
kiến về chúng. 

139. Thiên Chúa có những ý định cao hơn những ý định 
của con người, đã sử dụng Đức cha Lambert trong cuộc 
hành trình này để khởi đầu cho những dự án quan trọng sẽ 
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được triển khai dần dà trong tương lai. Những buổi trao 
đổi với Đức Tổng Giám mục, nơi nương tựa chính của 
Đức cha Lambert, và với bà công tước Aiguillon78, động 
lực chính thúc đẩy các hoạt động từ thiện ở Paris cũng như 
ở các tỉnh, đó là những phương thế đầu tiên Chúa Quan 
Phòng dùng để lập 2 cơ sở lớn tại Rouen. Bởi vì tại thành 
phố này người ta đã gieo những mầm ươm của chủng viện 
cha Eudes79, sẽ được thiết lập vài năm sau đó, và những 
mầm mống cải cách trong tu viện nổi tiếng Saint-Ouen 
vào lễ thánh Phêrô năm 1660, ấy là chưa kể đến việc 
người ta nhanh chóng xây dựng một tu viện khác nữa.  

 
                                                
78 Bà công tước Aiguillon (1604-1675) mang tên gọi lúc chào đời là Marie-
Magdeleine de Wignerod de Pontcourlay. Thân mẫu của bà là Françoise de 
Richelieu, chị ruột của Armaud-Jean du Plessis de Richelieu mà sau sẽ nên 
Hồng Y thủ tướng nước Pháp. Mồ côi mẹ lúc lên 12 tuổi và lúc 16 tuổi, bà 
bị cậu là Giám mục Richelieu ép gả cho hầu tước Combalet. Hầu tước tử 
trận 2 năm sau đó. Góa bụa lúc 18 tuổi, sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi 
không tình yêu, không con cái, từ đó về sau, bà không còn biết một tình yêu 
đôi lứa nào nữa. Bà vào dòng Kín và đã được khấn tạm, nhưng người cậu 
nay trở thành Hồng Y và thành thủ tướng nước Pháp lại buộc bà phải rời 
khỏi dòng tu. Bà là một phụ nữ nhan sắc và đạo đức, giúp rất nhiều trong 
việc từ thiện xã hội và các công cuộc truyền giáo hải ngoại. Bà qua đời ngày 
17.4.1675, được an táng trong nội cấm dòng Kín với tu phục nữ tu dòng 
này. Hội Thừa Sai Paris đã dâng lễ trọng thể cầu cho bà ngày 13.5.1675. 
« Aiguillon » là tên một phần đất nằm gần thành phố Agen, miền Nam nước 
Pháp, mà Hồng Y Richelieu đã mua cho bà để bà được chức phẩm của vua 
ban cho là « nữ công tước » vào năm 1633. 
(Xem : BONNEAU-AVENANT, La Duchesse d’Aiguillon, nièce du Cardinal 
Richelieu, sa vie et ses oeuvres charitables (1604-1675), Paris, Didier, 
1879, IV-492 trang). 
79 Chủng viện thánh Jean Eudes tại Rouen là chủng viện Saint Vivien, khai 
giảng ngày 16.02.1659, nay đã biến thành trại quân đội Philippon, nằm tại 
số 56, đường Saint-Vivien, Rouen. (Xem : Georges BONNENFANT, Les 
séminaires normands du XVIIe au XVIIe siècle, Paris, Picard, 1915). 
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Truyền giáo miền Viễn Đông 
140-179 
140. Nhưng điều quan trọng nhất Đức cha Lambert đã 

làm, như tình cờ, có lợi ích cho bản thân ngài và cho sự 
hoán cải các lương dân, đó là đặt nền tảng ơn gọi truyền 
giáo Trung Quốc của ngài, mà cho đến lúc này ngài chưa 
hề nghĩ đến. Người em trai của ngài80 ở chung một nhà 
với nhiều thanh niên được quy tụ nhờ ơn sủng Chúa81. 
Trong số đó, những người lớn tuổi hơn đang bận rộn tìm 
nhân sự cho các cuộc truyền giáo viễn xứ, và đang ở 
Marseille chờ thời tiết thuận lợi để lên đường sang 
Roma82. Đức cha Lambert đã ở với người em trai và rất 
quý trọng nhân đức của những thanh niên đang ở Paris 
cũng như những người khác ngài đã nghe kể đến. Con tim 
ngài gắn bó với họ cách vô hình. Còn về phần họ, họ thấy 
mình cần phải tôn kính ngài vì lòng đạo đức cũng như 
những tài năng tự nhiên của ngài. 

141. Họ công nhận ngài thực sự đầy khôn ngoan, nên 
không cảm thấy khó khăn khi đến tham khảo ý kiến của 
ngài, dẫu là về kế hoạch truyền giáo, hoặc về tinh thần và 
nội quy nơi nhà họ ở. Sau khi yêu cầu dành một thời gian 
ngắn để suy nghĩ vấn đề trước Thiên Chúa, trong kinh 
nguyện, ngài có quan điểm đối với việc truyền giáo là nên 
                                                
80 Linh mục Nicolas Lambert de la Boissière, sinh tại Lisieux ngày 
18.01.1631, là người con út trong gia đình, người con thứ 7. Ngài từ trần 
trên đường sang truyền giáo miền Viễn Đông ngày 24.6.1666, lúc mới 35 
tuổi. 
81 Hiệp hội « Bons Amis » (Các Bạn Hiền) do cha Jean Bagot dòng Tên 
hướng dẫn. 
82 Họ là 5 linh mục của Hiệp hội « Các Bạn Hiền » trong đó có cha Vincent 
de Meur và cha François Pallu. 
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để những người lưu trú tại Marseille được tự do hành 
động, bởi vì ngài nhận thấy trong các lá thư của họ chứa 
đầy Thần trí Thiên Chúa đang linh hứng cho họ. Còn về 
căn nhà của họ, cần phải tìm cách bảo tồn nó như một 
vườn ươm lâu dài để từ đó bứng ra những con người dành 
cho một kế hoạch khác. Từ nơi đó đã sinh thành ra chủng 
viện Hội Thừa sai Hải ngoại Paris vào năm 1663, như mọi 
người đã biết, để đào tạo những người thợ truyền giáo 
vùng Đông Ấn và các vùng khác của thế giới. Các Giám 
mục hoặc hiệu toà hoặc Đại diện Tông toà đều có quan hệ 
và trao đổi thư từ với chủng viện này. 

142. Vì được người ta tin tưởng vào tư cách cũng như 
vào kiến thức của mình, dần dà nảy sinh trong Đức cha 
Lambert một khuynh hướng âm thầm về chương trình vĩ 
đại ấy, và nảy sinh trong những người khác ý tưởng là 
ngài sẽ đem lại nhiều ích lợi cho chương trình đó. Nhưng 
cả hai bên, chẳng ai biết bên kia đang suy nghĩ gì. Ngài trở 
về Rouen, lòng tràn đầy một niềm hăng hái mới. Ngài 
quyết tâm từ nay sẽ thực hiện điều cho đến giờ ngài chưa 
làm, đó là huấn dụ không chỉ với người nghèo, mà còn với 
những tù nhân, những bệnh nhân ở bệnh viện, đồng thời tổ 
chức vài buổi thuyết trình về cầu nguyện cho các bà các 
cô. Ngài từng có kinh nghiệm về lợi ích của những cuộc 
thuyết trình qua những lần ngài đã tham dự ở Paris, tại 
dòng các Nữ tu Thánh Giá, nơi ngài mời được các cô giáo 
cho những thiếu nữ ở Trung tâm Xã hội của ngài, hoặc tại 
chủng viện Xuân Bích, nơi người ta tụ họp vào những 
ngày nhất định, với khoảng 100 hoặc 12083 người trong 

                                                
83 « Il est remarquer que dans la maniere ordinaire de compter, on dit, 
Quatre-vingt, six vingt, & mesme quelquefois, Sept vingt, huit vingt, onze 
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một phòng gần cửa cổng, để hưởng ơn ích. Ngài vui thích 
được tham dự những cuộc họp như thế và được vinh dự 
nói chuyện một lần do ban chủ tọa mời. 

143. Về đến Rouen, ngài báo cáo cho cha linh hướng 
những dữ kiện nội tâm cũng như những gì đã xảy ra trong 
cuộc hành trình vừa qua, nhất là đối với việc truyền giáo 
mà ngài gần gũi suốt 5 tuần qua, bận rộn đến mức mỗi 
ngày chỉ ngủ được vài giờ. 

144. Ngài lại vướng mắc chuyện gia đình mà thoạt đầu 
nó có gây khó khăn cho ngài một chút. Người ta cắt nghĩa 
ngài phải đóng một khoản tiền thuế mà ngài không hề mắc 
nợ. Ngay lập tức ngài quyết định dầu chuyện gì xảy ra, 
ngài cũng không biện hộ, và trả tiền mà không phản kháng 
để tự bảo vệ. Ngài cho rằng nếu kiện ra toà, người ta sẽ trả 
lại công bằng cho ngài. Ngài đã thổ lộ kín đáo điều này 
với chỉ một mình cha linh hướng. Ngài quyết định như thế 
hoàn toàn vì Chúa, với mục đích chính là vâng theo lời 
khuyên của Chúa Giêsu. Ngài xem như bất xứng với danh 
Kitô hữu, khi muốn sống hoàn thiện, mà lại chết đi trước 
lúc thực hiện đúng nguyên nghĩa của những lời khuyên 
Phúc Âm, qua nhiều cơ hội thực hành trong đời mình. 
Ngài hoàn toàn xác tín rằng khi bỏ qua một vụ kiện người 
ta tạo ra cách bất công chống lại mình, chìa má trái cho kẻ 
đã tát má phải mình, làm việc lành đáp lại sự dữ người 
khác xúc phạm đến ta, thay vì cân nhắc đắn đo mãi, việc 
cần làm là đứng trước Thánh Giá, đặt tay lên sách Phúc 
Âm, thề hứa với Chúa là mình muốn gắn bó với giáo lý 
Người và gương mẫu của Người, xin Người ban ơn cho ta 

                                                                                                    
vingt, & ainsi du reste jusques dix-neuf vingt ; mais qu'on ne dit jamais 
Deux vingt, trois vingt, cinq vingt, ny dix vingt. » (DAF, 1694). 
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thực hiện điều đó trong tâm hồn, và sau đó không thổ lộ gì 
với ai. 

145. Ngài đã mang những tâm tình đó trong lòng khi đi 
tìm gặp người trưng thuế, hiện đang là ông chủ vận mạng 
ngài. Ngài sẵn sàng trao số tiền không có bổn phận phải 
trao, nếu người ấy cứ yêu cầu ngài. Nhưng Thiên Chúa 
không cho phép ngài mất gì. Người ta tiếp đón ngài thật 
lịch sự, và sau khi xem xét các trình bày đầy tôn kính của 
ngài, người ta thẳng thắn không thu phí ngài nữa ; ngạc 
nhiên vì thấy sự việc quay ngược hẳn với dự kiến, ngài tự 
hạ mình, thậm chí trong đầu thoáng chút buồn rầu, vì nghĩ 
Thiên Chúa đã xét ngài chưa đủ trung thành, bởi vì Người 
không muốn ngài thực hành thực sự một lời khuyên Phúc 
Âm, và có lẽ vì Thiên Chúa đã thấy trước ngài sẽ thiếu 
can đảm thực hành nó, nếu ngài phải thực sự hy sinh như 
thế. Thiên Chúa tránh cho ngài sự bất trung và xấu hổ, mà 
dành cho ngài công trạng của một ý chí, tốt lành và ngay 
thẳng, đang gặp nguy cơ bị nghiêng ngả. 

146. Lòng say mê Trung Quốc ngày càng củng cố nơi 
ngài. 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 giải bày hết mọi lý do thuận nghịch 
cùng với mọi điểm mạnh của chúng. Ngài nói với cha linh 
hướng là xét công việc theo luật cẩn trọng bình thường, 
hoạ có là dại dột mới từ bỏ điều chắc chắn mà theo điều 
mơ hồ. Và ơn gọi của ngài ở Rouen, dù nhìn từ góc cạnh 
nào, cũng đều mang tính cách thần linh, bởi vì theo cách 
ngài được mời gọi tham dự và được mọi người cổ vũ, 
hoặc nhìn sự chúc lành của Thiên Chúa khi ngài làm việc 
vì lợi ích phần hồn lẫn phần xác cho những người nghèo, 
đồng thời gặt hái được nhiều thành công khi làm các công 
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việc từ thiện khác vì lợi ích thành phố và cho tỉnh. Và cuối 
cùng, xét tình trạng nội tâm hiện thời, ngài vẫn hồi tâm 
sâu xa giữa bao công việc tản mạn bên ngoài, và ngài 
thường xuyên ghê tởm mọi thú vui ngài gặp thấy trong 
công việc. Ngài nói : « Tất cả những suy nghĩ ấy chắc 
chắn là những lý do khẩn thiết để giữ tôi lại nơi tôi đang 
ở. Vả lại, việc thay đổi bậc sống đến ba lần trong một vài 
năm ngắn ngủi sẽ khiến người ta nhìn tôi như một người 
bất an và không ổn định, không thấy ở vị trí nào là tốt cả, 
nhẹ dạ trao mình cho bất kỳ gì cũng được. Ngoài ra tôi 
còn phải cảnh giác việc đi tìm điều tốt nhất cho bản thân 
qua một tinh thần thầm kín đầy tính tự phụ đó là đi theo 
những con đường phi thường. Và tôi phải e sợ điều này 
nữa là không lượng sức mình yếu ớt, đâm đầu vào một 
con đường khó khăn và gai góc, cần nhiều sức khoẻ và 
đức hạnh hơn mức tôi đang có. » 

147. Ngài đem tất cả những điều trên đối chiếu với 
khuynh hướng mạnh mẽ thúc đẩy ngài đến với công cuộc 
truyền giáo. Và bất chấp mọi lý do đã khuất phục ngài, 
không hiểu sao ngài vẫn nghiêng chiều về việc truyền 
giáo. Ngài nói ngài chỉ vào Trung tâm Xã hội là để hy 
vọng ra khỏi đó càng sớm càng tốt, và có vẻ như đã đến 
lúc rời Trung tâm. Hiện nay người ta ít cần đến ngài hơn 
trước, nhất là từ khi các ông Bimorel84 gia nhập Trung tâm 
để chăm lo cho Trung tâm. Ngài đâu rời Trung tâm vì nhẹ 
dạ hoặc chán nản, bởi vì ngài sẵn sàng chết cho nó nếu 
người ta xác quyết đó là ý Chúa. Còn các bậc sống ngài đã 
trải qua đó là những bậc dự bị Thiên Chúa dùng để chuẩn 
bị ngài sống đời Tông đồ. Có vẻ như bậc thẩm phán ở đời 

                                                
84 Hai anh em gia đình Bimorel. 
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là để chuyển qua bậc thẩm phán của chức Tư tế. Ngài đã 
cầu nguyện trong nơi ẩn dật với tinh thần nguyện ngắm, 
tinh thần này là linh hồn của một nhà truyền giáo. Thiên 
Chúa đã thánh hiến ngài lo cho những người nghèo không 
chút của cải vật chất nào trong Kitô giáo, là để sau đó áp 
dụng vào những người nghèo khác còn đáng thương hơn, 
vì không chút của cải thiêng liêng nào ở giữa ngoại giáo. 
Ngài không đi tìm hào quang chức Tông đồ giữa những 
người này, nhưng đi tìm bóng tối của một cuộc sống ẩn 
dật, ô nhục của Thánh Giá, bị tước đoạt mọi êm dịu cuộc 
đời trần thế, hoàn toàn phó mình cho Đấng Quan Phòng 
tại những vùng đất xa xôi vô danh, nơi mà sau khi đã từ 
giã tất cả những gì là thụ vật, sẽ gặp lại tất cả tuyệt vời 
hơn trong Thiên Chúa. Và cuối cùng, ngài không hiểu tại 
sao, dù yêu quý thiết tha Trung tâm Xã hội, 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 ; và nếu như 
sau khi đã đặt tất cả dưới chân bàn thánh, mà người ta xét 
rằng ngài cần giữ ơn gọi đầu tiên, thì ngài sẽ an tâm ở lại 
Trung tâm, không bao giờ nghĩ đến một ơn gọi khác và 
không phản đối kêu ca gì trong chuyện ấy. 

148. 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 Quốc, 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 họ. Ngài lên đường 
đi Paris ngay sau lần công bố thứ hai, viện cớ đến đó để 
hoàn tất những dự án cho người nghèo. Thực ra ngài có ý 
định không trở về Rouen nữa mà dâng hiến trọn vẹn con 
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tim cho việc truyền giáo. Khi ngài cử hành thánh lễ ở 
Pontoise trong nhà nguyện có ngôi mộ nữ tu Marie de 
l’Incarnation, ngài đã phó thác công việc cho Thiên Chúa. 
Vào chiều ngày sau đó, khi đến Paris, ngài đi gặp ngay các 
nhân vật chính của Trụ sở, nơi ngài đã đến trú ngụ trong 
chuyến đi đầu tiên đến kinh đô. Ngài đề nghị được gia 
nhập với họ, nếu họ đồng ý, để được làm một nhà truyền 
giáo bình thường cùng với một giáo sĩ mà ngài tin là có 
thể thu xếp được vì ngài đã thăm dò ý định của người ấy. 
Khi hay biết họ đang lúng túng vì chưa tìm ra nguồn tài 
chánh để cấp dưỡng cho 2 hoặc 3 vị Giám mục Đại diện 
Tông toà tại các vùng đất Toà Thánh sẽ gởi các vị ấy đến, 
ngài hiến cho họ tất cả phần gia sản còn lại của ngài, lòng 
hoan hỉ, vì có thể trong phút chốc gạt bỏ ngay được chỗ 
cậy dựa cuối cùng trên trái đất. Nhưng người ta không 
chấp thuận ngay đề nghị hiến tặng của ngài, mà chỉ tạm 
thời chưa hoàn toàn gạt bỏ đề nghị đó. Như thế, các vị ấy 
không vi phạm lời thề sống siêu thoát của cải, đồng thời 
cũng không cất đi niềm hy vọng của Đức cha Lambert đến 
ngày nào đó sẽ được sống bắt buộc khó nghèo thực sự, vì 
lòng yêu mến Đấng đã trở nên bần cùng vì chúng ta. 

149. Những ai đã từng biết chuyện quá khứ, đều thán 
phục ngài, vì tuy đã quyết định rời bỏ Trung tâm Xã hội, 
nhưng vẫn lại tiến hành thương thuyết các dự án cho 
người nghèo cách nhiệt tình, như thể ngài sẽ làm giám đốc 
Trung tâm cho đến hết đời. Còn Thiên Chúa thì muốn chỉ 
một mình Người ra tay, trong khoảnh khắc, để hoàn thành 
điều mà tôi tớ Người đã vất vả đi lại suốt 3 tháng trong 
chuyến đi lần thứ nhất đó. Sau một cuộc thương thuyết ôn 
hoà trong 4 ngày, Thiên Chúa đã cho giải quyết xong vấn 
đề nơi Hội đồng Cố vấn Quốc gia, bằng ơn huệ Đức Vua 
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ban, là cấp cho Trung tâm Xã hội mỗi năm khoảng 300 
chuyến gỗ85, khai thác từ một trong các khu rừng của 
Hoàng gia, nằm bên bờ sông Seine, để vận chuyển thuận 
tiện đến thành phố Rouen với chi phí thấp. Trong khi đó, 
nhà thương thuyết đang bình thản cầu nguyện, không nghĩ 
là công việc sẽ được giải quyết sớm trong khi nó đã được 
giải quyết xong. Ngài hiểu ngay là có một tác nhân mạnh 
mẽ và giỏi giang hơn ngài đã nhúng tay giúp đỡ ngài. 

150. Một thành công nhanh chóng như thế đã loại bỏ 
mọi lý do khiến ngài trở lại triều đình, mà càng thuyết 
phục ngài tự do lên đường sang Roma theo ý cha linh 
hướng tư vấn. Hai ngày trước khi ngài khởi hành, người ta 
mời ngài tham dự một hội nghị về truyền giáo. Trong hội 
nghị đó, người ta đã trình bày hiện đang cần 3 vị Giám 
mục, một cho Trung Quốc, một cho xứ Đàng Ngoài và 
một cho xứ Đàng Trong. Sau khi người ta đề nghị nhân 
vật thứ nhất là một linh mục đạo đức, tiến sĩ đại học 
Sorbonne, công trạng lừng danh, Đức cha Lambert hết sức 
ngạc nhiên khi nghe nhân vật thứ hai được đề nghị là ngài. 
Vinh dự bất ngờ người ta dành cho ngài không hề tác 
động gì đến ngài, như thể ngài là kẻ vô cảm. Ngài không 
nói lời nào để xác nhận cách trung thực về bản thân mình, 
hoặc để khiêm tốn từ chối đề nghị đó. Thậm chí ngài còn 
lắng nghe như là người ta đang bàn về một ai đó chứ 
không phải ngài. Ngài xác định là khi người ta đề nghị 
ngài chức Giám mục cao quý đó, mặc dầu ngài cho là vô 
cùng bất xứng, ý nghĩ duy nhất là ngài càng phải hoàn 
toàn chết cho chính mình hơn nữa, bằng cách thường 
xuyên trung thành với các động tác của ơn sủng, và cương 

                                                
85 « Voye de bois. Une charrette de bois. » (DAF, 1694). 
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quyết không làm gì để tạo ra việc bổ nhiệm chức vụ quan 
trọng đó, cũng như càng không ngăn cản ngài chỉ giao số 
mệnh mình vào tay Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có 
quyền chọn lựa các thừa tác viên trong Giáo Hội của 
Người, nhất là trong vấn đề đem Đức Tin đến với các dân 
ngoại ở tận cùng thế giới. 

151. Cuộc hành trình đi Roma có vẻ như là một kiểu 
hành hương liên tục đến nhiều địa điểm kính viếng ở 
Pháp, ở Savoie, ở Ý. Đức cha Lambert đi một vòng khá 
dài, nhưng không hề vội vã. Ngài cưỡi ngựa, còn người 
giúp việc đi bộ. Nhưng người này thường xuyên mệt mỏi, 
nên ngài luôn có cơ hội thực hành đức ái cách khiêm tốn 
bằng cách cho anh ta lên ngựa thế chỗ mình, còn ngài thì 
đi bộ lẽo đẽo theo sau cho đến quán trọ. 

152. Ngài chuyển hướng lộ trình một chút để được đi 
ngang qua mộ nữ tu Marguerite Thánh Thể tại Beaune86. 
Nhân tiện ngài dâng cho dòng Kín Carmel ở đó một số 
tiền mà lúc đó nhà dòng thực sự đang rất cần, trong khi 
không ai báo trước cho ngài hay biết gì cả. 

153. Từ đó ngài đến Dijon. Chính trong thời kỳ lưu trú 
ở đó, ngài đã hoàn thành dự án nhà Trú ẩn ở Rouen mà 
người ta đã bàn tới87. Ở đây, ngài có người bạn thân thiết 
là cha Gontier88. Cha cũng là người bạn riêng của quý ông 
ở Paris. Cha đang là linh mục Tổng Đại diện của Đức 

                                                
86 Xem chú thích ở đoạn 22. 
87 Xem đoạn 121. 
88 Cha Bernard Gontier thuộc nhóm sinh viên « Các Bạn Hiền » ngay từ 
thuở ban đầu, gồm có Montigny-Laval, Pallu, Gontier, Fermanel và 
Boudon. Sau ngài về xứ Dijon, và sẽ là thầy dạy của thừa sai Bénigne 
Vachet. 
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Giám mục Langres tại thành phố thủ phủ của công quốc 
Bourgogne. Cha thống lĩnh mọi tâm trí bằng uy tín và 
bằng uy thế hiền hoà lẫn nhiệt tình. Sau nhiều năm sống 
đời đức hạnh trước sau như một, cha qua đời tại Dijon với 
danh tiếng là một con người hoàn thiện, trong niềm 
thương tiếc chung của tất cả những ai từng quen biết với 
cha. Khi gần đến thị trấn Mâcon thì trời đã tối đen nên 
ngài bị lạc đường. Không có ai hướng dẫn, ngài phải lần 
mò đi bộ trong đêm, qua những ngóc ngách xa lạ và qua 
những sông suối đêm hôm nguy hiểm chết người. Nhưng 
ngài lại cảm thấy sung sướng trải qua chút thử thách nhỏ 
này, để hưởng niềm vui phó mình cho Chúa Quan Phòng 
dẫn dắt. 

154. Ở thành phố Lyon, ngài nhận được những lá thư từ 
Paris gởi đến để cho ngài ý kiến về việc ngài được chọn là 
một trong danh sách 3 vị được đệ trình lên Đức Giáo 
hoàng làm ứng viên Giám mục. Và ngài tự xem mình từ 
nay tuỳ thuộc vào quyết định của những người viết thư đó. 
Ngài cho là phải chờ mệnh lệnh của họ về chuyến đi 
Roma, hy vọng các mệnh lệnh đó phù hợp với những 
mệnh lệnh của cha linh hướng ngài. Trước khi nhận được 
lệnh mới, ngài đã có thời gian thoả mãn lòng đạo đức của 
ngài, bên cạnh di tích trái tim của thánh François de 
Sales89, đặt tại một trong 2 tu viện dòng Thăm Viếng của 
Lyon, nơi thánh nhân đã qua đời. Sau khi đi một vòng đến 
tu viện Grande Chartreuse90, nhà thờ Đức Bà Mians và 

                                                
89 Thánh François de Sales (+1622), Giám mục giáo phận Genève-Annecy, 
đã cùng thánh nữ Jeanne de Chantal lập dòng nữ Thăm Viếng. Ngài được 
phong thánh năm 1665. Lễ kính ngày 24.11. 
90 Năm 1084, thánh Brunô cùng 6 đệ tử đến sống ẩn tu tại núi La 
Chartreuse, phía Bắc thành phố Grenoble. Nơi này trở thành tu viện La 
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nhà thờ Đức Bà Aiby ở vùng Savoie. Ngài lưu lại vài ngày 
ở Annecy để kính viếng thi hài vị thánh Giám mục mà 
ngài mới chỉ được tôn kính trái tim91. Tại đó, ngài quen 
biết nhiều người cầu nguyện đến mức cao siêu, tâm hồn 
trong trắng vô tội tuyệt vời và đền tội khắc khổ trong 2 tu 
viện do thánh nhân lập ra. Lưu lại vài giờ ở Genève, ngài 
vào trong các nhà thờ nơi người ta thuyết giáo92, để dâng 
mình cho Thiên Chúa như một vật hiến tế kết hợp với 
Chúa Giêsu hầu đền bù tất cả những sỉ nhục Người đã 
gánh chịu và sẽ còn gánh chịu trong thành phố Babylone 
khốn khổ này93. Sau đó, ngài trở về Lyon. Tại đây, ngài 
nhận được tin vui là một linh mục bê bối, mà ngài đã khẩn 
xin Chúa cho hoán cải bằng nhiều than thở và khấn 
nguyện, đã tự động đến quỳ dưới chân linh mục Saint Just, 
Tổng Đại diện của Đức Tổng Giám mục, để giao phó 
trong tay ngài mặc ngài quyết định như thế nào về đời 
mình. Điều này trái với hy vọng của mọi người là một linh 
mục hư hỏng mà chân thành ăn năn thống hối là điều hiếm 
hoi và hầu như là phép lạ. 

                                                                                                    
Grande Chartreuse, và là nguồn gốc dòng khổ sai « les Chartreux ». Lễ kính 
thánh Brunô vào ngày 6.10. 
91 Trái tim của thánh nhân được tôn kính tại Lyon, còn hài cốt thì tại 
Annecy. Đó là theo thói quen đương thời. Cũng như trái tim của thánh 
Vincent de Paul thì ở nhà nguyện số 140, Rue du Bac, (Paris), trong khi hài 
cốt thì ở tại nhà nguyện số 95, Rue de Sèvres, (Paris). 
92 « PRÊCHE. s.m. On appeloit ainsi en vieux langage Toutes sortes de 
Sermons; mais ce mot n'est plus en usage que pour signifier Les Sermons 
que les Ministres de la Religion Prétendue Réformée font dans leurs 
Temples. Aller au prêche.» (DAF, 1762). 
93 « Babylone » là chốn lưu đầy đau khổ, ý nói tới thành phố Genève nơi 
các người theo đạo Tin Lành tỵ nạn tôn giáo chạy tới đó.  
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155. Ngài ước ao đi đến Sainte-Baulme, nhưng lại nghĩ 
không nên đến Marseille chậm trễ, để có thể lên tàu sớm 
nhất có thể ; và không tìm được tiện lợi94 để sang Ý, ngài 
hy sinh đi bộ đến Toulon và được tin Đức Hồng y 
Antoine95 đang sắp lên tàu khởi hành. Vị Hồng y, không 
dành chỗ gần như cho bất kỳ ai khác, lại ưu ái nhường cho 
ngài 2 chỗ tốt trên tàu để đưa ngài đến Livourne96. Khi đã 
chắc chắn về chuyến đi, ngài tặng Trung tâm Xã hội ở đó 
con ngựa của ngài làm quà biếu người nghèo. Khi biết 
cùng tháp tùng với các chiếc tàu chở vị Hồng y là một 
chiếc tàu buôn, trên đó viên thuyền trưởng sẵn sàng để 
dành cho ngài một buồng riêng, ngài thích lên đó hơn lên 
chỗ Đức Hồng y đã chuẩn bị, để tránh gánh nặng phục vụ 
cho Hồng y, đồng thời tránh giao tiếp với đoàn tùy tùng 
đông đảo tháp tùng Hồng y, gồm khoảng 50 sĩ quan và 80 
người tình nguyện. 

156. Các mệt nhọc vì say sóng trong chuyến hải trình 
ngắn ngủi này tuy mới chỉ là thử nghiệm, nhưng cũng khá 
mệt đối với ngài. Tuy nhiên chúng không làm ngài ái ngại 
các công việc lớn lao đang chờ ngài trong những chuyến 
tàu dài ngày. Trái lại, ngài nhẹ nhàng thở ra sau những 
mệt nhọc của các chuyến đi khó khăn nhất, để đi qua các 
đại dương cứu vớt lương dân và nâng đỡ các Kitô hữu tân 
tòng. 
                                                
94 « Commodité. s. f. Chose commode. Estat, situation commode. moyen 
commode. […]. prendre la commodité du Messager, du coche, du bateau. 
avez-vous une commodité pour aller là ? ne perdez pas cette commodité-
là. » (DAF, 1694). 
95 Đức Hồng y Antoine Barberini, chủ tịch Thánh bộ Truyền bá Đức Tin, đã 
sống nhiều năm trời tại Pháp. Về sau, Đức cha Lambert sẽ thường xuyên 
viết thư cho ngài bằng tiếng Pháp. 
96 Thành phố cảng Livourne cách Roma gần 400 cây số. 
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157. Ngày 18 tháng 11, ngài đến Roma và gặp cha 
Pallu, kinh sĩ ở Saint-Martin tại thành phố Tours97, (sau 
này được tấn phong Giám mục hiệu toà Héliopolis và Đại 
diện Tông toà giáo phận Đàng Ngoài). Cha Pallu cùng đi 
với vài giáo sĩ của Trụ sở Paris. Đức cha Lambert kết bạn 
thân thiết với tất cả nhóm đó và noi gương họ, ngài hiến 
mình suốt đời lo việc cứu rỗi các linh hồn bị bỏ rơi, theo ý 
nguyện của Chúa Giêsu Kitô, và dưới sự bảo trợ của Mẹ 
Người, của thánh Giuse và các Thiên thần. 

158. Họ đích thân nói cho ngài hay biết những chuyện 
xảy ra trong cuộc diện kiến thuận lợi với Đức Thánh Cha 
Alexandre VII98 do Đức Hồng y Bagni99 đề nghị. Vị Hồng 
y này trước kia từng là sứ thần Toà Thánh ở triều đình 
Pháp, và là người đã ca tụng nhân đức lẫn công trạng của 
nữ công tước Aiguillon. Người nữ công tước nổi tiếng này 
nhiệt tình thúc giục Hồng y bằng các thư tay gửi gắm 
thuận lợi cho nhóm của họ. Bà cũng đã gửi thư cho cả 
nhóm vài tháng trước, khi tình cờ bà nghe tin họ đang ở 
Lyon với ý định đến Roma. Trong những bức thư này, bà 
động viên họ với hết sức lực tinh thần và lòng đạo đức của 
bà, họ hãy sử dụng cuộc hành hương đạo đức họ muốn 
thực hiện ở Ý để nhắc lại với Toà Thánh thỉnh cầu đã 
không thành về việc gửi đoàn Giám mục Thừa sai sang 
Trung Quốc từ năm 1653. Vào thời gian này, cha 

                                                
97 Đức cha François Pallu, lúc mới lên 9 hay 10 tuổi, đã chịu chức cắt tóc 
gia nhập hàng giáo sĩ và làm kinh sĩ nhà thờ Saint-Martin tại Tours. 
98 Đức Thánh Cha Alexandre VII làm Giáo hoàng từ năm 1656 tới 1667. 
99 Đức Hồng y Nicolas Bagni : sinh năm 1584 tại Rimini (nước Ý), ban đầu 
lập gia đình, nhưng sau khi vợ từ trần, ngài gia nhập hàng giáo sĩ, làm sứ 
thần Toà Thánh tại Pháp (1647-1656), trở thành Hồng y năm 1657, qua đời 
tại Roma ngày 23.8.1663. 
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Alexandre de Rhodes, dòng Tên, con người Tông đồ thực 
sự, có mặt ở Paris, đã cố ý quay trở lại châu Âu để xin sự 
trợ giúp quan trọng đó [là gửi Giám mục] cho các Giáo 
Hội mà các cha đã thành lập bên kia đất nước Đông Ấn, 
nhất là cho Giáo Hội Đàng Ngoài, nơi người ta đã rửa tội 
hàng trăm ngàn linh hồn, nơi cha phải được nhìn nhận như 
vị Tông đồ tiên khởi. 

159. Các vị kể cho Đức cha Lambert là họ đã quỳ dưới 
chân Đức Thánh Cha để khiêm tốn tin tưởng xin ngài chấp 
thuận gửi đoàn Giám mục Thừa sai gồm các Đại diện 
Tông toà đến các miền tận cùng trái đất. Họ kể chuyện cha 
Meur100, một người dòng dõi quý phái nổi tiếng đạo đức 
trong hàng ngũ linh mục và uyên bác trong đại học Paris, 
là phát ngôn viên cho cả nhóm, đã tấu biểu về chủ đề trên 
trong một bài ngắn gọn nhưng thật cảm động lẫn thông 
thái. Đức Thánh Cha đã biết là vị tiền nhiệm mình lúc sinh 
thời không chấp thuận đề nghị đó, nhưng ngài vẫn trả lời 
cách nhiệt tình và tốt lành, là từ lâu, trước khi được nâng 
lên địa vị Giáo hoàng cao cả, ngài đã cảm thấy những ao 
ước cháy bỏng được tận hiến đời mình để lo cho việc hoán 
cải lương dân. Ngài đã viết thư xin ý kiến của chân phước 
Giám mục thành Genève (mà ngài gọi là thánh Giám mục, 
mặc dầu chưa được phong thánh). Con người của Thiên 
Chúa đã khuyên Đức Thánh Cha không nên tự chọn một 
công việc nào, nhưng an tâm chờ đợi tất cả những gì Chúa 
Quan Phòng sẽ gửi đến, chứ đừng từ chối hoặc cầu xin gì. 
Từ đó đến nay, Đức Thánh Cha đã luôn luôn nhắm mắt 
vâng theo phương châm đó, giữ thái độ đón nhận trong 
mọi biến cố cuộc sống. Đối với Đức Thánh Cha, khi trở 
                                                
100 Cha Vincent de Meur (1628-1668) sẽ được bầu lên làm vị bề trên đầu 
tiên của chủng viện Hội Thừa sai Paris thành lập năm 1663. 
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nên thủ lãnh hữu hình của Giáo Hội mà không đóng góp 
phần mình chút nào cũng như không đích thân đi chinh 
phục các linh hồn ở những đất nước xa xôi, thì ngài cảm 
thấy an ủi ngọt ngào vì tìm gặp nơi nhóm họ đây những 
con người thế chỗ ngài thực hiện những dự định ngài. Họ 
luôn gợi ngài nhớ đến dự án thánh thiện. Ngài đảm bảo sẽ 
hỗ trợ họ trong mọi vấn đề. 

160. Cả nhóm đang bận rộn cho công việc trọng đại đó 
thì Đức cha Lambert xuất hiện gia nhập vào nhóm. Ngài 
giúp họ cất đi nhiều trở ngại. Những lúc rảnh rang chẳng 
bận lo giúp nhóm, ngài không đi xem cổ vật hoặc cảnh 
đẹp ở Roma, vì ngài không có nhã hứng với chuyện đó. 
Thậm chí trên đường đi ngài cũng không thèm liếc nhìn 
các trụ đá và các đài phun nước lộng lẫy, hoặc vẻ kiến trúc 
của các cung điện, các toà nhà rực rỡ huy hoàng nhất. 
Nhưng ngài dành thời gian đi viếng những nơi thánh tích 
với lòng sùng kính mà ngài cho là được thần hứng bởi bầu 
khí thánh thiện ngài đang hít thở ở khắp nơi, tựa như 
người ta ngửi mùi thơm từ muôn ngàn loài hoa khác nhau 
trong một khu vườn. Đó là lối so sánh ngài dùng để diễn 
tả cụ thể những gì đang xảy ra trong tâm hồn ngài. 

161. Không ngày nào ngài lại vắng mặt ở nơi có tổ 
chức chầu Thánh Thể. Mà như ta đã biết, ngày nào ở 
Roma không nơi này thì cũng nơi nọ đều có giờ chầu. 
Ngài không đến đó để tìm xem trang trí và hoa đèn trong 
nhà thờ, hoặc lắng nghe các ca đoàn hoà giọng du dương, 
mà những thứ này vượt xa những gì người ta có thể tưởng 
nghĩ ra ở nước Pháp. Ngài không dừng lại ở dáng vẻ huy 
hoàng bên ngoài là bề nổi của nghi lễ Kitô giáo, mà ngài 
than phiền vì một số đông người chỉ thích gặm nhấm cách 
thô tục cái vỏ ngoài đó thay vì tự nuôi dưỡng cách thánh 
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thiện bằng tinh thần bên trong ẩn náu dưới bao vẻ tráng lệ 
bên ngoài đó. Thỉnh thoảng ngài ăn chay và đi bộ đến 
viếng bảy thánh đường, và chỉ về nhà sau 6 giờ tối. Ngài 
thường ở lâu giờ tại đại thánh đường Thánh Phêrô, Thánh 
Phaolô và Đức Bà Cả, và một số đền thờ cũng như nguyện 
đường mà không thể liệt kê ra đây hết được vì quá nhiều. 
Chỉ cần biết là ngài rất yêu thích nán lại bên thánh tích của 
thánh Alêxù. Không ai tưởng tượng được ngài mến mộ 
cuộc đời và cái chết âm thầm của thánh nhân đến chừng 
nào. 

162. Khi chiêm ngưỡng bao nhiêu là vị thánh với bấy 
nhiêu cách sống, vị thì hãm mình phạt xác khủng khiếp, vị 
thì kết thúc cuộc đời trong đau đớn của tử đạo, tình yêu 
Thập Giá lại bừng cháy lên trong người Đức cha Lambert, 
và hệt như trong nguyện đường tu viện Grande Chartreuse 
vài tháng trước đó, ngài đã nghĩ là Thiên Chúa đã dẫn đưa 
ngài đến đó để dạy cho ngài biết rằng một Giám mục tràn 
đầy tinh thần Tông đồ cần phải kết hợp sự khắc khổ của 
một tu sĩ dòng Chartreux với nhiệt tâm của một Tông đồ. 
Cũng thế, khi ở trong hang toại đạo Roma, bên mộ các 
thánh Tử đạo, hoặc thánh tích các ngài trong nhà thờ. Đức 
cha Lambert cảm thấy phấn khích phạt xác theo gương 
các thánh khổ tu lẫn các thánh tử đạo, bằng cách ăn chay, 
canh thức, và những việc hãm mình đền tội khác ngài 
đang thực hành, nhưng với lòng hăng hái gấp đôi. 

163. Công việc đã tạm lắng, ngài lợi dụng chút nghỉ 
giải lao để lên kế hoạch đi hành hương đến Loreta, bất 
chấp thể trạng yếu ớt của mình, bất chấp thời tiết khắc 
nghiệt đang hứa hẹn nhiều cuộc lội nước và lội tuyết. Mặc 
kệ tất cả, ngài một mình lên đường. Ngay ngày đầu tiên, 
ngài tưởng chừng sức lực sẽ cạn kiệt trên đường, nhưng 
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ngài cứ tiếp tục, không thèm nghe tiếng của bản thân. Và 
ngày đó còn kết thúc bằng một tai nạn thật rắc rối : trời đã 
khuya mà ngài thì đi lạc đường. Ngài quyết định ngủ ở 
vùng quê và cho rằng mình còn quá hạnh phúc khi tình cờ 
tìm gặp được túp lều của một người nghèo sẵn lòng đón 
tiếp ngài giữa đêm hôm như thế. 

164. Buổi sáng hôm đến Loreta, ngài bị nhiều cơn đau 
đớn hành hạ, và trong tâm hồn thì lo âu buồn bã. Nhưng 
càng tiến gần đến chốn thánh, tâm trạng ngài thay đổi dần. 
Khi ngài cử hành thánh lễ vào đúng lễ Ba Vua, tại bàn thờ 
Sainte-Case, ngài được an ủi đến mức suốt ngày đó ngài 
như đang ở trên Thiên đàng ngay trên trái đất này. Ngài 
cảm thấy cần phải khẩn xin Thiên Chúa giới hạn ân huệ và 
giảm bớt ơn an ủi lại. 

165. Trong những ngày kế tiếp, Đức cha Lambert chú 
tâm chiêm ngắm sự khó nghèo của Chúa Giêsu, Mẹ Maria 
và thánh Giuse. Ngài nhận thấy vẻ đẹp của nhân đức đó 
nhưng lại khiếp sợ thực hành nó. Việc sống thiếu thốn 
những nhu cầu cơ bản cần thiết nhất khiến ngài run sợ. 
Nhưng nếu đó là Thánh ý Chúa, ngài tự hiến mình sống 
khó nghèo suốt đời, luôn sung sướng đặt mình ở mức cần 
phải chờ đợi cứu trợ duy nhất từ trời, phó mình cho mọi 
bất lợi và khốn khó trên trần gian này. 

166. Ngài càng xác quyết ý định hơn, khi nhìn thấy cây 
Thánh Giá làm phép lạ ở Sirolo, gần Loreta. Ai trông thấy 
nó cũng phải cảm động. Không hiểu sao người ta lại từ 
chối chở ngài vượt qua một con sông cạn. Thế là ngài phải 
lội bộ qua sông và lội trở về, vừa nguy hiểm vì dòng nước 
mạnh có thể cuốn ngài đi, vừa bất tiện vì phải dẫm lên đá 
sỏi dưới lòng sông để đi. 
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167. Ngài xem biến cố này như một thánh giá Con 
Thiên Chúa gửi đến để tôn vinh Người. Nó cũng cho ngài 
hiểu chuyến quay ngược về Roma sẽ mệt nhọc nếu cứ đi 
bộ theo kiểu từ Roma đến đây. Ngài cảm thấy vô cùng sợ 
hãi thời tiết khắc nghiệt lẫn đường đi xấu. Nhưng trước 
tiên ngài quyết định vượt qua nỗi sợ hãi, không lo ngại 
cũng không bối rối vì không thể nói được tiếng Ý hoặc vì 
bất tiện do phải chịu đi bộ một mình. Ngài bị cám dỗ cùng 
đi với một người Pháp nghèo khổ tình cờ ngài gặp ở 
Loreta, mà ngài đã trợ giúp một khoản tiền bố thí, như 
ngài đã từng làm trong chuyến vượt biển ở Livourne. 
Nhưng ngài cho là mình phải hy sinh chút an ủi nhỏ nhoi 
đó, vì làm như thế là đã cậy dựa vào người khác. Điều này 
làm ngài bất xứng với việc cậy dựa vào Thiên Chúa. 

168. Tuy nhiên vài ngày sau, hai kỵ sĩ từ Roma đến, đã 
đề nghị cùng đi với ngài. Ngài nghĩ sông nước hiện đã 
dâng cao khắp nơi, nên đi bộ có thể nguy hiểm. Vì thế 
ngài chấp nhận đề nghị của họ, và đi trên một con ngựa 
riêng. Thế mà ngài cũng còn gặp không ít khó khăn ở một 
số đoạn trên đường đi vì nước dâng cao. 

169. Trở về Roma, ngài không còn gặp một số bạn bè 
mà ngài đã tạm biệt khi ra đi đến Loreta. Ngài có cảm giác 
như chia ly với họ. Nhưng vượt lên trên tình cảm tự nhiên 
đó, ngài tự đặt mình suốt đời sẵn sàng bị tước đoạt niềm 
an ủi ngọt ngào được sống bên cạnh những gì yêu thích 
nhất ở trần gian này, nếu ý Chúa Quan Phòng muốn bứng 
ngài ra khỏi quê hương để trồng ở những vùng đất xa 
nước Pháp nhất. Những người đã lên đường viết thư từ 
Marseille kể lại những nguy hiểm đã thoát được trên hải 
trình, và ơn huệ người ta ban cho họ là được một căn nhà 
riêng để thuận tiện cho việc cách ly kiểm dịch. Thay vì vui 



106 

mừng với họ, Đức cha Lambert cảm thấy cần phải ái ngại 
thay cho họ, vì Chúa đã không xét họ xứng đáng tham dự 
nhiều hơn vào Thập Giá Ngài. Tuy nhiên lòng bác ái 
khiến ngài hoà mình vào tâm tư họ và cảm tạ Thiên Chúa 
đã gìn giữ họ an toàn. Ngài chăm lo cho vài công việc 
truyền giáo ở Trung Quốc, trùng hợp thời gian cha Pallu 
đang lưu lại tại Roma. Hai cha đã thoả thuận với nhau về 
bản ghi nhớ dự án thành lập một chủng viện ở Paris để 
chuyên lo việc truyền giáo cho lương dân. Ngài cũng đã 
giúp đỡ một số việc cho cha Montigny. Lúc này ngài đang 
vắng mặt để tiến hành việc gửi Đại diện Tông toà sang 
Canada, theo ý kiến của cha Đại diện Tổng quyền dòng 
Tên, người khởi xướng chương trình đó ở Giáo triều. Sau 
khi đã qua thủ tục hành chánh, chịu trách nhiệm trước các 
Hồng y của Thánh bộ Truyền bá Đức Tin, để các vị ấy xét 
xem có thuận lợi không khi Đức cha Lambert hiến tài sản 
mình để cung cấp phương tiện sinh sống cho các Giám 
mục Đại diện Tông toà sẽ được tấn phong nay mai cho sứ 
vụ phương Đông, ngài ra đi mà không hề ngờ mình sẽ 
nằm trong số các Giám mục đó, hoặc thậm chí nằm trong 
số những người thừa sai bình thường sẽ được vinh dự và 
thuận lợi theo chân các Giám mục trong việc truyền giáo. 
Đức cha Lambert hài lòng với việc mình không biết gì 
chắc chắn, vì đó là ý thích của Thiên Chúa Quan Phòng. 

170. Trong lúc chờ đợi lên tàu ở Civitta-Vechia, ngài 
thăm những người tù khổ sai chèo thuyền. Ngài nhận thấy 
trong đám người khốn khổ vì xiềng xích đó, có những 
người mang vẻ vui tươi và an bình. Ngài chợt động lòng 
nhớ đến những người nô lệ của thế gian đang thoả mãn 
trong việc làm tôi tớ cho ngũ quan, cho thói quen mà 
không thể nếm cảm được sự tự do của con cái Thiên 
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Chúa. Người ta cũng chỉ cho ngài một vài người trong bọn 
họ trước kia từng là linh mục. Ngài đau đớn vì thấy họ sa 
ngã, và run sợ trước Thiên Chúa vì nhận ra con người yếu 
đuối cũng như dễ đổi dời biết bao. Chính vì vậy người ta 
quá dễ dàng từ đỉnh cao thanh khiết lao xuống vực sâu 
khốn nạn đến như thế. 

171. Ngài chỉ chọn đi Provence trên một chiếc tàu khá 
nhỏ mà ngài thấy trước là sẽ chịu đựng khổ sở cũng như 
nguy hiểm. Ngài chọn nó là để chiến thắng những ghê tởm 
ngài đang hình dung về nó. Phải vất vả lắm ngài mới chen 
vào ngồi được giữa 80 hành khách đủ mọi quốc tịch. Số 
lượng như thế và thói tục khác nhau đến thế càng khiến 
cuộc hải trình vô cùng bất tiện. 

172. Con tàu này hai lần gặp cướp biển : lần thứ nhất 
buộc họ phải ghé lại ở Monaco nghỉ 2 ngày, và khi ra 
khơi, họ bị một chiếc tàu lớn đuổi theo. Thoạt đầu, họ 
tưởng là tàu chiến quân Thổ, vì nó được trang bị đầy khí 
giới, và khi nó tiến lại gần, ai nấy đều khiếp sợ. Cả Đức 
cha Lambert thoạt tiên cũng sợ hãi, nhưng khi nhận thấy 
tâm trạng mình, ngài phản đối chính bản thân và kết án 
mình quá ít phó thác cho Thiên Chúa. Ngài xem việc sắp 
bị bắt làm nô lệ không đáng sợ như người ta nghĩ, khi xem 
xét nó nằm dưới lệnh của Đấng Khôn ngoan và tốt lành 
hằng muốn tăng thú vị cho chúng ta bằng những biến cố 
bực mình nhất trong đời, và biến chúng thuận lợi cho 
chúng ta. 

173. Cuối cùng con tàu cũng cập bến cách may mắn ở 
nhà biệt lập101 của thành phố Marseille. Vì đề phòng hơn 

                                                
101 Vào thời đó, ở các thành phố cảng thường có dãy nhà giữ những hành 
khách từ xa tới khi người ta nghi ngờ họ mang theo bệnh dịch. Chỉ sau khi 
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là vì cần thiết, người ta giữ lại tất cả những ai từ Roma 
đến, để họ có thời gian tẩy uế bầu khí dơ bẩn họ có thể 
mang theo từ nước Ý. Một kỷ luật như thế vì lợi ích cơ thể 
làm cho Đức cha Lambert nghĩ đến việc nhân thể cũng sẽ 
tốt cho các linh hồn nếu thiết lập chế độ cách ly để tẩy uế 
bầu khí phóng đãng và phóng túng mà hành khách rất hay 
bị nhiễm trong những chuyến đi như thế, bởi vì người ta 
phải chuyện trò với đủ loại người. Thế là ngài quyết định 
biến kỳ lưu trú tại nhà cách ly kiểm dịch thành một cuộc 
tĩnh tâm. Và khi vài người có uy tín gửi thư hỏi ngài có 
muốn họ làm trung gian để xin cho ra sớm hay không, 
ngài đã khẩn cầu họ cứ để ngài chung số phận với mọi 
người, vì ngài không nghĩ rằng tinh thần ân sủng cho phép 
ngài khác người, và ngài không thể chấp nhận việc con 
người ngăn ngừa những cơ hội của Cha trên trời ban cho, 
bằng những lo lắng nhỏ mọn của họ. 

174. Mười ngày sau ngài được vào thành phố Marseille. 
Theo thói quen và khuynh hướng ngài dành cho dòng 
thánh nữ Têrêxa, ngài kết hợp cầu nguyện và làm việc 
lành cùng với các nữ tu dòng Carmel. Một vài nữ tu khi 
đến bày tỏ hết tâm hồn với ngài đã khiến ngài thán phục 
sự phong phú ân sủng mà Thiên Chúa tuôn đổ trên sa mạc 
của Carmel. Đức Giám mục sở tại chân thành mời ngài 
dừng chân lâu hơn, nhưng ngày thứ ba kể từ khi ngài bước 
vào thành phố, ngài ra đi vào lúc 9 giờ sáng. Mặc dầu 
đang là ngày ăn chay trong Mùa Chay, ngài nhịn đói đi bộ 

                                                                                                    
kiểm tra y tế, họ mới được ra khỏi khu biệt lập này. (Trong bản văn, chữ 
« Nazaret » có lẽ viết sai, phải đọc thành « lazaret »). 
« LAZARET. s.m. Lieu destiné dans quelques villes, & principalement dans 
certains ports de la Mer Méditerranée, pour y faire faire quarantaine ceux 
qui viennent de lieux infectés ou soupçonnés de peste. » (DAF, 1762). 
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hành hương đến Sainte-Baume. Nơi nầy thích hợp cho 
việc ẩn dật và làm việc đền tội, hai nhân đức được ngài 
xem là êm ái và hấp dẫn nhất trong đạo, và là những 
phương tiện ngắn nhất, chắc chắn nhất để đạt mức hoàn 
thiện cao vời mà Thiên Chúa yêu cầu nơi các thánh nhân 
Người yêu thích nhất. Cung cách người ta đón tiếp và 
chiêu đãi ngài ở Aix càng khiến ngài vội vàng ra đi để tìm 
đau khổ ở nơi khác. Ngài đã gặp được nó ở Avignon, khi 
ngài đến đó thì cửa thành đã đóng chặt, ngài hưởng niềm 
vui được ở nhà trọ tồi tàn tại nhà một bà goá gần hầm hào 
của thành phố. Tại đó, so sánh những bữa đại tiệc chiêu 
đãi ngài vài ngày trước với nhu cầu ăn cho khỏi đói hiện 
bây giờ, ngài có kinh nghiệm về việc ham thích nghèo khó 
và sống thiếu tiện nghi : đó là một thứ khoái lạc thiêng 
liêng và vô tội dành cho những tâm hồn có cuộc sống nội 
tâm và khổ hạnh.  

175. Tại Lyon, sau khi cử hành thánh lễ tại một nhà 
nguyện trong nhà thờ chánh toà, nhà nguyện này thuộc 
một bá tước của hội Bá tước tôn quý, ngài quỳ tạ ơn gần 
bàn thờ lớn, khi người ta đang cử hành thánh lễ trọng thể. 
Theo lệnh các bá tước, một người giúp việc nhà thờ đến 
hân hạnh mời ngài, không cho ngài từ chối, lên ngồi 
ngang hàng với họ, ngài xấu hổ đi vào chỗ dành sẵn và 
suốt cả buổi lễ quỳ bất động như một pho tượng, thậm chí 
không dám ngước mắt lên nhìn những nghi lễ đặc biệt của 
ngôi nhà thờ nổi tiếng đó. 

176. Ngài đi qua Clairvaux để tỏ lòng sùng kính hài cốt 
các thánh Bênađô và Malakia Giáo phụ nước Ái Nhĩ 
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Lan102. Ngài còn đi đến tận Nancy để dâng lễ cầu hồn cho 
thân phụ ngài đã qua đời tại đó trong khi phục vụ Đức 
Vua, và đã được an táng tại họ đạo Saint-Sébastien103. 
Chuyến đi vòng khiến ngài có nguy cơ bị người Croates 
lăng nhục. Vào thời bấy giờ, họ đang đi lại khắp nơi trong 
vùng. Ngài may mắn được Chúa giữ gìn thoát tay bọn họ, 
bởi vì ngài không sợ cho bản thân ngài, mà cho một cậu 
bé ngài dẫn theo. Vì bác ái, ngài đã nhận trách nhiệm đem 
cậu bé từ Roma về Pháp để trao lại cho cha mẹ cậu. Ngài 
vui sướng khi linh mục xứ Beaupré, người cho ngài trú 
ngụ, báo tin về việc ra đời và trưởng thành của hội dòng 
các nữ tu lo việc Trú ẩn, về tinh thần và kỷ luật của họ, về 
công trạng, cuộc sống và sự ra đi của Mẹ Élisabeth104 sáng 
lập dòng. Sau khi cầu nguyện mấy ngày ở mộ bà, ngài ước 
nguyện phổ biến dòng đó ở bất kỳ nơi nào nó được người 
ta tin tưởng. Ngài nhận thấy các nữ tu của trụ sở dòng ở 
Nancy sống đơn sơ và đầy ơn sủng trong con đường hoàn 
thiện bản thân cũng như trong việc hướng dẫn người cùng 
giới của họ đã sa ngã. Đến nỗi ngài không thể nào thán 
phục cho đủ sự chúc lành của Thiên Chúa dành cho họ 
trong các chức năng của ơn gọi, trong trật tự tốt lành của 
tu viện, nơi mà vị bề trên mời ngài tham quan để biết thật 
tường tận. 
                                                
102 Thánh Malakia (+1148), sinh tại Armagh (Ái Nhĩ Lan), là một đan sĩ, 
được chọn làm Giám mục, bạn của thánh tiến sĩ Bênađô (Bernard de 
Clairvaux, +1153), trên đường đi sang Rôma thì bị bệnh và từ trần tại 
Claivaux. 
103 Thân phụ của Đức cha Lambert là ông Pierre Lambert de la Motte. Năm 
1635 ông phải lên đường ra mặt trận. Khi đoàn quân di chuyển tới Nancy 
thì ông bị bệnh và từ trần tại đó. 
104 Mẹ Élisabeth de Ranfaing (1592-1649) lập dòng nữ « Refuge » tại 
Nancy, chuyên lo cho các phụ nữ và thiếu nữ sống buông thả. Hội dòng này 
phát triển khắp nước Pháp cho tới thời Cách mạng 1789 thì ngưng. 
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178. Khi nhận thấy mình càng tiến gần đến Paris, trong 
lòng càng gia tăng ước muốn gặp lại bạn bè, ngài cho là 
cần phải hãm dẹp nỗi khao khát đó bằng cách ép mình đi 
càng chậm đến kinh đô càng tốt. Ngài tham dự mọi nghi lễ 
Tuần Thánh tại những nơi ngài đi qua. Ngày thứ sáu Tuần 
Thánh, sau khi đã dự nghi thức tại nhà thờ cho tới trưa, 
ngài nhịn ăn lên đường đi 9 dặm. Nhiều lần ngài chực 
khuỵu xuống, nhưng không lộ ra vẻ gì bên ngoài để những 
người cùng đi theo ngài đoán biết được. Sau khi can đảm 
chiến thắng được sự yếu nhọc đó, ngài cảm thấy một nghị 
lực mới làm ngài hiểu ra : người ta không mất mát gì khi 
phục vụ Thiên Chúa, và trong khi những niềm vui trần 
gian luôn được tiếp nối bằng những hối tiếc và buồn bã, 
thì những khổ giá của người thiện tâm thường kết thúc 
bằng một niềm vui sướng chân chính và một niềm an ủi 
vững chắc. 

179. Ngài đến Paris vào ngày thứ bảy Tuần Thánh. Các 
cơn đau cấp tính hành hạ ngài suốt bốn, năm ngày đầu, 
đến nỗi không ai khác có thể làm gì giúp đỡ ngài được. 
Tuy nhiên ngài tự nghiêm cấm mình tiết lộ các cơn đau, 
và từ sáng sớm ngài đã rời phòng để lo công việc Chúa 
suốt ngày, như thể ngài rất khoẻ mạnh. Chỉ một thời gian 
lâu sau đó người ta mới biết ngài đã phải chịu đau đớn đến 
chừng nào. 
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Những năm sau cùng tại Pháp 
180-201 
180. Bận rộn chính của ngài là tìm kiếm thông tin về 

một dự án đã được lên kế hoạch trước khi ngài ra đi, đó là 
thiết lập một chủng viện tại thành phố Rouen, đã tiến triển 
như thế nào trong thời gian ngài vắng mặt. Ngài được tin 
là có một số nhân vật theo một giáo thuyết đáng ngờ đang 
cố hết sức để làm chủ chủng viện đó, nhưng đồng thời 
ngài cũng thấy một số dữ kiện thuận lợi ở nhiều nơi khác 
giúp ngài bẻ gãy những mưu đồ của nhóm người đó. Thực 
sự ngài thấy dự định ngài ấp ủ là giao chủng viện cho cha 
Eudes bị ngăn cản kịch liệt. Cha Eudes đã hứa với ngài sẽ 
cung cấp những nhân lực tốt nhất của dòng ngài để quản 
lý chủng viện. Nhưng ngài vốn nhiệt thành với lợi ích của 
Chúa Giêsu Kitô, Đấng chỉ muốn sử dụng những thừa tác 
viên có Đức Tin tinh tuyền cho các nhiệm vụ trong Giáo 
Hội Người, cho nên Đức cha Lambert không quản ngại 
đương đầu với mọi khó khăn mà ngài đã lường trước. 
Ngài đi xe ngựa đến Rouen để chống đỡ những nhát đòn 
của những người có quan điểm hoàn toàn trái ngược với 
ngài. 

181. Ngài từng biết thánh Phaolô đã cẩn thận đến 
chừng nào khi dặn dò môn đệ trốn chạy các giáo lý mới 
mẻ nguy hiểm thỉnh thoảng lại nổi lên trong nhà Chúa 
[xem : 1 Tm 1, 3-4]. Đó là những điều mới lạ vừa xuất 
hiện vào thời Đức cha Lambert và đáng bị Roma lên án 
theo yêu cầu của hàng giáo sĩ Pháp. Thế nhưng ngài ngạc 
nhiên vì thấy sau khi bị giáo quyền cũng như thế quyền 
kết án đi kết án lại, và mọi người Kitô hữu tốt lành đều tôn 
kính vâng nghe theo những phán quyết ấy, những giáo lý 
mới mẻ đó lại hồi phục sức lực ngay cả khi lẽ ra chúng đã 
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suy yếu và hoàn toàn biến mất105. Đức cha Lambert nhìn 
thấy những kẻ mà vị Đại Tông đồ trước kia đã tiên đoán, 
chỉ biết tự tôn quý mình mà khinh chê những cái khác 
[xem : Rm 16, 17-18]. Ngài biết những kẻ khôn khéo gieo 
trong bí mật và đôi khi xấc xược công bố công khai những 
tình cảm bất thường, những kẻ gieo sai lầm vào toàn bộ 
các tu viện ở vùng Normandie và ngày qua ngày đưa vào 
các tu viện đó sự bất hoà và chia rẽ nội bộ bằng những 
châm ngôn và hạnh kiểm cá biệt của họ. Thậm chí ngài 
còn nghe vài người trong bọn họ thuyết trình khi ngài 
tham dự những công cuộc bác ái. Bọn họ dưới danh nghĩa 
tinh giảm những lạm dụng trong một số việc sùng kính 
Đức Mẹ Đồng Trinh, đã chế nhạo những sùng kính đã 
được Giáo Hội cho phép. Và không hiểu do tinh thần bài 
xích dòng tu kiểu gì mà họ phỉ báng các dòng tu nổi tiếng 
nhất, các hội dòng thánh thiện nhất, cũng như không tha 
bất kỳ ai trong hàng Giáo phẩm không mù quáng đi theo 
họ, cho dầu đó là Giám mục hay vị bề trên dòng. 

182. Ngài bị chấn động mạnh vì tính tự do đến buông 
tuồng và đáng kết án như thế. Ngài lo sợ những hậu quả sẽ 
xảy ra nếu người ta không chống lại nó. Trước hết, ngài 
hành động ngấm ngầm, và sau cùng công khai ra tất cả 
những gì có thể để ngăn ngừa những hậu quả xấu của nó. 
Ngài thường trao đổi với một vài nhân vật đức hạnh, vững 
                                                
105 Giáo thuyết Jansénisme (Giăng Xê) bị Toà Thánh lên án rất nhiều lần :  
- tác phẩm Augustinus của Cornélius Jansen (+1638) thì bị kết án năm 1642 
(Giáo hoàng Urbanô VIII), năm 1653 (Giáo hoàng Innôcentê X), năm 1690 
(Giáo hoàng Alexandrô VIII).  
- giáo thuyết Jansénisme thì bị kết án thời các Giáo hoàng Innocentê X 
(ngày 31.5.1653), Alexandrô VII (ngày 16.10.1656, và ngày 15.3.1664), 
Clêmentê IX (ngày 19.01.1669), Innocentê XII (ngày 06.02.1694, và ngày 
21.11.1696), Clêmentê XI (ngày 12.02.1703). 
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vàng giáo lý, và với một vài người ưu tú khác, không chỉ ở 
Rouen mà còn ở Paris để tìm cách lôi kéo trở lại những kẻ 
còn có thể uốn nắn được, và vô hiệu hoá những cố gắng 
của kẻ ương bướng nhất. Đích thân ngài hoặc nhờ bạn bè 
cố gắng giải mê những người đơn sơ bị bọn họ mê hoặc. 
Ngài liên kết cách thánh thiện với mọi người thiện tâm 
khôn khéo nhất, có quyền thế và có ý hướng ngay lành 
nhất để chống lại bọn họ. Nhất là ngài biết tầm quan trọng 
của việc các Giám mục trao quyền dạy dỗ chủng viện cho 
những cộng đoàn nổi tiếng trung thành với giáo lý Giáo 
Hội, và có phẩm hạnh tinh tuyền. Cho nên ngài làm tất cả 
để đưa dòng của cha Eudes vào chủng viện ở Rouen. Ngài 
phải trổ hết tài khéo và uy tín cá nhân, đúng hơn phải nhờ 
cầu nguyện nhiều và phó thác cho Thiên Chúa, mới vượt 
qua mọi trở ngại người ta dựng lên để chống lại dự án của 
ngài. Ngài không nghi ngờ về sự thành công ngay cả khi 
nó bị đảo lộn bởi những nhân vật khôn khéo hơn và có 
quyền hành hơn ngài. Ngài vui mừng thấy dự định mình 
thành tựu, nhờ lòng cương quyết và thiện ý của vị Tổng 
Giám mục, người đã chăm sóc và hứa từ nay sẽ luôn luôn 
(dĩ nhiên trong khả năng của mình) gìn giữ Đức Tin cho 
các giáo sĩ trong giáo phận rộng lớn này. Các giáo sĩ trong 
thời gian học tập tiến lên bàn thánh sẽ được trao vào tay 
các vị giám đốc tuyệt đối gắn bó với các sắc lệnh Toà 
Thánh và với cảm thức chung của Giáo Hội. 

183. Đức cha Lambert đã bắt đầu cuộc thương thảo từ 
những tháng đầu tiên năm 1657, với sự chấp thuận của 
Đức Tổng Giám mục. Ngài đã đề cử cha Eudes với Đức 
Tổng, đã phải chờ đợi, dàn xếp với vài đầu óc có thể gây 
tác hại hoặc phục vụ tốt cho chương trình. Và tất cả đều 
diễn ra cách kín đáo đến nỗi không ai biết gì về việc ngài 



115 

làm hoặc dự định sẽ làm. Khi từ Roma trở về, theo lệnh 
của Đức Tổng, vào ngày 21 tháng 5 năm 1658, ngài bắt 
tay lại vào công việc đã bị bỏ dở. Ngài đứng tên thuê một 
căn nhà để vài ngày sau đó mua luôn nhằm có chỗ đặt 
chủng viện. Vào ngày 30 cùng tháng, dù đang bận rộn mệt 
mỏi, ngài vẫn đi bộ tìm gặp cha Eudes đang ở cách Rouen 
hai dặm, mang theo các đơn thư xin lập chủng viện mà 
ngài đã đệ trình Đức Tổng Giám mục vào ban đêm. Đức 
Tổng đã ngay thực xin ngài làm thư ký trong công chuyện 
này để giữ bí mật. Và khi thấy ngài thưa rằng ngài luôn 
lấy làm vinh dự giữ chức đó dưới quyền Đức Tổng, Đức 
Tổng ký ngay các đơn thư, tự tay đóng ấn và được một 
nhân chứng duy nhất chứng thực. 

184. Trong lúc tin đồn đang lan ngầm trong thành phố 
là vị Tổng Giám mục muốn chọn cha Eudes, các bạn hữu 
của Đức cha Lambert liên hệ với triều đình xin giấy chứng 
nhận của Đức Vua để xác nhận sự chấp thuận của Tổng 
Giám mục. Ngày 21 tháng 7, Đức cha Lambert nhận qua 
bưu điện giấy phép của Đức Vua đúng như yêu cầu của 
ngài, không sửa một chữ nào trong dự án mà ngài đã gửi 
tới Paris trước đó. 

185. Từ lúc đó, công việc được lan truyền. Mỗi người 
bàn tán cách khác nhau tuỳ tính cách họ. Những người 
trước kia có tham vọng và hy vọng nắm quyền điều hành 
chủng viện, nay làm hết sức để dấy lên những đoàn thể 
này nọ tạo ra ý kiến phản đối lại. Để kéo dài công việc, và 
để ngăn cản bằng những mưu mô hay ít ra bằng cách gieo 
nghi ngờ về tính xác thực của giấy phép, người ta vô cớ tố 
cáo những thành viên trong danh sách của cha Eudes đưa 
ra. Người ta nói xấu cả người thương thuyết bí mật. Dầu 
đã được cảnh báo về những thành phần đối xử ác ý với 
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mình, Đức cha Lambert vẫn không phiền giận họ, nhưng 
khen ngợi họ, đối xử với họ như với những người bạn tốt 
nhất. Ngài vui vẻ cầu nguyện cho họ, vui sướng vì bị bôi 
nhọ vì lẽ công chính. Ngài không muốn dàn xếp với 
những kẻ không có ý định dàn xếp với ngài. Ngài ngẩng 
cao đầu tự tay trao các giấy tờ cho vị niên trưởng Nghị 
viện và yêu cầu ông ta đích thân xác nhận giấy phép của 
Đức Vua là thực hay giả. 

186. Nhờ uy thế của Đức Tổng Giám mục và nhất là 
nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, mọi chống đối đều tiêu 
tan. Người ta xác nhận giấy phép, để cha Eudes làm việc. 
Và toàn bộ mớ ồn ào hỗn độn chống lại con người chỉ đạo 
công việc ấy, rốt cuộc có tác dụng giới thiệu cho mọi 
người thấy Đức cha Lambert đã tiến hành dự án đến là cẩn 
thận, giữ vững nó đến là mạnh mẽ, và kết thúc với bao vui 
sướng.106 

187. Đây không phải là dự án thành công duy nhất. 
Ngài còn thành công trong nhiều chương trình khác cùng 
một lúc. Ngày nào ngài cũng bận rộn làm trọng tài cho 
những nhân vật vị vọng. Họ đích thân đến, hoặc qua người 
                                                
106 Chủng viện Rouen do thánh Jean Eudes điều hành, nằm trong khu Saint-
Vivien, khai giảng ngày 16.02.1659. Vài hôm sau đó, thánh nhân viết thư 
cho bạn mình kể rằng : « Chúc tụng Chúa vì những ân nhân đã góp phần 
xây dựng, đặc biệt là ngài De La Boissière [tức cha Pierre Lambert], là 
người mà sau Thiên Chúa và các thánh trên trời ra, chúng ta phải mang ơn 
nhiều nhất trong việc này. Suốt chín tháng trời ròng rã ngài đã nhiệt tình lo 
công việc, với một lòng kiên nhẫn chịu đựng tuyệt vời… », (Julien 
MARTINE, Vie du R.P. Jean Eudes, Caen, Le Blanc-Hardel, 1880, tome 2, 
trang 26). – Đức cha Lambert, với sự cộng tác của em trai ngài là cha 
Nicolas Lambert de la Boissière, đã mua một căn nhà để thành lập chủng 
viện Rouen này, với số tiền là 23.000 quan tiền livres. (cf. : Georges 
BONNENFANT, Les séminaires normands du XVIIe au XVIIe siècle, Paris, 
Picard, 1915, trang 165). 
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môi giới cùng đẳng cấp, xin ngài hoặc nhờ người xin ngài 
nắm bắt các xung đột giữa họ để xét xử theo ý ngài. Thỉnh 
thoảng ngài về vùng quê để xem những ý kiến của ngài về 
các tranh chấp thừa kế, hoặc các cam kết hoà giải, đã được 
thực hiện đến đâu. Ngài rất đau lòng khi thấy những người 
họ hàng ruột thịt xâu xé lẫn nhau vì những món lợi vật 
chất hoặc danh dự nhỏ nhặt. Sau khi điều chỉnh tham vọng 
của họ, ngài đưa gia đình họ trở lại cuộc sống êm thấm 
thuận hoà. Chính ngài cũng ngạc nhiên vì những ơn phúc 
Thiên Chúa ban qua công việc của ngài, bởi vì ngay cả khi 
ngài không còn chút hy vọng tìm ra cách hoà giải và chỉ 
đề nghị những phương cách vô thưởng vô phạt mà không 
mong các bên liên quan đồng ý theo, thì ngài thường ngạc 
nhiên vì họ lại dễ dàng chấp nhận và đồng thuận. Vì thế 
ngài không hề nhận một thành công nào do trí óc sáng 
suốt của mình, mà khiêm tốn và biết ơn Thiên Chúa vì kết 
thúc tốt đẹp của mỗi công việc đều như một can thiệp từ 
trời vượt trên mọi tiêu chuẩn của trí khôn ngoan nhỏ bé 
của ngài. 

188. Ngài đã được công tước Longueville, tổng đốc 
tỉnh và các quan chức thành phố tài trợ một giếng nước 
mà ngài đã xin từ lâu cho Trung tâm Xã hội. Và hơn thế 
nữa, họ còn đồng ý cho thiết lập trong nhà Trú ẩn một 
cộng đoàn các nữ tu mà ngài đã đến Dijon mời về, và các 
nữ tu đã đến Rouen trong thời gian ngài đi vắng. Khi ngài 
đi thăm nhà Trú ẩn để đưa ra trật tự cần thiết cho giai đoạn 
đầu, ngài không đến đó với tư cách bề trên, mà như một 
người bạn. Thỉnh thoảng ngài lại ghé thăm nhà Trú ẩn. 
Một vài nữ tội nhân sau một thời gian dài chống đối lại 
đường lành, bị vẻ hiền hoà và lòng tốt của ngài cảm hoá, 
đã đi vào khuôn phép bổn phận họ. Trong số đó có một 
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người từng sống vô cùng buông tuồng trước khi bị giữ lại 
trong nhà cứu tế này, đã làm ngài khổ tâm suốt hai năm vì 
tính buông thả theo đam mê của cô ta, nhưng cô ta xin 
ngài nâng đỡ cô. Cô thưa chuyện với ngài cách khiêm tốn 
và khóc lóc vì những khốn khổ của cuộc sống đã qua. Cô 
tỏ ra can đảm thi hành việc đền tội cho dầu có lâu dài và 
nghiêm khắc đến đâu tuỳ ý người ta phán xử, đến nỗi ngài 
quý trọng người nữ tội nhân trở lại với lòng nhiệt tình lớn 
lao như thế, hơn là nhiều tâm hồn vô tội nhưng sống đời 
hèn nhát buông xuôi. Ngài vừa tạm biệt cô ta vừa đấm 
ngực tự nhủ : « Giờ đây ta mới hiểu điều Chúa Giêsu đã 
nói trong Phúc Âm là những người thu thuế và hạng đĩ 
điếm vào Nước Trời trước những người tự cho mình công 
chính, và không ai khiêm nhượng cũng như sốt sắng cho 
bằng những người tội lỗi tày đình một khi đã nhận ra lỗi 
lầm của mình và từ bỏ đường xấu mình đang đi. » 

189. Ngài thấy được an ủi vì trong số các thiếu nữ gặp 
nguy hiểm mà Chúa Quan Phòng gửi đến, và ngài không 
bao giờ từ chối, có một cô gái làm ngài ngạc nhiên vì nhân 
đức của cô ta. Các bạn bè cô gái tố cáo cô ấy nào là tự cao 
tự đại, nào là dối trá. Cô ta thích bị xem là kẻ tội lỗi bằng 
cách giữ thinh lặng vì lòng mến Chúa hơn là tự bảo vệ 
bằng cách biện hộ cho mình. Một bà giúp việc cho quán 
trọ, nơi cô ta tạm trú khi mới đến thành phố Rouen, đã 
đánh cô ta đến chảy máu và chửi mắng cô ta ăn cắp vải 
vóc trong nhà. Cô gái nhân đức đó đã chịu đựng không hề 
hé răng, cả lời chửi rủa lẫn những đánh đập. Nhưng Thiên 
Chúa đã biện hộ giúp cô ta bằng cách cho người ta tìm lại 
được tấm vải ngay trong ngày hôm đó. Bà giúp việc quán 
trọ trở lại Trung tâm Xã hội vào chiều tối, quỳ dưới chân 
con người bà đã nhục mạ cách bất công, và xin lỗi cô ta 
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trước mặt những người đã từng chứng kiến cơn giận dữ 
của người này cũng như sự dịu hiền của người kia. 

190. Đức cha Lambert sung sướng vì hai hành động đó 
và không ngừng thán phục họ đã thực hành nhân đức cách 
anh hùng. Ngài cảm ơn Thiên Chúa đã giao cho ngài một 
thiếu nữ công đức lớn lao đến thế trong sự nghèo khó như 
vậy. 

191. Ngài lên đường đi thành phố cảng Le Havre gặp 
bà công tước Aiguillon, người đã nhiều lần viết thư mời 
ngài đến. Bà tiếp đón Đức cha Lambert tại lâu đài với 
những biểu hiện tỏ lòng quý mến. Trước đó ngài đã gửi 
hai Nữ tử Thánh Giá đến chỗ bà. Hai người này đang 
chăm lo các trẻ em nữ ở Trung tâm Xã hội Rouen, nay đến 
Le Havre để chuẩn bị những gì cần thiết cho việc tập trung 
những người nghèo của thành phố hải cảng này. Bây giờ 
ngài đích thân đến để kết thúc công việc. Ngài để lại một 
bà bề trên đã được đào tạo tại Trung tâm, nhờ công hai Nữ 
tử Thánh Giá. Sau đó, hai Nữ tử Thánh Giá trở về Rouen. 
Còn ngài quay trở lại ý định cải tổ tu viện Saint-Ouen, 
theo yêu cầu của bà công tước. Ngài thương thuyết thường 
xuyên với các cha dòng Saint-Maur, và kết quả là các cha 
ký một hợp đồng cải tổ tu viện với các niên trưởng của tu 
viện nổi tiếng đó. 

192. Vài tháng trước đó nữa, ngài đã giải quyết một vụ 
kiện tụng giữa tu viện trưởng Dumont aux Malades và các 
kinh sĩ dòng thánh Augustin của chính tu viện trưởng này. 
Cả hai bên đều hài lòng. Ngài cũng đã phác hoạ kế hoạch 
lớn cho các tu sĩ nam dòng Carmel đi chân không là thiết 
lập một « sa mạc » ở Normandie để những tu sĩ thánh 
thiện nhất và chiêm niệm nhất trong dòng có thể đến đó 
sống ẩn dật thực sự. Ngày nay người ta còn thấy công 
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trình đã hoàn thiện trên nơi ngôi nhà gần Montaure, cách 
Pont-de-l’Arche hai dặm, thuộc giáo phận Évreux. 

193. Ngài đã thân ái phục vụ mọi tu sĩ đến như thế, bởi 
vì ngài quý trọng bậc sống thánh thiện của họ. Nhưng ngài 
quý trọng các tu sĩ dòng Tên hơn cả, qua việc ngài đã từng 
chọn vị linh hướng đầu tiên cho mình là cha Hayneuve 
dòng Tên. Cha này trong thời gian còn ở Rouen, vẫn tiếp 
tục bảo ban Đức cha Lambert cách nhân từ. Đức cha còn 
nhiệt tình bảo vệ dòng Tên trong thời gian người ta công 
kích họ tại thành phố Rouen. Và ngài luôn kiên trì sinh 
hoạt thường xuyên với hiệp hội của dòng, cùng niềm vui 
của ngài khi giúp đỡ vào công việc đào tạo một nhóm 
người đạo đức từ những thành phần thông thái nhất trong 
hiệp hội đang còn đi học. Người ta trông chờ hoa trái của 
nhóm này không chỉ vì việc thánh hoá bản thân họ mà còn 
vì làm gương sáng cho cả trường họ đang học. Ngài không 
cho là hạ giá bản thân khi bất chấp tuổi tác và chức vụ của 
ngài, vẫn tham dự những cuộc hội thảo nho nhỏ của họ, 
lắng nghe họ bàn về những vấn đề thiêng liêng với cái 
nhìn của trẻ con, và còn tự hạ mình ngang hàng với họ 
bằng cách lập lại những ý kiến, những cách nói của họ khi 
ngài kết thúc các buổi họp. 

194. Người ta có lý do để ngạc nhiên : chỉ một con 
người mà sao chỗ nào cũng có mặt, phục vụ được tất cả. 
Nhưng người ta thán phục hơn cả là khuôn mặt thanh thản 
và trí óc của ngài thong dong trong nhiều bận rộn đa dạng 
kế tiếp nhau không ngừng như thế khiến cơ thể ngài chóng 
kiệt sức. Thế nhưng ngài không lo lắng gì ngoài việc lao 
mình tận lực đến chết vì công việc, nếu Chúa muốn thế. 
Không phải thỉnh thoảng ngài không có tư tưởng trốn việc 
vài ngày để đến vùng quê phục hồi sức khoẻ, hoặc hơn 
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nữa tìm chút rảnh rang để cầu nguyện trong cuộc tĩnh tâm, 
nhưng ngài xem những ý nghĩ đó là những cám dỗ tinh vi 
nhằm kéo ngài trốn tránh vị trí Thiên Chúa đã xếp đặt cho 
ơn gọi ngài. Ngài chống lại những cám dỗ đó với lòng 
trung tín cũng như với đầu óc sáng suốt hết sức có thể. 
Ngài cho rằng không phải mình chăm chỉ với công việc là 
để tìm nghỉ ngơi mà là để tránh những khiếm khuyết trong 
từng chi tiết hạnh kiểm của ngài. 

195. Mặc dầu ngài hết sức cẩn thận không để những 
tình cảm tự nhiên xen vào, nhưng lúc nào ngài cũng tự 
trách những lầm lỗi chỉ mình ngài biết. Vì vậy ngài 
thường cầu cứu đến bí tích hòa giải, mà ngài cho là để tẩy 
rửa mình trong máu Chiên Con tinh tuyền. Nơi toà cáo 
giải, ngài tỏ ra xấu hổ và xúc động vì những xúc phạm nhẹ 
nhàng, hơn cả những tội nhân hối lỗi vì các tội ác tày trời 
nữa. Thỉnh thoảng ngài ngắt lời bằng những tiếng thở dài 
và ngài hoà nước mắt vào những lời cáo buộc chính mình. 
Khi cha linh hướng xoáy mạnh vào tính khiêm tốn của 
ngài để làm ngài xấu hổ hơn nữa, ngài đón nhận mọi ý 
kiến cha linh hướng với niềm cung kính và an vui. Ngài 
rời toà giải tội, lòng tràn đầy biết ơn lòng thương xót của 
Thiên Chúa cũng như tràn đầy nhiệt tâm sống xứng đáng 
với sự công chính của Thiên Chúa. 

196. Khi hay tin một nhà truyền giáo vĩ đại dòng Tên 
từng truyền giáo 36 năm ở Éthiopie và ở Ấn Độ vừa đến 
thành phố, ngài rất vui mừng đón tiếp cha và kính trọng 
cha như tôn kính một vị tông đồ. Ngài cho là cha này khi 
đến Roma, sẽ có thể giúp ích nhiều trong việc giúp đỡ 
công việc đang dừng lại, là tuyển các Giám mục cho các 
miền truyền giáo phương Đông xa xôi nhất. Ngài trao đổi 
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với cha về tình hình của dự án lớn lao đó mà ngài biết 
được từ những gì đang xảy ra tại Giáo triều bấy lâu nay. 

197. Roma đã báo tin cho ngài là mọi việc đã ngã ngũ 
và đã được quyết định. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị 
Giám mục thứ nhất là cha Pallu, và lệnh cho vị này tự 
mình chọn ra hai người khác. Vâng lời Đức Thánh Cha, 
cha Pallu đã đệ trình tên cha Lambert de la Motte, giám 
đốc Trung tâm Xã hội Rouen, và ngài Cotolendi107, cha sở 
giáo xứ quan trọng của thành phố Aix. Đức Thánh Cha đã 
đồng ý, và từ nay chỉ còn lo việc tấn phong cả ba người. 
Một người sẽ lấy hiệu toà Héliopolis để làm Đại diện 
Tông toà giáo phận Đàng Ngoài, người thứ hai sẽ lấy hiệu 
toà Béryte để làm Đại diện Tông toà Đàng Trong, và 
người cuối cùng sẽ lấy hiệu toà Métellopolis để trông nom 
Đế quốc Trung Hoa bao la. 

198. Tin này không tạo một ấn tượng vui sướng nào 
cho tâm hồn Đức cha Lambert. Ngài kể ngay tức khắc cho 
vị linh hướng, vẫn là cha Simon Hallé, người nổi tiếng 
trong dòng Bé Mọn. Cha đã nhiều lần nói với Đức cha 
Lambert đấy là ơn gọi của ngài, giờ đây càng thuyết phục 
ngài hơn bao giờ hết là ngài phải gắn bó với ơn gọi đó mà 
không cần lý luận, không kháng cự, và từ nay cứ làm theo 
những gì mà các vị có trách nhiệm về chương trình đó ở 
Paris đang mong đợi ngài làm. 

199. Tuy nhiên ngài cảm thấy rất buồn phiền khi chấp 
nhận chức Giám mục mà người ta hối thúc ngài trả lời 

                                                
107 Đức cha Ignace Cotolendi, sinh năm 1630 tại giáo phận Aix-en-
Provence, thụ phong Giám mục hiệu toà Métellopolis năm 1660 tại Paris, 
làm Đại diện Tông toà Trung Hoa. Ngài rời Pháp năm 1661, và qua đời khi 
trên đường sang Đông Nam Á, ngày 16.08.1662, tại xứ Ấn Độ. 
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đồng ý hay không cho Toà Thánh biết. Nếu được tự quyết, 
ngài thích ra đi với tư cách nhà truyền giáo bình thường, 
một nhiệm vụ ngài cho là đã quá cao quý và vinh dự đối 
với ngài. Nhưng ngài cần phải tuân phục những gì người 
ta yêu cầu bản thân ngài. 

200. Ta có thể dễ dàng tưởng tượng được nỗi xúc động 
và đau buồn của họ hàng và bạn bè khi bỗng nhiên họ hay 
biết một tin mà cho đến giờ vẫn được giữ kín, bởi vì họ 
sắp vĩnh viễn mất đi một con người nhiều tài năng lớn 
từng thực hiện biết bao nhiêu việc tốt lành cho nước Pháp. 
Mặc dầu họ cố gắng gây xúc động Đức cha Lambert bằng 
tình cảm bạn bè, bằng cách thuyết phục ngài xem lại 
những chương trình tốt đẹp ngài bỏ dở dang ở quê hương 
trong khi lại liều mình xông vào những nguy hiểm của 
một chuyến đi mà mức độ thành công rất đáng ngờ, nhưng 
họ vẫn không lay chuyển được ngài. Ngài Picolomi, sứ 
thần Toà Thánh bên cạnh Đức Vua108, đã mở điều tra nhân 
thân của Đức cha Lambert. Và sau đó ít lâu Sắc chỉ của 
Toà Thánh được gửi đến, ngài được tấn phong Giám mục 
hiệu toà Béryte vào khoảng giữa năm 1660 ở Paris, do 
Đức Giám mục Bouthilier, Tổng Giám mục giáo phận 
Tours, nhân kỳ Hội nghị Giáo sĩ. Đức Tổng lấy làm vinh 
dự khi tấn phong cho vị Giám chức mới này, đã mời hai 
Giám mục cùng đồng tế để tăng phần long trọng cho buổi 
lễ rất đông người tham dự. 

201. Ngài có thời gian chuẩn bị bằng một cuộc tĩnh tâm 
dài ngày, và sau khi được tấn phong, ngài lại thu xếp một 
cuộc tĩnh tâm ngắn ngày hơn để chuẩn bị cho chuyến đi. 
                                                
108 Thời đó, tước vị « Roi Très Chrétien » được dành riêng cho vua nước 
Pháp, trong khi tước vị « Roi Très Catholique » cho vua nước Tây Ban Nha, 
và « Roi Très Fidèle » cho vua nước Bồ Đào Nha. 
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Đầu tiên người ta dự định cho ba vị Giám mục cùng ra đi 
trên một chiếc tàu đã được trang bị vật dụng đến dư thừa 
do nhiệt tình của nhiều người đạo đức ở Paris dâng cúng. 
Nhưng thật đáng tiếc, con tàu đó đã bị bão đánh chìm ở 
Texel, cùng lượt với nhiều tàu khác109. Người ta bắt buộc 
phải thay đổi phương cách đã trù liệu. 

 
Hành trình sang Viễn Đông 
202-221 
202. Đức cha Lambert, từ nay được gọi là Giám mục 

Béryte, đề nghị với Giám mục Héliopolis để mình lên 
đường trước bằng cách vượt Địa Trung Hải rồi đi đường 
bộ tới vùng Ấn Độ Dương. Người ta đồng ý, và ngài khởi 
hành ngày 18 tháng 7110, tay chống gậy, cùng đi với linh 
mục Bourges111, người sau này làm Giám mục hiệu toà 
                                                
109 Hiệp hội Thánh Thể và các mạnh thường quân đạo đức cho đóng một 
con tàu mang tên « Saint-Louis » tại Amsterdam (Hoà Lan), với mục đích 
chở các tân Giám mục người Pháp sang Đông Nam Á. Nhưng con tàu gặp 
bão, bị chìm tại biển Texel (Hoà Lan), ngày 19.12.1660. Vào thời điểm này, 
Đức cha Lambert đã rời nước Pháp gần một tháng trời rồi. Hơn 2 năm sau, 
khi đã tới Xiêm, Đức cha Lambert vẫn chưa biết tin là con tàu Saint-Louis 
đã bị chìm. Bởi vậy, ngày 10.10.1662, từ kinh đô Juthia, ngài còn viết cho 
ông Fermanel rằng : « Chúng tôi chẳng hề có tin tức nào về con tàu của 
chúng ta, về các vị thừa sai của chúng ta, về con đường nào các vị ấy đã đi 
để tới nơi truyền giáo. » (Thư gửi ông Fermanel, AMEP, volume 858, p. 1). 
110 « Ngài khởi hành ngày 18 tháng 7 » : soạn giả đã lập lại chi tiết này từ 
tác phẩm của Jacques de Bourges (Relation du voyage…, sđd, trang 27). Sự 
thực là Đức cha Lambert chịu chức Giám mục ngày 11 tháng 6, và một tuần 
lễ sau, tức ngày 18 tháng 6, ngài rời Paris. 
111 Cha Jacques de Bourges (1630-1714) : cùng Đức cha Lambert và cha 
Deydier, ngài tới được Xiêm ngày 22.8.1662. Vâng lời Đức cha, lên đường 
về lại Âu châu ngày 14.10.1663. Trở lại Xiêm năm 1669, rồi sang xứ Đàng 
Ngoài cùng với Đức cha Lambert. Ngày 17.5.1682 tại Xiêm, được Đức cha 
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Auren là một trong các Đại diện Tông toà ở giáo phận 
Đàng Ngoài, và với một người giúp việc. Ngài không báo 
cho một ai trong nhà ngài cư trú, thậm chí em ruột ngài 
cũng chỉ hay được khi ngài rời Paris nhiều ngày rồi. Qua 
việc này, nói được là ngài đã để lại một tấm gương cao 
đẹp và hữu ích cho những người khác noi theo về việc 
tránh những phiền phức khi chia tay, bởi vì những người 
quen biết có thể làm chậm trễ hoặc gây trở ngại cho cuộc 
ra đi. 

203. Đến Lyon, ngài vào trung tâm từ thiện112 như kẻ 
vô danh ; tại đây, ngài bị sốt liên tục suốt 52 ngày, đến nỗi 
phải chịu các Phép sau cùng. Ngài sốt sắng đón nhận các 
phép khiến người ta biết được đây là một con người nhân 
đức, nhưng không hề biết ngài là ai, và dự định nào khiến 
ngài phải lưu lạc đến đây. Ngài hôn mê suốt 2 ngày, và 
khi các bác sĩ đã xem ngài là một bệnh nhân vô phương 
cứu chữa, khi người ta tin ngài sắp trút hơi thở cuối cùng, 
thì cơn sốt biến mất. Mọi người ngạc nhiên không thể tin 
nổi là cùng một con người đó chỉ trong chớp nhoáng 
chuyển từ cơn hấp hối sang hồi phục, từ sắp chết sang 
sống lại. Sự thay đổi đột ngột này vượt quá mọi phỏng 
đoán của nghề nghiệp họ cũng như sức công hiệu của 
thuốc men. 

204. Thiên Chúa đã bắt đầu thử thách ngài như thế 
ngay từ những bước khởi đầu của hành trình. Sau khi đưa 
ngài đến sát nấm mồ để tập luyện ngài phó thác cho Chúa 
                                                                                                    
Laneau truyền chức Giám mục, hiệu toà Auren, chức Đại diện Tông toà Tây 
Đàng Ngoài. Năm 1713, bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, ngài trở sang Xiêm 
và từ trần tại đây ngày 09.8.1714. 
112 L’hôpital = cư xá từ thiện, trung tâm từ thiện. (Xem chú thích của đoạn 
79). 
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Quan Phòng, Người lại rút ngài ra như phép lạ để bảo đảm 
với ngài là Thiên Chúa luôn che chở ngài trong những cơn 
nguy hiểm cực kỳ nhất trong tương lai, cũng như để dạy 
cho ngài từ nay ngài phải sống như một người đã phục 
sinh vì lợi ích của lương dân. Ngài sẽ phải thông ban sự 
sống ân sủng cho những con người này đến mức hao mòn 
cuộc đời ngài, luôn sẵn sàng hy sinh nó để lo việc hoán cải 
họ, hiến tế nó để phục vụ họ. 

205. Khi đã hơi khoẻ lại một chút, trong tình trạng đã đi 
lại được, ngài đã lên thuyền theo dòng sông Rhône đến 
Avignon, và đi cáng che từ Avignon tới Marseille. Tại 
đây, linh mục Deydier113 người Toulon, hiện giờ đang chia 
sẻ với ngài Bourges giáo phận Đàng Ngoài, cùng tham gia 
chuyến đi như đã thoả thuận trước. Và khi có một chuyến 
tàu đi Alexandrette, tất cả họ đều rời bến cảng Marseille 
ngày 27 tháng 11 năm 1660. 

206. Ngay trong những ngày đầu tiên, một cơn bão đã 
ném họ lên bờ đảo Sardaigne, và chỉ thiếu chút nữa thì họ 
đã bị đắm tàu bi thảm vào một đêm kia rồi. Tuy nhiên họ 
đã may mắn đến được đảo Malte. Tại đây Giám mục 
Béryte được Đức Giám mục sở tại lẫn Quan Chủ đảo đón 
tiếp long trọng không thể tưởng tượng được. Cha bề trên 
dòng Tên khi hay tin Đức cha Lambert đến, đã phái một 
cha ra tận tàu đón ngài, mời ngài về nhà dòng, lưu ngài lại 
suốt tám ngày, phục vụ ngài hết sức chu đáo tận tình. Tại 

                                                
113 Cha François Deydier (1637-1693) : cùng Đức cha Lambert và cha 
Bourges, ngài tới được Xiêm ngày 22.8.1662. Sang xứ Đàng Ngoài năm 
1666. Được thụ phong Giám mục hiệu toà Ascalon, ngày 21.12.1682, chức 
Đại diện Tông toà xứ Đông Đàng Ngoài. Từ trần ngày 01.7.1693 tại Hải 
Dương. 
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đó, ngài cũng bày tỏ lòng quý mến chân thành đối với 
dòng. 

207. Ngài rời hòn đảo nổi tiếng này vào ngày lễ thánh 
Tôma Tông đồ, và ngài vào thành phố Alep ngày lễ thánh 
Phaolô trở lại, sau khi chịu đựng những chuyến đi dài 
ngày cùng với đoàn thương lái từ Alexandrette tới Alep. 
Ngài Picquet114, (lúc đó đang là viên lãnh sự rất nổi tiếng, 
còn hiện nay đang là Giám mục Babylone với chức danh 
Đại diện Tông toà ở nước Ba Tư), tha thiết đề nghị đoàn 
đến ăn ở tại nhà ông, đến mức không cách gì từ chối được. 
Và từ đó hai bên đã kết bạn thân thiết với nhau vì lợi ích 
của đoàn truyền giáo Trung Quốc, một sứ vụ ngài Picquet 
luôn kính trọng và cho đến nay vẫn yêu mến ngang bằng 
với công việc hiện ngài đang đảm đương. 

208. Ngài Picquet đã đóng góp nhiều ý kiến, đã bảo trợ 
Giám mục Béryte, cũng như vì bác ái mà cảnh báo trước, 
bằng những biện pháp cần thiết, những khó khăn có thể 
nảy sinh giữa vị Giám chức chưa được mọi người biết 
đến, với viên thị vệ hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ115, người dẫn 
đoàn thương lái. Tất cả những việc đó đã làm dịu bớt 
những khó khăn của đường trường đi đến Babylone. 
Nhưng không vì thế mà ngài đỡ mệt nhọc khi đến đích. 
Tuy nhiên ngài mau chóng quên đi mệt nhọc khi được 
Topigi Bachi, tức viên chỉ huy phó đội pháo binh của 
thành, bảo trợ. Nhờ đó ngài được tiếp đón cách thuận lợi ở 
cửa hải quan, hành lý ngài được đóng chi phí rất nhẹ. Ông 
                                                
114 François Picquet là lãnh sự quan của Pháp tại Alep năm 1653, rồi trở 
thành Giám mục từ năm 1674, Đại diện Tông toà xứ Babylone, kế vị Đức 
cha Bernard de Sainte-Thérèse qua đời tại Paris ngày 7.11.1682. 
115 « JANISSAIRE. s.m. Soldat de l'Infanterie Turque, qui sert la garde du 
Grand Seigneur. » (DAF, 1762). 
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Topigi là người chính trực, quê ở Venise, hiểu được tiếng 
Pháp, lấy làm hân hạnh116 khi phục vụ người Pháp, và 
tuyên xưng đạo Công giáo đến mức sẵn sàng hy sinh một 
tương lai xán lạn vì đạo : đã nhiều lần người ta hứa hẹn 
đưa ông lên hàng lãnh chúa nếu ông cải sang Hồi giáo. 
Ông vô cùng sung sướng được phục vụ Giám mục Béryte 
trong những gì thuộc quyền hạn của ông. Thậm chí ông 
đưa vị Giám mục lên chiếc thuyền của một quan thị vệ 
Thổ Nhĩ Kỳ bạn ông để đi đến Bassora theo dòng sông 
Tigre. Tại đó, một nhà truyền giáo người Ý thuộc dòng 
nam Carmel đi chân không đến mời về trụ sở của họ. Các 
tu sĩ tốt lành đó đã không tiếc gì để bồi dưỡng sức khoẻ 
cho Đức cha Lambert. Nhưng lòng thương xót đối với 
những tín đồ Ấn giáo mê muội117, trong thời gian này 
đang tổ chức những buổi lễ tôn giáo của họ, làm ngài hết 
thấy vui sướng hưởng những ngày nghỉ dưỡng bên những 
chủ nhân vô cùng tử tế như thế. 

209. Từ nơi đây, ngài phải vượt biển trên những con tàu 
tồi tàn và được điều khiển càng tồi tệ hơn bởi những 
thuyền trưởng liều lĩnh thí mạng hành khách. Nhìn thấy họ 
là đã hoảng sợ, và khi lên tàu càng khiếp hoảng hơn khi 
thấy chúng đi theo ngẫu hứng của những cơn sóng và 
những luồng gió, bởi vì các thuỷ thủ người Mores118 hoàn 
toàn ngu dốt về biển cả, và lại nhút nhát hơn người ta 

                                                
116 Se piquer : « Se glorifier de quelque chose », « On dit fig. d'Un homme 
qui veut venir à bout de quelque chose malgré les obstacles qu'il y trouve » 
(DAF, 1694). 
117 Bassora giữ tôn giáo chính là Hồi giáo, nhưng cho tự do tín ngưỡng, và 
nhiều người Ấn Độ đã tới đây buôn bán sinh sống. 
118 Dân « Mores », hay « Maures », chỉ chung những người Á Rập, theo đạo 
Hồi. 
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tưởng. Họ sẵn sàng hèn nhát buông xuôi bánh lái khi bão 
tố nổi lên. 

210. Nhưng một khi các thương nhân không quản ngại 
liều mình vào chốn hiểm nguy như thế chỉ vì đam mê làm 
giàu, thì các nhà truyền giáo đi mua bán một món hàng 
cao quý hơn, không lý gì lại kém can đảm hơn, và tỏ ra 
khiếp sợ. Vì thế Giám mục Béryte không cần suy xét gì 
nhiều để giao số phận mình cho những người thuyền 
trưởng tồi như thế. Ngài đã cập bến an toàn ở Bandaric 
trong vịnh Ba Tư. Từ đó ngài cưỡi la đi 5 ngày đến 
Calzeron. Những con la này đi thâu đêm không ngừng để 
nghỉ ngơi ban ngày vì nắng nóng như thiêu. Và thế là hành 
khách cũng chẳng ngủ nghỉ gì được. Tuy nhiên vì mong 
ước nhanh chóng thoát khỏi những vụ cướp đường thường 
gặp trên đất Thổ Nhĩ Kỳ để vào nước Ba Tư với không khí 
trong lành và an toàn hơn, không ai để ý lắm đến nỗi khổ 
mất ngủ đó. 

211. Người ta dùng những chuyến xe la như thế để đi 
ngang qua Schiras đến Ispahan. Tại đây, Giám mục Béryte 
được hưởng niềm an ủi ôm hôn các nhà truyền giáo thuộc 
nhiều dòng tu khác nhau. Những cuộc chuyện trò trao đổi 
với nhau và những giúp đỡ ngài gặp trên đường đã làm 
ngài vui vẻ và giúp ngài vượt qua những trắc trở của hành 
trình119. 

                                                
119 Ngày 12.06, Đức cha Lambert tới Ispahan, kinh đô xứ Ba Tư, và lưu lại 
đây suốt hơn 3 tháng trời, cư trú tại tòa giám mục sở tại. Một điều thật đáng 
ngạc nhiên là chúng ta không hề nghe Đức cha Lambert và các thừa sai 
Pháp, lúc tới Ispahan, nhắc chi tới cha Alexandre de Rhodes : ngài đã tới 
thành phố này, ở tại cộng đoàn các tu sĩ dòng Tên, từ ngày 01.11.1655 tới 
khi qua đời ngày 05.11.1660, và được mai táng tại đây. 
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212. Từ Ispahan đi Gomeron, đường đi tốt hơn và dễ 
dàng hơn, bởi vì ông ủy viên nước Anh120 muốn ngài nhập 
đoàn và cùng ngồi chung bàn ăn với ông, cũng như ngài 
được miễn mọi thứ thuế. Người ủy viên này tiếp tục giúp 
đỡ cho tới thành phố Surate vào ngày 3 tháng 12 năm 
1661. Tại đây các cha dòng Capucin thuộc tỉnh dòng 
Touraine, những nhà truyền giáo duy nhất trong thành phố 
lớn này, khi nhận ra ngài, đã giúp đỡ ngài thật nhiều bằng 
uy tín họ, để hải quan đối xử nhẹ nhàng với đoàn truyền 
giáo đến mức tôn kính và phục vụ đoàn với lòng quý mến 
từ nay họ dành cho các ngài cũng như cho các giáo sĩ đi 
theo. 

213. Đoàn người đến được Masulitapan vào ngày 6 
tháng 3, và từ đó lên thuyền trên vịnh Bengale để đi 
Tenasserim. Sau khi hưởng những khoảnh khắc an bình 
khá lâu và đến buồn chán, mặc dầu với thời tiết tốt đang 
kéo dài trong mấy ngày, chỉ thiếu chút nữa là họ đắm tàu 
vào quần đảo Andaman do lỗi của thuyền trưởng. Các nhà 
hàng hải đều ngán ngẩm quần đảo này vì thổ dân sống ở 
đấy rất hung dữ. Nhưng điều làm ngài đau khổ nhất là 
buộc phải chứng kiến, mà không thể ngăn cản, người 
lương và người Mores thực hành những nghi lễ mê tín một 
cách cuồng nhiệt trên tàu, để cầu thuận buồm xuôi gió mỗi 
khi trời nổi gió chướng. 

214. Thủ tục dài dòng của nhân viên hải quan 
Tenasserim ở cảng Mergui, hay Merigni, làm tàu phải sau 
ngày 19 tháng 5 mới cập bờ Tenasserim được. Cha Jean 

                                                
120 Tức nhân viên thuộc hãng Hải thương Đông Ấn của Anh quốc (« Est 
India Compagny »), được thành lập từ năm 1600. 
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Cardoza121 dòng Tên, người Bồ Đào Nha, đang trông nom 
2 giáo xứ nhỏ bé từ khi một cha cùng dòng Tên với ngài 
qua đời, khi biết tin về chức vụ của Giám mục Béryte, đã 
phái thuyền nhỏ riêng của mình ra đón. Cha mời ngài về 
trú tại cơ sở cha xứ đã qua đời, xin ngài ban bí tích Thêm 
sức cho vài bổn đạo đang tụ họp vào các ngày thứ tư và 
thứ bảy Mùa Hiện Xuống. 

215. Ngài ở đó 6 tuần mới có thể lên đường đi kinh đô 
nước Xiêm. Khi ngài ngược dòng sông, tới một đoạn gặp 
dòng nước xiết, chiếc thuyền chở ngài và một giáo sĩ cùng 
một phần hành lý không thể chống lại dòng nước, đã va 
đập vào một thân cây to lớn bị đổ rạp trên sông. Cành lá 
của cây đó đã níu giữ lại phần lớn hành lý. Còn thân cây 
thì níu giữ lại được hai nhà truyền giáo, họ bám vào đó mà 
chịu sóng nước tứ bề cho đến khi được một chiếc thuyền 
tình cờ đi qua cứu lên. 

216. Giấy thông hành của nhà cầm quyền Tenasserim 
đã bị trôi theo lần đắm thuyền đó. Họ cần phải đi xin giấy 
khác, bằng không những người ngoại quốc không thể đi 
lại an toàn trong vương quốc. Tuy nhiên họ dừng lại ở 
Jalinga, một làng nằm trong thung lũng bé nhỏ khá phì 
nhiêu. Người ta thuê ngôi nhà vách lau sậy, mái lá, để trú 
những cơn mưa thường xuyên ở đây, và để chuẩn bị đi 
đường bộ. 

217. Trong thời gian này, xảy ra chuyện những người 
đánh xe bò được đoàn thuê lại gây sự với mấy người đánh 

                                                
121 Cha Jean Cardoza (hay João Cardozo), người Bồ Đào Nha, sinh năm 
1619, tới Xiêm năm 1659, ở Tenasserim năm 1662-1663, làm bề trên cộng 
đoàn thừa sai dòng Tên tại Xiêm năm 1665, sang Macao năm 1669 và từ 
trần năm 1676. 
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xe khác. Bọn sau này trong cơn say rượu đã giáng vài gậy 
trúng người Giám mục Béryte khi ngài đến hoà giải hai 
nhóm. Ngài càng đón nhận sự xúc phạm đó cách vui 
sướng, bởi vì ngài xem nó là dấu hiệu đầu tiên đánh dấu 
đời truyền giáo, một nghề nghiệp lãnh nhận đủ loại lăng 
nhục.  

218. Chiếc xe bò chở ngài đi ban ngày và làm nơi trú 
ngụ ban đêm theo phong tục đất nước đó. Nhưng nó xộc 
xệch quá lắm, nên ngài thường chọn cách đi bộ lội qua 
sình bùn và suối nước. Ngài còn phải chống lại lũ đỉa luôn 
đeo bám hút máu mà không cách gì hoàn toàn thoát được 
chúng. Thay vì được nghỉ ngơi tại những địa điểm dừng 
chân ban đêm, ngài lại canh gác theo phiên để phòng thú 
dữ, tham gia làm hàng rào phòng thủ bằng cách xếp các cỗ 
xe thành một vòng tròn bao quanh lũ bò và hành lý, và 
thường phải tăng cường bằng các cây có gai để ngăn lũ tê 
giác cũng như lũ cọp tiến lại gần. Họ còn cần đốt lửa lên 
và thỉnh thoảng nổ vài phát súng vào không trung để xua 
đuổi thú dữ. 

219. Bao nhiêu mệt nhọc đều như tan biến hết bởi niềm 
hạnh phúc có thể cử hành lễ Đức Mẹ Lên Trời tại thành 
phố có tên Pipely mà họ đến kịp đúng hai ngày trước đó 
để dựng một bàn thờ trong căn nhà họ chọn được. Bảy 
ngày sau đó họ đến Xiêm122, kinh đô của vương quốc, 
bằng cách đoạn thì đi bộ, đoạn thì đi thuyền. Thế là cuộc 
lữ hành bắt đầu từ cảng Marseille vào cuối tháng 11 năm 
                                                
122 Các vị truyền giáo người Pháp thời đó sử dụng tiếng « Siam » để chỉ kinh 
đô Juthia (hay, Ajuthia) và đồng thời cũng để chỉ vương quốc Xiêm nữa. Và 
chữ « Siam » không hề có « article » : « le chemin de la capitale de Siam, 
215 », « on arriva à Siam, 219 », « il y avait dans Siam plusieurs 
Cochinchinois, 223 », vv. 
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1660 chỉ kết thúc vào cuối tháng 8 năm 1662. Đức Giám 
mục Béryte mất 21 tháng trên đường đi và vạch cho các 
người thợ Phúc Âm một con đường tự thân đã là khó 
khăn, nhưng càng gian nan cho những ai can đảm đi đầu 
tiên, hơn là cho những người đi sau, vì theo ý họ, những 
người đi sau sẽ tránh được nhiều gian khổ và được động 
viên vì gương người đi trước, chỉ phải chịu đựng những 
vất vả nào không thể hoàn toàn tránh né được mà thôi. 

220. Vì vương quốc Xiêm không nằm trong lãnh thổ 
Đại diện Tông toà của ba Giám mục Pháp, Đức Giám mục 
Béryte chỉ xem đây là trạm trung chuyển để từ đó ngài 
phải cố gắng đi đến Trung Quốc càng sớm càng tốt. Đất 
nước đó mới là đối tượng chính cho các khao khát của 
ngài, bởi vì ngài đã nhận được lệnh đến đó ngay khi có 
thể. Vì đó là trung tâm cho mọi cuộc truyền giáo khác. 

221. Mặc dầu chỉ mất ba tuần vượt biển để đến Quảng 
Châu, một trong các tỉnh ven biển của Đế quốc bao la đó, 
ngài vẫn phải chờ thời tiết thích hợp cùng với một cơ hội 
thuận lợi để lên tàu. Trong lúc chờ đợi hai yếu tố đó, ngài 
đi thăm xã giao ông trưởng khu phố người Bồ Đào Nha123. 
Ông này tiếp đón ngài rất tử tế, tìm cho ngài một chỗ ở 
gần nhà ông và thông báo cho tất cả các linh mục, tu sĩ 
trong thành phố là có Đức Giám mục Béryte đến. Ngài chỉ 
còn biết lợi dụng thời gian lưu trú an bình như thế để nghỉ 
ngơi. 

 

                                                
123 Tại kinh đô Juthia, có nhiều dân ngoại quốc cư trú thành từng khu phố 
riêng biệt : khu người Bồ, khu người Hoà Lan, khu người Việt, v.v... Mỗi 
khu thì có một vị đại diện, tức trưởng khu, mà bản văn tiếng Pháp thường 
gọi là « capitaine » hay « chef ». 
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Tại Juthia, kinh đô xứ Xiêm 
222-249 
222. Ngài tĩnh tâm 40 ngày, xa tránh mọi chuyện trò để 

hồi tâm lại sau bao chia trí do những chuyến đi dài ngày 
và gian khổ đã gây ra nơi những tâm hồn kết hiệp mật 
thiết với Thiên Chúa nhất, đồng thời cũng để tiên liệu và 
chuẩn bị trong tinh thần ơn sủng, những công việc liên 
quan đến sứ vụ của ngài. 

223. Trong khi ngài cùng với các nhà truyền giáo học 
tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam124 nhờ sự trợ giúp 
của hai giáo dân Trung Quốc và Việt Nam biết tiếng Bồ 
Đào Nha, ngài được họ cho biết ở kinh đô Xiêm có nhiều 
người Việt xứ Đàng Trong theo đạo Công giáo, một số 
người lương và vài người bỏ đạo. Do phẩm chức Đại diện 
Tông toà giáo phận Đàng Trong nơi ngài, ngài đã xem tất 
cả các nhóm người xứ Đàng Trong ấy đều như là đối 
tượng ưu tiên cho lòng nhiệt thành phải trải rộng ra của 
ngài ; đây cũng là cơ hội để ngài thực hành các chức năng 
của ngài trong thời gian phải lưu trú lại ở Xiêm. Ngài liên 
lạc với người đứng đầu khu người Đàng Trong này ; thật 
may mắn ông lại là người Công giáo. Ngài đề nghị với 
ông các ý định ngài, xin ông sắp xếp cho đồng hương ông 
đến hưởng ích lợi từ vị Giám mục được Toà Thánh cố ý 
gởi đến cho họ để chăm sóc họ. Người ta thoả thuận tìm 
được ngôi nhà để lần đầu tụ họp mừng lễ Giáng Sinh. Đức 
                                                
124 Tên gọi Việt Nam được sử dụng tại đây để bản văn dễ hiểu. Thực ra, vào 
lúc đó quốc hiệu của Việt Nam là « Đại Việt », và đất nước bị chia thành xứ 
Đàng Ngoài (Tonkin) và xứ Đàng Trong (Cochinchine). Dưới cái nhìn của 
nhiều nhà truyền giáo người Pháp, hai xứ trên là hai vương quốc độc lập, 
khác nhau. Quốc hiệu « Việt Nam » chỉ được chính thức sử dụng từ năm 
1802. 
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Giám mục Béryte cử hành lễ nửa đêm tại đó và đã giảng 
một bài huấn dụ sinh động lẫn gây xúc động [bằng tiếng 
Bồ Đào Nha], được một người thông dịch lại cho những 
người tham dự. Thật khó diễn tả được niềm vui từ phía 
các nhà truyền giáo cũng như từ phía giáo dân trong buổi 
tụ họp đầu tiên này. Từ nay, người ta thông báo mỗi tuần 
sẽ có ba ngày để giảng đạo, không chỉ cho người Kitô hữu 
mà cho cả những người lương dân nào muốn đến nghe. 

224. Chẳng những số lượng người đến ngày mỗi tăng, 
mà cả tính chăm chỉ, lòng nhiệt thành của họ cũng gia 
tăng. Điều này cho thấy có thể hy vọng gặt được một số 
hoa trái. Có người vừa nghe các bài giáo lý đầu tiên, đã 
khẩn khoản xin được rửa tội. Nhưng Đức Giám mục 
Béryte vốn thận trọng, đã thừa hiểu chỉ ban ơn sủng Rửa 
tội khi bí tích này không có nguy cơ chắc chắn bị lạm 
dụng. Tính cẩn trọng đó đã như cái thắng điều hoà lại 
nhiệt tình của họ lẫn của ngài. Trước hết, ngài chỉ rửa tội 
ba người sau một thời gian dài thử thách. Ngài nhận thấy 
họ không chỉ đủ lòng tin và hiểu biết các mầu nhiệm trong 
đạo, mà còn có ước muốn chân thành trở lại đạo và thực 
hành luân lý Công giáo cách bền vững cho đến chết. Bởi 
vì qua các bài giáo lý, họ đã nhận thấy luân lý Kitô giáo 
đối với họ là thánh thiện và hợp lý. 

225. Trong các bài giáo lý đó, người ta bắt đầu bằng 
cách trình bày đơn giản chân lý chỉ có một Thiên Chúa, vẻ 
cao trọng của Chúa Quan Phòng và các ơn huệ của Người. 
Sau đó người ta cắt nghĩa lề luật, cho thấy sự khôn ngoan, 
công bình, đẹp đẽ và cần thiết phải giữ luật để đạt sự sống 
vĩnh cửu là sự sống sẽ tiếp nối cuộc sống hiện nay của ta ở 
trần gian. Rồi người ta loan báo về Chúa Giêsu Kitô, việc 
Người giáng sinh, cuộc đời Người, các phép lạ Người làm, 



136 

nhân tính và thiên tính Người, Hiệp nhất Ngôi vị của 
Người. Từ đây người ta có cơ hội thuận tiện để phát triển 
Mầu nhiệm khôn dò về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và người ta 
kết thúc bằng cách nêu cao tình yêu vô biên khiến Chúa 
Giêsu tự nộp mình đến chết để cứu rỗi mọi người. Và từ 
đó rút ra kết luận là cần lấy tình yêu của chúng ta đáp trả 
lại tình yêu của Người, cũng như thực hành sống đạo 
Công giáo căn bản bằng cách siêng năng đến với các bí 
tích Cáo giải và Thánh Thể, ăn năn thống hối, và các nhân 
đức khác nữa. 

226. Thiên Chúa đã chúc phúc cho phương pháp này 
đến mức chỉ trong thời gian 8 hoặc 9 tháng, với hai hay ba 
người thợ Phúc Âm chưa biết đến ngôn ngữ Việt Nam và 
chỉ bập bẹ tiếng Bồ Đào Nha, đã giải tội cho hết mọi 
người Công giáo Đàng Trong, giảng dạy giáo lý lại cho 
những người đã quên, rửa tội một số đông người chưa hề 
nghe về mầu nhiệm của đạo, mặc dầu lúc đó bắt đầu xảy 
ra hiện tượng một vài người Công giáo châu Âu, vì thói tị 
hiềm dân tộc, lại được lệnh bí mật của vua chúa họ, đã ác 
ý gây trở ngại cho các thừa sai và gieo mầm phản đối vang 
vọng ồn ào tới Roma. Trong vụ này, triều đình Bồ Đào 
Nha công khai nhúng tay vào cách mạnh mẽ125. 

                                                
125 Theo quyền Bảo hộ Truyền giáo (jus patronatum) mà Toà Thánh Roma 
đã ký nhận (sắc lệnh « Romanus Pontifex » ngày 28.01.1455), triều đình Bồ 
Đào Nha có nhiệm vụ và quyền lợi lo mọi việc giảng đạo và tổ chức Giáo 
Hội tại các phần đất họ khám phá ra. Sang năm 1494, Bồ Đào Nha phải 
phân chia quyền Bảo hộ Truyền giáo với Tây Ban Nha qua hiệp ước ký tại 
thành phố Tordesillas (Tây Ban Nha) : các xứ Xiêm La, Trung Hoa, Việt 
Nam… thuộc quyền Bồ Đào Nha (padroado) ; còn Phi Luật Tân, Mễ Tây 
Cơ… thuộc quyền Tây Ban Nha (patronato). - Đức cha Lambert và các thừa 
sai người Pháp được Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin gửi trực tiếp sang Đông 
Nam Á, không qua triều đình Bồ Đào Nha, nên Bồ Đào Nha phản đối. 
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227. Đức Giám mục Béryte đã thương yêu các người 
tân tòng đến mức cấp tiền cho họ mua vật liệu cần thiết để 
xây dựng một nhà nguyện nhỏ hầu có nơi tụ họp một khi 
ngài rời họ ra đi. Đó cũng là nơi họ tham dự thánh lễ và 
suy niệm tập thể những chân lý của Kitô giáo theo cách 
ngài đã giảng dạy cho họ. Họ tự xây dựng nhà nguyện 
chăm chỉ đến nỗi nó hầu như sẵn sàng để ngài làm phép 
trước khi ngài trẩy sang Trung Quốc. Họ còn thu xếp được 
một phòng nhỏ để làm nơi cư trú cho vị linh mục sẽ tận 
tình cử hành các bí tích cho họ126. Một vài giáo dân đang 
bị túng quẫn, Đức cha Lambert bác ái bố thí cho người 
này hoặc người khác vay mượn. Mặc dầu với khả năng ít 
ỏi của mình, ngài còn rộng lượng đưa 200 quan tiền [écu] 
biếu tặng một viên thuyền trưởng chuyến tàu thuộc vua 
nước Tây Ban Nha. Ông này đã nhận lệnh đi Ternate127, 
nhưng vì thời tiết xấu phải ghé vào Xiêm, hiện đã cạn kiệt 
lương thực, sạch tiền bạc và hết cả nhu yếu phẩm. Viên 
thuyền trưởng, cũng cao thượng xứng đáng với tính dân 
tộc và lòng đạo của ông ta, biết là sự hỗ trợ đó trích từ 
phần tiền dành để phục vụ Chúa trong sứ vụ truyền giáo, 
đã khiêm tốn nhận một nửa, và còn phân bua là chỉ vì quá 
cấp bách mới phải nhận. Ông sẽ loan báo công khai khắp 
nơi về một hành vi cao đẹp, có tính Tông đồ và đặc thù 
cao cả của dân tộc Pháp như thế. 

228. Tuy nhiên, để mang lại lợi ích cho sứ vụ cũng như 
để thu phục lòng hào hiệp của những ai có thể bảo vệ sứ 
vụ, trước khi rời nước Xiêm, Đức Giám mục Béryte đã 
gửi những lá thư xã giao đến Đức Tổng Giám mục 
                                                
126 Cha Deydier. 
127 Đảo Ternate nay thuộc nước Indonésia, nằm về hướng phía dưới Phi 
Luật Tân. 
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Manila, viên Toàn quyền nước Phi Luật Tân, viên chỉ huy 
Công ty Hoà Lan, cha Phó Giám tỉnh dòng Tên đang ở 
Macao, và đến vài cha dòng Tên người Pháp. Các cha 
người Pháp này làm việc rất thành công dưới sự dẫn dắt 
của cha Phó Giám tỉnh. Họ nổi bật vì tính kiên nhẫn trong 
việc Tông đồ và kiên trì trong khổ hạnh theo luật dòng. 
Họ được mọi người quý mến, thậm chí cả đến những 
người Bồ Đào Nha, theo như người ta nói, là những người 
không biết thán phục nhân đức người khác bao giờ, mà chỉ 
khen ngợi công trạng ai đó khi bị ép buộc phải nói ra vì nó 
quá sáng chói, cũng phải quý mến các cha. 

229. Đức Giám mục Béryte đã đến chỗ con tàu chuẩn 
bị vượt biển sang Trung Quốc vào khoảng giữa tháng 7 
năm 1663. Mọi người thong dong trên biển cho đến cuối 
tháng 7128. Khi đến giao điểm biển Trung Hoa và Cam 
Bốt, dòng nước ở đây chảy xiết cộng thêm ngược gió 
khiến trong vòng chưa đầy 15 phút, không ai còn hy vọng 
thoát khỏi hiểm nguy. Trong cơn bão thổi liên tục nhiều 
ngày, thủy thủ đoàn dọn mình chờ chết và các nhà truyền 
giáo có dịp thực hành nhiệt tình của mình. Người ta dùng 
hết cách để cầu cứu các vùng duyên hải lân cận, nhưng tất 
cả những người được phái vào đất liền đều không trở lại 
thuyền được vì những chiếc thuyền con chở họ đều vỡ tan 
trên bờ cát. Viên thuyền trưởng đích thân cùng xuống 
thuyền con với một giáo sĩ [cha Deydier] trong đoàn của 
Đức Giám mục Béryte, ra đi đã lâu mà chưa thấy về. Vị 
Giám mục cùng các hành khách chỉ còn chờ chết vì tàu 
sắp đắm đến nơi lại thêm cái khát khô cả người, thì bỗng 
                                                
128 Theo ký sự riêng của chính Đức cha Lambert (AMEP, volume 121, p. 
650), ngài rời Juthia ngày 12.07, xuống tàu tại hải cảng ngày 17, và tàu lên 
buồm ra khơi ngày 20.07.1663. 
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Chúa cho đổ một cơn mưa phủ phê nước, đồng thời xuất 
hiện hai chiếc thuyền đã được tin khẩn báo ở Xiêm đến 
ứng cứu. Thế là ngài trở lại kinh đô Xiêm ngày 15 tháng 
9. Toan tính đầu tiên đi sang Trung Quốc đã bị hỏng, cũng 
vô ích như những lần khác trong nhiều năm liên tiếp sau 
đó. Người ta hy vọng Đức Giám mục Héliopolis sẽ đi 
suôn sẻ từ Xiêm sang Trung Quốc vào tháng 7 năm 
1683129, nhưng cho đến nay không ai nhận được tin tức gì 
về chuyến đi đó. 

230. Nếu việc vượt biển đến Trung Quốc đã thất bại, thì 
nó lại giúp ích thật nhiều cho Đức Giám mục Béryte trong 
việc chinh phục 40 người Bồ Đào Nha bằng lòng bác ái và 
sự chăm sóc cho họ trong cơn bão táp. Điều này đã điều 
chỉnh lại lương tâm họ. Họ thán phục lòng nhân hậu của vị 
Giám mục, đồng thanh kể công khai cho ngài biết âm mưu 
họ tính hại ngài, và hứa khi trở lại Xiêm, sẽ cố gắng hết 
sức bảo ban anh em đồng hương hãy có những tư tưởng 
ngược lại trước kia. 

231. Ý kiến này buộc vị Giám mục khi trở lại Xiêm âm 
thầm xa lánh nhóm người trên để đến gần với người Hoà 
Lan130. Những người này sẽ bảo trợ ngài khỏi những dự 

                                                
129 Ngày 02.07.1683, Đức cha Pallu rời Xiêm La. Ngày 14.01.1684, ngài 
vào được Trung Hoa, nhưng để vội qua đời tại đây mấy tháng sau đó, vào 
ngày 24.10. 
130 Cha Vachet kể rằng : « Viên chỉ huy thương điếm Hà Lan [theo đạo Tin 
Lành] ở phía bên kia sông khi hay biết được mạng sống của các vị thừa sai 
không an toàn trong tay nhóm người Bồ Đào Nha, đã đề nghị các ngài dùng 
nhà ông ta làm nơi nghỉ ngơi an toàn, nhưng Đức cha Béryte và 2 bạn đồng 
hành xét thấy không thích hợp để nhận lời mời đó, bởi vì khi rút sang nhà 
những người lạc giáo, họ lại tạo cớ mới cho người Bồ Đào Nha trách móc 
và nổi giận. » (AMEP, volume 110, p. 59). 
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định của những kẻ có thể sẽ không thay đổi ác ý chống lại 
ngài và công việc của ngài. 

232. Ngài được an ủi khi đến thăm khu giáo dân Đàng 
Trong thân yêu của ngài, thấy con số đã gia tăng trong 
thời gian ngài vắng mặt. Đồng thời cha Bourges (vừa từ 
Tenasserim trở về ; vì trước khi lên tàu, ngài đã gửi cha 
Bourges đi dò xem tin tức về hai vị Giám mục Pháp còn 
lại). Cha Bourges báo cáo cho ngài hay Đức Giám mục 
Héliopolis sắp đến Mérigny, hải cảng của Tenasserim, 
cùng với 7 hoặc 8 giáo sĩ. Trước tin vui như thế, ngài cử 
hai người đem theo các hộ chiếu cần thiết để đi đón Đức 
Giám mục Héliopolis, giúp Đức cha đi đường bộ dễ dàng 
hơn. Ngài quyết định chờ đón Đức cha Héliopolis để trao 
đổi từng chi tiết những gì các ngài sẽ thực hiện trong 
những trường hợp khúc mắc như hiện nay. 

233. Ngài suy xét thấy việc tối quan trọng là thông báo 
cho Roma và Paris hay biết về tình hình công việc, các trở 
ngại người ta gây ra cho sứ vụ, các khó khăn gặp phải, và 
những phương cách hữu ích để duy trì sứ vụ, cũng như để 
cung cấp thêm những người thợ mới, những trợ giúp vật 
chất và tinh thần. Vì thế ngài xin cha Bourges trở về châu 
Âu theo con đường đã ra đi. Cha đã khởi hành vào tháng 
10 năm 1663, tới Luân Đôn rồi mới chuyển sang Paris vào 
cuối tháng 4 năm 1664. Sau khi đã báo cáo tất cả cho 
Roma, cha trở lại Pháp, đến La Rochelle cùng với 5 nhà 
truyền giáo ; họ chỉ đáp tàu đi đến Ấn Độ được vào tháng 
3 năm 1666, mặc dầu họ đã rời Paris từ tháng 11 năm 
trước. 

234. Khi cha Bourges đi được khoảng hơn 2 hoặc 3 
tháng trên biển, thì Đức Giám mục Héliopolis cùng đoàn 
tuỳ tùng đến Xiêm bình an. Nếu Đức Giám mục Béryte 
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vui mừng bao nhiêu khi thấy Đức Giám mục Héliopolis 
cùng với đoàn tuỳ tùng, thì ngài lại đau buồn bấy nhiêu 
khi được Đức Giám mục Héliopolis báo tin Đức Giám 
mục Métellopolis đã qua đời năm 1662 ở thị trấn Palacol, 
cách thành phố Masulipatan 2 dặm. 

235. Vào khoảng thời gian đó, ngài nhận được những 
phúc đáp rất lịch sự từ các tu sĩ dòng Tên của giáo phận 
Đàng Trong, mà bề trên là một người Pháp131. Trong thư, 
họ thông báo cho ngài hay là chưa đến lúc thuận tiện để 
đích thân ngài đến thi hành chức vụ bản quyền ngài, mà 
chỉ cần gửi một giáo sĩ nào của ngài đến nhận biết tình 
hình để về trình lại ngài, ngài sẽ giải quyết theo những gì 
ngài xét là thích hợp nhất. Và để tỏ lòng quý mến cũng 
như kính trọng ngài, họ gửi kèm theo thư những món quà 
vô cùng quý giá, chủ yếu là một mã tấu đã từng chặt đầu 
một trong 4 vị tử đạo132 năm 1663, một chiếc chiếu thấm 
máu người chịu tử đạo lúc ông đang quỳ, và một miếng 
vải thấm máu các thánh tử đạo đó. 

                                                
131 Cha François Baudet (1618-1679) : người Pháp, tu sĩ dòng Tên, làm việc 
tại Đàng Trong những năm 1658-1665, từ trần tại Áo Môn. 
132 Sau công đồng Juthia đầu năm 1664, Đức cha Lambert nhận được thư và 
quà của các thừa sai dòng Tên tại Đàng Trong : « un présent fort 
considérable d’un coutelas qui a coupé la tête du premier de ces généreux 
chrétiens, d’un mouchoir baigné du sang du second et d’une natte marquée 
aussi de son même sang sur laquelle il était à genoux, lorsqu’il fut 
décapité. » (AMEP, volume 121, p. 667).  
Trong thư gửi cha Baudet dòng Tên ở Đàng Trong vào tháng 06.1664, Đức 
cha Lambert có nói : « je vous suis tout à fait obligé de vos aimables 
présents que je conserve chèrement. Rien ne me pouvait être plus agréable. 
Tout ce que je pourrai vous donner en échange est bien au-dessous de cela. 
[…] J’ai déjà envoyé par la voie de Manille la relation de nos quatre braves 
Cochinchinois qu’on a traduit en français. » (AMEP, volume 121, p. 573). 
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236. Những di vật thánh đó càng làm hai vị Đại diện 
Tông toà vui thích bao nhiêu thì lại càng buồn bã vì tin tức 
bách hại đạo bấy nhiêu. Người ta báo cho các ngài biết là 
không chỉ ở Đàng Trong mà cả ở Đàng Ngoài và ở Trung 
Quốc, vua chúa đã ra sắc chỉ hà khắc chống lại Đạo 
Thánh, đã quyết liệt đóng chặt cửa ải cấm các người thợ 
Phúc Âm. Những tin đó làm các ngài sững sờ. Tuy nhiên 
các ngài không ngã lòng, mà thử tìm mọi con đường có 
thể dẫn vào được các vùng đất thuộc sứ vụ của các ngài. 
Các ngài nhận thấy đã cố gắng dùng hết mọi biện pháp mà 
cứ lần lượt thất bại do ý định Chúa Quan Phòng, một ý 
định hằng luôn vượt mọi khôn ngoan con người. Sau khi 
đã tìm hiểu ý Chúa và bàn tính kỹ lưỡng, các ngài quyết 
định với nhau là định cư lại ở kinh đô nước Xiêm và lập 
nơi ở vững vàng để thu xếp cơ hội, cùng với thời gian, 
vượt được các trở ngại mà cho đến nay chưa thể vượt 
được. 

237. Để có nền tảng vững chắc cho cơ sở, các ngài nghĩ 
cần phải được phép Toà Thánh cho lập Đại diện Tông toà 
trên vương quốc Xiêm. Và người ta bắt đầu thiết lập ngay 
trong kinh thành một chủng viện chung để học ngôn ngữ 
các nước lân cận, để đào tạo các thầy giảng và chuẩn bị 
các giáo sĩ lãnh nhận chức linh mục. Các ngài cũng cần 
được Roma phê chuẩn nội quy133 dành cho các nhà truyền 

                                                
133 « Instructiones ad munera apostolica rite obeunda perutiles missionibus 
Chinae, Tunchini, Cochinchinae atque Siami accommodatae, a missionariis 
Seminarii Parisiensis missionum ad Exteros... Juxta Exemplar. – Romae, in-
12, pp. XXIV-370. » Gọi tắt : « Monita ad missionarios ». Bản dịch tiếng 
Pháp : « Instructions aux missionnaires », do Archives des Missions 
Étrangères de Paris tái bản tại Paris, năm 2000, 158 trang. Bản dịch tiếng 
Việt : « Nhắn Nhủ Các Thừa Sai » do Toà Giám Mục Kon Tum thực hiện 
và xuất bản trong Khơi Nguồn Tiến Bước, năm 2004. 
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giáo, quyết định nhiều vấn đề liên quan đến phong tục và 
kỷ luật của những người tân tòng cũng như điều chỉnh một 
số điểm rất quan trọng. 

238. Đức Giám mục Béryte có ý kiến là một trong hai 
vị Đại diện Tông toà phải đích thân khẩn xin tất cả những 
vấn đề đó ở giáo triều Roma. Nhưng vì sức khoẻ ngài yếu 
kém và người ta thấy nên giữ ngài lại sẽ hữu ích hơn, Đức 
Giám mục Héliopolis còn tràn trề sức lực đảm nhận nỗi 
vất vả quay trở lại. Đức cha bắt đầu lên đường đầu năm 
1665, trải qua đủ mọi biến cố mới có thể rời Pháp năm 
1670 để đến Xiêm vào tháng 5 năm 1673. Cho đến lúc 
này, một mình Đức Giám mục Béryte gánh vác trọng 
trách sứ vụ ngay từ khi nó chào đời. Cần một đầu óc cứng 
cát như ngài mới lo đủ mọi chuyện trong bước đầu đầy 
dẫy khó khăn đến thế. Từ tháng 6 năm 1664, ngài đã giao 
sứ vụ Giáo Hội Đàng Trong cho một linh mục Pháp. 
Trong những năm kế tiếp, ngài gửi thêm 4 linh mục gồm 
hai người Pháp và hai người bản xứ Việt Nam được ngài 
phong chức134. Tất cả đều hoạt động dưới quyền ngài chỉ 
huy. Các cha đã làm phúc và ban bí tích tại các Giáo Hội 
địa phương, làm vơi nhẹ nỗi đau khổ của các Kitô hữu 
đang bị bách hại. 

239. Năm 1666, ngài đưa vào giáo phận Đàng Ngoài 
một giáo sĩ. Từ đó cho đến nay cha vẫn hoạt động không 
rời khỏi địa sở. Trải qua bao công lao trong nhiều năm, 
cha xứng đáng được tấn phong Giám mục hiệu toà 
Ascalon và trách nhiệm một trong hai giáo phận của Đàng 

                                                
134 Các cha Chevreuil, rồi Hainques và Brindeau, Giuse Trang và Luca Bền. 
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Ngoài135. Cha Deydier đã ở đó như là nhà truyền giáo 
người Pháp duy nhất, nhưng sau đó được hai linh mục 
Việt Nam trợ giúp. Hai cha này đã được thụ phong tại 
chủng viện ở Xiêm136. 

240. Ngài đã gửi một người thợ truyền giáo người Âu 
sang giáo phận Đàng Trong [Chevreuil], nhưng Chúa 
Quan Phòng đã giữ người ấy ở lại vương quốc Cam Bốt 
để hoạt động bên cạnh một dân tộc nhiều sắc dân khác 
nhau. Ngài cho điều này là thật tốt đẹp. 

241. Ngài không bỏ lỡ cơ hội nào để cố gắng vào cho 
được đất nước Trung Quốc, mặc dầu không lần nào thành 
công. Có vài người Nhật, vì cuộc bách hại đạo còn kéo dài 
tại quê hương khiến gần 400 người bị tàn sát, đã trốn ra 
khỏi nước ; khi hay tin, Đức Giám mục đã xin họ gửi thư 
về cho đồng bào họ, báo cho họ biết ngài thông phần với 
họ trong những cuộc chiến [Đức Tin] này. Ngài cũng đã 
thông báo cho Toà Thánh biết nhu cầu khẩn thiết của họ là 
đang cần các linh mục trợ giúp. Nếu trong số họ có những 
người có khả năng chịu chức linh mục, họ hãy mau gửi 
đến ngài càng sớm càng tốt : ngài sẽ huấn luyện và phong 
chức linh mục cho những người ấy để gửi trở về quê 
hương nâng đỡ và an ủi họ trong cơn quẫn bách. 

242. Chuyên tâm chủ yếu của ngài là định cư vững 
chắc ở Xiêm. Ngài nhờ viên tể tướng xin phép Đức Vua 
cấp cho ngài một miếng đất cùng với giấy phép xây cất. 
Nhà Vua thi ân cách rộng rãi lạ thường khi ban cho Đức 

                                                
135 Cha Deydier tới xứ Đàng Ngoài tháng 8 năm 1666, được thụ phong 
Giám mục hiệu toà Ascalon năm 1682, là Đại diện Tông toà giáo phận 
Đông Đàng Ngoài (Hải Phòng), từ trần năm 1693. 
136 Cha Gioan Huệ (+1671) và cha Bênêdictô Hiền (+1686). 
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cha Lambert một khoảng đất rộng bên bờ sông, tiếp giáp 
với khu người Việt Nam sinh sống. Vua càng tỏ ra quảng 
đại khi tuyên bố cung cấp cho ngài vật liệu cần thiết đủ để 
xây dựng một nhà thờ. Người ta xây theo kiểu của nước 
địa phương đó, là dựng một khung bằng tre rồi lợp lá cây 
lên. Người ta cũng sắp đặt hai phòng làm bằng gỗ lợp mái 
ngói để chứa đựng sách vở và các đồ phụng tự đem từ 
châu Âu sang. Từ lúc đó, các nhà truyền giáo có một 
chủng viện giáo sĩ nho nhỏ gồm một lớp thần học luân lý, 
chăm sóc dạy dỗ vài thiếu niên người Xiêm được Đức 
Vua gởi gấm theo học, một ngôi trường nhỏ cho người 
Công giáo, giảng dạy giáo lý cho các tân tòng, điều hành 
một giáo xứ người Việt Nam, không kể nhiều bận rộn 
khác nữa để lo cho tha nhân đã chiếm nhiều thời gian của 
các ngài. Ngày lễ các Thánh Nam Nữ năm 1666, Đức 
Giám mục Béryte ban nghi thức cắt tóc cho 3 chủng sinh 
trong đó một người muốn gia nhập việc truyền giáo bằng 
lời tuyên thệ. Trước đó ngài cũng đã ban nghi thức cắt tóc 
cho một người Bồ Đào Nha137 có tương lai nhiều hứa hẹn. 
Từ lúc đó trở đi, người này đã tiến dần lên thánh chức linh 
mục, hiện đang hoạt động tràn đầy ân sủng dưới quyền 
các Đại diện Tông toà. Ngài dùng những tân chức đó để 
dạy giáo lý nơi công cộng vào mọi Chúa nhật và các lễ 
trọng, ngay sau giờ kinh chiều. Ngài đề nghị cha Laneau, 
sau này sẽ là Đại diện Tông toà nước Xiêm, học tiếng 
Xiêm thật lưu loát để lo cho vương quốc đó, trong khi 
những người khác chuyên tâm vào các ngôn ngữ khác. 
Ngài bắt đầu việc truyền giáo tại một khu vực có nhiều 
người gốc Lào trú ngụ. Vài người trở lại đạo và từ đó lan 

                                                
137 Cha François Pérez, sau này trở thành Giám mục Đại diện Tông toà giáo 
phận Đàng Trong (năm 1691). 
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truyền sang những người khác. Để phù hợp với hoàn cảnh 
nghèo khổ của vùng đó, ngài cho dựng một nhà nguyện 
nhỏ và cử hành thánh lễ tại đó vào ngày 29 tháng 8. 

243. Sau đó ngài gửi thư cho Đức Giám mục Héliopolis 
đang ở châu Âu, báo cáo những tâm trạng bản thân giữa 
bao công việc, đại để như sau : « Mỗi ngày con cảm thấy 
được thúc giục phải làm trọn bổn phận mình, nhưng khi 
xem xét mình tiến tới mức độ nào rồi trên con đường hoàn 
thiện, con cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì đã sa sút mọi bề 
trong nhiều cơ hội. Để nâng đỡ tinh thần, con đã cho đặt 
trong phòng con một quan tài bọc vải đen. Vật này giúp 
ích cho con rất nhiều : nó cảnh báo cho con là không được 
làm mất thời gian, ngày giờ của con đang trôi đi, và con 
không cần phải nuông chiều một thân xác sắp làm mồi cho 
sâu bọ, sắp tan thành tro bụi. Như thế, con dễ dàng tỉnh 
táo trước những việc hư ảo hiện tại mà con xem như đã 
trôi qua rồi. Con hiểu là đời sống một con người Tông đồ 
phải là một cuộc thực hành chết liên tục. Càng sống, con 
càng xác quyết rằng tài năng hoán cải các linh hồn là một 
ơn huệ Chúa ban nhưng không, và để xứng đáng với ơn 
đó, cần phải thực hành đức khiêm tốn, hãm mình, khó 
nghèo và cầu nguyện. Tất cả những con đường nào không 
dẫn đưa ta đến những điều trên đều đáng ngờ. Và phương 
cách duy nhất để đưa các linh hồn về với Chúa Giêsu là 
thu hút họ về chúng ta bằng cách cho họ thấy qua ta 
gương mẫu của một Chúa Giêsu đơn sơ, hạ mình và sống 
các nhân đức Phúc Âm : đó là điều chúng ta phải sống nếu 
chúng ta muốn tái sinh lòng nhiệt thành thời các thánh 
Tông đồ ở giữa lương dân đất nước này. » 

244. Năm sau đó, Đức Giám mục Béryte hưởng niềm 
vui được tin Đức Vua muốn tìm hiểu kỹ càng về giáo lý 
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đạo Công giáo. Ngài tặng Đức Vua bộ sưu tập hình ảnh về 
các Mầu nhiệm cuộc đời và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, 
về 12 thánh Tông đồ, về 4 tác giả Phúc Âm, về các Đấng 
sáng lập những dòng lớn : mỗi dòng gồm hình hai thánh 
sáng lập nổi tiếng nhất, và hình ảnh tứ chung. Bộ hình này 
đã gợi tính tò mò của nhà Vua, nên nhà Vua xin Đức 
Giám mục Béryte cho viết tiếng Xiêm trên tờ giấy trắng 
và đặt cạnh các tấm hình để cắt nghĩa mỗi hình có ý nghĩa 
gì. Các giải thích làm Vua thích thú. Khi Vua bày tỏ sự 
hài lòng cho các nhà thông thái trong triều, các ông này 
tâu với Vua là đạo Công giáo đối với họ thật đẹp, đạo ấy 
dạy nhiều điều cao siêu, nhưng đạo Đức Vua đang theo 
cũng không phải là kém tốt lành. Bấy giờ, chợt nhớ lại lời 
hứa cung cấp những vật liệu để xây nhà thờ, Vua lập lại 
lệnh đã ban. Lập tức viên tể tướng nhất nhất thi hành. Đức 
Giám mục Béryte đã may mắn rất được lòng quan tể 
tướng. Ông này cũng muốn đóng góp thêm các ơn huệ của 
riêng ông vào công trình đó. 

245. Chỉ trong thời gian ngắn, người ta đã hoàn thành 
một khu nhà ở tương đối lớn. Tầng đầu tiên được xây 
bằng gạch để các nhà truyền giáo trú ngụ. Tầng thứ hai 
được làm bằng gỗ để làm nhà nguyện. Xây như thế mới 
phù hợp với phong tục người Xiêm là mỗi khi họ tụ họp 
nơi nào, họ cho rằng có ai ở trên đầu họ đó là xúc phạm 
họ. Người ta cũng làm một nghĩa trang đắp đất cao 6 
cước, có tường gạch bao quanh để chống nước ngập vào 
mùa nước lũ tràn vào khắp đất nước đồng bằng này. Từ 
nay người ta sẽ an táng người chết theo đúng lễ nghi thích 
đáng. 

246. Trong những người Xiêm trở lại đạo năm 1668, 
nhân vật đáng giá nhất là một viên quan bạn thân với tể 
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tướng. Ông ta nằm liệt giường đã vài tháng và ước muốn 
được rửa tội cũng như lãnh nhận hết các bí tích trong vòng 
50 ngày sau đó. Phu nhân của quan cũng được rửa tội sau 
quan 15 ngày, tại nhà nguyện chủng viện. Nếu bà có 
quyền, bà đã cho chôn cất chồng bà trong nghĩa trang 
Công giáo, nhưng bà bị người ta can ngăn. Thiếu chút nữa 
là hoàng đệ thứ hai của Đức Vua trở lại đạo khi được xem 
bộ sưu tập hình đạo. Ông yêu cầu được học giáo lý, và sau 
nhiều buổi thảo luận, ông công khai tuyên bố từ nay ông 
sẽ tôn thờ một Thiên Chúa chân thật. Nhưng rồi ông dừng 
lại đó, mặc dầu các thừa sai thỉnh thoảng vẫn tới thăm ông 
trong cung điện, theo lệnh ông, vì ông thuộc vương gia và 
có vương thất trong hoàng thành, cũng như ông vẫn vồn 
vã với Đức Giám mục Béryte mỗi lần ngài sang thăm xã 
giao. Ông Hoàng chưa thể quyết định lãnh nhận phép Rửa 
và theo đạo Công giáo. 

247. Tuy nhiên, ngày càng đông ứng viên tốt lành gia 
nhập chủng viện. Đức Giám mục Béryte đã cắt tóc cho 
nhiều người, và phong linh mục cho hai người bản xứ Việt 
Nam thuộc giáo phận Đàng Trong, hai người thuộc giáo 
phận Đàng Ngoài trong hai lần khác nhau. Ngài còn có ý 
định xây dựng một bệnh xá để chữa trị miễn phí cho 
những người nghèo, an ủi người đau ốm. Nhưng ngài 
hoãn thực hiện dự định này lại đến vài năm sau, không 
phải chỉ vì thiếu cơ sở vật chất, mà còn vì thiếu cả nhân 
lực. 

248. Đầu năm 1669, linh mục Bourges dẫn đầu một 
đoàn 5 người đến Xiêm. Cha mang nhiều niềm vui đến 
cho Đức Giám mục Béryte bằng những lá thư từ Paris gửi 
đến, và bằng những phán quyết cha nhận được từ Roma 
ích lợi cho công việc truyền giáo. Nhưng ngài lộ rõ vẻ 
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buồn phiền khi hay tin hai giáo sĩ cùng đi trong đoàn đã 
qua đời, một người ở Golconde, người kia ở bên bờ biển 
Guinée.  

249. Nỗi đau đớn của ngài càng lớn khi trong hai người 
mất đi, một người là chính em ruột ngài, từng là một trong 
các giám đốc đầu tiên của Chủng viện hội Truyền giáo 
Hải ngoại Paris. Cha còn trẻ, khoẻ mạnh, đơn sơ đến lạ 
lùng, nhiệt thành đến nóng bỏng. Sự ra đi của cha khiến 
mọi người ở Pháp lẫn ở vùng Ấn Độ thương tiếc khôn 
nguôi vì đó là một tổn thất cho việc truyền giáo138. 

 
Đi xứ Đàng Ngoài 
250-259 
250. Một trong các Đoản sắc Toà Thánh do cha 

Bourges mang đến đã ra chỉ thị tấn phong một vị Giám 
mục cho Trung Quốc vì người ta cho là có thể đi vào đó 
được. Vì Đoản sắc ra lệnh trực tiếp cho Đức Giám mục 
Béryte nên ngài quyết định cử hành lễ tấn phong ở Đàng 
Ngoài139. Ngài hy vọng từ đấy sẽ chuyển tân Giám mục 
                                                
138 Linh mục Nicolas Lambert de la Boissière (1631-1666). 
139 Dự định nơi đây là Đức cha Lambert sẽ truyền chức Giám mục hiệu toà 
Métellopolis cho cha Bourges. Cha Deydier kể : « Mgr de Bérite arriva au 
Tonquin sur la fin d’août 1669 un peu indisposé et il faisoit estat de 
consacrer Evesque de Metellopolis Mr de Bourges prestre natif de Paris 
assez cogneu pour ses bonnes qualitez et qui des Indes est revenu en Europe 
pour les affès de la mission et les ayant negotié avec succès est repassé aux 
Indes avec un bref d’Alexandre VII pour la consecration d’un 3eme 
Evesque et Vicaire apostolique pour les 6 provinces de la Chine 
Septentrionalle et de Pequin qui est la ville imperialle et Capitalle de la 
Chine. Aussitôt que Mr de Bourges sera consacré Evesque, il doit partir 
dans la Chine en la compagnie de l’Ambassadeur du Roy du Tonquin qui 
est envoyé tous les 3 ans à la Cour de Pequin pour rendre à l’Empereur de la 
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sang Trung Quốc dễ hơn. Ngài đem theo ngài hai linh mục 
người Pháp trong đó một người là cha Bourges, sau này sẽ 
là Giám mục hiệu toà Auren và chia sẻ với Đức Giám mục 
Deydier chức vụ Đại diện Tông toà Đàng Ngoài. Từ lúc 
đó trở đi cha Bourges đã hoạt động luôn tại Đàng 
Ngoài140. Linh mục thứ hai tháp tùng Đức cha Lambert là 
một nhà truyền giáo trẻ tuổi. Cha sẽ ở lại làm việc tại 
Đàng Trong141. Cùng với hai người bạn đường đó, Đức 
cha Lambert ra khơi ngày 23 tháng 7. Ngài hứng chịu 
nhiều nguy hiểm lớn trên hải trình, và cả tại các hải cảng, 
vì tình trạng rối ren đáng buồn của Đạo Thánh đang xảy ra 
tại vương quốc Đàng Ngoài bấy giờ. 

251. Ngài không thể tấn phong một vị Giám mục để 
sang Trung Quốc được, mặc dầu đây là mục đích chính 
của chuyến đi. Lý do ngăn cản ngài là trong Đoản sắc, 
Roma đã cấm ngài tấn phong Giám mục một khi cửa 
Trung Quốc đại lục chưa mở. Ngài nhận thấy Đế quốc 
mênh mông đó vẫn đang cấm cửa mọi người nước ngoài 
bởi những lý do chính trị đang ám ảnh tâm trí các bậc hiền 
giả Trung Quốc. Đây là những trở ngại không thể vượt 

                                                                                                    
Chine quelque forme d’hommage qu’il luy doit. » (AMEP, volume 677, p. 
97). 
Dự định trên đã hoàn toàn phải bỏ dở vì tin tức cho biết không thể nào vào 
được Trung Hoa lúc đó. 
140 Năm 1669, cha Jacques de Bourges cùng Đức cha Lambert sang Đàng 
Ngoài, và ở lại đây làm việc. Năm 1682, trở sang Xiêm để được phụ phong 
giám mục, hiệu toà Auren, Đại diện Tông toà tại Tây Đàng Ngoài (Hà Nội). 
Năm 1713, bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, ngài trở sang Xiêm và từ trần ở 
đây ngày 09.08.1714, thọ khoảng 84 tuổi. 
141 Cha Bouchard (Gabriel) : Sinh tại giáo phận Lisieux. Rời Pháp sang 
Xiêm năm 1655. Được phái qua Manila năm 1670. Sang làm việc tại Đàng 
Trong từ năm 1674 và qua đời tại Hội An ngày 14.02.1682. 
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qua được. Nhưng ngài cho là đã đạt thành công lớn khi 
đưa được hai nhà truyền giáo mới người Âu vào Đàng 
Ngoài, cũng như khi ngài đích thân xem xét tình hình 
cộng đoàn Kitô giáo. Ngài ban nghi thức cắt tóc và các 
chức nhỏ cho vài người Việt Nam, phong chức linh mục 
cho 7 thầy giảng bậc một mà cha Deydier đã chuẩn bị kỹ 
lưỡng. Chính Cha Deydier kết thúc công việc chuẩn bị thụ 
phong bằng một cuộc tĩnh tâm sốt sắng dưới sự hướng dẫn 
của cha142. Đức cha Lambert còn hưởng một niềm vui 
ngài không thể ngờ, mà cũng không ai dám nghĩ tới, đó là 
khi ngài được dẫn tới chào triều đình không phải với tư 
cách Giám mục143, ngài được đối xử trọng vọng ngược với 
vẻ bên ngoài. Nhà Vua tôn vinh nước Pháp qua con người 
ngài, bằng những biểu hiện mà chưa người ngoại quốc nào 
đã từng nhận được từ nhà Vua, và thậm chí từ những vị 
vua tiền nhiệm. 

252. Ngài còn được an ủi hơn khi giáo dân hay tin ngài 
đến, đã kéo từng đoàn lũ đông đúc từ các trấn phủ tới trên 

                                                
142 Xem : chú thích của đoạn 253. 
143 Đức cha Lambert đã được khai báo với quan quyền là linh mục tuyên úy 
thương thuyền Pháp của ông Junet lúc tới xứ Đàng Ngoài. Và triều đình 
Đàng Ngoài, vì đang muốn lấy lòng nước Pháp, nên mời thương đoàn người 
Pháp này tới kinh đô Hà Nội dự tiệc và xem diễn binh : « Le roi, voulant 
donner des marques publiques de l’estime qu’il faisait des Français, les fit 
convier deux ou trois fois aux festins qu’il fit aux étrangers, qu’il ne faisait 
principalement, à ce que l’on disait, que pour régaler les Français et pour 
leur montrer les magnificences de sa Cour. En effet, après dîner, il fit voir 
l’exercice de ses soldats, dont l’adresse à tirer de l’arc et de l’arquebuse, en 
poussant leurs chevaux à toute bride, est incroyable ; ce qui néanmoins leur 
parut de plus surprenant fut l’exercice des éléphants et la manière de les 
exciter au combat. » (AMEP, volume 677, p. 187 ; Adrien LAUNAY, 
Histoire de la Mission du Tonkin. Documents historiques : 1657-1717, 
Paris, Maisonneuve, 1927, trang 85-86). 
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tàu thuyền để kiên nhẫn đến là thánh thiện chờ đợi chào 
đón ngài cho bằng được, cũng như đón nhận các ơn sủng 
ngài đem đến cho họ. Người ta chuẩn bị cho họ đón nhận 
bí tích Thêm sức và các bí tích khác. Ngài ban các phép 
suốt cả đêm dài, tuy mệt mà vui. Ngài thán phục lòng tôn 
kính họ dành cho những gì là thánh thiện và cho các thừa 
tác viên thánh, thán phục vẻ đơn giản trong nhà nguyện, 
nhất là trong các mầu nhiệm thánh, thán phục tính dễ dạy 
nơi họ dầu ở chỗ công cộng hoặc chốn riêng tư. Ngài ngỡ 
ngàng vì lòng nhiệt thành tuân giữ các giới răn và cả 
những lời khuyên Phúc Âm, đặc biệt là mức độ hoàn hảo 
của một số người sống đời hôn nhân mà vẫn tiết độ để 
cương quyết dành thời gian lo cầu nguyện, và của vài bà 
goá hoặc thiếu nữ đức hạnh đã khấn giữ mình trọn đời 
đồng trinh cùng sống chung với nhau cách trung tín với 
lời khấn, và giúp đỡ nhau thật tuyệt vời. 

253. Ngài tổ chức một kiểu Công đồng, gồm 9 linh mục 
người Đàng Ngoài và 3 nhà truyền giáo người Pháp144. Họ 
                                                
144 « Du 14 février 1670 au Tonkin en la province de Tie-vam [Xứ Nam ou 
Nam-Dinh] au village de Dinh-hien, devant nous Pierre Lambert […], nos 
vénérables et très chers frères se sont assemblés, savoir : 
Maître François Deydier, docteur en théologie, vicaire général de ce 
royaume, 
M. Jacques de Bourges,  
M. Gabriel Bouchard, bachelier de la faculté de Paris, missionnaires 
apostoliques, 
M. Benoît van Hien, prêtre âgé de 54 ans,  
M. Jean van Hué, prêtre âgé de 46 ans,  
M. Martin [Martin Mat], prêtre âgé de 68 ans,  
M. Antoine van Que, prêtre âgé de 56 ans,  
M. Philippe van Nhan, prêtre âgé de 52 ans,  
M. Simon Kien, prêtre âgé de 60 ans,  
M. Jacob van Chieu, âgé de 46 ans,  
M. Vile van Tri, prêtre âgé de 30 ans  
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góp ý giúp ngài. Sau khi quyết định nhiều điểm về kỷ luật 
và hạnh kiểm của hàng giáo sĩ cũng như của giáo dân, 
người ta quyết định gửi thư lên Đức Thánh Cha nhân danh 
Giáo Hội Đàng Ngoài để cảm tạ Đức Thánh Cha đã ban 
cho Giáo Hội một Giám mục Đại diện Tông toà. 

254. 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 chính yếu mà họ đã khấn 
ước, đó là tiến đến bậc hoàn thiện bản thân, dùng cầu 
nguyện và hãm mình khổ hạnh để hoán cải lương dân đất 
nước mình cũng như của những vương quốc thuộc quyền 
các Giám mục Pháp, hy sinh lo dạy dỗ và thánh hoá người 
cùng giới, và cuối cùng là lo rửa tội cho mọi hài nhi lâm 
cơn nguy tử. Cả đến khi sắp dong buồm ra khơi, ngài còn 
ngồi trên thuyền viết cho họ một bức thư cảm động, tràn 
trề tình phụ tử, và nhiều dặn dò quan trọng để khuyến 
khích họ yêu quý gìn giữ ơn sủng Chúa ban cho họ cũng 
như gìn giữ tinh thần sống của họ145. 

255. Nhờ uy tín bạn bè, ngài đã xin Vua cho phép xây 
nhà146 ở cho hai giáo sĩ cùng đi với ngài. Ngài để họ ở đó, 
ăn mặc cải trang để có thể phục vụ giáo dân cách kín đáo. 
Trong lúc hai giáo sĩ chờ đợi cơ hội thuận tiện để sang 

                                                                                                    
et M. Léon van Tru, prêtre âgé de 46 ans »  
(Adrien LAUNAY, Histoire de la Mission du Tonkin..., sđd, trang 92). 
145 Adrien LAUNAY đã xuất bản những văn bản nền tảng liên quan tới việc 
Đức cha Lambert thành lập dòng các chị Mến Thánh Giá năm 1670 trong 
Histoire de la Mission du Tonkin..., sđd, trang 101-105. 
146 Triều đình Hà Nội cho phép xây dựng một cửa hàng (thương điếm) tại 
Phố Hiến. Hai thừa sai Deydier và Bourges, dưới dạng thương nhân, cư trú 
tại đây. 



154 

Trung Quốc, ngài trở về Xiêm một mình147 vào khoảng 
giữa tháng 4 năm 1670. 

256. Về đến Xiêm, ngài được tin trong thời gian ngài 
vắng mặt, Thiên Chúa đã đổ tràn phúc lành cho lòng nhiệt 
thành của các giáo sĩ đối với các tù nhân đáng thương : 
các cha đã rửa tội được 34 người ngay trước khi họ qua 
đời. Nhưng ngài cũng nhận ra chủng viện quá nghèo nàn, 
và thiếu thốn nhân lực trầm trọng để có thể chu cấp cho 
mọi nhu cầu của nhiều sứ vụ đa dạng. Một người nào khác 
chắc sẽ chán nản đến tuyệt vọng, nhưng ngài không dễ 
dàng gục ngã như vậy. Ngài viết thư sang châu Âu, lòng 
tràn ngập tin tưởng, kể lại tình hình công việc, nêu rõ cách 
trung thực đến chi tiết từng chi tiêu ngài cần phải lo, 
nhưng ngài cũng nói thêm là các bạn ngài không vì thế mà 
lo lắng khổ tâm làm gì, bởi vì ngài đã xác định là nếu ngài 
trung thành với ơn gọi mình, ngài sẽ không bao giờ thiếu 
những gì ngài cần. 

257. Đức Vua nước Xiêm càng bày tỏ sự hài lòng bao 
nhiêu khi thấy Đức cha Lambert trở lại, thì càng tỏ ra 
buồn phiền bấy nhiêu khi ngài lâm bệnh vào đầu năm sau 
đó. Ngài mắc cơn sốt cấp tính trầm trọng đến nỗi người ta 
không còn hy vọng cứu được ngài. Lâu nay nhà Vua đã 
bảo trợ ngài trong một việc mà vì lòng bác ái Đức cha 
Lambert không nỡ từ chối, nay từ nhà nghỉ ở vùng quê, 
khi hay tin ngài ở giai đoạn đau đớn kịch liệt, vội phái 

                                                
147 Đoạn 255 này nói xây nhà « cho hai giáo sĩ cùng đi với ngài » (pour les 
deux ecclésiastiques qu’il avait amenés avec lui), nhưng sự thực là cha 
Deydier (người đã tới Đàng Ngoài từ năm 1666) và cha Bourges sẽ ở đó. 
Còn cha Bouchard sẽ cùng Đức cha Lambert trở về Xiêm. Như thế, Đức cha 
đã không « trở về Xiêm một mình » (il retourna seul à Siam) như đoạn văn 
255 tường thuật. 
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viên thái y tài giỏi nhất của hoàng gia đến chăm lo cho 
Đức cha, kèm theo lệnh không được tiếc gì miễn chữa 
ngài lành bệnh, cũng như không được rời xa ngài chút 
nào. 

258. Giám mục Béryte đón nhận cách kính cẩn và biết 
ơn tương xứng với dấu chỉ quý mến và hào hiệp của nhà 
Vua đó. Thay vì vui sướng, ngài lại buồn phiền vì mình 
được trọng vọng đến thế tại một vùng đất xa lạ, nơi ngài đi 
tìm sự khinh khi. Niềm an ủi duy nhất của ngài là mong 
được chết, cho dầu tình yêu ngài đối với những sứ vụ yêu 
quý có làm chao đảo một chút niềm ao ước được sở hữu 
Thiên Chúa, ngài vẫn cảm thấy khuynh hướng rời bỏ trần 
gian mạnh hơn là khuynh hướng lưu luyến nó. Ngài tưởng 
chừng linh hồn mình sắp rời khỏi tù ngục thân xác, ngài 
đón nhận các bí tích sau hết với niềm an ủi cực kỳ. Ngài 
càng tỏ lộ nét vui mừng ra mặt, bạn bè ngài càng ngạc 
nhiên đến sửng sờ. Nhất là các nhà truyền giáo cố hết sức 
cầu nguyện và hy sinh để xin Chúa cất tay đừng giáng 
xuống họ mối đe doạ đó nữa. Chúa đã nghe lời họ, chúc 
lành cho các bài thuốc của viên thái y, rủ lòng thương kéo 
vị Giám mục ra khỏi cơn nguy tử mà Người đã đưa ngài 
vào, và dần dà cho ngài hồi phục sức khoẻ. 

259. Một thời gian sau đó, ông Chamesson148 đã quay 
về châu Âu nay trở lại Xiêm cùng với hai linh mục để lo 

                                                
148 Ông Chamesson-Foissy (Philippe de) : người giáo phận Reims, cùng rời 
Paris ngày 17.10.1661 với Đức cha Pallu sang Xiêm ; rồi tháp tùng Đức cha 
trở lại Pháp năm 1665. Sau, ông trở lại Xiêm. Đầu năm 1674, được Đức cha 
Lambert sai đem hồ sơ các vị tử đạo Đàng Trong về Roma. Dọc đường ông 
bị bắt tại Golconde vì người ta tưởng ông là gián điệp. Ra khỏi tù, vì kiệt 
sức, ông qua đời ngày 25.08.1674 tại Masulipatan (Ấn Độ). Ông là giáo dân 
thuộc giới quý tộc, không phải là linh mục hay tu sĩ. 
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cho sứ vụ. Ông mang theo nhiều thư từ để Đức Giám mục 
nghiên cứu những điểm quan trọng mà thi hành lệnh của 
Toà Thánh. Roma đã ra Sắc chỉ cho phép lập Đại diện 
Tông toà tại vương quốc Xiêm. Điều này đã đem lại niềm 
phấn khởi mới cho các người thợ truyền giáo đang hoạt 
động tại đây. 

 
Đi xứ Đàng Trong lần thứ nhất 
260-269 
260. Khoảng hai tháng trước đó, có 4 đại biểu từ giáo 

phận Đàng Trong đến hối thúc Giám mục chủ quản Giáo 
Hội của họ cùng đi với họ để ra tay giúp đỡ giáo phận. 
Bởi vì họ mất đột ngột cùng lúc hai nhà truyền giáo Pháp 
do ngài sai đến149. Ngài đưa vấn đề ra bàn luận xem có 
nên đi hay không. Sau khi mọi người đều kết luận nên đi, 
ngài xuống tàu không báo cho ai hay, vì sợ nếu nhà Vua 
biết tin, ông ta sẽ gây trở ngại cho chuyến đi của ngài. 

261. Chiếc thuyền chở ngài hơi chật chội, đến nỗi phải 
vất vả lắm mới tìm được một chỗ. Một giáo sĩ bên khu Bồ 
Đào Nha thấy ngài bị nhét vào chiếc thuyền bầu thiếu 
trang thiết bị, và lại đóng không chắc chắn, cũng lại không 
có hoa tiêu, đã trình bày với ngài hiểm hoạ đương nhiên 
mà ngài và đoàn tuỳ tùng sắp phải đương đầu. Vị Giám 

                                                
149 Khi 2 thừa Hainques và Brindeau qua đời cách đột ngột, một người vào 
tháng 12.1670, một người vào tháng 01.1671, 2 cha Giuse Trang và Luca 
Bền bèn trở sang bên Xiêm : « Les deux Prestres se chargerent volontiers de 
la deputation & s’embarquerent avec deux Catechistes dans une Barque fort 
petite, qui les rendit heureusement à Siam le 8 May 1671. » (Relation des 
Missions des Evesques François… divisé en quatre parties, Paris, Charles 
Angot, M.DC.LXXIV [1674], trang 133). 
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mục cương quyết trả lời : « Hi in curribus et hi in equis, 
nos autem in nomine Domini »150. Với nét mặt tươi cười 
rạng rỡ, ngài còn nói thêm là ngài tín thác vào Thiên Chúa 
quyền năng nên đã đem theo một món hàng lậu thuế, đó là 
kho tàng Đức Tin Kitô giáo. Không lậu thuế là gì khi 
người ta đang cấm phổ biến món hàng đó trong vương 
quốc ngài sắp đi đến. 

262. Chuyến vượt biển này kéo dài và nguy hiểm vì đã 
quá mùa thuận buồm xuôi gió để vượt 200 hải lý. Thiếu 
chút nữa cả đoàn rơi vào tay bọn cướp biển. Họ suýt nhiều 
phen đắm tàu vì dòng nước xiết, vì gió thổi như điên 
cuồng xô dạt thuyền họ vào những rặng đá nhọn. Có ngày 
con thuyền rơi vào nguy hiểm không còn đường thoát, 
mọi người nói được là chuẩn bị chết, nhưng khuôn mặt 
của Đức Giám mục Béryte không hề biến sắc. Khi một 
giáo sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên vì thái độ của Đức cha sao điềm 
tĩnh đến thế, ngài trả lời : « Chúng ta không thể lấy làm 
khó chịu với tình trạng hiện tại của chúng ta được. Tất cả 
những gì ta phải quan tâm đó là ta đang ở trong sự sắp đặt 
của Thiên Chúa. » 

263. Họ cập bến một nơi thích hợp để mừng lễ Đức Mẹ 
Lên Trời. Họ dựng vội một bàn thờ dưới một túp lều bằng 
lá cây. Sau khi đã chịu đựng mọi khó khăn suốt 2 tháng, 
họ cập bến miền đất Đàng Trong, nơi mà theo ý kiến đa số 
giáo dân đã hiểu rất rõ là cuộc bách hại sẽ gia tăng nếu 
người ta biết có một Giám mục và 4 linh mục đến151. 
                                                
150 Thánh vịnh 20, 8 : « Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã. Phần chúng 
tôi, chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa ». - Đức cha Lambert lên thuyền đi 
Đàng Trong vào ngày 20.07.1671. 
151 Bốn linh mục là Giuse Trang, Luca Bền, Bénigne Vachet và Guillaume 
Mahot. 
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Người ta chọn một nơi an toàn để cập bến ban đêm cho 
kín đáo. Và họ vào nhà một người giáo dân. Đây là nơi 
những giáo dân khác trong khu vực có thói quen tề tựu 
vào các ngày Chúa nhật và các ngày lễ. 

264. Đức Giám mục Béryte gặp liên tiếp gần 800 tân 
tòng. Ngài Thêm sức cho khoảng 200 trẻ em và vài người 
lớn. Những người này đã xưng tội với các linh mục Việt 
Nam. Ngài rửa tội cho những người tân tòng đã được dọn 
mình sẵn sàng. Ngài để lại đó 2 linh mục152 để chăm lo 
cho 3.000 giáo dân cũng như để dạy dỗ những lương dân 
ham muốn tìm hiểu những mầu nhiệm Đức Tin của Đạo. 

265. Một vài quan lớn đã hứa sẽ bảo vệ ngài miễn ngài 
liệu thích ứng, ngài có kế hoạch cải trang để đi thăm tất cả 
các trấn có nhà thờ. Ngay những ngày đầu, ngài may mắn 
gặp cha Acosta dòng Tên153. Cha lịch sự tiếp đón ngài. 
Trên đường đi, thỉnh thoảng ngài lại gặp những giáo dân 
thánh thiện làm ngài hết sức vui sướng. Nhưng chẳng bao 
lâu, ngài mắc một cơn bệnh cấp tính154 phải dừng chân tại 
                                                
152 Cha Luca Bền và cha Mahot. 
153 Acosta (Barthélémy d’) : tu sĩ dòng Tên người Nhật, tới làm việc tại 
Đàng Trong từ những năm 1666, và qua đời tại Đàng Trong năm 1695. 
154 Tại đây, soạn giả nói Đức cha Lambert bị bệnh (« une violente 
maladie ») theo tin tức nhận được từ cha Vachet (đăng trong : Relation des 
Missions des Evesques Vicaires Apostoliques …ès Années 1672, 1673, 1674 
& 1675, Paris, Charles Angot, M.DC.LXXX [1680], trang 18). Tuy nhiên, 
chính cha Vachet lại cho biết rằng Đức cha bị ông quan trấn thủ tỉnh Nha 
Ru đầu độc (xem : AMEP, volume 110, p. 171-172 ; Adrien LAUNAY, 
Histoire de la mission de Cochinchine. Documents historiques, Tome I, 
Paris, Téqui, 1923, trang 93-94), và vị tu sĩ người Nhật Acosta có dính dáng 
vào chuyện này : « cela à l’instigation d’un tel qu’il nomma par son nom, ce 
qui fait trop horreur pour le rapporter, et qui lui avait fourni la matière, et 
enseigné la manière de s’en servir » (Adrien LAUNAY, Histoire de la 
mission de Cochinchine…, sđd, trang 94). 
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một nơi không có ai để giúp đỡ. Người mà người ta gọi 
đến được thì ở rất xa155. Có lúc, vị giáo sĩ duy nhất đi theo 
ngài [Vachet], mặc dầu cũng đang lên cơn sốt cao, phải cố 
gượng dậy để ban các bí tích sau cùng cho vị Giám mục 
của mình. Ngài vẫn luôn vững vàng và bình thản trong 
cơn đau đớn nhất, lòng những khát khao đến cháy bỏng 
được chiêm ngắm Chúa ở cõi vĩnh hằng, nhưng vẫn không 
mất đi sự dửng dưng lành thánh trước lệnh Chúa muốn 
sống hay chết tuỳ ý Người. 

266. Ngài phải nằm liệt trong nhà đến 6 tuần. Tất cả các 
giáo đoàn vương quốc đều gửi thư bày tỏ lòng hân hoan vì 
được tin ngài đến. Mặc dầu còn yếu, ngài đã cương quyết 
đòi lên đường để tiếp tục chuyến thăm viếng. Ngài khởi 
hành vào ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, sau khi đã dâng lễ, 
rửa tội cho 18 người lớn, ban phép Thêm sức cho gần 200 
người trong đó phần đông được ngài tự tay cho rước lễ. 

267. Ngài phải đi 8 ngày mới tới phủ Quảng Nghĩa 
[Quảng Ngãi], nơi các ông trùm trưởng giáo đoàn đã viết 
thư cho ngài sau khi các cha Hainques và Brindeau qua 
đời. Tại đây ngài gặp các giáo hữu tỏ lòng biết ơn vì các 
ơn huệ họ đã nhận được từ hai nhà truyền giáo nhân đức 
đó. Họ quá ngay lành đến mức không thể chuẩn bị gì thêm 
cho họ được nữa để hưởng những ơn huệ do Đức Giám 
mục đem đến. Nhưng người ta đồn thổi là cuộc bách hại 
đang lại bắt đầu ở phủ Ca Chàm. Đức Giám mục dừng 
chân một thời gian tại nhà một goá phụ. Những giáo dân 
nghèo khổ nhất nhiệt tình tìm đến gặp ngài, không cần giữ 
gìn ý tứ gì cả, mặc dầu vì cẩn trọng ngài đã ngăn cấm họ. 

                                                
155 Lúc đó, cha Claude Guiart và ông thầy thuốc người Pháp Maurillon đang 
ở Hội An. 
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Ngài dùng thời gian dừng chân này để thăm dò ơn gọi của 
vài thiếu nữ đã từng nhờ cha Hainques xin thưa ngài mấy 
năm trước đó, rằng các cô ước muốn được tận hiến cho 
Chúa Giêsu cả xác lẫn hồn toàn vẹn tinh tuyền. Đầu tiên là 
5 thiếu nữ, và sau đó 5 cô khác nữa đến gặp ngài. Ngài 
giao họ cho bà chủ nhà mà ngài đã biết là con người đạo 
đức. Bà sẵn lòng dâng hiến nhà cùng khu vườn rào giậu để 
các nữ tì của Chúa Giêsu đến trú ngụ, tặng tài sản bà để 
nuôi họ, và hiến chính bản thân mình để phục vụ họ. 
Nhưng bà tự đánh giá mình không có khả năng cai quản 
và hướng dẫn họ156. 

268. Ngài mừng lễ Giáng Sinh ở Bình Sung [Bình Sơn, 
Quảng Ngãi], nơi an táng cha Hainques. Trong 10 ngày tại 
đó, ngài làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ : nào 
là giảng dạy, nào là ban các bí tích, thế nhưng không thể 
thoả mãn tất cả mọi người tuôn đến với ngài. Ngài rửa tội 
cho hơn 20 người lớn, giải nố hôn nhân cho nhiều đôi, đưa 
vào hàng ngũ các thầy giảng một thanh niên tân tòng 20 
tuổi và ngài ra lệnh thử việc bằng cách về rao giảng Đức 
Tin cho chính cha mẹ mình. Cả 2 ông bà đều hứa sẽ theo 
đạo sau khi họ học xong giáo lý. 

269. Khi đến Hội An, mỗi ngày ngài tiếp nhiều đoàn 
đại diện cho các giáo đoàn khác nhau ở cách đó từ 40 đến 
50 dặm. Ai cũng tranh giành mời Đức Giám mục về thăm 
họ. Nhưng ngài phải tự giới hạn trong phạm vi một trấn để 
còn giải hoà vài chia rẽ vừa phát sinh giữa giáo dân, bằng 
cách công bố 5 Tông hiến157 của các Đức Giáo Hoàng 
                                                
156 Bà Lucia Ký là một quả phụ giầu có, nhưng không có con cái (xem : 
AMEP, volume 735, p. 64). 
157 Adrien LAUNAY đã công bố danh sách các văn kiện của Toà Thánh liên 
quan tới các Đại diện Tông toà, từ năm 1658 tới năm 1700, trong 
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Alexandre VII và Clêmentê IX. Mọi người cung kính đón 
nhận, và từ nay chung sống hoà bình bền vững với nhau, 
nếu như những người đã tuân phục luôn trung tín với 
những gì mình đã hứa. Ngài còn công bố 9 điều khoản 
quan trọng để giữ vững trật tự và kỷ luật chung trong Giáo 
Hội, và tập tục riêng cho mọi người (có đạo). Ngài rửa tội 
cho 50 người ngoại giáo, đặt 17 thầy giảng mới và phân 
bổ các Thầy đến nhiều vùng. Ngài quyết định gửi về 
Roma những thông tin về những người đã tử đạo trong đợt 
bách hại vừa qua158.  

Cuối cùng, không thể hoãn chuyến trở về Xiêm được 
nữa, ngài đặt một nhà truyền giáo Pháp làm linh mục 
Tổng Đại diện159 Đàng Trong cùng với lệnh phải đi thăm 
viếng bất kỳ chỗ nào cha có thể đi đến được. Ngày 29 
tháng 3 năm 1672 ngài lên thuyền, đem theo 12 chú nhỏ 
sang Xiêm học tập, cùng một bô lão để dạy chữ Hán cho 
các chú. Ngài về lại chủng viện bình an sau 10 tháng xa 
vắng. 

 

                                                                                                    
Documents historiques relatifs la Société des Missions Étrangères, Paris, 
1904, trang 20-23. 
158 Đức cha Lambert đã lập hồ sơ xin Toà Thánh cứu xét trường hợp các vị 
tử đạo Đàng Trong năm 1663. Đức cha đã ủy thác cho ông Chamesson đem 
hồ sơ này tới Roma ; nhưng trên đường đi, ông Chamesson gặp tai nạn rồi 
từ trần nên hồ sơ bị thất lạc (xem : chú thích của đoạn 259). Sau này, hồ sơ 
được tái lập mà Adrien Launay đã xuất bản một phần lớn trong Histoire de 
la mission de Cochinchine…, (sđd, trang 28-43). Cho tới ngày hôm nay, 
chuyện này chỉ lưu lại như một giấc mơ không thành của Đức cha Lambert. 
159 Cha Claude Guiart : ngài sinh tại Paris, rời Pháp đi truyền giáo năm 
1665. Ngài sang Đàng Trong năm 1671 và từ trần tại Quảng Ngãi ngày 
24.05.1673. 
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Trở về Juthia 
270-288 
270. Ngài thấy Chủng viện nhiều người hơn khi ngài ra 

đi. Số chủng sinh tụ họp tại đó thuộc nhiều quốc tịch khác 
nhau đến nỗi người ta trao đổi với nhau tới 18 hoặc 20 
ngôn ngữ160. Ngài đặt nhiều kỳ vọng vào việc giáo dục 
thật chu đáo bấy nhiêu thanh niên cho các vùng truyền 
giáo. Ngài cho rằng việc các nhà truyền giáo trợ giúp bệnh 
nhân rồi sẽ lớn mạnh, và niềm hạnh phúc khi chữa các 
bệnh nhân lành bệnh bằng những thuốc men đơn giản sẽ 
tạo ra tiếng tăm. Cần lợi dụng tiếng tốt này để vừa cứu các 
linh hồn vừa cứu chữa thể xác họ. Ngài bắt đầu cho xây 
một trạm xá nhỏ để đón nhận và chữa bệnh miễn phí cho 
tất cả những ai muốn đến đó điều trị, trong lúc chờ đợi 
thực hiện dự định xây một bệnh viện quy mô mà ngài 
hằng ôm ấp trong tâm tưởng161. 

271. Ngài lại bắt đầu cho hai linh mục người Âu162 học 
tiếng Trung Quốc để chuẩn bị sẵn sàng nhập vào đó khi có 
cơ hội thuận tiện, nhất là một khi Đức Giám mục 
Héliopolis cùng đoàn tuỳ tùng đi đến Xiêm. Vị Giám mục 
này đã từ Pháp ra đi vào năm 1670 và chỉ đến nước Xiêm 
vào cuối tháng 5 năm 1673, vì trên đường đi Đức cha đã 

                                                
160 Tuy nhiên, vào thời kỳ này, chủng viện rất thiếu thốn khó khăn. Ông 
Chamesson làm quản lý chủng viện Juthia lúc đó đã lo lắng viết về Paris : 
« Nếu các cha không sớm gửi trợ giúp sang cho chúng con, cả về nhân sự 
lẫn tài chánh, thì con không còn biết chúng con đây có thể làm chi được 
nữa. » (Relation…, [1680], sđd, trang 62). 
161 Chính vào thời kỳ này, Đức cha gặp được những trinh nữ có đạo muốn 
tận hiến cho Chúa và ngài lập dòng các chị Mến Thánh Giá tại Xiêm vào 
cuối năm 1672, (xem : Relation… [1680], sđd, trang 61). 
162 Thừa sai Bouchard và thừa sai Courtaulin. 
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gặp nhiều rủi ro ngăn trở ngài163. Nhưng càng bắt người ta 
chờ đợi, Đức cha càng tạo ra nhiều niềm vui khi đến. 
Niềm vui càng gia tăng khi người ta biết Đức cha đệ trình 
lên Vua nước Xiêm một Đoản sắc của Đức Giáo Hoàng 
Clêmentê IX và một lá thư của vua Louis Vĩ Đại164. Ngoài 
ra còn vài Đoản sắc rất thuận lợi cho các Đại diện Tông 
toà. 

272. Đức Giám mục Béryte đã xin được triều đình cho 
một cuộc triều yết mà các nghi thức sẽ điều chỉnh theo ý 
ngài. Nhà Vua có thiện ý với ngài, ưng thuận nhượng bộ 
một số điều thuộc phong tục vương quốc Xiêm. Đối với 
Đức cha Lambert, những điều này có vẻ như xúc phạm 
cách nào đó đến phẩm giá Giám mục, danh dự của Đạo và 
vinh quang của nước Pháp. Thế là Đức Vua ra sắc chỉ cho 
phép Đức Giám mục Héliopolis và Đức Giám mục Béryte 
không cần giữ phép tắc của các sứ thần, ngay cả sứ thần 
của các nước lớn, đó là khi diện kiến Đức Vua không 
được phép ngồi hay đứng, không mang giày mà phải đi 
chân trần, phải quỳ úp mặt sát đất. Các Giám mục mỗi 
người được ngồi trên một tấm thảm thêu thùa rất đẹp, 
được mang giày và thực hiện phép xã giao theo kiểu Pháp. 
Chưa bao giờ ở triều đình lại có một buổi họp trang trọng 
đáng nhớ như lần đó. Người ta không bỏ sót bất kỳ những 
chi tiết nào làm buổi lễ thêm tuyệt vời, chẳng hạn đem 
chiếu chỉ trên những khay mạ vàng, bước đi nhịp nhàng 

                                                
163 Đức cha Pallu đã khởi hành tại hải cảng Port-Louis (Pháp) ngày 
11.04.1670 và tới được kinh đô Juthia ngày 27.05.1673. 
164 Lá thư của Đức Giáo Hoàng Clêmentê IX bằng tiếng la tinh và lá thư của 
vua Louis XIV bằng tiếng Pháp (xem : Adrien LAUNAY, Histoire de la 
mission de Siam. Documents historiques, Tome I, Paris, Téqui, 1920, trang 
45-46). 
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theo tiếng nhạc. Người ta đi qua nhiều sân có lính đứng 
giàn hàng, đi qua nhiều phòng có các quan đủ các phẩm 
trật. Tất cả đều giữ yên lặng tuyệt đối. Quân lính thì đứng 
nghiêm, còn triều thần thì quỳ khấu đầu. Tất cả biểu lộ 
tình cảm quý trọng phi thường đối với Đức Vua. Nhà Vua 
ngự trên ngai vàng lộng lẫy ở phòng cuối cùng của cung 
điện, y phục nạm đầy châu báu rực rỡ, đầu đội vương 
miện. 

273. Sau khi đọc xong các lá thư, Đức Vua bày tỏ sự 
hài lòng, đặt nhiều câu hỏi vừa tò mò vừa lộ vẻ ân cần về 
cá nhân Đức Giáo Hoàng và Đức Vua Pháp, về tính chất 
của mỗi chức vị, về phẩm giá của Toà Thánh, về vẻ đẹp 
của nước Pháp. Để tôn vinh các Giám mục, nhà Vua cho 
mời các ngài dùng trầu cau, tặng các ngài vải lụa Trung 
Quốc màu tím để may trang phục Giám mục. Và cuối 
cùng nhà Vua nói riêng với Giám mục Béryte là vì chính 
ngài đã mở đầu mối quan hệ giữa hai Đức Vua thì ngài 
phải chăm lo tìm cách duy trì và gia tăng mối quan hệ đó. 

274. Sau lần đó, Vua còn tổ chức vài buổi triều yết nữa 
ở lâu đài Louvo cách Juthia 2 dặm. Buổi nào Vua cũng 
dành nhiều biểu lộ quý mến và vinh dự không những cho 
bản thân các Giám mục mà còn cho nước Pháp khiến mọi 
người ngoại quốc chứng kiến đều sinh lòng ghen tỵ. 
Nhưng không có gì gây ấn tượng cho Đức Giám mục 
Béryte. Ngài chỉ hy vọng lợi dụng những lần như thế để 
có dịp hoán cải lương dân. Giữa những vinh dự ngài đang 
hưởng, ngài không đánh mất lòng quý trọng và tình yêu 
ngài đã khắc sâu trong tâm hồn đối với những sỉ nhục, 
khinh khi. Ngài sẵn lòng quay về ẩn mình trong Chủng 
viện nghèo nàn của ngài hơn là đến phô mình ra giữa chốn 
triều đình. 
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275. Trong các chứng cớ vững chắc chứng tỏ lúc đó 
ngài đang thực hành nhân đức của cuộc sống ẩn dật, điều 
nổi bật nhất phải kể đến đó là lòng tuân phục phán quyết 
và từ bỏ ý riêng đã làm ngài ngưng thực hành một số hãm 
mình khắc khổ mà ngài vẫn can đảm giữ bấy lâu nay, để 
theo ý của Roma : Toà Thánh đã cho rằng những người 
Tông đồ theo gương Chúa Giêsu, gương mẫu của mọi 
Tông đồ, bên ngoài phải sống đời bình thường của con 
người, [nên không thể thực hành khắc khổ như ngài]. Đức 
cha Lambert đã vạch ra một kế hoạch sống rất hãm mình 
và hoàn thiện cho ngài và cho các nhà truyền giáo. Mặc 
dầu ngài đã xác định sống như thế bởi nhiều lý do mạnh 
mẽ, nhưng khi biết Toà Thánh không chấp thuận nền tảng 
và những lý do ngài đã trình bày, ngài đã vâng lời từ bỏ 
cách bình thản những gì ngài đã vui thích ấp ủ với tất cả 
hăng say. Ngài còn dạy mọi người là có những điều tự nó 
là cực tốt, nhưng không còn tốt đối với ta một khi các bề 
trên đã xem xét thấy chúng không thích hợp với bậc sống 
của ta hoặc của những người thuộc quyền chúng ta165. 

276. Đức Giám mục Héliopolis trở lại Xiêm càng gia 
tăng thêm công việc cho Đức cha Lambert. Ngài không 
ngừng tìm cách để phát triển đạo Chúa Kitô hơn nữa ở 
vùng Đàng Trong yêu quý của ngài. Ngài gửi đến đó một 
nhà truyền giáo [Bénigne Vachet] mang theo vài lễ vật 
tiến Vua, và một lá thư viết bằng chữ Hán trong đó ngài 
xin phép nhà Vua cho ngài đích thân đến vương quốc để 
thi lễ và để trình bày Đức Tin Công giáo mà ngài ao ước 
được loan báo cho nhà Vua và thần dân của Vua. Bản dịch 
đầy đủ của lá thư này đã được in ra năm 1680 trong một 
                                                
165 « Kế hoạch sống rất hãm mình và hoàn thiện » (un plan de vie) là ý định 
của Đức cha Lambert kết hợp tất cả các thừa sai thành Hội Dòng Tông Đồ. 
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tập sách, tựa đề « Relation des Vicaires Apostoliques de la 
Chine »166. Vua thuận tình đón nhận lá thư, và khi biết tin 
nhà truyền giáo mang thư từ nước Xiêm đến cho Vua 
đang ngã bệnh trên đường đi đến một trấn của Đàng 
Trong, Vua ra lệnh cho quan đại thần gửi các thầy thuốc 
đến để chữa trị. Vua còn cử người thay mặt Vua báo cho 
nhà truyền giáo đó biết nhà Vua cho phép Đức Giám mục 
Béryte đến triều đình, xây một nhà nguyện ở Hội An, hải 
cảng quan trọng nhất của vương quốc, xây một nhà để lưu 
trú, dạy dỗ giới trẻ và rao giảng Phúc Âm bất kỳ ở đâu. 

277. Phúc đáp thuận lợi đáng ngạc nhiên như thế làm 
nhà truyền giáo tràn đầy vui sướng, ngài liền gửi thư luân 
lưu đến toàn thể giáo dân Đàng Trong để thông báo về 
thiện ý nhà Vua, thư làm giáo dân đầy ngạc nhiên và vui 
sướng167. Đức Giám mục Béryte nhận tin vui ấy liền nghĩ 
là mình phải lợi dụng việc này không chỉ cho Đàng Trong 
mà còn cho nước Xiêm nữa. Và đây là cách ngài điều 
hành công việc, nhân lợi dụng một tình huống buộc ngài 
phải cầu cứu tới triều đình Xiêm.  

278. Cuối năm 1673, cha Laneau đã được chọn để làm 
Đại diện Tông toà Nam Kinh, giáo phận đang trống ngôi 
vì Đức Giám mục Métellopolis [Đức cha Cotolendi]168 đã 
qua đời, và để mở rộng quyền bính cho ngài cách riêng 

                                                
166 Relation… [1680], sđd, trang 149-153. 
167 Nhà truyền giáo nói đây là cha Vachet. Ngài bị bệnh lúc vừa tới Đàng 
Trong, cha Mahot và cha Manuel Bổn phải thay ngài mang thư và quà biếu 
của Đức cha Lambert tới triều đình. Sau đó, trở lại Hội An, các thừa sai hội 
ý nhau và quyết định viết một bức thư luân lưu báo tin vui cho toàn thể tín 
hữu giáo phận Đàng Trong. 
168 Đức cha Ignace Cotolendi, hiệu toà Métellopolis, (xem : chú thích của 
đoạn 197). 
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trên khắp nước Xiêm. Đức Giám mục Béryte cử hành lễ 
tấn phong Giám mục cho cha Laneau169 vào lễ Phục sinh 
năm 1674. Giám mục Héliopolis đã nhường vinh dự chủ 
phong cho Đức cha Lambert vì quý trọng nhân đức ngài, 
và cũng vì lòng tin tưởng mà cha Laneau dành cho ngài. 
Vừa được tấn phong xong, vị tân Giám mục đã cho bắt 
đầu một sứ vụ tại một làng quê xa kinh đô 2 hay 3 ngày 
đường. Đức cha Laneau cho lập một giáo xứ tại đó với vài 
người Công giáo thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, được 
bổ sung dần bằng các tân tòng người Xiêm, đối tượng 
chính của chức Giám mục của Đức cha Laneau. 

279. Có những người lương bị xao động vì những gì 
xảy ra trước mắt họ, đã lên tiếng phàn nàn là người ta 
muốn đưa vào đất nước họ một tôn giáo xa lạ mà không 
có phép của Đức Vua. Đức Giám mục Béryte đến gặp trực 
tiếp nhà Vua để tường thuật lên lời phàn nàn này, cũng 
như để xin Vua thuận cho phép các thần dân theo đạo. 
Ngài thúc giục nhà Vua vì tin là ông ta sẵn lòng ban cho 
ngài mọi điều, bởi ông đã biết Vua xứ Đàng Trong hiện 
đang cho dân chúng tự do đi theo Phúc Âm. Vả lại, nhà 
Vua sợ mất Đức Giám mục Béryte nếu ngài sang nhậm sở 
ở Đàng Trong, nơi lẽ ra nhà Vua xứ đó phải gửi một con 
thuyền sang Xiêm rước ngài đi. Do vậy, Vua nước Xiêm 
tự mình giàn xếp sao để thi ban ơn huệ mà vị Giám mục 
đang yêu cầu. Nhà Vua cũng đã cho người thăm dò để biết 
dự định của Giám mục về chuyến đi sang Đàng Trong ; 
qua đó, ông đành chờ dịp mà tạo thuận tiện cho việc loan 
truyền Phúc Âm trên vùng đất của ông. 
                                                
169 Đức cha Louis Laneau (+1696) theo Đức cha Pallu tới Xiêm lúc 27 tuổi. 
Có lẽ ngài là người gần gũi, thân tín và trung thành nhất đối với Đức cha 
Lambert. 
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280. Đức Giám mục đã trả lời cho người đến dò hỏi ý 
định ngài là thực tình ngài rất đau lòng khi phải rời nước 
Xiêm và xa cách Đức Vua mà ngài còn mắc nhiều món nợ 
lớn. Nhưng ngài còn phải thi hành bổn phận đối với Thiên 
Chúa, phải trung thành với thừa tác vụ của mình, và không 
một lý do nhân loại nào lại ngăn cản ngài vâng lời Chủ tể 
vũ hoàn được. [Ngài còn thêm rằng :] tuy nhiên, Đức Vua 
là người luôn làm chủ được mọi tình hình170, có thể sắp 
xếp được mọi việc, nếu Đức Vua vui lòng thực hiện một 
giải pháp không chi khó khăn : đó là nhà Vua chỉ cần ra 
Sắc chỉ cho phép thần dân được tự do như Vua Đàng 
Trong vậy. Như thế, khi lợi ích của vinh quang Chúa được 
cân chia giữa hai vương quốc, ngài có thể phân đôi nơi ở 
ngài ra giữa 2 nước. Và ngài cam kết rằng sau khi đi một 
vòng xứ Đàng Trong, nơi ngài được giao đích danh chăm 
sóc Giáo Hội ở đó, ngài sẽ sớm trở về Xiêm ngay khi có 
thể để vâng lệnh và chiều theo ý thích Đức Vua. 

281. Nhân vật trung gian về báo cáo lại với Đức Vua 
cuộc chuyện trò giữa ông với Giám mục Béryte, đã trình 
bày cách tế nhị những quan điểm của vị Giám mục khiến 
nhà Vua tự nguyện, mà không hề biết ý định của các Đại 
diện Tông toà là qua câu chuyện trò, muốn yêu cầu một 
văn bản chính thức cho phép muôn dân trở lại đạo, nên 
trong một buổi nghị triều đầy đủ quần thần đã tuyên bố là 
Vua nghĩ việc thần dân theo đạo Kitô là rất tốt. Nhưng nhà 
Vua không thể công bố điều đó bằng một Sắc chỉ, vì 
người ta sẽ xem đó như một lệnh bắt buộc, điều này không 

                                                
170 « Temprament » : « Il se dit fig. En parlant d'affaires & de negociations, 
& sign. Accommodement, adoucissement. Il faut trouver quelque 
temperament dans cette affaire. chercher des temperaments. on tascha 
inutilement d'y apporter des temperaments. » (DAF, 1694). 
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đúng với ý ông. Sau đó nhà Vua cho người kín đáo nói với 
Giám mục Béryte rằng sau này ông sẽ công bố ý nghĩ trên 
cách long trọng171. 

282. Người ta có thể dễ dàng đoán được vị Giám mục 
vui mừng đến chừng nào. Từ 12 năm nay sống ở Xiêm, 
ngài đã không hề thối lui trước những trở ngại đã gặp khi 
gieo trồng Đức Tin trong đất nước này. Ngài tỏ lòng 
thương xót những lương dân đáng thương đến mức khi 
một nhà truyền giáo vừa đến Xiêm thưa với ngài là người 
lương thật đáng thương, trái tim bác ái cao cả đó thở dài 
trả lời : « Với tôi, tôi cho rằng tình trạng của họ sẽ làm tôi 
chết mất nếu tôi không có niềm an ủi là rồi đây sẽ lôi kéo 
họ ra khỏi đó được ». Nếu khi còn sống trên trần gian, 
ngài chưa nhìn thấy ước muốn hoán cải hoàn toàn vương 
quốc Xiêm được thực hiện, thì chắc chắn việc hoàn thành 
một công trình thánh thiện như thế sẽ được dành cho sức 
mạnh của lời cầu nguyện của ngài ở trên trời. Có lẽ nhờ 
những cố gắng bác ái thành toàn của mình bên cạnh Thiên 
Chúa, ngài đã thu xếp được một sứ bộ Công giáo do Vua 
Louis Vĩ Đại gửi sang Vua Xiêm vào năm này172, như một 
phương thế cuối cùng để chinh phục ông Vua ấy cùng 
vương quốc của ông cho Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do chủ 
yếu nếu không nói là lý do duy nhất nơi vị Vua đạo đức và 
hào hiệp của nước Pháp, vào cơ hội quan trọng này.  

                                                
171 « Sau đó nhà Vua cho người kín đáo nói với… » : câu sau cùng trong 
đoạn 281 này không có trong bản tường trình in ở tập Relation… [1680], 
(trang 246), là nguồn tài liệu chính để soạn giả viết lại câu chuyện xảy ra 
vào tháng 05.1674 tại Louvo nơi Vua Xiêm đang nghỉ mát. Theo hiểu biết 
của chúng tôi, việc « nhà Vua cho người kín đáo nói với… » có lẽ không 
phải là sự thật lịch sử. 
172 Ngày 03.03.1685, sứ bộ đầu tiên của Pháp xuống tàu tại Brest sang Xiêm La. 
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283. Đến đây, để không bỏ sót một ý nghĩ có thể cho ta 
biết được Đức Giám mục Béryte tế nhị đến đâu, ta cần lưu 
ý là sau khi đã nhờ người tâu lại với Vua nước Xiêm rằng 
nếu nhà Vua ban tự do lương tâm cho thần dân, mỗi năm 
ngài có thể ở lại mấy tháng bên cạnh Đức Vua. Khi gieo 
niềm hy vọng chỉ để làm vui lòng Vua như thế, tâm hồn 
dịu dàng của ngài đau khổ đến mức ngài phải thổ lộ với 
hai vị Đại diện Tông toà kia mà ngài yêu mến như huynh 
đệ và tôn kính như thầy mình, là ngài khổ tâm vì phải đề 
nghị một cách thế173 có thể không phù hợp với luật cư trú 
nhiệm sở174. Ngài còn nói ngài sợ rằng sau khi đã trú ngụ 
tại Đàng Trong và thi hành quyền Giám mục cách đàng 
hoàng, ngài không được phép rời nhiệm sở lúc nào nữa để 
lưu trú ở một nơi nào khác. Hai vị Giám mục cất nỗi nghi 
ngại của ngài bằng cách lưu ý ngài là mặc dầu mỗi vị Đại 
diện Tông toà có một lãnh thổ nhất định trong đó phải ấn 
định trụ sở chính, tất cả các Đại diện Tông toà đều mở 
rộng quyền tài phán cách khác nhau trên mọi miền của 
vùng truyền giáo. Do đó các vị Đại diện Tông toà có thể 
lần lượt dùng đôi chút thời gian vào những nhu cầu khác 
nhau. Để kết thúc, các ngài còn nói thêm cho Đức cha 
Lambert được an tâm là lời cam kết với Đức Vua Xiêm 
phải được Toà Thánh chuẩn y. Họ sẽ trình Toà Thánh 

                                                
173 « Tempérament » = giải pháp, cách thế. 
174 « Le Saint Concile, suivant & conformment ce qui a déjà est ordonné, 
déclare que tous ceux, qui, sous quelque nom & quelque titre que ce soit, 
sont prposez la conduite des Eglises Patriarcales, Primatiales, 
Métropolitaines, & Cathédrales, quelles qu'elles puissent estre, quand il 
seroient mesme Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, sont tenus & 
obligez de résider en personnes, dans leur Eglise & Diocese, & d'y satisfaire 
tous les devoirs de leurs Charges » (Concile de Trente, 23 Session, Décret 
de Réforme, Chapitre I). 
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tham khảo, và trong lúc chờ đợi Roma quyết định, Đức 
cha Lambert hãy cứ sống thanh thản. 

284. Tuy nhiên, ngài xin Đức Vua cấp cho 2 giấy thông 
hành, một cho phép ngài đi sang xứ Đàng Trong trên một 
chiếc tàu Đàng Trong hiện đang may mắn neo đậu ở hải 
cảng Xiêm, và một cho Giám mục Héliopolis đang nôn 
nao muốn đến Giáo Hội Đàng Ngoài của ngài trên một 
chiếc tàu lớn chuẩn bị ra khơi. Người ta dễ dàng cấp giấy 
thông hành cho vị Giám mục đồng liêu, thậm chí còn cấp 
thêm 6 khẩu đại bác và một số vũ khí theo thỉnh cầu của 
thuyền trưởng tàu lớn, để an toàn cho vị Giám mục. 
Nhưng người ta quyết liệt từ chối cấp giấy cho Giám mục 
Béryte. Người ta nói rằng Đức Vua đã nhắm ngài cho một 
kế hoạch lớn, nên nhà Vua không muốn ngài xa rời triều 
đình, bởi vì triều đình đang cần ngài phục vụ trong một ít 
thời gian nữa. 

285. Kế hoạch đó là nhà Vua muốn gửi sứ thần sang 
châu Âu, cụ thể là đến Toà Thánh và nước Pháp. Nhà Vua 
đặc biệt nghĩ rất tốt về Vua nước Pháp. Đức Giám mục 
Béryte là người đầu tiên được nhà Vua ban vinh dự thông 
tin cho biết dự án do tự mình Vua nghĩ ra đó. Ông dùng 
Đức Giám mục để hướng dẫn cách thực hiện. Ông kể cho 
ngài danh sách các người ông chọn làm sứ thần, xin ngài 
tư vấn để lập các hướng dẫn liên quan đến các quốc gia 
với những phong tục mới lạ chưa từng có ở phương Đông 
này. Cuối cùng, nhà Vua tuyên bố căn cứ trên tài khéo léo 
cũng như tình cảm của Đức Giám mục Béryte, Vua đã 
nhắm ngài làm người hướng dẫn cho các sứ thần của ông 
trên đường đi, và làm cố vấn cho họ tại triều đình nước 
Pháp cũng như ở Roma. Vua tin chắc rằng sự khôn ngoan 
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của Đức Giám mục Béryte sẽ thu xếp mọi sự thành công 
tốt đẹp ở cả hai nơi trên. 

286. Nếu lúc đó chương trình thực hiện được, chắc vị 
Giám mục đã không thể từ chối yêu cầu của nhà Vua. 
Nhưng bởi vì ngài qua đời trước khi hoàn thành công việc 
đang chuẩn bị, nên các dự kiến về Đức cha Lambert trở 
nên vô ích. Nhà Vua phải chờ đến năm 1681, nhân một 
con tàu Pháp ghé nước Xiêm, mới lợi dụng được cơ hội 
mà gửi các sứ thần mình ra đi. [Trước đó], ông đã thử mà 
không thành công, trong suốt 7 năm trời, với những con 
tàu các nước châu Âu khác, bởi lý do là lòng ghen tỵ dân 
tộc đã khiến những nước này từ chối yêu cầu của Vua 
Xiêm. 

287. Các sứ thần đã thực sự lên đường. Họ đi ngang 
qua Bantam và chờ đợi khá lâu con tàu lớn của Công ty 
Hoàng gia Pháp mới ra khơi. Họ lên tàu với nhiều tặng 
phẩm và nhân sự. Sau đó không ai còn nghe được tin tức 
gì về họ175. Năm ngoái nhà Vua [Xiêm] lại phái 2 người 
đại diện đến các bộ trưởng của triều đình Pháp176, để lỡ 
nếu những người trong chuyến đi đầu tiên đã thiệt mạng vì 

                                                
175 Ngày 03.09.1680, lần đầu tiên, một con tàu thuộc hãng Hải thương Đông 
Ấn của Pháp thả neo tại cửa sông Ménam : tàu « Le Vautour ». Nhân dịp 
này, sứ bộ Xiêm, gồm 3 vị quan, được cử sang Pháp và Roma. Rời cảng 
Băng Cốc ngày 24.12 năm đó, sứ bộ phải sang chờ đợi nhiều tháng tại 
Bantam mới lên được tàu « Soleil d’Orient ». Tàu « Soleil d’Orient » nhổ 
neo rời Bantam vào cuối tháng 8.1681. Sau đó, không còn ai biết tin về 
chuyến tàu này nữa, mọi người đều hiểu là con tàu đã bị nạn trên đường về 
châu Âu. 
176 Đầu tháng 10.1684, hai sứ thần của triều đình Xiêm La, được thừa sai 
Bénigne Vachet và thừa sai Antoine Pasco tháp tùng, đặt chân tới Pháp. Họ 
sẽ rời nước Pháp trên con tàu chở sứ thần Chaumont và giáo sĩ Choisy sang 
Xiêm ngày 03.03.1685. 
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đắm tàu, thì 2 người này sẽ là sứ thần thay thế. Hai sứ thần 
đi vòng qua Luân Đôn, tặng quà xứng đáng cho ngài 
Colbert (mà nay đã qua đời) và ngài Croissy, cả hai đều là 
bộ trưởng và là tổng trưởng Thượng thư. Vua Louis ra 
lệnh cho ông Seignelay177 đón họ ở Calais và rước họ về 
Paris trên xe tứ mã. Ở đó, họ được chiêu đãi phong lưu 
trong suốt 4 tháng. Sau khi được vinh dự tiếp kiến Đức 
Vua theo phong cách đất nước họ, không phải trong một 
buổi thiết triều chính thức, bởi vì tính chất đoàn sứ thần 
chỉ ngang cấp bộ trưởng, nhưng trong một buổi hiệp nghị 
tại lâu đài Versailles. Họ ngạc nhiên vì vẻ mỹ thuật ở đây. 
Họ thú nhận chưa bao giờ trải qua cảm giác ngạc nhiên 
hơn là khi vẻ uy nghiêm và nhân từ của Vua Louis đã biểu 
lộ ra với họ vượt quá lòng họ mong đợi. Người ta lại dẫn 
họ ra Brest cách tử tế, cho họ xuống đúng chiếc tàu chở 
ngài hiệp sĩ Chaumont178. Hiệp sĩ là người có công trạng 
và công đức nổi tiếng, được cử làm sứ thần ngoại thường 
của Vua Louis tại triều đình Xiêm. Và có vẻ như chính 
con tàu này lại sẽ chở các sứ thần Xiêm tới diện kiến Vua 
Pháp vậy. 

288. Việc trao đổi qua lại các vị sứ thần sau này sẽ đem 
lại hiệu quả như thế nào, việc đó có thể quy công cho Đức 

                                                
177 Bộ trưởng Jean-Baptiste Colbert qua đời ngày 03.09.1683. Bào đệ của 
ông là Charles Colbert de Croissy giữ bộ ngoại giao từ năm 1679. Con trai 
của ông là hầu tước Seignelay, ông này cũng mang tên là Jean-Baptiste 
Colbert (1651-1690), lên tiếp nối sự nghiệp của thân phụ. 
178 Alexandre de CHAUMONT (+1710), quãng 45 tuổi, dẫn sứ bộ Pháp rời 
cảng Brest ngày 03.03.1685. Ông và sứ bộ Pháp được triều yết vua Xiêm 
ngày 18.10.1685. Trở lại Pháp tháng 06.1686, ông cho xuất bản tập ký sự 
của ông : Relation de l’ambassade de Mr le Chevalier de Chaumont à la 
cour du roi de Siam, et de ce qui s’est passé de plus remarquable durant 
son voyage, Paris, 1686. 
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Giám mục Béryte đã cầu bầu bên Chúa. Sau khi được Vua 
Xiêm bày tỏ ý định, Đức cha Lambert đã góp ý để củng cố 
nó, trong ý hướng tìm vinh danh Thiên Chúa, nâng cao uy 
thế Toà Thánh, tôn vinh tổ quốc Pháp, bằng việc tòng giáo 
của một thủ lãnh đội vương miện sẽ lôi kéo theo toàn thể 
đất nước. Điều này sẽ là một tấm gương chung cho tất cả 
các Vua chúa lân bang179. 

 
Chuyến đi thứ hai sang Đàng Trong  
289-301 
289. Vậy là Đức Giám mục Béryte phải ở lại Xiêm theo 

lệnh Vua, không thể đích thân sang đất Đàng Trong được. 
Ngài cử hai nhà truyền giáo180 thay ngài đi trên một chiếc 
thuyền xứ Đàng Trong. Các thuỷ thủ giáo dân, vì ăn nói 
ngay tình kém kín đáo, đã đẩy các linh mục lâm cảnh cực 
kỳ khó khăn khi lên bờ. Nhưng cuộc bắt bớ các linh mục 
lúc đầu đã trở nên bình an vô sự. Bởi vì quan thượng thư 
thay mặt Vua tuyên bố là thay vì ngăn cản các linh mục 
rao giảng lề luật của Thiên Chúa chân thật, ý định của nhà 
Vua mong các linh mục mời Đức Giám mục Béryte đến 
để việc rao giảng thêm trọng lượng và đầy phúc lành. 
Quan mong các cha thay mặt quan đi đến Xiêm để mời 
Đức cha Lambert trên một chiếc thuyền Đức Vua sắp phái 
đến. Họ đến Xiêm vào tháng 4 năm 1675181 và lẽ ra rước 
                                                
179 Như chúng ta đã biết, tập tài liệu về cuộc đời Đức cha Lambert này được 
soạn ra vào năm 1685, sau khi sứ bộ đầu tiên của Pháp do hiệp sĩ Chaumont 
dẫn đầu lên đường sang Xiêm. 
180 Hai thừa sai Bouchard và Courtaulin. 
181 Ngày 16.04.1675, hai thừa sai Mahot và Vachet tới Juthia để rước Đức 
cha Lambert sang Đàng Trong. 
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Đức Giám mục Béryte đi ngay lập tức nếu điều đó chỉ tuỳ 
thuộc vào ý ngài. Nhưng ngài phải mất 2 tháng mới được 
Vua Xiêm đồng ý cách miễn cưỡng. Vua bắt Đức Giám 
mục năm sau phải trở lại không được lỗi hẹn. Cho dầu 
trên tàu người ta đối xử lịch sự đến đâu, việc đó cũng 
không khiến ngài bớt chịu đựng bao khổ sở trong chuyến 
hải trình ngót 2 tháng182. Vừa cập bến, người ta dẫn ngài 
đến ngay Kinh thành Huế và được vinh dự trước tiên đến 
chào quan thượng thư. Tại đây, người ta phục vụ Đức cha 
rất tồi tệ, nhưng ngài lại tỏ ra rất vui mừng vì cung cách 
quan sửa sai ngay tức thời mọi điều người ta tố cáo Đức 
cha, thậm chí thiếu chút nữa thay vì kết tội kẻ bị tố cáo, 
người ta nghiêm khắc trừng phạt kẻ đi tố cáo. Nhưng 
Thiên Chúa đã ban ơn cho Đức cha để ngài lên tiếng rộng 
lượng xin cho họ, và lấy điều lành đáp lại điều xấu cách 
rạng rỡ183.  

290. Nhà Vua xếp lịch triều yết trong một điền trang. 
Ngài mặc lễ phục Giám mục đi đến đó. Triều đình đông 
đúc hơn lệ thường. Tính hiếu kỳ đã thu hút nhiều khán giả 
đến xem điều chưa từng thấy : một người châu Âu trong lễ 
phục Giám mục, theo sau là vài người trong lễ phục linh 
mục, tất cả nhóm người đó toả ra bầu khí khiêm tốn nhã 
nhặn làm hài lòng tột độ ngay cả đến những đầu óc ưa chỉ 
trích nhất. Vị Giám mục đã được lòng mọi người bằng nét 
hiền hoà nhưng nghiêm trang. Ai nấy đều vui thích lắng 

                                                
182 Đức cha Lambert và hai thừa sai Mahot và Vachet xuống tàu tại cửa biển 
Băng Cốc ngày 30.07.1675. Hôm sau, tàu căng buồm ra khơi lúc bình minh. 
Sau một hành trình gian nan, Đức cha tới được Hội An ngày 06.09.1675. 
183 Trong những điều người ta tố cáo Đức cha, có chuyện ngài đã sang Đàng 
Ngoài năm 1670, rồi đã lén lút vào Đàng Trong không có phép triều đình 
năm 1671, và đã đưa 12 thiếu nhi xứ Đàng Trong sang Xiêm huấn luyện. 
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nghe bài diễn văn ngài tâu lên Đức Vua không phải với tất 
cả tinh tế người ta thường sử dụng trong các triều đình 
trên mặt đất này, nhưng với sự đơn giản đầy khôn ngoan 
mà Thiên Chúa soi sáng cho tôi tớ Người trong những 
trường hợp như thế. Ngài cảm ơn nhà Vua vì đã gia ân cho 
người đến Xiêm đón ngài đến, và sau khi đã khôn khéo ca 
tụng các đức tính trỗi vượt của nhà Vua trong vài câu, 
ngài đã xin Vua cho phép rao giảng, nơi công cộng cũng 
như ở nhà riêng, lề luật của Thiên Chúa chân thật, với 
cách cao thượng xứng tầm vóc một con người truyền giáo 
không vị nể ai. Nhà Vua vui vẻ đón nhận lời ca tụng và 
cho phép điều Đức cha Lambert xin, cùng với việc tự do ở 
lại hoặc ra khỏi vương quốc khi ngài muốn, cũng như ngài 
được gửi đến đây những người nào ngài xét thấy thích hợp 
để tiến hành dự định của ngài184. 

                                                
184 Câu chuyện Đức cha Lambert được tiếp đón tại triều đình kể đây đã 
được tường thuật khá chi tiết trong cuốn sách Relation… [1680], sđd, trang 
341-342. Tuy nhiên, theo chứng từ của cha Vachet, câu chuyện này không 
hề có thực. (Xem : Adrien LAUNAY, Histoire de la mission de 
Cochinchine…, sđd, trang 179 và 186).  
Nhân chuyến sang Đàng Trong lần thứ hai này, Đức cha có tới kinh đô Huế 
hai lần. Lần đầu từ ngày 19.9 tới ngày 15.10.1675, và lần thứ hai từ ngày 
09.01 tới ngày 17.02.1676. Trong nhật ký riêng, ngài không hề nói gặp mặt 
nhà vua (le roi) bao giờ cả, nhưng có ghi lại buổi yết kiến một vị hoàng thân 
(le prince) ngày 18.01.1676. Chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn đoạn tường 
thuật (hơi bí ẩn) như sau :  
« En suite de la négociation pour la visite du prince, on a été appelé à son 
audience. L’évêque y est allé avec Mr Vachet et de 3 ou 4 personnes. Il est 
allé en filet. Il est descendu proche de l’entrée de la première porte, ensuite 
il a passé une cour et est entré dans une salle où étaient plusieurs officiers et 
soldats. On a étendu des nattes à la mode du pays sur lesquelles il s’est 
assis. Comme il était en rochet, on ne se pouvait soûler de le regarder. 
Après un peu de temps, on est venu prendre quelques présents qu’il faisait 
porter, suivant la coutume, que le prince a agréée. Peu de temps après, on 
est venu quérir la chaire du prince qui était dans la salle où était l’évêque, 
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291. Sự đón tiếp thuận lợi như thế làm sư sãi các đạo 
khác sợ hãi, và gây ghen tức cho các người nước ngoài. 
Người ta nhanh chóng đồn thổi tin tức tới các trấn phủ xa 
xôi nhất ; bởi vậy, khi Đức Giám mục Béryte lên đường đi 
thăm viếng, ngài thấy mọi tâm hồn đều tỏ vẻ tôn kính đặc 
biệt với ngài. Người ta có thể hình dung ra Giáo Hội Đàng 
Trong được an ủi và gia tăng đến thế nào kể từ tháng 8 
năm 1675 khi ngài đến, cho tới tháng 4 năm 1676 khi ngài 
ra đi. Ngài thực hành quyền Giám mục ở mọi nơi. Hầu 
như tất cả các thầy giảng đều công nhận ngài là mục tử185 
chính thức của đoàn chiên Chúa Giêsu trong tư cách Đại 
diện Tông toà tại đất nước họ. Ngài đã nêu gương bác ái 
cho họ, làm họ say mê sự khôn ngoan của ngài, đến nỗi 
không thể chỉ nói với nhau những tình cảm chất chứa 
trong lòng, họ quyết định chuyển chúng vào một bức thư 
viết chung với nhau, gửi lên Toà Thánh đến tay Đức 
Thánh Cha Innocentê XI, hiện đang còn giữ ngai toà thánh 
Phêrô vì hạnh phúc của toàn thể Giáo Hội186. Bức thư này 
được 3 linh mục bản xứ và 109 thầy giảng cùng ký tên. Nó 
mở đầu bằng lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì Người đã 

                                                                                                    
qui a paru dans la même chaire, portée par des soldats, puis faisant halte et 
envisageant l’évêque de loin, s’est faire porter dans la salle qui est toute 
ouverte du côté de son palais. L’évêque l’a salué à la française et toute sa 
Cour étant debout, l’évêque y est aussi demeuré. La conversation a été assez 
longue et utile pour les affaires de la religion. Mr Vachet a fort bien réussi 
et ce prince a témoigné être fort content de la visite de l’évêque, qu’il lui a 
envoyé des présents de riz et de monnoye [sic] du pays. » (AMEP, volume 
877, p. 578). 
185 Bản văn của « AMEP, volume 122 » chấm dứt cách dang dở ở đây, phần 
tiếp theo cho đến đoạn cuối cùng nằm ở « AMEP, volume 877 ». 
186 Đức Giáo Hoàng Innocentê XI là vị Giáo hoàng thứ 238 của Giáo Hội, 
giữ toà thánh Phêrô từ năm 1676 đến năm 1689. Được phong chân phước 
năm 1961. 
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thương xót Giáo Hội Đàng Trong nên khấng ban những 
chân lý Phúc Âm cho vùng đất này. Sau đó, bức thư kể ra 
công lao của các cha dòng Tên, những người Tông đồ tiên 
khởi tại đây, rồi bức thư than phiền vì thuần phong của 
giáo dân đã buông lỏng dần. Bức thư lại tạ ơn Chúa lần 
thứ hai vì Người đã soi dẫn cho Toà Thánh quyết định gửi 
các Giám mục Đại diện Tông toà đến kích lệ họ trong cơn 
suy nhược. Các vị đã đích thân đến hoặc đã gửi các nhà 
truyền giáo đến trước dọn đường, đặc biệt các cha 
Hainques và Brindeau, vì làm việc quá sức nên đã qua đời 
ít năm trước và đã nổi tiếng là đạo đức hoàn thiện. Cuối 
cùng, sau khi đã nêu lên chung chung những hoa trái đang 
trổ sinh trong giáo đoàn và niềm hy vọng được thấy chúng 
ngày càng phong phú, bức thư kết thúc bằng lời khẩn xin 
Đức Thánh Cha bảo vệ họ trong tất cả mọi chuyện, để 
biến họ có khả năng chinh phục cho Chúa Giêsu nhiều 
linh hồn hơn nữa187. 

292. Trong khoảng 15 ngày, khi Đức Giám mục còn ở 
triều đình, không cần phải kêu gọi con chiên đến với mục 
tử. Tất cả họ tự đến quây quần chung quanh ngài. Ngài 
bận rộn liên tục đến nỗi để đủ thời gian ngài phải tiếp nối 
công việc ban đêm sang ban ngày. Ngài cử hành thánh lễ 
từ 3 giờ sáng. Trước đó ngài ban bí tích Thêm sức cho 
những ai đã được dọn mình. Đích thân ngài chuẩn bị cho 
họ bằng giáo lý về bí tích Thêm sức, và thường là một linh 
mục giảng tiếp bài huấn dụ sốt sắng về Tứ chung, hoặc về 
một vài đề tài thích hợp để củng cố họ trong Đức Tin và 

                                                
187 Lá thư tiếng nôm này được Adrien LAUNAY đăng trong Histoire de la 
mission de Cochinchine…, (sđd, trang 195-196) ; linh mục Đỗ Quang Chính 
đã cho dịch ra quốc ngữ và in trong cuốn Dòng Tên Trong Xã Hội Đại Việt 
1615-1773, (Hà Nội, nxb Tôn Giáo, 2008), trang 219-221. 
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trên đường nhân đức. Sau thánh lễ, ngài lại tiếp tục ban 
phép Thêm sức cho những người mới đến. Trong lúc ngài 
lắng nghe các thầy giảng đến báo cáo hoạt động của họ, 
hoặc ngài đưa ra những hoạt động mới, các cha thừa sai 
cắt nghĩa nghi thức Rửa tội cho các tân tòng sắp được Đức 
cha Lambert ban phép Rửa. Chỉ trong một địa điểm, người 
ta đếm được hơn 4.500 người được Thêm sức, khoảng 300 
người được rửa tội với đầy đủ nghi thức Giáo Hội, còn số 
hôn phối và nhất là số người xưng tội thì không thể đếm 
được. Khi đặt toà Giải tội vào 5 giờ chiều, thì thường là 
đến 3 giờ sáng hôm sau mới xong, với số hối nhân nhiều 
hơn số dự đoán. Thời gian còn lại được dùng để giảng các 
bài giáo lý khác nhau tuỳ theo khả năng trí tuệ, tuỳ theo 
tuổi tác thính giả, và thật khó tìm được vài giờ để ngủ nghỉ 
cũng như vài lúc để ăn uống. 

293. Các ngài làm việc cùng một kiểu đó trong khi đi 
thăm các phủ. Chỉ khác ở chỗ một phần ban ngày các ngài 
di chuyển từ nơi này sang nơi khác, còn suốt đêm thì 
giảng dạy, làm phép Rửa tội, Thêm sức, Giải tội, trao 
Mình Thánh Chúa và ban các phép cho người lành mạnh 
lẫn cho các bệnh nhân, hầu như không còn giờ để dâng lễ 
và nghỉ ngơi một chút. Ở đâu cường độ hoạt động cũng 
đều như nhau. Mỗi người đều cố gắng muốn bày tỏ ra 
lòng sốt sắng hết sức có thể được trong giáo đoàn vừa khai 
sinh của mình khi gặp vị Giám mục, dầu ngài chỉ đi 
thoáng qua. Thật vui thích khi chứng kiến những gì đang 
diễn ra tại mỗi nơi các ngài dừng chân chốc lát. Không 
người thợ truyền giáo nào được nghỉ giải lao. Mỗi vị ngồi 
tại một phòng riêng và chung quanh dày đặc giáo dân. Tất 
cả họ muốn nhiệt tình cách lành thánh giải mệt cho vị 
Giám mục bằng cách vây lấy các cha tuỳ tùng. Trong các 
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cuộc tụ họp đó, thường có các sĩ quan của Đức Vua đã 
tòng giáo. Họ cho là tình hình như thế kéo dài và quá đáng 
có thể đưa đoàn thừa sai vào nguy hiểm vì tạo ra mối hiềm 
nghi ở triều đình, cho dầu Đức Vua đã ban tự do. Vì thế 
khi nhóm này đã lãnh nhận bí tích đúng theo mục đích khi 
đến gặp đoàn, họ phải ra về nhường chỗ cho những người 
khác. Các ngài không thể không xúc động vì thương xót 
khi nhìn thấy giáo dân bị xua đuổi nói được là bằng vũ 
lực. Những người giáo dân ấy phải buồn rầu rút lui khỏi 
một nơi mà nếu được, họ muốn ở lại luôn mãi. Người ta 
không thể nói cho họ biết lý do người ta bắt họ hứng chịu 
nỗi buồn cá nhân vì lợi ích chung của Giáo Hội được. 

294. Trong nhiều việc kỳ diệu Thiên Chúa khấng ban 
qua thừa tác vụ của vị Đại diện Tông toà để bảo chứng 
Đức Tin, ít nhất người ta phải ghi nhận 2 chuyện đã diễn 
ra trước mặt mọi người, trong cùng một thị trấn nhỏ. 
Chuyện thứ nhất liên quan đến một phụ nữ có dấu hiệu 
quỷ ám rõ ràng. Đức Giám mục trao cây Thánh Giá đang 
đeo trên ngực ngài cho một cha [Vachet] đem đặt lên 
người đó. Cha đã thấy và nghe nhiều điều lạ thường đến 
mức không thể tin là tự bà ta làm được mà không do ma 
quỷ nhập vào [opilation]. Người ta kể lại với cha là khi 
cha vắng mặt, quỷ đã tuyên bố trước nhiều nhân chứng 
rằng nó sẽ không xuất ra khỏi bà ta, trừ phi Đức Giám 
mục đích thân đến gặp bà hoặc người ta đem bà đến gặp 
Đức Giám mục. Khi Đức cha Lambert hay tin như thế, 
ngài nói với nhà thừa sai bằng giọng dịu dàng nhưng 
cương quyết : « Thật không hợp lý khi chấp nhận ma quỷ 
ra luật cho ta. Chính chúng ta mới ra luật cho nó chứ. Nó 
sẽ xuất ra mà không cần tôi tới đó, hoặc bà ta được dẫn tới 
đây. Cha cứ việc đi gặp bà ta. Quỷ đã xuất ra và bà ấy đã 
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được giải thoát. » Thật vậy, vị linh mục thấy đúng là quỷ 
đã xuất khỏi bà ta vào chính lúc Đức Giám mục nói. Tại 
một vùng đất ngoại đạo, ngày nay ma quỷ vẫn còn ghi dấu 
ách thống trị của chúng bằng sự ám nhập như vậy ; đó 
không phải là chuyện khó tin, [vì] cũng như ngày xưa, 
chúng đã làm thế trên đất Pháp vào thời trước khi Kitô 
giáo được thiết lập. Chúa Giêsu muốn đặt vương quốc 
Người ở đây nên dùng một vị Giám mục để giải thoát cách 
tài tình một con người bị quỷ ám188. 

295. Điều kỳ diệu thứ hai xảy ra với một bé trai 10 
tháng tuổi. Bé đã bỏ bú 3 hay 4 ngày và không có biểu 
hiện gì còn sống. Cha mẹ cậu, mới cưới nhau được ít lâu, 
đã sầu khổ vì tai hoạ này. Cả hai mang thi thể nhỏ bé đó 
đến vị Đại diện Tông toà với niềm trông cậy Thiên Chúa 
có thể làm hồi sinh cậu bé nhờ lời cầu nguyện của vị Giám 
mục. Ngài ẵm cậu bé đang bất động và lạnh toát, đặt nó 
lên bàn thờ và phủ phục cầu nguyện. Ngài đứng dậy bế 
cậu bé trao lại cho mẹ nó và bảo cho nó bú bình thường 
như trước đây. Cậu bé vô tội lập tức mở mắt nhìn mẹ nó 
và mỉm cười. Cậu đeo lấy vú mẹ như các cậu bé khoẻ 
mạnh bình thường khác. Bởi vì người ta chưa đưa cậu bé 
đến các thầy thuốc nên chưa thể khẳng định rằng cậu bé 
đã thực sự chết hay chưa ; nhưng chắc chắc cậu ta biểu 
hiện ra như đã chết, và cậu không thể chuyển từ trạng thái 
như người ta thấy khi đưa cậu đến Đức Giám mục sang 
trạng thái như khi cậu được trả lại cho mẹ cậu, mà không 
có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Và người ta có thể 

                                                
188 Đức cha cho biết chuyện trừ quỷ này thực hiện ngày 02.02.1676 tại Huế, 
và người phụ nữ tên Mát-ta, vợ anh Phao-lô là thợ kim hoàn. Quỷ cho biết 
tên nó là Lucifer, đã nhập vào chị này từ 13 năm trước, với 10 tên quỷ khác 
nhỏ hơn. (Xem AMEP, volume 877, p. 579). 
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mạnh dạn viết ra được là nếu ngài không cho cậu bé từ cõi 
chết sống lại, thì ít nhất ngài cũng đã chữa lành hoàn toàn 
cậu bé trong chớp nhoáng mà không cần một phương 
thuốc nhân loại nào189. 

296. Những trợ giúp đặc biệt của Thiên Chúa như vậy 
đúng là những an ủi thực sự, nhưng ngoài những lần quá 
hiếm hoi như thế ra, chúng bị hoà tan trong bao nhiêu là 
đau khổ. Bởi vì suốt chuyến thăm viếng kéo dài 4 tháng 
trong 3 trấn phủ, khó mà nói rõ được rằng các nhà truyền 
giáo phải trèo bao nhiêu ngọn núi hiểm trở bằng đôi chân 
mình, vượt bao nhiêu đầm lầy, băng bao bãi cát nóng 
bỏng, qua bao nhánh sông và eo biển, chịu đựng thời tiết 
tồi tệ, chịu đựng mệt nhọc, hứng chịu những công kích từ 
những kẻ ác ý, vì ganh tỵ với lòng nhân từ nhà Vua dành 
cho các nhà truyền giáo. Thỉnh thoảng bọn họ bắt bớ các 
ngài, như kẻ tham lam bắt được mồi ngon, hoặc như kẻ 
thù tôn giáo ngăn cản được bước tiến của đạo. 

297. Đức Giám mục Béryte đã có một kinh nghiệm 
buồn về bọn họ vào ngày lễ Thánh Gioan Thánh sử, ngày 
mà ngài dành đặc biệt cho những người nghèo ở bệnh viện 
Hội An và Ca Chàm. Ngày đó, bệnh viện chứa nhiều 
người đủ mọi tầng lớp xã hội, mà chẳng ai trong họ biết 
trước chuyện gì. Vào 3 giờ sáng, Đức Giám mục thấy nhà 
ngài đang ở đầy ắp binh lính với đầy đủ khí giới. Họ như 
bầy sói nhảy bổ vào các con chiên. Người cha đầy lòng 
thương xót yêu thương giáo dân mình như yêu những 
người con trong Chúa Giêsu, thoạt đầu ngài cho một số 
người vào trong phòng ngài như nơi trú ẩn bất khả xâm 
                                                
189 Đứa bé tên Phêrô, được 4 tháng tuổi, cháu nội của ông Tô-Mát là người 
đón tiếp Đức cha Lambert lúc ngài ở kinh đô Huế. Chuyện khỏi bệnh kỳ lạ 
này xảy ra ngày 06.02.1676 tại Huế. (Xem AMEP, volume 877, p. 580). 
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phạm. Nhưng người ta cứ xâm phạm nơi trú ẩn đó, và ngài 
phải chịu thua bạo lực. Sau đó ngài đưa vào nhà nguyện 
tất cả những ai có thể chạy vào được. Nhưng còn có 55 
người không vào được nhà nguyện, họ bị chặn ở cửa và bị 
đánh đập khiến một số đổ cả máu ra. Một nhà truyền giáo 
[cha Vachet] tìm được cách thu hồi các tràng chuỗi, các 
tượng ảnh của họ, vì sợ bọn lính cướp đi và xúc phạm. 
Cha đã cất các vật thánh đó tại một nơi riêng để chúng 
được an toàn. Thật là một cảnh tượng xứng đáng với 
Nước Trời khi thấy thay vì cần được chăm sóc an ủi, 
những nạn nhân lại muốn người ta hân hoan với họ. Họ 
thành kính hôn lên giòng máu tuôn chảy từ vết thương, và 
tự cho mình hạnh phúc vì được Chúa xét xứng đáng chịu 
đau khổ vì lợi ích Tin Mừng. 

298. Khi cuộc hỗn loạn lên đến cực độ, một cậu bé một 
tuổi bị tách khỏi mẹ, vì mẹ đã bị người ta giam giữ cùng 
với một số người khác. Cậu ta phản ứng theo cách của 
mình tức là bằng khóc la. Người chị cỡ chừng hơn 5 tuổi, 
ẵm cậu bé và với vẻ trang nghiêm như người lớn, trấn an 
cậu như thể cậu đã khôn lớn hiểu biết : « Em nín đi, đừng 
khóc nữa. Em chịu khổ là vì đạo đấy. Đừng buồn nữa. Em 
mà khóc, bà con giáo dân và mẹ tội nghiệp của chúng 
mình sẽ đau lòng vì nước mắt của em hơn là vì vết thương 
của họ đó. » Lời động viên của một bé gái nhỏ xíu đã 
thấm sâu vào tâm hồn những ai chứng kiến khiến họ vừa 
đau đớn vừa vui mừng. Họ thán phục sức mạnh của lòng 
Tin trong một phái tính yếu ớt như thế và trong độ tuổi 
còn thơ dại đến thế190. 

                                                
190 Tai nạn bách đạo này (xảy ra ngày 27.12.1675 tại Hội An) là một trong 
những hậu quả do tình trạng căng thẳng và bất đồng giữa các thừa sai mới 
(người Pháp, do Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin sai đi) và các thừa sai cũ 
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299. Trời vừa rạng đông, người ta chuyển các tù nhân 
đi để điều tra. Nhưng đa phần họ đều nghèo khổ và không 
có hy vọng rút tỉa gì được nơi họ, người ta thả họ ra về 
hết. Tiếng đồn về một biến cố đáng buồn như thế tan dần 
trong ít ngày sau, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhà 
các vị truyền giáo ở trọ trong một thời gian cũng giảm 
người lui tới hơn lệ thường, nhưng có lẽ Thiên Chúa cho 
phép như thế để Đức Giám mục được nghỉ ngơi đôi chút 
đúng vào lúc ngài rất cần nghỉ dưỡng. Vì chẳng bao lâu 
sau đó, số giáo dân tuôn đến với ngài còn đông hơn bao 
giờ hết. Nhà nguyện phải mở toang cửa cho mọi người ra 
vào. Thánh lễ được cử hành ban ngày, sau khi mặt trời 
mọc. Người ta rao giảng công khai và ban các bí tích 
không chút e dè. 

300. Khi công việc vừa ngớt một chút, ngài phải quay 
trở lại triều đình vừa để phục vụ một số giáo hữu ở đó, 
đồng thời vừa để xin Vua cấp thông hành trở về Xiêm. 
Trên đường đi, Đức Giám mục Béryte ghé thăm các trấn 
phủ nằm ở vùng giữa vương quốc. Những người tân tòng 
sốt sắng nhất từ các phủ khác đến xin ngài trợ giúp vì họ 
không thể rước ngài về chỗ họ được. Ngài sẵn lòng dừng 
chân lại ở một phủ đang có cộng đoàn những thiếu nữ đạo 
hạnh, ta đã kể trong phần trước đây. Tại vùng đất đó, 
người ta gọi họ là các bà Mến Thánh Giá191. Họ gồm 12 

                                                                                                    
(dòng Tên, thuộc hệ thống bảo hộ truyền giáo Bồ Đào Nha). Nhật ký riêng 
của Đức cha Lambert cho biết như vậy : « On a su que le Père Barthélémy 
et Jean de Crux ont donné douze pièces d’étoffes d’or pour obliger les 
mandarins de venir à la maison de l’évêque prendre les chrétiens. » (AMEP, 
volume 877, p. 576). 
191 Đây là lần duy nhất, trong tập tài liệu dài 322 đoạn này, tên gọi 
« Amantes de la Croix » được nêu ra, mặc dù việc Đức cha thành lập dòng 
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người. Những bà kỳ cựu nhất khấn đơn trong tay vị Đại 
diện Tông toà với những cung cách đầy gương lành thánh 
đến nỗi những người tham dự đều chảy nước mắt cảm 
động. Sau đó một số đông thiếu nữ đến xin noi gương họ, 
khiến Đức cha buộc phải lập thêm một hoặc hai cộng đoàn 
giống hệt cộng đoàn đầu tiên. Ngài rất đau lòng khi từ giã 
họ192. 

301. Khoảng vào cuối tháng 4, ngài chia vương quốc ra 
cho 4 linh mục Pháp chăm sóc. Các cha được 3 linh mục 
bản xứ và 39 thầy giảng hỗ trợ193. Ngài đã biết khá đủ về 

                                                                                                    
các chị Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài năm 1670 (đoạn 254) và tại Đàng 
Trong năm 1671 (đoạn 267) đã được kể lại. 
192 Tại trang nhật ký ngày 13.12.1675, Đức cha để lại một tài liệu lịch sử mà 
chúng tôi nhận thấy rất đáng quý, đó là công thức khấn dòng Mến Thánh 
Giá do chính tay Đức cha viết ra bằng chữ quốc ngữ thời đó : « toi la Anna 
tlão tai duc thai ca vispo khan hua cũ duc chua bloi giũ minh doũ tling tu 
den khi chet va o cũ chi em lam moi su chung. » (AMEP, volume 877, p. 
574). 
193 Vào cuối tháng 04.1676, giáo phận Đàng Trong có 4 thừa sai người Pháp 
là các cha Courtaulin, Mahot, Vachet và Bouchard. Ba linh mục Việt Nam 
là các cha Luca Bền, Manuel Bổn và tân linh mục Louis Đoan. Phần cha 
Giuse Trang, linh mục Việt Nam đầu tiên, ngài đã qua đời có lẽ vào đầu 
năm 1675, mà Đức cha Lambert và chủng viện thánh Giuse tại Xiêm đã cử 
hành lễ cầu hồn cho ngài vào ngày 29.04.1675. – Tại Đàng Trong, trước khi 
trở lại Xiêm, Đức cha Lambert truyền chức linh mục cho thầy Louis Đoan. 
Sau đây là lịch trình chịu chức thánh của « Om Louis Douan », tại Hội An, 
như Đức cha đã ghi lại trong nhật ký riêng của ngài (lưu giữ ở AMEP, 
volume 877) : thầy giảng « Louis Doan » (theo kiểu viết của Đức cha, phát 
âm như chữ « la douane, sở thuế », tức theo tiếng Việt là « đoan ») là « một 
trong những người thông thái nhất của vương quốc » được sai đi học làm lễ 
nơi thừa sai Courtaulin. Ngày 29.02.1676 (năm 1676 là năm nhuận), thầy 
Louis chịu phép cắt tóc và bốn chức nhỏ, trong một thánh lễ (trong thánh lễ 
này, còn có một thiếu nữ được nhận vào nhà thử dòng Mến Thánh Giá nữa). 
Ngày 08.03, thầy lãnh chức phụ phó tế (subdiaconat). Chúa nhật 15.03, thầy 
chịu chức phó tế. Và ngày 21.03, hai ngày sau đại lễ thánh Giuse, thầy chịu 
chức linh mục « với rất nhiều gương sáng đạo đức » (avec beaucoup 
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khả năng và nhiệt tình của các thầy nên có thể tin tưởng 
vào sự dẫn dắt của họ. Người ta tiếp đón ngài cách tôn 
kính khi ngài đến và càng tôn kính hơn khi ngài đi. Xảy ra 
một cuộc tranh luận có tính danh dự giữa các quan lớn là 
ai sẽ lo chi phí cho Đức Giám mục ra đi. Một quan đầu 
trấn nọ chuyên trách chăm sóc người nước ngoài đã thắng 
thế nhờ năn nỉ thuyết phục những người khác. Quan đã 
hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đẹp. Quan cho trang bị một 
trong các chiếc thuyền đẹp nhất, không những lập đoàn 
thuỷ thủ toàn giáo dân mà còn cung cấp lương thực và tiện 
nghi. Quan còn biếu tặng nhiều món quà quý nhất ở đất 
Đàng Trong. Thế là Đức Giám mục Béryte xuống tàu với 
đầy lễ nghi tiễn biệt lẫn sản vật. Được hoàn toàn tự do 
điều hành con tàu, ngài dùng nó để đi thăm các trấn phủ 
miền phía nam trên đường đi. Giáo dân các trấn phủ đó đã 
không đến với ngài được vì nước lụt và vì xa xôi cách trở. 
Ngài đến Xiêm vào cuối tháng 5 năm 1676 với tâm trạng 
hạnh phúc và sẵn sàng vào việc194. 

 

                                                                                                    
d’édification), theo như chính lời khen của Đức cha Lambert. Vẫn theo nhật 
ký của Đức cha, thì vào năm đó, tân linh mục đã 68 tuổi và là một nhà nho 
lỗi lạc. 
194 Ngày 22.04.1676, lúc rạng đông, con tàu giương buồm rời bến Nha 
Trang đưa Đức cha trở lại Xiêm. Và chiều ngày 22.05, ngài về tới Juthia, 
toàn thể chủng viện thánh Giuse ra tận bến đò, vui mừng rước ngài vào nhà 
nguyện, cùng hát « Te Deum Laudamus » tạ ơn Thiên Chúa. 
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Những năm cuối đời 
302-322 
302. Đức Vua Xiêm đã nóng lòng chờ ngài. Ông bày tỏ 

niềm vui sướng được gặp lại Đức Giám mục tràn đầy sức 
khoẻ sau một chuyến công tác gian khổ và sau một thời 
gian vắng mặt lâu dài đến thế. Vua nói với ngài là ông 
muốn phái các sứ thần sang châu Âu. Tiếng đồn về đoàn 
sứ thần đã lan sang các quốc gia lân bang. Vua xứ 
Golconde biết được tin tức, liền muốn lợi dụng cơ hội này. 
Ông ta viết thư cho sứ thần của mình tại triều đình Xiêm, 
yêu cầu sứ thần đến gặp Giám mục Béryte, van xin ngài 
dàn xếp hoà giải với Vua nước Pháp, bởi vì hai bên đã bất 
hoà với nhau kể từ vụ vây hãm Saint-Thomé195. Việc vây 
hãm này đã từng một thời gây xôn xao tại Pháp. Viên sứ 
thần đã đại diện chủ nhân đến gặp Đức Giám mục với lời 
thỉnh cầu như trên. Đức Giám mục ngay lập tức viết thư 
cho ngài Baron196 lúc đó đang là tổng quản Công ty 
Hoàng gia Pháp tại Surate, trong lúc chờ đợi ngài đích 
thân can thiệp vào việc hoà giải, nếu ngài được cùng đi 
với sứ bộ Xiêm. 

303. Tuy nhiên cùng với Đức Giám mục Métellopolis 
[Đức cha Laneau], ngài lo lắng chia sẻ quỹ tài chánh và 
nhân lực mà các ngài đã nhận được một ít từ châu Âu, cho 
nhiều cứ điểm truyền giáo. Nhưng vì không đủ tiền chi 
                                                
195 Hải đội hãng Đông Ấn của Pháp (thành hình vào năm 1665) bị người xứ 
Golconde liên kết với Hoà Lan tấn công thê thảm tại cảng Saint-Thomé 
(São Tomé de Meliapur, Ấn Độ) tháng 09.1674. Đô đốc Jacob Blanquet de 
La Haye phải rút quân cách nhục nhã, lại còn phải mượn 2 con tàu của Hoà 
Lan mới hồi hương được về tới Pháp ngày 06.03.1675. 
196 Một lá thư của Đức cha Lambert gửi ông François Baron đang ở Surate, 
đề ngày 16.11.1676, lưu giữ được tại AMEP, (volume 850, p. 301-303). 
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cho những việc cần thiết cấp bách, Đức Giám mục Béryte 
chạy đến vay mượn nhà Vua nước Xiêm. Đức Vua cho 
ngài vay tất cả những gì ngài yêu cầu mà không tính lãi. 

304. Từ năm trước đó, ngài đã lo cung cấp cho Trung 
Quốc một vị Giám mục. Ngài đã gửi thư cho cha Grégoire 
Lopez197 tu sĩ dòng Đa Minh gốc Trung Quốc. (Ngài đã đề 
cử cha này lên Roma như ứng viên cùng làm Đại diện 
Tông toà với Đức Giám mục Héliopolis). Ngài mời cha 
đến Xiêm càng sớm càng tốt để được tấn phong Giám 
mục theo Đoản sắc Toà Thánh đã gửi đến các Giám mục 
Pháp. Khi từ giáo phận Đàng Trong về, ngài nhận được 
thư của cha Lopez viện lý do tuổi tác và một số lý do khác 
nữa, để từ chối gánh nặng. Đức Giám mục viết thư trả lời 
ngay là khẩn lệnh của Đức Thánh Cha có giá trị hơn mọi 
cáo lỗi của cha, nên xin cha đến ngay lập tức. Để dự 
phòng, ngài đã gửi cho cha những quyền hạn để sử dụng 
trước khi ra đi và trong chuyến đi, tuỳ theo sự khôn ngoan 
của cha. Cho đến bây giờ, không ai hay tin gì về cuộc tấn 
phong đó. Hãy cứ hy vọng lễ tấn phong có thể đã diễn ra 
trên đất nước Trung Quốc, do Đức Giám mục Héliopolis 
chủ phong, vì người ta cho là hiện nay Đức cha đã vào 
được vào Đế quốc mênh mông đó để thực thi quyền Đại 
diện Tông toà, đồng thời là người Tổng quản trị ở đó198. 

305. Trong khoảng thời gian này nhà Vua Xiêm vẫn 
bày tỏ lòng nhân hậu đối với các nhà truyền giáo Pháp, 
                                                
197 Ngày 04.01.1674, Toà Thánh bổ nhiệm cha Grégoire Lopez làm Đại diện 
Tông toà Nam Kinh. Ngài là Giám mục người Trung Hoa đầu tiên, được tấn 
phong ngày 08.04.1685, hiệu toà Basilée. 
198 Cha Grégoire Lopez (Luo Wenzao, tiếng Việt là Lỗ Văn Tảo) được thụ 
phong Giám mục tại Quảng Châu từ tay Đức cha Bernadino della Chiesa, 
bởi vì Đức cha Pallu đã qua đời tại Phúc Kiến ngày 24.10.1684. 
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đặc biệt ngày càng thêm quý mến Đức Giám mục Béryte. 
Ông bỏ tiền riêng ra để mua cả một dinh cơ 2 tầng xây 
bằng gạch cho các ngài ở. Ông cho một cận thần đem đến 
tặng ngài một toà giảng mạ vàng và bắt viên cận thần 
tham dự các buổi giảng dạy lẫn giảng lễ, để về tường thuật 
lại cho Vua. Trước mặt một số đại thần, Vua tuyên bố 
thêm một lần nữa là ông không ngăn cản thần dân theo 
đạo Công giáo. 

306. Đức Giám mục không hề quên cảm ơn Đức Vua vì 
ngần ấy biểu hiện hào hiệp của Vua. Vì Vua không cho 
phép ngài quay trở lại xứ Đàng Trong, ngài gửi 2 nhà 
truyền giáo đến đó để nhận biết tình hình mọi chuyện. Con 
tim ngài như đã gắn chặt vào Giáo Hội mà ngài là vị mục 
tử thứ nhất ở đấy199. Niềm vui của ngài là được đến đấy 
kết thúc công việc đồng thời kết thúc cuộc đời ngài. 
Nhưng ngài phải ở lại Xiêm vì lệnh của Vua cũng như vì 
công việc chung của các sứ vụ mà ngài, tuy mang danh 
đồng gánh vác với Đức Giám mục Métellopolis, nhưng 
phần nặng nhất vẫn do ngài lãnh vì vị Giám mục kia tin 
cậy và kính trọng con người cũng như công trạng của vị 
đồng nghiệp. 

307. Ngài bận rộn với công việc và với việc thực hành 
đều đặn các nhân đức, cho đến giữa năm 1678. Cho đến 
lúc đó những cơn đau thường xuyên của ngài, biểu hiện 
bệnh kết thạch mắc từ thời còn ở Pháp, nay bỗng trở nặng 
đáng kể và tạo ra những cơn đau liên tiếp đến xé ruột. 
Ngài cảm thấy bây giờ cho dầu nhà Vua có cấp thông 
                                                
199 Di chúc của Đức cha Lambert (lập ngày 22.7.1675) gồm có 6 điều. Ở 
điều thứ 4 và điều thứ 5, ngài căn dặn phải dùng tất cả gia sản của ngài còn 
lại tại Pháp vào việc xây dựng và duy trì một chủng viện đào tạo hàng giáo 
sĩ tại giáo phận tông toà Đàng Trong. (Xem AMEP, volume 8, p. 150-153). 
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hành để đi xứ Đàng Trong, ngài cũng không thể liều đi 
được nữa. 

308. Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời [1678], ngài bị một cơn 
đau tấn công. Lúc đầu nó không mạnh đến mức đáng sợ 
mặc dầu ngài đã phải vô cùng đau đớn. Nhưng nó biến 
sang hình thái nguy hiểm và nhạy cảm hơn. Ngài còn 
muốn cử hành thánh lễ hôm đó. Phải khó khăn lắm ngài 
mới đọc xong được buổi lễ và bắt đầu nằm liệt giường 
luôn. Người ta báo tin cho Vua, theo phong tục của nước 
này khi có nhân vật quan trọng cấp quốc gia lâm trọng 
bệnh. Nhà Vua bị chấn động bởi tin trên, lập tức phái ngay 
viên thái y người Hoa tài giỏi nhất đến ngài cùng với lệnh 
dụ không được tiếc công sức thuốc men, miễn là hồi phục 
cho con người mà Vua yêu quý, thậm chí yêu dấu cách 
đặc biệt. Vua phái tiếp một số viên thái y khác bổ sung để 
cùng hội chẩn cho bệnh nhân. Nhà Vua thường xuyên 
triệu bọn họ đến báo cáo cho ông về tình trạng của Đức 
Giám mục, và để nghe họ đối chiếu với nhau. Khi nghe họ 
chia sẻ ý kiến cho nhau, Vua hiểu được là người bệnh này 
có thể mắc chứng bệnh giống như trước kia ông đã từng 
mắc phải. Ông truyền lệnh cho họ đem đến Đức cha 
Lambert các lọ thuốc vô cùng quý hiếm chỉ dành cho Vua, 
và lệnh cho họ phải gắng hết sức chữa lành ngài, bất kỳ 
với giá nào, miễn là đừng để ngài ra đi nếu còn có thể duy 
trì cuộc sống được. 

309. Trong những ngày đầu uống các lọ thuốc đó, ngài 
thấy dễ chịu được một chút. Nhưng rồi cơn đau trổi dậy. 
Và người ta sợ rằng nếu cơn sốt đến, nó sẽ mang ngài đi 
luôn. Nhưng Thiên Chúa muốn hoàn thành công trình 
thanh tẩy Đức cha Lambert bằng những đau đớn khốc liệt 
kéo dài trọn cả năm, và đội triều thiên cho ngài bằng cuộc 
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tử đạo dữ dội như vậy mà ngài hằng ao ước bấy lâu khi 
còn ở Pháp, cũng như đi tìm ở tận cùng thế giới. Chúa đã 
tìm được cách làm khổ Đức cha Lambert để tập luyện đức 
kiên nhẫn cho ngài đến mức độ cuối cùng, đồng thời ban 
cho đủ sức và đủ kiên nhẫn để không ngã quỵ dưới sự ác. 

310. Bệnh kết thạch và sạn thận không phải là những 
bệnh thường gặp ở Trung Quốc và các nước phương 
Đông. Những thầy thuốc chữa trị ngài không nắm chắc 
ngài mắc bệnh đó cho dầu các triệu chứng lẽ ra khiến họ 
phải tin như thế. Thực ra họ không thấy rõ ngài đau gì nếu 
chưa thử nghiệm bằng phương pháp thăm dò [la sonde], 
điều này không tuỳ thuộc vào họ vì người bệnh không 
muốn thử mà chỉ cam lòng chịu khổ. Đàng khác những 
triệu chứng phụ lại biểu hiện các chứng bệnh ngược lại. 
Họ chữa bệnh cho ngài theo dấu vết đó. Cho nên không có 
gì đáng ngạc nhiên khi họ chỉ làm nhức nhối thêm hơn là 
làm dịu các cơn đau. 

311. Khi mới bắt đầu ngã bệnh, mỗi lần có người đến 
gần ngài với vẻ mặt âu sầu để chia sẻ đau đớn với ngài, 
ngài chỉ cười vì sự thương xót người ta dành cho ngài. 
Lấy vẻ bình thản, ngài xin mọi người đừng tỏ ra quá đau 
khổ cho ngài. Ngày lễ Giáng Sinh, ngài còn cố gắng cử 
hành thánh lễ và chỉ thiếu chút nữa là ngài ngã quỵ ở bàn 
thờ. Cho đến lúc đó, ngài vẫn còn sức thỉnh thoảng đứng 
lên để đỡ mệt. Nhưng sau khi bị cơn sốt nhỏ từ từ thấm 
nhiễm, thiêu huỷ chút sức lực còn lại, ngài bắt buộc phải 
luôn luôn nằm giường. Vào lúc đó, sau khi mắc chứng táo 
bón trong nhiều tháng, ngài lại chịu tiếp bệnh tiêu chảy. 
Thân thể ngài chỉ còn da bọc xương, bắt đầu lở loét nhiều 
nơi vì phải nằm bất động, và còn mọc ung nhọt tứ tung. 
Ngài chịu đau đớn bên ngoài cộng thêm đau đớn vì các 
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ung nhọt nội tạng. Tất cả chúng thường xuyên châm chích 
ngài mãnh liệt đến nỗi kiên nhẫn như ngài mà người ta 
vẫn nghe ngài kêu la to tiếng ban ngày, và ban đêm thì cứ 
mỗi khắc ngài lại rên lên. 

312. Ngài đã thường cầu xin Thiên Chúa ban cho ngài 
ơn chết trên Thập Giá, và nói được là Chúa đã nhậm lời. 
Bởi vì ngoài những đau khổ thể xác như ta vừa kể trên 
đây, Thiên Chúa còn để ngài theo gương Chúa Giêsu Kitô 
trên đồi Canvê, trong tình trạng chán nản tột cùng, khi 
Người giảm các đau đớn cảm giác, các đau đớn này Người 
thường đổ lai láng trên Đức cha Lambert, nhưng lại ban 
cảm giác nội tâm của một nỗi buồn sâu đậm khiến ngài 
như tham dự vào cuộc hấp hối của người Thầy yêu dấu. 
Nhưng mặc dầu bên ngoài ngài có vẻ bị hành hạ và rối 
loạn, ngài nói là lòng thương xót Thiên Chúa vẫn để phần 
thượng đẳng của tâm hồn ngài hưởng bình an bất biến. 
Ngài có linh cảm là sau khi ngài ra đi, hoạt động của Đạo 
Thánh sẽ luôn tiến triển ngày càng tốt đẹp. Chính linh cảm 
này trở nên như một sức nâng đỡ kín đáo cho mọi khổ ải 
ngài đang chịu đựng. 

313. Khoảng một tháng trước khi qua đời, thân xác ngài 
ngày càng suy nhược, ngài càng cảm thấy các mối phiền 
muộn trong tâm trí giảm dần. Ngài chỉ còn một nỗi lo lắng 
mơ hồ nào đó khiến ngài cứ thỉnh thoảng phải đổi giường. 
Và đôi lúc khi nghĩ đã làm gương xấu cho những người 
chứng kiến ngài bị bó buộc phải tìm kiếm cách giảm nhẹ 
đau đớn đôi chút như thế, ngài khiêm tốn xin họ đừng noi 
gương xấu đó. Rồi ngước mắt lên trời, ngài dịu dàng than 
van vì đã không phạt xác như đáng chịu hơn là than van vì 
những đau đớn triền miên ngài đang chịu đựng. Ngài 
thường xuyên lập lại câu ngắn ngủi này : « Xin Chúa gia 
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tăng đau khổ cho con, miễn là Chúa cũng gia tăng cho con 
sức chịu đựng ». 

314. Người ta đề nghị với ngài hãy khấn để xin ơn lành 
bệnh. Ngài nghĩ phải hỏi ý kiến Đức cha Métellopolis, vì 
ngài thường bàn chuyện lương tâm với Đức cha 
Métellopolis. Và để lưu ý Đức cha Métellopolis về tình 
trạng sẵn sàng của mình, ngài nói là ngài không dám cầu 
xin sự sống, bởi vì ngài không nghĩ đó là ý Chúa muốn, vả 
lại ngài cũng đã đến tuổi chồng chất suy nhược cơ thể đến 
mức không thể quỳ gối cầu nguyện và làm được việc hãm 
mình nào nữa, thì sống thêm chỉ làm gương xấu cho tất cả 
các nhà truyền giáo, nhất là cho những người mới từ châu 
Âu đến. 

315. Những nhà truyền giáo đang ở Xiêm đến thăm 
ngài, và những phục vụ nho nhỏ như họ chia phiên chăm 
nom ngài trong 5 hay 6 tuần, đó là những niềm an ủi chính 
và duy nhất ngài cảm nhận được trong tình trạng liệt 
giường như thế. Tuy vậy, dầu họ không muốn, những bận 
rộn đủ loại khiến họ phải đi đây đi đó liên tục, và tước 
đoạt mất niềm an ủi cho ngài cũng như cho họ trong 
những ngày ngài sắp ra đi, mà họ ước sao níu kéo lại được 
bằng giá mạng sống họ. Chính ngài không chờ họ cáo từ 
ngài. Khi ngài thấy có người đến tìm gặp họ, ngài tiễn họ 
bằng cách hy sinh không nhìn đến nhu cầu mình, ngài 
nói : « Hãy đi lo công việc Chúa, cứ để tôi chịu đựng đến 
chừng nào tuỳ Người muốn, cũng như chịu đựng mà 
không được thụ vật nào an ủi tuỳ ý Người ». 

316. Khi thấy mọi thuốc men cũng như mọi chăm sóc 
của con người đều vô ích, ngài khẩn thiết xin Của ăn đi 
đàng, mặc dầu ngài vẫn thường xuyên rước lễ. Ngài đón 
nhận Mình Chúa cách quý trọng và hồi tâm cách đặc biệt. 
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Sau đó, mặc dầu hết sức yếu nhọc, ngài dõng dạc tuyên 
xưng Đức Tin theo công thức các Giám mục. Người ta 
làm phép Xức dầu cho ngài. Mọi người hiện diện lúc đó 
đều chảy nước mắt khi thấy ngài tỏ ra kiên vững và vui 
sướng vì giờ hạnh phúc vĩnh cửu đã gần kề. Ngài khát 
mong giờ đó cách mãnh liệt. Ngài vui sướng hỏi đã sắp tới 
lúc chưa. Ngài xin Đức Giám mục Métellopolis và các 
giáo sĩ vây quanh ngài đừng buồn, vì nếu Thiên Chúa dủ 
lòng thương xót theo như ngài hằng cậy trông duy nhất 
vào lòng nhân từ Người, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu 
Kitô, ngài sẽ không quên họ khi về trời bên cạnh Đức Vua 
thần thánh của ngài. 

317. Từ sáng sớm, ngài xin làm nghi thức phó dâng 
linh hồn, vì ngài sợ mất đi những trợ giúp của Giáo Hội 
trong giờ nguy hiểm này, hoặc sợ người ta hoãn lại đến 
lúc ngài không còn ý thức nhận được ơn ích nữa. Vào đêm 
ngài qua đời, ngài còn ước muốn xưng tội. Ngài còn tự 
chủ đầu óc và phán đoán như khi khoẻ mạnh, nhưng hầu 
như không bập bẹ nên lời. Ngài rước lễ lần sau hết với nỗi 
khao khát tột cùng được sớm mãi mãi kết hiệp cùng Chúa. 
Ngài thì thầm lời tuyên xưng Đức Tin qua miệng một nhà 
truyền giáo, theo lệnh ngài, đang đọc nó dõng dạc. Sau đó 
nhà truyền giáo nhìn lại thấy đôi mắt ngài đắm đuối dán 
chặt vào cây Thánh Giá, và thanh thản trút hơi thở cuối 
cùng. Lúc đó khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 6 năm 
1679, vào tuổi 61200. Khi khám nghiệm tử thi, người ta dễ 

                                                
200 Có sự nhầm lẫm nơi đây : Đức cha từ trần, không phải ở tuổi 61, nhưng 
ở tuổi 55. Đó không phải là nhầm lẫn duy nhất trong bản văn gồm 322 đoạn 
này (trên 170 trang viết tay, khổ lớn). Bởi vì, theo ý kiến chung của các sử 
gia hiện nay, ở đoạn 269, không phải « le 19 Mars de l’année 1672 » mà là 
« le 29 Mars de l’année 1672 » ; ở đoạn 301, không phải « Mai de l’année 



195 

dàng nhận thấy các vết ung loét nội tạng và 3 viên sạn nhô 
ra khỏi thận, làm một quả thận bị hư. Như thế phần lớn 
cuộc đời ngài sống trong đau đớn cực độ, nhất là trong 10 
tháng cuối cùng khi cơn bệnh hành hạ ngài cách tàn khốc 
và liên tục không dừng. 

318. Khi tin báo Đức cha Lambert qua đời lan khắp 
kinh đô, các giáo sĩ và tu sĩ, người Tây Ban Nha lẫn Bồ 
Đào Nha, dòng Đa Minh cũng như dòng Tên, từng chia sẻ 
việc chăm sóc các tín hữu trong hai giáo xứ, đều đến canh 
xác ngài. Nhiều giáo dân trong 2 họ đạo đến chào tiễn biệt 
ngài, tỏ lòng vô cùng quý mến công trạng ngài, thán phục 
nhân đức ngài. Nhiều người thế tục đủ mọi quốc tịch, có 
đạo hoặc không theo đạo, đều đến thương khóc ngài, như 
khóc một người Cha, hoặc như một nhân vật đặc biệt thu 
hút ánh mắt và con tim của mọi người. 

319. Nhà Vua bị chấn động vì sự mất mát đó. Ông đã 
không tiếc gì để cứu ngài, và ông tự hào mình là người 
biết rõ giá trị Đức cha Lambert hơn bất kỳ ai khác thông 
qua những lần thường xuyên gặp gỡ thân tình. Cho đến 
nay, ông vẫn còn lưu giữ trong ký ức lòng kính trọng ngài 
đến mức tôn thờ. Từ đó, người ta dễ dàng hiểu ra nỗi bàng 
hoàng của các nhà truyền giáo Pháp. Toàn bộ nguồn lực 
duy nhất của họ bây giờ chỉ còn là hy vọng chắc chắn vinh 
quang vĩnh cửu Chúa ban cho người tôi tớ và ngài tiếp tục 
chăm lo bằng những lời cầu bầu trên trời, cho công việc 
truyền giáo mà ngài đã khởi sự cũng như củng cố trên trần 
gian ròng rã suốt 17 năm trường, đã tự nguyện sống lưu 

                                                                                                    
1677 » mà là « Mai de l’année 1676 », v.v…, cũng như ở các đoạn 255 và 
290 mà chúng ta đã xem qua. 
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đầy xa quê hương để chinh phục các linh hồn dân ngoại 
lẫn Vua chúa tại miền đất lưu đầy ấy. 

320. Những người từng biết ngài, dầu ở châu Âu hay 
phương Đông đều thấy rõ tài năng ngài được tôi luyện tới 
đâu, lòng can đảm to lớn, cách sống khôn ngoan, Đức Tin 
bao la, Đức Cậy vững vàng, Đức Ái hiền hoà, lòng nhiệt 
thành sôi sục, cầu nguyện thì kiên trì, sức kiên nhẫn bền 
bỉ, sống khắc khổ, ý hướng tinh tuyền, khiêm tốn thẳm sâu 
giữa bao nhiêu tài năng, ơn sủng và nhân đức mà Thiên 
Chúa gia ân tô điểm con người ngài để biến ngài thành 
một khí cụ xứng đáng với những dự định lớn lao nhất 
trong việc hoán cải lương dân ở tận cùng hành tinh. 

321. Có thể nói được không phải để dua nịnh, Đức cha 
Lambert đã sống tròn đầy, và cuộc ra đi của ngài không 
kém phần quý giá. Cho dầu khó mà sống một đời lúc nào 
cũng đứng vững với những hành vi xứng đáng với sự 
thánh thiện của Phúc Âm, niềm tiếc nuối của ngài lúc hấp 
hối là đã chưa yêu mến Thiên Chúa cho đủ, chưa làm việc 
đền tội đủ. Ngài xem như hư vô mọi cố gắng để tiến tới 
trên đường hoàn hảo bằng việc thực hành việc này việc nọ 
mà tính mỏng dòn nhân loại cũng như sự trung tín người 
Kitô hữu có thể thực hiện được. 

322. Ngài sùng kính nhất là bí tích cao cả của bàn thờ. 
Hễ có thể được là ngài không bao giờ bỏ qua một ngày mà 
không dâng hy lễ cực thánh trong thánh lễ. Khi phần được 
phép đọc nhiều lời nguyện, ngài không bao giờ bỏ sót cầu 
nguyện cho Vua nước Pháp, người suốt đời ngài giữ lòng 
kính trọng, quý mến và trung thành của một thần dân tốt 
lành. Người thần dân này đang mang đi khắp nơi, cách 
khiêm tốn nhưng tràn đầy sáng chói và hạnh phúc, những 
lợi ích của nước Pháp, vinh dự của Toà Thánh và vinh 
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quang Danh Chúa. Ngài đã để lại cho tất cả những ai hoạt 
động truyền giáo sau ngài, một mẫu gương mà người ta sẽ 
luôn luôn thán phục, song còn lâu lắm mới noi theo được. 

< > 
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Ursulina (nữ tu) : 22. 
Vachet (Bénigne) : 265, 276, 294, 297. 
Val-Richer (tu viện) : 87, 128. 
Vertus (ND des) (tu viện) : 33.  
Việt Nam, Việt : 223(3), 226, 238, 239, 242(2), 247, 251, 

264., ,  
Xiêm (người, tiếng…) : 242(2), 244, 245, 246, 277, 278, 

282, 283, 286, 287(3), 288, 289, 302(3), 305. 
Xuân Bích : 124, 142. 
 

< > 
 

2, Tên đất 
(con số chỉ đoạn) 

 
Ái Nhĩ Lan : 99, 123, 176. 
Aiby (Đức Mẹ) : 154. 
Aix : 174, 197. 
Alep : 207(2). 
Alexandrette : 205, 207. 
Ấn Độ : 196, 233, 249. 
Ấn Độ Dương : 58, 76(2), 202. 
Andaman (quần đảo) : 213. 
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Angers : 42, 44. 
Anh (nước) : 212. 
Annecy : 154. 
Ardilliers de Saumur (ND des) : 42. 
Âu (châu) : 158, 226, 233, 240, 242, 243, 251, 256, 259, 

271, 285, 286, 290, 302, 303, 314, 320. 
Avignon : 121, 174, 205(2). 
Avranches : 54. 
Ba Tư : 207, 210(2). 
Babylone : 154, 207, 208. 
Bandaric : 210. 
Bantam : 287. 
Bassora : 208. 
Bayeux : 62, 63, 67, 70, 85. 
Beaune : 22, 152. 
Beaupré : 177. 
Bengale (vịnh) : 213. 
Bình Sơn : 268. 
Bình Sung : 268. 
Bourgogne : 153. 
Brest : 287. 
Bretagne : 44. 
Ca Chàm : 267, 297.  
Caen : 9, 16, 23, 39, 41, 53, 57(2), 58, 62, 67, 70, 79, 87, 

127(2). 
Calais : 287. 
Calzeron : 210. 
Cam Bốt : 229, 240. 
Cambremer : 105(2). 
Canada : 17, 19, 20, 27, 38, 60, 76, 124(8), 125, 169. 
Canvê : 312. 
Chartres : 122. 
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Civitta-Vecchia : 170. 
Clairvaux : 176. 
Coutances : 56, 65, 73, 77, 78. 
Đàng Ngoài : 150, 157, 158, 197, 202, 205, 236, 239(2), 

247, 250(4), 251, 253(2), 284. 
Đàng Trong : 150, 197, 223(4), 226, 232, 235, 236, 238, 

240, 247, 250, 260, 263, 269, 276(2), 277(2), 279(3), 
280(2), 283, 284(2), 289(2), 291(2), 301, 304, 306, 
307. 

Délivrande (ND de la) : 21, 26, 42, 81, 85, 86. 
Địa Trung Hải : 202. 
Dieppe : 114, 117, 118, 119. 
Dijon : 121(2), 153(2), 188. 
Đông (phương) : 169, 196, 285, 310, 320. 
Đông Ấn : 141, 158. 
Éthiopie : 196. 
Évreux : 192. 
Genève : 154. 
Golconde : 248, 302. 
Gomeron : 212. 
Guinée : 248. 
Hội An : 269, 276, 297. 
Huế : 289. 
Ispahan : 211, 212. 
Jalinga : 216. 
Juthia : 274. 
La Rochelle : 233. 
Lào : 242. 
Le Havre : 191(2). 
Lisieux : 1, 22, 62, 87, 127(2). 
Livourne : 155, 167. 
Loreta (Ý) : 163, 164, 166, 167, 169. 
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Louvo : 274. 
Luân Đôn : 233, 287. 
Lyon : 154(3), 158, 175, 203. 
Macao : 228. 
Mâcon : 153. 
Malte : 206. 
Manila : 228. 
Marseille : 140, 141, 155, 169, 173, 174, 205(2), 219. 
Masulipatan : 213, 234. 
Meaux : 136, 137. 
Mergui : 214. 
Merigni, Mérigny : 214, 232. 
Mians (Đức Mẹ) : 154. 
Monaco : 172. 
Montaure : 192. 
Montmartre : 34. 
Mont-Valérien : 36. 
Nam Kinh : 278. 
Nancy : 121, 176(2). 
Nantes : 42, 44. 
Normandie : 10, 94, 181, 192. 
Nouvelle France (la) : 124. 
Palacol : 234. 
Paris : 27, 28, 77, 80(2), 81, 84, 99, 131, 132, 138, 139, 

140, 142, 147, 148(2), 153, 154, 157, 158, 159, 169, 
178, 179, 182, 184, 198, 200, 201, 202, 233(3), 248, 
287. 

Pháp : 17, 34, 58, 77(2), 94, 105, 124(2), 151, 161, 169, 
177, 200, 233, 238, 249, 251.271, 272, 273, 274, 
282, 285(3), 288, 294, 302, 307, 309, 322(2). 

Phi Luật Tân : 228. 
Pipely : 219. 
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Pont de l’Arche : 192. 
Pontoise : 28, 148. 
Provence : 171. 
Quảng Châu : 221. 
Quảng Ngãi : 267, 268. 
Quảng Nghĩa : 267. 
Québec : 22, 124(2). 
Rennes : 44(2), 45, 46, 52. 
Rhône (sông) : 205. 
Roma : 17, 27, 59, 124, 140, 150, 151, 154, 157, 158, 160, 

161, 162, 167(2), 168, 169(2), 173, 177, 181, 183, 
196, 197, 226, 233(2), 237, 238, 248, 251, 259, 269, 
275, 283, 285, 304. 

Rouen (collège de) : 14. 
Rouen : 12, 22, 23, 28, 39, 79(3), 82, 84(2), 85, 87(2), 88, 

99, 103, 105, 119, 122, 124, 126, 128, 131, 132, 136, 
139, 142, 143, 146, 148, 149, 153, 180(2), 182(2), 
183, 188, 189, 191(2), 193(2). 

Saint-Denis : 35. 
Sainte-Baulme : 155. 
Sainte-Baume : 174. 
Saint-Germain : 30. 
Saint-Lô : 78. 
Saint-Martin de Tours : 157. 
Saint-Sébastien : 176. 
Saint-Thomé : 302. 
Sardaigne : 206. 
Saumur : 42. 
Savoie : 151, 154. 
Schiras : 211. 
Seine (sông) : 149. 
Sirolo : 166. 
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Surate : 212, 302. 
Tân Pháp Quốc : 124(2). 
Tây Ban Nha : 227. 
Tenasserim : 213, 214(2), 216, 232(2). 
Ternate : 227. 
Texel : 201. 
Thổ Nhĩ Kỳ : 208(2), 210. 
Tigre (sông) : 208. 
Toulon : 155, 205. 
Tours : 157, 200. 
Trung Hoa : 197, 229. 
Trung Quốc : 1, 140, 146, 148, 150, 158, 169, 207, 220, 

223(2), 227, 229(3), 230, 236, 241, 250(2), 251(3), 
255, 271, 273, 304(3), 310. 

Venise : 208. 
Versailles (château de) : 287. 
Xiêm : 215, 219, 220, 223(2), 227, 228, 229(3), 230, 231, 

234, 236, 237, 238, 239, 242(2), 248, 255, 256, 257, 
259(2), 269(2), 271(3), 272, 276(2), 277, 278, 
279(2), 280(2), 282(3), 283, 284, 286, 289(3), 290, 
300, 301, , 303, 304, 306, 315. 

Ý : 151, 155, 158, 167, 173, 208. 
 

< > 
 

 
 



209 

 
 

Mục lục 
 
 

Lời giới thiệu ............................................................... 5 
 
Gia đình, học đường, Toà án Thuế vụ (1-26) ........... 17 
Chào đời năm 1624 tại Lisieux.  
Tuổi thơ đầy khôn ngoan. 
Học vấn ở Caen.  
Cố vấn Toà án Thuế vụ ở Normandie. 
Nhiệt tình với công việc. Lòng đạo đức. 
Cha linh hướng là một linh mục dòng Tên. 
Ước ao sang Canada. 
Quyết định sống ẩn dật. 
Ao ước làm linh mục. 
Chuẩn bị. 
Trả chức vụ Toà án. 
 
Hướng về chức linh mục (27-58)............................... 29 
Đi Paris. 
Viếng thăm tất cả các nhà thờ. 
Bài giảng của một tu sĩ. 
Cách thế ngài đi đường xa.  
Cấm phòng. 
Chuyến đi đến Rennes. 
Đời sống khó nghèo và khổ hạnh tại Rennes. 
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Chức linh mục và Trung tâm Xã hội (59-139) ......... 40 
Nhận nghi thức cắt tóc và các chức nhỏ. 
Cấm phòng ở Coutances, tại trụ sở các tu sĩ của dòng cha 

Eudes. 
Chức phụ phó tế.  
Chức linh mục. 
Thánh lễ mở tay tại Chủng viện Coutances. 
Dự cảm ơn gọi làm Tông đồ. 
Cố định chỗ ở tại Chủng viện Coutances. 
Được đề nghị điều hành Trung tâm Xã hội Rouen. 
Thoạt đầu từ chối. 
Sau đó chấp nhận. 
Hành hương đến Notre Dame de la Délivrande. 
Dự án cho Trung tâm Xã hội. 
Nhiệt tình cứu giúp người nghèo. 
Tài khéo léo. 
Học thần học. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ. 
Nhập dòng Ba dòng thánh François de Paule. 
Hãm mình, các đau đớn. 
Nhà Trú ẩn. 
Ngài Montigny-Laval đến thăm. 
Khắp mọi nơi đến xin ý kiến.  
Đi Paris xin một số ân huệ. 
Kết quả không thuận lợi. 
Hành hương đến gần thị trấn Meaux. 
Kết thân với nữ công tước Aiguillon và cha Eudes. 
 
Truyền giáo miền Viễn Đông (140-179).................... 88 
Đến trụ sở đường Coupeau. 
Ao ước truyền giáo ở Trung quốc. 
Ghi danh đi truyền giáo. Hiến tặng phần tài sản còn lại. 
Lên đường đi Roma. 
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Gặp cha Pallu. 
Buổi triều yết với Đức Giáo Hoàng. Diễn văn của linh 

mục Meur. 
Các hoạt động phục vụ của ngài ở Roma. 
Cuộc sống ở Roma. 
Đi Loreta. 
Đến Civitta-Vecchia, thăm tù khổ sai chèo thuyền.  
Trở về Pháp. 
Đến Marseille. 
Đi Sainte-Baume. 
Đi Aix, Avignon, Lyon, Clairveaux… 
Đến Nancy viếng mộ thân phụ. 
Về Paris. 
 
Những năm sau cùng tại Pháp (180-201) ............... 112 
Bè phái Jansénisme. 
Mời được dòng Eudes về Chủng viện Rouen. 
Phục vụ với tư cách trung gian hoà giải. 
Đến nhà Trú ẩn. 
Đi Le Havre, gặp nữ công tước Aiguillon. 
Được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu toà Béryte, Đại diện 

Tông toà giáo phận Đàng Trong. 
Lễ tấn phong ở Paris. 
Mất tàu ở Texel. 
Ra đi. 
Ngã bệnh ở Lyon. 
Rời nước Pháp năm 1660. 
 



212 

Hành trình sang Viễn Đông (202-221).................... 124 
Dừng chân ở trụ sở dòng Tên đảo Malte. 
Đến Alep. 
Đến Babylon. 
Bassora. 
Ispahan. 
Surate ngày 3.12.1661. 
Masulipatan. 
Tenasserim. 
 
Tại Juthia, kinh đô xứ Xiêm (222-249)................... 134 
Băng Cốc, tháng 8.1662. 
Tĩnh tâm. 
Các bài giảng đầu tiên cho giáo dân Việt Nam. 
Giáo dân xây dựng một nhà nguyện. 
Đi Trung Quốc. 
Đắm tàu. 
Cử cha Bourges đi Roma. 
Đức Giám mục Pallu đến Xiêm. 
Đức Giám mục Cotolendi qua đời. 
Tin xấu từ giáo phận Đàng Ngoài. 
Chủng viện ở Xiêm. 
Đức Giám mục Pallu đi châu Âu. 
Đức Giám mục Béryte viết thư gởi giáo dân Nhật Bản. 
Quà tặng của Vua Xiêm. 
Tòng giáo ở Xiêm. 
Cha Bourges và các nhà truyền giáo đến Xiêm. 
 



213 

Đi xứ Đàng Ngoài (250-259).................................... 149 
Đức cha Lambert đi thăm giáo phận Đàng Ngoài. 
Đón tiếp nồng hậu. 
Trở lại Xiêm. 
Đi xứ Đàng Trong lần thứ nhất (260-269).............. 156 
Đi thăm giáo phận Đàng Trong. 
Các hoạt động. 
 
Trở về Juthia (270-288)........................................... 162 
Trở lại Xiêm. 
Đức Giám mục Pallu trở lại Xiêm. 
Vua Xiêm tiếp đón hai Đại diện Tông toà. 
Đức cha Lambert viết thư cho Chúa Nguyễn ở Đàng 

Trong. 
Tấn phong Đức Giám mục Laneau. 
Đàm đạo giữa Đức cha Lambert với Vua Xiêm. 
Ngài muốn đi tới xứ Đàng Trong. 
Vua Xiêm lưu giữ ngài lại. 
Sứ thần nước Xiêm ở Pháp năm 1681. 
 
Chuyến đi thứ hai sang Đàng Trong (289-301)...... 174 
Gởi 2 nhà truyền giáo sang xứ Đàng Trong. Đức cha 

Lambert đi thăm giáo phận Đàng Trong, tới Huế năm 
1675. 

Yết kiến triều đình Chúa Nguyễn. 
Đón tiếp thuận lợi. 
Ở vương quốc Đàng Trong. 
Hoạt động tại kinh thành. 
Trong các Tỉnh. 
Chuyện kỳ diệu thứ nhất. 
Chuyện kỳ diệu thứ hai. 
Đau khổ của các nhà truyền giáo. 
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Một kinh nghiệm buồn. 
Các bà Mến Thánh Giá. 
Rời giáo phận Đàng Trong trở về Xiêm. 
 
Những năm cuối đời (302-322) ............................... 187 
Hoạt động ở Xiêm. 
Vua Xiêm và Đức cha Lambert. 
Con tim ngài đã gắn chặt với đất nước Đàng Trong. 
Các cơn đau đớn. 
Bệnh tật. 
Theo gương Chúa Giêsu trên núi Sọ. 
Qua đời. 
Tang chế. 
« Người tôi tớ cao trọng của Thiên Chúa ». 
 
Phụ lục .................................................................... 196 
1, Tên riêng (người, tổ chức, ngôn ngữ, v.v.) 
2, Tên đất 
 
Mục lục .................................................................... 209 
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