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Hội Dòng Tông Đồ phát xuất từ sáng kiến của Đức cha 
Lambert. Ngày 06.01.1665 tại Xiêm La, Đức cha Lambert, 
Đức cha Pallu và 2 linh mục thừa sai là cha Deydier và cha 
Laneau đã tuyên khấn hội dòng này. 

Quy luật hay hiến chương của Hội Dòng Tông Đồ là văn bản 
mang tựa đề Ý Tưởng Hội Dòng Tông Đồ, (tiếng la-tinh là 
« Idea Congregationis Apostolicae » và tiếng Pháp là « Idée de 
la Congrégation Apostolique »). Văn bản tiếng la-tinh này gồm 
9 chương và 2 công thức khấn hiện lưu giữ được 2 bản tại Paris 
(AMEP) và 1 bản tại Rôma (APF)1. Đó là : 

AMEP, vol. 109, p. 102-120.  
AMEP, vol. 169, p. 3-25.  
APF, Acta CP, vol. 1A, f. 115r-122v. 
Và 3 bản sau thì chỉ có các công thức khấn, không có 9 chương 
quy luật : 
AMEP, vol. 116, p. 375-376, 477. 
AMEP, vol. 201, p. 269, 274. 
APF, Acta CP, vol. 1A, f. 193rv, 294rv. 

                                                
1 Chữ viết tắt : AMEP (Archives des Missions Étrangères de Paris) và APF 
(Archivio Storico di Propaganda Fide). 
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Tổng cộng 6 tài liệu viết tay trên là 67 trang bút tích. 

Dưới đây là bản dịch văn bản Ý Tưởng Hội Dòng Tông Đồ 
(Phần I). Tiếp theo là một vài tài liệu quan trọng liên quan tới 
Hội Dòng Tông Đồ (Phần II). 

 

& 
 

Phần I 
Ý Tưởng Hội Dòng Tông Đồ 

 
Chương 1 

Tổng quát về Hội Dòng 
Mục đích chính của Hội Dòng phải được thành lập này, tức 
mục tiêu Hội Dòng, là tiếp tục và bắt chước đời sống và tổ 
chức các Tông Đồ và các Môn Đệ của Đức Ki-tô. 

Hội dòng này sẽ nhận 2 hạng người :  
Một hạng sẽ là những người tiến lại gần nhất với các Tông Đồ, 
tuyên giữ cách đặc biệt nhất và nghiêm ngặt nhất đời sống tông 
đồ, sẽ gánh vác những trách vụ tông đồ nặng nhất. 

Hạng kia sẽ gồm những người noi theo các Môn Đệ bằng đời 
sống mình, luôn luôn hết sức và hết lòng tìm kiếm sự thánh 
thiện mà nhiệm vụ tông đồ đòi hỏi, và dưới sự điều khiển của 
hạng thứ nhất, sẽ đảm nhận những phận vụ được xét là hợp khả 
năng mình. 
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Chương 2 

Về những người sẽ tuyên giữ đời sống tông đồ 
Những ai tuyên khấn giữ đời sống tông đồ sẽ dấn thân và đi 
theo mục đích này : thực hành đời sống hoàn thiện và tuân giữ 
sự thánh thiện mà cương vị tông đồ đòi hỏi, để với sự trợ giúp 
và soi sáng của Thiên Chúa, có thể giảng dạy Chúa Giêsu Ki-tô 
cho các dân tộc và lo phần rỗi mọi người, nhất là những linh 
hồn bị bỏ rơi. 
Họ tuyên ba lời khấn trọn lành, nghĩa là khó nghèo, khiết tịnh 
và vâng lời nội tâm, nhờ đó họ sẽ có thể nâng mình lên và đạt 
tới một bậc sống cao siêu. 

Cách riêng, đối với lời khấn thứ nhất, họ sẽ từ bỏ quyền sử 
dụng những khả năng của tâm hồn và công việc mình mà theo 
ân sủng của Thiên Chúa. 
Về lời khấn thứ hai, họ từ bỏ mọi tình cảm quyến luyến và yêu 
mến chính mình hay với bất kỳ thụ vật nào. 
Sau cùng, bằng lời khấn thứ ba, họ chấp nhận để mình được 
hướng dẫn trong tất cả những gì họ sẽ làm, bởi tác động nội 
tâm của ân sủng Thiên Chúa. 

Về ba lời khấn này, người ta có thể nói cách chính đáng rằng 
những ai được Thiên Chúa gọi vào đời sống tông đồ, sẽ tuân 
giữ dễ dàng các lời khấn như vậy, hơn là các tu sĩ tuân giữ ba 
lời khấn quen thuộc của hội dòng họ. 

Bậc sống này phải được kèm theo việc cầu nguyện liên tục và 
hãm mình không ngơi, nếu không chẳng ai có thể trung thành 
giữ được ba lời khấn trên. Chính vì vậy, mỗi ngày phải dành 3 
giờ nguyện ngắm, không ai được bỏ qua việc này bao giờ, trừ 
phi do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà lo phần rỗi tha 
nhân, hay lo vinh quang Thiên Chúa cách nào khác.  
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Dù sao chăng nữa, họ sẽ thực hành sự khổ chế : ngủ trên nền 
cứng, hạn chế dùng rượu nho mỗi ngày, kiêng thịt và giữ chay 
mọi ngày, trừ các ngày Giáng Sinh, Phục Sinh và Hiện Xuống. 
Và khi họ đi đường, họ chỉ cần giữ việc ăn chay và kiêng thịt 
theo quy định của Hội Thánh. 

Hơn nữa, một điều rất quan trọng là họ kiêng sử dụng thuốc 
thang, chỉ dùng phương thuốc tối cao của đức tin là thánh lễ và 
các phụ bí tích của Hội Thánh.  
 

Chương 3 
Về các thừa sai khác 

Thật đáng ao ước rằng tất cả những ai được sai đi truyền giáo 
hải ngoại đều tuyên giữ lối sống đời tông đồ. Nhưng vì rất 
hiếm có những người đạt tới bậc hoàn thiện cao quý, nên cần 
có vài người trong Hội Dòng này ở bậc hoàn thiện thấp hơn, 
tuy nhiên người ta có thể trao phó cho họ một cách hữu ích, 
những nhiệm vụ liên quan tới việc hoán cải dân ngoại. 

Mục tiêu của họ sẽ là nghiêm túc tìm kiếm sự hoàn thiện Ki-tô 
giáo, để dưới sự điều khiển của những người đã tuyên giữ đời 
sống hoàn thiện, họ có thể giúp vào việc hoán cải dân ngoại và 
hoạt động cho các linh hồn bị bỏ rơi. 

Để đạt mục tiêu trên, họ sẽ tuyên ba lời khấn thông thường của 
các tu sĩ là khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Và bằng sự từ bỏ 
liên tục chính mình, họ sẽ cố gắng đạt tới sự hy sinh quên mình 
của những kẻ hoàn thiện và sự từ bỏ toàn vẹn tất cả con người 
mình. 
Họ tuyên lời khấn khó nghèo chỉ để từ bỏ việc sử dụng hoa lợi 
tài sản của họ, việc này có thể giải quyết trước khi tuyên khấn. 
Nếu họ giữ quyền sở hữu tài sản của mình sau khi tuyên khấn, 
họ sẽ có thể quyết định bán, cho hay cách nào khác, theo ý kiến 
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và sự ưng thuận của các bề trên ; ít nữa, họ giải quyết việc này 
trước khi chết và mọi sự sẽ về các người thừa kế của họ. 
Được thêm vào ba lời khấn trên là lời khấn đặc biệt vâng lời 
Đức Giáo Hoàng. Bằng lời khấn này, họ buộc mình phải mau 
chóng đến nơi mà Đức Giáo Hoàng muốn, vì việc hoán cải dân 
ngoại. 
Họ thêm một lời khấn nữa là không bao giờ cầu xin, cách trực 
tiếp hay gián tiếp, lợi lộc, đặc ân hay bất kỳ chức vụ loại nào, 
mà không có ý kiến và sự đồng ý của bề trên. 

Họ sẽ dành ra ít nhất 2 giờ nguyện ngắm mỗi ngày. 
Họ nên tập thói quen ngủ trên nền cứng, khi tại nơi truyền giáo 
không được ngủ trên giường nệm êm. Họ nên tập kiêng rượu 
nho, khi không có. 

Về việc kiêng thịt, ăn chay và thuốc thang, họ sẽ có thể làm 
như các thừa sai tại Âu châu thường làm. Tuy nhiên phải nhớ 
rằng người ta thu được rất nhiều lợi ích bằng một đời sống 
khắc khổ và đền tội hơn, khi làm mọi sự với lòng trông cậy duy 
nhất vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cách riêng do sự cần 
thiết đôi lúc buộc mình phải giữ hay phải chịu. 

Các tu sĩ được nhận vào Hội Dòng này sẽ buộc phải giữ những 
khổ chế, chay tịnh và kiêng khem mà họ đã giữ trong hội dòng 
cũ của họ. 
 

Chương 4 
Những điều kiện cần để được nhận vào Hội Dòng này 

Không ai được vào Hội Dòng Tông Đồ này với ý tưởng mình 
ghi danh giữa các người đã tuyên khấn đời hoàn thiện, tại vì 
mỗi người phải tự nhìn nhận mình bất xứng. Do đó, những điều 
kiện cần thiết được đề nghị cho họ là chính những điều kiện 
đòi hỏi nơi mọi thừa sai.  
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Tất cả những ai thấy mình được Thiên Chúa gọi đi truyền giáo 
nơi xa tại hải ngoại và làm việc cho các linh hồn bị bỏ rơi, sẽ 
có thể được nhận vào Hội Dòng này. 

Các giáo sĩ đã được đào tạo trong những chủng viện nghiêm 
túc, hay đã cho thấy một nhân đức cao siêu ở ngoài đời.  

Các tu sĩ bất kỳ hội dòng nào đã sống cách đáng tôn kính giữa 
anh em đồng dòng. 

Sau cùng, những ai đã học hành để được gia nhập hàng giáo sĩ 
mà người ta đã khảo xét cùng thử nghiệm các nhân đức, và là 
những người đã thực hành nguyện ngắm cách nghiêm chỉnh.  
Không nhận người nào chưa tới 22 tuổi hay đã quá 37 tuổi, 
người nào chưa học xong chương trình triết học, hay không học 
vài năm thần học. 

Các giáo dân dù không có học, nhưng không bị ràng buộc bởi 
hôn nhân, có lòng đạo đức vững vàng và là người có thể làm 
việc chăm chỉ tại nơi truyền giáo, thì sẽ không bị từ chối được 
gia nhập Hội Dòng này.  

Phải cẩn thận xem các ứng viên có mang dấu vết giáo thuyết 
Giăng-xê hay giáo thuyết mới lạ nào khác không. Các tu sĩ có 
thiện cảm đối với hàng giáo sĩ không, và các giáo sĩ có thiện 
cảm đối với các dòng tu không. 

Nếu một người ở ngoài đời có tiếng nhân đức, dù là giáo sĩ hay 
giáo dân, vì những lý do nghiêm trọng không thể đến các miền 
truyền giáo xa xôi nơi hải ngoại, mà xin được nhận vào Hội 
Dòng này để lo những việc tại Âu châu có liên quan tới việc 
truyền giáo, thì được phép nhận người đó, cho dù họ đã quá 37 
tuổi. Người này không buộc phải khấn vâng lời Đức Giáo 
Hoàng để đi truyền giáo hải ngoại.  
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Chương 5 

Tổng quát về thời gian thử luyện các thừa sai 
Chỉ nhận vào Hội Dòng này người nào có trí phán đoán trưởng 
thành, lòng đạo đức đáng khen ngợi và việc nguyện ngắm 
không tồi tệ. Tuy nhiên, không ai được tuyên khấn trước 2 năm 
thử luyện, để có thể thấm nhuần tinh thần thừa sai tông toà còn 
quá hiếm và quá ít được biết đến cho tới bây giờ. Các tu sĩ đã 
tuyên khấn trong một hội dòng đã cải tổ thì chỉ giữ một năm 
thử luyện. 

Mỗi ngày, họ sẽ dành 2 giờ để nguyện ngắm, và họ sẽ xét mình 
2 lần, trước bữa ăn trưa và trước bữa ăn chiều. Họ sẽ dành một 
giờ để đọc sách đạo đức. Mỗi tuần 2 lần, họ sẽ được nghe 
giảng về đời sống thiêng liêng. Mỗi ngày, họ sẽ dành 3 giờ để 
học hỏi về các vấn đề liên quan tới truyền giáo, mà một giờ 
phải dành cho việc cắt nghĩa và đào sâu Thánh Kinh. Họ phải 
học hỏi cẩn thận những gì thuộc về việc giáo dục dân chúng, 
việc cử hành các bí tích, các sách nghi thức, thánh ca và các 
nghi lễ của Hội Thánh, hoàn toàn như thể có ngày họ sẽ trở 
thành linh mục chính xứ.  

Về cách sống và cách sinh hoạt, cần giữ nét đặc thù và riêng 
biệt của Hội Dòng này. Mỗi người được hưởng tự do rộng rãi, 
bởi vì các thừa sai không được gọi sống trong nội cấm hay 
trong chủng viện. Bằng cách này, người ta hiểu được dáng dấp 
tinh thần mỗi người và trình độ học hành của họ, cùng những 
sự người ta có thể hy vọng nơi họ khi họ sống một mình và 
tách rời khỏi các bề trên, nơi những miền đất xa xôi. Họ sẽ có ít 
việc phải làm chung và họ được phép đọc kinh phụng vụ riêng, 
cũng như việc suy ngắm, đọc sách và học hành. Tuy nhiên, mọi 
người đều tuỳ thuộc vào một bề trên hay một vị trách nhiệm 
khác hướng dẫn trong việc nguyện ngắm, đọc sách thiêng 
liêng, học hành và các việc khác. 
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Tổ chức bình thường của Hội Dòng đòi hỏi họ phải thức dậy và 
dùng bữa ăn chung vào những giờ cố định. Và sau giờ kinh tối, 
họ lui về phòng riêng. 

Mọi người tập hợp trong nhà nguyện trước bữa ăn trưa và 
chiều để xét mình riêng. Các bữa ăn trưa và chiều sẽ được tô 
đẹp bằng các bài đọc Thánh Kinh, rồi lịch sử Giáo Hội hay một 
sách đạo đức khác. Chiều tối, sau giờ giải trí, họ sẽ còn xét 
mình chung trong nhà nguyện. Họ sẽ đọc chung kinh cầu Đức 
Thánh Trinh Nữ và các kinh khác. Mỗi Chúa Nhật và các ngày 
lễ, họ sẽ hát Thánh Lễ cũng như kinh chiều, và tất cả phải có 
mặt tham dự.  

 

Chương 6 

Thử luyện nơi các người cảm thấy được gọi vào đời sống 
hoàn thiện 

Thời gian thử luyện hoàn tất, những ai được nhận vào Hội 
Dòng thì liền cử hành việc tuyên khấn chung cho tất cả các 
thừa sai. 
Nếu nơi một vài ứng sinh có những dấu hiệu cho thấy họ được 
Thiên Chúa gọi vào đời sống hoàn thiện, người ta cho họ vào 
tiếp năm thử luyện thứ ba để họ chuẩn bị tuyên các lời khấn 
đời sống hoàn thiện. Lúc đó họ sẽ chuyên chăm thực tập kiêng 
khem, khổ chế và nguyện ngắm mà những ai tuyên khấn đời 
sống này phải tuân giữ. Họ sẽ phải đọc sách thiêng liêng và học 
hành cũng từng đấy thời gian như 2 năm thử luyện đầu, trừ phi 
bề trên thấy họ nên dành nhiều giờ hơn cho việc nguyện ngắm 
trong năm thứ ba này. 

Nếu người nào chưa thể chu toàn được tất cả các công việc và 
nhiệm vụ thiêng liêng của bậc sống này, hoặc chưa đủ trưởng 
thành để tuyên khấn, người đó sẽ ở lại trong bậc sống chung 
các thừa sai, và sẽ được cử đi truyền giáo hải ngoại, hay được 
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chỉ định lo các công chuyện việc truyền giáo tại Âu châu. Tuy 
nhiên, người ta sẽ không để họ mất hy vọng ngày nào đó được 
tuyên khấn khi họ tỏ ra có khả năng.  

Nếu người nào đã 40 tuổi hay hơn, là giáo sĩ, tu sĩ hoặc giáo 
dân, đã từng dâng mình làm sáng danh Chúa, đã có đời sống 
nội tâm từ nhiều năm trời, và xin phép tuyên khấn đời sống 
hoàn thiện, một khi họ đã xong năm thử luyện này, họ sẽ có thể 
tuyên các lời khấn, và họ sẽ không bị buộc phải giữ các việc 
kiêng khem và các khổ chế khác. 

Nếu các người hạng này không có khả năng tới những miền xa 
xôi để lo việc hoán cải dân ngoại, vì họ đã đạt trình độ nguyện 
ngắm cao siêu và kết hiệp rất mật thiết với Thiên Chúa, họ sẽ 
thường xuyên tham gia vào việc cứu độ dân ngoại hơn những 
ai đi rao giảng đức tin. Bằng những rên xiết, nước mắt và than 
thở đạo đức của mình, dù vắng mặt, họ sẽ làm điều mà ngày 
xưa ông Mô-sê đã làm trong lúc ông Giô-suê chiến đấu chống 
quân A-ma-lếch. Người ta có thể coi họ như những thừa sai 
bên trong và ẩn kín của Hội Dòng này. Cùng với gương sáng 
của họ, các ý kiến và việc làm của họ sẽ đem lại lợi ích vô cùng 
về mọi mặt.  
 

Chương 7 
Điều hành thiêng liêng 

Đức Giáo Hoàng và các Đức Hồng Y của Thánh Bộ Truyền Bá 
Đức Tin là những bề trên trực tiếp của Hội Dòng này. Vị bề 
trên được uỷ quyền sẽ luôn luôn là một giám mục, ngài sẽ 
tuyên lời khấn đời sống hoàn thiện trong cùng Hội Dòng này, 
và sẽ thấm nhuần tinh thần Hội Dòng. Vị này nên được Hội 
Dòng bầu ra và được Đức Giáo Hoàng công nhận. 

Có thể có một bề trên tỉnh hay đúng hơn một vị kinh lý vĩnh 
viễn do Toà Thánh chỉ định để chăm sóc những ai được Toà 
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Thánh trực tiếp sai đi, và luôn luôn do Toà Thánh sai đi, cho 
tới lúc họ đạt tới nơi thuộc sứ vụ của họ. Lúc đó, họ sẽ vâng 
phục các vị đại diện tông toà nơi này.  

Vị kinh lý sẽ quan sát cẩn thận trình độ học vấn, trí thông minh 
và khả năng của mỗi người trong thời gian thử luyện. Càng để 
các thừa sai tự do hành động, vị kinh lý cùng các phụ tá càng 
có thể kiểm tra nghiêm túc họ về mọi sự.  

Hai lần mỗi 3 tháng, và ngay cả thường xuyên hơn, vị kinh lý 
sẽ bàn thảo những vấn đề này với các phụ tá và với các thành 
viên Hội Dòng có khả năng và kinh nghiệm hơn. Vị kinh lý sẽ 
cẩn thận ghi lại những điều quan sát, những điều hữu ích liên 
quan tới việc tuyên khấn hay trách nhiệm giao phó cho họ. 
Mỗi khi một thừa sai được tuyên các lời khấn chung của các 
thừa sai, hay các lời khấn đời hoàn thiện, vị kinh lý sẽ gửi thư 
báo cho Thánh Bộ trước khi thừa sai đó tuyên khấn. Đồng thời 
vị kinh lý nhắc lại những khả năng của đương sự và cho Thánh 
Bộ biết các nhiệm vụ nào người đó có thể đảm đương để Thánh 
Bộ có thể quyết định cách có ý thức cho thừa sai đó. 
Một điều quan trọng đối với Thánh Bộ và với công cuộc truyền 
giáo là việc tuyên khấn đời sống hoàn thiện và chuyên chăm 
thực hành mọi nghĩa vụ của Hội Dòng này, nơi những ai được 
trao phó việc chăm sóc các thừa sai, thừa sai đi đến với các dân 
ngoại cũng như thừa sai ở lại Âu châu. Như vậy, họ sẽ mang 
theo, truyền bá và gìn giữ tinh thần tông đồ ở khắp nơi. 
 

Chương 8 
Quản lý vật chất 

Vì mục đích của Hội Dòng, Hội Dòng nên có lợi tức. Do đó, 
Hội Dòng có thể nhận mọi thứ của dâng tặng và có thể sở hữu 
tài sản. Và cũng vậy, một cách chính đáng, các thừa sai không 
bị mất quyền thừa hưởng gia sản. 
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Việc quản lý của cải vật chất sẽ được trao phó cho các giám 
đốc do vị giám mục đặt lên và hết sức có thể, họ sẽ là những 
giáo dân. Theo định kỳ, họ sẽ báo cáo việc quản lý cho vị giám 
mục. 
Trong những trường hợp Hội Dòng bị kiện cáo hoặc phải kiện 
cáo nơi toà án, việc này sẽ luôn luôn được làm nhân danh các 
giám đốc với tư cách giáo dân. Nếu không tìm được giáo dân 
nào trong Hội Dòng có khả năng, người ta sẽ thuê tuyển các 
người khác lo việc toà án. Vì nhất là không bao giờ cho phép 
một thành viên giáo sĩ đến các toà án lo việc kiện cáo. 
Việc cung ứng tiếp tế cho Hội Dòng sẽ luôn luôn do một giáo 
dân đảm nhiệm.  
 

Chương 9 
Vị bổn mạng của Hội Dòng 

Dự án của Hội Dòng này đã được suy tính và được tạo dựng ra 
dưới sự bảo trợ đặc biệt của thánh Giuse, bởi vì lòng sùng kính 
chân thật đối với thánh nhân giúp ta đạt được và làm lớn lên 
tình yêu nồng cháy nhất đối với Đức Ki-tô và Đức Thánh Đồng 
Trinh. Chính ở đó là nơi duy nhất tìm được kho báu của các 
người tông đồ cùng hạnh phúc và niềm vui của họ. Thánh 
Giuse được nhận là vị bổn mạng và là đấng bảo vệ Hội Dòng 
này. Hằng ngày, ngài sẽ được tôn kính với danh hiệu đó, người 
ta sẽ kêu cầu thánh nhân là sự nâng đỡ vững vàng nhất trong 
mọi cơn gian nan cần kíp. 

 
& 
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Công thức khấn 
mà các Giám Mục Héliopolis và Bérithe và các thừa sai khác 

đã dùng để tự liên kết vào với Thiên Chúa và Đức Giáo Hoàng, 
đây là công thức khấn cho những người sẽ tuyên giữ đời sống 

hoàn thiện trong Hội Dòng Tông Đồ.2 

 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Chúng tôi là những tội nhân hèn hạ nhất và là những kẻ thấp bé 
nhất giữa mọi người, nhưng nhờ sự an bài của Thiên Chúa, 
được sai đi rao giảng Tin Mừng Chúa Ki-tô cho các dân tộc. 
Chúng tôi ý thức rằng Thiên Chúa gọi chúng tôi sống hoàn 
thiện xứng với một bậc sống rất đỗi cao siêu như vậy. Do đó, 
tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Ki-tô cùng cậy dựa vào sự 
che chở của Ngài, trước mặt Rất Thánh Trinh Nữ, thánh Giuse, 
thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các thánh Tông Đồ khác, và 
toàn thể triều thần thánh trên trời,  
chúng tôi hứa và khấn với Thiên Chúa rất tốt lành và rất cao 
cả : sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và nhất là điều 
mà ba lời khấn diễn tả, nghĩa là :  

- giữ trọn vẹn linh hồn và các năng lực của linh hồn khỏi mọi 
sự ; 

- từ chối hoàn toàn sự tự do sử dụng linh hồn và các năng lực 
của linh hồn ; 

- từ bỏ trọn vẹn niềm vui hữu ý, niềm vui đó có thể nhận được 
từ một thụ vật và ngay cả từ những ân huệ bởi trời ;  
- sau cùng, phục tùng và vâng theo sự soi sáng và hướng dẫn 
của Chúa Thánh Thần trong tất cả mọi sự, theo như ơn trên ban 
                                                
2 Tựa đề trọn vẹn này chỉ có trong APF, Acta CP, vol. 1A, f. 120b. Các bút 
tích khác ghi « Công thức khấn » hay « Công thức khấn của Hội Dòng Tông 
Đồ ». 
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cho chúng tôi. 

Chúng tôi hứa vâng lời đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng, Giám 
Mục Rôma, mà chúng tôi nhìn nhận là vị đại diện duy nhất của 
Chúa Ki-tô trên trần gian, đến độ chúng tôi sẵn sàng ra đi ngay 
đến nơi nào và bằng cách nào ngài muốn sai chúng tôi tới, để 
đem các linh hồn về cho Thiên Chúa, để truyền bá đức tin và 
để Giáo Hội được vâng phục.  

Hơn nữa, chúng tôi hứa không bao giờ cầu xin một ân lộc, một 
đặc ân hay một chức vị bất kỳ nào, cách trực tiếp hay gián tiếp, 
cũng không nhận khi được ban cho, trước khi hỏi ý bề trên và 
được bề trên đồng ý. 

Chúng tôi hứa tất cả sự trên như được trình bày đầy đủ hơn 
trong bản Ý Tưởng, đồng thời còn hết lòng tuân giữ mọi luật lệ 
của Hội Dòng này. 
Chúng tôi đã khấn và đã hứa như vậy, vào ngày lễ Hiển Linh 
năm 1665, tại Juthia, kinh đô Xiêm La, trong nhà nguyện của 
chúng tôi dâng kính thánh Giuse. 

François, Giám Mục Héliopolis và Đại Diện Tông Toà xứ 
Đàng Ngoài, v.v. 
Pierre, Giám Mục Bérithe và Đại Diện Tông Toà xứ Đàng 
Trong, v.v. 
François Deydier, Thừa Sai Tông Toà. 
Louis Laneau, Thừa Sai Tông Toà.3 

 
& 

 

                                                
3 Một bản dịch tiếng Pháp « Công thức khấn » này được xuất bản trong : 
Henri Sy, La Société des Missions Étrangères. La Fondation du Séminaire 
(1663-1700), Paris, éd. Églises d’Asie, 2000, p. 94-95. 
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Công thức khấn khác 
cho các thừa sai và những người hiến thân cho Đức Giáo 

Hoàng chỉ tuyên các lời khấn dòng thông thường trong cùng 
Hội Dòng này.4 

 

Tôi là X., tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Ki-tô và trông 
cậy vào sự bảo vệ của Ngài, trước mặt Đức Trinh Nữ diễm 
phúc, thánh Giuse, thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các thánh 
Tông Đồ khác, và toàn thể triều thần thánh trên trời, 

Tôi khấn và hứa với Thiên Chúa rất tốt lành và rất cao cả sẽ 
giữ trọn đời khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời trong Hội Dòng 
Tông Đồ. 
Tôi hứa vâng lời đặc biệt Đức Giáo Hoàng để đi ngay tới nơi 
nào ngài muốn sai tôi đến để đem các linh hồn về với Chúa và 
để truyền bá đức tin. 

Hơn nữa, tôi hứa không bao giờ cầu xin một ân lộc nào, một 
đặc ân nào, hay một chức vị bất kỳ nào, và không nhận nếu 
được ban, trước khi hỏi ý kiến và được sự đồng ý của bề trên. 
Tôi hứa tất cả mọi điều trên như được trình bày đầy đủ hơn 
trong bản các luật lệ, đồng thời còn tuân giữ các quy chế tổng 
quát liên quan tới bất kỳ thừa sai nào trong Hội Dòng này. 

Để mọi sự được đáng tin nhất, các vị giám mục nói trên đã cho 
đóng con dấu của các ngài vào đây. 

Thừa lệnh của Giám Mục Héliopolis : Louis Laneau, thư ký. 
Thừa lệnh của Giám Mục Bérithe : François Deydier, thư ký. 

 
& 

                                                
4 Tựa đề trọn vẹn này chỉ có trong AMEP, vol. 169, p. 24. 
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Phần II 

Vài tài liệu liên quan tới Hội Dòng Tông Đồ 
 

1, Thư của cha François Deydier 
Nhân dịp Đức cha Pallu rời Xiêm La trở về Âu châu, cha 
Deydier đã gửi một lá thư dài 4 trang cho các bạn hữu của cha 
tại Toulon. Trong thư, cha giới thiệu Hội Dòng Tông Đồ như 
sau : 
« Ngày 20.06.1665 tại Xiêm La. 

[…]  
Thiên Chúa đã soi sáng cho Đức Giám Mục Bêrite ý định lập 
một tập thể hay hội dòng các thợ Phúc Âm, để lưu truyền được 
các sứ vụ truyền giáo của chúng tôi đang bị suy giảm tới mức 
rất thấp, vì 8 hay 10 thừa sai xuất sắc nhất của chúng tôi đã 
chết, các sứ vụ truyền giáo sẽ chấm dứt nay mai nếu không có 
việc này. Và chủ yếu vì thế mà Đức Giám Mục Héliopolis trở 
về Âu châu. Bởi vì chúng tôi làm công việc thánh thiện nhất 
của Giáo Hội, nên đời sống chúng tôi phải thánh thiện nhất và 
nêu gương sáng nhất. Để đạt được hiệu quả trên, Thiên Chúa 
đã soi sáng cho Đức Giám Mục Bérite những luật lệ hợp với 
bậc sống đó về phần nội tâm. Mỗi ngày có 3 giờ nguyện ngắm, 
ăn chay suốt đời, trừ 3 ngày Phục Sinh, Hiện Xuống và Giáng 
Sinh, ngủ trên nền cứng và vẫn giữ y phục, bình thường chỉ 
uống nước lã, từ bỏ các thuốc thang, và vài điều tương tự xem 
ra có vẻ hơi lạ thường và không thể chấp nhận được đối với 
một người tại Âu châu. Nhưng tại tất cả nơi này, người ta thích 
ứng được dễ dàng với những điều đó, gần như không thể làm 
cách nào khác được, đó là chuyện chung nơi người dân là giảm 
xuống tới độ tối cần đó, chúng tôi đã quen vậy rồi. Và chúng 
tôi suy nghĩ rằng đời sống này xem ra khó khăn tại Âu châu khi 
chúng ta bị bó buộc phải sống như vậy. 
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Về nội tâm, chúng tôi tuyên các lời khấn thông thường là khó 
nghèo, khiết tịnh và vâng lời tu sĩ, khấn vâng lời đặc biệt Đức 
Giáo Hoàng để làm việc nơi nào và theo cách nào ngài muốn 
trong việc truyền giáo hải ngoại, và không tìm hay nhận một 
bổng lộc hay công việc nào mà không xin phép và được sự 
đồng ý của bề trên, bề trên sẽ luôn luôn là một giám mục, tức 
bề trên gián tiếp, vì bề trên trực tiếp sẽ là Đức Giáo Hoàng và 
Thánh Bộ. 
Mọi giáo sĩ, tu sĩ và ngay cả giáo dân có thể được nhận vào hội 
dòng, miễn là họ không lập gia đình. Giữa nhiều sự phải lưu ý 
khi tuyển chọn, phải kiểm tra nghiêm chỉnh xem họ có thuộc 
phái Giăng-xê, có óc bài giáo sĩ, v.v. Qua đó, dù ở xa nước 
Pháp và ngoài vương quốc, chúng tôi thực tình vâng theo ý 
hướng của Đức Vua và tất cả những gì Toà Thánh đã dạy 
chống lại các kẻ theo Giăng-xê. 

Nhưng điều mà chúng tôi tự buộc mình bằng ba lời khấn khó 
nghèo, khiết tịnh và vâng lời, thì nằm ở đáy sâu và bên trong ba 
nhân đức đó.  
Nghĩa là về lời khấn thứ nhất, không chỉ là sự từ bỏ và từ chối 
chiếm hữu mọi của cải bên ngoài, nhưng ngay cả những của cải 
bên trong là lý trí để chỉ còn theo ánh sáng của đức tin, và tất 
cả những gì tạo nên bản chất của chúng ta và làm chúng ta 
thành con người, ngay cả những của cải phú quý mà không ai 
cất được khỏi chúng ta, đó là những năng lực của linh hồn 
chúng ta và sự tự do riêng của chúng ta mà ngay cả Thiên Chúa 
cũng không hề xâm phạm. Chúng tôi từ bỏ tất cả chính mình và 
sự tự do sử dụng để có thể đặt mình vào tay Thiên Chúa và vào 
Thần Khí của Chúa Giêsu Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng đã nên 
nghèo khó để chúng ta được giàu có và là Đấng đã hoá ra như 
không để cho chúng ta nên cái gì đó. 
Bằng lời khấn thứ hai như sự kết hiệp của tâm hồn chúng ta, 
yêu mến bất kỳ thụ vật nào thì như một tội ngoại tình thiêng 
liêng phản lại lòng trung thành mà chúng ta phải giữ đối với vị 
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Hôn Phu tuyệt vời của chúng ta. Chúng tôi từ bỏ tình yêu đối 
với tất cả thụ vật để chỉ yêu mến và chỉ giữ con tim cho duy 
nhất Chúa Giêsu Ki-tô. 

Sau cùng, đối với lời khấn vâng phục, vì chúng ta biết rằng 
Thiên Chúa « đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong 
lòng anh em mà kêu lên : ‘Áp-ba, Cha ơi !’ » [Gal 4,6] ; và 
chúng ta được tạo thành đền thờ của Thánh Thần, « anh em 
không biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa » [1 Cor 3, 
16] ; và mọi Ki-tô hữu phải mặc lấy Thánh Thần khi chịu phép 
Rửa Tội, « bất cứ ai được thanh tẩy, đều mặc lấy Đức Ki-tô » 
[Gal 3, 27] ; và chính Thánh Thần « đến giúp đỡ chúng ta là 
những kẻ yếu hèn » [Rm 8, 26], chúng tôi khấn vâng phục theo 
những tác động của Chúa Thánh Thần như ân sủng Người ban 
cho. Người sẽ làm cho chúng ta thuộc về Người. Bởi vì ai 
muốn sống theo sự hướng dẫn của Người thì dễ dàng biết điều 
Người muốn hay điều Người không muốn. Chính ở điều này 
mà lòng chúng ta sinh ra cứng cỏi, « luôn luôn chống lại Thánh 
Thần » [Cv 7, 51], đó là điều chúng tôi chú ý tới trong ơn gọi 
chúng tôi.  

Và liên quan tới các phận vụ chúng tôi, chúng tôi đã lo liệu mọi 
sự cho tập viện, cho những ai được xét là chưa thích đáng với 
việc tuyên khấn này thì chỉ giữ những luật lệ hợp với tất cả các 
thừa sai khác tại Pháp, về những người kém thể lý, người được 
hưởng huê lợi, và sau cùng về nhiều người khác mà chúng tôi 
có thể xét rằng họ cần trong việc thành lập tổ chức này. […] 

Đó là điều mà chúng tôi đã long trọng khấn giữ trước Thiên 
Chúa và toàn thể triều thần thánh trên trời vào ngày lễ Ba Vua. 
Đó là món quà nhỏ mà Chúa Giêsu đã muốn chúng tôi dâng lên 
Ngài sau một cuộc tĩnh tâm 40 ngày, một việc chuẩn bị nhiều 
năm trời bằng những khổ chế thể xác. »5  
 
                                                
5 AMEP, vol. 116, p. 563-564. 



 18 

2, Thư gửi Đức Giáo Hoàng 
Sau đây là lá thư Đức cha Lambert viết gửi Đức Giáo Hoàng 
xin công nhận Hội Dòng Tông Đồ. 

« Kính trình Đức Thánh Cha, 
Nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng con hội nhau tại kinh 
thành Ayutthaya6, điều cần thiết cho chúng con là cùng bàn 
thảo kỹ lưỡng về những sự liên quan tới sứ vụ truyền giáo của 
chúng con. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về những điều thuộc 
nhiệm vụ tông đồ của chúng con, chúng con đã tóm lại vào 2 
điểm sau : một là tránh xa các thói xấu đã du nhập vào nơi này, 
hai là đưa ra vài đề nghị theo giáo lý Phúc Âm. 

Chính vì thế, nhờ Đức Giám Mục Héliopolis, chúng con kính 
gửi lên Đức Thánh Cha công đồng này mà chúng con đã cử 
hành về chuyện trên, để được phê chuẩn nếu Đức Thánh Cha 
xét là thích đáng. Nhưng vì những huấn thị của công đồng này 
sẽ vô ích và vô hiệu nếu không được đem ra thực hành, chúng 
con đã quyết định tuân giữ một lối sống vững chắc, phù hợp 
với các người tông đồ. Đã từ lâu, nhiều người trong chúng con 
theo lối sống này, và người khác thì theo từng giai đoạn một 
cách tốt nhất, nhờ ơn Chúa giúp. Trong lối sống này, có thể có 
dấu chỉ sự tái sinh. Chính vì vậy, kinh nghiệm cho chúng con 
thấy kỷ luật này không hề phương hại sức khoẻ thể xác, nhưng 
đem lại sức mạnh cho tinh thần. Không có gì phải ngạc nhiên, 
vì chính Chúa Giêsu Ki-tô Chúa chúng ta [đã truyền dạy] lối 
sống này, không những cho các tông đồ của Ngài tại Đông Ấn 
mà còn cho mọi người muốn theo Ngài, khi nói : « Ai muốn 
theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày 
mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; 
còn ai liều mất mạng sống mình vì ta, thì sẽ cứu được mạng 
sống ấy. » (Luca 9, 23-24). 
                                                
6 Như trong một số bút tích khác, ở đây Đức cha Lambert gọi kinh đô Xiêm 
La bằng tên « Sion ». 
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Qua đó, thật rõ ràng cho chúng con rằng phải đặt sự cứu rỗi 
linh hồn trước sức khoẻ thể xác. Dựa vào chân lý của lời dạy 
trên và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, chúng con đã mạnh dạn tuyên 
khấn với Thiên Chúa tuân giữ lối sống đó, theo cách thức 
chúng con áp đặt cho chính mình, bằng bản luật ngắn và hiệu 
nghiệm của chúng con. 
Nhiều sự đã thúc đẩy chúng con làm việc này : đương nhiên, 
lời khuyên của Chúa phải là giới luật cho các thừa sai tông toà ; 
lối sống đó cần thiết tại những miền này là nơi việc kiêng khem 
và chay tịnh được quý trọng ; để luật lệ Phúc Âm không bị tăng 
lữ ngoại giáo chê bỏ, họ là những người giữ một đời sống khổ 
chế ; sau cùng, để đem lại một gương sáng cho các tu sĩ vùng 
Đông Ấn và các miền này, họ cho rằng một lối sống như vậy 
thì không thể thực hiện được. Do đời sống buông thả của họ, 
họ đã làm ô danh đạo công giáo cách nặng nề. 

Tuy nhiên, để khởi sự công trình này, phải cần sự tiếp nối và 
chứng nhận của Toà Thánh, điều mà chúng con quỳ gối dưới 
chân Đức Thánh Cha tha thiết nài xin. Nếu điều đó được ban 
cho chúng con, chúng con hy vọng rằng nhiều người yêu mến 
ánh sáng Chúa Ki-tô và toàn thể dân Ki-tô hữu sẽ lợi dụng 
được lời khuyên dạy này. […] 

Con cũng xin Đức Thánh Cha 2 điều : một là cho con ra khỏi 
sứ vụ tông toà này vì những lý do rất chính đáng mà con đã 
trình bày trong những thư trước7, hai là cho con được phép 
lành của Toà Thánh. 

Tại kinh thành Ayutthaya, ngày 20 tháng 1 năm 1665.8 
                                                
7 Lá thư xin từ chức đầu tiên gửi Đức Giáo Hoàng là thư « Cum sint mihi » 
(10/10/1662). Sau đó, Đức cha Lambert còn lập lại trong nhiều thư khác : 
« Matura deliberatione » (12/07/1662), « Nihil est quod » (13/10/1663) và 
« De his omnibus » (19/10/1667), không kể những thư xin từ chức gửi về 
Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. 
8 « Datum Sionis in urbe regia anno Incarnationis millesimo sexcentissimo 
sexagesimo quinto decimo kalendas februarii. » [sic]. 
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Đầy tớ rất khiêm nhường và người con rất vâng phục của Đức 
Thánh Cha, 
Pierre, Giám Mục Bérithe. »9 

 

3, Thư gửi Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin 
Sau lá thư gửi Đức Giáo Hoàng, đây là lá thư Đức cha 
Lambert gửi các Hồng Y tại Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin xin 
phê chuẩn Hội Dòng Tông Đồ. 
« Kính trình quý Đức Hồng Y, 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng miền Đông Ấn và những vùng đất 
nơi này, đã trao đổi chín chắn với nhau, và đã dâng lên Thiên 
Chúa những lời cầu nguyện, chúng con nghĩ là phải xin Đức 
Giám Mục Héliopolis đi Rôma tường trình tình trạng tồi tệ nơi 
đây. 
Đã nhiều lần, con trình bày cho quý Đức Hồng Y các nguyên 
nhân sự xấu đó, mà chúng con không tìm ra nguyên nhân nào 
khác hơn là chính tội lỗi của các thừa sai. Họ đã không sống 
như thừa tác viên của Chúa, nhưng như là kẻ thù của Thánh 
Giá Đức Ki-tô. Khi chúng con suy nghĩ tìm cách sửa chữa, điều 
đó đối với chúng con xem ra luôn luôn khó khăn. Bởi vì, không 
chỉ bàn chân, bàn tay hay cánh tay, nhưng toàn thân các hội 
dòng đã hư hỏng tại những xứ này. Sự thể đã tồi tệ đến nỗi các 
tu sĩ bỏ rơi cả phong cách ý tứ và đức vâng lời. Chúng con đã 
bàn tới vấn đề này trong công đồng của chúng con, vì sợ ngày 
nào đó chúng con sa ngã vào chính những mù quáng trên. 

Nhưng công cuộc truyền giáo sẽ ra sao, nếu không có những 
người tông đồ khác thay thế họ ? Thật luống công tìm người có 
khả năng gánh vác công tác thiêng liêng này tại các nơi đây, 
dẫu biết rằng không gì là không thể được đối với Thiên Chúa là 
                                                
9 Thư « Congegatis in unum » : APF, vol. 227, folios 122rv et 125r. 
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Đấng nâng người nghèo khốn trỗi dậy từ chốn phận dơ hèn. Do 
vậy, trông cậy vào trợ lực của Thiên Chúa và đau đớn vì máu 
Đức Ki-tô đổ ra, chúng con xét phải theo một lối sống xứng 
đáng với các môn đệ của Chúa. Kinh nghiệm đã cho chúng con 
thấy lối sống này rất hữu ích cho thừa tác vụ chúng con, không 
gây hại tới sức khoẻ thể xác, mà còn đem lại nhiều thể lực tinh 
thần. Cái khó khăn duy nhất ở đây là tự thuyết phục chính mình 
rằng điều đó như vậy là tốt. 
Chính vì thế, tất cả những gì chúng con đã làm cho Thiên 
Chúa, chúng con xin trình lên Thánh Bộ. Nếu Thánh Bộ chuẩn 
nhận, chúng con hy vọng kiểu sống này trong tương lai sẽ hữu 
ích cho công cuộc truyền giáo. Đây là phương cách mạnh mẽ 
nhất chúng con đã nghĩ sử dụng tới để chống lại sự đồi bại 
chung nơi các thừa sai. Bởi vì giống quỷ đã nhập vào linh hồn 
các thừa sai, chỉ có thể trừ ra được bằng cầu nguyện và chay 
tịnh. Nếu chúng con được Thánh Bộ cho phép theo quy chế của 
chúng con, chúng con không thấy nguy hiểm nào, đối với 
chúng con và đối với các thừa sai, khi kiên trì tuân giữ. Trái lại, 
chúng con tin rằng sẽ được Thiên Chúa chấp nhận như một của 
lễ có thể hiến dâng được. Và nếu có một phương pháp chống 
lại sự thoái hoá của các tu sĩ nói trên nơi những miền này, thì 
chẳng có phương pháp nào hiệu quả hơn là phương pháp đặt 
chính mình theo lời dạy của Phúc Âm. Do đâu mà họ sa ngã, 
nếu không phải vì họ là tông đồ nhưng lại theo một kiểu sống 
tầm thường. 

Chính vì vậy, ý thức sự yếu đuối của mình và lối sống mà một 
người tông đồ phải giữ vượt quá sức mình, con đã thường 
xuyên xin Thánh Bộ cho con ra khỏi các sứ vụ truyền giáo. Và 
nay con lại tha thiết tái xin quý Đức Hồng Y điều đó.10 

                                                
10 Đức cha Lambert đã nhiều lần gửi thư về Thánh Bộ xin từ chức đại diện 
tông toà : thư « De dubiis » (ngày 10/10/1662), thư « Cum audierit » (ngày 
10/07/1663), thư « Cum apud » (ngày 09/02/1664), và thư « Inclinatis 
omnio Indianum » (ngày 20/01/1665) này. 
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Tại kinh đô Ayutthaya, ngày 20 tháng 1 năm 1665.11 

Người tôi tớ rất khiêm nhượng và rất vâng lời của quý Đức 
Hồng Y, 

Pierre, Giám Mục Bérithe, Đại Diện Tông Toà. »12 
 

4, Thư của Đức Hồng Y Barberini 
Ngày 13.08.1669, tại Rôma, Uỷ Ban Đặc Biệt của Thánh Bộ 
Truyền Bá Đức Tin họp bàn về Hội Dòng Tông Đồ. Uỷ Ban 
quyết định không cho phép lập hội dòng này. Và ngày 24 tiếp 
theo, Đức Hồng Y Antonio Barberini, tổng trưởng Thánh Bộ, 
đích thân viết thư báo tin trên cho Đức cha Lambert.  

« Kính thưa Đức Cha, 
Giữa các vấn đề khác nhau mà Đức Giám Mục Héliopolis đã 
đề nghị lên Thánh Bộ này, một vấn đề không kém quan trọng 
là vấn đề đã được trình bày đầy đủ và rõ ràng về các lời khấn 
mà Đức Cha và vài vị trong số các thừa sai của các ngài đã 
tuyên. Đức Giám Mục Héliopolis đã rất khẩn khoản xin Thánh 
Bộ phê chuẩn các lời khấn đó. 
Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng về một đề tài rất hệ trọng như thế, 
và sau khi lắng nghe các ý kiến của những thần học gia rất 
thông thái đang phục vụ Toà Thánh, các Hồng Y đã quyết định 
viết ra nghị định. Nghị định này đã được thông báo cho Đức 
Giám Mục Héliopolis với lệnh phải thông tin cho Đức Cha, để 
Đức Cha và các thừa sai khác của các ngài vâng phục trọn vẹn 
theo, ngay khi nào biết tin. 

Được biết sự nhiệt thành, khôn ngoan và lòng tôn kính đối với 
Toà Thánh nơi tất cả các ngài, các Hồng Y hy vọng các ngài sẽ 
                                                
11 « Datum Sionis in urbe regia anno Incarnationis millesimo sexcentesimo 
sexagesimo quinto decimo Kalendas Februarii. » [sic]. 
12 Thư « Inclinatis omnio Indianum » : APF, SOCG, vol. 227, f. 123r-124r. 
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không rời khỏi con đường này và sẽ vâng lời mau chóng và vui 
vẻ. 
Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha tràn đầy hồng phúc. 

Tại Rôma, ngày 24 tháng 8 năm 1669, 
Người anh em của Đức Cha, 

Antonio, Hồng Y Barberini. »13 
 

5, Nghị Định của Thánh Bộ 
Nghị định về các lời khấn của những thừa sai, v.v., tại Uỷ Ban 
Đặc Biệt do Đức Thánh Cha đề cử, họp ngày 13.08.1669. 
« Đức Giám Mục Bérite, Đại diện Tông tòa xứ Trung Hoa, 
Đức Giám Mục Héliopolis, Đại diện Tông tòa xứ Đàng Ngoài, 
và các vị thừa sai khác tại Trung Hoa và miền Đông Ấn, đã đệ 
trình lên xin Thánh Bộ xét xử các lời khấn của họ. Sau khi lắng 
nghe các thần học gia được tham khảo cách đặc biệt, Thánh Bộ 
đã ca ngợi lòng nhiệt thành và ước muốn một sự hoàn thiện cao 
siêu hơn nơi họ.  

Còn về chính các lời khấn, (cho dù có thể suy xét riêng từng lời 
khấn và trong các quan hệ với từng thành phần cá biệt), xét 
chung các lời khấn và đối với những ai được chỉ định lo việc 
truyền giáo, Thánh Bộ đã phân xử rằng : vì những lý do chính 
đáng, các lời khấn trên phải bị phản bác và phải bị tuyên bố là 
vô hiệu ; và thực tế là Thánh Bộ không tán thành và tuyên bố 
vô hiệu các lời khấn trên. Thánh Bộ truyền rằng nghị định này 
phải được tuân giữ bởi những ai đã tuyên các lời khấn đó. 

                                                
13 AMEP, vol. 116, p. 577 ; vol. 169, p. 29. (Một bản dịch tiếng Pháp được 
xuất bản trong : Henri Sy, sđd, p. 104). 
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Nghị định này đã được vị thư ký của Thánh Bộ đệ trình lên 
Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha đã chuẩn y cùng xác nhận 
nghị định này vào buổi triều kiến ngày 6 tháng 9 năm 1669 »14 

 

6, Thư của Đức cha Pallu 
Ngày 06.12.1669, tức đúng 3 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng 
không cho phép lập Hội Dòng Tông Đồ, từ Paris, Đức cha 
Pallu gửi thư báo tin cho Đức cha Lambert : 
« Các lời khấn đã được bàn cãi rất nhiều. Người ta đã cân nhắc 
tất cả các lời khấn chung với nhau và đối với chúng ta. Bị xét 
là vô hiệu và vì cần thiết, người ta đã hủy bỏ các lời khấn. […].  

Xin Đức Cha hãy vui lòng phải cho tất cả những ai đã tuyên 
các lời khấn biết rằng họ hoàn toàn được tự do và không phải 
lo lắng gì về những điều đã làm. Họ cũng không phải lo lắng về 
phận vụ cần giải thích các lời khấn hay lời dốc lòng, nếu họ 
gặp trường hợp đó. Vấn đề này hàm chứa lắm điểm đã khiến 
tôi phải bỏ thời gian và công khó để cắt nghĩa cho đúng nhiều 
sự khá khó giải thích. Chúng tôi đã được đối xử với nhiều danh 
dự. Bởi vì cách thức hành động của chúng ta đều bị mọi người 
kết án, người ta đã không muốn ra một nghị định nào, chỉ 
truyền hãy nói trực tiếp cho tôi hay quyết định và chỉ thị cho 
tôi hãy thông báo cho Đức Cha quyết định này.  
Cần chừng mực trong việc chay tịnh, chẳng những không được 
lôi kéo người khác vào cách sống này, nhưng ngay cả không 
được dễ dàng cho phép họ theo cách sống đó. Quyết tâm của 
chúng ta về việc sử dụng thuốc thang theo quan niệm của 
chúng ta đều bị kết án chung tất cả. Tôi hiểu những chừng mực 
nào phải giữ mà Đức Cha có thể thấy nơi thánh Carôlô và nơi 
khác.  

                                                
14 AMEP, vol. 169, p. 31. (Một bản dịch tiếng Pháp được xuất bản trong : 
Henri Sy, sđd, p. 104). 
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Xin Đức Cha hãy bỏ việc ăn chay ngày Chúa Nhật. Và chúng 
ta hãy bỏ việc ăn chay cho những ai mà chúng ta biết qua kinh 
nghiệm, là những người cần ăn uống đầy đủ hơn. »15 

 

7, Thư gửi Thánh Bộ 
Đầu tháng 7 năm 1671, Đức cha Lambert tại Xiêm La nhận 
được nghị định của Thánh Bộ không cho phép thành lập Hội 
Dòng Tông Đồ và vô hiệu hoá các lời khấn. Ngài viết thư phúc 
đáp về Thánh Bộ như sau : 

« Kính thưa quý Đức Hồng Y, 
Chúng con vừa được tin 2 trong các thừa sai của chúng con ở 
tại Đàng Trong đã từ trần mới đây.  
Để quý Đức Hồng Y biết tình trạng việc truyền giáo của họ và 
hoa quả Thiên Chúa đã thương ban qua hoạt động của họ, một 
người trong họ đã viết ra một loạt phúc trình ít ngày trước khi 
chết. 
Vô cùng đau đớn vì bị mất những người rất tuyệt vời như vậy, 
2 linh mục bản xứ đã sang gặp chúng con, họ đã được con 
truyền chức thánh trước đây. Họ đã cho con biết rõ hơn hoàn 
cảnh 2 cái chết đó và họ đã tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ con. Sau khi 
trao đổi với họ và hỏi thăm tình hình Giáo Hội hiện nay của họ, 
con thấy cần phải đích thân sang Đàng Trong sớm nhất có thể, 
cùng với 3 linh mục người Pháp, đặc biệt để chính con khi hiện 
diện tại đó, có thể đối đầu lại với sự chia rẽ nội bộ do các cha 
dòng Tên gây ra. 

[…] 
Khi con sắp sửa chấm dứt lá thư này và lên đường sang Đàng 
Trong, 2 thừa sai đã đến được nơi đây, họ đã trao cho chúng 

                                                
15 Adrien Launay, Lettres de Mgr Pallu, tome 1, Paris, 1904, p. 96. 
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con những nghị định khác nhau và các phúc đáp của Thánh Bộ. 
Chúng con đón nhận với lòng tôn kính lớn nhất, trong một tinh 
thần vâng phục và niềm vui của tâm hồn chúng con. […] 

Tại Ayutthaya, kinh đô vương quốc Xiêm La, ngày 13 tháng 7 
năm 1671. 

Người tôi tớ rất khiêm tốn và rất vâng lời của quý Đức Hồng 
Y, 

Pierre, Giám Mục Bérithe, Đại Diện Tông Toà xứ Đàng 
Trong. » 16 

 
< > 

                                                
16 Thư ngày 13/07/1671 (incipit : « Ambos qui in Cocincina ») : AMEP, 
vol. 961, p. 235 ; APF, Fondo SC, Indie Orientali Cina, vol. 1, p. 550v. 
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