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LỜI MỞ ĐẦU 
  
          Kính thưa quý độc giả thân mến, 
  
          Chỉ nghe cái tên Charles de Foucauld  - Sạc-lơ đờ Phu-cô , quý vị cũng đã thấy lạ hoắc 
và khó đọc rồi phải không, thưa quý vị ? 
  
         Người ta vẫn thường nói :”Trước lạ sau quen” . Vâng, không những quen mà còn 
thương, còn mến nữa đấy, thưa quý vị ! Bởi vì “ vô tri bất mộ “ mà ! Không biết thì làm 
sao mà yêu mà mến được! 
  
         Đó là lý do khiến anh chị em Thừa Sai Chúa Giêsu, một gia đình thiêng liêng nhỏ bé 
trong vô số các Tiểu đệ, Tiểu muội theo bước chân Cha Charles de Foucauld – mặc dầu 
còn rất non trẻ và nhiều hạn chế - cũng cố gắng gửi đến quý độc giả công giáo Việt Nam 
một tuyển tập nhỏ để giới thiệu về cuộc đời,  thân thế sự nghiệp và linh đạo của Chân 
Phước Linh Mục Charles de Foucauld. 
  
         Kính thưa quý vị, 
  
        Tập sách nhỏ này chỉ là một sưu tập gồm 15 bài đăng trong tờ đặc san của Hội Đồng 
Các Dòng Tu Canada mà chúng tôi tình cờ bắt gặp trên mạng Internet, trình bày về đời 
sống, cũng như thân thế và sự nghiêp của Ngài. Chúng tôi cố gằng chuyển ngữ qua tiếng 
Việt để các tín hữu Việt nam chúng ta có cơ hội tìm hiểu, làm quen với một vị Chân Phước 
mới mà linh đạo của Ngài đang được nhiều tín hữu khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ noi 
theo. 
  
         Vậy Charles de Foucauld là ai ? 
         Đó là một vị Thánh có tầm cỡ quốc tế về nhiều phương diện. Một con người đa tài đa 
năng cả về đời lẫn về đạo; một vị Thánh có đoàn sủng đề xướng lên trong giáo hội một 
con đường nên thánh mới, mà chúng ta quen gọi là một “ linh đạo”: linh đạo Charles de 
Foucauld, ngang tầm với nhiều linh đạo của các Vị Đại thánh trong Giáo Hội như : linh 
đạo Các-men, linh đạo Biển Đức, linh đạo Phan Sinh, linh đạo Đaminh, linh đạo theo 
thánh Inhaxiô, con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu v.v… 
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        Chân Phước Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand sinh ngày 15 tháng 9 năm 
1858 tại Trasbourg nước Pháp và qua đời ngày 01 tháng 12 năm 1916 tại sa mac Sahara 
nước Algêria . Lớn lên sau cuộc cách mạng Pháp  nên Charles de Foucauld không mấy 
quan tâm về tôn giáo, thích hành động nên gia nhập quân đội; nhưng đến năm 1881 thì bị 
cho giải ngũ vì tai tiếng xấu. Foucauld ham thích mạo hiểm và say mê vùng đất sa mạc 
nên xin vào làm việc cho Sở Địa Dư Pháp và nhận làm một cuộc thám sát đầy nguy hiểm 
trong xứ Ma-rốc. 
  
         Khi đến thăm người chị họ là bà Marie de Bondy, anh đang say sưa kể lại những 
thành tích của mình tại Bắc Phi, thì người cháu gái nhỏ đã hỏi Foucauld :” Những việc làm 
của cậu là oai hùng, nhưng cậu đã làm được gì cho Chúa chưa?” Câu hỏi của cô bé đã thức tỉnh 
Foucauld, và từ đó đức tin công giáo truyền thống của gia đình đã sống lại, vĩnh viễn thay 
đổi hẳn quan niệm vô thần và cuộc sống trụy lạc của Foucauld. 
  
         Ơn trở lại của Charles de Foucauld xảy ra cùng lúc với ơn gọi sống đời thành hiến tu 
trì. Chính anh đã viết : “ Ngay khi tôi biết được có Thiên Chúa, tôi hiểu ngay rằng tôi chỉ có thể 
sống vì một mình Thiên Chúa mà thôi. Ơn gọi tu trì của tôi phát sinh cùng lúc với đức tin của tôi. 
Thiên Chúa cao cả biết bao! Có một sự khác biệt vô cùng lớn lao giữa Thiên Chúa và tất cả những 
gì không phải là Ngài.” 
  
         Sau đó, có lẽ chính câu nói của cha Huvelin :” Chúa chúng ta đã chọn chỗ rốt hèn đến 
nỗi chẳng ai có thể chiếm được chỗ đó của Người”, đã tác động sâu xa vào tâm trí của 
người thanh niên vừa mới trở lại, cũng như đã định hướng cho cuộc sống và tương lai của 
anh. Từ đó, Charles de Foucauld chỉ theo đuuổi một mục tiêu duy nhất là : tìm cách nên 
giống Thầy mình là Đức Giêsu. 
  
         Chính vì muốn nên giống Đức Giêsu mà Anh đã quyết định trở thành linh mục để “ 
đêm Tin mừng cho những người nghèo hèn nhất”, cháy bỏng một niềm khao khát trở nên 
giống Đức Giêsu khó nghèo, lao động, quên mình, tự hạ, tự hủy… 
  
        Anh tìm vào sa mạc Sahara, đến sống ở Bení-Abbès xa xăm và rồi định cư ở 
Tamanrasset thuộc vùng Hoggar hoang văng bên Algerie để tìm những con chiên lạc; 
  
Anh thao thức muốn đem hết mọi người về với Chúa, nhất là những người ở xa nhất (xa 
theo cả hai nghĩa : địa dư và tâm linh : là những anh chị em tín đồ Hồi giáo bên Phi châu); 
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        Anh luôn mong muốn trở thành “người anh em đại đồng” ( frể universel) và muốn lập 
một Nhà Huynh Đệ (Khaouia) mở ngỏ cho mọi người : tín hữu kitô cũng như người theo 
hồi giáo. 
  
       Anh cũng ao ước thành lập một Hội Dòng chiêm niệm, cũng có tên là Cộng Đoàn 
Huynh Đệ, trong đó các Tiểu đệ và Tiểu muội sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc để “ người 
ngoại giáo được ơn trở lại ”. 
  
      Ngày 01 tháng 12 năm 1916 Cha Charles de Foucauld bị bọn cướp bắn gục ngay trước 
cửa khu ẩn cư của Ngài. Ai nấy đều côi Ngài như là một vị thánh. 
  
      Án phong thánh cho Cha đã được tiến hành từ năm 1927. Bị ngưng lại một thời gian 
do cuộc chiến tranh tại Algerie. Sau đó mới được tiếp tục… Ngày 24.04.2001, Đức Thánh 
Cha Gioan-Phaolô II đã nâng Cha lên bậc Đáng Kính; và ngày 13.11.2005, ĐTC Biển Đức 
XVI đã nâng Cha lên bậc Chân Phước. 
  
     Tuy nhiên,  để có được một sự hiểu biết đầy đủ hơn về Cha, xin mời quý vị hãy vui 
lòng “cầm lấy mà đọc” tuyển tập này, chúng tôi hy vọng sau khi đọc qua 15 chương trong 
tập sách nhỏ này quý vị sẽ thêm hiểu biết và cảm mến Cha hơn. 
Chúng tôi cũng hy vọng tuyển tập nhỏ này sẽ là một gợi hứng cho nhiều tâm hồn quảng 
đại dám dấn thân tiếp bước theo đường lối và linh đạo của Chân phước Linh Mục Charles 
de Foucauld, sẵn sàng hiến dâng trọn cuộc đời để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa như 
Cha, sẵn sàng đem Tin mừng đến cho những người nghèo khổ bất hạnh nhất, những 
người còn xa Chúa, xa Giáo Hội nhất cũng với niềm khao khát : làm tất cả mọi việc để 
"người ngoại trở lại". 
 
        Nhân dịp giới thiệu tuyển tập ngắn về Cuộc Đời Chân Phước Charles de 
Foucauld này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã âm thầm tích cực 
góp công góp sức và thì giờ quý báu để tập sách nhỏ này được hoàn thành tốt đẹp như 
quý vị đang có trên tay hôm nay. 
 
        Vì nhu cầu nội bộ và ước mong phổ biến linh đạo của Cha Charles de Foucauld cho 
cộng đồng tín hữu Việt Nam, kính xin quý tác giả niệm tình cho phép chúng tôi mạn phép 
trích dịch những bài viết mà quý vị đã phổ biến trên Internet. Xin chân thành cảm ơn quý 
vị. 
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        Nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Charles de Foucauld, xin Chúa Giêsu – Chúa và 
Anh đáng mến của chúng ta, trả công bội hậu cho quý anh em và chúc lành cho tất cả 
những ai thành tâm và trân trọng cầm và đọc tuyển tập nhỏ này nhân danh Chúa Cha và 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 
 
       Với tất cả tấm lòng thành kính, thảo mến, chúng con xin ký thác tuyển tập này vào tay 
Mẹ Maria nhân ái, xin Mẹ chúc lành để tập sách nhỏ này góp phần làm vinh danh Chúa 
và đem lại lợi ích cho tất cả những ai thành tâm thiện chí. 
                                                       LM Doan Vinh 
                                        Tổng Phụ Trách Th.TSCG 
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CHƯƠNG 1 
  
CHA DE FOUCAULD 
NGUỒN MẠCH ƠN THẦN BÍ  
CỦA CHA CHÚNG TÔI 
  
            Chân phước Charles de Foucauld được tôn phong ngày 13 
tháng 11 năm 2005, là Cha của chúng tôi và chúng tôi quyết định 
chọn ngài làm gương mẫu để noi theo. Điều này có nghĩa là chúng 
ta để cho ngài dạy dỗ, dưới mái trường của Viện phụ Nantes, người 
đệ tử của ngài, đấng đã nêu gương cho chúng tôi : 
  
          " Đời sống của Cha de Foucauld, một người anh em đại đồng đã gợi 
hứng cho cuộc sống của họ. Như ngài, họ sẽ tìm sống khiêm tốn 
trong cảnh nghèo khổ và thấp hèn giống như Chúa Giêsu, Mẫu gương độc 
nhất của họ. Theo bước ngài, họ muốn " thét lớn Tin Mừng bằng cả đời 
sống " và kín đáo làm cho tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu tỏa sáng 
giữa những người ngoại giáo. "(Điều 3 nội quy tạm thời của các Tiểu 
đệ Thánh Tâm ở Villemaur). 
 
           Năm 1938 Cha của chúng tôi được giác ngộ khi xem phim 
"Tiếng gọi thầm lặng", nó làm cho "tiếng gọi truyền giáo rất xa 
xưa" trong ngài nay bừng tỉnh. Và từ lúc đó, ngài đã đòi hỏi đệ tử 
và con cái ngài (sống như thế). Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, ngài 
e rằng một ngày kia ngài nhận ra mình buộc phải từ bỏ những điều 
mình không thể chấp nhận vì chúng đối nghịch tận căn với những 
xác tín riêng thiêng liêng nhất của ngài…Thế là hết! Khi nghiên cứu 
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cẩn thận các tài liệu năm 1976 và một lần nữa vào mùa hè năm 
1996, để giúp cho cộng đoàn chúng tôi tĩnh tâm, Cha chúng tôi đã 
có thể khẳng định cách thật khách quan rằng mình là con trai của tư 
tưởng và trái tim của Cha Charles de Foucauld. Kết quả là chính 
chúng tôi, những người theo Cha Georges de Nantes, chúng tôi 
cùng sống mối tương quan này với Chân Phước Charles de 
Foucauld. 
 
I. ĐỨA TRẺ MỒ CÔI KHÔNG CÓ NIỀM TIN 
 
Một tuổi thơ bất hạnh  
 
        Tử tước François-Édouard de Foucauld de Pontbriand cưới cô 
Marie Elizabeth Morlet ngày 15 tháng 5 năm 1855. Cả hai đều là 
người công giáo sâu sắc, và đã quyết định rõ ràng là phải giáo dục 
con cái của họ theo lý tưởng mà các vị tiền nhân của họ đã trở nên 
lừng danh vì các nhân đức của họ. [...] 
 
       Quả thế, gia đình này thuộc hàng quý tộc rất lâu đời miền 
Périgord. Năm 970, một Hugues de Foucauld,  lãnh chúa của vùng 
Cerniaud và Excideuil đã từ bỏ các lâu đài của ông vào sống đời 
cầu nguyện trong tu viện. Một Bertrand de Foucauld đã vác Thánh 
Giá với Thánh Lu-y và đã bị giết tại Mansourah. 
 
       Vào thế kỷ XVII, một thứ tộc, gọi là Cubjac, thuộc ngành 
Foucauld Pontbriand,  tách ra khỏi chi tộc trưởng Lardimalie 
Foucauld. Cuộc Cách mạng xảy ra... Trong số các vị tử vì đạo dòng 
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Cát Minh bị giết ngày 02 tháng 9 năm 1792, dòng họ Charles có hai 
ông chú là: Canon Armand de Foucauld de Pontbriand, Tổng đại 
diện giáo phận Arles, và người em họ là Jean-Marie d’Allemens du 
Lau, Tổng giám mục chính của cùng thành phố. Ngày nay, các Ngài 
đã được tôn phong hiển thánh. 
 
       Ngày 15 tháng 9 năm 1858, bé Charles - Eugene được sinh ra tại 
Strasbourg. Em kế là Marie, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1861. Niềm 
hạnh phúc tưởng như trọn vẹn nơi mái ấm Foucauld lúc đó bắt đầu 
bị tan vỡ. Người cha bị suy sụp trầm trọng đến nỗi không làm việc 
được nữa, và kết cuộc ông ta bị mất trí không còn nhận ra được cả 
những người thân của mình. 
 
       Charles đã lớn lên xa người cha. Bà Tử Tước đem hai con về 
sống với cha là Đại tá de Morlet; năm 1842 ông đã tái hôn với bà 
Anne-Marie de Amelie Latouche mà Charles gọi là " Má ngoại 
(Bonne Mémé) ". 
 
        Sáng chiều, bà cầm tay Charles, bày chắp tay và chỉ dạy cho em 
biết cách cầu nguyện. [...] 
 
        Kỷ niệm nổi trội nhất trong tâm hồn đứa trẻ mồ côi đáng 
thương ghi nhớ về người mẹ của mình, đó là  một người mẹ "rất 
buồn". 
 
       Khi có tin sinh đứa con thứ ba, thì bà Tử Tước chết do sẩy thai 
ngày 13 tháng 03 năm 1864; bà thầm nguyện: "Nguyện ý Chúa 



 9 

được thực hiện, chứ không phải theo ý của chúng con." Khi ấy bà 
mới 36 tuổi. Đến lượt chồng bà cũng ra đi vào tháng 08 năm đó, ở 
tuổi 44. [...] 
 
       Như một gia đình, các cháu mồ côi này chỉ còn cô Ines 
Moitessier, em của ba, cùng với 2 người con gái của bà, và ông bà 
Đại tá de Morlet nhận chúng về nuôi. Các cháu rất yêu thương ông 
ngoại. Ông là sinh viên trường đại học bách khoa, Đại tá công binh 
và là người đam mê khoa khảo cổ học. Ông sống ở Strasbourg. Ông 
giáo dục các cháu một cách rất mềm dẻo. 
Một tia sáng lóe lên trong tuổi thơ bất hạnh này, chính là kỳ nghỉ hè 
tại gia đình Moitessier ở Louye, nơi đó các cháu mồ côi này mới 
cảm nhận được tình mẹ ấm áp. 
 
Gia đình Moitessier  
 
         Cô Ines rất giầu. Cô kết hôn với Ông Sigismund Moitessier, 
một chủ ngân hàng rất tài năng đang sống ở Orleans, ông mới có tài 
sản thời gian gần đây. 
 
       Thông minh tuyệt vời, bà chủ nhà khôn sánh và người phụ nữ 
vẹn toàn của thế giới, Ines Moitessier hợp với chồng làm nên một 
cặp vợ chồng rất ăn ý. Bà chia sẻ với chồng những ý tưởng hiện 
đại,  liên kết với một lòng đạo đức sâu xa. Cả hai đã sử dụng quyền 
lực và sự giàu có của họ để tôn vinh Thiên Chúa và giúp đỡ người 
nghèo. Ở nhà họ, Charles rất là hạnh phúc. 
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        Marie, cô con gái đầu của họ có một đức tin sống động và cho 
thấy một lòng sùng đạo đáng kinh ngạc đối với lứa tuổi của cô. Cô 
14 tuổi và cô đã đón nhận những đứa em họ mồ côi với tình thương 
mến dạt dào. Sáng nào cô cũng đem các em đi dự lễ và đưa tới quỳ 
cầu nguyện trước Thánh Thể và tượng Thánh Tâm. 
 
Cậu học sinh trung học 
 
         Ngày 19 tháng 7 năm 1870, Napoleon III tuyên chiến với nước 
Phổ. Ngày 26 tháng 2 năm 1871, Pháp nhượng cho Đức miền Alsace 
và phía bắc tỉnh Lorraine. Gia đình Morlet chuyển đến Nancy. Cha 
Delsor, thỏa thuận chịu trách nhiệm dạy học cho Charles một 
năm,  đã nhận xét là Charles "thông minh, ham học hỏi, tính tình 
rất hiền hậu, có vẻ con gái hơn là con trai”. Đây không phải là một 
tên thích gây gỗ! 
 
       Vào mùa thu năm 1871, năm 13 tuổi, em vô học lớp ba. Ngày 28 
tháng 4 năm 1872, em được Rước lễ lần đầu và được Đức Cha 
Foulon ban bí tích Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Nancy. Về sau, 
chính Charles de Foucauld nói rằng anh Rước lễ lần đầu “rất sốt 
sắng” sau khi " được chuẩn bị kỹ lưỡng và lâu dài", lần rước lễ ấy 
được " nhiều ân sủng bao phủ, sự khích lệ từ một gia đình Kitô 
giáo và trước sự hiện diện của những người tôi yêu mến nhất trên 
đời. " 
 
        Charles thích đến trường, nhưng sau này, Anh đã gay gắt lên 
án việc trường này thiếu triết lý, môi trường thiếu đạo đức và 
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không tin đạo, đã làm cho anh mất niềm tin. Cần phải trích dẫn 
những văn bản còn quá ít người biết đến này, khi mà chủ nghĩa thế 
tục đang đẩy mạnh tác động làm hư hỏng giới trẻ. 
 
      "Một triết lý tốt và đích thật, không chỉ nhằm đến các kỳ thi, 
nhưng còn vì lợi ích của linh hồn mình: nếu ông Olivier thân yêu 
của chúng ta, nếu tôi, chúng ta đã có một triết lý thực sự, chúng ta 
sẽ chẳng còn phải nghi ngờ gì. Sự nghi ngờ của chúng ta và của 
nhiều người khác là do vô minh, chúng ta coi như nan giải 
nhữngvấn đề đã được giải quyết trong nhiều thế kỷ, nhưng không ai 
nói cho chúng ta hay rằng chúng đã được giải quyết rổi. "(Thư gửi 
bà Marie de Bondy, ngày 01 Tháng 10 1897) 
 
        Thư gửi cho người anh rể là ông Raymond de Blic, ngày 12 
tháng 12 năm 1899: 
 
       "Ồ, em hiểu nỗi khổ tâm của anh, khi nhìn thấy nước Pháp 
đang theo một đường lối đáng buồn! Anh quý mến, đừng bao giờ 
đồng tình với việc gửi con cái vào đại học! Tôi đã ở đó, tôi biết nó 
là gì! Ngay cả giáo viên không phải là những người xấu, và tôi 
cũng không có ý nghĩ gì xấu về nó! Trái lại, tất cả đều rất đáng trân 
trọng! nhưng ngay cả những kẻ làm điều xấu trong những điều vô 
thưởng vô phạt, và thanh niên cần được giáo dục không phải bởi 
những kẻ trung lập, nhưng bởi những tâm hồn đầy niềm tin và 
thánh thiện, và hơn nữa bởi những người thông thái am hiểu 
các vấn đề tôn giáo, biết giãi bày niềm tin của họ, và gơi ý cho các 
người trẻ một lòng tin cậy vững chắc vào chân lý của đức tin họ. [...] 
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Ngoài các giáo sư hầu như luôn luôn trung lập, ít khi có người tốt, 
nhưng còn là một môi trường gồm các bạn rất tồi. Vả lại, ngay cả 
giáo sư giỏi cũng không thể bổ khuyết cho việc dạy đạo do các tu sĩ, 
lợi ích vô cùng ! Ngay cả giáo sư giỏi cũng giảng dạynhững điều ngu 
ngốc trong triết học, và nói về lạc giáo mà không biết hoặc 
muốn! Ôi bạn thật hạnh phúc vì đã nhận được một nền giáo dục tôn 
giáo do các tu sĩ Dòng Tên! Các con cái bạn hạnh phúc có được 
hạnh phúc này! Đối với bất cứ điều gì, bất cứ điều gì xảy ra, không 
cho ở trên đó! "[...] 
  
Chàng sinh viên hư hỏng 
 
        Một khi người ta đã hoàn toàn mất đức tin, thì không có gì 
kềm hãm nổi các đam mê. Đam mê đầu tiên của chàng trẻ Charles 
lao mình vào đó là đọc sách. Khoảng giữa năm mười bốn và mười 
lăm tuổi, anh đã đọc toàn bộ thư viện của ông nội, bất luận sách 
gì. Với túi tiền của mình, anh đã mua 1800 cuốn sách làm 
thành  một mớ hỗn tạp. Tương tự như vậy, anh sa vào tật tham 
ăn. [...] 
 
       Vào cuối năm học 1874, anh đã đậu bằng Tú Tài dù chưa đủ 
tuổi và nhận được điểm KHÁ. Lúc đó ông ngoại của anh đã ghi 
danh cho anh vào trường Sainte-Genevieve, đường Các Bưu Điện ở 
Paris, chuẩn bị cho anh vào trường võ bị Saint-Cyr. 
 
        Vài năm sau, ngày 17 Tháng 4 năm 1892 anh đã viết cho bà 
Marie de Bondy: 
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      "Lúc mười bảy tuổi, em bắt đầu năm thứ hai ở đường Các Bưu 
Điện. Không bao giờ em nghĩ rằng em lại sống trong một trạng thái 
tinh thần đáng tiếc như vậy. Một cách nào đó, em đã làm nhiều 
điều xấu trong những thời gian khác, nhưng cũng có một số điều tốt 
đã thôi thúc em bên cạnh điều xấu; lúc mười bảy tuổi, em hoàn toàn 
sống ích kỷ, hoàn toàn vô đạo, toàn ước muốn điều xấu, em như 
người hốt hoảng (...). Về mức độ lười biếng, lười dến nỗi không ai 
thèm nói đến em nữa ... Em đã làm cho ông nội đáng thương của em 
phải đau khổ biết chừng nào khi không chịu làm việc (...). Về đức 
tin, nó chẳng còn sót lại một dấu vết nào trong tâm hồn em. " 
 
        Bởi vì anh không chịu làm việc, các tu si dòng Tên đã đuổi anh 
ra vài tháng trước kỳ thi. Ông nội của anh mướn một gia sư để dạy 
anh, và ba tháng sau anh được nhận vào kỳ thi tuyển sinh của 
trường Saint-Cyr, xếp hạng thứ 82 trong số 512 thí sinh. Anh nhập 
ngũ ngày 25 tháng 10 năm 1876. 
 Trích CRC (tài liệu của Hội Đồng các Dòng Tu Canada) số 328 - 
tháng12/1996 tr. 10-12 
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CHƯƠNG 2 
  
SĨ QUAN QUÂN ĐỘI PHÁP 
  
  
Học Viện Quân Sự  SAINT-CYR 
 
        Ngày 25 tháng 10 năm 1876, Charles de Foucauld gia nhập 
trường Saint-Cyr,  trường sĩ quan quân đội Pháp. Tại đấy Anh tỏ ra 
hết sức uể oải, và chỉ làm việc rất ít. Lễ độ, có giáo dục, có tinh thần 
kỷ luật, Anh không bị nhận xét xấu. Anh không tỏ ra khó chịu, 
nhưng hơi khó gần, “khép kín, rất ít nói, hiếm khi cười”. Tuy nhiên, 
dẫu cách biệt, có vẻ tự kỷ, ưa hưởng thụ, Anh vẫn luôn là một 
người hào hiệp và muốn phục vụ tổ quốc. Bên cạnh phong cách văn 
hoá, trí nhớ xuất sắc, khả năng lĩnh hội tuyệt vời của Anh, nên chỉ 
cần đọc qua là đủ để anh nắm bắt được nội dung các bài giảng, dù 
chưa được nghe qua một lần, các bạn bè còn nhận ra nơi Anh một 
trí thông minh sắc sảo. 
 
        Ngày 01 tháng 2 năm 1878, Charles được gọi khẩn cấp về 
Nancy, và hai ngày sau đó, ông ngoại của Anh, đại tá Morlet, qua 
đời. Thấy mình được thừa hưởng một gia tài kếch xù : triệu phú ở 
tuổi hai mươi ! Anh liền lao mình vào cuộc ăn chơi trác táng. Anh 
bắt đầu bị nhận xét xấu. Những vụ trừng phạt tới tấp trút xuống : 
trong vòng hai năm, Anh bị phạt đến bốn mươi lăm lần và phải thi 
hành đến bốn mươi bảy ngày tạp dịch ! 
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Anh tốt nghiệp trường Saint-Cyr với vị thứ 333 trên 386. Ngày 02 
tháng 10 năm 1878, Anh gia nhập trường kỵ binh Saumur. 
 
SAUMUR 
 
       Bạn cùng phòng và cũng là đồng bọn hữu hảo nhất của Anh tại 
trường Saint-Cyr là Antoine de Vallombrosa. Cả hai cảm thấy gần 
gũi nhau do bởi ngày sinh, tài sản và các sở thích. Charles kiên 
quyết chủ trương tận hưởng cuộc sống. Anh làm ra vẻ lịch lãm, tổ 
chức riêng cho mình những thú vui chơi : những cuộc truy hoan và 
tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. 
 
        Đối với nghĩa vụ, anh chỉ làm những gì buộc phải làm và 
chẳng hề tìm cách tiến thân. Trái lại, cung cách giao tiếp và tấm 
lòng của Anh thì ai cũng biết, Anh luôn hào phóng và thậm chí còn 
thu xếp giúp đỡ người này người khác mà không cần họ biết đến. 
Riêng về tài trí của mình, Anh chỉ dùng để xử sự với các sự việc và 
các định chế, chứ không bao giờ với bạn bè. […] 
 
      Charles ra trường Saumur với vị trí xếp cuối bảng, 87 trên 87. 
Anh được chỉ định đến Sézanne, nơi mà anh buồn chán đến chết 
được, và Anh đệ đơn xin thuyên chuyển. Sáu tuần sau đó, Anh 
được điều về Pont-à-Mousson, ở đấy đang có mặt phần lớn các kỵ 
binh thuộc đội khinh kỵ số 4. 
  
ĐỘI KHINH KỴ SỐ 4 
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       Tại Pont-à-Mousson, Anh gặp một tay thông đồng khác, công 
tước tương lai Jacques de Miramon Fitz-James. Hai người sống 
phóng đãng và vương giả. Trong cuộc tĩnh tâm ở Nazaret, Anh viết 
: 
 
     “Lạy Chúa, Chúa làm con cảm thấy một sự trống rỗng đau đớn, một 
nỗi buồn sầu con chưa từng biết đến…nó quay lại với con vào mỗi buổi 
tối, khi chỉ còn mình con trong phòng riêng…nó trĩu nặng trên con khiến 
con không thể nói nên lời trong khi cái mà người ta gọi là những cuộc 
truy hoan, do chính con tổ chức ra kia, thì lại có lúc con trải qua chúng 
trong một sự câm lặng, một nỗi ghê tởm, một sự buồn chán bất 
tận…Chúa đã ban cho con nỗi lo lắng mơ hồ về một ý thức bất hảo vẫn 
đang ngái ngủ, chứ chưa hề chết hẳn. Có bao giờ con cảm thấy buồn bã, 
bất ổn, lo âu như thế này đâu !” 
 
         Sau từng đêm ăn chơi như thế, thì ngay sáng hôm sau, Anh lại 
lên ngựa cùng với những người khác. Anh tỏ ra là một kỵ binh rắn 
rỏi, bền bỉ. Cả trung đội ai cũng yêu mến và kính trọng Anh. Trong 
diễn tập, Anh luôn biết mình phải làm những gì. Và khi Anh nộp 
báo cáo lên thượng cấp, họ đều khen ngợi Anh chu toàn công việc, 
thế là Anh lại viết những lời tung hô họ ! 
 
        Rất nhiều phụ nữ đã đi qua đời anh, chẳng hơn gì những món 
đồ giải trí. Tuy nhiên, một trong số họ, Marie  C…, cũng đã níu giữ 
được sự chú ý của Anh và biết làm Anh vui. Anh quyết định chính 
thức xác định vị trí của nàng trong cuộc đời mình. 
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       Khi trung đoàn được điều đến Algérie, Anh giới thiệu nàng 
như là vị hôn thê hợp pháp. Viên Đại tá chỉ huy biết được điều đó 
và lấy làm khó chịu. Ông cho gọi Anh và ra lệnh Anh phải từ bỏ 
nàng. Charles không chịu. Ngày 20 tháng 3 năm 1881, Anh bị gạch 
tên khỏi quân ngũ và bị đặt vào tình trạng “cho xuất ngũ trước thời 
hạn, do hai lần vô kỷ luật vì hạnh kiểm xấu không thể bỏ qua”. […] 
Sau khi đã tổ chức một bữa tiệc chia tay hết sức xa hoa, Charles và 
Marie đáp tàu đi Évian. 
  
CÓ ƠN GỌI LÀM QUÂN NHÂN? 
 
       Bề ngoài, Foucauld chấp nhận quyết định rất thản nhiên làm 
một người lính, nhưng tự thâm tâm, Anh lại lấy làm tự hào. Tại sao 
? Bởi vì Quân đội là gia đình thứ hai của Anh, rời bỏ nó sẽ khiến 
anh trở nên mồ côi gấp đôi.  Anh là người lính và đã gặp được 
trong “môi trường lính tráng” khung cảnh cần thiết cho việc triển 
nở con người Anh đang khao khát sự cương nghị và sự dấn thân 
nam nhi vào việc phục vụ lợi ích chung. Nơi con người viên đại tá 
hoặc viên tướng, Anh gặp thấy người cha mà Anh đang thiếu. Vì 
thế,  khi các thượng cấp khiển trách Anh về hạnh kiểm xấu,  Anh tỏ 
ra nổi loạn và bướng bỉnh… nhưng kỳ thực, những lời cảnh cáo của 
họ xâu xé tâm can Anh và Anh sẽ chẳng bao giờ quên. […] 
 
         Tuy Charles de Foucauld yêu mến Quân Đội, nhưng… đời 
sống đồn trú khiến Anh buồn chán ! 
 
CUỘC HOÁN CẢI 
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         Tháng 5 năm 1881. Binh đoàn Châu Phi số 4 di chuyển đến 
Nam-Oranais, lý do là vì Bou Amama vừa giương cao ngọn cờ 
Thánh Chiến trong vùng Algérie. Từ Évian, Foucauld hay tin ấy. 
Máu Anh sôi lên : các đồng đội của Anh đang lâm nguy ! Để người 
yêu lại, Anh lao đến Bộ Chiến Tranh và yêu cầu được tái ngũ. Anh 
được chấp thuận và lên đường gia nhập Binh Đoàn số 4. Hôm đó là 
ngày 03 tháng 6 năm 1881. 
 
        Trong chiến dịch này, Charles tỏ ra là người lính và người chỉ 
huy đích thực. Bền bỉ, cẩn trọng, dè dặt, Anh nhanh chóng được các 
đồng đội quý mến. […] 
 
        Hoà bình được vãn hồi, Anh không thể bằng lòng với cuộc 
sống đồn trú.  Anh đã hiểu ra được nỗi khó khăn của chế độ thuộc 
địa Pháp và xin nghỉ phép để làm một chuyến du hành xuống phía 
Nam-Algérie, nhưng bị từ chối. Anh giải ngũ vào ngày 28 tháng 
giêng năm 1882.  Gia đình Anh lo lắng, tưởng rằng Anh sẽ làm liều. 
Họ gây áp lực buộc Anh phải đến gặp Latouche, người bà con của 
Anh cũng là nhà tư vấn pháp luật. Nhưng Charles luôn coi mình là 
một sĩ quan, Anh muốn thử một cách phục vụ nước Pháp trong vai 
trò “một cảm tử quân” để không phương hại đến chính phủ: làm 
một chuyến thám hiểm về xứ Marốc hòng tạo điều kiện cho cuộc 
viễn chinh của quân đội Pháp. 
 
CHUYẾN THÁM HIỂM MAROC :  
10.6.1883 – 23.5.1884 
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        Cuộc thám hiểm này đã đặt anh Charles de Foucauld vào số 
những nhà thám hiểm vĩ đại nhất thuộc mọi thời đại. 
 
       Foucauld đến Algerie. Anh lưu lại đấy gần một năm, tự chuẩn 
bị một cách tỉ mỉ với sự giúp sức và những lời khuyên của Mac 
Carthy, người quản thủ thư viện thành phố mà mới trước đó vừa 
thám hiểm vùng Sahara. Anh học tiếng Hi-pri, tiếng Ả-rập, khoa đo 
vẽ địa hình, sử dụng máy lục phân. Anh tự trang bị cho mình một 
la bàn, một đồng hồ tính giờ, một phong vũ biểu chạy dầu để đo độ 
cao và một nhiệt kế. Hãy hình dung xem Maroc là một vệt trắng 
trên các bản đồ, và người ta vẫn còn tin vào những chỉ dẫn của 
Jean-Léon người Phi châu (1518) ! Vì đấy là vùng đất nặng đầu óc 
bài ngoại đối với người châu Âu, nên người ta chỉ có thể thâm nhập 
vào đấy dưới vẻ ngoài hết sức ti tiện và nghèo hèn, hết sức cùng 
khổ. Mà người Ả-rập rất khinh thị người Do thái, do đó mà trong 
vai người Do thái, Charles mới thâm nhập được vào Marốc, với tên 
gọi là Joseph Alleman, cùng đi có một lão già người Do thái chính 
tông tên là Mardochée. Họ khởi hành vào ngày 10.6.1883 để khám 
phá vùng đất cấm. 
Băng qua Rif để đến Fez, họ ghé thăm Tétouan, Chechaouene, 
thành phố mà từ nơi đó chưa từng có một người châu Âu nào sống 
sót trở về ! Vậy mà cả hai đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. 
Foucauld ghi lại nhận định của Anh như sau : dân chúng thì ngu 
dốt, bần cùng, luôn bị bọn thổ phỉ áp bức. 
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        Tại Fez, Anh đã phải kêu lên thán phục trước thành phố thủ đô 
này của Marốc. Sau đó, để dọn đường cho cuộc xâm lăng của người 
Pháp, Anh hướng về Tarza, ở đó Anh gặp được một dân tộc hết sức 
thân thiện đang yêu cầu người Pháp đến giải phóng họ khỏi một bộ 
tộc tàn bạo : “Khi nào thì chúng tôi mới được sống hoà bình, như 
những người ở Tlemcen ?” – họ nói, “Có xa xôi gì lắm đâu ! Người 
Pháp còn chờ gì nữa cơ chứ ?”  
 
       Tại “Bled el-Markhsen”, luật nằm trong tay bọn thổ phỉ : ở đây 
cũng vậy, các cư dân chỉ mong chờ người Pháp đến. Và đấy là 
những vùng lãnh thổ “Bled es-Siba” không chịu khuất phục, vùng 
đất cấm. Thoát chết trong gang tấc, Anh băng qua sa mạc Tadla để 
tiến về Atlas. Ở Boujad, Anh được hai cha con El Hadj-Idriss đón 
tiếp. Họ là người thuộc tộc Berbères : sắc dân cởi mở và trung thực. 
Anh nói “Xứ sở này sẽ giàu có, nếu người Pháp cai quản nó ! Họ sẽ 
sớm đến thôi !” […] 
 
        Sau đó Anh đi lên vùng Atlas (ở độ cao 4.000m). Từ đấy, anh 
khám phá Sahara. Anh đến các ốc đảo, tham quan Tisint và len lỏi 
vào các ốc đảo khác trong vùng phụ cận. 
 
        Anh ngược lên mạn bên kia của vùng Trung Atlas. Từ nơi đó, 
Anh nhìn thấy Tafilalet. Hai người thoát khỏi một cuộc mai phục, 
và đi tới vùng Oudjda : đây chính là con đường mà quân đội Pháp 
sẽ tiến qua vào năm 1903. Vượt qua vùng được cho là giới tuyến, 
hai người đến được Lalla Marnia, vùng đất thuộc Pháp ngày 
23.5.1884. 
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PHỤC VỤ ĐẾ CHẾ THỰC DÂN PHÁP 
 
       Lúc trở về, Foucauld miệt mài làm việc trong hai năm để xuất 
bản cuốn sách của mình mang tên “Chuyến Khảo Sát xứ Marốc”. 
Trước đó, người ta mới biết được lộ trình dài khoảng 680km; còn 
Anh, Anh đã mang về bản vẽ sơ đồ chính xác 2.250km những con 
đường đã đi qua, cùng với những chỉ dẫn chi tiết về địa hình, việc 
trồng trọt và những khả năng tưới tiêu. 
 
         Về mặt địa lý nhân văn, anh đã ghi lại những nhận định rất 
chính xác và tâm lý qua việc phân tích xã hội bản địa, đến nỗi các 
viên chức trong Bộ thuộc địa sẽ biết thêm được nhiều hơn nữa về 
tâm tư tình cảm của người Marốc, Ả-rập và Do thái, những phong 
tục tập quán của các bộ lạc, và nhất là sự hỗn loạn cũng như nỗi 
cùng khổ của những xứ sở khốn quẫn ấy, bị khuất phục dưới nạn 
cướp bóc và nỗi đói kém cố hữu…Anh còn khám phá thấy Hồi giáo 
như là một tôn giáo đơn giản, phổ biến, nhưng nền luân lý của tôn 
giáo này, lại làm cho người ta sống buông thả theo bản năng, chứ 
không giáo dục họ vượt quá bản tính tự nhiên của họ ! […] 
 
          Cuộc “khảo sát” ấy, đã mang lại cho Anh niềm say mê về Đế 
Chế thực dân, rốt cuộc còn đưa Anh đi xa hơn. Bởi vì Anh tự hỏi : 
phải làm gì cho Marốc tương lai đây ? […] 
 
         Sự xâm lăng của người Pháp và chế độ thực dân : vâng, nhưng 
tại sao ? Để dạy dỗ cái gì ? những giáo điều về chế độ cộng hoà và 
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cách mạng ư ? Chính các câu hỏi ấy sẽ đưa anh quay trở lại với 
những truyền thống của gia đình, để tiếp tục, và tất cả đều là 
truyền thống Kitô giáo ! 
Quá trình phục vụ trong tư cách sĩ quan quân đội Pháp như thế, 
được đẩy đến tận tột đỉnh của chủ nghĩa anh hùng, sẽ dần dà, chậm 
rãi, dẫn đưa tâm hồn ấy đến chỗ tìm lại được sự sung mãn của 
niềm tin. 
                                                    
 Trích CRC số 328 - tháng 12/1996, tr. 12-15 
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CHƯƠNG 3 
  
CUỘC HOÁN CẢI 
 
  
TÌM LẠI GIA ĐÌNH 
 
         Sau một năm đi thám hiểm đầy căng thẳng, Anh trở về 
Algerie tháng 5 năm 1884, lao mình vào những cuộc truy hoan điên 
cuồng mà sau này anh phải tự trách mình. Đó không phải là một 
con người đã hoán cải trở về từ Ma-rốc! 
 
         Tháng sau, anh trở về Pháp. Bà cô Moitessier tiếp nhận Anh 
như một đứa con trai hoang đàng, nghiêm nghị nhưng với lòng 
nhân hậu. Các  em bà con của Anh luôn cư xử tốt với anh. Sau bốn 
năm vắng bóng, Anh đã tìm lại được gia đình của mình. [...] 
 
         Đầu năm 1885, Anh trở lại Algerie để soạn thảo tập sách về “ 
Cuộc thám hiểm xứ Ma-rốc" của anh. 
 
         Chính vào thời kỳ này, anh gặp cô con gái của đại tá Titre, nhà 
địa lý học chịu ảnh hưởng của Mac Carthy. Cô gái mới theo đạo 
này đã làm anh vui thích và anh muốn cưới cô ta để ổn định tác 
phong của mình. Bà Marie de Bondy đã khôn khéo ngăn cản cuộc 
hôn nhân này, và Charles đã hết lòng biết ơn bà. [...] 
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        Ngày 14 tháng 9 năm 1885, anh đi thăm các ốc đảo tại miền 
nam Algerie để hoàn thành tác phẩm của mình bằng cách đối chiếu 
với nhiều nguồn khác nhau. 
 
       Khi được bổ sung vào đội quân chủ lực, Anh gặp được nam 
tước Motylinski. Cũng như trước đây họ đã cùng tham gia chiến 
dịch năm 1881 chống lại Bou Amama và đã cùng nhau chia sẻ 
những ý tưởng giống nhau về tương lai của thực dân Pháp, nên họ 
đã kết thân với nhau. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, De Foucauld 
đã rút ngắn chuyến đi, và vội vàng trở về Pháp. 
 
PHỐ MIROMESNIL 
 
          Ngày 19 tháng 2 năm 1886, Anh đến cư ngụ tại số nhà 50 
đường Miromesnil, Paris, rất gần nhà bà dì  Moitessier.  Anh 
thường dùng bữa tại nhà dì : đó là gia đình của anh, nơi đó được 
gặp gỡ các anh em họ hàng và người thân, nhưng kể từ khi người ta 
bàn chuyện chính trị thì anh không còn ăn ở đó nữa; mà người ta 
lại thường tổ chức như thế vì những người thuộc gia đình 
Moitessier nắm giữ một vai trò chính trị hết sức hiển hách nên có 
nhiều người lui tới, nhất là vì môi trường phái orleanist. Cái lối sinh 
hoạt chính trị đó bỏ mặc anh Charles dửng dưng, nó chẳng quan 
tâm gì đến anh ta. [...] 
 
        Kể từ khi ở Ma-rốc về, anh không còn là một người như trước 
nữa. Anh sống trong sự cô tịch và khiết tịnh, say mê nghiên cứu, 
miệt mài viết lách. Vũ trụ bất khả tri, trong đó anh đã từng sống 
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trong mười năm qua, đưa đẩy anh tiếp xúc với những phụ nữ 
thánh thiện mà anh thấy đang sống bên anh và anh yêu thương họ 
vô cùng. Đối với anh, họ chỉ chứng tỏ cách thật kín đáo cho anh 
thấy là họ rất yêu thương anh. Anh quan sát họ cẩn thận và anh 
thấy không có điều gì đáng trách trong việc giữ đạo của họ. Chính 
cái chứng từ thầm lặng của lòng sùng mộ và các nhân đức này của 
họ đã dẫn đưa anh trở về lại với đức tin. [...] 
 
BÀ MARIE DE BONDY 
 
          Trong số các phụ nữ thánh thiện thân cận của anh, có bà 
Marie de Bondy và chính bà là người đầu tiên đã sinh ra Charles de 
Foucauld vào đời sống thiêng liêng. Cha chúng tôi (Viện 
phụ  Nantes) nói : " Đối với Charles bà Marie là sự phản ánh của 
những điều thiêng liêng. Bà là hình ảnh của sự thánh thiện đối với 
anh. Tình yêu của bà đã làm nảy sinh trong tâm hồn anh tình yêu 
Thiên Chúa. " 
 
         Chính để tỏ lòng biết ơn mà anh xúc động nhắc đến ân huệ 
này vào năm 1897 trong “kỳ tĩnh tâm tại Nazareth" như sau:  "Đối 
với tôi, cuộc đời dĩ vãng của tôi, chính là kỳ công của lòng thương 
xót Chúa." 
 
      "Tâm hồn rối loạn, nỗi lo sợ, kiếm tìm sự thật, lời cầu nguyện này:" 
Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu thì xin cho con nhận biết Chúa! " Tất cả 
những cái đó là công trình của Chúa, Lạy Chúa! công việc của Chúa chỉ 
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thuộc về Chúa thôi! Một tâm hồn cao thượng có thể giúp Chúa, nhưng là 
bằng sự thinh lặng, sự dịu dàng, lòng tốt và sự hoàn hảo của nó. " 
 
         Không một từ nào trong số những từ này là thừa thãi. Đây là 
việc tông đồ mà Charles de Foucauld mơ ước suốt đời! sau khi đã 
trải nghiệm trước tiên nơi bản thân mình đó như là công cụ của sự 
cứu rỗi của mình. Bà Marie thực sự là người trung gian bên cạnh 
người em họ của mình nhờ "mầu nhiệm Đức Mẹ Thăm Viếng", là 
mầu nhiệm sớm trở thành trung tâm của linh đạo Charles de 
Foucauld. 
 
          "Chúa đã lôi cuốn con thực hành các nhân đức nhờ vẻ đẹp của một 
tâm hồn, nơi đó con nhận ra nhân đức cao quí là dường nào, rằng nó đã 
vĩnh viễn làm cho tâm hồn con say đắm. 
        "Chúa đã lôi kéo con bước theo chân lý cũng nhờ vẻ đẹp của tâm 
hồn ấy. Khi ấy Chúa đã ban cho con 4 ơn. Ơn đầu tiên là gợi hứng cho con 
tư tưởng này : bởi vì bà này thông minh như thế, thì tôn giáo mà bà bày tỏ 
cách kiên quyết như vậy không thể là hành động điên rồ như tôi nghĩ. 
        "Thứ đến là ơn gợi hứng cho tôi một suy nghĩ khác: Bởi vì tôn giáo 
này không phải là chuyện điên rồ, nên có lẽ là chân lý, không có ở bất cứ 
nơi nào khác trên trái đất, cũng chẳng có trong bất kỳ hệ thống triết học 
nào. 
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CHA HUVELIN 
 
        "Thứ ba là ơn giúp tôi tự nhủ : Vậy thì chúng ta hãy tim hiểu tôn 
giáo này; hãy tìm đến với một giáo sư đạo Công giáo, một linh mục uyên 
bác, để xem đạo ấy thế nào và liệu có nên tin những gì đạo ấy dạy không.  
 
        Thứ tư là ơn khôn sánh được học hỏi về đạo này với Cha Huvelin. " 
 
         Vậy chính bà này, người "mẹ thiêng liêng" của anh, dẫn anh 
đến với Cha Huvelin, người trở thành vị linh hướng của anh suốt 
10 năm. 
 
        Charles đã ngưỡng mộ người chị họ của mình thế nào thì anh 
cũng ngưỡng mộ vị linh mục này như vậy, anh coi ngài như một vị 
thánh mà anh chỉ việc tuân theo, y như một đứa trẻ bước theo cha 
mình vậy.  Với tình yêu mến dạt dào Anh tạ ơn Chúa : 
 
       "Chúa đã bồng ẵm con trên tay từ lúc đó và ơn lại thêm 
ơn. Con đến xin học đạo: ngài bảo con quỳ xuống, giúp con 
xưng tội và cho con rước lễ liền sau đó. [...] 
         "Chúa tốt lành biết bao! Con hạnh phúc dường nào! Con đã 
làm gì để được hưởng những ơn đó? Và kể từ đó, lạy Chúa! đó là 
một chuỗi những ân sủng ngày càng tăng, một cơn thủy triều ân 
sủng dâng cao, cao lên mãi [...] 
        " Lạy Chúa Giêsu, ơn thưởng thức một tình yêu đằm thắm và triển 
nở, ơn yêu thích cầu nguyện, ơn tin vào lời Chúa, ơn ý thức sâu xa về bổn 
phận bác ái, ơn ước ao bắt chước Chúa, ơn lời Cha Huvelin dạy trong một 
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bài giảng là "Chúa đã chọn chỗ thấp hèn nhất đến nối không ai có thể 
chiếm nổi" đã ghi khắc sâu trong tâm hồn con làm con khát khao dâng cho 
Chúa những hy sinh lớn lao nhất mà con có thể làm được : đó là sự vĩnh 
biệt gia đình êm ấm, nguồn hạnh phúc của con để đi đến một nơi thật xa, 
để sống và chết tại đó. " 
 
        Có gì tốt hơn, quý giá hơn là những liên hệ hoàn toàn siêu 
nhiên với chị Marie de Bondy không? Từ lúc trở về với Chúa, chính 
mối dây liên hệ thân thiết ấy đã làm nảy sinh trong anh ý tưởng 
dâng hiến, không phải là một nửa, hay một thời gian, nhưng là mãi 
mãi! [...] 
 
        Với anh Charles, Bà Marie đã là người môi giới dẫn đưa anh 
đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu không thoái lui, cũng không giữ anh 
lại cho riêng minh. Tình cảm của anh là hoàn toàn tinh khiết, bởi vì 
nó trọn vẹn "trong Thiên Chúa". Cũng như mối tương quan của 
Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Giêsu, Mẹ để cho Người đi theo ơn 
gọi của mình vào sa mạc, và tới đỉnh đồi Canvê ... 
 
       Chúng ta hãy bước vào trong ngọn lửa tình yêu vĩ đại này để 
Cha de Foucauld lôi kéo chúng ta và đến lượt chúng ta được anh 
thắp sáng, và chúng ta biết rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến 
tình yêu thánh thiện dẫn đưa chúng ta lên Thiên đàng. 
  
 Trích CRC số 329 – tháng 01/ 1997, tr. 20-23 
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CHƯƠNG 4 
 
ƠN GỌI TU TRÌ 
  
           Việc  trở  lại của  Charles de  Foucauld có tính triệt để làm 
nên những vị thánh: « Ngay khi tôi  tin có Thiên  Chúa, thì 
tôi  hiểu  rằng tôi  không  thể  làm  gì  khác  hơn là chỉ sống  cho  Ngài. 
Ơn  gọi tu trì của tôi nảy sinh cùng lúc  với  ơn đức tin  của tôi. » 
  
         Liền sau  đó,  theo  sự  hướng  dẫn của  Cha Huvelin, anh 
nghiệm thấy tình yêu thôi thúc anh phải bắt  chước 
Chúa  Giêsu. Anh bước theo ơn gọi tu trì từ chóp 
đỉnh,  không  phải  vì sợ sa  hỏa  ngục, cũng  không  phải  để 
được  lên  Thiên Đàng,  nhưng bởi vì lửa tình yêu tột độ phát xuất 
từ « Lòng bên lòng » với Chúa Giêsu thiêu đốt anh. 
 
          « Đối với  kẻ thực tình yêu  mến Ta,  say  yêu Ta , - anh nói thay 
Chúa  Giêsu -. thì tình yêu của Ta là  một sợi dây 
ràng  buộc  thánh,  một cuộc hôn  nhân,  và mọi tư tưởng,  mọi lời  nói, 
mọi  hành  động nghịch với đức  khiết tịnh  là  một sự bất trung 
với Vị Phu Quân…Cho nên  anh  hiểu  rằng  đức  đồng  trinh, đức 
khiết tịnh không  phải là  trạng thái của một  linh  hồn 
không kết  hôn,  trái lại đó là trạng thái của một  linh  hồn kết  hôn với 
một Vị Phu Quân rất đáng yêu, với  một Vị Phu Quân  hoàn 
hảo,  hoàn toàn  tốt đẹp, hoàn toàn  thánh thiện, 
hoàn  toàn  đáng  yêu…và  trạng thái  này là  trạng thái bình thường, 
thích đáng,  đích  thực, đối với  con người,  vì sự thật, sự công minh chính 
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là  họ nhìn thấy Ta như Ta là,  họ  say  mê  vẻ đẹp của  Ta,  họ yêu mến Ta 
hết lòng, và họ dành cho Ta tất cả con tim của  họ đến nỗi mọi 
sự  kết hợp khác đều không thể chấp nhận,  là đáng  ghê tởm,  là một 
sự  thất  tín với tình  yêu say mê họ  dành cho Ta… » […] 
 
          Khi thấy sự hăng say và tính triệt để của  người 
con  thiêng  liêng  của  mình,  lúc  đầu Cha  Huvelin không nhận ra 
nên ngài muốn anh kết  hôn. Nhưng Charles không  muốn nói đến 
chuyện ấy và chỉ nghĩ đến đời sống tu trì. Chính vì thế, Cha 
Huvelin đã khôn ngoan, thận trọng và từ từ hướng dẫn anh theo ơn 
gọi tu trì này. Thế là Cha Huvelin đề nghị anh nên đi 
hành  hương  qua Đất Thánh  để theo dấu chân  Chúa  Giêsu. 
 
HÀNH  HƯƠNG  ĐẤT THÁNH 
(Tháng 11/1888 – Tháng 1/1889) 
 
        Mười ba  năm sau, anh viết  cho  bà Marie de Bondy rằng 
« Cực  chẳng  đã em phải  làm việc đó,  vì  hoàn  toàn vâng  lời  Cha 
Huvelin mà thôi ». Anh vâng  lời,  như anh sẽ  làm như  vậy suốt 
đời , và chính nhờ thế mà anh nhận được ơn mạc khải  của  Chúa 
Giêsu, chính nhờ thế mà anh nhận ra đặc sủng  thấu  hiểu đời sống 
của Chúa Giêsu khi sống 30 năm với cha mẹ thánh  của  Người, rồi 
3 năm sau  đó với  các môn đệ của Người. Một sự  khám phá 
làm xáo trộn nhưng  sẽ là ánh sáng hướng dẫn tất cả đời sống  anh 
và gợi  hứng  cho toàn bộ cách  sống  của  anh. [..] 
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        « Sau  khi mừng lễ Noel 1888 tại Bêlem,  tham dự  Lễ  Đêm  và Rước 
Lễ  tại  hang đá , chừng hai hay  ba  ngày em trở  lại Jerusalem. Không thể 
tả được vị  dịu  ngọt  mà em đã  cảm  nhận khi cầu nguyện  trong  hang 
này, cái hang đã  dội lại tiếng  nói  của Chúa  Giêsu, 
Đức  Maria  và  Thánh  Giuse,  và là  nơi em được ở rất  gần các Đấng… 
Nhưng, than ôi ! sau  một  giờ đi bộ, mái vòm của thánh đường Mộ 
Chúa  Giêsu, Núi Sọ, Núi Cây Dầu  đứng  sững trước  mặt em, 
nên,  dầu  muốn  hay  không, người  ta  cũng phải thay  đổi  ý  nghĩ  và 
dừng  lại  dưới chân  Thánh  Giá. » 
 
         Chính do hiệu quả của việc thấu hiểu Thánh Giá này mà 
vài ngày sau, ngày 10 tháng 01, Charles de Foucauld  mới hiểu 
được đời sống ẩn  dật của  Chúa  Giêsu  tại Nazareth là gì : một 
cuộc sống  đơn điệu.  tầm thường,  cơ cực.   Sự  khiêm  nhượng 
của  Chúa  Giêsu trên Núi Sọ  đã đánh động anh thế nào, thì cũng 
đã thể hiện cách mãnh  liệt như vậy nơi cuộc sống 
tại  Nazareth, và từ đó Charles de  Foucauld hình dung cuộc 
sống  ẩn  dật  như  một  đời sống « thấp  hèn » […] 
 
        Charles trở về ; tâm hồn anh bị choáng  ngợp vì 
chuyến  hành  hương  này ; nó đã thật sự  là  khúc quanh của 
đời  anh.  Bắt đầu từ tháng 01 năm 1889, anh biết mình phải  bắt 
chước  Chúa  Giêsu  làm  sao : cuộc sống tại Nazareth hết sức đơn 
giản, khó nghèo và  khiêm hạ. Chính  lúc đó, nhờ  bà Marie de 
Bondy,  anh được ơn  gặp Chúa  Giêsu  trong Thánh  Tâm Người. 
[…] 
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LÒNG SÙNG  KÍNH THÁNH  TÂM 
 
    Khi bà chị họ của  anh giải thích  cho anh biết Chúa Giêsu đã trở 
thành Phu Quân của  linh  hồn  bà thế nào, dạy bà 
lướt thắng những cực nhọc để  yêu thương và thậm chí yêu thương 
chồng chị hết lòng , thì bà đã tỏ cho anh biết con tim nồng 
nàn  yêu mến Chúa Giêsu và  lòng sùng mộ của bà dối 
với Thánh Tâm Người là thế nào. Như vậy qua  tâm  hồn 
của  người chị  họ mà Charles mới hiểu thấu được mầu nhiệm tình 
yêu của Trái Tim Chúa  Giêsu  ;  Nơi đó, qua  bao  nhiêu 
thử  thách, anh đã tìm thấy hạnh phúc suốt đời.  Anh không ngớt 
tỏ lòng biết ơn bà  chị  họ của  anh : 
  
         « Vâng, chúng  ta hãy  hy vọng  vào  lòng thương xót vô biên 
của Đấng mà chị đã giúp em nhận biết Thánh  Tâm Người » (ngày 
7 tháng 4 năm 1890)  
         « Nhiều người khác, nhất là Cha Huvelin, đã 
có thể góp phần làm ích cho em trong nhiều sự,  nhưng về lòng 
mộ mến Thánh Tâm, thì nhờ ơn Chúa, em chỉ nhờ 
một mình chị, tuyệt đối một  mình chị và em chỉ mắc nợ chị 
mà thôi. » 
 
         Ngày 6 tháng 6 năm 1889, anh  đến vương cung thánh 
đường Montmartre để tận hiến cho  Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm 
1900, giữa lúc đang gặp một thất bại lớn, anh chọn khẩu hiệu 
« Giêsu – Tình Yêu « , và chọn Trái Tim và Thánh Giá 
làm  biểu  tượng, mang trên  ngực. […] 
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        Tình  yêu rất cao đẹp anh dành cho bà Marie de Bondy, anh 
« chuyển sang » qua Thánh  Tâm Chúa Giêsu.  Và dường  như  đối 
với anh,  yêu  tức  là  bắt chước, 
và   bắt  chước  tức  là  phục  vụ,  anh  muốn  biến  mình  nên  tất cả 
cho Chúa  Giêsu, ở  gần Người,  gần sát hơn mãi,  và  không  lìa 
bỏ Người nữa. 
 
          Cha Huvelin  đã  dạy  cho anh biết  một tình yêu như  thế 
hệ  tại  điều gì :  đó là « đi xuống »,  cho  tới sự  khó  nhọc 
và  sự  khiêm  hạ,  để được ở với  Chúa Giêsu mãi  mãi. 
 
         « Lạy Chúa , con không biết có linh hồn nào khi thấy Chúa 
nghèo mà vẫn có thể ung dung sống giàu sang ; nhưng phần con, 
dầu  thế  nào  đi nữa, con  không  thể quan niệm được 
tình  yêu mà  không có  nhu  cầu,  một  nhu  cầu cấp bách 
phải  sống phù hợp,  và  nên giống người mình yêu » […] 
 
TÌM MỘT ĐAN VIỆN LÝ TƯỞNG 
 
         Năm 1889 đó sẽ là năm cuối cùng anh  sống  giữa  đời. Anh 
dùng  thời gian đó để cầu  nguyện,  đang  khi vị  linh 
hướng của anh nắm lấy cơ hội để ấn định dòng tu cho anh gia 
nhập.  
 
        Ngày 19.08.1888,  anh viếng  thăm Dòng Trappe 
de  Fontgombault. Trong  vườn anh thấy một  đan sĩ  xi-tô, áo sống 
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dơ nhớp, vá chằng vá chịt, đang  hái rau. Khi Charles đến cách thầy 
không xa,  ông thầy này cũng chẳng buồn ngước đầu lên xem 
những người khách tham quan này là ai.  Thấy vậy, Charles tự 
nhủ : đó là điều tôi tìm  kiếm. 
 
        Vào  tháng 4 năm 1889, Cha gởi  anh  đi dự Lễ  Phục Sinh tại 
Solesmes. Cha Huvelin viết thư cho ngài Delatte, Viện phụ  đan 
viện : 
         « Cha  rất đáng  kính, 
        « Tử tước de Foucauld, người trao cho cha lá thư này là một 
cựu sĩ quan, là một du khách  gan dạ 
tại  Maroc,  một  người  hành  hương  sốt sắng  tại Đất 
Thánh,  một nhà qúi tộc hoàn  hảo, rất  là  đạo đức,  và yêu thích 
đời sống tu trì. […] 
 
         Nhưng Charles không gặp ở đó con  đường  của  mình,  và 
các Cha dòng Biển đức  hướng anh vào Dòng Trappe. 
 
        Giữa khoảng từ 20 và  30 tháng 10, Charles de Foucauld đến 
đan viện  Đức  Bà  Xuống  Tuyết.  Đan viện này  hấp dẫn Charles 
cách  rất  đặc biệt bởi vì nó nghèo quá cỡ và nó vừa mới thiết lập 
thêm đan viện Đức Bà Thánh Tâm,  ở Cheiklé, gần d’Akbès, bên 
Syrie . Tức khắc, anh nghĩ tới việc xin nhập đan viện mới nằm giữa 
xứ ngoại giáo, hết sức nghèo khổ và vô cùng nguy hiểm này, đó là 
tất cả điều anh tìm kiếm từ ân sủng đã lãnh nhận trên Đất 
Thánh, hầu gặp được ở đó một cuộc sống  phù hợp hơn với đời 
sống của Chúa Giêsu. 
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SỰ HY SINH TO LỚN 
 
        Mùa  hè năm 1889, anh đã qua  một  tháng tại La Barre, tại gia 
đình bà  Bondy.  Anh theo họ đi lễ và rước lễ.  Đó là những  ngày 
ân sủng mà  sau này anh nhắc tới  trong các thư từ của anh. 
Đó là Thiên đàng  đối với anh, với  bà chị họ của  anh và các con 
của chị, với bà cô của  anh và với các bạn hữu vãng lai. Họ thật 
hạnh phúc. Một  buổi xế trưa,  họ thuê một  chiếc thuyền để  ngắm 
cảnh trên mặt hồ ...  Charles cảm  thấy vô cùng hạnh phúc, vì họ 
hoàn toàn hiểu nhau . Bỗng nhiên anh thấy chị Marie và con chị 
thật xinh đẹp ! Sau này anh giải thích rằng vẻ đẹp này đã làm anh 
say mê, bởi lẽ vẻ  đẹp này đã nói với  anh về Vẻ Đẹp của 
Thiên  Chúa. 
 
           « Lạy Chúa, Chúa tốt lành biết bao vì đã tỏ cho con thấy 
vẻ  đẹp  của  Chúa  trong  các  tạo  vật ! Con thật có  lỗi  nếu con không 
dừng  lại  trong  giây  lát, và  nếu qua  bức  màn  này con  không thấy vẻ 
đẹp tuyệt vời của Chúa vì tình yêu đã tỏa xuống trên con, trên các linh 
hồn  khác,  một  tia sáng tốt đẹp của  Chúa trên  mặt đất […] 
 
           Và khi những ngày êm dịu  này trong gia đình qua đi như 
vậy, Charles de  Foucauld  rất  là  hạnh phúc đến nỗi anh khấn hứa 
với Chúa về điều đối với  anh là hy sinh lớn nhất có thể : đó là 
từ  bỏ  nó với lời  hứa 1à không bao giờ tìm gặp lại nó dưới đất này 
nữa. Và anh đã giữ lời hứa. 
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Ngày 15 tháng Giêng 1890,  Charles từ giã người chị anh 
yêu  mến  nhất  trên  đời.  Họ đã sắp  đặt  trước về sự ra 
đi này,  như là một nghi thức phụng vụ. 
 
          Sáng sớm, họ đi tới  nhà thờ  Thánh Augustin, rước lễ tại bàn 
thờ Đức Mẹ, nơi anh đã được rước Chúa Giêsu lần đầu 
tiên, ngày anh trở lại. Họ trở về nhà . Buổi xế anh từ  giả chị để 
đi thăm Cha Huvelin đang bịnh, nhận lãnh phép lành cuối 
cùng của ngài : anh đã dốc quyết không bao giờ trở lại đây nữa. 
 
        Hàng  năm, mãi cho tới cuối đời,  anh trung thành 
cử hành ngày này, cảm thấy cũng một sự đau  khổ. Biết bao lần anh 
trở lại đó !  Sự đau khổ dưới  đất  này làm cho anh ước muốn được 
sum  hợp trên Trời. Và chính sự việc đó là  điều đáng  phục nơi 
anh : sự từ bỏ không  bao  giờ làm  khô  kiệt con  tim ;  trái lại nó 
giúp cho tình yêu thăng tiến.  Nhưng nhờ một tình yêu đã được 
hoàn toàn siêu nhiên hóa, và sẽ  trở  thành nguồn ân sủng vô tận 
cho tất cả những ai sống bên anh và yêu thương  anh. Anh đáp 
chuyến tàu lửa đêm đi tới Đan viện Đức Bà Xuống Tuyết : anh 
đã  rũ bỏ  mọi sự  anh yêu  mến.  Anh đã bỏ cha mẹ : gia đình 
và quân đội. 
 
            Vài tháng sau anh tự bào chữa với  ông  bạn Duveyrier : 
            « … « Tại sao  tôi  vào dòng Trappe ? đó là điều mà anh yêu cầu 
tôi giải thích nhân danh tình bạn chí thân.  Thưa vì tình yêu,  hoàn toàn 
vì  tình yêu. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sống nghèo, lao động,  ăn 
chay,  không có  tiếng  tăm và bị coi  thường, như người thợ 
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rốt  hết,  ngài đã qua nhiều ngày đêm cô dộc trong sa mạc; tôi yêu 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng  ta,  dẫu bằng một con tim vẫn luôn muốn 
yêu Ngài mỗi ngày một hơn, nhưng cuối cùng tôi yêu Ngài, và tôi 
không thể chịu đựng sống một cuộc sống khác với Cuộc Sống của  Ngài, 
một cuộc sống êm ái và được trọng vọng trong khi Ngài đã sống một cuộc 
đởi khổ cực và bị  khinh  bỉ  hơn bao  giờ hết… Tôi  không  muốn trải qua 
cuộc sống  hạng nhất đang  khi Đấng tôi yêu ở hạng chót… Hy 
sinh  lớn  nhất đối với tôi, lớn đến nỗi tất cả  những  hi sinh  khác  xung 
quanh nó đều không có và trở  thành hư không,  đó là sự  xa cách mãi mãi 
với  một gia đình tôi thiết tha yêu mến và với các bạn hữu không nhiều 
nhưng tôi tha thiết gắn bó :  những người bạn chí thân chỉ có khoảng 4,5 
người,  mà anh là một trong số những người bạn đầu tiên của tôi : đó 
là nói cho anh biết tôi đau đớn biết chừng nào khi  nghĩ rằng tôi  không 
bao  giờ thấy anh nữa… » 
  
Trích  CRC số 329 - tháng  01/ 1997, tr.24-28 
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CHƯƠNG 5 
  
DÒNG TRAPPE (1890 – 1897) 
 
DÒNG ĐỨC BÀ XUỐNG TUYẾT 
 
         Ngày 16 tháng 01 năm   1890,  anh Charles de Foucauld đến 
Dòng Trappe Đức Bà Xuống Tuyết. Ngày 23, Anh nhận tên dòng là 
Thầy Marie-Albéric và bắt đầu thời gian tập sống đời tu sĩ. 
 
          Năm 1893, anh viết : “Tôi chỉ chờ đợi Thập Giá, tôi đã được bình 
an”   
 
        Thật vậy, sự bình an và niềm an ủi thiêng liêng thật dư tràn 
chan chứa : Anh nói trong những bức thư viết cho bà Marie de 
Bondy. Chẳng hạn thư đề ngày 07.4.1890 : 
 
         “Em không nói là em giỏi chịu đựng việc ăn chay và chịu lạnh : em 
không thấy có vấn đề gì về chuyện đó. Từ chế độ ăn uống trong mùa Chay, 
mỗi ngày chỉ dùng một bữa vào lúc 4g30, em chỉ có thể nói được một điều 
: em nhận thấy dễ chịu và thoải mái, không cảm thấy đói, dù chỉ một ngày, 
mặc dù em ăn không nhiều. 
         “…Hẳn là em sẽ hết sức vô ơn đối với người Cha đầy tình thương 
mến, đối với Chúa Giêsu rất dỗi dịu dàng, nếu em không nói cho chị biết là 
Người nắm chặt lấy em, đặt em vào trong sự bình an của Người, tránh 
cho em khỏi nỗi băn khoăn, xua tan nó đi, xua tan nỗi buồn phiền ngay khi 
nó vừa mon men lại gần.” 
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         Sự bình an và niềm an ủi ấy không ngăn được những nỗi 
chạnh lòng. Một điều duy nhất đắt giá đối với anh, đó là việc phải 
xa cách người Cha và người Mẹ thiêng liêng. Anh đau khổ khi biết 
người mẹ ấy đau khổ, vì bà ấy đã tâm sự với anh. Nhưng anh đã 
nâng suy nghĩ của  bà ta lên. Anh bắt đầu trở thành người đỡ đầu 
cho bà ta, trong khi vẫn tự nhủ mình là con tinh thần của bà ấy. 
Anh giúp bà quy hướng về những sự siêu nhiên : 
 
       “Trong cái thế giới đáng buồn này, thực ra chúng ta đang có một 
diễm phúc mà cả các thánh và các thiên thần cũng không có được, đó là 
được chịu đau khổ cùng với Phu Quân và vì Phu Quân của chúng ta. […] 
 
         Ngay từ những tháng đầu tiên tại Dòng Trappe, người ta nhận 
thấy anh ưu tư tìm cách khắc phục, nhằm triệt phá nền tảng của sự 
lộn xộn nơi con người, đó là tinh thần tự lập : 
 
        “Tôi phải vất vả chế ngự tinh thần của mình : điều này không có gì lạ 
! Tuy nhiên, điều đó cũng ít xảy ra lắm : tôi cảm thấy không vui mấy khi 
người ta bảo tôi làm những công việc tay chân. Như vậy đúng là tôi còn 
quá thiếu tình yêu. Giá mà tôi ý thức rằng việc ấy khiến tôi xích lại gần 
Chúa biết bao, hẳn là tôi sẽ sung sướng biết chừng nào. Nguyện ý Chúa 
được thể hiện ! chứ không phải theo ý tôi : tôi đã hết lòng thưa với Chúa 
như vậy. Tôi thưa với Người là ít ra tôi cũng muốn nói như vậy với trót 
cả tâm hồn ! bởi vì tôi sợ mình chỉ nói với Người bằng môi miệng, trong 
khi thực lòng tôi hoàn toàn chỉ muốn vâng theo ý Ngài !” 
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          Thật may mắn khi chúng ta có được lời chứng của vị giám 
tập. Vị này đã nhận xét về anh sau khi anh đến đan viện được hai 
ngày như sau: 
 
         “Chàng trai quả cảm này đã hoàn toàn lột bỏ tất cả, chưa bao giờ tôi 
gặp được một sự từ bỏ như vậy, và tất cả đều toát lên một sự giản dị hết 
mực. Thầy ấy có thể tự hào vì đã làm tôi không cầm được nước mắt và đã 
khiến tôi thấy rõ sự đáng thương của bản thân mình.” 
  
  
DÒNG ĐỨC BÀ THÁNH TÂM Ở AKBÈS 
 
           Tháng 6 năm 1890, sáu tháng sau ngày anh nhập dòng, các bề 
trên gửi anh đến Dòng Trappe Cheiklé, gần Akbès, theo lời thỉnh 
cầu của anh. Đó là một đan viện rất nghèo khó, “một cụm nhà bằng 
ván và đất nện, mái lợp rạ, giữa một vùng thung lũng hoang sơ.” […] 
 
          “Cùng ở trong khu lán trại của chúng tôi có mười lăm đến hai mươi 
trẻ mồ côi người Công giáo, tuổi từ 5 - 15. Cũng có khoảng 10 - 15 giáo 
dân làm thợ được chúng tôi cho tạm trú; tóm lại số lượng khách tá túc 
luôn thay đổi : hẳn chị đã biết là các đan sĩ luôn hiếu khách […]. Công việc 
chính của chúng tôi là chăm lo việc đồng áng.” 
 
          Các bề trên và những anh em trong dòng không ngớt ca tụng 
người đan sĩ gương mẫu này. 
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         Ngài Polycarpe, vị sáng lập đan viện Trappe Cheiklé 
nói: “Thầy Albéric luôn là vị thánh nhỏ mà anh em biết và luôn là 
thế  như hồi thầy còn ở đan viện Đức Bà Xuống Tuyết. Thầy luôn nêu 
gương đạo đức, thường mang lại niềm vui, nhưng đôi khi cũng khiến 
người ta phải kinh hoảng [do ước muốn đền tội của Thầy]. Hãy không 
ngừng cầu nguyện nhiều cho Thầy.” 
 
TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 
 
        Ngày 02/02/1892, anh được chấp thuận cho khấn tạm và rất 
sung sướng vì được kết hiệp mật thiết hơn với Đấng Phu Quân của 
mình. Với anh, đó là hôn lễ thần bí với Đức Kitô, như sau này Anh 
viết cho Cha Giêrônimô : 
 
         Bằng các lời khấn đơn sơ, “Từ ba năm nay, Cha đã được trở thành 
vị hôn thê của Đức Giêsu : với danh nghĩa này, trong mọi lúc của cuộc 
sống, Cha hãy nhận ra các bổn phận của mình : phải luôn sống xứng đáng 
là một hiền thê của Đức Giêsu, chỉ có vậy thôi […]. 
        “Cả hai ta hãy luôn thuộc về Đức Giêsu, như những hiền thê trung 
tín của Đấng Phu Quân Duy Nhất !(08/5/1899) 
 
        Có người sẽ ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông – vốn là 
cựu sĩ quan, anh hùng thám hiểm xứ Ma-rốc và một vị đan sĩ đầy 
tinh thần sám hối, mà lại dùng kiểu nói đầy nữ tính như vậy ! 
Nhưng Viện phụ Nantes thường giải thích với chúng tôi rằng, nơi 
các thánh, kiểu nói như thế thực ra biểu lộ sự phong nhiêu thần bí 
của một linh hồn đã kết hợp được cả hai tính chất : sự thánh thiện 
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của người nam hoàn toàn trao hiến, nghị lực, vui tươi, và của người 
nữ tiếp nhận, âu yếm và dịu dàng. 
 
       Tuy nhiên, thầy Albéric không cảm nhận được niềm vui trọn 
vẹn, bởi lẽ dòng Trappe không thoả mãn nhu cầu của thầy muốn 
trở nên đồng hình đồng dạng hoàn toàn với Chúa Giêsu. 
 
       Thầy Marie Albéric thố lộ các ưu tư của mình với Cha Huvelin: 
Thầy nhận thấy các đan sĩ không nghèo khó đủ như họ phải sống 
nghèo, mặc dầu các thư của thầy không ngừng giải thích sự gắn bó 
với cộng đoàn, sự bình an và vâng phục của thầy. Không phải là 
thầy tự phụ. Nhưng đan viện toạ lạc trong vùng Arméni là nơi mà 
người ta ai cũng khố rách áo ôm, đang chết đói, và thầy động lòng 
thương những con người khốn khổ ấy. Người Thổ theo Hồi giáo 
đang tàn sát các Kitô hữu Arméni, trong năm 1893 ấy, đến tận 
những vùng giáp ranh với đan viện. Số người chết được tính lên 
đến 160.000 người. Thầy Marie Albéric ngao ngán khi thấy không 
có ai đến cứu giúp các Kitô hữu. Lúc ấy thầy ước ao được đích thân 
lao vào nguy hiểm để cứu giúp họ, để được chết tuẫn đạo, nhưng 
Cha Huvelin khuyên thầy hãy vâng lời các bề trên, và đó là lời 
khuyên đúng : ích gì khi có thêm vài đan sĩ bị cắt cổ, trong lúc cả 
châu Âu vẫn cứ thờ ơ trước chuyện đó ! 
 
         Khi Đức Thánh Cha Lêô XIII tinh giản bớt chế độ nhiệm nhặt 
của dòng Trappe, Thầy Marie Albéric lo lắng, không còn tìm thấy 
nếp sống khổ hạnh sám hối mà Thầy đến để tìm kiếm nữa. Ngày 
27/6/1893, Thầy viết cho bà Marie de Bondy: 
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       “ Em chỉ tâm sự riêng giữa hai chúng ta thôi, đó không phải là sự 
nghèo khó mà em tìm kiếm, không phải sự hèn kém như em đã từng mơ 
ước…những ước ao của em về mặt này đều không được thoả mãn…” 
         “Tâm trạng của em không hề thay đổi : nỗi khát khao kiếm tìm đời 
sống Nadaret, bên ngoài dòng Trappe, ngày một gia tăng : em vẫn bình 
an, nhưng lại nôn nóng mong cho mau chấm dứt thời gian thử thách và 
trông chờ này, và được đi đến nơi nào Chúa nhân lành kêu  gọi em.” 
 
         Anh cũng tâm sự như vậy với Cha Polycarpe và Cha Huvelin. 
Sau khi đã khuyên nhủ  anh trước hết hãy từ bỏ tất cả những ý 
tưởng ấy như là những cơn cám dỗ, thì Cha Huvelin,   người vốn 
hiểu rõ anh, đã nhượng bộ. Ngài thấy thầy Marie Albéric đang 
nghe theo một lôi cuốn siêu nhiên. 
 
          Vào năm 1896, tuy rất tiếc, ngài vẫn tán thành lý tưởng của 
người được ngài dẫn dắt. 
 
PHÓ THÁC VÀO Ý CHÚA 
 
          Bấy giờ thầy Marie Albéric viết cho Bề Trên Tổng Quyền ở 
Rôma, Sébastien Wyart, để xin được giải lời khấn tạm. 
 
        Viện phụ của thầy, Louis de Gonzague, người vốn yêu thương 
và cảm phục thầy, muốn giữ lại người đan sĩ quí giá ấy. Ngài quyết 
định gửi thầy về Rôma để tiếp tục học thần học, lòng thầm nhủ, 
dưới sự hướng dẫn của ngài Sébastien Wyart, thầy sẽ tuyên khấn 



 44 

và vẫn ở lại trong dòng để một mai trở thành một trong các thành 
viên trụ cột. 
 
         Ngày 30/10/1896, thầy đến Rôma và bắt đầu hăng say học tập. 
Thầy hoàn toàn phó thác vào ý định tốt lành của các bề trên mà 
thầy biết là, cũng như thầy, luôn chỉ tìm Ý Chúa. Trong thời gian 
bảy ngày, từ 16 đến 23 tháng Giêng, thầy chờ đợi Chúa trả lời, sẵn 
sàng làm đan sĩ Trappe trọn đời nếu Cha Tổng Quyền ra lệnh. 
 
        Ngài Sébastien Wyart triệu tập Hội Đồng Dòng và, ngày 
23/01/1897, thầy Marie Albéric hay tin mình được giải lời khấn và 
các bề trên nhìn nhận nơi thầy một ơn gọi đặc biệt. Các ngài động 
viên thầy tiếp tục theo sự hướng dẫn của cha Huvelin. Vị này cho 
phép thầy khởi hành về phương Đông, như thầy mong muốn, và 
sống đời nghèo khó bên ngoài một tu viện. Nhưng ngài xin thầy 
đừng tập trung nhiều người chung quanh thầy. 
 
         Hôm sau, thầy Marie Albéric liền viết thư cho Cha Giêrônimô, 
đan sĩ Trappe ở Staouëli, người mà từ đó về sau sẽ cùng với anh 
thường xuyên trao đổi thư từ một cách rất mật thiết: 
 
         “Đức Vâng phục : chính là mức độ cuối cùng, cao cả và hoàn hảo 
nhất của tình yêu. Là mức độ mà trong đó người ta không còn để cho cái 
tôi của mình tồn tại nữa, là nơi người ta tự huỷ mình ra không, chết đi 
như Đức Giêsu chết trên Thập Giá, và là nơi người ta trao phó cho Chúa 
Giêsu một thân xác và một linh hồn không có sự sống, không có ý riêng, 
không còn tự mình cử động, để Người có thể làm gì tuỳ ý, hệt như một 
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xác chết : Điều hết sức chắc chắn và không còn gì để nghi ngờ, đó chính là 
mức độ cao nhất của tình yêu.” 
 
          Với Viện phụ Louis de Gonzague, người phần nào tỏ ra 
không hài lòng về sự ra đi của thầy Marie Albéric, ngày 11/4/1897 
Cha Tổng Quyền viết: 
           “Thưa Viện Phụ đáng kính, 
           “…Tôi xin thưa với Cha rằng vì quá tha thiết về việc ấy, nên tôi đã 
dùng mọi cách để giữ lại tâm hồn khôn sánh ấy cho cho Cha. Khi nào có 
dịp gặp lại, tôi sẽ trình bày chi tiết để Cha biết về những đấu tranh mà tôi 
đã dấn thân hòng dành cho được chiến thắng theo như Tình Phụ Tử của 
Cha mong ước. Thế nhưng Chúa đã bắt tôi phải chịu thất bại. Ai có thể 
chống lại được Thiên Chúa ?” 
       
Trích CRC số 329 - tháng 01/1997, tr. 29-32 
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CHƯƠNG 6 
  
NAZARETH :  CHỖ RỐT CÙNG  
(1897-1898) 
  
NGƯỜI NGHÈO THÀNH NAZARETH 
 
           Được giải lời khấn theo dòng Trappe, thầy Marie-Albéric vội 
vã đáp tàu sang Đất Thánh. Ngày 06.03.1897, thầy đến đan viện các 
chị dòng thánh Clara ở Nazareth, thật ấn tượng. Nhìn chàng thanh 
niên, ăn mặc như một kẻ khố rách áo ôm, tham dự thánh lễ và quì 
gối suốt ngày trước hào quang Thánh Thể, chị nữ tu phụ trách 
phòng khách tự hỏi liệu có phải mình đang đụng đầu với một gã 
điên hay một tên trộm không đây. Hôm sau, Mẹ Marie - Ange 
Michel, Bề Trên đáng kính, là người vốn thận trọng, đã nhận ra 
ngay con người ưu tú kia đang muốn xin giúp việc. Không chút do 
dự, và tuy lúc ấy không cần người, Mẹ vẫn tiếp nhận thầy vào làm 
việc ngay. 
 
          Người ta đề nghị thầy ở căn nhà ngay bên trong tu viện, trước 
đây dành cho người làm vườn, nhưng vô ích. Thầy từ chối, vì cho 
rằng nó quá đẹp và quá rộng. Cuối cùng người ta đành phải thu 
xếp cho Thầy ở trong một cái chòi chứa dụng cụ lao động, tựa lưng 
vào vách tường thành tu viện và nằm trong một khuôn viên được 
rào kín chỉ trổ cửa hướng ra cánh đồng. Thầy liền dâng hiến “căn 
chòi ván” ấy cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 



 47 

        Ngày 22 tháng ba, Thầy viết cho bà Marie de Bondy : 
        “…Nơi đây, em đang sống giữa sự hiện diện khiêm hạ và tối 
tăm của Chúa, người thợ mộc thành Nazareth.” 
 
ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT 
 
           “Anh thức dậy vào lúc bình minh hoặc có khi sớm hơn, sau 
khi đã quyết bật dậy khỏi giường ngay lúc vừa choàng tỉnh. Anh 
cầu nguyện cho đến khi nghe thấy các thầy dòng Phan Sinh đọc 
Kinh Truyền Tin. Anh đi xuống một cái động từ đó dẫn lên căn nhà 
của Thánh Gia Thất. Tại đấy, các thánh lễ được cử hành nối tiếp 
nhau trong khi Anh lần hạt. Đến 6 giờ, Anh trở về đan viện, sửa 
soạn phòng thánh và nhà nguyện trước khi giúp các nữ tu dự lễ 
vào lúc 7 giờ. Theo lời khuyên của cha Huvelin, anh rước lễ hằng 
ngày và xưng tội mỗi tuần một lần. 
 
         “Lễ xong, anh bắt đầu cặm cụi làm đủ thứ công việc lặt vặt 
giúp các nữ tu, cho đến 17 giờ là giờ chầu Thánh Thể. Tuy nhiên 
anh cũng phải tạm nghỉ hai lần, mỗi lần nửa giờ trước bữa ăn nhẹ 
buổi sáng và vào lúc 15 giờ, để đọc các kinh thần vụ giờ sáu, giờ 
chín và Kinh Chiều. Sau giờ chầu, anh còn ở lại trong nhà nguyện 
cho đến 19g30, rồi mới về phòng và vừa dùng một ít bánh mì vừa 
đọc sách. Đến 21 giờ, anh đi ngủ, nhưng rất thường, và càng lúc 
càng thường xuyên hơn, anh không đi ngủ mà lẻn đi như một tên 
trộm, đến nhà nguyện của đan viện vì Mẹ Bề Trên đã tin tưởng giao 
chìa khoá cho anh. Ở đấy, chẳng một ai biết, Anh quì gối dưới chân 
Thánh Thể và cầu nguyện”.  
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NHỮNG BÔNG HOA NHỎ 
 
       “Một buổi tối bọn cướp đột nhập. Chúng chẳng có gì để mặc. 
Anh liền chia sẻ với hai tên trong bọn chúng chiếc áo choàng duy 
nhất của mình, rồi thấy trên móc đinh còn mắc chiếc áo màu xanh 
lơ mà các nữ tu cho anh để thay, tuy trái với Qui Luật riêng của 
mình, anh cũng đã nhận cách miễn cưỡng, anh cũng lấy luôn đem 
cho tên thứ ba.” […] Rõ ràng đây là một nét riêng khiến cha tuyên 
uý của đan viện phải thốt lên : “Ôi, đúng là một chàng trai tốt bụng, 
nhưng chẳng  phải là thông minh lắm đâu…” 
 
       “Tuy nhiên, anh cũng vẫn biết chiến đấu. Ngày nọ, có đám 
người qua đường giật chuông trước cửa tu viện xin thức ăn và tiền. 
Có gì người ta cho nấy. Hầu như chẳng là bao. Giận sôi lên, bọn 
chúng hăm doạ chị nữ tu coi phòng khách và các bạn của chị. Anh 
can thiệp, lặng lẽ túm lấy vai chúng và quật cả bọn ngã lăn ra đất. 
Sau đó anh nhẹ nhàng ra lệnh cho bọn chúng cút đi.” 
 
MỘT KHO TÀNG LINH ĐẠO 
 
       Chính đây là giai đoạn đánh dấu phần lớn những bút tích 
thiêng liêng của Charles de Foucauld. Trước hết đó là những bài 
suy niệm, rất thường là suy niệm về Tin Mừng, những ghi chú về 
các cuộc tĩnh tâm, những suy tư về các ngày lễ phụng vụ. 
   
          Ngày 15.02.1898, Anh viết cho Cha Giêrônimô: 
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       “ Thường thì đó là những lời cầu nguyện, những cuộc chuyện trò 
thân mật với Vị Phu Quân chí thánh, con nói với Người tất cả 
những gì phải nói… hết sức thân tình…” 
 
       Những mầu nhiệm của Đức Giêsu sớm nổi bật lên trong đời 
sống các thánh; bởi chưng, khi đi đến tận nguồn mạch, người ta 
được nuôi dưỡng, trước hết là bằng Kinh Thánh,  nhất là Tin Mừng. 
Đối với vị ẩn sĩ  Nazareth, điều cốt thiết là nhận biết và yêu mến 
Đức Giêsu : “Điều phải luôn vượt trội hơn cả trong cầu nguyện, 
chính là tình yêu.” 
 
         Để cầu nguyện, anh viết. Ngọn bút của Anh chỉ việc đi theo 
tiếng nói của con tim. Những suy niệm của Anh làm sống lại con 
người Đức Giêsu, Đấng qua Anh đã nói ra lời này : “Con hãy sống 
như thánh nữ Mađalêna xưa đã từng sống với Ta ở Nazareth.” 
 
        Năm 1898, được thấy cuộc trưng bày Khăn Liệm thành Turin, 
và việc khám phá ra dung  mạo của Chúa, còn in lại trên Thánh 
Tích, qua ảnh chụp. Cha Giêrônimô gửi một bản sao cho Charles và 
anh cảm ơn ngài bằng những lẽ đầy nhiệt tình : 
 
         “Nazareth, ngày 08 tháng 5 năm 1898. 
         Thưa cha kính mến, cảm ơn cha về lá thư ngày 05 tháng 4, và 
những kỷ vật hết sức quí báu kèm theo: chiếc lá cam thánh thiện, và 
bản sao bức ảnh Tấm Khăn Liệm : bức ảnh ấy quả là một kho báu, 
một chân dung đích thực của Chúa Chí ái của chúng ta, con chẳng 
biết cảm ơn cha thế nào cho đủ;  đó là một thánh tích thực sự và rất 
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quí giá ! xin cảm ơn cha rất nhiều !” 
 
         Anh vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đó không giống như sự 
bình an, niềm an ủi anh đã cảm nghiệm tại Dòng Trappe, mà là một 
triển nở phi thường về linh đạo của anh, một bùng nổ đặc sủng : 
người ta nghĩ tình trạng đó gẩn giống như một hôn lễ thần bí. 
Nếu quả thật là anh đã nhận được nhiều ơn thần bí lớn lao vào thời 
kỳ này, thì không phải lúc nào linh hồn anh cũng cảm nhận được 
sự an ủi đâu. Đây là những gì anh viết vào ngày Lễ Hiện Xuống : 
 
       “Lạy Chúa, điều gì trong linh hồn con làm Chúa phiền lòng 
nhất ? tinh thần cầu nguyện, niềm tín thác vào Chúa, tình yêu, sự 
dịu dàng, lòng trung thành, sự đại độ đang thiếu nơi con. Chúa 
Giêsu không hài lòng về con. Sự khô khan và những bóng tối, tất cả 
đều nặng nề đối với con; rước lễ, cầu nguyện, nguyện ngắm : tất cả 
mọi thứ, ngay cả việc thưa với Chúa Giêsu là con yêu mến Người. 
Con phải bám chặt vào đời sống đức tin ! Giá như con cảm thấy đôi 
chút là Chúa Giêsu yêu con. Nhưng có bao giờ Người nói với con 
điều đó đâu. Cái mà con thiếu nhất, chính là sự quên mình và một 
trái tim thân tình đối với người khác.” 
 
          Đoạn văn chất chứa biết bao ý nghĩa ! Nó cho thấy cái giá 
phải trả để có được sự bình an và niềm vui. 
 
TĨNH TÂM TẠI NAZARETH 
 
          Từ 05 đến 15 tháng 11 năm 1897, anh thực hiện một cuộc tĩnh 
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tâm. Mục đích nhằm : 
                   “1o) biết Chúa hơn để yêu mến Chúa nhiều hơn, 
                     2o) biết Ý Chúa hơn để thực hiện cách tốt hơn.” 
  
          Sau khi đã suy niệm về những sự toàn thiện và sự hiện diện 
của Thiên Chúa, Anh đọc lại toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu, từ Nhập 
Thể cho đến cuộc sống của Người trong Thánh Thể và trong Hội 
Thánh. Và Charles de Foucauld phát hiện ra ơn gọi chủ yếu của anh 
nằm ở chỗ là trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy của mình. 
 
         “Ở Nazareth, Đức Giêsu không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và 
không ngừng thánh hoá con người bằng đời sống nội tâm, bằng việc 
cầu nguyện hơn là đời sống bên ngoài của Người vốn vô cùng thánh 
thiện…Cũng vậy : cho dẫu đời sống bên ngoài của chúng ta có 
thánh thiện đến đâu chăng nữa,  thì Thiên Chúa vẫn ít được tôn 
vinh hơn là đời sống nội tâm của chúng ta… Ơn gọi của tôi, chính 
là đời sống của Đức Giêsu ở Nazareth, nghĩa là trở nên một người 
con mẫu mực đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh, mà tôi nhìn thấy 
nơi các mẹ của tôi [các nữ tu dòng thánh Clara], và hơn nữa để trở 
thành người con mẫu mực đối với Thiên Chúa.” 
 
           Trước mắt, anh coi Nazareth như là nơi ở cuối cùng của 
mình, song vẫn hoàn toàn sẵn sàng rời xa chỗ hồng phúc này, ngay 
khi  anh nhận ra Ý Chúa muốn anh rời đi nơi khác : 
 
          “Tôi phải nhận ra rằng thật là một hồng ân lớn lao khi được 
cư ngụ tại Nazareth. Ngay khi việc đó thôi không còn là Ý Chúa 
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nữa, tôi sẽ phải quên mình mà lao đi, không một lần ngoái lại, đến 
nơi mà Ý Người gọi tôi đến.” 
 
CHỊU ĐAU KHỔ VỚI ĐỨC GIÊSU VÀ ƯỚC AO CHỊU TỬ VÌ 
ĐẠO 
 
          Ẩn dật, được mai táng cùng với Đức Kitô, anh Charles Chúa 
Giêsu kết hiệp với cuộc hiến tế của Người, bằng cách dự phần vào 
mầu nhiệm Thánh Thể. Anh thường suy niệm về sự hy sinh và trở 
lại với lời Đức Giêsu : “Nếu hạt lúa mì không chết đi…” Anh ước ao 
được cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu và cùng với Người cứu vớt 
các linh hồn : 
 
         Từ hôm 04 tháng 04 năm 1898,  anh viết trong tập Những Nhận 
Định như sau: “ Luật Thánh Giá, luật dạy chúng ta chỉ làm điều 
lành cho người khác nhằm đem họ về cho Chúa, sinh ra họ cho 
Chúa bằng việc chúng ta chịu đau khổ, chịu đóng đinh thập giá; 
luật đó  thật phổ quát, thật tuyệt đối như Đấng Cứu Độ, Đấng mà 
mọi  hành vi của Người đều có giá trị vô song; Đấng nắm toàn bộ 
ân sủng trong tay và có thể mang lại mọi điều lợi ích cho các linh 
hồn như ý muốn mà không cần đích thân phải chịu đau khổ; dẫu 
vậy, Đấng Cứu Thế, đã muốn phục tùng và ôm lấy luật ấy đến độ 
Người đã muốn chịu đau khổ và đã chịu đóng đinh cách trọn vẹn 
hơn bất kỳ con người nào đã từng và sẽ phải chịu như thế.” 
 
         Bỏng cháy tình yêu Đức Giêsu, anh Charles ước ao ngày một 
đồng hình đồng dạng với Đấng Chí Ái của mình hơn nữa. 
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         Bấy giờ, hơn cả đau khổ, anh xin ơn được tử vì đạo. Vào năm 
1896, nhân lúc xảy ra cuộc thảm sát những người công giáo tại 
Armeni, anh đã tha thiết ước ao được cùng chết với họ, và từ đó, ý 
tưởng này không bao giờ rời xa anh nữa cho đến khi chết. Anh 
muốn dâng hiến Chúa Giêsu dấu chứng của “tình yêu vĩ đại” bởi 
vì “Dấu chứng của tình yêu vĩ đại nhất chính là hiến dâng mạng 
sống mình cho người mình yêu”. Trong những thời biểu được chép 
lại hằng năm vào sổ tay cá nhân của mình, anh không bao giờ quên 
ghi chú về thời điểm tử vì đạo của ông chú Armand de Foucauld 
trong cuộc Cách Mạng : 
 
         Lễ Hiện Xuống,  ngày 06 tháng 06 năm 1897, anh viết: “Con 
hãy nghĩ mình phải chết vì đạo, bị lột trần truồng, nằm xóng soài 
trên mặt đất, không ai nhận ra, máu me đầm đìa và đầy thương 
tích, bị giết chết một cách tàn bạo và đau đớn…và con hãy ước ao 
cho nó xảy đến ngay hôm nay”. “Để được Ta ban cho hồng ân vô 
song ấy, con hãy trung thành tỉnh thức và vác Thập Giá ! Hãy cân 
nhắc cho kỹ rằng chính là phải qua cái chết như thế mới đạt đến sự 
sống trọn vẹn của con : từ đó hãy coi khinh mọi sự ! Hãy thường 
nghĩ về cái chết ấy để chuẩn bị nó cho con và đánh giá các sự vật 
đúng với giá trị thực của chúng !” 
 
TÂM TÌNH  VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ 
 
          Vâng, anh Charles đánh giá các sự vật đúng với giá trị thực 
của chúng và điểm trung tâm đời sống của anh, khiến anh say sưa 
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và hoan hỉ, chính là việc rước lễ. Sau khi suy niệm dài lâu và thấm 
nhuần tinh thần sách Diễm Ca, anh gặp thấy trong các bản văn thần 
thánh ấy những lời chính xác để nói lên công trình mà Chúa Giêsu 
Thánh Thể đã hoàn tất trong tâm hồn chúng ta. 
 
          “…Ôi ! đâu phải là phần cặn của chén đau khổ mà Chúa đã 
trao cho con uống ! Thứ rượu mê say nào Chúa đã trao cho con đây 
? Bánh nào Chúa đã nuôi sống con ? Đôi môi nào đã chạm vào môi 
con ? Vòng tay nào đã siết chặt con ? Con tim nào con cảm thấy 
dồn đập dưới đầu con trong vòng tay đang ôm con vào lòng ?... Ai 
đã bước vào trong con ? Ai đã kết hiệp với con bằng một kết hiệp 
mà thế gian không thể gọi tên, một kết hiệp mà tai không nghe, mắt 
không thấy, tâm trí không hiểu thấu được ?... Một kết hiệp thần 
thánh, hoàn toàn thần thánh, thần thánh bởi vì Chúa là Thiên 
Chúa mà kết hiệp với loài thụ tạo là con… Thần thánh bởi vì Chúa 
kết hiệp với con bằng một phép lạ thần linh…và một cách siêu 
nhiên !... 
 
          “Con thật hạnh phúc, Chúa thật tốt lành !... Ôi, lạy Chúa, 
Chúa đã bước vào ngôi nhà hèn hạ của linh hồn con, xin hãy ở lại 
đấy mãi mãi, hãy xua đi tất cả những gì làm nó ra nhơ uế, những gì 
không dành cho Chúa và không bởi Chúa mà ra…” 
 
          “Ôi ! giờ phút ấy chính là trung tâm của tất cả hai mươi bốn 
giờ : mười hai giờ trước nó được dùng để kêu gọi, chờ đợi, hướng tới, 
khát khao rước lễ; mười hai giờ sau hiệp lễ, bạn hãy dùng để vui 
hưởng những ôm ấp của Người, để cảm ơn, chúc tụng, ngợi khen, nói 
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về Người tận đáy sâu tâm hồn mình, nơi mà Người đã bước vào, cố 
giữ Người lại, tiếp đón Ngườ tử tế, làm cho Người cảm thấy được 
hạnh phúc ở trong đó (…) Ôi ! Lạy Đức Thánh Trinh Nữ và thánh 
nữ Mađalêna, xin hãy làm cho con ước ao những ngày sống của con 
cũng được như vậy ! Hãy làm cho con cùng với các Ngài sống quanh 
tâm điểm Thánh Thể, và cho con lúc nào cũng được yên giấc cùng 
với các Ngài bên Trái Tim đáng chúc tụng của Chúa Giêsu mà hôm 
nay chúng ta bắt đầu tháng mừng kính…” 
 
             Chúng ta thật may mắn khi Cha Charles Chúa Giêsu đáng 
kính đã nói với chúng ta về việc Rước Lễ bằng những lời lẽ tuyệt 
vời như thế ! 
Quả là một sự sung mãn thần bí hoàn toàn phi thường, ngay cả tận 
trong nơi khô khan nhất. Nhưng cũng trong năm 1898 ấy – một 
năm sau khi anh đến sống tại Nazareth – lại là cuộc khởi đầu cho 
một sục sôi mới trong anh. 
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CHƯƠNG 7 
  
CHỨC LINH MỤC (1898-1901) 
 
  
           Tình yêu của anh đối với Thiên Chúa được biểu lộ qua tình 
yêu đồng loại. Charles de Foucauld đã sống tình yêu Chúa Giêsu và 
tình yêu tha nhân cách thân tình và thâm sâu ngay khi bước vào 
dòng Trappe. Anh viết cho bà Marie de Bondy: 
 
           "Em luôn luôn ở với Người và với những người em yêu 
thương. " 
 
          Sự hiện diện của những người thân của anh không cạnh tranh 
với sự hiện diện của Chúa Giêsu, trái lại, dường như nó được đề 
cao hơn nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mãi sau này, một hôm 
anh viết cho một trong những người con tinh thần của mình như 
sau: 
 
          "Càng ngày con càng phải yêu mến không chỉ một mình Thiên 
Chúa mà thôi, nhưng là yêu mến Thiên Chúa trước rồi đến tất cả 
các tạo vật thuộc về Ngài, vì Ngài yêu thương chúng, vì Ngài 
truyền cho chúng ta phải  yêu thương chúng, bởi vì chúng là sự phản 
ánh của Ngài. " 
  
          Cha Charles de Foucauld là thế đó ! Đó là Tin Mừng, vượt xa 
hơn cả sự khổ hạnh vô nhân đạo và thuyết bi quan của phái Giăng-
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xê-ni-ô nữa. Theo đức ái nơi anh Charles Chúa Giêsu – Anh thường 
tự xưng như thế, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa như một 
người Cha, yêu mến Chúa Giêsu như một Phu Quân, mà lại không 
nảy sinh trong tâm hồn lòng yêu mến các linh hồn ... Vì vậy, đó là 
những gì Anh đã cảm nghiệm từ lúc đầu ở Nazareth. Chỉ trong giai 
đoạn đầu của thời gian ở Nazareth, mà tình yêu dành cho các linh 
hồn có chiều kích chiêm niệm và chỉ phát triển mạnh mẽ trong sự 
đối thoại với Chúa Giêsu, trong những giây phút lòng bên lòng với 
Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong phần thứ hai của thời gian sống cô 
tịch ở Nazareth và ở Giê-ru-sa-lem, lòng yêu mến các linh hồn triển 
nở, độc lập, và khơi dậy trong anh ước muốn đi đến với những 
người nghèo khổ nhất, những người thua thiệt nhất, để mang Chúa 
Giêsu mà anh yêu thương đến cho họ và anh muốn giúp họ cũng 
yêu mến Người nữa. " 
 
THIẾT LẬP TRIỀU ĐẠI CỦA CHÚA GIÊSU 
 
           Trong lá thư ngày 03 tháng 03 năm 1898, Anh thổ lộ tâm tình 
với Cha Huvelin: 
            "... Nếu con đã vào dòng Trappe, nếu con lãnh nhận chức linh 
mục, nếu con trở lại dòng Trappe tại Akbes; vì ở đó con có thể làm 
ích cho các linh hồn, con có thể mưu ích tha nhân nhiều hơn, con có 
thể phục vụ Thiên Chúa tốt hơn[...]. 
          "Chúng ta không thể sống giữa những người Hồi giáo bất 
hạnh, những người ly giáo, những người lạc giáo này mà không 
phải thở dài khi ánh sáng ngày mới chiếu soi họ. Và con rất ý thức 
thấy rằng không có cách nào tốt hơn để hoạt động tại các quốc gia 
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này cho bằng thành lập nhiều dòng Trappes: Những dòng Trappes 
giống như dòng Trappe ở Akbès [...]. 
           "Con cũng đã sẵn sàng để ra đi ngay bây giờ, ở lại mãi mãi, 
làm bất cứ điều gì khác ... Xin cha chỉ cho con biết Chúa muốn con 
làm gì [...]. 
 
         Cha Huvelin trả lời: " Thiên Chúa vẫn muốn con ở lại 
Nazareth. Con đã có quá nhiều tài sản, tìm được sự quân bình 
trong đời sống chiêm niệm này." Điều đó làm anh dịu lại và anh 
hân hoan ở lại đó, nhưng anh luôn sẵn sàng khi Thiên Chúa muốn, 
anh sẽ ra đi để cứu các linh hồn. 
 
MẸ ELISABETH DU CALVAIRE 
 
         Ngày 07 tháng 07 năm 1898, anh đi Giê-ru-sa-lem, Mẹ Saint-
Michel gửi gấm anh cho Mẹ Elizabeth, Nữ viện trưởng của Tu viện 
các chị dòng thánh Clara, những người đang nao nức muốn nhìn 
thấy con người mà tu viện Nazareth đã nói tới với một thái độ hết 
sức ngưỡng mộ như vậy. Đến lượt anh, anh đã bị quyến rũ ngay 
trong lần gặp gỡ đầu tiên, bà yêu cầu anh đến sống cạnh tu viện 
của họ tại Giê-ru-sa-lem, và anh đã đến đó vào giữa tháng 09. Anh 
Charles đã tìm được một người thầy nơi Mẹ Elisabeth này! Chính 
bà đã thuyết phục anh rằng chấp nhận thụ phong linh mục là bắt 
chước Chúa Giêsu một cách tuyệt vời.  Phần Cha Huvelin, ngài hơi 
do dự ... nhưng ân sủng vẫn luôn hoạt động nơi anh Charles, người 
muốn phục vụ và cứu vớt các linh hồn. Tuy nhiên ngài tự nhủ: làm 
sao điều đó có thể thực hiện đươc ? 
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NÚI BÁT PHÚC  
 
           Khi nghe tin người ta rao bán Núi Bát Phúc, là tài sản của 
chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, anh thấy đó là câu trả lời của Chúa Quan 
Phòng. Vào ngày lễ kính Thánh Marcô (25 tháng 04 năm 1900), anh 
hiểu rõ rằng anh phải " lãnhnhận Chức Thánh và sống như một linh 
mục ẩn sĩ, ở ngay trên đỉnh heo hút của ngọn núi này ” để xây dựng 
một nhà tạm và bàn thờ tại đó. Ngay lập tức Anh đã viết cho gia 
đình xin gửi cho anh 12.000 quan tiền vàng anh đang cần! 
 
         Thật không may, dự án tốt đẹp này đã không thành công: tiền 
mất và Núi, mà trong thực tế không phải là để bán, sẽ vẫn còn 
thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ! Một số người lợi dụng sự cố này để càm ràm 
về tính bất ổn và thiếu cẩn trọng của Charles de Foucauld. Viện 
phụ Tu viện Nantes, chỉ một lần thôi, đã xóa bỏ khỏi ký ức ngài về 
những lời buộc tội nặng nề đó, khi ngài cho thấy rằng người ta đã 
cẩn thận che giấu trách nhiệm thực sự của vụ lừa đảo này: anh đã 
bị người ta lừa gạt, không phải bởi người Ả Rập nhưng bởi người 
Âu châu, những người Kitô hữu, và là những người được đánh giá 
cao là đáng tin cậy! 
 
         Trước khi biết kết cục tai hại của công việc này, anh Charles 
theo lời khuyên của cha Huvelin. Anh đến gặp Đức Cha Piavi, Giáo 
chủ thành Giê-ru-sa-lem, dáng vẻ rất tội nghiệp, để xin làm tuyên 
úy của núi Bát Phúc và giải thích rằng anh muốn thành lập một Hội 
dòng rất nhỏ bé, và hết sức khiêm tốn...  Hầu như chẳng lưu tâm, 
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Vị này cho rằng đó là chuyện của một kẻ hoang tưởng và đuổi khéo 
bằng cách bảo anh hãy chờ đợi. 
  
        Anh Charles Chúa Giêsu không gặp lại Đức Cha Piavi lần nào 
nữa bởi qua việc từ chối của ngài anh nhận ra đó là dấu chỉ của 
Thánh Ý Chúa. Chính từ lúc đó anh chọn khẩu hiệu: "JESUS 
CARITAS" và chọn Trái tim và Thập giá như là một biểu tượng mà 
anh muốn mang trên ngực. 
  
PARIS – RÔMA  
 
         Ngày 01 tháng 08, anh Charles rời Nazareth và xuống tàu về 
Pháp để nhận chức thánh rồi trở về Đất Thánh. 
 
        Ngày 18 tháng 08, anh đến gặp Cha Huvelin. Ngày 29 tháng 
09, anh tời thăm nhà dòng Đức Bà Xuống Tuyết, nơi anh được 
mang chiếc áo choàng trắng của các Tu sĩ dòng Xitô, để chuẩn bị 
lãnh chức linh mục. 
 
        Anh học thần học, nhưng anh luôn sống trong tình trạng mất 
tập trung liên tục vì bị cuốn hút vào Thiên Chúa. Tu sĩ chịu trách 
nhiệm tập cho anh dâng Thánh Lễ kể rằng nơi mỗi lời của nghi lễ, 
cậu học trò này đều có thể đi vào chiêm niệm, mê đắm, bất động và 
lặng im, và người ta phải nắm tay áo anh mà lay mới làm anh tỉnh 
lại được: 
 
          "Chỉ cần nhìn anh một lúc cũng đủ có một ấn tượng sâu đậm thế 
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nào là sống trong sự hiện diện của một vị thánh. " 
 
          Từ ngày 09 tháng 05 đến ngày 09 tháng 06, anh tĩnh tâm để 
chịu chức linh mục, bằng cách suy niệm đặc biệt là các thánh thư, 
sách Diễm ca  và các sách Tin Mừng. Anh tự hỏi, một khi anh trở 
thành linh mục, thì anh sẽ đặt “các quyền lợi của người vợ” ở đâu : 
 
        " Ở nơi hoàn hảo nhất. Không phải là nơi có nhiều may mắn 
theo kiểu nhân loại có nhiều dự tu, nhiều quyền theo giáo luật, 
nhiều tiền bạc, nhiều đất đai, nhiều hỗ trợ: không : nhưng là ở nơi tự 
nó là hoàn hảo nhất, hoàn hảo nhất theo lời Chúa Giêsu dạy, phù 
hợp nhất với sự hoàn thiện của Tin mừng, phù hợp nhất với sự linh 
hứng của Chúa Thánh Thần; nơi mà Chúa Giêsu sẽ đi tới: "con 
chiên xa lạc nhất", "người anh em đau yếu nhất" của Chúa Giêsu, 
những người bị bỏ rơi nhất, những người thiếu vắng sự chăm sóc của 
các mục tử nhất, những người ngồi nơi “tăm tối dầy đặc” 
nhất, trong bóng tối thâm sâu nhất của cõi chết, những người bị ma 
quỷ “giam hãm” nhất, những người “đui mù” nhất, những người 
“lạc xa” nhất.  Trước hết là những người không tin (dân ngoại và 
những người theo hồi giáo) của xứ Ma-rốc và của những miền giáp 
giới Bắc Phi ... " 
 
           Sau một đêm cầu nguyện dưới chân Thánh Thể, anh được 
thụ phong linh mục ngày 09 tháng 06 năm 1901, tai đại chủng viện 
giáo phận Viviers. 
 
           Em gái của anh, Marie de Blic, đã đến tham dự Thánh Lễ đầu 
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tiên anh dâng ngày hôm sau tại dòng Đức Bà xuống Tuyết. Tất cả 
các người tham dự đều bị xúc động vì sự sốt sắng của tân linh mục. 
 
           Giai đoạn cuối cùng của đời anh mở ra khi anh đã 43 tuổi. 
Anh đã trở lại được mười lăm năm. Anh còn mười lăm năm nữa để 
sống. Viện phụ Dom Martin phát biểu: " Đã 11 năm nay tôi biết 
cách rất sâu sắc về ông Charles de Foucauld, và tôi chưa bao giờ 
đọc thấy trong các sách vở nào nói về sự kỳ diệu của việc đền tội, 
về sự khiêm hạ, về sự nghèo khó và về tình yêu Chúa đến như 
vậy…“ 
 
           Ngày 01 Tháng 09 năm 1901, anh rời nhà dòng Đức Bà Xuống 
Tuyết đi Phi châu. 
  
 Trích CRC số 331 - tháng 03 /1997, tr. 15-19 
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CHƯƠNG 8 
  
LÀNG BÉNI-ABBÈS (1901-1903) 
 
  
TIÊN PHONG 
 
         Trong chín tháng chuẩn bị cho thiên chức, một hồng ân thầm 
kín đã thôi thúc anh tiến về phía những chân trời mới. Nếu anh trở 
thành linh mục thì đó là vì các linh hồn, và vì anh muốn đi đến với 
những kẻ bị bỏ rơi nhất, ý tưởng về vương quốc Marốc mà anh đã 
từng biết lại hiện về trong tâm trí anh. Cha muốn trở lại nơi đó, và 
chương trình đã được ấn định : 
 
       « Đi về phía nam tỉnh Oran, bên biên giới Marốc, nơi có quân 
đội đồn trú mà không có linh mục, sống như một tu sĩ thầm lặng và 
kín đáo... để cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh thể. Với hai mục 
đích : 
          1)    - Tránh cho các binh lính hy sinh mà không được lãnh 
nhận các bí tích sau hết 
         2)    - Và nhất là làm các việc thiện mà tôi có thể làm lúc này 
cho dân chúng Hồi giáo quá sức đông đúc và đang bị bỏ quên, bằng 
cách mang Chúa Giêsu trong Bí Tích cực thánh đến giữa họ, như Mẹ 
Đồng Trinh đã thánh hoá Gioan Baotixita khi mang Giêsu đến với 
em. » 
 
          Trong cuộc hành trình thánh thiện ấy, cha đã gặp được Quân 
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đội Pháp và được họ giúp đỡ. 
 
        Tướng Cauchemez cho phép cha đi theo đoàn, vì vùng này vừa 
mới chịu đầu phục, và làng Béni-Abbès, một ốc đảo có chừng 1.200 
đến 1.500 người, là một trong những điểm chiếm đóng sớm nhất 
của Pháp. Không mang khí giới, nên cha thường sống trong những 
tình trạng hết sức nguy hiểm. Đã có nhiều Cha dòng Trắng bị giết 
trong sa mạc. 
 
        Ngày 28 tháng 10 năm 1901, Cha Foucald tới Béni-Abbès, có 
đại úy Regnault, chỉ huy Vùng cùng các sỹ quan của ông đang đợi 
ngài. Tất cả đều tham dự thánh lễ ngài dâng vào ngày mồng 1 
tháng 11. Hôm ấy ngài viết cho Cha Huvelin như sau : 
 
      « Chuyến đi rõ ràng đã được Chúa chúc lành. Cả vùng Béni-
Abbès đều được ơn Chúa soi sáng ; ở mọi nơi con đi qua từ 15 ngày 
nay, duy chỉ nơi đây là có thể thích hợp, và hoàn toàn thích hợp cả 
về vị trí địa lý lẫn dân cư và doanh trại quân đội, nói chung là tất 
cả... Con đã đón tiếp các sỹ quan, binh lính, người Hồi giáo, một sự 
đón tiếp tuyệt vời. » 
 
          Còn đại úy Regnault thì rất tử tế nhã nhặn. Ông giao cho ngài 
một toán lính để ngài sử dụng tùy ý, lại còn ra lệnh cho họ phải 
giúp ngài nữa. Ông còn tìm cho ngài một khu đất và truyền cho 
binh sĩ dựng cho ngài khu ẩn cư gồm có : một nhà nguyện, ba 
phòng cá nhân, một phòng khách. Trong khi chờ đợi công trình 
hoàn tất, Cha ở tại một Văn phòng làm việc của người Ả rập, một 
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khu đồn nhỏ vừa dựng xong trên khu đất trồng cây cọ. 
 
« CHA CỦA XỨ BẮC PHI » 
 
         Cha đến ở đây với một dự phóng truyền giáo kiểu mới, bằng 
cách sống « ẩn dật, như tu sĩ dòng kín » và « nghiêm túc tuân thủ 
Luật sống » mà chính ngài đã soạn thảo tại Nazareth. 
 
         Trong thư gửi bá tước Henry de Castries, ngài giải thích: 
           “ Ông bạn quý mến, hãy cầu xin Thiên Chúa giúp tôi thực 
hiện công trình mà Ngài đã giao phó cho tôi nơi đây, và nhờ ơn 
Chúa, tôi sẽ thiết lập một tu viện nhỏ cho các tu sĩ nhiệt thành và 
có lòng bác ái, mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính 
mình(…), một gia đình nhỏ bé noi gương các nhân đức của Chúa 
Giêsu cách triệt để hầu có thể làm cho những người xung quanh yêu 
mến Người.” 
 
          Ngay khi đến Béni-Abbès, cha đã thành lập theo giáo luật 
hiệp hội Thánh Tâm. Trong nhà nguyện, phía trên nền tường gian 
thánh, cha trang trí một bức tranh tự tay vẽ : phía dưới là Mẹ Đồng 
Trinh có chư thánh chầu xung quanh, còn “phần trên của bức vẽ là 
hình Chúa Giêsu Thánh Tâm, chân trần, to giống như người thật. 
Chúa Giêsu Thánh Tâm chuộc tội, giang cánh tay ôm ấp và kêu gọi 
tất cả mọi người và tận hiến cho mọi người khi trao ban cho họ trái 
tim mình.” 
 
          Cờ hiệu Thánh Tâm bay phất phới trên nhà huynh đệ mỗi 
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ngày khi chưng bày Thánh Thể. 
 
         Cha thổ lộ với bà Marie de Bondy rằng : 
        “Em muốn tất cả mọi người, Kitô hữu, Hồi giáo, Do Thái giáo 
hay người thờ ngẫu tượng, quen coi em như người anh em của họ, 
một người anh em đại đồng.” 
 
         Cha đã không tiếc thời gian hy sinh cho các binh sĩ. Dù không 
sống đạo bao nhiêu, nhưng họ vẫn đều đặn thường xuyên lui tới 
nhà huynh đệ […] 
 
         Dù không quen biết, Cha cũng tỏ ra có rất có uy tín đối với 
người dân bản địa, cho dù ngài không thể giúp họ được gì nhiều. 
Mặc dù “đức mến hy vọng tất cả”, nhưng hình như cha vẫn không 
ảo tưởng với những người Ả rập: “Tin Mừng chỉ đến với họ sau dân 
tộc Berbères, hay là tiếp theo sau dân này.” 
 
         Chính những người Berbères đã trở thành dân định cư. Nhìn 
chung họ sống hiền hòa, và họ tỏ ra rất có cảm tình với người Pháp 
; họ còn muốn học tiếng Pháp « để buôn bán và làm giàu ». 
 
        Là những người Hồi giáo sùng đạo không cuồng tín, nên họ 
hiểu ngay ý nghĩa sự hiện diện của Cha Foucauld tại Béni-Abbès và 
ngày càng bày tỏ thiện cảm với ngài. Cha đặt nơi họ nhiều kỳ vọng 
lớn lao, khi nhận thấy họ « có thể nhập đạo trong một tương lai 
gần ». 
Cha Foucauld có lẽ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thèm ghé vào nhà 
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huynh đệ của ngài, nhưng kìa ngài đang bị những người nghèo và 
những người bất hạnh đeo bám. 
 
         Quả vậy, ngài phải dâng lễ vào lúc 3 giờ sáng để được rảnh 
rang chút ít sau khi cám ơn. « Nhà huynh đệ giống như một tổ ong 
từ 5 giờ đến 9 giờ sáng và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. » 
 
       Cha tiếp đón khách bộ hành, phát thuốc và cho hai người tàn 
tật và một bà cụ mù vô gia cư trú ngụ. Cha chuộc lại người nô lệ 
đầu tiên vào ngày mùng 09 tháng giêng. Tháng 9, cha chuộc cậu 
Paul, cậu này đã bỏ đi một thời gian rồi trở lại và cuối cùng ở lại 
cho đến cuối đời. Chỉ trong một ngày, cha đã gặp đến 20 người nô 
lệ, từ 30 đến 40 lữ khách và đến 60 trẻ em và 75 người hành khất, 
không kể nhiều khách viếng thăm khác! Cha đã chinh phục được 
mọi người bằng lòng nhân hậu. Vị đạo sĩ hồi giáo của làng Béni-
Abbès đã gọi ngài là « Cha của vùng Bắc phi ». 
 
        Giữa muôn vàn công việc bề bộn, Cha vẫn không quên mục 
đích duy nhất của mọi bận tâm: tiên vàn là làm cho Đức Kitô được 
rạng sáng và được nhận biết. Chính vì thế Cha đã soạn cuốn « Tin 
Mừng cho người nghèo miền Sahara ». 
 
        Nhưng cuối năm 1903 mối nguy hiểm ập đến và sự bất an gia 
tăng. Các khách trọ đều bỏ đi và nhà huynh đệ vắng vẻ hơn trước ; 
tuy nhiên Cha vẫn không nản chí. Cha vẫn luôn hy vọng vào các 
bạn đồng hành mặc dù chính quyền quân sự và dân sự không cho 
phép các linh mục khác đến vì lý do an ninh. 
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        Cha ở một mình và dự đoán hành trình tiếp theo sẽ khó khăn. 
Tuy nhiên, bây giờ Cha lại cảm thấy niềm vui tuyệt vời. 
 
       « Tôi thật hạnh phúc... Những nỗi buồn của trần gian vọng lại 
từ xa giúp chúng ta hướng về quê hương Giáo Hội, Hiền thê Chúa 
Kitô, mãi mãi trẻ đẹp, với niềm hạnh phúc hơn, và hướng về Quê 
Trời « nơi chúng ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa, vì Ngài thế nào, 
chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy »... Chắc chắn, chúng ta muốn nhìn 
thấy các linh hồn tin yêu, thấy các dân tộc ngồi trong bóng sự chết 
được mở mắt để nhìn thấy ánh sáng vĩ đại, thấy sự thiện ngự trị, mà 
sự khốn cùng của các loài thụ tạo không thể phủ lấp được niềm 
hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn, thấy « sự tràn ngập bình an » 
nảy sinh từ ý nghĩ về niềm hạnh phúc bao la vô biên và bất biến của 
Đấng Tạo Hóa ; chúng ta « cảm tạ vinh quang cao cả của Ngài » : 
chúng ta hoan hỷ vui mừng vì Thiên Chúa là Đức Chúa... » 
 
« KHAOUЇA », MỘT TU VIỆN KIỂU MỚI 
 
           Lòng hiếu khách là một nhân đức của thời Trung Cổ, hầu 
như đã bị quên lãng hoàn toàn khi chủ nghĩa cá nhân xuất hiện tại 
Phương Tây, nhưng lại vẫn tồn tại ở Phương Đông. Khi đi tham 
quan  xứ Ma-rốc, chính Charles de Foucauld đã nhận được sự tiếp 
đón đó, nhất là tại nhà những người dân Berbères. Vì thế ngay từ 
đầu, anh đã áp dụng cho tu viện của mình tinh thần bác ái đó : sự 
tận tâm với người nghèo và lòng hiếu khách. Anh không xua đuổi 
nhưng đón nhận. Để tránh sự nhầm lẫn với những đền thờ Hồi 
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giáo (zâmias), anh đã đặt tên cho nhà huynh đệ của mình là 
Khaouїa, và chính anh cũng tự xưng là « Khouïa Karlo », nghĩa là « 
anh Charles », với mục đích để tất cà mọi người có thể dễ dàng tiếp 
xúc với anh, và cảm thấy mình được anh đón tiếp. 
 
           Nhà « Khaouїa » của anh là một tu viện thuộc kiểu mới, thực 
sự mang đặc tính Tin mừng. Cha Foucauld luôn để tinh thần bác ái 
hướng dẫn mình chứ không phải là những lựa chọn cá nhân. Vì thế, 
mặc dù anh đã tự đặt cho mình những Điều Lệ rất tỉ mỉ, nhưng anh 
không ngừng thoát ra khỏi tính hình thức theo kiểu cơ cấu và tinh 
thần cầu an của một số Dòng tu, nó làm cho các tu sĩ trở nên dửng 
dưng với thế giới xung quanh. Tình yêu điều khiển và thường bứt 
anh ra khỏi tinh thần nệ luật. 
 
CUỘC THÁNH CHIẾN CỦA CÁC LINH MỤC-TÔNG ĐỒ 
THÁNH TÂM 
 
          Cha Foucauld vẫn bị ám ảnh với suy nghĩ về Marốc, anh liên 
kết với các « Linh mục-tông đồ Thánh Tâm » và mong muốn họ 
triển khai tại mẫu quốc tinh thần chinh phục tông đồ. Anh đã cố 
gắng đem họ trở lại Marốc, nơi chẳng bao lâu nữa, sẽ có quân đội 
Pháp chiếm đóng; trên những bước chân của binh sĩ cần phải có sự 
xuất hiện của các chiến sĩ truyền giáo. 
 
           Anh coi công việc rao giảng Tin Mừng đó như một sự nối 
tiếp của các đợt xung kích : 
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          « Công cuộc từ thiện và tinh thần hiếu khách, gương sáng của 
các nhân đức theo Tin Mừng, nhất là tinh thần cầu nguyện và sự 
thánh thiện của những người phục vụ nam nữ, và hơn nữa một số 
lớn các thánh lễ và các nhà tạm, sẽ khởi đầu công cuộc trở lại đạo. 
Giai đoạn này đã qua, và nó còn tiếp tục diễn ra nhanh hơn khi các 
linh mục và tu sĩ đến ở tại Marốc nhiều hơn. Hãy đưa vào cánh 
đồng này tất cả những hội dòng chuyên dạy học hay thuyết giảng... 
Đó chính là toán quân tiên phong, đặc biệt dấn thân cho cánh đồng 
xứ Marốc này và, liên lỉ cầu nguyện trước Thánh Thể, và nhân danh 
Thánh Tâm Chúa Giêsu, khẩn hoang cánh đồng tiên khởi này, nơi 
sẽ sớm có nhiều nhà truyền giáo đến rao giảng. 
             « Vẫn còn nhiều miền, mà vì thiếu các phương tiện cứu rỗi, 
nhiều linh hồn phải sa xuống hỏa ngục hàng loạt [...] Vào dịp lễ 
Giáng sinh năm rồi, tôi cảm thấy phải hối hả đi bước trước là kêu 
gọi các tâm hồn cầu nguyện, điều này tôi tin rằng mình đã làm theo 
nguyện vọng của Thánh Tâm; tôi hy vọng bằng một cuộc vận động 
chiến dịch cầu nguyện, chúng ta có thể mở một cuộc chiến chống lại 
Sa tan ; phần tôi, trong mức độ có thể, tôi dâng hiến xứ Marốc này 
cho Thánh Tâm Chúa. » 
 
            Than ôi, cha là người duy nhất hô hào cho cuộc chiến theo 
kiểu tương đối mới này. Ngài thấy người ta có thể xâm nhập xứ 
Ma-rốc mênh mông này, nhưng không ai sẵn sàng đến đó cả. Ngài 
than phiền. Tuy nhiên, ngài nói thêm : « Mặc dù tôi mong muốn có 
nhiều người bạn đồng hành, nhưng tôi thích ở một mình hơn là 
sống với những người không thực sự được Đức Giêsu kêu gọi và 
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không phải là các môn đệ chân thực của Thánh Tâm Người. Tôi đã 
đưa ra ba điều kiện cho những ai muốn tới đây như sau : 
1)      sẵn sàng hiến dâng mạng sống mà không chống cự ; 
2)  sẵn sàng chết vì đói khổ ; 
3)  vâng phục tôi mặc dù tôi bất xứng. » 
  
Trích CRC số 331 - tháng 03/1997, tr. 19-22 
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CHƯƠNG 9 
  
CUỘC VIỄN CHINH DẸP LOẠN  
(1902-1905) 
  
TU SĨ VÀ SĨ QUAN PHÁP 
 
          Trong khi Cha Charles de Foucauld xả thân trọn vẹn lo việc 
tông đồ hoàn toàn có tính cách thiêng liêng của một thầy dòng cấm 
cung tại Béni-Abbes, thì quân đội Pháp tiếp tục bình định, giải 
phóng và xây dựng nền văn minh cho vùng này. 
 
          Chúng tôi đã chứng kiến Đại Úy Regnault và các người của 
ông đã tiếp nhận Cha như thế nào. Cha đã nói chuyện với vị sĩ 
quan một cách hết sức thân tình gần gũi; đó là kết quả của những 
xác tín chung của cả những người có đạo hay dân thuộc địa. 
 
           Cả hai đều quan tâm đến tấm bản đồ, và tháng 03 năm 1902, 
Đại úy Regnault đã cùng với 50 kỵ binh bản địa tiến về phía tây để 
khám phá Tabelbala và thử mở một lối đi đến Marốc. 
 
         Còn khi viết cho ông Henry de Castries, Cha de Foucauld đã 
miêu tả các lợi ích chiến lược của Tabelbala và sự cần thiết phải 
chinh phục điểm này, để có thể thực sự bình định được cả vùng. 
Dường như trong con người Cha, để phụng sự Thiên Chúa và các 
linh hồn, kiến thức của nhà thám hiểm và chiến lược của một sĩ 
quan cấp cao đang trổi dậy và hòa quyện với nhau! 
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         Ngay 07 tháng 05 năm 1902, trận chiến vẻ vang của Tit mở 
đường cho quân Pháp tiến chiếm vùng Sahara làm cho toán quân 
phỉ phải tan tác. Tiếp sau chiến công này, toàn bộ người dân 
Touareg đã trở thành một sắc tộc tuyệt vời! 
 
         Cha Foucauld nói về cuộc chiến ấy với sự ngưỡng mộ và tiếc 
rằng người ta đã không biết khai thác chiến thằng này và để cho 
toán quân phỉ phục hoạt và khơi lên một loạt thánh chiến vào 
những tháng sau đó, khoảng giữa tháng 05 và tháng 08 năm 1903. 
 
          Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 08, một đạo quân lính địa 
phương gồm khoảng 4.000 chiến binh từ Ma-rốc xuống tấn công ốc 
đảo Taghit. Đại úy Susbielle hỗ trợ toán quân bị vây hãm, và với 
470 quân và 2 khẩu đại bác, ông đã đánh tan bọn chúng , và gây tổn 
thất nặng nề. Nhưng ngày 02 tháng 09, hậu quân của toán lính địa 
phương cuồng tín này do các đạo sĩ Hồi giáo cầm đầu đã quay 
ngoắt lại và bất ngờ tấn công một toán lính Pháp tại El Moungar. 
Tuy tổn thất nặng nề, 40 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, 
nhưng họ đã chiến đấu anh dũng cho đến khi đại úy Susbielle kịp 
xuất hiện ứng cứu. 
 
          Lúc đó chính hồn tông đồ của Cha de Foucauld đã thúc  đẩy 
ngài thi hành công việc của một linh mục bên cạnh các quân nhân. 
Ngài phải phi ngựa 120 cây số để đến với họ. Đai úy Susbielle làm 
chứng rằng “ chẳng bao lâu, nhờ tính hiền dịu, tinh thần phục vụ 
mọi nơi mọi lúc, va tính nhã nhặn mà ai cũng quý mến Cha”. 
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            Viết cho bà Marie de Bondy, ít khi anh trao đổi với bà về các 
đề tài này, anh nói mình đã rút ra được bài học từ những trận chiến 
này: 
“ Điều này đói chúng ta phải tự vấn về xứ Ma-rốc. Có một sự kiện 
chiến tranh, đòi ta phải chứng thực bằng một chiến lược phản công 
nhanh.” 
 
            Đó là lời anh nói như một sĩ quan Pháp, nhưng cũng hoàn 
toàn là người bảo vệ kẻ nghèo. 
 
         Anh giải thích rằng các bộ tộc Berâbers và Châambas đề là 
những chiến binh đáng sợ liên tục đánh cướp các ốc đảo, cướp đi 
lúa thóc. Chúng ta phải dùng vũ lực để chống lại chúng. 
 
CHỐNG CHẾ ĐỘ NÔ LỆ 
 
         Tại Béni-Abbès, Cha de Foucauld đã không do dự phản đối 
chính phủ, chính quyền và thậm chí cả một số sĩ quan Pháp về 
những điểm quan trọng. Ví dụ : ngay từ đầu, chúng ta đã thấy anh 
trả tự do cho các nô lệ. Anh không thể nào chấp nhận được chế độ 
nô lệ của bộ tộc Harratins, nó vừa trái với Tin Mừng, vừa trái với 
Hiến Pháp của Nước Pháp. Vậy mà trong lãnh thổ thuôc địa của 
Pháp tại Algeria, người ta lại dung thứ cho chế độ nô lệ; đó là một 
điều hoàn toàn không thể tin được. Vì vậy anh phải phản đối. Tư 15 
tháng 01 năm 1902, anh đã viết cho ông Henri de Castries : 
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          “ Đó là một sự vô đạo đức đáng xấu hổ, khi nhìn thấy ở đây, 
tại Sudan, đã từ 4 hoặc 5 năm nay, các ông chủ đã dùng vũ lực cướp 
đi những người trẻ khỏi gia đình họ, bởi vì các nhà chức trách Pháp 
đồng lõa trong việc bắt cóc đó, ép họ lao động để duy trì sản lượng, 
và cùm chân những kẻ bất hạnh này… Không một lý do kinh tế hay 
chính trị nào có thể cho phép duy trì một tình trang thiếu đạo đức, 
bất công như thế (…). Theo tôi, hiện nay, vấn đề chế độ nô lệ dường 
như là nghiêm trọng nhất ở những khu vực này. Sau đó, người ta 
phải hướng dẫn, an ủi, phát triển việc làm, và nhờ lòng tốt chúng 
tôi được Chúa ban phúc lành.” 
 
           Nhờ bạn bè, anh đã đưa vấn đề ra trước Hạ Viện! Cuối cùng, 
vào năm 1904, anh đã thành công. 
 
ĐẠI TÁ LAPERRINE 
 
          Laperrine là một chiến binh vĩ đại. Ông ta có tâm hồn thật cao 
cả như ông Lyautey. Đay là một cư dân miền Bearnais theo chủ 
nghĩa chính thống và là một Kitôhữu. Ông hết lòng gắn bó với Cha 
de Foucauld. Viết thư cho Henri de Castries, cha đã nói về ông như 
sau : 
 
          “Tình hình tại các ốc đảo đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Đại 
tá Laperrine trở thành vị chỉ huy thượng cấp. Rất thông minh, rất 
năng động, với cá tính độc lập và hoàn toàn vô vị lợi, ông đã nhanh 
chóng làm cho các ốc đảo tiến bộ, thịnh vượng thực sự, nhờ biết xử 
sự hài hòa giữa quyền lực và công lý, luôn trung thực và rất mềm 
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dẻo.” 
 
          Ý tưởng của ông là thiết lập một khối bao gồm đế quốc châu 
Phi, Tây Phi châu của Pháp, từ Libya, Fezzan kiểm soát tất cả vùng 
sa mạc tới bờ biển Đại tây dương, từ Algerie đến Timbuktu và 
Dakar. 
 
          Than ôi! Xứ Ma-rốc vẫn luôn luôn bế quan tỏa cảng và sự lơ là 
của chính phủ. Ông Laperrine chỉ dậm chân tại chỗ, và bất chấp 
mọi trở ngại, ông quyết định làm một cuộc “ viễn chinh dẹp loạn “ 
tại dãy núi Hoggar mà ông phải đến bình định gấp. Và ông đến 
Bénis-Abbès yêu cầu Cha de Foucauld hợp tác. Lần đầu tiên Anh từ 
chối. 
 
          Anh viết :” Thiên nhiên ở đây rất là phản cảm. Tôi rung mình, 
tôi xấu hổ khi nghĩ tới việc rời bỏ Béni-Abbès, việc ngồi yên lặng 
bên chân bàn thờ, và đẩy tôi vào những chuyến đi mà bây giờ tôi 
ghê tởm quá sức. ” 
 
          Nhưng anh nói thêm : 
          “Có hoàn toàn không nên đi hay không? Cảm giác của tôi, ý 
kiến của tôi là rất rõ ràng là tôi nên đi vào ngày 10 tháng 01.” 
 
         Ngày 27 tháng 05 năm 1903, Đức Cha Guerin, Phủ doãn tông 
tòa vùng Sahara, cùng với cha Voillat bất ngờ ghé thăm khu ẩn cư 
của Anh. Thế là Cha de Foucauld có cơ hội để xưng tội. Du khách ở 
lại 5 ngày để cùng nhau soạn thảo nhiều dự án. 
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          Cuối cùng, Anh tìm được nơi vị Giám Mục trẻ mới 30 tuổi 
này, một người bạn thật sự. Ngài đồng ý cho anh đi. 
 
          Cha Huvelin cũng chấp thuận : “Hãy sống theo tác động nội tâm 
của con, hãy đi đến những nơi mà Thánh thần thúc đẩy con đi tới.” Một 
giai đoạn mới bắt đầu. Anh vẫn còn thực hành việc tiếp đón khách 
và tận tâm chăm sóc các linh hồn, nhưng nay đây mai đó. 
 
CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN 
 
         Ngày 13 tháng 01 năm 1904, Cha de Foucauld bí mật gia nhập 
đội quân vùng Sahara của Đại úy Regnault, bất chấp sự cấm đoán 
chính thức của chính quyền. Ông Laperrine đi xa hơn khi nói : 
” Điều này giúp tôi khẳng định hơn nữa, tôi có đầy đủ hồ sơ về điều đó! 
Bất cứ nơi nào Cha đi qua, những người Touaregs, thậm chí những tên 
lính trốn nghĩa vụ tồi tệ nhất, cũng hối hả quỳ xuống hôn áo (gandoura) 
của ngài, và lãnh nhận phúc lành (baraka) của ngài : vị đạo sĩ (marabout) 
đáng kính! ” 
 
          Cha de Foucauld thức dậy trước tất cả mọi người để dâng lễ 
với một người tham dự mà Anh đã đánh thức. Người ta lên đường 
rất sớm, khoảng 4 giờ sáng. Họ đi bộ cho đến khi mặt trời mọc. 
Trong khi đi, Anh dành phần lớn thời gian đi đàng sau để lần 
chuỗi, đọc kinh cầu, suy gẫm. Khi trời nóng quá sức, khoảng từ 50-
60 độ, người ta dừng lại nghỉ cả ngày. Trong khi mọi người ngồi 
dưới cái nóng thiêu đốt, thì Cha, không mệt mỏi, đi thăm các sĩ 
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quan, các chiến sĩ, cho vài viên thuốc, một ít thuốc ký-ninh chống 
sốt rét. Và sau đó, người ta lại tiếp tục lên đường. 
 
          Cha được mọi người ngưỡng mộ. Tại chỗ nghỉ, trong khi sĩ 
quan, chiến sĩ đang bận rộn dựng lều trại, thì Anh bắt đầu sứ mệnh 
của mình về việc thuần hóa. Cha đi từ lều này tới lều khác,  để làm 
dịu bớt sự căm thù của những con người hoang dã mà mới hôm 
qua người Pháp đã đánh bại, hoặc dùng vũ lực mà khuất phục, 
bằng cách cho họ thuốc men và tặng cho họ món quà nhỏ như : kim 
băng, kim tiêm, hàng tá những vật dụng mà họ rất cần. 
 
            Bấy giờ, dân Touaregs bị Pháp thuộc và ghét người Pháp, và 
Cha biết thế : 
           “Những người bản địa đón nhận chúng tôi rất tử tế. Điều này 
là không đúng sự thật : Họ chỉ chịu theo vì tình thế bắt buộc thôi.” 
 
          Tuy nhiên Laperrine hy vọng “ thả ” Cha Charles de Foucauld 
vào Hoggar, sống với dân Touareg, để Cha khởi đầu công cuộc 
khai sáng văn minh cho họ bằng cách kết thân với Musa ag 
Amastane, thủ lãnh của họ. 
 
           Chính vì liên tục bị những người Á-rập đẩy lui, nên bộ tộc 
này tỏ ra ít gây hấn với kittô-giáo hơn các bộ tộc khác. 
 
         Trong những ngày của tháng 03 năm 1904, Laperrine và Cha 
de Foucauld xuống miền Tombouctou. Trong chuyến đi, Cha ghi 
chú và tiếp tục học tiếng Tamahaq, ngôn ngữ của thổ dân Touareg. 
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Đội quân vùng sa mạc Sahara do một sĩ quan Pháp chỉ huy, sát 
cánh với “ đạo sĩ kitô-giáo ”, đúng là nước Pháp và Giáo Hội đã 
cùng nắm tay nhau đi chiếm thuộc địa với mục đích chinh phục, 
bình ổn và hoán cải các dân tộc. 
 
           Nhưng tại Timiaouine, đang lúc đi ra ngoài Tanezrouft, một 
thảm kịch xảy ra. Số là ngày 16 tháng 04 năm 1904, đội quân này 
phải đụng độ với một đội quân khác của Pháp do Trung úy 
Theveniaud chỉ huy, từ Sudan tới. Vị chỉ huy này không chịu để 
cho đội quân từ Algerie tiến vào lãnh thổ của minh. Mỗi người bảo 
vệ quyền bành trướng khu vực quân sự của mính. Ông 
Laperrine  biết rằng dân thuộc địa vùng Sudan dám sử dụng tất cả 
vũ lực để đương đầu, nên đã nhượng bộ cách rất khéo léo và rút 
lui. Cha Charlé de Foucauld chấp thuận nhưng từ chối bắt tay với 
các sĩ quan của Sudan. 
 
           Họ quay trở lại và ngược lên tới In-Salah và Ghardaїa, thăm 
được hơn 300 ngôi làng. 
 
          Ngày 10 tháng 11 năm 1904, Cha ở lại Ghardaia, tiếp đón Đức 
cha Guérin và trao cho Ngài tập sao bản dịch Tin Mừng bằng tiếng 
tamahaq của Cha. Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, Cha 
thực hiện một cuộc tĩnh tâm để đưa ra quyết định về 40 điều khoản 
trong bản Nội Quy của ngài: 
         “ Giá trị công việc của chúng tôi hệ tại tinh thần bên trong 
thúc đẩy. Các công việc chúng tôi làm chỉ có giá trị tùy theo mức độ 
của ân sủng, của Chúa Thánh Thần,  và của Chúa Giêsu mà thôi “. 
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           Ngày 24 tháng 01 năm 1905, Cha de Foucauld trở lại Béni-
Abbès, hạnh phúc tìm lại nơi ẩn cư của mình. Ngài mệt mỏi, bị đau 
đầu, và ngài hy vọng sẽ không còn phải đi đó đây nữa. 
 
THẤT VỌNG VỀ TƯỚNG LYAUTEY 
 
           Ngày 28 tháng 01 năm 1905, tướng Lyautey đến thăm để nắm 
bắt những giải thích rõ ràng về cuộc viễn du của Cha ở miền Nam 
và nhất là để hỏi han Ngài về xứ Ma-rốc. Họ đã nói với nhau về 
nhiều chuyện, nhưng quan điểm của họ lại quá khác biệt! 
 
         Quan điểm của họ về công cuộc khai thác thực dân trái ngược 
nhau. Đối với Cha Charles de  Foucauld, Pháp-hóa chủ yếu là Kitô-
hóa, là đem những người ngoại giáo và Hồi giáo đáng thương này 
về với Đức Kitô. Nếu không, sẽ chẳng có gì được thực hiện bền 
vững, bởi dù chỉ còn một người hồi giáo trong đế quốc rộng lớn 
này, thì ở đó nước Pháp vẫn bị coi như là một kẻ thù. 
 
         Ngược lại, tướng Lyautey cho rằng phải tôn trọng tín ngưỡng 
của các quốc gia bị chinh phục, không muốn đưa họ vào đạo của 
chúng ta; duy trì chính quyền địa phương chứ không đặt người của 
chúng ta thay thế; cổ võ duy trì phong tục tập quán bản địa; và 
luôn chống lại chính quyền thuộc địa đáng nguyền rủa của chúng 
ta… 
 
          Vì thế Cha Charles de Foucauld không có ảo tưởng về chủ đề 
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này : 
 
          “ Ông ấy chẳng hề làm gì hỗ trợ cho việc truyền giáo, cũng 
chẳng hề chống đối. Rất duyên dáng và tử tế với tất cả mọi người, 
đối xử công bình với tất cả mọi người, hết sức vô tư, yêu quý hoạt 
động khai sáng văn minh của các vị Thừa Sai, miễn không phải bận 
tâm tới họ…” 
 
           Ông Lyautey không bao giờ nói đến từ mà Anh Charles Chúa 
Giêsu mong đợi, đó là : ” Hãy đến! ”. Anh rất thất vọng : 
 
         “ Nếu người ta mời tôi tham gia cuộc viễn chinh tới Ma-rốc 
(bắt đầu vào năm 1907), ngay hôm đó tôi đã ra đi và tôi đã có thể 
đi hàng trăm dặm một ngày để đến đúng giờ, thế mà chẳng ai đã 
cho tôi được một tín hiệu nào của sự sống.” 
 
CHUYẾN ĐI THỨ HAI VÀO HOGGAR 
 
          Lúc đó chính hồn tông đồ của Cha de Foucauld đã thúc đẩy 
Cha thi hành công việc của một linh mục bên cạnh các quân nhân. 
Ngài phải phi ngựa vượt qua 120 cây số để đến với họ. Đai úy 
Susbielle làm chứng rằng : “ không mấy chốc, nhờ tính hiền hậu vả tinh 
thần phục vụ mọi nơi mọi lúc, và tính nhã nhặn mà ai cũng quý mến 
Cha”. 
 
           Viết cho bà Marie de Bondy, ít khi anh trao đổi với bà về các 
đề tài này, anh nói mình đã rút ra được một bài học từ những trận 
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chiến này: 
          “ Điều này đòi chúng ta phải tự vấn về xứ Ma-rốc. Có một sự 
kiện chiến tranh, đòi ta phải chứng thực bằng một chiến lược phản 
công nhanh.” 
 
           Đó là lời Anh nói như là một sĩ quan Pháp, nhưng cũng hoàn 
toàn như là người bảo vệ kẻ nghèo. 
 
          Tin rằng Cha de Foucauld là linh mục duy nhất có thể được 
người ta cho vào định cư ở miền Nam, ông Laperrine xin Cha vui 
lòng trở lại với nhiệm vụ mà đại úy Dinaux, chỉ huy miền Tidikelt 
ủy thác. Lúc đầu Cha từ chối, nhung vì Cha Huvelin và Đức Cha 
Guerin thuyết phục, nên Cha đã chấp nhận. Thế là ngày 03 tháng 05 
năm 1905, Cha trẩy đi với Paul Embarek. Cha lên đường đi tới 
Akabli cùng với viên thanh tra Étiennot, người có nhiệm vụ nghiên 
cứu mở tuyến đường để lắp đặt hệ thống điện thoại xuyên sa mạc 
Sahara. “ Là con người thô lỗ cả về phương diện đạo đức lẫn thể hình “, 
viên chức này có tinh thần bài giáo sĩ, thuộc đảng CộngHòa, rất khó 
chịu; ông ta tiêu khiển bằng cách buông ra những lời châm chọc 
chống lại cha de Foucauld. Cả đại đội ai cũng ghét ông ta, nhưng 
Cha đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn, xử sự ôn hòa với ông ta cũng như 
với tất cả mọi người. 
 
           Trong khi đi đường, Cha chỉ chịu đi lạc đà khi đã kiệt sức mà 
thôi. Hầu hết thời gian Cha đi bộ phía sau đoàn, và chẳng mấy chốc 
đôi giầy vá chằng chịt của Cha rớt ra từng mảnh! 
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           Khi không làm việc đạo đức  nào khác, thì Cha luôn miệng 
đọc kinh Kính Mừng Maria cầu cho Vương quốc phổ quát của 
thánh Tâm Chúa Giêsu mau trị đến. Ban đêm Cha cầu nguyện và 
làm việc. Sáng sớm Cha dâng lễ trước khi đoàn xe chuyển bánh. 
  
 Trích CRC số 331 -  tháng 03 / 1997, tr. 23 – 28 
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CHƯƠNG 10 
  
HOGGAR MỞ NGỎ 
(1904 – 1908) 
  
             Ngày 23 tháng 6 năm 1905, trong cuộc viễn chinh dẹp loạn 
trong vùng Hoggar, Cha de Foucauld cùng với Đại úy Dinaux đã 
tiếp xúc với Moussa Ag Amastane, thủ lãnh bộ lạc Touareg. Ông 
này cùng với các thân hào nhân sĩ đã đến tạ lỗi vì thái độ của mình 
trong 2 năm qua. Họ nêu lên những lợi ích của hòa bình, sự chấm 
dứt nạn cướp phỉ : Nước Pháp sẽ hỗ trợ Moussa và giúp ông thu 
thuế thân, cũng như đánh dẹp các bộ lạc nổi loạn để đảm bảo sự 
thống nhất của vương quốc mình. Như một dấu hiệu thần phục 
Pháp,  Moussa chấp thuận đóng thuế và đề nghị hộ tống đại úy 
trong các chuyến đi của ông ta, và hứa bảo hộ “ vị đạo sĩ kitô-giáo, 
người đầy tớ duy nhất của Thiên Chúa” được cư ngụ trong lãnh 
thổ của mình. Ông Dinaux ngần ngại không muốn để bạn mình ở 
lại một mình giữa một khu vực mà mới hôm qua còn là kẻ thù ghê 
gớm đối với người Pháp. Nhưng Cha de Foucauld nhất quyết ở lại 
Tamanrasset, nơi họ đến vào ngày 13 tháng 08 năm 1905. 
 
TAMANRASSET 
 
              Ngày 04 tháng 09 năm 1905, các bạn cùng đi công tác ra đi, 
và Cha de Foucauld ở lại một mình. Trong thư gửi cho bà Marie de 
Bondy, Cha mô tả tình trạng của mình như sau : 
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          “ Em rất hạnh phúc được đến ở trong xứ này và tại miền này, 
(…) Đây là trung tâm của bộ lạc hùng mạnh nhất nước. Những 
người du cư và một số cư dân đã quen đến với em để xin kim may, 
thuốc men, và lần hồi những người nghèo đến xin một ít lúa mì…”  
 
            Ngày 07 tháng 09, Cha đã dâng thánh lễ đầu tiên trong “căn 
chòi hộp nhỏ” (la frégate), một loại nhà hầm tối tăm mà những người 
lính đã làm cho Cha trước khi ra đi. Cha xin những người thường 
liên lạc với Cha bằng thư từ đặt các “bảng Tạ Ơn” tại nhiều đền 
thánh để đánh dấu biến cố và tạ ơn Chúa. Đây là việc hoàn tất ơn 
gọi của anh, đây chính là nơi mà anh muốn sống cuộc đời 
Nazareth. Trong sự cô tịch tuyệt đối nhất, nguy hiểm triền miên, hạ 
tiện, dã man. 
 
           Anh đã sống giữa những con người hèn hạ nhất : những tên 
nô lệ da đen là thành phần dân số đông nhất tại Tamanrasset. 
 
         “ Đối với những người nô lệ vẫn còn làm việc được, họ bị bỏ 
lại ở đó, như những con vật, họ chăn giữ đàn gia súc và giao phối 
ngẫu nhiên,  như những động vật của họ. Tất cả các trẻ em sinh ra 
đều do một người cha vô danh, và sống bỏ liều, sớm quên mẹ của 
chúng !” 
 
          Đối với phụ nữ, “ khi họ đã già, các chủ nhân giải phóng họ, 
và sau đó họ hoàn toàn thiếu thốn, họ không có chồng, không có gia 
đình, họ sống chung với những con dê! ” 
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          Còn người Touareg thì sao ? Chẳng khá gì hơn ! Các phụ nữ 
ca ngợi những vụ cướp của do cánh đàn ông thực hiện : đó là mối 
quan tâm duy nhất của họ ! Khi không có việc làm, người ta chơi 
trò đấu kiếm, và ca mừng những trận chiến trong quá khứ với 
những tiếng vỗ tay của phụ nữ. Đối với những thành phần còn lại, 
họ sống tự do, tàn sát các trẻ em sinh ra ngoài giá thú. Đôi 
khi  người ta thấy Cha tỏ vẻ ghê tởm – mặc dù vì bác ái ông không 
nói ra ! – những phong tục thô bỉ của đám dân mà Cha đã quyết 
định cùng chung sống. 
 
          Đó là một hốn hợp giữa sự man rợ và những tư chất tự nhiên, 
mà Anh Charles Chúa Giêsu cố gắng tách biệt hai lãnh vực đó ra 
hầu giáo dục họ từ từ. Nhờ ảnh hưởng tích cực của Anh, trước hết, 
anh sẽ kín đáo gây ảnh hưởng, rồi càng ngày càng nhiều hơn, linh 
hoạt hơn bởi ý muốn hoàn toàn là siêu nhiên : 
 
           “ Để những người Hồi giáo nhìn thấy Thập Giá và Thánh 
Tâm; thiết lập tình bạn, tình bạn với Chúa Giêsu mà trái tim là 
biểu tượng. “ 
 
           Chúng ta biết rõ tầm quan trọng mà Anh gán cho việc làm 
gương sáng và thầm lặng gây ảnh hưởng là thế nào. Để bắt chước 
Chúa, Anh sống bác ái, phân phát thực phẩm, vô số quà tặng và ân 
cần chăm sóc. Và trên hết, Anh luôn luôn tươi cười. 
Một cuộc sống đầy hy sinh, từ bỏ biết chừng nào ! Nhưng ý Chúa 
còn đòi hỏi Anh nhiều hơn nữa, và Anh luôn sẵn sàng vâng theo. 
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TỰ HỦY 
 
           Trong tháng 05 năm 1906, Motylinsky, bạn Cha là một người 
thông thạo cả tiếng Ả-rập lẫn thổ ngữ Berbère, tới xin anh dạy thổ 
ngữ Touareg và họ cùng thực hiện một chuyến đi xa. Cha trở về 
Béni-Abbès: dân chúng tỏ cho Cha thấy họ vui mừng được gặp lại 
Cha. Cha rất cảm động khi coi sự gắn bó ban đầu này đối với bản 
thân Cha như là dấu hiêu họ gắn bó với Chúa Giêsu vậy. 
 
         Trong tháng 11 năm 1906, Cha nhận được một niềm hy vọng 
tuyệt vời, đó là các Cha Dòng Trắng vừa gửi đến cho Cha một 
người bạn đồng hành. Anh ta là một bộ binh cũ ở Algerie, một công 
dân Pháp thuộc miền Breton, mới 23 tuổi; anh có ơn gọi tu trì; đó là 
thầy Michel. Nhưng than ôi, bốn tháng sau đó, thầy bỏ cuộc vì bị 
bệnh và kiệt sức. 
 
          Cha Charles de Foucauld cùng Đại úy Dinaux đi xuống 
Tamanrasset, nơi Cha đã đến vào ngày 06 tháng 07. Cha ở lại đấy 
18 thâng. Lần này, Cha xác tín rằng người dân Touareg đã tin 
tưởng vào Cha hơn chứ không còn nghi ngờ như lần đầu tiên khi 
Cha ở đó. Điều này làm cho Cha rất vui. Còn lại một mình, không 
ai phục vụ, Cha (như luật Giáo Hội thời đó quy định) không được 
phép dâng lễ. 
 
          Phải chịu khổ rất nhiều, nhưng Cha không nản lòng. 
 
          “ Lợi ích to lớn mà tôi có thể làm được, đó là sự hiện diện của 
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tôi mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến hiện diện ở nơi đây; không thể 
nào Chúa Giêsu hiện diện ở đó mà lại không tỏa sáng ra. Sự hiện 
diện cách bí tích của Người lại không phải là nguồn ban ân sủng 
sao. Rồi, ít nhất cũng có được một linh hồn ở giữa El Goléa và 
Tomboctou đang thờ phượng và cầu nguyện với Chúa Giêsu.” 
 
         Chính lúc đó, có biết bao nhiêu khó khăn dồn dập đến với 
Cha. Sáu tháng trôi qua mà không nhìn thấy một người Pháp, một 
kitô-hữu. Thêm vào đó, nạn đói xảy ra vì 17 tháng hạn hán và Cha 
nhìn thấy cảnh tiêu điều, nhất là đối với trẻ nhỏ. Cha đã phân phát 
tất cả thực phẩm của mình cho chúng. 
 
         Khó khăn lớn nhất của Cha chính là sứ vụ tông đồ : Ba Hamou 
( Giáo trưởng hồi giáo), người sẽ trực tiếp liên quan đến cái chết 
của Cha) đến thuyết phục Moussa để cho người dân Touareg theo 
Hồi giáo; họ chỉ theo hồi giáo bề ngoài, và càng ngày họ càng cởi 
mở hơn đối với người Pháp. Cha Charles Chúa Giêsu, tuy hy vọng 
Moussa sẽ theo đạo; Cha đã thấy trước như nhiều người nói là Cha 
đã phí sức vô ích! 
 
          Điều này, tuy không làm suy giảm lòng can đảm của Cha, 
nhưng góp phần làm cho sức khỏe thể xác của Cha suy sụp. Tháng 
01 năm 1908, sức khỏe của Cha  đột ngột suy sụp toàn bộ. Cha viết 
cho bà Marie de Bondy :” Em tưởng rằng thế là hết !” 
 
           Ai cũng nghĩ vậy.  Lúc đó Anh Charles đã viết một bài suy 
niệm rất đáng ngưỡng mộ như sau : 
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         “ Các phương thế mà Chúa Giêsu đã sử dụng tại hang đá, ở 
Nazareth, và trên thập giá là : khó nghèo, từ bỏ, tự hạ, bị bỏ rơi, bị 
bách hại, chịu đau khổ, thập giá; đó là những vũ khí của chúng tôi, 
vũ khí của Đấng Phu Quân thần linh của chúng tôi, Đấng đòi hỏi 
chúng tôi để cho Người tiếp tục cuộc sống của Người nơi chúng tôi. 
Người là Người Yêu duy nhất, là Tân lang duy nhất, là Đấng Cứu 
Độ duy nhất và cũng là sự Khôn Ngoan duy nhất và là Chân Lý 
duy nhất”. 
 
           Đức tin của Anh giữa lúc vô cùng chới với cô quạnh như thế 
đã được đền bù bằng những tin tức tốt lành dồn dập tới. Anh chị 
em Touaregs lo lắng cho sức khỏe của vị đạo sĩ kitô-giáo ở Bắc Phi 
này, và Moussa đã gửi cho Anh một số dê để lấy sữa. Ngày 31 
tháng 01 năm 1908, ông Laperrine cho biết Đức Thánh Cha Piô X đã 
cho phép Anh được cử hành Thánh lễ một mình. Anh rất đỗi vui 
mừng trong Chúa. 
 
         Trong tháng 06, Anh cảm tạ Thiên Chúa vì công cuộc hồi-giáo-
hóa do ép buộc mà Moussa phải phụng lệnh đã xoay hướng đột 
ngột. “ Ông Moussa được bổ nhiệm làm một “ cadi “, nghĩa là một 
quan tòa của Hồi giáo và người ta giao cho ông một khoản tiền lớn 
để xây dựng đền thờ và trường học hồi giáo, từ việc thu thuế thập 
phân tôn giáo trong toàn lãnh thổ Hoggar. Ông ta thực hiện chức 
vụ quan tòa này trong thời gian ba tháng và bị mọi người oán ghét; 
phát tán tất cả số tiền người ta giao cho và chẳng xây dựng gì 
cả.(…) Chẳng còn gì hơn là một hoài niệm về một cuộc phiêu lưu 
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khó chịu và kinh dị của các quan tòa hồi giáo và thuế thập phân. 
Chúng ta hãy cầu nguyện và làm việc đền tội.” 
 
          Điều đó không làm chúng ta thất vọng! Có một sự khác biệt 
biết bao giữa vị Thừa sai của Thiên Chúa và phái viên của 
Mohammed ! 
Lúc mà Moussa lấy lại được một chút lương tri và sự tin tưởng, thì 
Cha de Foucauld cảm thấy mình đã già rồi. 
 
        Ngày 15 tháng 09 năm 1908, Cha được 50 tuổi. Ngày 20 tháng 
09, Cha viết cho bà Marie de bondy, mặc sức phóng bút viết ra 
những suy nghĩ thầm kín của mình, những khát vọng truyền giáo 
cho giai đoạn mới và cuối cùng của cuộc đời mình: 
 
        “ Em vẫn khỏe nhưng cảm thấy mình lớn tuổi rồi : công việc 
của em ngày càng trở nên chậm chạp, đó là tình trạng của một 
người mệt mỏi… Em khổ tâm khi thấy các linh hồn bị hư mất và 
Nước Chúa Giêsu không được mở rộng vì thiếu nhân công, bởi vì, 
nếu những người thợ này muốn, thì ngay hôm nay họ đã có thể làm 
được nhiều điều hữu ích rồi. Em thật xấu hổ cho đất nước chúng ta 
vì làm quá ít [ … ] Điều hiển nhiên cần phải làm, đó là không thể để 
cho dân tộc này mãi mãi thiếu vắng linh mục.” 
  
( Trích CRC số 333 – tháng 05/1997, tr. 18-20 ) 
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CHƯƠNG 11 
  
HỘI CÔNG GIÁO THUỘC ĐỊA 
(1908-1914) 
 
 
PRISCILLA VÀ AQUILA 
  
            Năm 1908, lúc Cha de Foucauld đạt tới mức từ bỏ cao nhất, 
thì Chúa Thánh Thần lại thôi thúc Cha tiến bước theo những con 
đường mới. 
Cha hiểu rằng thế giới này không quan tâm đến những dân tộc mà 
Cha nóng lòng muốn thấy họ được phúc âm hóa và được đưa về 
cùng Chúa Kitô. Cha muốn thức tỉnh các Kitô hữu của nước Pháp 
vì lý do thiêng liêng này, bởi vì chẳng có ai quan tâm đến việc 
ấy. Ngay cả các Cha dòng Trắng cũng xác tin rằng người Hồi giáo 
không thể hoán cải được và họ thích gửi các nhà truyền giáo của họ 
đến  những nơi khác ở châu Phi, nơi các nước công giáo phồn 
thịnh. 
 
          Hồi đó Cha đã soạn thảo qui chế cho một Hiệp hội mà Cha 
muốn phải rất đạo đức và siêu nhiên, và Cha tin rằng, với sự cho 
phép của các bề trên, Hội ấy sẽ lan rộng ra khắp thế giới Kitô giáo, 
để thu hút rất nhiều ơn gọi. Đó là một thứ Dòng Ba, để hoán 
cải  những kẻ ngoại đạo mà chúng ta có nhiệm vụ chiếm làm thuộc 
địa và khai sáng văn minh cho họ. 
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          Năm 1914 hội này được mệnh danh là Hội công giáo thuộc 
địa. Hội được “dâng hiến cho Thánh Tâm"! 
 
         "Thiên Chúa đã gia tăng thế lực thuộc địa của nước Pháp trong 
thế kỷ XX, đến mức mà các thuộc địa Pháp, có tới 3 triệu 
người ngoại giáo trong năm 1880, đạt tới 50 triệu trong năm 
1914. Mẫu quốc có nhiệm vụ phải làm hết sức để loan báo Tin mừng 
cho những người con này mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ”. 
 
         Hội có mục đích "cung cấp thông tin" về các thuộc địa và các 
nhu cầu của các miền ấy, giúp các tay thợ làm việc tông đồ đang 
làm việc ở đó, thiết lập được một chính quyền dân sự tốt trong 
những lãnh thổ này mà không có nó thì không gì có thể được thực 
hiện. Bởi vì chính phủ cấm các linh mục và nữ tu, nên hội sẽ phải 
tìm kiếm các nhà truyền giáo giáo dân sẵn sàng đi ra nước ngoài, và 
như thế họ sẽ giống như ông bà Priscilla và Aquila trong Giáo Hội 
thời sơ khai (Cv 18: 2-3). 
  
CHUYẾN ĐI VỀ PHÁP 
 
          Ba lần vào các năm 1909, 1911 và 1913, Anh Charles Chúa 
Giêsu rời khỏi khu ẩn cư của mình để về Pháp thành lập và hăng 
say quảng bá hội này. Mặc dù Đức Cha Bonnet, Giám mục của 
Anh, và Đức Cha de Livinhac bề trên dòng các Cha Trắng khích lệ 
Anh và phê chuẩn các điều lệ của Hội, thì tóm lại, những bước khởi 
đầu anh thực hiện trong cả 3 chuyến đi vẫn là một chuỗi những 
thất vọng và ảo tưởng.. Cha Crozier là một linh mục thuộc hội 
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Prado rất thánh thiện là người duy nhất quảng bá lời kêu gọi của 
Anh Charles Chúa Giêsu và đem đến cho anh nhiều hội viên... 
Chính nhờ ngài mà Anh biết đến các tâm hồn thần bí, chẳng hạn chị 
Suzanne Perret, qua đời năm  1911, đã hiến dâng đời mình cho 
công việc truyền giáo. Còn về các giáo dân mà Anh đã gặp, họ có 
quá ít nhân đức, hoặc quá gắn bó với sự nghiệp của họ như ông 
Massignon, hoặc đi theo những tư tưởng cộng hòa như là Joseph 
Hours, không phù hợp với dự phóng của Anh. 
 
            Cuộc viếng thăm của em Ouksem, một người trẻ Touareg 
mà Cha rất hy vọng, cũng làm cho cha thất vọng ê chề bởi vì chỉ vài 
năm sau đó, em đã phản bội Cha. 
 
          Trong thời gian này Cha cũng sẽ phải chịu nhiều cái tang ác 
nghiệt. Năm 1910, Cha Huvelin từ trần. Sau đó, đến cái chết của 
Đức Cha Guerin lúc ngài mới 37 tuổi! Ngài là một nhà tu đức lớn, là 
bạn tâm giao rất thân của Charles de Foucauld, ngài đang chuẩn bị 
để Roma xin công nhận hội là một Hội Đạo Đức. 
 
HỘI TRUYỀN GIÁO 
 
          Năm 1913, sau bốn năm tận tụy với nhiều thử thách, Hội công 
giáo thuộc địa chỉ có được 49 thành viên ! Đó có phải là một thất bại 
không ? 
 
         Thưa không, bởi vì khi đó, Cha de Foucauld bằng tất cả năng 
lực của một bậc thiên tài về nhân bản, thiêng liêng, chính trị , 
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truyền giáo, nhân dịp này đã để lại cho chúng ta một giáo thuyết 
đích thực về việc phúc âm hóa xuyên qua rất nhiều thư từ của Cha. 
 
         Bằng những phương cách nào người ta có thể thực hiện được 
sứ mạng "rao giảng Tin Mừng cho người hồi giáo" này? Trong hiện 
trạng của sự việc, chúng ta có thể hướng đến việc hoán cải từ đạo 
Hồi sang Kitô giáo vào một thời điểm còn lâu sớm hay muộn 
không? Có và không. Có, nếu chúng ta hoạt động tốt và tích 
cực. Không, nếu chúng ta hoạt động ít và bê trễ!  Anh Charles của 
Chúa Giêsu vẽ ra một hình ảnh về thế giới Hồi giáo: 
 
          "Tôi đã dành mười năm ở Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Châu Á, và gần 
hai mươi năm ở Algerie. Tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc châu Á, có rất nhiều 
nhà truyền giáo, nhưng hầu như họ chỉ giới hạn vào việc duy trì đức 
tin của người Công giáo ... Tại Algerie, tình hình còn đáng buồn 
hơn: Có khoảng mươi Cha dòng Trắng sống trong miền Sahara[...]. 
Tại Tunisie, cũng thế: số nhà truyền giáo hiện diện chỉ như một giọt 
nước. Tại Marốc càng tệ hơn nữa! Điều phải làm là Nước Pháp công 
giáo cần nỗ lực thấy mình có trách nhiệm như một người mẹ, 
để hiểu rằng những người hồi giáo mà Nước Pháp đã chinh phục 
được đây là con cái của mình, và Nước Pháp có nhiệm vụ phải giáo 
dục họ theo tinh thần Kitô giáo. Điều nên làm là Nước Pháp phải 
gửi các tu sĩ  truyền giáo, các kiều dân công giáo. Các kết quả rất 
khích lệ tại Kabylia chứng tỏ cách hùng hồn rằng lý luận đã đủ để 
minh chứng người Hồi giáo sẽ hoán cải nếu chúng ta chú tâm và đối 
xử tốt với họ. Làm sao chúng ta có thể  hoán cải họ nếu chúng ta 
ít quan tâm hoặc đối xử tệ với họ ?" 
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          Chúng ta thấy, Cha de Foucauld đảo ngược cái cớ gây nên sự 
trì trệ mà chúng ta đã phát minh ra rằng: Chúng ta không làm gì cả 
bởi vì chúng ta không thể hoán cải được người ta. Tháng 5/1905, khi 
viên hạ sĩ quan Guy Dervil hỏi, Cha đã giải thích rất rõ ràng và 
vững chắc như sau: 
 
         "Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cho một người 
Hồi giáo hoán cải không ? Các kết quả thu được là rất thấp so với 
các nỗ lực đã thực hiện. 
           - Nỗ lực này có được chính phủ hỗ trợ không? Than ôi, không 
những không mà còn hoàn toàn ngược lại nữa! Trong khi chúng ta, 
những người Công giáo, đang phải chịu một sự chống đối có hệ 
thống của chính quyền, thì họ lại đang cổ vũ cho Hồi giáo. Qua sự 
kiện này họ phạm vào một thứ tội tự sát, bởi vì tôi phải nói 
rõ rằng, Hồi giáo là kẻ thù của chúng ta: chúng ta sẽ luôn luôn là 
"roumis – thằng công giáo" bị miệt thị. " 
 
             Cha de Foucauld đã triển khai công cuộc hoán cải này theo 
khả năng và đường lối của ngài như sau: 
 
          "Vấn đề không phải là đi loan báo Tin mừng cho họ : người ta 
có thể tiếp nhận các vị thuyết giáo cũng như người ta tiếp đón 
những người Thổ Nhĩ Kỳ đến rao giảng về ông Mohamét trong 
các làng miền Breton vậy thôi, và tệ hơn nữa, là sự tàn bạo đang hỗ 
trợ. [...] 
             "Có lẽ xứ này cần phải có nhiều tu sĩ nam nữ và các Kitô 
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hữu tốt sống giữa đời để tiếp xúc với tất cả nhừng người hồi giáo 
đáng thương này, để nhẹ nhàng gần gũi họ, giáo dục họ, khai 
sáng văn minh cho họ, và cuối cùng những người này sẽ trở thành 
các kitôhữu : đối với người Hồi giáo người ta không thể biến họ 
thành các Kitô hữu trước rồi sau đó mới khai sáng văn minh cho 
họ; chỉ có một đường lối duy nhất khả thi là làm cách khác, chậm 
hơn nhiều, đó là giáo dục và khai sáng văn minh cho họ trước, 
rồi sau đó mới đem họ trở lại ...”. 
 
               Cha Charles de Foucauld thoáng thấy tất cả lợi ích mà các 
nữ tu có thể làm, nếu chính phủ không cản bước họ: 
 
             "Các nữ tu Công giáo được mời gọi để đóng vai trò hết 
sức lớn lao trong việc loan báo tin mừng cho người Hồi giáo. Không 
ai là tốt hơn các chị có thể làm cho người ta yêu thương, đem lại 
niềm tin cậy hoàn toàn, gợi lên lòng biết ơn…Chẳng ai bằng các chị 
có thể đến được với các phụ nữ Hồi giáo; quý bà chiếm một nửa dân 
số, quý bà ấy sẽ dạy dỗ con em trong niềm tin tưởng đối với người 
công giáo, hoặc có thành kiến chống lại họ, quý bà ấy là người bảo 
lưu các thành kiến chống lại chúng ta, nếu chúng ta không quan 
tâm đến họ, còn nếu chúng ta giúp họ nhận biết chân lý thì họ sẽ là 
những trợ tá tuyệt vời của chúng ta. " 
 
           Chắc chắn, điều này đòi phải có một chút văn hóa, và tất 
nhiên phải có sự hiện diện của quân đội để bảo vệ và cho thấy sức 
mạnh của nước Pháp! 
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             Và rồi cũng phải có sự hỗ trợ tinh thần, vì trước tiên  đó là 
một công việc của ân sủng: 
 
           "Nhưng điều chắc chăn đó là lòng nhiệt thành và sự thánh 
thiện của các nhà truyền giáo và của tất cả mọi người Công giáo 
trong mầu nhiệm các Thánh cùng hiệp thông, những lời cầu nguyện 
trong Giáo Hội cầu cho lương dân, sự sốt sắng của những lời cầu 
nguyện này, những hy sinh chúng ta dâng lên Chúa để cầu cho họ 
được ơn trở lại, có thể đẩy nhanh thời điểm hạnh phúc đó rất nhiều, 
và nhận được rất nhiều thành quả mỹ mãn.  Tất cả chúng ta đều 
phải làm việc, nhất là nỗ lực nên thánh, bởi vì người ta có thể làm 
được rất nhiều điều tốt lành nhờ bởi cuộc sống hơn là nhờ các việc 
chúng ta làm. Và sau đó, như Đức Cha Freppel nói cách rất chí lý : 
"Thiên Chúa đòi chúng ta chiến đấu, chứ không đòi chiến thắng."  
 
           Nếu tất cả các phương pháp này đã được thực hiện tại miền 
Hoggar, thì Anh Charles cảm thấy rằng bộ lạc Touaregs của anh là 
những người có xu hướng tự nhiên rất thuận lợi để đón nhận Thiên 
Chúa giáo, sẽ mau mắn trở lại đạo bởi vì người Touaregs này là 
một "... chủng tộc mới, mạnh mẽ, thông minh, linh hoạt chứ không 
phải thuộc nòi giống cũ và suy thoái, rất ít người là Hồi giáo, nghĩa 
là thực tế họ ít hiểu biết về tôn giáo của họ, nên tất cả họ chỉ 
có  một niềm tin mơ hồ; họ rất ít khép kín với chúng ta hơn là 
với những người Ả Rập. "[...] 
  
          Thật đáng khích lệ ! Anh Charles Chúa Giêsu không coi 
thường họ: anh thấy họ đáng thương, nhưng anh cũng nhìn thấy 
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các đức tính tự nhiên của họ và làm thế nào để ân sủng có thể đi 
vào được trong tâm hồn họ. 
 
           Chúng ta có thể kết luận thế nào đây? Các cuộc chinh phục 
của Lyautey, chẳng còn gì nữa : Chắc chắn ông ta đã làm cho nước 
Marốc trở thành một xứ tân tiến, nhưng vẫn mãi chết dí trong cái 
đạo Hồi của ông ta. Trong khi Anh Charles Chúa Giêsu, khiêm tốn 
và hèn mọn, nhưng có sự hiểu biết sâu xa về các sự vật : anh đã có 
sự khôn ngoan của Thiên Chúa và lòng yêu mến các linh hồn. Hầu 
như anh là người duy nhất có một cái nhìn chính xác về sự tàn ác 
của thế giới Hồi giáo, sự cứng cỏi của nó và đồng thời, đã giữ vững 
niềm tin tuyệt đối trong Máu cứu chuộc của Đức Kitô. Anh là 
người duy nhất tin là có thể cải đạo các linh hồn, và với trí thông 
minh tuyệt vời anh đã xác định các phương tiện cho việc cải đạo 
này. 
 
          Vì thế, anh kiên quyết tham gia vào công cuôc chiếm lãnh 
thuộc địa cho Pháp cai trị, và nhờ thế, Thánh Tâm sẽ đưa dẫn 
những người "nghèo" của xứ Marốc và sa mạc Sahara đến việc cải 
đạo. Để thực hiện điều đó, anh đã trở thành người anh em của 
người bản địa, của người Harrtins, của tất cả những người nghèo 
đang sống lê lết tại đó. Còn đối với các sĩ quan, họ gọi anh là 
" Ông Cha! " Cha của quân đội Pháp là người anh em của dân thuộc 
địa: tầm nhìn thuần phác tuyệt vời! 
 
           Anh còn để lại cho chúng ta một giáo thuyết và một gương 
mẫu. Ngay khi chúng tôi được tự do rao giảng giáo thuyết này 
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trong các nhà thờ của chúng tôi, nhiều thế hệ trẻ đã chỗi dậy bước 
theo và bắt chước anh. Từ ngày Cha de Foucauld được phong 
thánh, lời chuyển cầu bầu của ngài đã đem lại cho giáo thuyết của 
ngài một sức mạnh thúc đẩy các nhà truyền giáo ra đi với cả tâm 
hồn niềm mong ước và xác tín rằng họ có thể giúp cho các tín đồ 
Hồi giáo được ơn hoán cải. Và họ sẽ hoán cải những người hồi giáo 
ấy.! 
  
Trích CRC số 333 - tháng 05/1997 , trang 21-26 
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CHƯƠNG 12 
  
CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA CỦA NƯỚC PHÁP CÔNG GIÁO 
  
PHƯƠNG THẾ KHAI THÁC THUỘC ĐỊA HIỆU QUẢ : QUÂN 
ĐỘI 
 
  
            Trong khi từ năm 1908 đến 1914, Cha Charles de Foucauld 
không thành công trong việc tạo ra trên đất Pháp một phong trào 
rộng lớn nâng đỡ việc Phúc Âm hoá cho những người vô tín 
ngưỡng trong các vùng thuộc địa, thì Cha lại gặt hái được một 
thành công trọn vẹn ngay tại Sahara. Trên vùng sa mạc, dẫu sao, 
Cha cũng có một gia đình thiêng liêng : Quân đội ! Đó là các sĩ quan 
thuộc địa Pháp vốn rất hiểu Cha. Chẳng phải nhằm phục hồi cho 
mình. Trong khi hiến thân cho Đức Giêsu và những con người 
nghèo khổ, Cha đã dựa vào Quân đội và dưới sự che chở của lực 
lượng này mà dấn sâu vào vùng sa mạc, từ Tamanrasset đến 
Assekrem. Tại Assekrem, là nơi phục vụ “đám người Da Đen đáng 
thương” trong vùng Sahara và những người Touareg khốn khổ, 
Cha làm việc để mang lại ơn cứu độ cho linh hồn họ. 
 
           Các sĩ quan, và chỉ có những người này, mới sát cánh với Cha 
để chia sẻ mối lo toan ấy, giống như Cha và cùng với Cha. Họ quả 
là những người bạn, là gia đình và là những cộng tác viên đích thực 
của Cha vì Nước Trời, và cách nào đó, họ còn là các tông đồ của 
Cha nữa. 
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          Ngày 04 tháng 12 năm 1900, Cha viết cho người chị họ Marie 
de Bondy: 
          “Ngay từ đầu cuộc chinh phục xứ sở những người Toureg, 
Chúa đã cho phép có những sĩ quan khôn sánh, cùng với những 
người bản xứ hiền lành và tốt bụng cũng như các nữ tử bác ái, tất cả 
đều rất quyết tâm. Tướng Laperrine, đại uý Nieger đều mang lại 
một thuận lợi lớn do lòng tốt của họ với hết mọi người. Đồng thời 
đó cũng là những người bạn tuyệt vời đối với em.” 
 
        Cha hiện diện giữa các sĩ quan ấy hệt như một người trong số 
họ, hay nói đúng hơn, như người anh em, người bạn tâm tình, và 
còn là người cố vấn, người thông tin về chính trị. Cha viết cho họ 
hằng ngày, để thẳng thắn đưa ra cho họ các nguyên tắc, các giải 
pháp chính trị dẫn đến hiệu quả, hành động, lợi ích trước mắt. 
Những bức thư dài ấy là những chuyên luận ngắn về chính sách 
thuộc địa, gợi hứng từ lòng bác ái bao la của Cha. Người ta sẽ gặp 
thấy “bản tổng luận chính trị” mà từ đó phát sinh một học thuyết 
toàn diện về chính sách thuộc địa, trong cuốn sách của Cha 
Gorrée  : Những tình bạn của Cha Foucauld ở vùng Sahara. 
 
 HỌC THUYẾT THUỘC ĐỊA 
          
          Thuộc địa là gì ? Theo như cách Cha thực hành nó ngày này 
qua ngày khác, cùng với một lòng bác ái làm nổi rõ và bừng nở tất 
cả các nhân đức, khác xa hoàn toàn với sự thô thiển của kiểu lòng 
tốt “dĩ hoà vi quí”, thì thoạt đầu, đó là bình định bằng quân đội. Kế 
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đến là cai quản trực tiếp các sắc dân đã chịu phục tùng. Cuối cùng 
là quản lý mang lại ánh sáng, sự hiểu biết và văn hoá cho đời sống 
hằng ngày của các sắc dân ấy. 
Hoà bình là tiên quyết ! và để có hoà bình, cần phải chiến thắng. 
Như vậy, phải truy kích và tiêu diệt toàn bộ bọn thổ phỉ ! Con 
người hiền lành ấy muốn sức mạnh thống lĩnh. Chính là bằng sức 
mạnh mà nước Pháp sẽ làm cho hoà bình ngự trị. Cha lấy làm vui 
về trận đánh thị trấn Tit, và còn chứng minh cho thấy những người 
Touareg đã hoan nghênh trận đánh ấy như thế nào. Trong một 
hoàn cảnh khác, đại uý Sigonney đã truy kích một tên thổ phỉ và đã 
bắn hạ hắn, Cha Charles de Foucauld viết cho ông ta vào ngày 14 
tháng 12 năm 1910 : 
 
        “Tâm trạng đã thay đổi rõ nét trong vùng đất Ahaggar này, và 
đã mang lại nhiều tiến bộ lớn trong mấy năm gần đây. Bốn năm 
trước, giả như Abidine gặt hái được thành công, hẳn là người ta đã 
đốt lửa ăn mừng; còn hôm nay, người ta đang tự hào về việc anh 
thành công trong việc chống lại hắn.” 
 
            Sức mạnh mang lại lợi thế. Một người lính kỵ binh nói: Ngay 
cả khi những người Touareg đã chịu khuất phục, cũng cần 
phải “bám sát” họ . 
          Kể từ năm 1914, Cha cảnh báo về sự buông lỏng của chính 
quyền, lý do tất yếu dẫn đến một hỗn loạn, bạo lực, bất công. Và 
vào lúc xuất hiện những bội ước hoặc những nhóm ly khai, Cha đã 
yêu cầu một cuộc trấn áp nghiêm khắc : bắn bỏ những kẻ ly khai, 
hoặc trục xuất, truy đuổi chúng đến tận Fezzan, rồi để cho người Ý 
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xử lý ! 
 
           Sau khi bình định, cần phải cai quản. Hệ thống cai trị của Cha 
ở đây hoàn toàn ngược lại với hệ thống của Lyautey : không có chế 
độ bảo hộ, chỉ có sát nhập. Ngày 16 tháng giêng năm 1912, Cha viết 
cho thiếu tá Brissaud: 
 
          “Tôi hy vọng mọi sự sẽ tiến triển như mong muốn và từ Chính 
Sách Bảo Hộ (thà không có còn hơn,nhưng một chế độ sai lầm tạo 
điều kiện cho những lạm dụng quá mức và không giúp mang lại lợi 
ích thiết yếu cho những dân tộc đã chịu khuất phục chúng ta) đến 
thời điểm quyết định, người ta sẽ bỏ qua nó để chuyển sang sát 
nhập. […] Trong khi thay vì tự hạn chế vào việc chinh phục và luôn 
giữ cho các dân tộc gần như bán khai ấy phải chịu phục tùng, người 
ta nên có những tiếp xúc gần gũi với họ, bằng cách giáo dục họ như 
cha mẹ dạy dỗ con cái, từ tốn nâng họ lên ngang tầm với chúng ta, 
có như vậy Ma-rốc mới trở thành một nối dài của nước Pháp. Tôi 
chắc chắn anh rất hài lòng về các binh sĩ của mình và đang biến họ 
thành những chiến binh xuất sắc : đó là những anh em người 
Kabiles của chúng ta đấy.” 
 
          Cha Charles de Foucauld cũng lấy lại, và áp dụng cho 
Hoggar, truyền thống vĩ đại của người Pháp trong đó Nhà Vua bảo 
vệ người nông dân chống lại giới quí tộc. 
 
         “Các thủ lĩnh sừng sỏ người bản xứ là những nỗi bất hạnh đối 
với đất nước Algerie : bọn chúng nẫng hết tất cả những lợi lộc, buộc 
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những người do chúng quản lý phải gánh vác nhiều nghĩa vụ, bằng 
cách gây nhiều sức ép ngày càng nặng nề hơn; bọn chúng giống như 
một bức tường thành ngăn cách giữa chúng tôi và dân chúng, không 
ngừng lạm quyền, ngăn cản sự tiếp xúc giữa người của bọn chúng 
với người Pháp, vì sợ bị mất ảnh hưởng, ngấm ngầm chống lại mọi 
tiến bộ, bởi vì sự dốt nát và bán khai đều rất thuận lợi cho việc duy 
trì quyền lực của bọn chúng. Bọn chúng muốn duy trì thói nhũng 
lạm có từ xưa, duy trì một chế độ bất công, sự ngu dốt và tình trạng 
bán khai. Do đó, cần phải tiêu diệt hết bọn này ở bất cứ nơi nào 
chúng có mặt.” 
 
           Cha viết cho các sĩ quan là Cha ước ao thấy mình được an cư 
và lưu lại nơi ấy, gắn bó như một thể chế phong kiến mới với người 
cư dân mà Cha đang có trách nhiệm chăm sóc. Sự tiếp cận cần thiết 
đến nỗi nó xuất hiện ngay cả dưới ngòi bút của Cha khi viết cho 
người cháu tên Charles : “Chúng tôi như đang ở vào thế kỷ XII tại 
nước Pháp.” 
 
         Người ta có thể nói rõ hơn những gì sẽ trở thành thể chế 
phong kiến Kitô giáo vĩ đại mà Cha mơ ước, để khôi phục và mở 
rộng nền văn minh… 
 
         Cuối cùng, sau khi bình định và cai trị, là đến công việc quản 
lý. Việc này phải đi từ A đến Z. Cha Foucauld tự biến mình thành 
trạng sư bào chữa cho “giáo dân” của mình chống lại một chính 
quyền mù quáng và khắc nghiệt. Cha phản kháng khi nhận thấy 
người ta trao cho người Touareg những viên đạn bắn không nổ, 
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hoặc người ta không tôn trọng các thoả thuận, hoặc nữa là người ta 
không chăm sóc những con lạc đà bị trưng dụng. Và, vượt quá cả 
việc bảo vệ những người khốn khổ này, Cha hoạt động nhằm biến 
đổi lối sống của họ. Vì là dân du mục, nên những người dân ấy 
chẳng giá trị gì, chẳng được giáo hoá, chẳng có phong tục tập quán 
cũng như công lý. Cần phải giúp họ định cư và dạy họ làm nông 
nghiệp. Cũng chính Cha Foucauld, bằng kinh nghiệm về nhân sinh, 
đã chỉ cho quân đội những phương thế thực dụng trong lĩnh vực 
mới này. 
 
         Cha cũng không ngần ngại yêu cầu công lý phải được khôi 
phục, ngay cả khi nó chống lại chính những người lính Pháp xử sự 
không tốt. Cha động viên thiếu tá Duclos đấu tranh mạnh mẽ với 
nạn ăn cắp : “Tôi tin là cần phải có một trấn áp nghiêm khắc”. Bỏ 
tù hoặc lao động khổ sai tuỳ mức độ nghiêm trọng của vụ biển thủ. 
 
         Cha khuyên các sĩ quan ở pháo đài Motylinsky hãy mở một 
viện dưỡng lão, ở đó những người già cả sẽ làm những việc nhỏ tuỳ 
khả năng của họ và được bảo đảm về lương thực. Không có gì phải 
ngạc nhiên khi những lời khuyên tuyệt diệu ấy được các sĩ quan 
thực hiện, nhanh chóng mang lại những thành quả tốt đẹp. Tháng 7 
năm 1917, Cha có thể viết như sau : 
 
         “Ahaggar, từ lâu vốn là sào huyệt của bọn thổ phỉ, thì nay đã 
trở nên vùng đất hết sức hoà bình và yên tĩnh. Đám Quí Tộc, 
nguyên là bọn cướp bóc, đang bị nghèo đi, bị phân tán và số lượng 
bọn chúng, đã suy giảm tối đa, nay càng lúc càng giảm hơn nữa; 
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bọn chúng bắt đầu đầu quân vào Đại Đội, đó là điều tốt nhất mà 
bọn chúng nên làm; về phần những người Imrad, nghĩa là những 
người bình dân, nói chung đều gan dạ, hiền hậu và cần cù : họ đã 
làm lớn mạnh, mở rộng các nền văn hoá của họ thêm từng ngày và 
có khuynh hướng định cư tại chỗ : đó chính là khởi đầu của nền văn 
minh. Trước đây, khi nhìn Tamanrasset, các bạn  thấy nơi ấy chỉ 
vỏn vẹn có hai ngôi nhà, phần còn lại là những căn lều; thì nay chỉ 
có hai căn lều, phần còn lại là những ngôi nhà.” […] 
 
           Cha muốn cứu vớt dân tộc này bằng tình yêu. Cứu họ khỏi 
đạo Hồi đang phát triển nhanh việc Hồi giáo hoá song song với Ả-
rập hoá. Do đó mà Cha nỗ lực học các thứ tiếng và các tập tục, soạn 
cuốn tự điển tamacheq (tiếng Touareg, thuộc dòng thổ ngữ Berbère - 
theo chú thích của Wikipedia-ND). Cha không chủ trương “Pháp hoá”, 
theo kiểu cộng hoà quá khích. 
 
             Để học được tiếng Touareg, Cha đã phải nhờ sự giúp đỡ của 
Dassine, nữ thi sĩ tại Hoggar. 
 
           Cha giải thích về mục đích phải theo : “Không thể nào lĩnh 
hội nhanh chóng được, việc lĩnh hội phải trải qua từ thế hệ nay đến 
thế hệ khác, ngay cả kết hợp một cách đơn giản cũng không thể, vì 
việc này, tự nó không hoàn toàn mang lại cho những người chúng ta 
quản lý sự tiến bộ, cũng như sự hoà hợp thực sự của họ với chúng ta. 
Sự tiến bộ sẽ không đồng đều và sẽ phải được tìm kiếm bằng những 
phương thế thường là rất khác nhau trong các vùng thuộc địa vốn 
đa dạng của chúng ta. Nhưng phải kiên trì theo đuổi mục đích một 
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cách lâu dài chừng nào các vùng thuộc địa vẫn nằm trong tay chúng 
ta.” 
           “Sự tiến bộ, luôn bao hàm cả trí tuệ, đạo đức lẫn vật chất, 
không thể chỉ do Chính quyền Pháp thực hiện, hoàn toàn theo 
Pháp, mà trong đó sẽ chỉ những người bản xứ hội đủ điều kiện mới 
được chấp nhận, không những phải có quốc tịch và nền giáo dục 
Pháp, mà còn cả não trạng của người Pháp nữa.” 
 
LỜI CẢNH BÁO NGÔN SỨ 
 
              Cha Foucauld không bị ảo tưởng đâu, Cha biết mình đang 
rao giảng trong hoang địa, nên Cha gia tăng việc này lên bằng cách, 
vì bác ái , đưa ra thêm nhiều lời kêu gọi thống thiết : 
 
            “Nếu nước Pháp hoàn thành bổn phận đối với Vương quốc 
hoang dã của mình, nghĩa là […] giáo dục các dân tộc này, thì sẽ có 
một vương quốc tuyệt vời trở thành một nước Pháp khác và dân số 
sẽ gia tăng gấp đôi trong vòng nửa thế kỷ.” 
            “Nhược bằng không hoàn thành, đám đông dân chúng nhất 
thiết sẽ xa rời và không gắn bó với chúng ta, hoàn toàn thờ ơ với 
chúng ta; họ sẽ chỉ chịu ảnh hưởng duy nhất của chế độ quí tộc địa 
phương. Chế độ này, vốn trưởng giả, cường hào, giáo trưởng trị, sẽ 
được giảng dạy trong các trường học của chúng ta mà chẳng thích gì 
chúng ta, và từ việc giảng dạy như thế, cũng như do những thuận lợi 
về mặt truyền thông, sẽ phát sinh ra một liên minh ái quốc [nói 
cách khác là một quốc đảng Hồi giáo và chống Pháp] giữa những 
người trí thức và ưu tú của toàn bộ sắc dân Berbères từ Fez cho đến 
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Tunis, sẽ có cùng một ý hướng, đó là gạt phắt chúng ta ra ngoài.” 
 
            Lời tiên báo ấy, thật không may, đã được ứng nghiệm từng 
câu từng chữ kéo theo hàng chuỗi những hậu quả khác : “Sẽ là một 
bước giật lùi đưa các dân tộc ấy quay trở lại với tình trạng dã man, 
đồng thời đánh mất niềm hy vọng đối với kế hoạch Kitô hoá lâu 
dài.” 
  
Trích CRC số 337 -  tháng 08/1997, tr. 29-34 
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CHƯƠNG 13 
  
CUỘC ĐẠI CHIẾN 
  

  
             Chiến tranh được tuyên bố vào ngày 02 tháng 09 năm 1914. 
 
            Đến ngày 15, Cha viết cho Mẹ Saint-Michel : 
 
           “Chúng con vừa hay tin về cuộc chiến tranh mới nổ ra…Mẹ 
cũng biết là ở vùng biên giới con đã cầu nguyện rất nhiều. Biết bao 
linh hồn đột nhiên phải ra trước mặt Chúa và, có lẽ họ cũng chưa 
được dọn mình sẵn sàng … Qua cuộc chiến tranh này, châu Âu sẽ 
thoát ra độc lập hoặc bị lệ thuộc vào những người Đức, nước Pháp 
có thể thoát ra ngẩng cao đầu hoặc rơi vào tình cảnh bị hạ nhục đến 
cùng cực hàng trăm năm. Xin Chúa phù hộ nước Pháp, xin Người rủ 
lòng thương xót biết bao linh hồn. Xin Chúa làm cho sự thiện trổi 
lên từ một sự dữ quá lớn như thế này.” 
  
            Cũng ngày hôm ấy, Cha viết cho bà Marie de Bondy : 
 
           “Chị cũng biết là em rất khổ tâm khi phải ở rất xa những 
người lính của mình và xa cả vùng biên giới; nhưng bổn phận của 
em rõ ràng là phải ở lại nơi đây để giúp dân chúng bình tĩnh. Em sẽ 
không rời bỏ Tamanrasset cho đến khi hoà bình được lập lại. Ở đây 
vẫn bình yên: (…) người Touareg biết rõ sự nghiêm trọng của những 



 110 

giờ phút chúng ta phải vượt qua. Vậy chị đừng lo lắng gì cho em cả; 
em tin là sẽ chẳng xảy đến nguy hiểm chừng nào Algerie và Soudan 
vẫn không nổi dậy.” 
 
“NỖI CANH CÁNH VỀ TỔ QUỐC’ 
           Vậy là Cha trung thành ở lại nhiệm sở, làm người kiến tạo 
hoà bình bằng chính sự hiện diện của mình, nhưng nỗi lo lắng về 
Tổ Quốc cứ canh cánh trong lòng. 
           Từ ngày chiến tranh nổ ra, Cha đắm mình cầu nguyện và 
dâng lên Chúa biết bao nhiêu là những ước nguyện anh hùng, mà 
chúng ta gặp thấy những lời tha thiết nhất trong một lá thư gửi cho 
ông Joseph Hours vào ngày 21 tháng 10: 
 
          “Xin Chúa Giêsu che chở anh, xin Người che chở hết thảy mọi 
người trong gia đình anh, giữa cơn bão tố đang tràn qua nước Pháp 
và châu Âu. Xin Người gìn giữ nước Pháp, làm cho đất nước này 
thoát ra khỏi thử thách trước mắt một cách tốt đẹp hơn, Kitô giáo 
hơn, khôn ngoan hơn ! Xin Người bảo vệ quân đội đồng minh của 
chúng ta, giữ gìn những người thuộc mọi tôn giáo đang vì chúng ta 
mà chiến đấu và hoà lẫn máu họ với máu chúng ta. Xin Người đoái 
thương biết bao linh hồn phải ra trước mặt Người hằng ngày. Xin 
Người làm cho bừng sáng lên trên thế giới , sau cơn bão tố này, 
những tháng ngày tốt đẹp nhất trong đó các linh hồn thẳng tiến đến 
với Chúa hơn và xa lánh những phù phiếm kiêu căng của thế kỷ 
hôm nay. Chớ gì Danh Người được cả sáng ! Ý người được thể hiện ! 
Nước Người trị đến !” 
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            Ngày nào Cha cũng viết cho tướng Laperrine. Cũng vào 
hôm 21 tháng 10 năm 1915, Cha tâm sự với ông : “Cách mà chiến 
tranh diễn ra cho thấy nó cần thiết biết bao, quyền lực của nước 
Đức lớn mạnh chừng nào và phải tốn rất nhiều thời gian mới đập 
tan được chiếc ách trước khi nó càng lúc càng trở nên nặng nề hơn; 
chiến tranh cho thấy, do biết bao kẻ dã man, châu Âu đã một nửa 
trở thành nô lệ và một nửa còn lại cũng sắp hoàn toàn trở nên như 
thế, và dứt khoát cần phải loại bỏ sức mạnh nơi một dân tộc sử 
dụng nó quá ư là tệ hại và vô luân, và hết sức nguy hiểm đối với các 
dân tộc khác.” 
 
           Vài tháng sau, Cha tuyên bố với tướng Mazel, bạn cũ cùng 
khoá với Cha tại St. Cyr : 
 
          “Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc vì được làm người 
Pháp như lúc này : cả hai chúng ta đều biết nước Pháp vẫn còn 
nhiều người bất hạnh; song, trong cuôc chiến tranh đang diễn ra 
trước mắt, nước Pháp đang bảo vệ thế giới và các thế hệ tương lai 
chống lại sự tàn bạo vô luân của nước Đức. Lần đầu tiên tôi hiểu 
thế nào là Cuộc Thập Tự Chinh : cuộc chiến hiện nay, cũng như 
Cuộc Thập Tự Chinh, sẽ đi đến thành quả là ngăn không cho hậu 
duệ của chúng ta trở thành những kẻ dã man. Đúng là một điều tốt 
lành mà người ta phải trả giá đắt mới có được.” 
 
           Và xa hơn : “Cần phải tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Đức và 
cắt bỏ tận gốc tất cả khả năng tái tục của chúng… Hoà bình chỉ có 
thể được duy trì với giá phải đè bẹp chúng.” 
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          Ngày 15 tháng 07 năm 1915, Cha viết cho Gabriel Tourdes : 
 
         “Có lẽ chúng ta sẽ sớm hưởng được niềm vui chiến thắng trọn 
vẹn, sớm đưa vùng Alsace của chúng ta trở về lại là một phần lãnh 
thổ của nước Pháp, và nhìn thấy một nền hoà bình bền vững được 
thiết lập đưa thế giới thoát khỏi quân xâm lược và dã tâm của 
người Đức…” 
 
        Đó là những tâm huyết của một vị thánh, trước một tai ương 
kinh hoàng. Và đây là niềm hy vọng phi thường được nhìn thấy 
một điều tốt lành nẩy sinh cho các linh hồn từ cuộc chiến đó. Cha 
lại viết cho Joseph Hours : 
 
        “Cũng như anh, tôi hy vọng, từ nỗi bất hạnh lớn là chiến tranh, 
sẽ nảy sinh một điều tốt đẹp vĩ đại cho các linh hồn. Điều tốt đẹp 
cho nước Pháp đang phải nhìn thấy sự chết chóc với nhiều suy nghĩ 
nặng nề. Ở đấy việc thi hành bổn phận bằng những hy sinh lớn lao 
nhất sẽ nâng cao các linh hồn, sẽ thanh luyện họ, đưa họ đến gần 
với Đấng là Sự Thiện, làm cho họ trở nên thanh sạch hơn để nhìn 
thấy Đấng là Chân Lý và mạnh mẽ hơn để sống phù hợp theo chân 
lý ấy. Điều tốt đẹp cho những người bạn đồng minh của chúng ta, 
đang thân thiện với chúng ta, thì cũng thân thiện với đạo Công 
Giáo, và linh hồn họ, cũng như linh hồn chúng ta, đang được thanh 
luyện bằng sự hy sinh; điều tốt đẹp cho những người vô tín ngưỡng 
đang tham chiến đông đảo trên lãnh thổ chúng ta, đang học cách để 
hiểu biết chúng ta, đang càng lúc càng gần gũi với chúng ta hơn, mà 
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sự tận tuỵ trung thành của họ hằng ngày đang kích thích người 
Pháp quan tâm đến họ hơn trước đây, và, tôi hy vọng, cũng sẽ kích 
thích các Kitô hữu nước Pháp quan tâm đến sự hoán cải của họ hơn 
trong quá khứ.” 
 
          Các phản ứng của Cha hoàn toàn bắt nguồn từ Đức Cậy siêu 
nhiên. Cha đoan chắc cuộc chiến tranh này là một may mắn cho các 
linh hồn ! Biết bao người Pháp bài xích giáo sĩ tìm thấy lại niềm tin 
trong các chiến hào và, nhờ tác vụ của các cha tuyên uý, được chết 
như những người anh hùng và như các vị thánh. 
 
        Nhưng có biết bao nhiêu người chết trong các cuộc tấn công 
đến nỗi Cha Charles de Foucauld tự hỏi một lần nữa liệu nơi Cha 
đang ở có xảy ra chiến tranh hay không. Ngày 02 tháng 8 năm 1915, 
Cha viết cho tướng Laperrine : 
 
       “Trong trường hợp luật Hội Thánh cho phép tham gia, thì tôi có 
nên tham gia không ? Nếu có, thì tôi làm cách nào để nhập ngũ và 
được gửi ra mặt trận (bởi vì thà ở đây hơn là phải có mặt trong một 
hậu cứ hoặc một văn phòng) ?...Có tôi hay không có tôi thì cũng 
chẳng ăn thua gì, song lâu nay người ta đang phải hy sinh rất 
nhiều… Hãy mau trả lời cho tôi biết.” 
 
          Tướng Laperrine trả lời là Cha hãy ở lại Hoggar : sự có mặt 
của Anh Charles Chúa Giêsu là thiết yếu để giữ yên dân chúng, bởi 
vì hầu như các sĩ quan vùng Nam-Sahara đều đã được gọi hết về 
chính quốc. Vậy là Cha ở lại nhiệm sở, viết thư nâng đỡ những 
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người đang chiến đấu. 
 
          Cha viết cho thầy Augustinô, đan sĩ dòng Trappe thuộc đan 
viện Đức Bà Xuống Tuyết : 
 
        “Tôi chia sẻ với thầy những khóc thương dành cho thầy Ernest. 
Trên thiên đàng, Chúa nhân lành đã đón nhận thầy ấy vào hàng 
ngũ những người tử đạo vì tình thương. 
         “Cuộc chiến này không giống như bao cuộc chiến khác. Những 
kẻ chết đi trong đó đang dâng hiến cuộc đời mình để giúp cho những 
người anh chị em của họ, không những tránh được một sự lệ thuộc ô 
nhục, mà còn tránh được mọi thứ tàn ác, mọi thứ bạo lực, mọi sự 
nhạo báng của bọn người dã man tồi tệ nhất. Họ quả đúng là những 
người tử đạo vì tình yêu tha nhân.” […] 
 
           Đồng thời Cha theo dõi các biến cố rất sít sao : 
 
         “Cuộc chiến tranh này khiến tôi vô cùng biết ơn và thán phục 
nước Bỉ và Quốc Vương của đất nước ấy ! Vì cuộc chiến đang siết 
chặt những mối liên kết của người Pháp với với một số dân tộc 
khác, trước hết là dân tộc Bỉ mà, ngoài tình hữu nghị chủng tộc, giờ 
đây một niềm tri ân sâu sắc đang liên kết chặt chẽ chúng ta với họ ! 
Với người Anh,  người Nga cũng vậy. Nguyện xin Thiên chúa, từ 
trong cơn thử thách này, làm nẩy sinh lợi ích cho các linh hồn. Này 
đây nhiều người của chúng ta, nhiều người Hồi giáo trên đất Pháp, 
đang đổ máu cùng với chúng ta và vì chúng ta. Hãy cầu nguyện cho 
họ. Hãy làm điều gì đó hữu ích cho linh hồn họ…” 
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          Nhưng cuộc chiến tranh đã khiến Cha xúc động sâu sắc, vì 
vào năm 1893, từ dòng Trappe tại Akbès, cha đã bất lực chứng kiến 
cuộc thảm sát hết sức dã man 160.000 Kitô hữu người Armenie, bọn 
người Thổ biểu hiện một thứ hung tàn bạo ngược chưa từng thấy. 
Mà người Thổ lại chính là đồng minh của nước Đức. Ngày 06 tháng 
12 năm 1915, Cha de Foucauld viết cho tướng Laperrine: 
 
        “Hy vọng các sự vụ của chúng ta diễn tiến tốt trên khắp các 
mặt trận. Càng ngày càng có thêm nhiều mặt trận. Thật là dã man 
những cuộc tàn sát người Armeni : buôn bán nô lệ hàng loạt, tuyển 
lựa phụ nữ làm thê thiếp ! Nếu sau này người ta vẫn để tồn tại một 
Thổ Nhĩ Kỳ như một Quốc Gia, thì quả là nỗi nhục đối với quân 
Đồng Minh. Lẽ ra những người Mỹ và các quốc gia trung lập khác 
nên bắt tay nhau trấn áp bọn người đáng ghê tởm ấy. Khi bước vào 
đời tu trì, tôi những tưởng là trước hết mình sẽ khuyên nhủ sống 
hiền lành và khiêm nhường; theo thời gian, tôi nhận ra điều người 
ta tìm kiếm hơn cả, lại chính là phẩm giá và thói tự phụ ! Tôi tha 
thiết mong muốn hai điều :  Thổ Nhĩ Kỳ không còn là một Quốc Gia 
nữa, chớ gì nó bị chia nhỏ, phân tán vào các Quốc Gia châu Âu, và 
nước Đức  phải đầu hàng, mất đi sự thống nhất, không còn các 
Hohenzollern đóng vai các ông trùm, và phải đặt vào tình trạng 
không làm hại ai được nữa. Điều thứ hai, tôi mong chúng ta không 
còn mảnh đất nào gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, là Đất thánh, và chẳng là gì 
khác nữa.. Chúng ta đã có đủ đế quốc thuộc địa mênh mông của 
mình : hãy quan tâm làm cho nó phát triển, thịnh vượng,  quản trị 
nó thật tốt, và đừng mở rộng nó thêm nữa.” 
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            Đó là sự khôn ngoan, đối lại với người Pháp chỉ nghĩ đến 
chuyện bành trướng và đánh cắp thêm nhiều đất đai của người này 
người khác, hòng mở rộng đế quốc của họ. 
 
CUỘC CHIẾN ĐANG DIỄN RA  
ĐÚNG LÀ MỘT CUỘC THẬP TỰ CHINH  
 
           Chính lúc bấy giờ, trong tâm trí Cha nảy sinh một ý tưởng 
mà sau này sẽ nổi bật hơn cả. 
 
         “Tôi đã chẳng bao giờ hiểu đúng về các Cuộc Thập Tự Chinh. 
Giờ thì tôi hiểu; Chúa sẽ cứu thế giới một lần nữa qua trưởng nữ 
của Hội Thánh Người.” 
 
         Càng lúc càng tin tưởng một cách phi thường hơn, Cha không 
ngừng khắc sâu vào trí não những người liên lạc thư từ với mình ý 
tưởng cho rằng đây không phải bất kỳ là một cuộc chiến tranh nào 
đó giữa hai, ba hoặc thậm chí hai mươi quốc gia. Đây là cuộc thập 
tự chinh mà món đồ đặt cược chính là ơn cứu độ thế giới. Và nước 
Pháp là công cụ của Chúa. Cha viết cho bà Marie de Bondy vào 
ngày 11 tháng giêng năm 1916 : 
          “Cuộc chiến hiện nay làm cho em hiểu được những cuộc Thập 
Tự Chinh. Nhất là trận chiến chống lại lạc giáo Albigeois. Giờ đây 
thì em hiểu. Đó chính là văn minh Kitô giáo, nền độc lập của các 
quốc gia, truyền thống danh dự và đức hạnh, tự do của Hội Thánh, 
thường là cuộc đời và vinh dự của những người trong cuộc, hiện nay 
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cũng vậy. Em hoàn toàn tin tưởng Chúa sẽ bảo vệ nước Pháp, bất 
luận thế nào cũng vẫn luôn là trưởng nữ của Hội Thánh. Chúa sẽ 
bảo toàn các nguyên lý công bình và đạo đức, sự tự do của Hội 
Thánh và nền độc lập của các dân tộc. Em cũng hy vọng hoà bình sẽ 
làm cho xuất hiện một nước Pháp tốt đẹp hơn, đạo đức và Kitô giáo 
hơn, các dân tộc đồng minh sẽ liên kết với nhau đầy tình hữu nghị 
hơn (nguyên văn), và cả niềm hăng say phát triển nền luân lý, chế 
độ cai trị tốt lành và ơn cứu độ linh hồn những người dân bản địa 
trong các vùng thuộc địa của chúng ta. Xin Thiên Chúa nhân lành 
phù hộ nước Pháp và xin Người làm cho nảy sinh một  phúc lộc 
chan hoà từ biết bao điều bất hạnh kia.” 
 
           Từ cơn thử thách đẫm máu như thế, người ta thấy Cha trông 
chờ một cuộc hồi sinh của nền văn minh công giáo, với điều kiện 
như Cha viết cho  ông Fitz-James là phải “bổ sung cuộc chiến thắng 
của quân lính của chúng ta trước kẻ thù bên ngoài bằng cách chữa 
lành một số những bất hảo bên trong”. 
 
            Cha cầu nguyện với Thiên Chúa, Chúa chúng ta, “Xin Người 
che chở chúng con đến cùng,  chớ gì Người làm nảy sinh từ cơn 
giông ba bão tố này một nước Pháp tốt đẹp và vĩ đại hơn, một châu 
Âu Kitô giáo, có tính công giáo hơn. Nhiều phong trào lớn của công 
giáo đã nổ ra. Rất nhiều cá nhân, gia đình, hiệp hội, đoàn thể, đã 
tận hiến cho Thánh Tâm Chúa; ước nguyện hành hương về Lộ Đức 
sau chiến thắng, cuộc hoà giải sâu sắc được thực hiện giữa một bên 
là nước Pháp, luôn là trưởng nữ Hội Thánh và là quốc gia Công 
Giáo lớn nhất, với một bên là các dân tộc thệ phản và ly khai, từ 
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Anh, Nga, Serbi, đang đưa các đất nước này xích lại gần hơn với Vị 
Mục Tử duy nhất và đoàn chiên duy nhất.” 
 
           Nhưng các nước Đồng minh, còn xa mới xích lại gần với 
nước Pháp công giáo, mà ngay trong cuộc chiến tranh (!) bắt đầu 
ngấm ngầm tổ chức âm mưu hạ bệ nước Pháp và nước Áo, hai quốc 
gia công giáo, và để bao che cho… nước Đức ! 
 
           Nhưng rốt cuộc, vì đây là một cuộc”thánh chiến”, nên những 
người lính  không chiến đấu vô ích : 
 
        “Chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra làm người Pháp, 
được đứng về phe chính nghĩa, trong hàng ngũ những người chiến 
đấu để luân lý Kitô giáo được bảo tồn và càng lúc càng trở nên qui 
luật của thế giới, vì tự do của Hội Thánh và nền độc lập của các dân 
tộc. Đây chính là di sản của Kitô giáo mà nước Pháp và các đồng 
minh bảo vệ. “Hành động của Chúa qua người Pháp” (Gesta Dei 
per Francos). Nhờ ân sủng Đức Thánh Phu Quân của Hội Thánh và 
của các linh hồn trung tín, mà trưởng nữ Hội Thánh đeo đuổi thực 
hiện sứ vụ được quan phòng cho mình trong thế giới. Hãy tin tưởng 
và cậy trông.” 
 
          Đó là lý do tại sao anh Charles Chúa Giêsu tôn vinh danh 
hiệu “tử đạo vì đức ái” đối với những người lính tử trận, càng lúc 
càng nhiều, trong hàng ngũ các bạn hữu và thậm chí cả những 
người thân của Cha nữa. Cha viết cho Bà Bricogne, người vừa trở 
thành quả phụ : 
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         “Tôi hằng cầu nguyện cho anh ấy, (…) anh ấy không chỉ hy 
sinh để cứu lấy những người Pháp, nam cũng như nữ, khỏi sự xâm 
lược của nước Đức, mà còn chiến đấu cho đến chết trong một cuộc 
thánh chiến thực sự chống lại một tà thuyết mới. Những người anh 
em của chúng ta đang ngã xuống nơi chiến tuyến, chính là những 
người tử  đạo vì bác ái. 
            “Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến mà trong đó chúng ta 
chiến đấu vì toàn thế giới và nền văn minh, cũng như vì chính chúng 
ta… Bởi vậy, đây quả là một cuộc thánh chiến. Và điều này giúp 
chúng ta hiểu vì  sao người ta gọi các cuộc chiến đấu khác là thánh 
chiến.” 
 
CUỘC NỔI DẬY CỦA NHỮNG NGƯỜI SENOUSSI Ở TRIPOLI 
 
            Trong lúc chờ đợi, Cha theo dõi tình hình tại Sahara. Cha chỉ 
dẫn và cố vấn giúp cho số sĩ quan hiếm hoi còn lại giám sát hiệu 
quả cả vùng đất rộng lớn bao la như nước Pháp này. 
 
         Từ đầu năm 1915, ngấm ngầm xuất hiện nhiều lực lượng nổi 
loạn, xuất phát từ Tripoli, nguyên là vùng đất thuộc địa Ý kể từ 
năm 1912. (Lybia ngày nay) 
  
            Cha Foucauld là một chiến lược gia ! Trong cuốn Charles de 
Foucauld, Người Pháp ở châu Phi, Pierre Nord chứng minh vị ẩn sĩ 
biết được những gì đang xảy ra cách 600 cây số về phía bắc, 500 cây 
số về phía tây, và những gì sẽ xảy ra trong vòng 600 cây số về phía 
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đông ; người ta tự hỏi tại sao ! Kỳ thực Cha là nơi tập trung các 
thông tin do người Touareg cung cấp một cách hết sức trung thực. 
Vì thế mà Cha vẫn ở lại Tamanrasset. 
 
           Nhưng Cha de Foucauld quan ngại về Moussa ag Amastane 
và lấy làm tiếc về thái độ của một số sĩ quan nơi Cha đang ở : trung 
uý Saint-Léger tỏ ra quá tin tưởng Moussa trong khi trung uý La 
Roche, một mình chỉ huy mạn nam Hoggar, lại nghi ngờ Moussa 
theo phe kẻ thù và đối xứ với ông ta hết sức nghiêm khắc, khiến 
ông ta có cớ để gia nhập hàng ngũ những kẻ nổi loạn. 
 
         Cha Foucauld vốn là người có tấm lòng vàng cộng với một trí 
thông minh hết sức sắc sảo, và đã trải qua nhiều tiếp xúc với những 
người dân đến nỗi Cha biết cả những động cơ thúc đẩy sâu xa nhất 
của họ. Chúng ta có thể nói về Cha như Tin Mừng đã từng nói về 
Đức Giêsu : “Người không tin họ, vì Người biết họ hết thảy.” (Ga. 
2,24) 
 
          Đây là những gì Cha nói về Moussa: 
 
        “Trong khi ai cũng trung thành và cố gắng giúp cho những 
người thuộc quyền họ xích lại gần chúng tôi nhằm tránh những lời 
khiển trách và những trừng phạt, thì ông ta lại tìm cách cai trị họ 
không kể gì đến chúng tôi, coi như không có mặt chúng tôi, lại còn 
tập hợp quanh ông ta những giáo trưởng ngoại quốc (vì kiêu ngạo) 
vốn chẳng ưa gì chúng tôi và đang gây ảnh hưởng xấu, và rõ ràng là 
ông ta đang chờ sự xuất hiện của Mahdi, trong vòng ba mươi năm 
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nữa, đấng sẽ qui phục mọi Kitô hữu cũng như hết thảy những người 
vô tín khác  theo đạo Hồi, và sẽ thiết lập trên trái đất này triều đại 
Hồi giáo, vốn là những biến cố được  một số Tolbas (tất cả đềêu là 
những người ngoại quốc từ Rât hoặc từ Tidikelt đến) loan báo như 
thể phải xảy đến trong vòng ba mươi năm nữa…” 
 
LÔ CỐT BORDJ 
 
         Trước nguy cơ bị những người Senoussi nổi loạn tấn công, 
Cha  de Foucauld quyết định biến nơi ẩn tu của mình thành “lô 
cốt” để cho người dân vùng phụ cận có thể đến trú ẩn. 
 
          Được một số quân nhân và người bản xứ giúp đỡ, bắt đầu từ 
tháng 4 năm 1916, Cha xây dựng chiếc lô cốt vuông mỗi cạnh 16 
mét và cao 5 mét, bằng gạch loại tốt, hết sức đơn giản nhưng tuyệt 
đẹp. Ở trung tâm đồn “bordj” ấy, có một giếng nước cho phép cầm 
cự được một cuộc vây hãm trong lúc chờ tiếp viện từ Pháo Đài 
Motylinski. Công trình được hoàn thành vào ngày 23 tháng 6 và 
Cha Charles Chúa Giêsu chuyển đến đấy ở, dự liệu việc tích trữ 
lương thực, thuốc men và súng đạn. 
 
         Cha nói : “Đúng là người đan sĩ-chiến binh canh gác cho vùng 
biên cương của vương quốc kitô-giáo. Khu dinh thự của cha là một 
thành trì của Kitô giáo, hẻo lánh giữa vùng cát sa mạc, trực diện với 
kẻ thù. 
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“KẾ HOẠCH RÚT LUI” 
 
         Tháng 06 năm 1916 các vị trí của chúng ta (người Pháp-ND) có 
vẻ được bảo đảm tốt hơn. Tuy nhiên các binh đoàn buộc phải rút 
lui chiến thuật, bởi vì Briand không muốn thay đổi chính sách đối 
với nước Ý. Thay vì chế ngự cuộc nổi loạn, người ta lại động viên 
nó ! Cha Foucauld tức khắc tố giác sai lầm chiến thuật này. 
 
         Cha viết cho thiếu tá Duclos : 
 
              “Tamanrasset, ngày 01 tháng 09 năm 1916. 
           “Tôi hoàn toàn nhất trí với anh về mọi việc. Về việc dứt 
khoát phải có một trấn áp nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội 
ác, những cuộc đào ngũ, ly khai, đầu hàng địch; việc cần thiết phải 
khai trừ những phần tử có thể gây rối, bọn gián điệp và những tên 
gieo rắc sự hoang mang; việc nhất thiết phải cấm tất cả những 
tường trình về người của ta đầu hàng địch, bất phục tùng, thoát ly, 
v.v…; việc cần phải tránh các cuộc điều đình với những kẻ thù 
người bản xứ, ngoại trừ trường hợp duy nhất khi họ đến xin tha 
chết, và chứng tỏ hoàn toàn qui phục… 
           “Đừng trấn áp quá nặng tay, bởi vì làm như vậy tức là động 
viên bọn tội phạm liều lĩnh hơn và thúc đẩy người khác đi theo 
chúng; đó là đánh mất sự quí mến của tất cả những người đã phục 
tùng hoặc chưa, làm cho họ chỉ nhìn thấy trong biện pháp ấy sự hèn 
nhát, hãi sợ; làm nhụt chí những người trung thành phải nhìn thấy 
cùng một cách ứng xử như thế đang chờ đợi những người trung 
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thành cũng như những kẻ đào ngũ, những người phục tùng cũng như 
những tên phản loạn… 
             “Đừng xua đuổi những kẻ có thể gây rắc rối, vì như thế là để 
cho những mầm mống hoảng loạn, vốn chỉ mới manh nha từ đầu, có 
cơ hội phát triển và tác động mạnh mẽ hơn, có thể trở nên hết sức 
trầm trọng và đi đến chỗ nổi loạn rộng khắp…Xử lý bằng sức 
mạnh với các cấp chỉ huy của kẻ thù hoặc lực lượng nổi loạn, tức 
là làm cho chúng không ngừng lớn mạnh đồng thời tự làm suy 
giảm sức mạnh của chính mình…” 
 
            Ngày 06 tháng 09, Cha viết cho tướng Lyautey để cảnh báo 
về mối nguy hiểm sắp xảy đến, và không giấu nỗi quan ngại của 
Cha : Algerie chẳng làm gì để chiến thắng cuộc nổi loạn ! 
 
           Chỉ vài tuần lễ sau đó, Cha Foucauld sẽ trở thành nạn nhân 
của “kế hoạch rút lui”. Nhưng lời kêu gọi của nhà thám hiểm quá 
cố vùng đất Maroc sẽ được nghe theo. Cũng trong thời kỳ này, 
tướng Lyautey sẽ được triệu hồi về Bộ Chiến Tranh. Ông sẽ chỉ 
định tướng Laperrine chỉ huy các quân đoàn Sahara. Người ta sẽ 
thực hiện việc cần làm để chặn đứng hoạt động của lực lượng 
Senoussi nổi loạn trên vùng biên giới. Từ đó, an ninh trật tự nhanh 
chóng được vãn hồi, nhưng Cha Foucuald đâu còn nữa để nhìn 
thấy những điều ấy… 
  
Trích CRC số 339 - tháng 10/1997, tr. 13-20 
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CHƯƠNG 14 
  
TỬ ĐẠO VÌ ĐỨC TIN 
 
  
           Trước khi giải thích cho chúng ta chiều kích thần bí cái chết 
của Charles de Foucauld, cha Georges de Nantes tập trung đưa ra 
những xác định về các nguyên do mang tính lịch sử và các hoàn 
cảnh. 
 
         Năm 1953, Tập San Charles de Foucauld hâm nóng lại vấn đề khi 
cho công bố một nghiên cứu của trung uý Charles Vella, cựu sĩ 
quan Sahara, nhân chứng và nhân tố chủ chốt liên quan đến bi kịch, 
dưới tiêu đề : “Những nguyên do đích thực trong vụ sát hại Cha 
Foucauld”. Tài liệu mang tầm quan trọng chính yếu, vẫn chưa 
được để ý tới, và chúng ta phải đưa ra ánh sáng; ở đây, chúng tôi sẽ 
chỉ nêu lên điều cốt lõi. 
 
          Chúng ta có thể tin vào lời chứng của Vella, người được Cha 
de Foucauld đánh giá là “chàng trai trung thực”. Được điều động 
đến In-Salah cho tới năm 1922, sau đó là El-Oued, viên trung uý sẽ 
tiếp tục những “cuộc viễn chinh dẹp loạn”, rất quí giá với 
Laperrine. Viên sĩ quan viết : “Trong các chuyến đi xa cùng với những 
người Hoggar và thủ lĩnh Aménokal Moussa ag Amastane của họ, trong 
vùng Đông Phi cũng như Ajjer, tôi đã có thể đoan chắc về những tình 
cảm chân thật của các bộ lạc Sahara đối với Cha Foucauld. Hoà bình được 
vãn hồi, tôi được lưu ngũ với chức vụ Sĩ Quan Công Sứ cho đến 1923, 
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nhờ đó, dựa vào những gì mình cho là đúng, tôi có thể thử tái lập lại 
những nguyên do dẫn đến tấn thảm kịch ở Tamanrasset, như những 
người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Cha. Hôm nay, tôi nghĩ mình có 
bổn phận phải công bố các dữ liệu.” 
 
HỒI GIÁO : MỐI THÙ ĐỊCH CHẾT CHÓC 
 
         “Cho đến lúc tuyên bố chiến tranh 1914, ba giáo phái Hồi giáo tác 
động, hoặc tìm cách tác động các bộ tộc ở Hoggar. Người Touareg, nhìn 
chung, cho thấy ít sẵn sàng cho một cuộc tiến hóa như vậy, và kết quả là 
hoạt động ấy không mấy khả quan. Nếu một số thân hào nhân sĩ có thuận 
theo một cách tự nguyện hơn chăng nữa, thì kỳ thực là do ăn theo hoặc 
tham vọng, chứ không phải là do tin tưởng chắc chắn hoặc thật lòng. 
 
          “Ba giáo phái đó là : Kadria, Tidjania và Senoussia”. 
 
        “Phái Kadria tại Hoggar, do giáo trưởng Ba Hamou đại diện. Trong 
vùng này, hai tù trưởng Hoggar là những đối tượng được chú ý đặc biệt. 
Đó là là Aménokal Moussa ag Amastane và tộc trưởng bộ tộc Dag Rali, 
Ouksem ag Ourar. 
 
        “Phái Tidjania, trước năm 1914, là giáo phái khá nổi tiếng ở Hoggar. 
Hoạt động của họ đã diễn ra được một thời gian trước khi chúng tôi đến. 
Phái này có một vài tín đồ trong số những chủ nô có địa vị ở Issakkamaren 
và Dag Rali. 
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       “Còn lại là giáo phái Senoussia nổi danh hơn cả, mà cho đến năm 
1914, đã hướng toàn bộ hoạt động của họ vào người Touareg Ajjer sống 
du canh du cư láng giềng với những người Zaouïais ở Rhât và người 
Mourzouk, ở Fezzan” (…) 
 
GIÁO TRƯỞNG BA HAMOU, TÂM ĐỊA XẢO TRÁ 
 
           Nhằm mở rộng phong trào thánh chiến ra cả bên ngoài 
những vùng ưa thích đặc biệt : Tripoli, Liby và Fezzan, các giáo 
trưởng Senoussia đã liên hiệp tất cả những giáo phái kém ảnh hơn 
lại với nhau, nhưng vẫn chung một tính chất chính thống và dĩ 
nhiên là cùng nhằm đến một mục đích chống người châu Âu. 
 
          Giáo trưởng Kadria, Ba Hamou, xuất thân từ tộc người Rhât ở 
Fezzan và, do đó, là thuộc hạ của Si Labed, trưởng giáo Senoussia 
thù nghịch dữ tợn với người Pháp, nên chỉ có thể là một người 
truyền bá trào lưu chống-Pháp, một tác nhân hành động của phái 
Senoussia và, từ đó suy ra, chắc chắn là một kẻ thù của Charles de 
Foucauld và tất cả những gì Anh đại diện ở Hoggar. 
 
            Chính sự phụ thuộc của nhân vật này vào một giáo phái 
cuồng tín, và sự hiện diện liên tục của y từ 1914 đến 1916 bên cạnh 
Cha Foucauld, đã hình thành nên mưu toan và tính chất của cuộc 
sát hại ở Tamanrasset. Lại càng không đơn thuần chỉ là một sự kiện 
ngẫu nhiên khi còn có thêm một người Rhât khác, cũng là một bề 
tôi của Si Labed và cũng phục tùng Senoussia : tên phản bội El 
Madani, kẻ đóng vai trò như chúng ta đã biết. 
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          Vả lại, giáo trưởng Ba Hamou đã phải biến khỏi Tamanrasset 
cùng lúc với những kẻ li khai Dag Rali, sau đó mới quay lại đấy vào 
năm 1918 và chết vào năm 1922. 
 
        Thuộc giới trí thức Hồi giáo, được trọng vọng, là uỷ viên hội 
đồng và, có thể nói, là người lèo lái tâm thức của Moussa ag 
Amastane, Ba Hamou được bố trí cách thuận lợi nhất để công kích 
kịch liệt sứ vụ linh mục của Cha Foucauld. Kể cả phải công kích 
bằng sự khéo léo tinh vi vốn là đặc tính của các giáo trưởng Hồi 
giáo. 
 
         Bằng cách chơi trò hai mặt, viên giáo trưởng nham hiểm này 
biết cách tranh thủ sự tin tưởng của “người bạn” Pháp của y. Y chỉ 
dẫn cho Anh sửa sai một số lỗi nhỏ và chính sự giúp đỡ ấy rất hữu 
ích cho công trình nghiên cứu của Anh về chữ viết của người 
Touareg. Nhưng, song song với việc ấy, y nuôi dưỡng và gây nên 
tất cả những gì có thể phương hại đến sự nghiệp của Anh. Cũng 
bằng cách đó mà y thành công trong việc dẫn dụ viên thủ lãnh bộ 
tộc Hoggar gia nhâp đạo Hồi; chịu thực hành các nghi lễ, dẫu là 
không mấy tin tưởng, song qua đó, y có được một phương thế để 
gia tăng quyền lực trên các thuộc hạ, cũng như ảnh hưởng cá nhân 
vượt ra ngoài lãnh địa của mình. Bằng ảnh hưởng tôn giáo riêng, 
tộc trưởng Aménokal thậm chí còn có ý định cho xây một đền thờ 
Hồi giáo ngay tại Tamanrasset. Cuộc chiến 1914 đã không cho phép 
thực hiện chương trình ấy, nhưng do thù địch mà trăm tội đều đổ 
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hết lên đầu Charles de Foucauld, và đấy chính là âm mưu đen tối 
của Ba Hamou. 
 
         Vào năm 1914, trong khi Moussa và các bộ lạc quí tộc của ông 
ta rời Hoggar để đến vùng Adrar thuộc Soudan, nhằm bảo đảm 
lương thực cho người và gia súc của mình, thì giáo trưởng Ba 
Hamou lại tập trung toàn bộ hoạt động gây hại của y vào dân Dag 
Rali và các bộ tộc nông nô khác còn ở lại Hoggar như y. 
 
          Cha Foucauld đã vạch trần tính cách của Ba Hamou vốn đang 
bị không ít người than phiền. Cha viết cho đại tá Sigonney, ngày 
24/12/1908 : 
           “Ba Hamou, Giáo trưởng, đúng hơn là cựu Giáo trưởng của 
Moussa, bởi vì Moussa chỉ sử dụng ông ta một thời gian và sau đó là cho 
thôi việc, cũng là một kẻ đầy những toan tính ám muội. Đáng lẽ ông này 
bị đuổi về nguyên quán Rhât, song vẫn chưa thực hiện; do nể nang 
Moussa, nên phải chờ cho đến khi Moussa về lại đó đã […]. Hiện thời, tôi 
tin là, trong lúc thất thế, Ba Hamou đang nói nhiều điều bất lợi cho chúng 
ta.” 
 
         Người ta nhớ đến sự nhẫn nại của Đức Giêsu đối với Giuđa. 
Anh Charles Chúa Giêsu đã chịu đựng Ba Hamou bằng một tình 
bác ái theo tinh thần Tin Mừng, và có thể cả với một  tính toán khôn 
ngoan. Biết rõ ảnh hưởng bất hảo mà y tác động lên Moussa, có lẽ 
Anh chọn cách giữ y lại bên cạnh mình để giúp Anh trong công 
việc nghiên cứu ngôn ngữ địa phương, cũng như để y không lôi 
kéo Aménokal chăng ? Nói gì thì nói, nếu có một tên phản bội trong 
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vụ việc – Cha Charles đã thốt lên – chắc chắn tên đó là Ba Hamou 
chứ không phải El Madani. 
 
        “Việc Moussa ag Amastane không bao giờ ra lệnh li khai cho các bộ 
lạc nông nô còn ở lại Hoggar, và chính bản thân ông ta cũng như các bộ 
lạc quí tộc của mình luôn tỏ thái độ hoà hoãn hơn là hiếu chiến, cho thấy 
quả là ông ta không nghe theo những lời tư vấn sai trái và việc gia nhập 
đạo Hồi đã không biến ông ta trở thành cuồng tín.” 
 
CUỘC THÁNH CHIẾN 
 
          Năm 1915, một trăm hai mươi lăm lính cưỡi lạc đà chịu trách 
nhiệm bảo vệ  Hoggar bị phân tán mỏng từ Soudan đến tận miền 
nam Tunisie : tình cảnh đáng lo ngại như thế, giải thích được lý do 
tại sao “lúc ấy Cha phải đề phòng, tức là xây một nơi trú ẩn để tự bảo vệ 
mình khỏi đám người da đen đang vây quanh. 
 
          “Tại Hoggar, tin tức từ phương Tây càng lúc càng mờ mịt, hoạt 
động của các trưởng giáo trở nên quyết liệt hơn. Charles de Foucauld 
nhận thấy, bên cạnh làn sóng tuyên truyền lừa mị ấy, các nỗ lực của Anh 
thật vô ích và Anh rất buồn phiền. Nắm được tình hình đó, viên chỉ huy 
quân sự liền viện đến lực lượng cảnh sát, nhưng lực lượng này tỏ ra 
không hiệu quả do sự đồng loã của chính các tù trưởng. 
 
           Vì vậy, cuộc thánh chiến nổ ra vào tháng 12 năm 1914 bắt 
đầu từ Fezzan, vùng đất do chính các tù trưởng người Ả rập theo 
phái Hồi giáo Senoussia thuyết giáo. Như  ta đã thấy trong phần 
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trước, quân đội Ý bị quét sạch; các đội quân đồn trú tại Rhât và 
Ghadamès, đồn bót bị cô lập, rời bỏ vị trí và lánh sang các vùng 
lãnh địa thuộc Pháp. 
 
           Bấy giờ những người Fezzan nhanh chóng hướng các nỗ lực 
khiêu khích của họ vào vùng Sahara của chúng ta. Sau khi pháo đài 
Djanet thất thủ, các lực lượng của chúng ta buộc phải thực hiện một 
cuộc rút lui chiến thuật : 
 
          “Kết quả là chúng ta phải di tản ra khỏi toàn bộ vùng Ajjer để chỉ 
giữ lại một cứ điểm phòng thủ tại pháo đài Flatters nằm xa hơn về phía 
bắc. Tình thế chẳng đặng đừng đáng buồn ấy lại trở thành một động viên 
đáng kể đối với các tộc trưởng Senoussia. Việc tuyên truyền và thành 
công của họ cuối cùng đã kích động được sự liên minh của các bộ tộc ở 
Ajjer vốn từ lâu đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự có mặt của quốc vương 
Sultan Ahmoud, thủ lĩnh người Touareg từng là bá chủ lâu đời vùng ốc 
đảo Djanet, và là kẻ thù không khoan nhượng với người Pháp.” Thay vì 
kêu gọi đầu hàng, Ahmoud đã nhập bọn với người Fezzan, chờ đến 
lúc thuận tiện và âm thầm sắp xếp những mưu toan của mình. 
Moussa thích nhân vật này nhưng lại nghi ngại ông ta. Y sẽ dính 
tay vào cuộc ám sát “vị đạo sĩ Kitô giáo”, bằng cách dùng El 
Madani. 
 
           Cuộc nổi dậy lan đến Soudan : “Bị cô lập từ lúc ấy, Hoggar trở 
nên thành luỹ cuối cùng mà từ đó bộ tham mưu người Senoussia tung ra 
những cuộc tấn công hòng đạt mục đích đã nhắm tới.” Chính vào lúc 
này Cha de Foucauld, do cảm thấy mối nguy hiểm cận kề, đã tìm 
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xuống pháo đài Motylinsky để khuyên Constant rút vào vùng núi. 
Viên sĩ quan đã nghe theo lời khuyên ấy. Mặc dù không mấy dồi 
dào về nhân tài vật lực, nhưng ông vẫn đặt pháo đài trong tình 
trạng phòng thủ và cho chuẩn bị một nơi trú ẩn kiên cố, cách đó vài 
cây số. Ông muốn giữ Cha ở lại pháo đài, nhưng Cha kiên quyết từ 
chối và quay trở về Tamanrasset. 
 
ÂM MƯU 
 
            Hãy đọc lại tường thuật của Charles Vella : “Chung quanh 
Tamanrasset cũng như pháo đài Motylinsky đều hoàn toàn vắng vẻ. 
 
           “Được triệu hồi từ Soudan về để đảm trách việc chỉ huy pháo đài 
Motylinski, tôi chỉ có mười hai lính cưỡi lạc đà người bản xứ chuyên lo 
việc phòng thủ.” Quân số quá ít ỏi, nên đơn vị trú phòng không mấy 
cơ động và không thể cứu viện cho Cha Foucauld cũng như những 
người Harratin của ngài. 
 
         “Trước mối hiểm hoạ càng lúc càng trở nên đáng quan ngại hơn, tôi 
đề nghị Cha de Foucauld rời khu ẩn tu để đến pháo đài Motylinski, nơi 
Cha sẽ được an toàn. Cha có đến nhưng không muốn ở lại.” 
 
          Vậy là Vella đành phải để cho vị ẩn sĩ thánh thiện quay về lại 
Tamanrasset, “mang theo mười lăm khẩu súng kiểu 1874 và bốn két đạn 
do tôi giao lại cho Cha để chống trả đám người da đen ở Tamanrasset. Lúc 
đó đang là tháng 04 năm 1916, và từ đó về sau tôi không còn gặp lại Cha 
nữa. Việc những người bạn Touareg quay lưng lại với Cha đã trở thành 
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hiện thực khiến Cha có vẻ hết sức khổ tâm. Hiểu rõ những nguyên cớ dẫn 
đến cuộc nổi loạn, tận mắt chứng kiến trong mười một năm qua những nỗ 
lực của các giáo trưởng Hồi giáo người Ả rập nhằm phỉnh gạt người dân 
Hoggar, đến lúc này Charles de Foucauld còn chứng kiến thêm thành quả 
của việc tuyên truyền dai dẳng của các kẻ thù địch với tôn giáo của Cha. 
Đúng là một đòn hết sức nghiệt ngã đánh thẳng vào Cha, vừa với tư cách 
một người Pháp đại độ vừa là nhà truyền giáo có niềm tin mãnh liệt. Đó 
cũng là sự sụp đổ niềm hy vọng rốt cuộc cũng sẽ có thời kỳ rao giảng Tin 
Mừng, và thế là những thất vọng ban đầu của Cha vẫn không được cất đi. 
 
           “Cuối cùng chúng tôi được tin đội quân do Khaoucen người 
Senoussia cầm đầu, xuất hiện từ hướng Tin Tarabine, cách pháo đài 
Motylinski vài ngày đường. (…) 
 
          “…luôn nằm dưới gông cùm cuồng tín không buông tha của giáo 
trưởng Ba Hamou, và qua tiếp xúc với những người Senoussia khác, các 
tộc trưởng của những bộ lạc nông nô không còn làm chủ các hoạt động 
của họ nữa. Dưới ảnh hưởng cứ đeo đẳng mãi ấy, những ấm ức nhất thời 
sẽ nhường chỗ cho những thù nghịch công khai chống lại chúng ta. 
 
           “Chính là dưới ách thống trị nặng tính tôn giáo triền miên ấy mà 
những người Dag Rali, vốn thân thiện với Charles de Foucauld trong suốt 
mười một năm qua, đã để cho những người Senoussia thực hiện, ngay 
trên vùng đất của họ, hành vi phạm thánh mà bản thân họ không muốn 
làm và không muốn tham gia vào. Giáo trưởng Kadria Ba Hamou, xuất 
thân từ tộc người Fezzan và tuân lệnh những người Senoussia, sẽ thuyết 
phục họ phải để cho hoàn thành công việc theo ý muốn của Đấng Allah.” 
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            Do đó, Khaoucen, bị kích động vì một lá thư nhận được từ 
một người châu Âu, mà tướng Laperrine đã khuyến cáo, nên đã 
quyết định giết Cha một cách khôn khéo. Chắc chắn Ba Hamou 
dùng gã này làm người liên lạc. 
 
          Một gã cướp tên Beuh ag Rhabell dẫn toán thổ phỉ của hắn 
tiến về khu ẩn cư kiên cố. Một nhóm những người Touareg du mục 
khác gia nhập toán cướp cùng với một vài người Harratin, trong đó 
có cả những người đã được “vị đạo sĩ” chăm sóc, cứu giúp và đối 
xử như anh em, đặc biệt một nông dân từ Amsel tên là El Madani. 
Tên này đã làm việc tại Tamanrasset bên cạnh Cha Foucauld và biết 
rõ tất cả những thói quen của ngài. 
 
BỊ NỘP VÌ KẺ PHẢN BỘI 
 
           “Đơn vị trú phòng tại pháo đài Motylinski được bổ sung một trung 
đội lính cưỡi lạc đà, như vậy quân số của chúng tôi tăng lên bốn mươi lăm 
người dưới quyền đại uý chỉ huy vùng Hoggar”, đại uý La Roche. 
Nhưng có lẽ người ta cho rằng Vella tránh không muốn nêu đích 
danh viên đại uý. Quả đúng là chỉ có viết : “Định mệnh đã muốn Cha 
không thể dựa vào sự tiếp cứu từ bất cứ đâu.” (…) 
 
           “…toán quân địch không đi con đường mòn quen thuộc trên núi 
mà vòng qua hướng tây nam đi xuống đồng bằng nhằm tránh pháo đài 
Motylinski. 
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            “Được thông báo về sự có mặt của địch quân trong vùng phụ cận, 
viên đại uý chỉ huy Hoggar cho rằng toán thổ phỉ đang tìm cách cướp các 
vật cưỡi của đơn vị trú phòng, hoặc sắp có một cuộc tấn công vào đơn vị. 
Với viên sĩ quan này, Cha đang được an toàn trong “pháo đài” bất khả 
xâm phạm của Cha. Vả lại, tình hình cho phép nghĩ rằng người Touareg 
cần gì phải tìm cách chống lại Vị Linh Mục người Pháp, và chẳng ai có thể 
đoán ra một người như Madani lại phản bội.” 
 
           “Không ai có thể đoán ra.” Có đúng như vậy không ? Vella đã 
mất công trong việc buộc tội đại uý La Roche, điều được anh viết 
thêm như muốn qui trách nhiệm cho viên sĩ quan ấy về một sự 
chểnh mảng chết người : 
 
           “Vì tất cả những lý do dẫn đến sự việc có thể xảy ra, đại uý chỉ huy 
Hoggar đã không tin là phải cho phép tôi, như tôi yêu cầu, tiến hành một 
cuộc tập kích khi toán thổ phỉ Senoussia xuất hiện ở mạn trên chỗ đơn vị 
trú phòng.” (…) 
 
           “Từ mấy ngày nay, Madani đã tung tin là mọi nguy hiểm đã được 
hoá giải và cuộc sống ở Tamanrasset có thể trở lại như xưa. Do đó, có khả 
năng là những người bạn thường lui tới với Cha đã bị lừa bởi những lời 
dối trá của Madani, nhưng có khả năng hơn nữa là họ không biết sự có 
mặt của kẻ thù đóng quân đã hai hôm nay ở Amsel, để chờ cho đến cái 
ngày định mệnh có chuyến xe thư đi qua. 
 
          “Tuy nhiên, chẳng ai báo cho Cha, kể cả toán lính cưỡi lạc đà biết 
mối nguy hiểm đang đe doạ Cha. Chắc chắn đám thổ phỉ Senoussia đã 
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không để lộ cho những người Da Đen biết lý do bọn chúng lưu lại Amsel 
cũng như chiếc bẫy chúng đã giương sẵn, nhưng chính sự có mặt ấy chắc 
chắn phải đánh thức được nỗi lo sợ của những người tận tuỵ nhất trong 
số họ, nhất là Paul. 
 
          “Cũng có thể, nhằm giảm nhẹ thái độ hèn nhát của những người 
Da Đen kia đối với vị ân nhân của họ, mà nên chấp nhận có thể họ đã ngỡ 
là không có bất cứ điều bất hạnh nào sẽ xẩy đến với Cha.” 
  
NGÀY SINH NHẬT : 01 THÁNG 12 NĂM 1916 
 
           Thứ sáu đầu tháng, khoảng 7 giờ tối, Cha ở nhà một mình; 
cửa khoá chặt. Paul Embarek, người quản gia, đang ở trong làng. 
Hai lính cưỡi lạc đà của pháo đài Motylinski, Bou Aïcha và 
Boudjema Ben Brahim, phải rời Tamanrasset ngay từ chập tối để 
đến Tarhaouhaout. Cả hai phải quay lại để chào Cha và mang thư 
của Cha đến Motylinski. Vì thế, Cha còn chờ họ… 
 
          Bọn tấn công tiến đến, sau khi đã cướp phá làng Amstel. Cẩn 
thận tập trung xong những lời chứng khác nhau về bị kịch ấy, René 
Bazin đưa ra một tường thuật chi tiết, mà ai cũng biết, về một thứ 
sức mạnh bi hùng mang hương vị và màu tím của Tin Mừng nói về 
Cuộc Khổ Nạn : đồng hình đồng dạng với “Gương Mẫu duy nhất” 
của mình, Charles de Foucauld, đã “bị ghét bỏ vô cớ’, bị bắt do bị 
phản bội, bị “xuyên thâu” bởi viên đạn đã giết chết Cha một cách 
tàn bạo và đau đớn. Như con chiên bị đem đi giết, Cha không hé 
môi. 
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TUYÊN TÍN HỒI GIÁO[1] : “THÀ CHẾT CÒN HƠN !” 
 
          Phải chăng Cha de Foucauld đã bị sát hại do sự nóng vội, theo 
như những người viết sử duy chủ nghĩa cầu an mong muốn, khi 
biến cái chết ấy thành một “sự kiện lặt vặt ”, như cha  Fr. Six dám 
viết một cách khó chấp nhận (Hành trình tâm linh của Charles de 
Foucauld, Nxb du Seuil, 1958, tr. 364), và như Castillon muốn để cho 
người ta tin là như thế ? 
 
           Và còn nữa, mới đây nhất, còn có cả J.-J. Antier.: “Cha đã chết 
như đã sống : một cách bí ẩn, không phải anh hùng, cũng chẳng phải tử vì 
đạo, “bị sát hại một cách ám muội” – như Cha J.-F. Six viết,  bởi những 
tên thổ phỉ vô danh tiểu tốt đến cướp bóc Cha. Vì thế, tổ quốc cũng như 
không một dòng tu nào có thể dùng cái chết rất ư bình thường, thậm chí là 
tầm thường của Cha để tạo nên một người hùng được khắc tên tuổi trên 
một tấm bia.” (xem Jean Jacques Antier, Charles de Foucauld, Nxb 
Perrin, 1997, tr. 301). 
 
          Paul Embarek đã chứng kiến cái chết của Cha Foucauld : vì 
thế, anh ta là nhân chứng trực thị duy nhất. 
 
        Vella viết : “Paul Embarek, người quản gia của Cha, đã đưa ra 
những lời khai khác với những gì hắn đã kể cho tôi nghe về vấn đề này, 
vào ngày 03 tháng 12, tại pháo đài Motylinski, từ chính miệng hắn đến 
báo cho chúng tôi biết về cái chết của chủ mình. 
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         “Đây tôi xin nhắc lại chính xác lời Paul Embarek khai trước sự hiện 
diện của tôi : 
 
         “Từ lúc bị bắt và bị trói cho đến khi chết, Cha chỉ cầu nguyện, 
tuyệt nhiên không để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh.” 
 
          “Việc ép buộc Cha phải bỏ đạo đã xảy ra, theo lời khai khác của Paul 
Embarek, có thể phù hợp với nghi thức “chahada” của người Hồi giáo 
mà, theo tôi, Cha bị cưỡng bức phải làm theo. Quả đúng, nguyên tắc ấy 
của kinh Coran, trong trường hợp tương tự, luôn được áp dụng cho tất cả 
những ai bị kết án tử hình, Kitô hữu cũng như tín đồ Hồi giáo, cho người 
Touareg cũng như người Ả rập. (…) 
 
        “Vì thế, tôi không ngần ngại để viết rằng, sẽ là hoàn toàn đi ngược lại 
với các nghi thức kinh Coran và các truyền thống hiếu chiến của Hồi giáo, 
nếu Charles de Foucauld không bị ép buộc phải “tuyên xưng đức tin Hồi 
giáo”. 
 
         René Bazin viết : 
 
          “Đúng là tôi có biết, khi được hỏi lại một lần nữa về vụ sát nhân, 
người giúp việc của Cha Foucauld đã trả lời : “trước sự có mặt của tôi, 
bọn thù địch chỉ tra hỏi : đoàn xe đang ở đâu ? những người khác đâu ? 
Sau khi cha Foucauld chết, tôi nghe bọn chúng kháo nhau : người ta đã 
buộc Cha phải tuyên xưng đức tin Hồi giáo, nhưng Cha trả lời : Tôi 
thà chết. Câu cuối cùng này tôi nghe được từ những người Aït-Lohen 
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mà tôi không biết tên” (nguồn : thư đại uý Depommier gửi tác giả, ngày 
08 tháng 3 năm 1921). 
 
         “…nỗi thù hận đối với người Kitô giáo cũng không được coi là xa lạ 
trong tấn thảm kịch ấy, và quản gia Paul Embarek đồng ý như vậy, bởi vì 
theo như lời khai của anh ta, anh ta cũng đã bị doạ giết “như một kẻ ngoại 
đạo” (kafer).” 
 
         Kafer, theo tiếng Ả rập trong kinh Coran, không có nghĩa là 
“ngoại đạo”, mà là “bội giáo”. Chí ít đó cũng là lời giải thích của tu 
sĩ Bruno, được xác định là đúng với tình cảnh xảy ra lúc bấy giờ, 
bởi vì Paul Embarek đã được rửa tội theo công giáo ! Người ta hiểu 
được là anh ta không muốn nhấn mạnh, và thậm chí ngay từ đầu 
anh ta đã giữ thinh lặng về tình tiết chính này trong cái chết của vị 
đạo sĩ…người mà lẽ ra anh ta phải cùng chung số phận ! 
 
TỬ ĐẠO VÌ KITÔ GIÁO 
 
           Charles Vella kết luận nghiên cứu của mình về “Những 
nguyên do đích thực dẫn đến cuộc ám sát Cha Foucauld”, như sau : 
 
         “Trái với những gì rất thường được người ta viết, đây không phải là 
vụ việc riêng lẻ của một số kẻ đói khát bị hấp dẫn bởi một chiến lợi phẩm 
dễ dàng chiếm đoạt, cũng chẳng phải là phản ứng bộc phát của một chiến 
binh trẻ điên loạn, nhưng rõ ràng đây là việc trừ khử có chủ ý một đối thủ 
trong tôn giáo, và điều đó trở thành hoạt động đầu tiên nhằm mở rộng ở 
Hoggar phong trào “thánh chiến”, cho đến vùng Fezzan lân cận, do 
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những lãnh tụ hàng đầu của Hồi giáo Senoussia vừa mới khai mào.” 
Những cuộc điều tra do các viên chức tại vùng Sahara, ngay sau cuộc ám 
sát Cha, xác minh cho những kết luận của Vella. […] 
 
           Tiếp theo sau báo cáo chính thức, tướng Laperrine đã đọc cho 
viết thêm một ghi nhận ngắn gọn súc tích, xoá tan hết mọi nghi ngờ 
: 
 
           “Theo tôi, vụ ám sát Cha Foucauld  phải gắn liền với bức thư đã 
tìm thấy ở Agadès, trong các hồ sơ của Khaoucen, và trong đó, một người 
châu Âu (Thổ nhĩ kỳ hoặc Đức) đã khuyên hắn ta, như biện pháp đầu tiên 
trước khi làm cho các dân tộc nổi dậy, là hãy giết chết hoặc bắt làm con tin 
những người Âu nổi tiếng có ảnh hưởng đối với người bản xứ, và những 
tộc trưởng tận tuỵ với người Pháp. […] 
 
            René Bazin bình luận : “Quả thật, có vẻ như hoàn toàn đúng 
là, trong khi cuộc thánh chiến được truyền bá rộng rãi trong toàn 
vùng châu Phi thuộc Pháp, thì tên thủ lĩnh của nhóm cướp tấn công 
Cha Foucauld muốn triệt tiêu nguyên cớ chính ngăn cản sự quay 
lưng của những người Touareg ở Hoggar, tức là tầm ảnh hưởng 
của nhân vật lớn được yêu mến, tức là vị ẩn sĩ ở Tamanrasset. Nếu 
người ta khẳng định tên cầm đầu ấy là một gã quá kém cỏi không 
được đánh giá cao, và miếng mồi đoạt được không mấy khó khăn 
đủ giải thích cuộc tấn công của hắn và hành động của toán thổ phỉ, 
thì thật dễ dàng chấp nhận những kẻ cầm đầu chính trong phong 
trào nổi dậy sử dụng những tên cướp hạng xoàng, rồi kết hợp 
chúng vào những ý đồ lớn hơn. Phải khẳng định rằng thế giới Hồi 



 140 

giáo luôn tuân lệnh những thủ lĩnh rất rành rõi, và có khả năng có 
những ý dự định bao quát hơn.” 
 
DẤU ẤN TÌNH YÊU    
 
          Nơi các thánh, cái chết đến hoàn tất việc các ngài bắt chước 
Chúa Kitô. Với Cha Foucauld cũng vậy ! Cái chết đến đón Cha đi, 
theo cách mà Cha hằng ao ước và trông chờ : được chết vì đạo. 
Hôm nay, bằng một xuyên tạc khó lòng chấp nhận được, người ta 
muốn làm cho vị tử đạo vì Kitô giáo ấy trở thành một nhà thần bí 
thuần tuý, say mê đời sống tâm linh, do người ta có mối thù ghét 
với học thuyết chính trị và thực dân Pháp có dính dáng đến đời 
sống và thông điệp của Cha. Do thù hằn như thế, người ta không 
ngần ngại che đậy khía cạnh này trong cuộc đời Cha, dù phải làm 
cho cái chết của Cha trở nên vô ích và nực cười. Với họ, “số phận” 
đã muốn Cha chết một cách phi lý như thế, bên trong một chiếc lô-
cốt trong khi Cha lại là người của tình yêu; bên cạnh những hòm 
đạn và súng ống trong khi Cha lại là con người của hoà bình… 
Chúng ta phải phản ứng chống lại sự phản bội như thế đối với 
thông điệp của Cha, và khẳng định Cha Foucauld đã chết như 
Chúa muốn, chết vì đạo. 
 
           Về ý nghĩa thiêng liêng của cái chết ấy, Chúa đã ban cho Cha 
như lòng Cha mong ước : một cái chết vì tình yêu Đức Giêsu, một 
cái chết vì yêu, trong một sự đồng hình đồng dạng hoàn hảo. Bởi vì 
Cha muốn bắt chước Chúa Giêsu, muốn tình yêu của Cha giống với 
tình yêu Chúa Giêsu, nên Chúa Giêsu đã ban cho Cha sự bắt chước 



 141 

tuyệt đỉnh ấy. Gần giống như thánh Phanxicô thành Assisi, trong 
khi miệt mài suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, được nhận 
các dấu thánh từ cuộc khổ nạn ấy. Chính là Đức Kitô đã vâng lời cho 
đến chết, chết trên thập giá phải được hát mừng qua cái chết của Cha : 
Đức Kitô, dẫu là Thiên Chúa, nhưng đã tự ý vâng phục, và không 
chỉ làm người mà thôi, nhưng còn là kẻ tôi tớ và nô lệ, và còn hạ 
mình xuống hơn nữa đến nỗi chịu chết ô nhục trên Thập Giá. Đó là 
mẫu gương được thánh Phaolô đưa ra cho các tín hữu Philiphê (Pl. 
2,5-11). Sự hạ mình không phải là một nhân đức tầm thường : đó là 
đi xuống, đi xuống mãi cho đến tận cùng của sự ô nhục. Và sự ô 
nhục tột cùng chính là chết trên Thập Giá. Cha Foucauld đã ước ao 
đi xuống đến tận sự ô nhục đó : “Hãy nghĩ là con phải chịu tử vì đạo, 
bị lột trần, nằm dài trên đất, không ai có thể nhận ra, đầm đìa máu và đầy 
thương tích, bị giết chết một cách tàn bạo và đau đớn, và hãy ước ao cho 
được như vậy ngay từ hôm nay.” 
  
Trích CRC số 341 - tháng 12/1997, tr. 11-12 
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CHƯƠNG 15 
  
CHA FOUCAULD 
“được dành riêng để rao giảng Tin Mừng”  
 
           Phong Chân Phước cho Cha de Foucauld, là dịp để Đức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI làm mãn nguyện những ước ao của Viện 
phụ Nantes, vị sáng lập và là bề trên của chúng ta, đã từng tuyên 
bố vào lúc kết thúc hội nghị khoáng đại, tại phòng Tương Tế, vào 
ngày thứ bảy, 13 tháng 11 năm 1976 : 
 
           “Cha de Foucauld được dành riêng cho tương lai. Việc của 
chúng ta là phải bảo đảm nguyên vẹn, làm hồi sinh và thực hiện 
sứ điệp ấy cho đến khi có được chiến thắng cũng như hoà bình 
của Hội Thánh và của nước Pháp, cho đến khi có nền văn minh 
cũng như sự hoán cải của Đế Quốc thuộc địa chúng ta, mà có thể 
nói là đã được Cha nhìn thấy trước và đã đổ máu mình ra vì 
những ước nguyện đó. Như thánh nữ Jeanne d’Arc, như thánh 
Louis hấp hối tại Tunis, Cha là người con của nước Pháp cũng 
như của Hội Thánh. Những vinh dự của việc phong thánh và 
vinh quang của vùng Bernin sẽ dành cho những thời đại khác, 
thời của Vị Đại Giáo Hoàng và vị Đại Vương mà biết bao lời 
ngôn sứ loan báo trong dân tộc Pháp bé nhỏ tự ngàn xưa. (…) 
 
           “Điều mà vị ẩn sĩ  ở Hoggar để lại cho chúng ta như di chúc 
tinh thần và thế tục, chính là tình yêu được gặp thấy lại từ trật tự 
già cỗi lâu đời mà chúng ta phải gắn kết vào đó những sai lệch 
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của thế giới hiện đại và những nguyên tắc cách mạng của nó. 
Không những vì sự an toàn, nền hoà bình, niềm hạnh phúc của 
chúng ta, mà còn để mở rộng ân huệ khôn sánh ấy ra cho anh em 
chúng ta, những người Hồi giáo và ngoại giáo tại các vùng thuộc 
địa của chúng ta, đến cả những người chịu thua thiệt, bị bỏ rơi 
nhất do những người bất trung. Nếu khước từ di sản của chính 
mình, thì làm sao chúng ta có thể mang Đức Kitô đến cho thế gian 
được ? Đó là cuộc đánh cược mà Hội Thánh đã rồ dại lao mình 
vào trong thời đại chúng ta, nhưng chẳng có kết quả nào ngoài sự 
sụp đổ của nền chính trị lâu đời của nước Pháp, vốn mang lại nền 
văn minh cho nhân loại toàn cầu, đang phải sớm kéo lê sự đổ nát 
của chính mình. 
 
          “Không bao giờ lùi bước !” Charles de Foucauld kêu gọi 
chúng ta chiến đấu, nhưng ơn gọi mới của “người anh em đại 
đồng” mang lại cho chúng ta ý nghĩa và chiều kích khác của lời kêu 
gọi ấy : đó là một cuộc chiến đấu Kitô giáo, một Cuộc Thánh 
Chiến để mọi dân tộc bước vào di sản đầy hồng phúc của Tình 
Yêu Đức Giêsu.” (CRC số 112, tháng 12/1976, tr. 22)  
 
I/. CHỈ MỘT MÌNH CHÚA GIÊSU 
 
            Ơn ban đặc biệt và thần bí dành riêng cho Cha Foucauld 
mang lại là hoàn toàn bắt chước Đức Giêsu, được trải nghiệm “bằng 
cách bước theo dấu vết “những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu”, như 
Đức Bênêđictô XVI phát biểu, phải làm thế nào để khi ta “nói về 
Người”, tức là ta “gặp lại Người”. Cuộc sống của Cha thâu tóm một 
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cách lạ lùng, trong lịch sử Hội Thánh, những giai đoạn lớn của cuộc 
đời Chúa chúng ta, và từ đó trình bày cho thấy một minh hoạ tuyệt 
diệu về Tin Mừng : 
 
          Cha nói : “Sự bắt chước không thể tách rời khỏi tình yêu. Ai 
yêu mến thì muốn bắt chước : đó là bí quyết sống của tôi. Tôi đã 
đánh mất con tim của mình vì Đức Giêsu Nazareth bị đóng đinh 
cách đây 1900 năm, và tôi sống cuộc sống của mình để ra sức bắt 
chước Người, dẫu mình yếu đuối.” 
 
          Trong khi muốn “thét lớn Tin Mừng” suốt cả đời, Cha 
Foucauld thậm chí đã không thấy hồng ân ấy được ban cho mình ra 
sao. Cha không soạn sẵn một chương trình theo Tin Mừng để, từng 
bước, đi hết giai đoạn này sang giai đoạn khác. Không ! Cha chỉ 
được thấm nhuần bởi những gợi hứng tùy thời tùy lúc hướng dẫn 
những quyết định của Cha. Do đó những giai đoạn sống của Cha 
kế tiếp nhau theo một trật tự mà chính Cha cũng không nhận ra, 
nhưng, một cách đáng kinh ngạc, chúng ta gặp thấy đó như một 
hành trình Tin Mừng đúng nghĩa, và vì thế, như cuộc hành trình 
thần bí lý tưởng !  
 
CỰU ƯỚC 
 
         Như  Maria Mađalêna, cũng như bao người khác, Charles de 
Foucauld đã biết bi kịch về đứa con hoang đàng. Cha đã trải qua 
kinh nghiệm của Israel, dân được Chúa chọn, được ưu đãi, rồi bất 
trung, bị thất sủng và bất hạnh trong tội ác. Ở giai đoạn này, Cha 
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vẫn chưa giống Đức Giêsu, nhưng giống Adam, Abraham, David, 
mà Cựu Ước mở ra cho chúng ta thấy cuộc hành trình được gợi 
hứng. 
 
      Nhiều vị thánh lớn, nhờ hồng ân, đã thấy bản thân mình trải 
qua một cuộc phiêu lưu rất ác liệt : Đức Trinh Nữ Maria, thánh 
Gioan, thánh Bênađô, thánh Gioan Thánh Giá, thánh Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu. Những vị khác, trái lại, hoàn toàn có một trải nghiệm 
cay đắng khủng khiếp về sự bất trung và, theo cách của các ngài, 
cho thấy được lòng thương xót và tình yêu vô bờ bến, đầy khoan 
dung của Đấng Cứu Độ dành cho nhân loại chúng ta : thánh nữ 
Mađalêna, người nữ tội nhân mà Cha Foucauld thiết tha sùng mộ, 
có thể cả thánh Phaolô, và dĩ nhiên cả thánh Augustin nữa… 
  
         “Tôi đã sống mười bảy năm một cách hết sức ích kỷ, hoàn 
toàn vô đạo, chỉ muốn điều xấu xa; tôi đã  điên loạn.” 
 
          Người ta như thể nghe thấy những lời quở trách kịch liệt của 
các ngôn sứ chống lại dân Israel và sự bất trung của họ đã trở nên 
nặng nề do sự mù quáng sâu sắc của kẻ quay lưng lại với Thiên 
Chúa : 
 
         “Khi sống tồi tệ hơn, em cứ đinh ninh việc đó dứt khoát là 
đúng mực và cuộc sống của em là hoàn hảo.” (viết cho bà Marie de 
Bondy, ngày 04.12.1895). 
 
          Sự tương đồng thật ấn tượng với kinh nghiệm của Israel, nổi 



 146 

loạn và  bất mãn, ngày một suy đồi, cuối cùng là bất hạnh : “Con 
làm điều xấu xa, nhưng lại không tán thành, cũng chẳng thích 
nó…Ngài làm cho con cảm thấy một sự trống rỗng đau đớn, một 
nỗi buồn phiền mà mãi cho đến lúc bấy giờ con mới cảm nghiệm 
được.” 
 
         Thời gian thử thách đến. Cuộc đời Charles de Foucauld rõ 
ràng là một thu ngắn toàn bộ lịch sử Israel ! Nhiều biến cố quan 
phòng dẫn đến việc thanh luyện tâm hồn, giải phóng khỏi tình 
trạng nô lệ thế gian và xác thịt, và cuối cùng là đến với việc tìm 
kiếm Thiên Chúa. Giai đoạn này tương ứng với giai đoạn trong 
Cựu Ước diễn ra từ Cuộc Lưu Đày cho đến thời Đức Kitô. Thiên 
Chúa chờ đợi kẻ bất trung quay về : “Đừng đánh thức, đừng thức tỉnh 
nàng trước khi nàng muốn thức dậy ! (Dc.2,7) 
 
           Điệp khúc ấy trong sách Diệu Ca cho thấy Israel chậm hoán 
cải, bất hạnh, bị hạ bệ, nhục nhã, bị tước hết mọi thứ : 
 
          “Tôi bắt đầu đi nhà thờ, mà chẳng tin tưởng gì, chỉ nhận ra 
mình có mặt ở đấy và trải qua hàng giờ để lập đi lặp lại lời cầu 
nguyện kỳ dị này : “Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin hãy làm cho 
con nhận biết Chúa.” 
 
          Niềm hy vọng thức tỉnh ấy, tiềm tàng nơi những người Israel 
đáng thương, được các Thánh Vịnh thốt lên đầy van vỉ từ lúc rời 
khỏi chốn lưu đày và thời đại Ba tư, đã được thực hiện dưới sự thôi 
thúc bí ẩn của tình yêu, và sẽ sớm xuất hiện đức tin, đầy đủ và 
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hoàn hảo, nghĩa là có thêm cả đức cậy và đức mến : nó đã đâm chồi 
trong những nơi sâu thẳm của linh hồn. Bông hoa ấy sẽ bất ngờ 
xuất hiện dưới tia nắng mặt trời hồng ân, chứng minh cho lời thánh 
Augustinô : “Con sẽ chẳng tìm kiếm Ta nếu con chưa từng gặp 
Ta.” 
 
          Charles de Foucauld đã gặp được vị Thiên Chúa mà Anh tìm 
kiếm thông qua tình yêu hết sức tinh khôi và cao cả, rất chăm chút 
ân cần và đầy lòng trắc ẩn, của người chị họ là bà Marie de Bondy, 
của bà dì Moitessier, dẫn Anh đến với Cha Huvelin. Thế là, giống 
như một cơn băng tan : một cách đột ngột, qua bàn tay linh mục, 
ngày 29 hoặc 30.10.1886, Charles de Foucauld xưng tội và rước lễ. 
Anh đã 28 tuổi, tuổi Đức Giêsu bước xuống sông Giođan để nhận 
phép rửa từ tay Gioan. Với Anh, đó là một cuộc khai sinh, như một 
nhập thể mới. Cùng với Đức Giêsu, Anh thưa cùng Chúa Cha : Ecce 
venio, ut faciam voluntatem tuam, “Này con xin đến để thực thi ý 
Chúa.” 
 
          Một sự sống mới, khởi nguồn từ Thiên Chúa, đang bắt đầu.  
 
NGHE THEO LỜI DẠY DỖ 
 
          Đừng tưởng rằng hồng ân, được ban cho Charles de Foucauld 
từ lúc Anh chịu phép Rửa và tìm gặp lại được sau khi Anh hoán 
cải, sẽ có thể giải phóng Anh khỏi mọi qui luật luân lý, khỏi mọi 
hình thức khổ hạnh của đời sống, khỏi phải vâng phục. Chúa đã 
khẳng định Người không đến để bãi bỏ một chấm một phết của Lề 
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Luật, nhưng trái lại, để hoàn thiện, nghĩa là đưa ra một nguyên tắc 
mới cho việc vâng phục Lề Luật. Chính vì thế mà Hài Đồng 
Giêsu “được sinh ra bởi một Người Nữ, sinh ra dưới Lề Luật”, như 
thánh Phaolô nói, được dạy Luật Môsê, được kiên định trong thực 
hành bằng tình yêu, lòng tôn kính và sự vâng phục Thánh Giuse và 
Mẹ Maria. 
 
          ĐHY Joseph Ratzinger viết: “Người đã làm một trẻ nhỏ. Làm trẻ 
nhỏ nghĩa là gì ? Trước hết, nghĩa là : tuân phục, luỵ thuộc, thiếu thốn, 
phó thác vào tay người khác. Là người con, Đức Giêsu không chỉ đến từ 
Thiên Chúa, mà còn đến từ những con người khác. Người được sinh ra 
trong cung lòng một người nữ mà từ đó Người nhận lấy xác thịt và máu 
huyết, nhận lấy những nhịp đập của trái tim, những hành vi cử chỉ và lời 
ăn tiếng nói. Người đã nhận sự sống từ sự sống của một con người khác. 
 
           “Rút ra từ các bản thể khác những gì thuộc riêng họ, thì không chỉ 
hoàn toàn về mặt sinh học. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu còn nhận lấy 
những hình thức tư duy và những quan niệm của những kẻ đã hiện hữu 
trước Người và cuối cùng là Mẹ Người, và linh hồn con người của Người 
đã thấm nhuần. Điều đó có nghĩa là, với việc kế thừa từ các tổ phụ của 
mình, Người đã đi lại toàn bộ con đường đã được đi qua cho đến lúc bấy 
giờ và, từ Đức Maria quay lên lại cho đến Abraham và cuối cùng là 
Adam. Người đã vác lấy gánh nặng của lịch sử này, đã sống và chịu đựng 
nó để biến đổi tất cả mọi từ khước, mọi chệch hướng thành một lời thưa 
vâng trọn nghĩa : “Vì Ðức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, đã không vừa 
là "có" vừa là "không", nhưng nơi Người chỉ toàn là "có” (2Cr. 
1,19)” (Joseph Ratzinger, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Fayard, 
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1977, tr. 70-71) 
 
          Georges de Nantes không dạy chúng ta điều gì khác hơn 
trong cuộc tĩnh tâm cho cộng đoàn vào mùa thu 1976 : 
 
         “Điều cốt thiết trong đức tin công giáo của chúng ta, trước hết, 
Đức Giêsu là một người con chịu luỵ, vâng phục, lặng lẽ ở 
Nazareth. Người cũng đã thực sự bước vào “truyền thống” của con 
người và tôn giáo hết sức thánh thiện của nhân loại, mà ở đó, cuối 
cùng, đến một ngày, Người sẽ biến đổi tất cả. Cũng một cách ấy, 
Charles de Foucauld cần phải học tập và chịu luỵ những con người 
của Hội Thánh mà chắc chắn sau này Anh sẽ vượt lên, nhưng do 
chính lòng hăng say ban đầu, do ơn gọi độc đáo của Anh. 
 
           “Sự chịu luỵ ấy sẽ minh chứng ơn gọi của Anh không đi 
ngược lại, mà là đi xa hơn. Cha Foucauld không phải là một nhà 
cách mạng, không làm nhiều hơn Đức Kitô. Ơn gọi của Anh không 
có gì đi ngược lại luật dòng Xitô, như đôi khi người ta có nói, mà 
xuyên qua luật ấy, và đi xa hơn; và các đan sĩ Xitô là những người 
đầu tiên nói lên điều đó một cách bình thản bởi vì chính họ biết rõ 
tất cả sự quý chuộng mà Anh dành cho Luật ấy.” 
 
           Charles de Foucauld sau khi được hoán cải, trở nên giống 
như Hài Nhi Giêsu, chỉ nghĩ đến việc chịu luỵ : 
 
         “Ai cũng biết thành quả đầu tiên của tình yêu chính là sự bắt 
chước; vì thế, chỉ còn việc vào Dòng nơi đó tôi sẽ tìm ra cách bắt 
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chước Chúa Giêsu chính xác nhất.” (thư gửi cho ông Henri de 
Castries, ngày14.8.1901). 
 
          Anh bắt đầu bằng việc chấp nhận hy sinh lớn nhất có thể, khi 
ra đi để sống và chết thật xa gia đình. Ngày 15.01.1890, ở tuổi ba 
mươi hai, Anh lên đường và ngày hôm sau Anh đến đan viện Đức 
Bà Xuống Tuyết. Mười ngày sau, Anh nhận tu phục và tên dòng là 
tên của vị sáng lập thứ hai Dòng Xitô là Albéric. Charles de 
Foucauld trở thành tu sĩ Marie-Albéric. Sau đó Anh đến Syrie, nơi 
mà các đan sĩ Dòng Trappe Đức Bà Xuống Tuyết, vào năm 1882, đã 
xây dựng một đan viện mới để trú ẩn trong trường hợp các luật lệ 
gian hùng buộc họ phải rời nước Pháp. Anh ở lại đấy cho đến 1897, 
trong sự vâng phục các bề trên, tuân thủ Luật Dòng hết sức khắc 
khổ và hoàn thiện của các đan sĩ Xitô. 
 
        Anh viết:  “Hãy chia vui với em , vì cuộc sống mới này, cuộc 
sống hoàn toàn hy sinh để luôn đồng hành với Đấng mà cuộc sống 
dưới thế này chỉ là những hy sinh.” (thư gửi cho bà Marie de 
Bondy, ngày 20.09.1890) 
 
         Người ta có thể nói về Anh như  nói về Con Trẻ Giêsu : “Còn 
Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng 
được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” (Lc. 2,40) 
 
         “Em liên lỉ, tuyệt đối liên lỉ, ở với Người và với những người 
em yêu mến. Công việc chân tay không cản trở em suy niệm, đó là 
một niềm an ủi nhờ được nên giống Chúa chúng ta, và suy niệm 
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không ngừng.” 
 
          Anh đọc các Thánh Vịnh, học hỏi giáo lý, đọc hạnh thánh 
Bernard và Kinh Thánh. Cùng một cách như “Đức Maria ghi nhớ tất 
cả những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc. 2,19), đến độ 
các bề trên của thầy Marie-Albéric tự hỏi thầy sẽ trở nên thế nào : có 
thể là một thánh Bernard mới chăng ? “Thầy ấy đơn sơ đến hoàn 
hảo và luôn đặt mình vào chỗ rốt hết. Thầy rèn luyện mình trong 
mọi việc, ngay cả để làm cho bị lãng quên, thậm chí có đi ngang 
qua cũng chẳng để ai nhìn thấy”, René Bazin viết như vậy sau khi 
nhận được lời tâm sự của một đan sĩ lúc ấy : “Thầy Albéric không 
bao giờ từ chối ai một việc gì; thầy ấy tuyệt vời như một Phanxicô 
Khó Khăn thứ hai !” 
 
          Cha viện trưởng đan viện tại Akbès nói : “Với chúng tôi, 
Thầy Albéric giống như một thiên thần đang ở giữa chúng tôi.”  
 
NHỮNG ĐAU ĐỚN CỦA LẦN TÁI SINH 
 
          Chúa Giêsu vĩ  đại hơn Thánh Giuse và Mẹ Maria. Sẽ đến một 
ngày Người giải phóng mình khỏi lề luật của các ngài. Hay đúng 
hơn : Người vẫn chịu luỵ các ngài, nhưng trong một ánh sáng cao 
cả hơn. Đó là lời giải thích cho việc Chúa Giêsu trốn ở lại 
Giêrusalem lúc lên mười hai tuổi, và giải thích cho mạc khải đầy 
đau đớn mà Người phải tỏ ra với Cha Mẹ thánh thiện của Người, 
về lễ thánh hiến cao cả nhất dâng lên Chúa Cha vì Tin Mừng mới 
: “Cha mẹ không biết là con phải ở nhà Cha con sao ?” 
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          Đó là biến cố Tin Mừng được đưa ra để giải thích câu chuyện 
về những buổi suy niệm lâu dài, cởi mở với các bề trên, tiến trình 
lặp đi lặp lại, những học hỏi, những bức thư đầy đau đớn của thầy 
Albéric gửi cho cha Huvelin khi đến lúc phải dấn thân bằng những 
lời khấn trọng thể trong Dòng Xitô. 
     
          Hoàn toàn phó thác, trong một hành vi anh hùng vâng phục 
quyết định của Cha Tổng Quyền, sau khi đã cởi mở hết tâm can với 
ngài, Anh được giải lời khấn tạm vào ngày 23.01.1897, và có thể đáp 
lại ơn gọi của riêng mình bằng cách rời Dòng Trappe. 
 
          Anh cẩn thận ghi lại hôm đó là ngày lễ đính hôn của Thánh 
Giuse và Đức Trinh Nữ Maria, hôm trước ngày lễ Thánh Gia.  
  
SỰ PHONG PHÚ CỦA NAZARETH       
 
         Charles de Foucauld tốt lành và khiêm tốn được tự do đến với 
Giêsu, không dừng lại vì bất cứ một luật lệ nào ngoài luật Tin 
Mừng. Anh được tự do tìm kiếm cuộc đời ẩn dật của Đức Giêsu, và 
như Anh vẫn thường nói, là được ở sát bên Người, bên chân Thánh 
Cả Giuse và Đức Thánh Trinh Nữ. Bằng sự hăng hái của người mới 
hoán cải, Anh lao mình vào ơn gọi mới bằng tình yêu, thờ phượng, 
thinh lặng, bằng công việc tay chân, sự hèn mọn. Vậy vẫn chưa đủ; 
Anh sẽ luôn đi xa hơn trong việc tôn thờ sự hiện diện của Chúa Chí 
Ái. 
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            Lúc đó anh được hoàn toàn tự do biểu lộ lòng sùng mộ đối 
với Thánh Tâm, bày tỏ tâm tình, khỏa lấp cả đời sống anh. Anh yêu 
mến Đấng đã yêu mến Anh vô bờ bến, Anh tìm cách để trở nên 
giống Người và làm hài lòng Người. Và vì Đức Giêsu ấy đang ở 
bên Anh, trong Thánh Thể, nên Anh tự tiêu hao mình trước mặt 
Người, có thể nói là ngày cũng như đêm, trong một giáp mặt ngọt 
ngào. 
 
           Đó  thực sự là đời sống hoàn toàn ẩn giấu trong Thiên Chúa, 
trong sự mật thiết của Thánh Gia Thất. Đồng thời, một ý tưởng dẫn 
dắt Anh là : làm sống lại thân phận nghèo khổ và thân tình từ tất cả 
những gì đã từng là thân phận của Chúa Giêsu tại Nazareth, mà 
Anh đã hoài công tìm kiếm trong Hội Thánh dưới triều Đức Lêô 
XIII. 
 
          Ta hãy dừng lại một lúc. Hãy nhìn xem Đức Thánh Trinh Nữ 
và Thánh Cả Giuse, phu quân của Mẹ, trong ngôi nhà của các 
ngài ở Nazareth, trong lúc chờ sinh Đức Giêsu, hoặc ít lâu sau đó, 
và hãy cùng với Charles de Foucauld thinh lặng chiêm ngưỡng các 
ngài. Để nói như Đức Benêđictô XVI, đang hiện hữu “những cội 
rễ” của Hội Thánh, “được ẩn giấu trong bầu khí Nazareth”. 
 
           Rõ ràng là do trực giác, Charles de Foucauld đang kiếm tìm 
sự giống nhau hoàn hảo với sự nghèo khó, bé mọn, thấp hèn – theo 
kiểu nói của Anh – chứ không phải “sự giảm giá”, như báo La 
Croix chú thích ! Không phải vậy! nhưng ích gì mà phải bút chiến. 
Như Cha Tổng Quyền của chúng ta đã nói, nếu chúng ta cùng với 
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Charles de Foucauld không chỉ tìm kiếm sự giống nhau hoàn toàn 
với sự nghèo khó, bé mọn, thấp hèn ấy của đời sống Nazareth, mà 
còn tìm cả sự tinh tế, lòng sùng mộ, sự bẽn lẽn, đức chính trực của 
những người công chính mà chúng ta gặp ở đấy, thì bấy giờ mọi 
cuộc luận chiến sẽ chấm dứt. Mọi tranh luận đều chấm dứt cách 
đơn giản nếu chúng ta gắn bó với việc chiêm ngưỡng nhân tính 
tuyệt diệu kia và sự thánh thiện bừng nở thời kỳ ấy ở Nazareth, ở 
Aïn-Karim và những nơi khác, như những bông hoa đồng nội. Và 
từ đó tâm hồn chúng ta được thanh luyện khỏi nọc độc của thói tự 
cao tự đại có xu hướng ngày càng gia tăng cho rằng điều gì mới lạ 
thì tốt hơn, còn điều gì xưa cũ là sai lạc và không thích hợp. 
 
          “Tuy nhiên đó là trước thời kỳ vàng son của các Giáo Phụ - 
Cha Tổng Quyền lưu ý - trước lúc phát triển đời sống đan tu theo 
thánh Bênêđictô, trước thế kỷ XIII tuyệt vời của chúng ta, trước khi 
con người trở nên tinh tế hơn, trước khi lý luận kinh điển và các 
khoa học bùng phát, trước cả “thế giới hiện đại” của chúng ta, trước 
những linh đạo mới và hoạt động tông đồ của chúng ta nữa. 
 
         “Chúng ta hết sức thán phục sản phẩm của nền văn minh 
chúng ta ! Hãy biết rằng, trước nền văn minh ấy, ngoài Kitô giáo ra, 
đã từng có một sự hoàn thiện vượt trên mọi sự hoàn thiện tại một 
ngôi làng khiêm tốn ở Galilêa. 
 
         “Văn minh ấy không đọc được Chuyện ngụ ngôn của La 
Fontaine, không biết hát những bài bình ca, chẳng biết được chút 
nào về những gì xảy đến sau này.” 
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        Tiếp đến, Cha Tổng Quyền so sánh “những bông huệ ngoài 
đồng”, Giêsu, Maria, Giuse, với con người được mô tả trong các bài 
thơ của Homère, những nhân chứng về một sự thanh tao hiếm có, 
một sự lịch thiệp, một khu xử đáng khâm phục nhưng vẫn không 
bằng những gì chúng ta chiêm ngưỡng ở Nazareth, trong một sự 
hoàn hảo siêu nhiên. 
 
         Đó là trước khi có chúng ta, trước các thế kỷ của thời đại 
chúng ta ngày nay : “Ab initio et ante saecula creata sum…”, Đức 
Maria nói trong phụng vụ. “Ngay từ khởi thuỷ và trước khi có thế 
gian, con đã được tạo thành.”. Như vậy, Đức Trinh Nữ có mặt từ 
lúc mọi sự bắt đầu, trong một sự hoàn hảo siêu việt, trước cả những 
người có mặt chung quanh Mẹ, thánh Giuse, các Tông Đồ, trước cả 
những người được dự phần vào sự hoàn thiện do Thần Khí tác 
thành trong cả thời kỳ Cựu Ước, từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
  
        “Vậy phải quay ngược mũi tên của tiến trình không thể đảo 
ngược ấy, quay trở lại với chế độ cổ xưa, cổ xưa hơn cả Chế Độ Cổ 
Đại của nước Pháp và thời Trung Cổ, để tìm thấy sự hoàn thiện mà 
chúng ta bái phục cùng với Anh Charles Chúa Giêsu. Như vậy, Đức 
Trinh Nữ là Nicéphore 1; Mẹ đạp giập đầu Con Rắn, là người thắng 
trận trong trào lưu tiến bộ. Ai là người chiến thắng trên hệ tư tưởng 
khó cưỡng được trong thế giới hiện nay ? Chính là bông hoa bé nhỏ 
xuất hiện trong một khu vườn ở Galilê mà mùi hương khôn sánh 
ướp thơm cho nhân loại”, và lôi cuốn từ 5 đến 6 ngàn khách hành 
hương mỗi ngày đến với nguyện đường Ảnh Vảy hay làm phép lạ, ở 
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Paris ! Hương thơm của bông hoa ấy xua tan mọi chướng khí của 
thế giới hiện đại. 
 
         Ai yêu mến Đức Maria, thì không thể còn tin vào những mơ 
mộng kiêu căng cho rằng sự tiến bộ của con người là cần thiết, 
không thể cưỡng lại và độc nhất vô nhị nữa. Anh Charles Chúa 
Giêsu đã hiểu ra điều đó. Tư tưởng dẫn dắt Anh là hãy làm cho 
sống lại thân phận người con của Đức Maria, trong thân phận 
nghèo khổ và thân hữu với hết mọi người, thân phận “người anh 
em đại đồng” nguyên là thân phận của Đức Giêsu ở Nazareth 
: “Con làm việc vì Chúa, Ôi Giêsu, trước mặt Chúa, cùng với Chúa, 
ở giữa Chúa và Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse, con không ngừng 
nhìn Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, tôn thờ Chúa.” 
 
         Thiên Chúa không thay đổi, con người không thay đổi và các 
tạo vật hoàn hảo không nằm trong diễn tiến sinh học hoặc xã hội 
học của vũ trụ, nhưng nằm trong sự sung mãn của các thời đại Tin 
Mừng, tự bao đời nay !  
 
II/. ƠN CỨU ĐỘ CÁC LINH HỒN 
 
         “Con được giao nhiệm vụ thét lớn Tin Mừng trên mái nhà, 
không phải bằng lời nói, mà là bằng cuộc sống của con.” Một đời 
sống tôn thờ và yêu mến Đức Giêsu, tại Béni-Abbès nơi mà Anh 
đến vào ngày 28.10.1901, được đại uý Regnault, tư lệnh vùng, cùng 
các sĩ quan của ông ta tiếp đón. Mọi người cùng tham dự Thánh Lễ 
đầu tiên do Anh cử hành vào ngày 01.11. 
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          Điều gì đã đưa Anh đến đấy ? - Cha Tổng Quyền chúng ta tự 
hỏi trong kỳ tĩnh tâm “sáng lập” vào năm 1964, kỳ tĩnh tâm đầu 
tiên của chúng ta tại cộng đoàn Thánh Giuse, một năm sau ngày 
thành lập - Đó chính là việc bắt chước Chúa Giêsu và luôn mãi là 
như vậy, nhưng qua tác vụ linh mục của Anh. Một việc bắt chước 
dứt khoát đưa Charles đến với sự bé mọn, thấp hèn, nhưng qua đó 
mà Chúa Giêsu càng là Đấng Cứu Độ hơn. Sau cuộc sống ẩn dật ở 
Nadaret, Trái Tim Chúa Giêsu hoàn toàn được tỏ lộ trong việc thiết 
lập Thánh Thể, trên Thập Giá và trong Hy Tế trên bàn thờ. 
 
           Khi rời Dòng Trappe, Charles de Foucauld muốn tránh tác vụ 
linh mục và những bổn phận mà các bề trên chuẩn bị cho Anh. Anh 
muốn mình chẳng là gì cả, không là gì ngoài sự thấp hèn vô hạn, 
“thấp hèn” giống như Chúa Giêsu ở Nadaret, hoàn toàn dành chỗ 
cho sự hoàn thiện tột cùng vì tình yêu Thiên Chúa dư tràn chan 
chứa trong việc tôn thờ không ngơi, trong một công việc tay chân 
của những kẻ hèn kém nhất, trong một nghèo khó anh hùng. Chức 
linh mục không nằm trong suy nghĩ của Anh. 
 
            Nhưng giờ của Chúa đã điểm, đủ để cho Anh nhớ rằng Đức 
Giêsu là linh mục và việc bắt chước Người phải được hoàn thiện 
hơn khi chính mình cũng là linh mục để, ngay lập tức, mọi trở ngại 
tan biến hết. Bấy giờ Anh nghĩ hẳn là mình sẽ được hoàn thiện hơn 
và điều quan trọng là hãy trở thành linh mục để mang ơn cứu độ 
đến cho các linh hồn : Anh muốn “bằng lễ dâng Hy Tế và thực hành 
các nhân đức Tin Mừng, mà cộng tác vào ơn cứu độ.” 
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         Luật dành cho các ẩn sĩ Thánh Tâm được Anh soạn lúc bấy 
giờ, có thể nói được là đánh dấu việc Anh bước vào đời sống hoạt 
động của những người thợ theo Tin Mừng, như Anh nói sau này. 
Nhưng xin lưu ý ! Đó không giống như việc Đức Giêsu bước vào đời 
sống công khai, không ! Chính Đức Giêsu sẽ bước vào đời sống 
công khai nhờ tác vụ rất mờ nhạt, không ai biết đến của Charles de 
Foucauld. Chính Chúa Giêsu linh mục sẽ hành động nhờ đôi tay 
thừa tác viên hết sức khiêm hạ của Người; và thừa tác viên ấy sẽ 
bằng lòng sống ẩn dật, chỉ muốn trở nên khí cụ vô danh và thấp 
kém của công việc huyền nhiệm vì hy lễ và sự toả sáng của Đức 
Giêsu. Đó là đời sống công khai của Đức Giêsu, nhưng qua cuộc 
sống ẩn dật của người tôi tớ của Người. Trong thời gian lâu dài ở 
tại Béni-Abbès, Anh luôn sống trong sự cô tịch, đắm mình vào việc 
chiêm niệm dưới chân Chúa Giêsu. Anh làm linh mục để có thể 
giúp Chúa Giêsu làm đầy chức tư tế vương đế vốn thuộc về Người, 
và toả sáng trên những miền đất vô đạo, những vùng đất bị bỏ rơi 
nhất, bởi Hy Tế trên bàn thờ, bởi sự hiện diện của Người trong Nhà 
Tạm… 
 
         Chúng ta đang ở xa anh Xavier Habig, người được xem là 
người kế tục Anh ở Béni-Abbès hôm nay và đã từng tuyên bố 
: “Chúng tôi được tiếp đón trong nghi lễ Hồi giáo và có một hiệp thông 
sâu sắc. Thật điên rồ những gì tôi nhận được từ nơi họ. Chính họ lại rao 
giảng Tin Mừng cho chúng tôi.” (Báo La Croix, ngày 28.07.2005) ! 
 
         Do đó mà Charles de Foucauld cũng đã từng bị  lôi cuốn vào 
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cơn khát khao ơn cứu độ cho các linh hồn mà Anh nhận ra trong 
Trái Tim Chúa Giêsu và lan sang trái tim Anh : “Ơn cứu độ các linh 
hồn là cuộc sống của chúng ta dưới thế gian này, cũng như cuộc 
sống của Chúa Giêsu “Đấng cứu Độ” ngày xưa. (Thư viết cho Đức 
Cha Guérin ngày 30.06.1903. 
 
        Anh nhấn mạnh chữ  Đấng Cứu Độ, khi khám phá đời sống 
của Chúa Giêsu chính là ơn cứu độ của các linh hồn đã bị hư mất, 
và Anh sẽ nỗ lực để bắt chước Chúa Giêsu cả trong việc này nữa. 
 
          Và  trước hết, muốn làm cho Chúa Giêsu ngự trong Bí tích 
Thánh Thể  hiển trị , chính Anh đã phải làm cho đức ái, tính hiền 
lành, sự tận tuỵ với hết mọi người, lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu 
xuất hiện trong cả cuộc đời mình. Anh thành công đến độ có đông 
người tìm đến, như trong Tin Mừng. Nhà nguyện, các căn buồng và 
bệnh xá do quân đội xây cho Anh bằng gạch đất sét phơi khô 
nhanh chóng đầy người lui tới. Đó không còn là một nơi ẩn tu nữa 
mà là một tổ ong, được những người cư ngụ đặt tên là“nhà huynh 
đệ”. Anh viết   : “Hằng ngày, có khoảng sáu mươi đến một trăm 
người đến thăm tôi”. Nào là kẻ ăn xin, người đau yếu, người nô lệ. 
Anh muốn là linh mục dâng Thánh Lễ, chưng bày Mình Thánh 
Chúa và sau đó lẩn mình vào giữa các tín hữu để cùng tôn thờ, 
nhưng khu ẩn cư của Anh lại biến thành nơi công cộng. Tất cả sự 
cùng quẫn của con người bày ra hết tại nơi Anh ở. Trong khi Chúa 
Giêsu vẫn thinh lặng, toả sáng một cách huyền nhiệm nơi Thánh 
Thể, thì chính Anh phải là công cụ kín ẩn của Người, nhưng Anh 
cũng là linh mục, người đại diện sống động, phát biểu nhân danh 
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Chúa Giêsu, là hiện thân của lòng bác ái và sự tận tuỵ vô bờ bến 
của Người. 
 
            Một cách âm thầm, người tôi tớ sẽ thấm nhuần đòi hỏi ấy 
và tự trao ban chính mình. Anh muốn trao ban Đức Giêsu, Anh 
cảm thấy bị lôi kéo phải cho đi chính mình và không phải là không 
có sự giằng co : Anh thấy mình quá bận rộn, quá bị tiêu hao vì đức 
ái huynh đệ. Nhưng chính điều cuối cùng này khuất phục được 
Anh. Vì thế, Anh sẽ làm cho mình trở thành người cứu độ, theo 
gương Chúa Giêsu, và Mầu nhiệm Thánh Thể, thay vì trước hết là 
mầu nhiệm để tôn kính, lại trở nên mầu nhiệm về cuộc đời Anh, 
dâng hiến, chịu sát tế, tự hiến cho mọi người vì tình yêu. 
Dần dà Anh đi vào hoạt động của đời sống tông đồ, như các Tông 
Đồ đã làm trong suốt cuộc đời công khai của Chúa, và cuối cùng 
Anh được Laperrine “thả vào Hoggar”. Anh rời Béni-Abbès ngày 
03.05.1905 và, sau ba tháng hành trình, Anh viết : 
  
          “Tôi chọn Tamanrasset, ngôi làng với hai mươi hai nóc nhà 
nằm trong vùng núi, giữa lòng Hoggar, xa cách mọi trung tâm quan 
trọng. Có vẻ như không bao giờ phải cần đến đơn vị trú phòng, điện 
tín, kể cả người châu Âu và còn lâu mới có người đến truyền giáo. 
Tôi bán mấy con lạc đà của mình, dựng một căn lều, đặt Mình 
Thánh Chúa trong đó. Tôi sẽ làm một ngôi nhà hết sức nhỏ, hai 
phòng mỗi phòng hai mét vuông, một để làm nhà nguyện, một còn 
lại làm buồng riêng.” 
 
         Anh có một khu vườn, những con dê, và nhận sự giúp đỡ của 
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người Touareg. Bất chấp tình hình bất an của khu vực ít lâu sau khi 
nằm dưới sự thống trị của người Pháp, Anh cứ thực hiện những 
cuộc đi thăm các ngôi làng và những trại tạm trú vùng lân cận.  
 
ĐAN SĨ TRUYỀN GIÁO 
  
           Từ lâu, hai từ ngữ ấy đối với Anh có vẻ  đối nghịch nhau. 
Anh nói ra điều đó vào năm 1905, khi Anh đến định cư tại 
Tamanrasset, và còn nhắc lại vào năm 1907, trong lúc tự lý luận 
: “Mình là đan sĩ, chứ không phải là nhà truyền giáo, mình làm việc 
bằng sự thinh lặng, chứ không phải bằng lời nói”. Nhưng tác vụ của 
Chúa Giêsu - Thánh Thể thầm lặng thôi thúc Anh phải nói về 
Người và do đó, anh phải làm hồi sinh đời sống Chúa Giêsu theo 
Tin Mừng. Thay vì chỉ mang Chúa Giêsu trong Hình Bánh, cùng 
với Người trở thành tấm bánh được hiến dâng, bị sát tế và cho đi, 
và vì vậy Anh trở thành “một Đức Kitô khác”. 
 
           Ngày lại ngày, miệt mài cử hành các Mầu Nhiệm Thánh, 
vị linh mục và các linh hồn tận hiến tham dự vào đó với tình yêu, 
gắn bó với Chúa, nhận ra mình được kêu gọi noi theo những gì 
mình cử hành: “ Imitamini quod tractatis – Hãy noi theo việc con 
làm”. 
Chúng ta thấy lời khuyên bảo ấy khi Đức Giám Mục phong chức 
linh mục thể hiện nơi Cha Foucauld, bên ngoài, do hoàn cảnh, do 
những yêu cầu của các bề trên, và tiếng gọi của các linh hồn, còn 
bên trong, do lòng bác ái của Đức Kitô. Anh không nói ra được hết, 
nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy Anh. 
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         Anh viết : “Con thấy tất cả những gì không phải là lòng đơn sơ 
tôn thờ Đấng Chí Ái thì cũng bằng không, cũng như đôi tay con 
buông thõng ngay sau khi rời khỏi chân Nhà Tạm.” ( Thư gửi Cha 
Huvelin, ngày 10.06.1903) 
 
          Anh không hề đề cao bản thân hoặc giá trị  tông đồ của mình. 
Anh chỉ có một suy nghĩ : trở lại Béni-Abbès hoặc, khi đang ở 
Tamanrasset, lánh mình vào một nơi cô tịch để được ở bên chân 
Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu là tông đồ và nhà truyền giáo duy nhất 
thực hiện qua tay Anh. 
 
          Nhưng đồng thời, qua thư gửi Đức Cha Guérin, Anh để lộ 
cho thấy ngọn lửa tông đồ đang thiêu đốt tâm hồn anh : 
 “Con thật đáng thương vô cùng, tuy đã hoài công tìm kiếm song 
trong con chỉ có một ước ao duy nhất là : Nước Cha trị  đến !... 
Danh Cha cả sáng ! Đức Cha hỏi con có sẵn sàng rời Béni-Abbès để 
quảng bá Tin Mừng hay không: thưa con sẵn sàng đi đến tận cùng 
thế giới và sống cho đến ngày Phán Xét để làm việc đó.” 
 
        Thật là tương phản ! Cùng một mâu thuẫn như thế xâm chiếm 
Trái Tim Chúa Giêsu, thức suốt đêm để cầu nguyện, hoàn toàn đắm 
chìm trong chiêm ngắm, trong sự kết hiệp với Chúa Cha. Nhưng 
chính Ý Định của Thiên Chúa thôi thúc Người hành động và bước 
vào cuộc sống công khai. Anh Charles de Foucauld cũng vậy, từ 
năm 1903, năm Anh chọn lựa tiến vào giữa sa mạc, ngay cả việc 
phải trả cái giá đắt nhất dành cho linh hồn Anh vốn khát khao tôn 
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thờ Thánh Thể, cái giá phải chịu để mất đi những ngọt ngào của sự 
Hiện Diện bên chân Đấng Chí Ái trong cô tịch và thinh lặng, thậm 
chí phải trả giá bằng việc không được cử hành Thánh Lễ và rước lễ. 
 
           Anh đã đồng ý làm linh mục bởi vì không gì hiệu quả đối với 
phần rỗi các linh hồn cho bằng Hy Tế Thánh của Thánh lễ. Bấy giờ 
Anh được Thánh Thần thúc đẩy tiến lên, được mời gọi bước đi 
ngay giữa xứ sở những người Touareg, ở đó Anh không thể cử 
hành, do thiếu người giúp lễ. Trong khi đó, Anh là người đặt Hy Tế 
của Chúa Giêsu lên trên hết ! Nhưng vì nhu cầu của các linh hồn 
đòi buộc, anh hy sinh. Và anh không ngừng tự nhủ mình chẳng là 
gì cả, không một giây nghĩ rằng hoạt động của mình giá trị hơn 
hoạt động cứu chuộc của Đức Kitô trong Thánh Lễ, anh đạt tới sự 
sung mãn của đời sống truyền giáo. Anh viết: “Vâng phục là thước 
đo tình yêu”. Không chỉ vâng phục, mà còn chấp nhận cả những 
khó khăn, những nỗi nhọc nhằn, hiểm hoạ và cái chết nữa. 
 
          Hàng ngàn tiếng nói kêu gọi Anh sống như thế như là một sự 
bắt chước Đức Giêsu cách hoàn hảo hơn. Theo tiếng gọi tình yêu, 
Anh tiến lên phía trước. Tại Tamanrasset, Anh làm việc miệt mài để 
biên soạn một cuốn tự điển Pháp-Touareg, thu thập và dịch thuật 
các bài thơ. Anh sống tiết độ, tự muốn trở nên “bé mọn và dễ gần”, 
hết sức bé mọn, hết sức nghèo khó đến nỗi ăn uống rất qua quít, 
không tự chăm sóc sức khoẻ và, mắc chứng scorbut, nhiều lần cận 
kề với cái chết. 
 
           Tuy nhiên, do hoàn toàn đắm sâu vào sự khiêm hạ, lệ thuộc 
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vào sự tôn thờ, chiêm niệm và chú tâm vào Chúa Giêsu-Thánh Thể 
như thế, nên đời sống truyền giáo ấy hoàn toàn là đặc sủng. Đó 
không phải là một chức phận, nhưng là một hồng ân dư tràn, một 
góp phần nguyên tuyền vào Nhân Tính thánh thiện của Đức Kitô 
và Thánh Thể của Người. Anh Charles chỉ muốn một điều : tan 
biến, không là gì cả, chẳng làm gì hết, mà chỉ để Chúa Giêsu hành 
động. Và Chúa Giêsu hành động…bằng cách thúc đẩy Anh đem 
Tin Mừng cứu độ đến cho người khác : “Chính chức tư tế thần bí 
của linh hồn trung tín mới tự hiến và dâng Chúa Giêsu cho tất cả 
mọi ý định của Đấng Cứu Độ thần linh […] và, như Chúa Giêsu, 
suốt đời xả thân đem ơn cứu độ đến cho mọi người.” (Thư gửi 
Joseph Hours, 01.10.1916). 
 
            Anh chấp nhận ơn gọi truyền giáo ấy như một thập giá. Anh 
viết: “Hãy đi con đường hẹp, đó chính là thập giá Đức Giêsu Nazareth”. 
          “Để Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, để không còn là con 
sống, nhưng Trái Tim Chúa Giêsu sống trong con, như Người đã 
từng sống ở Nazareth.” (Thư gửi Đức Cha Guérin, ngày 02.07.1907) 
           “Không ngừng đọc đi đọc lại Tin Mừng để luôn có trong tâm 
trí những hành vi, lời nói, tư tưởng của Chúa Giêsu, để suy nghĩ, nói 
năng và hành động như Chúa Giêsu.” (Thư gửi Joseph Hours, ngày 
03.05.1912) 
 
           Như  vậy, trước hết là chìm đắm trong sự hiện diện của Chúa 
Giêsu, sau đó Anh Charles, thừa tác viên rất mực khiêm hạ của Vị 
Linh Mục Tối Cao và Hy Tế, mới hoàn toàn đạt đến sự hiệp thông 
đồng công cứu chuộc và tham gia vào công việc tông đồ của Chúa 
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Giêsu. Anh góp thêm được một chút nhân tính vào với Người. Đó 
là thời của Công Vụ Các Tông Đồ. Ở Tamanrasset, Assekrem và 
trong những chuyến đi xa cùng với người Touareg, ở giữa họ, xa 
Chúa Giêsu và không có sự hiện diện của Người trong Thánh Thể, 
trong sự tự lập hoàn toàn như các Tông Đồ đã trải qua sau khi 
Chúa Giêsu ra đi. Người đã vượt qua cái chết, sự Phục Sinh và 
Thăng Thiên. Khi Chúa Giêsu về Trời, các Tông Đồ tự thấy mình 
không bị bỏ mặc, nhưng đầy Thánh Thần sau ngày Hiện Xuống, để 
hoạt động như Chúa Giêsu, để làm những công việc mà Chúa 
Giêsu đã làm xưa, để nói nhân danh Người. 
 
         Trong những năm tháng cuối đời, Anh Charles de Foucauld 
đã đạt tới thời điểm của các Tông Đồ xưa. Ngay cả mối bận tâm hy 
sinh tự xóa mình trước ý nghĩ duy nhất là chỉ thực thi ý Đấng Chí 
Ái, cùng chung ý định với Đấng Chí Ái, cũng chỉ để trở thành một 
dụng cụ cho Nhân Tính cứu chuộc kết hợp với thiên tính của 
Người. Như vậy, thật thánh thiện biết bao ! 
 
        Người ta bảo gần như Anh đã bị “ thế tục hoá” ! Và có lẽ đúng 
vì anh nói năng, yêu mến, tận tuỵ, hy sinh trọn vẹn, để cho người ta 
ăn mỗi ngày như Đức Giêsu trong Tin Mừng. Người ta đã thoát ra 
khỏi mọi nghi lễ; có vẻ như người ta đã vượt quá chúng bởi vì như 
có một cuộc nhập thể mới của Đức Kitô trong sự thánh thiện hoàn 
hảo, trong đó trái tim của người tông đồ trở nên một với Trái Tim 
Đức Kitô. Bản thể của người tông đồ hoàn toàn được hiến sinh, 
hoàn toàn được sát tế, đã được phục sinh cùng với Đức Giêsu Kitô 
: Una cum Christo hostia, cor unum, “ trở nên một lễ vật,  một trái 
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tim với Chúa Kitô ”.  
 
III/. TỬ VÌ  ĐẠO 
 
          Hoạt  động tông đồ của Cha Foucauld là hoạt  động tông 
đồ của một vị thánh đã  chết và sống lại cùng với Chúa Giêsu Kitô, 
sau khi đã trải qua các giai đoạn : từ bỏ và nghe theo “việc dạy dỗ”, 
tiếp đến trải qua những ngọt ngào trong đời sống ẩn dật, tận hưởng 
chính những ngọt ngào ấy, bằng cách quên mình đi và quên hết 
mọi sự vì Đấng Chí Ái, sau hết là làm linh mục và sống đời truyền 
giáo cho đến khi chịu sát tế chính mình hoàn toàn. Đó là chương 
trình mà Anh đưa ra cho chúng ta trong Luật Dòng Tiểu đệ Thánh 
Tâm. 
 
          “Mỗi ngày các tiểu đệ hãy nghĩ rằng một trong những ơn huệ 
được Đấng Phu Quân ban cho, chính là niềm hy vọng vững vàng sẽ 
được kết liễu cuộc đời mình bằng chịu chết vì đạo : hãy không 
ngừng dọn mình để đón nhận kết thúc diễm phúc ấy; hãy hành động 
mọi lúc cho phù hợp với linh hồn được lòng nhân hậu Đấng Phu 
Quân kêu gọi để lãnh nhận – có thể rất sớm – hồng ân tuyệt vời 
ấy…hãy bằng những ước ao, những lời cầu nguyện mà kêu xin thời 
khắc hồng phúc chứng minh với Đấng Tình Quân “dấu ấn của tình 
yêu vĩ đại nhất” này; chớ chi mọi giây phút, các Tiểu đệ đều xứng 
đáng với một ơn gọi như thế.” 
 
          Để đạt được như vậy, Charles de Foucauld chỉ cho chúng ta 
con đường. Từ đầu, Anh tìm kiếm “hy sinh lớn lao nhất có thể”, 
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bởi vì “hy sinh chính là bằng chứng cao cả nhất của tình yêu” (Suy 
niệm về các Tin Mừng, tại Nazareth, theo Mt. 2,11). Và như vậy, khi 
dấn thân vào đời sống Xitô, điều Anh tìm kiếm, chính là vác thập 
giá, gắn bó vào đó chừng nào còn làm Chúa hài lòng… Từ đó, anh 
chịu đau khổ mỗi ngày, hãm mình, quên mình vì yêu Chúa. 
 
         Chính tại Akbès, vào năm 1895, mà ước ao được chết vì đạo 
hình thành trong Anh. Anh nhìn thấy các Kitô  hữu chịu tử vì đạo 
khắp vùng chung quanh đan viện tách biệt, hẻo lánh của các đan sĩ, 
và Anh nghĩ có thể một ngày nào đó sẽ đến lượt hết thảy mọi người 
trong đan viện. Tâm hồn Anh bừng cháy ý tưởng ấy, như người ta 
gặp thấy trong các thư từ liên lạc của Anh. Nhưng trong khi những 
người lính Thổ bảo vệ người Pháp, thì họ lại cắt cổ những người 
Armeni : “Thật đau đớn khi được an toàn bên những người chuyên 
cắt cổ anh em mình. Thà chịu đau đớn với những người anh em ấy 
còn hơn là được những kẻ bách hại bảo vệ.” (24.6.1896) 
 
          Kết luận thần bí : Thầy Marie-Albéric cho rằng thầy không 
được ơn tử vì đạo là vì thầy không xứng. 
 
        Kết luận thực tiễn : nếu không muốn để vuột mất lần tới, 
thì cần phải trở nên bé  mọn hơn, nghèo khó hơn, đồng hình đồng 
dạng với Chúa Giêsu hơn, bởi vì khi chúng ta nổi tiếng và được 
kính mến, những kẻ bách hại sẽ đến bảo vệ chúng ta để tránh 
những rắc rối về ngoại giao ! 
Chính vì thế mà Anh rời Dòng Trappe, để đến Nazareth tìm một 
cuộc sống khiêm hạ, nghèo khó, vô danh và bị khinh rẻ, giống với 
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Chúa Giêsu hơn, như chúng ta đã đề cập, và như thế mới có cơ hội 
tốt hơn để được chết vì đạo. 
 
           Chính từ Nazareth mà chúng ta đọc thấy những ghi chú 
mang tính ngôn sứ nổi tiếng như sau : “Ý tưởng của con về cái chết. 
Hãy nghĩ rằng con sẽ phải chết vì đạo, bị tước đoạt hết tất cả, nằm 
sõng soài trên đất, trần truồng, không ai nhận diện được, lênh láng 
máu và đầy thương tích, bị giết chết một cách tàn bạo và đau 
đớn...Và con hãy ước ao việc ấy xẩy ra trong ngày hôm nay…Để Ta 
ban cho con ân huệ cao cả ấy, con hãy trung thành tỉnh thức và vác 
thập giá. Hãy coi như cả đời con dều qui về cái chết ấy: từ đó con 
sẽ  thấy mọi sự chẳng còn quan trọng nữa. Con hãy năng nghĩ đến 
cái chết ấy để dọn mình và để đánh giá mọi vật đúng với giá trị 
thực của chúng"(tháng 6.1897) 
 
          Cha Tổng Quyền nói : “Điều tôi thấy nổi bật trong đoạn văn 
này là cái chết lúc bấy giờ đối với Anh có vẻ như sự hoàn thành 
một cuộc tìm kiếm từ xa; cần phải chuẩn bị nó. Tử vì đạo là bằng 
chứng tình yêu vĩ đại nhất mà người ta có thể chứng tỏ với Chúa 
Giêsu, sau một đời sống hoàn toàn tiêu hao để phụng sự Người. 
Phải chuẩn bị, phải sẵn sàng chịu tử vì đạo bằng cách vác thập giá 
mỗi ngày.” 
 
          Việc hướng đến chức linh mục sẽ còn nhấn mạnh đến ước ao 
ấy qua việc chứng tỏ nó bằng một lý lẽ mới : sự hy sinh của người 
linh mục, lễ vật hy tế “…cùng với Chúa Giêsu, hấp hối, chịu khổ 
nạn và chịu chết, trong mức độ  mà Chúa Giêsu sẵn lòng kêu gọi 
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Anh chia sẻ chén đắng của Người và trở nên lễ vật hy sinh như 
Người.” (tĩnh tâm chuẩn bị lãnh chức phó tế, ngày 23.03.1901). 
 
         Ở Béni-Abbès, niềm ước ao tử vì đạo chuyển sang một hướng 
mới : cho đến lúc bấy giờ, Anh Charles Chúa Giêsu đã nhận ra đó 
như là một bằng chứng tình yêu dành cho Đấng Chí Ái. Qua tiếp 
xúc với những người nghèo khổ, những người chịu thiệt thòi nhất 
giữa những người vô tín mà Anh yêu mến bằng tình thương của 
Trái Tim Chúa Giêsu, Anh mong được tử vì đạo để chứng tỏ cho họ 
thấy rằng đạo của chúng ta là tình yêu : 
          “Con cố hết sức để chứng minh cho những người anh em lầm 
lạc đáng thương ấy thấy rằng đạo của chúng ta hoàn toàn là bác ái, 
huynh đệ, mà biểu hiệu là trái tim.” (Thư gửi Cha Huvelin, ngày 
15.07.1904) 
 
          Không chỉ muốn trở nên một trái tim giữa họ, mà  trái tim ấy 
còn phải được treo cao trên một thập giá nữa kia. Từ lúc ấy, Charles 
de Foucauld sẽ ước ao được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu 
trong cuộc tử vì đạo hằng ngày qua đời sống khó khăn, khắc khổ, 
trong đó Anh gần như đã chết đi vì một vết rắn cắn, bị lâm bệnh 
nặng, bị mọi người bỏ rơi, nơi đó Anh không  hoán cải được ai, sau 
hai mươi năm vất vả làm việc tông đồ mà chẳng thấy trái chín nào. 
Trong việc chấp nhận huỷ mình ra không vì tình yêu như thế, Anh 
luôn tiến lên phía trước, càng lúc càng lột bỏ chính mình hơn. Thậm 
chí Anh không còn ý định rõ ràng về việc tử vì đạo nữa. Anh sống 
từng ngày, đặt hết tâm trí vào việc tự hiến, một cách toàn diện và 
anh hùng. Cùng với thánh Gioan Thánh Giá, người ta dám nói rằng 
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đời sống của Anh được tiếp diễn như cuộc đời Đức Trinh Nữ, vì lợi 
ích của Hội Thánh hơn là vì chính bản thân, bởi lẽ tình yêu và sự hy 
sinh đã đạt đến cực điểm : 
 
           “Em không thể nói là em ước ao được chết; trước đây em có 
mong muốn như thế; còn bây giờ, em thấy có biết bao nhiều điều tốt 
đẹp phải làm, bao nhiêu linh hồn không có mục tử chăm sóc, nhất 
là em thấy mình muốn làm một đôi chút điều thiện, làm việc một 
chút vì phần rỗi các linh hồn đáng thương ấy. Nhưng Thiên Chúa 
nhân lành yêu mến họ hơn em và Người không cần đến em. Nguyện 
ý Người được thực hiện !” (Thư gửi bà Marie de Bondy, ngày 
20.07.1914) 
 
          “Chúng ta có xu hướng dành ưu tiên cho những công việc có 
hiệu quả rõ ràng và nắm chắc; Còn Thiên Chúa lại đặt tình yêu lên 
hàng đầu và kế đến là sự hy sinh và sự vâng phục bắt nguồn từ tình 
yêu. Phải yêu mến và vâng phục vì tình yêu bằng cách hiến mình 
làm hy lễ cùng với Chúa Giêsu như Người ưa thích ! Chính Người sẽ 
cho biết Người muốn chúng ta sống như thánh Phaolô hay như 
thánh nữ Mađalêna.” (Thư gửi bà Marie de Bondy, ngày 20.05.1915) 
 
           Không còn là điều kiện cũng như bất cứ tưởng tượng nào, kể 
cả siêu nhiên, mà chỉ còn là sự hiến mình trọn vẹn một cách mù 
quáng, theo những ý định của Đấng Chí Ái. 
 
          Ngày 01.12.1916, bình minh của ngày hằng mơ ước bắt đầu 
ló dạng, nhưng Anh không hề hay biết. Anh chẳng còn ước muốn 
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điều gì khác. Anh vừa viết xong : "Sự tự hủy của chúng ta là 
phương thế hiệu quả nhất giúp chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu và 
mưu ích cho các linh hồn." 
 
        Chẳng bao lâu sau, Charles de Foucauld sẽ được tử vì đạo, như 
Đức Giêsu, để cùng với Người trở thành một Bánh Thánh, một Trái 
Tim duy nhất, vì ơn cứu độ của những người anh em của Anh.  
  
KẾT LUẬN : MỘT MẦU NHIỆM NHẬP THỂ 
 
          “Các Tiểu đệ Thánh Tâm hãy yêu thương nhau như  những người 
trong cùng một gia đình Hội Thánh. Đừng bao giờ so chiếu Dòng Tu của 
mình với bất cứ cộng đoàn nào khác. Trong trái tim anh em chỉ có một 
công đoàn duy nhất, cộng đoàn bao gồm tất cả mọi cộng đoàn : Hội Thánh 
Công giáo.” 
 
          Chẳng phải tôi muốn nhắc lại điều hai mươi tám trong Tu 
Luật chúng ta, nhưng tôi đang tìm hiểu điều gì chia cắt chúng ta 
đến vô phương cứu chữa với đám mây mười hội dòng cùng các 
hiệp hội đời sống thiêng liêng khác sống theo Cha Foucauld, được 
công nhận chính thức, và đặt chúng ta ra ngoài rìa. 
 
        Với tôi có vẻ như đó là một một nhầm lẫn về mầu nhiệm Nhập 
Thể, mà để phản bác lại, Cha Tổng Quyền và là vị sáng lập của 
chúng ta, Viện phụ Georges de Nantes, đã cảnh báo chúng ta ngay 
từ  khi lập dòng, bởi vì ngài rất sớm nhận ra điều đó nơi Cha 
Peyriguères, khi gặp nhau tại Montpellier, trước ngày sáng lập, vào 
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năm 1957. Ẩn sĩ ấy ở tại Ma-rốc, trong vùng những người Berbère, 
cùng với một vài Tiểu muội Thánh Tâm Charles de Foucauld, có 
tên gọi là “cộng đoàn Montepellier”, đã giúp ngài (Cha Tổng 
Quyền) quản lý phòng khám chữa bệnh; đó là một linh mục kịch 
liệt chống đối người Pháp. Vị này muốn hoà mình vào với những 
người Berbère, như một nhập thể mới, nhằm làm cho đời sống siêu 
nhiên từ nơi mình lan sang tất cả họ, ngay cả khi họ chẳng hiểu biết 
gì, bằng một sự Hiệp Thông các thánh theo kiểu mới; vị ấy còn 
muốn bắt chước Đức Kitô đã làm người để cứu chuộc nhân loại, 
nhưng lại quên mất một điều “Thiên Chúa làm người để con người 
được trở nên  Thiên Chúa”. Khi mặc lấy xác phàm giống chúng ta 
trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, hạ mình làm một người ở 
giữa chúng ta, Chúa Giêsu sáng lập nên Hội Thánh sau khi đã 
chuộc chúng ta bằng chính Máu của Người. 
 
         Do đó, Thiên Chúa đâu có mặc lấy xác phàm của chúng ta chỉ 
để biến đổi nhục thể của người phàm thành một Thân Thể mầu 
nhiệm, Hội Thánh của Người, bằng cách trao cho một hình hài linh 
thánh, siêu nhiên, giống với Đức Kitô. Hôm nay, khi Cha 
Peyriguères mới khởi sự, thì Cha Emmanuel Kalmongo, linh mục 
bản xứ đầu tiên của Burkina Faso, “đã thành lập tại Honda, một đan 
viện Foucauld đầu tiên, với tên gọi Đức Giêsu cứu thế, được  05 năm rồi”, 
lại bảo là đã được lôi cuốn bởi linh đạo Charles de Foucauld, hiểu 
như là một“ ý định đặt Chúa Giêsu Thánh Thể giữa những sắc dân thuộc 
một tôn giáo khác.” 
 
        Thế thì đâu còn vấn đề cứu độ đối với các linh hồn đáng 
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thương ấy, cũng chẳng còn việc hoán cải phải đạt tới và lên Thiên 
Đàng hơn là xuống hoả ngục. Chúng ta hiện xa rời Cha Foucauld 
đã từng đi vào vùng sa mạc Sahara để cảm hoá những người vừa 
mới chinh phục được, chuẩn bị việc rao giảng Tin Mừng đúng 
nghĩa phải đi theo và đi tới chỗ tử vì đạo. 
 
        Đã  thực sự chấm dứt thời kỳ trong đó“Charles de Foucauld mơ 
tới việc rao giảng Tin Mừng cho những ai được Anh gọi, một cách thẳng 
thắn, là những “vô tín”(Báo La Croix, ngày 28.7.2005). Hôm nay, “nhà 
nguyện ở Béni-Abbès đón tiếp cuộc thăm viếng của một vài khách du lịch, 
chủ yếu là người Algerie. Thỉnh thoảng họ để lại những lời nhắn trong 
cuốn sổ vàng, dành sẵn cho họ, biểu hiện thông điệp của “người anh em 
đại đồng”, theo báo La Croix : 
 
         “Chúng tôi mong rằng Hội Thánh của các bạn sẽ vẫn luôn là một 
trong những tôn giáo đàn chị bên cạnh đạo Hồi chúng tôi. Xin Thiên 
Chúa che chở tất cả mọi người.” Ký tên : một nhóm thuộc Liên Đoàn 
các Quán Trọ thanh niên người Algerie… 
 
           “Người ta tôn trọng tôn giáo của các bạn, nhưng tôn giáo của tôi 
mới là tốt nhất : Thiên Chúa, tiên tri Mohamed.” Ký tên : Lamira. 
 
           “Tất cả nguyện đường, nhà thờ, hội đường, đền thờ Hồi giáo, ở 
khắp nơi đều là nhà Chúa.” Malika. 
 
           Thật là một mù quáng kỳ quặc khi coi những lời phát biểu đó 
là “sứ điệp của người anh em đại đồng”. Cha Tổng Quyền lưu ý là 
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chắc phải có một nhầm lẫn nào đó: hoặc về phía Cha Foucauld, 
luôn toàn tâm toàn ý vì sự hoán cải của những người vô tín, nói 
chung, cho đến lúc phải chịu chết vì đạo, hoặc từ phía những người 
mạo xưng là môn sinh của Anh chỉ lo chăm chắm vào việc sùng bái 
con người, bằng một chủ nghĩa phi giáo điều và phi luân toàn diện. 
Khi tôn vinh Cha Foucauld lên bàn thờ, Đức Bênêđictô XVI khẳng 
định dứt khoát : sai lầm không phải do Charles de Foucauld, người 
tôi tớ của Chúa, mà là do các “môn sinh” của Anh. Thực ra mà nói, 
sai lầm ấy đã lan rộng trong toàn Hội Thánh do hiến chế công 
đồng Gaudium et Spes, mà theo đó “Con Thiên Chúa cách này hay cách 
khác đã tự kết hiệp với mọi người  bằng việc Nhập Thể của Người” (G.S. 
22,2). Chớ gì một cuộc Canh Tân Công Giáo mạnh mẽ chữa lành 
cho chúng ta khỏi điều sai lầm này và, một khi đã được hoà giải 
hoàn toàn, chúng ta sẽ có thể xuất phát lại để chinh phục các linh 
hồn.  
      
Tiểu đệ Bruno de Jésus 
Trích Tập san “Người đã sống lại!”  
số 39 - tháng 10/2005, tr. 5-14. 
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