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Câu tâm niệm 
 
Khi nghiên cứu những lá thư tiếng Pháp của Đức cha Lambert, người ta sẽ thấy rằng 
rất nhiều thư từ tiếng Pháp của vị giám mục này được khởi đầu bằng câu « Notre 
Seigneur Jésus-Christ crucifié soit le seul objet de notre âme », (« Ước mong Đức 
Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của tâm hồn chúng ta »). 
Về điều này, tiến sĩ Jean Guennou viết trong tác phẩm « Missions Étrangères de 
Paris » (1986) của ngài như sau : « Kể từ lúc đó [tức sau dịp tĩnh tâm 40 ngày vào mùa 
thu 1662 tại Xiêm La], khẩu hiệu của ngài trở thành ‘‘Ước mong Đức Giêsu-Kitô 
Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của tâm hồn chúng ta’’, trong khi trước đây 
chữ Chịu-Đóng-Đinh không thể hiện ra ở đầu những lá thư ngài viết gửi các bạn 
hữu. » (trang 124). 
Bây giờ, tôi xin lần mò tìm xem lại câu nói gần như châm ngôn của ngài qua các lá thư 
tiếng Pháp mà tôi đã may mắn sưu tập được. 
 
- Ngày 02.10.1660, gửi cha Chevreuil, Đc Lambert viết : « Ước mong Đức Giêsu-Kitô 
là tham vọng duy nhất [la seule prétention] của tâm hồn chúng ta ». 
- Ngày 15.03.1661, gửi cha Hallé, Đc Lambert viết : « Ước mong Đức Giêsu-Kitô là 
đối tượng duy nhất [le seul objet] của tâm hồn chúng ta ». 
- Ngày 10.10.1662, gửi cha Nicolas Lambert là em trai của ngài, Đc Lambert viết : 
« Ước mong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh [crucifié] là đối tượng duy nhất của 
tâm hồn chúng ta ». 
Qua 3 bức thư vừa nói trên, chúng ta nhận ra 2 thay đổi quan trọng :  
(1)- Chữ tham vọng duy nhất thành chữ đối tượng duy nhất.  
(2)- Đức Giêsu-Kitô trở thành Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. 
Biến đổi thứ hai này xảy ra sau khi Đc tĩnh tâm 40 ngày tại Ajuthia. Nói về cuộc tĩnh 
tâm đó, ngài có viết trong ký sự : « Cuộc tĩnh tâm 40 ngày, đức giám mục Bêrytê đã 
quyết định thực hiện, một thời gian ngắn sau khi ngài ở Xiêm, để xin Chúa soi sáng 
hầu biết xử lý các công việc truyền giáo của họ mà họ đang ở thật gần bên. Sau ngài, 
hai vị thừa sai kia đã lần lượt tĩnh tâm như vậy ». Đc Lambert và 2 cha Bourges và 
Deydier đến Ajuthia ngày 22.8.1662. Như thế, tính ra, lá thư ngài viết ngày 10.10 thì 
đúng là viết ngay sau khi kết thúc cuộc tĩnh tâm 40 ngày.  
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Và từ đó trở đi, ngài rất hay khởi đầu những lá thư bằng câu : « Ước mong Đức Giêsu-
Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của tâm hồn chúng ta ». Tức thêm chữ 
Chịu-Đóng-Đinh [crucifié], (nhưng đôi khi lại không có chữ này). Tuy nhiên, chúng ta 
không hề thấy câu đó trong những lá thư gửi cho vua Louis XIV, cho hồng y An-tôn, 
cho hồng y Bona, cho tổng giám mục thành Rouen hay thành Paris, cho bà Fouxolles, 
cho viên tổng quản xứ Macao, v.v. Nói chung, ngài không viết câu này cho những vị 
mà ngài « kính », chỉ viết cho những vị ngài « thân ». 
- Trong thư gửi giám mục thành Québec, năm 1676, câu nói trên biến ra câu : « Ước 
mong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh luôn luôn là mối liên hệ [toujours le lien] của 
tâm hồn chúng ta ». 
- Sau này, nhất là từ những năm 1676, câu : « Ước mong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-
Đinh là đối tượng duy nhất của tâm hồn chúng ta », hay biến dạng sang câu : « Ước 
mong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh luôn luôn là đối tượng [toujours l’objet] của 
tâm hồn chúng ta ». Tức chữ duy nhất được thay bằng chữ luôn luôn. Và một hai lần, 
chữ tâm hồn chúng ta biến thành những tư tưởng chúng ta [pensées] nữa. 
 
Năm này sang năm nọ, thư này sang thư kia, ngài chỉ viết duy nhất một câu tâm niệm 
ấy. Vậy, ta phải nghĩ sao về ngài ? - Một người thiếu sáng tạo ? dễ gây nhàm chán ? 
sống đời đơn điệu ? - Hay là một người có bản lãnh tuyệt vời ? một ý chí lạ lùng ? một 
niềm tin hiếm có ? 
 

& 
 

Con đường chật hẹp 
 
Giới thiệu một tài liệu. 
Được Tòa Thánh sai sang Đông Nam Á, các đức cha và các vị thừa sai người Pháp lần 
lượt giã từ quê hương ra đi : khởi đầu là nhóm Đc Lambert (3 người, ngày 
27.11.1660), tiếp theo là nhóm Đc Cotolendi (4 người, ngày 03.9.1661), và sau cùng là 
nhóm Đc Pallu (10 người, ngày 03.01.1662). Ba cuộc « lên đàng » trên tổng cộng gồm 
3 giám mục, 11 linh mục và 3 giáo dân. Đầu năm 1664, khi vị thừa sai cuối cùng tới 
được Xiêm La, thì số của họ còn lại là 2 giám mục, 6 linh mục và 1 giáo dân. Nghĩa là 
ra đi 17 người, tới nơi 9 người.  
Trong khi ấy, tại Pháp, các thân nhân, bạn hữu, ân nhân của họ có hay biết gì chăng ?  
– Thưa có ! Vì ngoài thư từ riêng tư ra, cha Jacques de Bourges đã cho xuất bản tập Ký 
Sự Cuộc Hành Trình Của Đức Cha Beryte tại Paris, năm 1666, nhân dịp ngài trở lại 
quê hương. Rồi khi Đc Pallu phải trở lại Paris, ngài cũng cho xuất bản một tập sách 
riêng tựa đề là :  
Ký Sự Tóm Tắt Về Những Sứ Vụ Và Những Cuộc Hành Trình Của Các Giám Mục 
Người Pháp Được Sai Sang Những Vương Quốc Trung Hoa, Đàng Trong, Đàng 
Ngoài, Và Xiêm La.1 
Tập sách này, với tựa đề rất dài dòng theo khuynh hướng thời đó, được nhà xuất bản 
Denys Bechet tại Paris phổ biến vào năm 1668. Sách khổ nhỏ (15 cm), gồm 148 trang. 

                                                 
1 Relation Abrégée des Missions et des Voyages des Evesques François, envoyez aux Royaumes de la Chine, 
Cochinchine, Tonquin, & Siam. 
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Đây là một bài tường trình gửi hàng giáo sĩ Pháp về những chuyện đã xảy ra, liên quan 
tới cuộc truyền giáo do ba giám mục người Pháp đảm nhận. 
Cuốn sách của Đc Pallu kết thúc bằng câu tiếng la tinh trích dẫn từ thư thánh Phaolô 
tông đồ gửi cộng đoàn Philiphê (1, 29) :  
« Nhờ Ðức Kitô, anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn được 
chịu đau khổ vì Người ». 
 
Con đường chật hẹp. 
Đối với ai thích tìm hiểu về linh đạo của Đc Lambert, những trang 131-136 của cuốn 
sách có thể rất hữu ích. Đó là lời tâm sự mà Đc Lambert viết cho Đc Pallu : Đc 
Lambert chọn con đường thiêng liêng chật hẹp của Phúc Âm, và ngài bị sốc khi thấy 
cuộc sống rộng rãi và hoang phí của một số thừa sai nơi đất Xiêm La lúc đó, đặc biệt 
là việc buôn bán nơi các tu sĩ. Chúng tôi xin phỏng dịch đoạn thư trên như sau : 
« Hằng ngày, tôi cảm thấy bị thúc bách trong niềm ao ước chu toàn những phận vụ của 
mình. Nhưng khi tôi nhận thấy địa vị của tôi bây giờ đòi hỏi tôi phải đạt đến sự hoàn 
thiện, tôi hạ mình xuống thẳm sâu, thấy chung quanh mình là những dịp sa ngã. Để 
nâng đỡ tinh thần tôi và để buộc mình sống khiêm hạ, tôi đã cho làm cỗ quan tài của 
tôi, cho đặt trong phòng của tôi, phủ một tấm vải đen. Tôi thấy cảnh tượng này giúp 
ích cho tôi, nó nhắc nhở tôi phải nhanh nhẹn lên, vì chẳng còn lại cho tôi được bao 
nhiêu thời gian nữa ; và tôi phải giữ mình đừng yêu chuộng thân xác này, bởi chẳng 
bao lâu nữa nó sẽ được chôn kín vào trong nấm mộ này, bị dòi bọ xâu xé và trở nên tro 
bụi. Vào nơi ở sau cùng đó trước giờ đã định, tôi dễ dàng thoát khỏi bị lừa đảo bởi 
lòng yêu chuộng những sự hữu hình mà tôi coi như đã qua trong đời tôi rồi. Tôi cần sự 
nâng đỡ này, nhất là khi đời sống của một người tông đồ phải là một bài thực tập chết 
đi liên lỉ. 
Càng ngày tôi càng thâm tín trong suy nghĩ rằng ơn hoán cải các linh hồn là một ân 
huệ đặc biệt và là một kết quả tinh tuyền của lòng nhân lành Thiên Chúa, Ngài ban cho 
ai Ngài muốn. Về phần chúng ta, tất cả những gì chúng ta có thể làm để đạt được ân 
huệ này là phải cất bỏ đi những ngăn trở không giúp chúng ta lãnh nhận được ân huệ 
ấy, bằng việc thực hành đức khiêm nhượng, khó nghèo, nguyện ngắm và đền tội.  
Chúng ta phải coi là đáng nghi ngại tất cả những con đường nào không dẫn chúng ta 
tới điểm đó. Chúng ta biết rằng những con đường của Phúc Âm là những con đường 
chật hẹp, những con đường quá rộng rãi là những con đường nguy hiểm khắp nơi. 
Người ta có thể dám chắc rằng những con đường rộng rãi là những con đường bi thảm 
nơi các xứ dân ngoại này, do sự tự do được làm tất cả mọi sự tại những nơi này. 
Tôi không có thể tin rằng các bạn hữu thánh thiện trong công trình truyền giáo của 
chúng ta tại Paris, tại Rôma và các nơi khác sẽ được thêm gương lành gương sáng, khi 
mà ngày nào đó, họ hay biết rằng chúng ta ở đây có những bàn tiệc đầy cao lương mỹ 
vị, đi đâu cũng có cả đoàn lũ kẻ hầu người hạ theo sau, và để có mà tiêu xài cho cách 
sống đó, chúng ta đã dùng đến những phương tiện hoàn toàn bị lên án. 
Tôi hiểu người ta ở đây, qua cách sống như thế, đã muốn tạo uy tín cho các kẻ lo việc 
đạo, và bằng cái kheo khoang hoa mỹ bề ngoài, cho dân ngoại thấy rằng những kẻ rao 
giảng Phúc Âm không phải là những thứ người vô loại như họ tưởng tượng. 
Với tôi, tôi muốn tự lên án chính mình ngay từ ban đầu, nếu tôi lãng quên chính mình 
tới độ đó, mà đi vào những cách sống bị nghiêm cấm bởi những kỷ luật thật thánh 
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thiện mà Giáo Hội đã đề nghị ra cho chúng ta. Những kỷ luật đó, chúng ta phải gắn bó 
vào cách đơn sơ và vui vẻ hầu trân trọng thừa tác vụ của chúng ta. 
Tôi cảm nhận một niềm vui đặc biệt và tôi tự an ủi lòng mình trong lúc Đức Cha vắng 
mặt khi nghĩ rằng Đức Cha sẽ biết đề nghị ra tại Rôma và tại Paris, cách hiệu quả và 
hữu dụng, những lời khuyên bảo tinh tuyền mà chúng ta phải tuân giữ, nếu chúng ta 
muốn thấy sống động lại giữa những dân ngoại ở các nơi này hình ảnh nào đó của thế 
hệ các Thánh Tông Đồ. Đó là điều mà Đức Cha sẽ giúp các vị giáo sĩ cảm nhận, những 
giáo sĩ mà Thiên Chúa sẽ kêu gọi đến phụng sự ngài nơi các xứ sở này, cũng như cho 
nhiều vị tu sĩ thánh thiện đầy dẫy tại nước Pháp, những tu sĩ ấy có thể sang làm việc 
cách hiệu quả nơi đây vì danh dự của Giáo Hội và vì phần rỗi của nhiều người. » 
 

& 
 

Đức khiêm nhường 
 
Đức khiêm nhường hệ tại vào việc chấp nhận sự thật về chính mình. Khiêm nhường 
thực thì biết trân trọng tôn kính người khác. Khiêm nhường đòi hỏi mình phải biết 
mình rất rõ. Thường thường con người hay tự tạo một hình ảnh đẹp đẽ cho chính 
mình, và muốn được người khác nhìn mình theo hình ảnh đó. Khiêm nhường là loại bỏ 
hình ảnh tự tạo mà chấp nhận hình ảnh đích thực của mình. 
 
Theo truyền thống Kinh Thánh, khiêm nhường hệ tại vào sự tôn trọng trật tự do Đấng 
Tạo Hóa đã sắp đặt. Quyền định đoạt sự thiện và sự ác là của Thiên Chúa. Khi con 
người muốn chiếm đoạt quyền đó, con người rơi vào kiêu ngạo, làm đảo lộn trật tự ban 
đầu.  
Khiêm nhường ở đây là vâng phục Thiên Chúa, tức là vâng phục sự thật. Vâng phục 
sự thật về Thiên Chúa là Chúa chúng ta, và vâng phục sự thật về con người là thụ vật 
do Thiên Chúa tạo thành.  
Kinh Thánh từng nói về con người rằng : 
« Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. » (Sáng Thế 3, 19) 
Khiêm nhường là đặt mình vào đúng chỗ của mình, mà thực ra thì phải nói là « hạ 
mình » xuống vào đúng chỗ của mình. 
Thư Philiphê (2, 6-8) nói về Chúa Giêsu khiêm nhường rằng : 
« Đức Giêsu Kitô 
vốn dĩ là Thiên Chúa 
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân 
sống như người trần thế. 
Người lại còn hạ mình, 
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 
chết trên cây thập tự. » 
Thánh Phaolô khuyên các tín hữu rằng : 
« Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,  
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nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. » (Philiphê 2, 3) 
Ngài khuyên sống khiêm nhường.  
Trong chương 12 của thư gửi tín hữu thành Rôma, ngài dạy : 
« đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. » 
« thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. » 
« đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. » 
 
Sau mấy lời lý thuyết như trên về đức khiêm nhường, chúng ta sẽ nêu ra những gương 
khiêm nhường nơi Đức cha Lambert de la Motte. 
 

& 
 
Thuở còn ấu thơ : 
« 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. 
[…] 
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 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. » (Jacques-Charles de Brisacier, Cuộc Đời Đức Cha Lambert de la 
Motte, Giám Mục Hiệu Toà Bêryte, bản dịch của Cao Kỳ Hương, Toulouse, 2006, 
đoạn 2 và 4). 
 
Ngã ngựa : 
(Tại Rouen, thời làm việc tại Tòa án Thuế vụ) 
« Theo tính tự nhiên, ngài thích được trọng vọng, nhưng Thiên Chúa đã giúp ngài 
thoát khỏi tính háo danh qua một tai nạn do 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, 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. 
Sau lần chiến thắng được bản thân đó, ngài gần như không còn cảm thấy khó khăn nữa 
khi thực hành các nhân 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. » (Như trên, đoạn 12-13) 
 
Bị hiểu lầm : 
« 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 
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để đầu trần lần xuống các bậc thang với niềm hân hoan đã bị đời hiểu lầm và coi 
thường. » (Như trên, đoạn 19) 
 
Từ Paris về ngang Lisieux : 
(Đầu năm 1655, ngài đi Paris xin tham gia vào việc truyền giáo Canada. Rồi từ Paris, 
ngài trở về lại Caen.) 
« 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 [Lisieux] 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. 
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 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. 
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. » (Như trên, đoạn 39-41) 
 
Hành hương khổ nhục năm 1655 : 
« 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 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 nịt bằng vải thô mà ngài đã cố tình tìm mua cho bằng được. Ngài vận quần cũng 
bằng vải thô như áo. Để đủ lễ bộ, ngài đội một chiếc mũ cũ kỹ, mang giày tồi tàn, thắt 
chặt lưng bằng sợi giây thừng. 
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 nguyện ngắm. 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. » (Như trên, đoạn 48-49) 
 
Một đồng tiền : 
« 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 
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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. » 
(Như trên, đoạn 51) 
 
Bị đòn tên say rượu : 
(Trên hành trình tới Xiêm La năm 1662). 
Ngày 29.07.1662, Đức cha Lambert bị đòn của một tên say rượu. Ngài kể : 
« Chúng tôi lên đường ngày 29 tháng 7. Phải quen với những loại xe ở địa phương này 
là những cỗ xe do bò kéo. Chúng tôi thuê 5 cỗ xe như vậy, với giá là 10 đồng ê-cu một 
cỗ xe, để đưa chúng tôi tới Pipely. Hồng ân mà giám mục Béryte nhận được từ Thiên 
Chúa vào hôm đó thật là lớn khiến phải kể ra với các bạn hữu. Nhân có chuyện ẩu đả 
xảy ra giữa người thông dịch, các tay đánh xe của các thừa sai và các tay đánh xe say 
rượu khác. Những tên say rượu này không muốn để cho các xe chở các thừa sai được 
đi qua đó. Giám mục Béryte muốn tới giàn xếp chuyện lộn xộn, đã bị một tên say 
giáng cho ba cú gậy to. Ngài đã chấp nhận lấy cách vui vẻ đến rơi nước mắt ra, vì ngài 
đã nhận lãnh theo ý muốn của Đấng Quan Phòng và ngay trong lúc thi hành ơn gọi của 
mình. » (« Ký Sự », Amep, tập 121, trang 629). 
 
Tinh thần khiêm nhượng nơi đức vâng lời : 
« … Sau hết, theo mức độ ơn trên ban cho và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi 
hoàn toàn lụy phục sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. - Chúng tôi cũng 
hứa vâng phục đặc biệt Đức Giáo Hoàng, Giám Mục Rôma, mà chúng tôi nhìn nhận là 
vị Đại Diện Duy Nhất của Chúa Kitô trên trần gian, đến nỗi chúng tôi sẽ có mặt bất cứ 
nơi đâu, bằng bất cứ cách nào, theo như ý Ngài muốn sai chúng tôi đi, đem các linh 
hồn về cho Thiên Chúa, truyền bá đức tin và phục vụ Giáo Hội. » (Trích lời khấn của 
Hội Dòng Tông Đồ). 
 
Vâng lời Tòa Thánh : 
(Tại Ajuthia năm 1671) 
Lúc sắp xuống tàu đi thăm xứ Đàng Trong lần thứ nhất, Đc Lambert được tin rõ ràng 
là Hội Dòng Tông Đồ đã bị Tòa Thánh giải thể. Ngài đã phản ứng như sau :  
« Lúc tôi sắp trẩy sang Đàng Trong thì cha Langlois, cha Vachet và ông Chamesson 
đến được đây […] Có nhiều thư từ quan trọng của Rôma mà tôi đã nhận được tất cả 
với tâm tình vui mừng, vâng phục và kính trọng. » (Thư gửi các giám đốc Chủng Viện 
Paris, ngày 15.7.1671 : Amep, tập 858, trang 215). 
Ngài cũng viết cho cha Lesley như vậy :  
« … các sắc chỉ đã ban ra về những lời tuyên khấn của chúng tôi, tôi đón nhận với 
niềm vui, vâng phục và tôn kính. » (Amep, tập 854, trang 222). 
 
Tham khảo ý kiến : 
(Tại Ajuthia năm 1674). 
« Đức cha Pallu đến hỏi ý kiến Đức cha Lambert về chuyến đi sắp tới của mình sang 
xứ Đàng Ngoài. Đc Lambert cầu nguyện Chúa cho Đc Pallu, sau đó mới xin Đc Pallu 
cho biết ngài nghĩ gì về chuyến đi đó. Đc Pallu trả lời : 
« Tôi nghĩ mình sẽ phạm một sự bất trung, nếu có dịp đi mà lại không chịu đi. » 
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Nghe thế, Đc Lambert đã không dám đề cao ánh sáng riêng của mình lên ánh sáng của 
Đc Pallu. Theo ánh sáng riêng của Đc Lambert, thì nay đã quá trễ để lên đường ra đi 
và là tự đặt mình vào nguy hiểm đương nhiên sẽ bị bão tố đắm tàu. Đc Lambert suy 
nghĩ là việc này liên quan đặc biệt tới Đc Pallu ; mặt khác, Đc Pallu trong chuyện này 
đã đặt mình vào sự may rủi, vì tình yêu tinh tuyền đối với Thiên Chúa và với bổn đạo 
của ngài. Ngài có thể đã tin tưởng rằng Chúa nhân lành sẽ bù đắp mọi sự xem ra phản 
lại với lý trí con người. » (theo Nhật Ký ngày 24.07.1674 : Amep, tập 877). 
(Ngày 21.08 sau đó, Đức cha Pallu lên tàu rời Xiêm sang Đàng Ngoài, bị bão đưa vào 
Phi Luật Tân, và người Tây Ban Nha bắt ngài giải về toà án tại triều đình Madrid.) 
 
Như kẻ đã chết : 
« Ngày 21.07.1678.- Đc Lambert được tin rằng các kẻ thừa tự của ngài [bên Pháp] đã 
chia chác với nhau tài sản của ngài mà không hề có lệnh của ngài và họ tự ý ban quyền 
riêng cho họ. Đc chúc tụng Chúa khi thấy người ta đối xử với ngài, ngay lúc còn sống, 
như là một kẻ đã chết vậy. » (« Nhật Ký » : Amep, tập 877). 
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