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Ngày 15 tháng 6 năm 1679 là ngày Đức cha Lambert de la Motte từ giã cõi đời này. 
Nhân đây, tôi muốn tìm hiểu một chút về ý nghĩ sự chết nơi Đc Lambert ; nói đúng 
hơn, Đc Lambert nghĩ gì về sự chết ? 
Về đề tài tìm hiểu và suy niệm này, tôi thấy nên lưu ý trước tiên hai điểm sau : 
*1, Đc Lambert sống ở thế kỷ thứ XVII. Vào thời đó, đời sống con người Tây phương 
còn mong manh, không được ổn định bằng ngày hôm nay. Thí dụ, bệnh dịch hay nhiều 
chứng bệnh nan y khác chưa được khắc phục ; nạn đói, hoả hoạn, hay các tai biến khác 
do thiên nhiên (mất mùa, hạn hán, bão tố…) hoặc do con người (chiến tranh, cướp 
bóc…) gây ra là chuyện không xa lạ.  
*2, Đc Lambert trưởng thành lên trong một đất nước mà đạo công giáo được xem như 
là quốc giáo. Ý nghĩa sự sống và sự chết, nơi Đc và nơi mọi người chung quanh ngài, 
là từ giáo lý của kitô giáo mà ra. Đối nghịch với giáo lý đó là chủ thuyết vô thần : chết 
là hết. Người Pháp thời Đc hoặc không biết gì, hoặc biết rất sơ sài, nếu không dám nói 
là sai lầm, về giáo lý luân hồi của ấn giáo và phật giáo. Nói thế, vì con người ngày 
hôm nay, đối diện với sự chết thì, nói chung chung, có 3 câu trả lời :  
- theo giáo lý « phục sinh » của kitô giáo, 
- theo giáo lý « luân hồi » của ấn giáo và phật giáo, 
- theo lý thuyết « vô thần » : chết là hết. 
 

& 
 
Bây giờ, chúng ta tìm hiểu trực tiếp nơi Đức cha Lambert. 
 
1, Không xa lạ với cái chết. 
Đức cha Lambert đã kế cận cái chết ngay từ thời thơ ấu. Ngài sinh năm 1624. Năm 
sau, ngài có em gái, tên Renée, nhưng em gái ngài chết trong nôi. Khi ngài lên 4 tuổi 
thì ngài có được một em trai tên là Guillaume, nhưng Guillaume sẽ chết trong nôi khi 
chưa tròn 1 tuổi. Sang năm sau nữa, lúc ngài lên 5 tuổi, song thân ngài lại đem đến cho 
ngài một em trai nữa, tên là Jean. Nhưng Jean chỉ sống được 4 năm thôi, và qua đời 
lúc ngài lên 9 tuổi.  
Đức cha Lambert, vào những khi đó, mới chỉ là một cậu bé 4, 5 hay 9 tuổi. Chúng ta 
hôm nay không lường rõ được, nhưng hiểu rằng cái chết của những đứa em ruột thịt, 
trong cùng một tổ ấm, hẳn nhiên là gây ấn tượng rất sâu vào tâm hồn trẻ thơ của ngài.  
Cái chết của một người thân thuộc yêu dấu bao giờ cũng gây bàng hoàng đau đớn 
trong lòng chúng ta. 
Dưới ngòi bút hoa mỹ của cha Vachet, chính cái chết bất đắc kỳ tử của cậu ruột Đức 
cha đã khiến Đức cha từ bỏ cuộc đời danh vọng hào hoa và đầy hứa hẹn của một thẩm 
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phán trẻ tuổi tài năng mà mặc lấy chiếc áo chùng thâm, âm thầm và lặng lẽ trong giáo 
đường thường hay hoang vắng. Cha Vachet kể rằng :  
« Một biến cố đáng buồn và tang tóc đã giúp ngài quyết định, đó là khi người cậu đến 
thăm ngài và đề nghị với ngài về một đám cưới rất nhiều lợi thế, nhưng ngài chẳng 
buồn nghe lấy ngay từ những lời đầu tiên. Con người quý tộc đó đành từ giã cháu 
mình và lên xe ngựa trở về nhà cùng với phu nhân và hai tiểu thư. Khi ra khỏi [làng] 
La Boissière khoảng một phần tư dặm, thì ông bị một kẻ tử thù ám hại. Từ lâu đài 
người ta nghe tiếng súng bắn tứ phía, nên ngài Lambert chạy ngay đến chỗ có tiếng nổ. 
Nhưng ngài tới quá muộn, ngài thấy người cậu đã tắt thở, còn bọn sát nhân thì đã rút 
lui. Biến cố này làm ngài chán ngán trần gian đến nỗi ngài quyết định vĩnh biệt hẳn thế 
gian. » (Bénigne VACHET, Chuyện Đức Cha Lambert, bản dịch Cao Kỳ Hương, 
Toulouse, 2005, trang 6). 
Thành thực mà nói, tôi không biết cha Vachet nói đúng hay sai về bình diện lịch sử. 
Nhưng về bình diện tôn giáo, ngài đã phản ánh rất trung thực tinh thần của người thời 
đó, thời của Đức cha Lambert. Tôn giáo lúc ấy hay dẫn con người đến chỗ « chán ngán 
trần gian », như lời cha Vachet, để đi tìm một nơi thiện hảo hơn không thuộc thế giới 
hữu hình này, gọi là « thiên đàng ». Tôn giáo phản ánh xã hội. Chúng ta còn có những 
dấu chứng tỏ tường trong các kinh cầu nguyện đã trở nên rất phổ thông thời đại đó :  
« Chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, v.v. »,  
« … Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và 
trong giờ lâm tử. Amen ». 
Những lời cầu nguyện ấy là dấu chứng một thời đại mà đời sống con người còn quá 
mong manh, cái chết luôn ở trước mắt, làm sao mà đủ bình tĩnh và lạc quan mà lên kế 
hoạch dài hạn thực hiện chương trình bác ái xã hội như Phúc âm Mát-thêu 25 đề ra, 
nhất là biết khám phá chiều sâu thần học của mầu nhiệm Nhập Thể Nhập Thế.  
Đức cha Lambert là người con của thời đại đó, lúc mà cuốn sách Gương Phúc trở nên 
« sách gối đầu giường » trong giới công giáo. Tôi chưa bao giờ dám liều lĩnh nói về 
Đức cha Lambert thời thơ ấu rằng ngài say mê đọc và suy niệm sách Gương Phúc, vì 
chuyện này tôi không hề thấy tài liệu nào làm chứng sự thật. Nhưng hãy nhận định rõ 
rằng sách Gương Phúc là sách do một ông thày dòng nào đó viết ra, cho đời sống tu 
dòng thoát tục, bi quan yếm thế, không phải là linh đạo cho người sống và vật lộn 
ngoài trần đời như các giáo dân hoặc các ông cha xứ (linh mục « triều ») là cuộc sống 
của Đức cha Lambert sau này. 
Tóm lại, về kinh nghiệm nghiệt ngã cũng như về giáo thuyết sâu xa, Đức cha Lambert 
không hề xa lạ với cái chết của con người. Trái lại, ngài đã luôn kế cận cái chết ngay 
từ thời thơ ấu. 
 
2, Cha Nicolas qua đời. 
Chúng ta đã thấy Đức cha Lambert luôn kế cận cái chết ngay từ thời thơ ấu, do sự giáo 
dục cũng như do kinh nghiệm. Trong gia đình ngài, 7 anh chị em thì chỉ còn sống được 
4 là chính ngài với chị cả tên Maria, em gái tên Maria và em trai, con út, tên Nicolas. 
Chị ngài và em gái ngài qua đời sau ngài nhiều năm trời : chị Maria năm 1706, và em 
gái Maria năm 1705. Trái lại, em trai ngài là linh mục Nicolas từ trần năm 1666.  
Tôi rất muốn biết phản ứng của Đức cha ra sao khi nghe tin em trai của mình chết khi 
trên đường sang Xiêm La. Tuy nhiên, tôi thấy hình như ngài chẳng để lộ ra một tình 
cảm nào và chẳng nói năng chi về cái tang đau đớn này.  
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Chính ngài là người đã gợi ý cho em mình sang Á châu truyền giáo : 
« Anh thú thật với em rằng anh rất vui mừng khi tin tưởng là Chúa nhân lành kêu gọi 
em vào đời sống hoàn thiện. Anh xét định điều đó nhờ các ý tưởng mạnh mẽ mà Chúa 
đã nhắc nhở cho anh nhiều lần, qua đó, anh biết rằng em có thể đến dâng hiến cuộc đời 
cùng anh trong sứ mạng của chúng ta, vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô và tha nhân. Bởi vì 
công việc là quan trọng tột cùng, nên em hãy xin ý kiến các bạn hữu rất thân tín của 
chúng ta và hãy nghe theo họ. »*1 
Đức cha Lambert đã khởi đầu lá thư tháng 6 năm 1663 gửi cho em ngài như thế.  
Rồi mấy tháng sau, ngài lại nói trong thư ngày 25.11.1663 : 
« Em sẽ thấy, qua các thư từ của anh, niềm xác tín nơi anh là Chúa nhân lành gọi em 
sang chốn tận cùng thế giới này để phục vụ ngài. Nếu như anh không nhầm lẫn, thì 
một cơ hội cho em sang đến nơi này với vị thừa sai yêu dấu của chúng ta [cha 
Bourges] là khi ngài lên đường quay về đây. » (AMEP, tập 121, trang 557). 
Cha Nicolas sẽ theo cha Jacques de Bourges rời Pháp, lên tàu sang miền truyền giáo. 
Ngã bệnh, ngài qua đời trên biển cả ngày 24.6.1666. Hơn hai năm sau, tại kinh đô 
Xiêm La, vào đầu tháng 11.1668, Đức cha Lambert nhận được thư báo tin em ngài 
không còn trên trần gian này nữa. Đức cha chỉ viết một câu rất ngắn gọn trong tập ký 
sự truyền giáo của ngài như sau :  
« Thư báo tin 6 vị thừa sai người Pháp tới Tenasserim vào tháng 10, chúng tôi nhận 
được vào đầu tháng 11 tại Xiêm La, với một niềm vui. Niềm vui ấy sẽ còn lớn hơn nữa 
nếu như không bị hạn chế lại vì tin báo tử cha Lambert và cha Frachey là người đã rời 
nước Pháp để sang dâng hiến đời mình phụng sự Chúa trong việc truyền giáo. »*2 
Tôi không thấy Đc nói gì thêm, trong ký sự hay trong những thư từ riêng của ngài vào 
thời đó. Cái im lặng của ngài phải chăng là tiếng nói diễn tả trung thực nhất nỗi đau 
đớn không sao kể xiết ? hay, phải chăng là lời nguyện « Xin Vâng » trọn vẹn nhất ? Và 
ngài sẽ âu yếm giữ bên ngài bức tượng Thánh Giá mà cha Nicolas trối lại cho ngài 
trước khi chết. Sau này, ngài viết trong di chúc của ngài rằng : « Tôi lưu lại cho nhà 
thờ của quý cha dòng Tên ở Macao, để chứng tỏ tình cảm mà tôi dành cho quý cha, 
tượng Thánh Giá mà bào đệ của tôi đã trối lại cho tôi mấy ngày trước khi qua đời. » 
(« Di chúc », AMEP, tập 8, trang 150). 
 
Tới đây, hãy tạm tóm tắt lại rằng :  
a)- Cái chết là một điều không xa lạ gì đối với Đc Lambert ngay từ khi ngài còn tấm 
bé, do sự giáo dục ngài đã lãnh nhận cũng như do kinh nghiệm ngài đã gặp trong chính 
gia đình của ngài. 
b)- Rồi sau này, tại đất truyền giáo Xiêm La, khi được tin em trai Nicolas của ngài qua 
đời, ngài chẳng hề biểu lộ ra nỗi đau khổ riêng của ngài. Trái lại, ngài vẫn tiếp tục lo 
việc truyền giáo như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. 

 
1 Bản dịch của Nguyễn Xuân Hùng trong Đức cha Pierre Lambert de la Motte (1624-1679), Tp Hồ Chí Minh, 
Lưu Hành Nội Bộ, 2007, trang 69. 
2 « Lettre d’avis de l’arrivée de six missionnaires français à Tenasserim au mois d’octobre : on reçut ces lettres 
au commencement de novembre [1668] à Siam avec une joie qui eût été plus grande, si elle n’eût pas été 
modérée par la nouvelle de la mort de Mrs Lambert et Frachey qui étaient partis de France pour venir consumer 
leur vie au service de Dieu dans les missions. » (AMEP, vol. 121, p. 764), (Les relations de Mgr Lambert de la 
Motte, présentées et annotées par Joseph Dào et Lucienne Leclère, 2006, p. 249). 



Bài 12 : Ngày 15 tháng 6 năm 1679 

Trang - 80 

Bây giờ, những dòng tiếp đây sẽ cố gắng trình bày thêm dăm ba điều nữa để biết : Đc 
Lambert nghĩ sao về cái chết ? và ngài đã đón nhận chính cái chết của ngài như thế 
nào ? 
 
3)- Bệnh hoạn. 
Đức cha Lambert không có một sức khỏe tốt, ngài sống với bệnh hoạn riêng của mình. 
Từ thời mới chịu chức linh mục lúc 31 tuổi, còn làm việc tại cơ quan từ thiện Rouen, 
ngài bắt đầu phải chịu cảnh bệnh hoạn. Cha Brisacier khi viết tiểu sử của ngài có ghi 
nhận rằng : 
« 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 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. » (AMEP, tập 122, trang 51, bản dịch của Cao Kỳ 
Hương).  
Năm 1658, lúc từ Roma về tới Paris, ngài đã chịu một cơn đau thập tử nhất sinh : 
« 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. » 
(AMEP, tập 122, trang 103, bản dịch của Cao Kỳ Hương). 
Những cơn đau thập tử nhất sinh, phải « chịu các Phép sau cùng » để sẵn sàng ra đi, thì 
ngài sẽ còn phải chịu nhiều lần nữa cho tới ngày được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi 
khổ ải trần ai này.  
Khi Đức cha bắt đầu lên đường truyền giáo, vừa rời Paris đến Lyon, thì đã bị cơn sốt 
suốt 52 ngày đêm và đã phải chịu các Phép sau cùng. Rồi cha Vachet kể thêm chi tiết 
một cách rất hấp dẫn như sau : 
« Các nghi thức đã diễn ra như một gương sáng thu hút mọi người. Cha Bourges đã 
cầm bút tính viết thư báo tin về Paris, thì Đức cha Béryte nói : ‘‘Này cha, cha không 
cần phải báo động cho bạn bè chúng ta. Cơn bệnh này có là gì đâu, nội trong 3 ngày 
nữa, chúng ta sẽ lại tiếp tục chuyến đi thôi ấy mà.’’ - Người ta hết sức kinh ngạc khi 
ngày hôm sau, không những ngài hết sốt mà còn rời khỏi giường và ăn uống nữa. » 
(Bénigne Vachet, Chuyện Đức Cha Lambert, Toulouse, 2005, trang 19). 
Bệnh hoạn khiến người ta thấm thía rằng cái sống cái chết nằm trong tay Đấng Quyền 
Năng Tối Cao. Cuộc sống thật mong manh, cái chết luôn cận kề đâu đó. Kinh nghiệm 
bệnh hoạn dẫn tới cảm nghiệm cái chết. Khi Đc Lambert cho làm mà đặt trong phòng 
riêng của ngài một cỗ quan tài, thì ngài nói :  
« Tôi đã cho làm cỗ quan tài của tôi, đặt trong buồng ngủ của tôi. Tôi muốn cảnh 
tượng này nhắc nhở tôi phải khẩn trương lên vì chẳng còn lại cho tôi được bao thời 
gian nữa, và giữ tôi khỏi yêu chuộng một cái thân xác mà một thoáng chốc nữa sẽ bị 
chôn kín vào nấm mộ này, bị sâu bọ xâu xé và chỉ còn là nắm tro tàn. » (Thư gửi Đc 
Pallu, ngày 17.10.1677, AMEP, tập 858, trang 127). 
Trong truyền thống đạo thờ kính ông bà tổ tiên của Việt Nam, việc các cụ làm sẵn 
quan tài cho mình là chuyện quen thuộc. Trái lại, đối với người phương Tây như Đc 
Lambert, đây quả là một chuyện gây xúc động rất lớn. 
Kinh nghiệm bệnh hoạn còn khiến Đc Lambert cảm thấy vô dụng và yếu đuối, sợ 
không trung thành được cho tới cùng. Ngài viết trong nhật ký ngày 3.8.1677 :  
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« Đêm qua, giám mục Bêrytê hết sức là đau đớn vì một cơn nóng sốt khủng khiếp, do 
bệnh cảm nặng và công việc gây ra. Ngài đã xin cùng Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa 
thấy là tốt, thì hãy kéo ngài ra khỏi trần gian này, bởi ngài thấy mình quá kém hữu 
dụng và sợ hãi sẽ ngã quỵ trong hiện trạng của mình. » (AMEP, tập 877, trang 563). 
Tuy nhiên, cái quan trọng trên hết đối với vị giám mục này là vác thánh giá cùng Đức 
Kitô. Câu tâm niệm riêng mà ngài vẫn viết ra trên đầu mỗi lá thư gửi đi là câu : 
« Ước mong Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của tâm hồn 
chúng ta ». 
Bởi thế, giữa những trận đau đớn thê thảm do bệnh tình gây nên vào cuối đời, ngài 
không hề xin chết để thoát đau đớn, nhưng chỉ xin : 
« Auge dolorem, auge patientiam ! »  
(Xin tăng nỗi đớn đau, xin thêm lòng nhẫn nhục). 
 
4)- Cái chết ngài mong. 
Hồi còn ở Pháp, Đc Lambert tham gia một hiệp hội đạo đức rất sinh động hồi đó là 
Hiệp Hội Thánh Thể (Compagnie du Saint-Sacrement). Hiệp hội này đề cao linh đạo 
sống tự hủy (anéantissement) như Chúa Giêsu Thánh Thể. Đc Lambert đã diễn tả đời 
sống của ngài như « đời sống bánh lễ » (vie d’hostie) : đau khổ, hiến tế và tìm an ủi 
bằng cái chết giống như cái chết của Đấng Cứu Thế, (xem Thư gửi cha Simon Hallé, 
ngày 20.01.1665, trong AMEP, tập 121, trang 592). 
Quan niệm truyền giáo nơi Đc Lambert là một quan niệm tìm hủy diệt chính mình, tìm 
chết dần dần chính con người của mình vì Chúa Kitô Cứu Thế. Tư tưởng này thành 
hình nơi Đc Lambert ngay từ những ngày cuối năm 1654 khi ngài mong ước được đi 
truyền giáo bên Canada, lúc ở bên cạnh ông Bernières. Quan niệm ấy tạo nên một ao 
ước mãnh liệt nơi ngài khi ngài chuẩn bị xuống tàu tại Xiêm La để sang Trung Hoa 
vào ngày 12.7.1663. Ngài luôn nói lên điều này trong loạt thư ngài viết trước đó, nhờ 
cha De Bourges mang về Âu châu: 
« Điều tôi khắc khoải mong chờ là được chết thảm thiết vì Chúa Giêsu Kitô. » (Thư 
gửi tu viện trưởng tại Val-Richer, tháng 6.1663, trong AMEP, tập 121, trang 534). 
Viết cho nhóm Các Bạn Hiền, ngài xin : « Tôi khẩn thiết nài van các bạn hãy cầu 
Chúa thương xót và ban ân cho tôi được chết vì ngài trên một cây án tử », (thư tháng 
6. 1663, trong AMEP, tập 121, trang 544). 
Ngài ao ước được chết vì đạo nơi miền truyền giáo. 
Trong văn từ của ngài, cái chết mà ngài hằng mơ ước và hằng cầu xin Chúa ban cho là 
cái chết mà ngài gọi là « une mort violente ». 
Từ ngữ này vào thời đó có nghĩa là : 
« On appelle, Mort violente, Une mort causée par quelque accident, & non par une 
cause naturelle & ordinaire. »  
Theo Tự điển của Hàn Lâm Viện Pháp, xuất bản năm 1694, là như thế : « Người ta gọi 
Mort violente là một cái chết do tai nạn nào đó gây ra, và không phải là do một nguyên 
nhân tự nhiên và bình thường. » 
Tóm lại, ngài muốn được chết một cách đau đớn vì Chúa Kitô. 
Chết vì Chúa Kitô, và chết một cách đau đớn nữa, không phải là một điều tự nhiên, 
nhưng là một ân huệ đặc biệt do Thiên Chúa ban cho. Đc Lambert rất ý thức điều này 
nên hằng cầu xin Chúa ban ân huệ đó cho ngài.  
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Đoạn văn sau đây trích từ lá thư ngài viết cho em ngài vào tháng 2 năm 1664, kêu mời 
em ngài sang Xiêm La lo việc truyền giáo, với giọng văn rất thẳng thắn, trực tiếp, 
mạnh mẽ và nghiêm ngặt, thể hiện lên khá rõ quan niệm của ngài về cái chết của một 
người tông đồ: 
« Vì em là em của anh, anh chẳng bỏ sót một sự gì để góp phần vào sản nghiệp của 
em. Anh muốn nói là anh sẽ làm cho em thêm nghèo khó, thêm bị khinh miệt, thêm 
đáng chê đáng ghét, và tạo cho em những công việc rất có thể sẽ khiến em phải đổ ra 
những giọt máu cuối cùng vì Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Em rất yêu dấu, không 
ai có thể đề nghị cho em một lợi ích nào đẹp đẽ hơn đâu […] Thật là anh sẽ rất vui 
mừng cộng tác vào cái chết của em theo cách thức đó, chưa bao giờ có được một 
chuyện anh giết em đáng yêu và vô tội hơn như vậy. » (AMEP, tập 121, trang 560). 
 
5)- Cái chết đau đớn. 
Tại sao Đc Lambert hằng xin Chúa cho được một « cái chết đau đớn » (une mort 
violente) ? Tại vì ngài lấy đau khổ làm khoái lạc, theo tinh thần ái khổ (dolorisme) 
chăng ? hay ngài mong chết để thoát nợ đời gian nan, ra khỏi chốn khách đầy, thoát 
nơi khóc lóc ? hay chấp nhận « thánh giá » vì đang nhắm « vinh quang », tự an ủi rằng 
« per crucem » thì sẽ « ad gloriam » ?  
Có lẽ câu trả lời đúng nhất sẽ là : ngài yêu mến « con người » Đức Giêsu Kitô chịu 
đóng đinh trên thập giá, chứ không yêu cái khổ của thập giá, cũng như không tìm cái 
vinh quang tiềm ẩn bên kia con đường thập giá. Đối tượng tình yêu của ngài là một 
« nhân vật », chứ không phải là một « tình trạng » giầu, nghèo, vui, khổ, v.v. của nhân 
vật đó.  
Mặt khác, đối tượng tình yêu không thể là chính mình được, nếu không tình yêu chỉ là 
một tình cảm ích kỷ. Tình yêu không đi tìm gì cho chính mình, dù là niềm vui hay nỗi 
khổ, dù là tủi nhục hay vinh quang. Yêu Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá 
là đến với ngài và cùng đi với ngài trên con đường của ngài, dù con đường của ngài là 
con đường thập giá.  
Lần đầu tiên tôi đọc thấy Đc Lambert cầu xin được « cái chết đau đớn » là trong những 
lá thư tháng 6 và tháng 7 năm 1663, lúc ngài sắp xuống tàu tại Xiêm La để đi Trung 
Hoa cùng với cha Deydier :  
Ngài viết cho tu viện trưởng Georges Dominique tại Val-Richer : « Một điều mà con 
tha thiết khát mong là chết một cái chết đau đớn cho Chúa Giêsu Kitô Chuá chúng ta 
để bảo vệ Phúc Âm của ngài và vì phần rỗi các dân tộc đã được trao phó cho con. » 
(AMEP, tập 121, trang 534). 
Ngài viết cho em trai Nicolas Lambert : « Nếu đẹp lòng Chúa, ngày mai thì các anh 
xuống tàu đi Quảng Đông là tỉnh nước Trung Hoa, thuộc quyền tài phán của anh. Anh 
hy vọng sẽ tới được đó với cha Deydier sau một tháng. Anh rất tin tưởng rằng các anh 
sẽ tìm được tại vương quốc đó phần thánh giá. Các anh sẽ kết hiệp với thánh giá và sẽ 
được mãn nguyện tràn đầy như ý anh vốn mong đợi được chịu thương khó bằng một 
cái chết đau đớn cho Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. » (AMEP, tập 121, trang 546-
547). 
Ngài viết cho cha De Bourges rằng khi nguyện ngắm, ngài hằng xin « được chết một 
cái chết đau đớn cho tình yêu thánh thiện của Chúa chúng ta. » (Amep, tập 121, trang 
552). 
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Viết cho ông Duplessis, ngài nói rõ hơn rằng ngài cầu xin cho được « chết cái chết đau 
đớn từ bàn tay của một tên đao phủ. » (AMEP, tập 860, trang 3). 
Đó là những lần đầu tiên tôi đọc được chữ « cái chết đau đớn » trong thư từ của Đc 
Lambert.  
Và chưa bao giờ tôi lại thấy ước ao « cái chết đau đớn » nơi Đc Lambert trở nên trang 
trọng và tha thiết như lần ngài tĩnh tâm đầu năm 1677 tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở 
Băng Cốc. Ngài viết rằng ngài đã khẩn thiết nài xin Chúa « được kết hiệp mật thiết với 
Chúa và được chết cho tình yêu của Chúa bằng một cái chết đau đớn. » (AMEP, tập 
877, trang 596). Rồi, vẫn trong cuộc tĩnh tâm 40 ngày trên, 15 hôm sau, ngài lại khẩn 
thiết cầu xin được « cái chết đau đớn, vì danh dự của Thiên Chúa Cha và vì sự trở lại 
của các người ngoại giáo. » (AMEP, tập 877, trang 595). 
 

& 
 
Ai biết chuyện Đc Lambert, ai biết Đc Lambert từ trần ra sao, thì có lẽ sẽ thốt lên : 
« Cầu được, ước thấy ». Nghĩa là, những lời cầu xin được « cái chết đau đớn » nơi 
ngài có vẻ như đã được Chúa nhậm lời.  
Khi tôi sưu tập các lá thư tiếng Pháp của Đc Lambert, tôi thấy lá thư sau cùng do chính 
tay ngài viết là hai lá thư ngày 10.12.1677, một gửi cho cha Bézard và một gửi cho cha 
Gazil. Năm sau, 1678, tôi tìm được bốn lá thư, ba gửi Đc Pallu và một gửi ban giám 
đốc chủng viện tại Paris. Bốn bức thư này đều do Đc Laneau viết, và Đc Lambert chỉ 
ký tên cùng với Đc Laneau mà thôi. Tôi nghĩ rằng Đc Lambert lúc đó đã rất yếu sức, 
không còn có thể viết nhiều nữa.  
Tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục viết nhật ký riêng, mỗi ngày một hai câu ngắn, cho tới 
ngày 15.8.1678 thì dừng hẳn.  
Từ chính hôm đó, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngài bắt đầu vào Vườn Giết-xê-
ma-ni : « Chúa đã cho ngài cảm nếm đến tận cùng sức nặng của thánh giá Chúa mà 
suốt đời ngài, ngài đã rất đỗi say đắm. » Đc Laneau, chứng nhân nhãn tiền, đã phúc 
trình lại « cái chết đau đớn » (la mort violente) của Đc Lambert : « Lời thường xuyên 
hằng ngày trên miệng ngài chẳng là lời nào khác hơn lời này : Auge dolorem, auge 
patientiam. » 
Đức cha Lambert từ trần ngày 15.6.1679. 
 
Chúng ta thường nghe người ta nói : « Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ cái đau đớn bệnh 
tật trước khi chết ». Câu nói này thật dễ chấp nhận, thật dễ hiểu, thật dễ thông cảm, vì 
thể hiện lên tâm tình rất bình thường của con người. Còn không sợ hãi, lại đi ước ao 
một « cái chết đau đớn » như Đc Lambert thì là chuyện rất khác thường, vượt ra khỏi 
đại chúng, siêu phàm. Điều siêu phàm thì luôn khó hiểu. Và có lẽ những sử gia không 
có niềm tin kitô hữu sẽ khó thông cảm với Đc Lambert trong cái quan niệm và ao ước 
của ngài về cái chết. Còn các kitô hữu thì ít nữa, nơi đây, sẽ nhớ lại lời Chúa Giêsu 
rằng : « Không có Ta, các ngươi chẳng làm được gì đâu. » 
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