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  BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

(Tiếp theo) D

LTS. Thánh Nhạc Ngày Nay trân trọng cảm ơn Linh mục Trưởng ban Từ Vựng Công Giáo, Phêrô 
Nguyễn Chí Thiết đã cho phép tòa soạn đăng nhiều kỳ các từ trong quyển TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO 500 
MỤC TỪ của Ban Từ Vựng Công Giáo thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Nxb Tôn giáo, 2011.

ĐAU KHỔ:
痛苦 (thống khổ), Dolor, Pain, Douleur

Đau khổ (N𤴬苦): đau về thể xác và khổ về tinh 
thần.

Đau khổ là tình trạng đau đớn, khó chịu mà 
con người cảm thấy khi sự dữ xuất hiện hay khi 
thiếu sự lành.

Đau khổ là hậu quả của Tội Nguyên Tổ (x. 
GLHTCG 1521), khi con người khước từ Thiên 
Chúa và không sống theo Lời của Ngài (x. St 3,1-
19; Rm 5,12).

Đức Kitô, Con Thiên Chúa đã chấp nhận hoàn 
toàn thân phận con người, kể cả sự đau khổ và sự 
chết. Qua hình ảnh “Người tôi tớ đau khổ” (x. Is 
53) và mầu nhiệm Thập Giá, Đức Kitô đã làm cho 
đau khổ có một ý nghĩa mới: đau khổ có thể làm cho 
con người nên đồng hình đồng dạng với Chúa 
Giêsu và kết hợp họ vào Cuộc Khổ Nạn sinh ơn 
cứu chuộc của Người (x. GLHTCG 1505).

(x. Đền tội; Sự dữ; Thánh Giá; Tôi Tớ, Người -)

ĐẶT TAY:
覆手 (phú thủ), Impositio Manuum, Imposition 
of Hands, Imposition des Mains

Đặt (N 達): để vào chỗ thích hợp; tay (N𢬣): chi 
trên của người, phần từ vai đến ngón. 

Đặt tay trên một người hay một vật,  trong 
một số nền văn hoá và tôn giáo, là dấu chỉ của 
việc muốn ban sức, chữa lành, trao nhiệm vụ hay 
chúc lành.

Trong Cựu Ước, đặt tay là: dấu chỉ chúc phúc 
cho con cháu (x. St 48,13-16); dấu chỉ Thần Khí 
Thiên Chúa thánh hiến một ai đó, như tư tế (x. Ds 
8,10), lãnh tụ dân (x. Đnl 34,9; Ds 27,15-23).

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đặt tay khi chúc 
phúc cho trẻ em (x. Mc 10,16 và //) hoặc khi chữa 
lành các bệnh nhân (x. Lc 13,13; Mc 8,23 tt; Lc 

4,40); các Tông Đồ đặt tay trên bảy Phó tế vừa được 
tuyển chọn (Cv 6,6), trên những người đã được 
thánh tẩy để họ được lãnh nhận Chúa Thánh 
Thần (x. Cv 8,17), và cộng đoàn đặt tay trên các 
môn đệ để trao sứ mệnh (x. Cv 13,1-3).

Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo tiếp nối 
cử chỉ đặt tay của Chúa và các Tông Đồ, để kêu 
cầu tác động thánh hiến của Chúa Thánh Thần 
khi cử hành các Bí Tích: Thánh Thể, Thánh Tẩy, 
Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân. Đặc biệt trong Bí 
Tích Truyền Chức Thánh, việc đặt tay cùng với lời 
nguyện làm thành dấu chỉ cốt yếu để thánh hiến 
và ban năng quyền cho thụ nhân (x. 1 Tm 4,14; 2 
Tm 1,6). Ngoài ra, đặt tay còn được dùng trong 
các á bí tích như nghi thức trừ tà, ban phép lành 
trọng thể. 

ĐẤNG AN ỦI:
護慰者 (Hộ Úy Giả), Paracletus, Paraclete, Paraclet

Xin xem Đấng Bào Chữa.

ĐẤNG BẦU CHỮA: 
師保 (Sư Bảo), Paracletus, Paraclete, Paraclet 

Đấng (𠎬): từ tôn xưng; bầu (N裒): vì thương người 
bất hạnh mà van xin; chữa (助): giúp cho khỏi tội.

Xin xem Đấng Bào Chữa.

ĐẤNG BÀO CHỮA:
師保 (Sư Bảo), Paracletus, Paraclete, Paraclet

Đấng (𠎬): từ tôn xưng; bào (N刨): viện lẽ để 
bênh đỡ; chữa (助): giúp cho khỏi tội. 

Đấng Bào Chữa hay Đấng Bầu Chữa có gốc 
tiếng Hy Lạp là (paracletos), tiếng Latinh là 
advocatus, chỉ “người được gọi đến bên mình”, 
tức trạng sư, người chuyển cầu.
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ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

Nhóm thực hiện:
Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.

Joseph Vũ Thành Trung, S.J.
Giảng viên hướng dẫn: Michel Nguyễn Hạnh       (Tiếp theo)

I. Nét Văn hóa Việt đặc sắc nơi công trình 
chính

1. Mặt tiền Nhà thờ

Với cái nhìn thoáng qua, nhiều  người cho rằng. 
Kiến trúc mặt tiền nhà thờ Vĩnh Hội giống kiến trúc một 
ngôi chùa hơn là một ngôi nhà thờ. Tuy nhiên, với góc 
nhìn của văn hóa Việt, kiến trúc mặt tiền nhà thờ Vĩnh 
Hội lại là kiến trúc đặc biệt, bởi kiến trúc ấy chứa đựng 
nhiều nét văn hóa Việt đặc sắc. Chúng ta sẽ lần lượt 
khám phá những nét văn hóa đặc sắc ấy nơi bậc cấp, 
phương đình và cửa nhà thờ và cung thánh. Đó là những 
công trình thể hiện triết lý âm dương theo Kinh dịch và 
Ngũ hành.

a. Hai con Nghê

Ngay sau cổng chính là bậc cấp dẫn vào trong nhà 
thờ. Chi tiết đặc sắc đầu tiên được đặt bên cạnh bậc cấp 
là hai con Nghê đá. 

Hai con Nghê bên cạnh bậc cấp (Đực (trái) – Cái (phải))

Hai con nghê này được giáo dân ở đây gọi là 
“Nghê cười” và nó giữ vai trò trông nom cũng như gìn 
giữ ngôi nhà thờ theo đúng vai trò của Nghê trong văn 
hóa Việt. Ngoài ra, với khuôn mặt cười tươi tắn, “Nghê 
cười” diễn tả sự chào đón mọi người khi đến tham dự 

thánh lễ cũng như bất kỳ ai đến viếng thăm ngôi thánh 
đường này. Tính từ cổng đi vào, phía bên trái là con 
Nghê đực, phía bên phải là Nghê cái. Sự sắp đặt này hợp 
với quy luật âm dương “nam tả nữ hữu” trong triêt lý Á 
Đông, đó là nguồn phát sinh sự trù phú. Nghê đực và 
Nghê cái được phân biệt bằng vòng đeo ở cổ, nét mặt, 
cũng như các họa tiết khác trên cơ thể của chúng. 

 Tuy nhiên, nhiều người tham quan cũng không 
khỏi ngạc nhiên khi gặp hai con Nghê ở nhà thời Vĩnh 
Hội. Có người cho rằng đây không phải là hai con Nghê 
Việt, cũng có người cho là con Toan Ngê của Trung Hoa. 
Để có thể hiểu rõ hơn về hai con Nghê này chúng ta 
cùng tìm hiểu về lịch sử của loài Nghê Việt. 

             Toan Nghê              Nghê gốm thời Lý, TK XVII

    Ta bắt đầu từ chữ “Nghê” (猊) chính là xuất phát ở 
chữ “Toan Nghê” (狻猊) nghĩa là sư tử (Trung Hoa). 
Vì vậy có thể nói con nghê Việt xuất xứ từ con Toan 
Nghê hay sư tử bên Trung Hoa. Trong chữ “Nghê” có 
bộ khuyển (犭) nghĩa là con chó, vì vậy con nghê Việt 
là sự kết hợp của sư tử và con chó, tuy nhiên phần chó 
nhiều hơn. Mượn hình ảnh con Toan Nghê hay sư tử của 
người Hoa nhưng cha ông ta đã biến tấu lại cho phù hợp 
với văn hóa người Việt. Những điểm khác biệt dễ nhận 
thấy nhất của con Nghê là gầy gò, chân nhỏ, mõm dài, 
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đuôi dài, không có sừng mà có kỳ (là cái vây), nếu là 
nghê ngồi canh cửa thì hai chân trước thường đặt song 
song nhau. Toan Nghê Trung Hoa béo tròn, cơ bắp, mặt 
dữ tợn, mõm ngắn, đuôi ngắn.                   

Theo các nhà nghiên cứu, Nghê Việt được cho 
là xuất hiện từ thời Lý. Đặc điểm của Nghê thời lý là 
sự kết hợp hay là biến tấu giữa hình tượng chó đá và 
sư tử. Vị trí của những con Nghê ban đầu trong thời 
Lý là chầu trong sân của những nơi uy nghiêm, và các 
công trình mang tính chất Tâm linh. Qua từng thời kì thì 
hình tượng Nghê cũng có nhiều biến đổi về hình dáng 
bên ngoài cũng như nơi nó được đặt. Đặc biệt, vào thời 
nhà Nguyễn thì có những nét bị ảnh hưởng bởi văn hóa 
Trung Hoa nên con nghê dần có hình dáng gần giống với 
con sư tử của Trung Hoa. Một vài đặc điểm nổi bậc của 
Nghê thời Nguyễn: Mắt lồi, miệng chìa hai nanh dữ tợn, 
ria mép xoắn ốc, mũi nở nhưng tẹt, đùi nổi rõ khối bắp 
thịt cuồn cuộn, cơ lưng gồng lên, mông nở to, lông xoắn 
ốc nổi rõ như xoắn ốc trên đầu tượng Phật. 

           

Tượng nghê gỗ chạm, triều Nguyễn thế kỷ XIX

Sơ lược lịch sử về sự ra đời cũng như những biến 
tấu trong hình tượng Nghê của người Việt, thì nhóm 
nghiên cứu khẳng định rằng hai con Nghê ở Nhà thờ 
Vĩnh Hội chính là hai con Nghê Việt. Vì vốn hình tượng 
Nghê Việt được cách điệu từ con Toan Nghê hay sư tử 
của Trung Hoa để tạo ra nét riêng của văn hóa Việt. 
Đồng thời, qua các thời kỳ từ Lý – Trần – Hậu Lê – đến 
Nguyễn thì hình tượng của Nghê Việt vẫn có nhiều hình 
dáng khác nhau. Do đó, nếu không để ý kỹ cũng khó 
phân biệt được nghê - con vật được biến tấu từ Toan 
Nghê hay sư tử và cả chó cộng thêm sự sáng tạo của 
nghệ nhân. Ngoài ra, hai con nghê ở nhà thờ Vĩnh Hội 
có lông hình xoắn ốc như Nghê thời Nguyễn mà người 
ta gọi là Phật ốc, Bụt ốc thể hiện sức mạnh toàn năng, 
phi phàm.

Theo các nhà nghiên cứu thì ngoài bộ Tứ Linh 
thì Nghê Việt cũng có vai trò quan trọng không thua Tứ 
Linh. Hình tượng Nghê cũng gần giống với hình tượng 
Kỳ Lân (linh vật đến từ văn hóa Trung Hoa). Đến đây, 
ta có thể nhận định rằng việc thiếu vắng hình tượng Kỳ 
Lân trong khuôn viên nhà thờ Vĩnh Hội là có chủ đích. 
Có thể chủ nhân công trình muốn thay thế hình tượng 
Kỳ Lân bằng hình tượng Nghê Việt để diễn tả nét văn 
hóa đặc sắc của người Việt.

b. Phụng 鳳 
Dân gian vẫn có câu: Phụng múa, Nghê chầu. Bởi 

thế, trong kiến trúc tổng thể của nhà thờ Vĩnh Hội có sự 
kết hợp hình tượng Phụng và Nghê được đặt cạnh nhau. 
Hình tượng Phụng được gắn kết với bậc cấp ở ngay 
chính diện của nhà thờ và trải dài dọc theo các lan can.

Đuôi của chim Phụng (màu hồng nhạt) theo lối 
kiến trúc vân mây được đặt ở hai đầu của lan can.

   

 Đuôi chim Phụng

Đầu phụng chính là nét hoa văn màu trắng ở 
dưới trần hành lang phía cuối của bậc cấp thứ 20 trước 
khi bước vào trong nhà thờ. Trong dân gian, nếu như 
rồng mang yếu tố dương, tượng trưng cho vua chúa thì 
phượng mang yếu tố âm, tượng trưng cho hoàng hậu với 
những đặc nét: đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã.

Đầu chim Phụng phía trên trần ở cuối bậccấp
(Còn tiếp)
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LỊCH SỬ VĂN HÓA

MICHeL NGUYỄN HẠNH(Tiếp theo)
 Phong thủy trong nghệ thuật Thánh
Khi nói đến nhà thờ, nhiều người cho rằng nhà 

thờ luôn phải mang dáng vẻ cao vút với tháp chuông 
sừng sững giữa trời chứ không nên hạ độ cao và làm 
như cái chùa vậy. Người châu Á nói chung thích 
sống hòa mình vào thiên nhiên. Người Việt cũng 
thế, không gian thờ tự của người Việt không vẽ lên 
bầu trời một cách kiêu hãnh mà trải rộng và hòa lẫn 
trong thiên nhiên. Không gian thờ tự của người Việt 
rất chú trọng đến phong thủy để tạo ra sự thoải mái, 
nhẹ nhàng cho các tín hữu đến cầu nguyện. Xin lấy 
quần thể nhà thờ Phát Diệm do Cha Trần Lục xây 
dựng vào thế kỷ XIX là mẫu cho phong thủy trong 
nghệ thuật thánh. Từ 1865-1899, nghĩa là đến ngày 
về nhà Chúa, Cha Trần Lục quản nhiệm hạt Phát 
Diệm. Cha tiến hành xây dựng quần thể Nhà thờ 
Phát Diệm với diện tích khoảng 3.000m2, bao gồm 
các hạng mục được xây dựng lần lượt như sau: 1. 
Hang Bêlem, năm 1875; 2. Nhà Thờ Trái Tim Ðức 
Mẹ (Nhà Thờ Ðá), năm 1883; 3. Nhà Thờ Trái Tim 
Chúa Giêsu, năm 1889; 4. Nhà Thờ Lớn (Nhà Thờ 
Ðức Mẹ Mân Côi), năm 1891; 5. Nhà Nguyện Thánh 
Rôcô, năm 1895; 6. Nhà Nguyện Thánh Phêrô, năm 
1896; 7. Nhà Nguyện Thánh Giuse, năm 1896; 8. 
Hang Ðá Lộ Đức, năm 1890; 9. Núi Sọ, năm 1898; 
10. Phương Ðình, năm 1899.

Hình vẽ lấy từ tư liệu của Tòa Giám mục
 Phát Diệm

Quần thể nhà thờ Phát Diệm quay mặt về 
hướng Nam phù hợp với ý của Kinh Dịch: 聖人南
面而聽天下 “Thánh nhân nam diện nhi thính thiên 
hạ” nghĩa là bậc đế vương quay mặt về hướng Nam để 
lắng nghe (xử đoán) thiên hạ. Quần thể Nhà thờ được 
bố trí theo phong thủy và cách đăng đối (tả vu, hữu 
vu; tả thanh long, hữu bạch hổ) của kiến trúc cung 
đình xưa. Tất cả đều đăng đối qua trục thần đạo và 
tạo thành chữ CHÚA hay CHỦ (主). 

Hình chiếu bằng của công trình có hình chữ 主 
(Chúa - chữ Nôm; Chủ - chữ Hán): nét ngang thứ 
nhất đi qua hai cổng phụ và Phương đình; nét ngang 
thứ hai đi qua nhà nguyện Thánh Rôccô, Nhà thờ 
lớn, nhà nguyện kính Thánh Giuse; nét ngang thứ ba 
đi qua nhà nguyện kính Trái Tim Chúa Giêsu, Nhà 
thờ lớn, nhà nguyện kính Thánh Phêrô; nét sổ giữa 
từ Phương đình dọc theo Nhà thờ lớn; nét phẩy ở vị 
trí Ao Hồ. Chữ 主 Chúa theo Nôm gồm bộ chủ (丶) 
và chữ 王 vương. Trong đó, chữ vương nghĩa là vua, 
nét chủ (丶) nghĩa là cái gì cần có phân biệt thì đánh 
dấu để nhớ lấy. Vì nét chủ làm chữ vương (vua) trở 
thành của chữ Chúa, nên Ao Hồ làm minh đường, 
đóng vai trò quan trọng trong công trình kiến trúc 
quần thể nhà thờ Phát Diệm. Theo tài liệu của Tòa 
Giám Mục Phát Diệm, khi xưa, Ao Hồ còn là nơi 
giáo dân đi lễ rửa chân vào những ngày mưa lầy 
lội - như nhắc cho họ rằng: trước khi vào nhà Chúa 
để thờ phượng, ngoài sự chỉnh tề phần xác, còn phải 
sửa soạn tâm hồn cho trong sạch nữa (thanh tẩy). 
Ngày xưa, việc Cụ Sáu cho đào Ao Hồ không chỉ là 
tạo ra nét kiến trúc theo phong thủy phương Đông, 
mà còn để lấy đất tôn cao khu Nhà Thờ.
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Quần thể nhà thờ Phát Diệm bố trí trên chữ 

CHÚA 主
Đặc biệt, nhà thờ Phát Diệm cùng với một số 

nhà thờ khác như An Vân và Phường Đúc ở Huế 
dùng chuông Nam, chuông đánh ngang. 

Tiếng chuông Nam có quan hệ như thế nào với 
văn hóa Việt?

Để giải thích cho thắc mắc này, xin trích bài 
minh được khắc trên chuông lớn treo trên lầu Ngũ 
Phụng ở Ngọ Môn, Kinh thành Huế: 古者天子
左右設鍾昭其聲也 Cổ giả. Thiên tử tả hữu thiết 
chung, chiêu kỳ thanh dã. Nghĩa là: “Ngày xưa, ở 
trái phải của vua có bố trí chuông để biểu lộ tiếng 
nói của mình”. 器莫堅於金聲莫清於瑲 Khí mạc 
kiên ư kim, thanh mạc thanh ư Thương. Nghĩa là: 
“Trong các khí cụ, không gì cứng bằng kim khí; 
trong các loại âm thanh, không âm thanh nào trong 
trẻo bằng âm Thương (tiếng ngọc chạm nhau)”. 
Chung nãi nguyên âm chi sở tự khởi, dụng chi ư 
triều hội, yến hưởng. Khanh khanh nhiên tùng văn 
sinh tứ... tương sử nhân tâm cảm yên, hàm vịnh kỳ 
Đức nhi mạc chi kỳ công... Nghĩa là: “Chuông là 
chỗ phát ra âm thanh ban đầu của nguyên khí. Âm 
thanh này được dùng trong những buổi hội triều, 
yến tiệc. Tiếng boong boong của chuông làm cho 
người nghe sinh hứng thú... Sự vang rộng to lớn 
của nó sẽ khiến lòng người được yên ổn, để từ đó 
thấm nhuần cái Đức (của Trời Đất) mà không kể công 
của mình...” Do tiếng chuông Nam là âm thanh có thể 
giáo hóa được con người, quan trọng là thế, nên các 
quan đời vua Minh Mạng (năm 1822) đã tâu sớ với 
nhà vua để xin đúc chuông và viết bài minh này trên 
đó.

Khi xưa, Cụ Sáu cho đúc chuông Nam chắc 

cũng không ngoài ý đó. Nhưng Cụ Sáu gửi gắm 
thêm các ý mới: tiếng chuông là âm thanh để ca 
tụng Thiên Chúa, để mời gọi mọi người đến gặp gỡ 
trong bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, để 
tập hợp các giáo sĩ chăn dắt đoàn chiên, để từ giã 
người qua đời, để đẩy lui bệnh tật và để tô điểm cho 
ngày lễ thêm tươi vui.

Từ đỉnh chuông, những đường chỉ họa tiết 
chạy dọc theo thân, chia chuông thành bốn mặt. 
Mỗi mặt chuông đều có văn tự Hán hay Latinh theo 
thứ tự như sau: – Mặt Tây Bắc là dòng chữ Latinh: 
“Laudo Deum verum, voco plebem, congrego 
clerum, defuntos ploro, pestem fugo, festa decoro”. 
Nghĩa là “Tôi ca tụng Chúa thật, tôi kêu gọi dân 
chúng, tôi tập hợp giáo sĩ, tôi khóc người qua đời, 
tôi đẩy lui dịch tễ, tôi điểm tô ngày lễ”. Dòng chữ 
này tựa như nỗi lòng và sứ mạng của cái chuông khi 
nó cất tiếng ngân vang. – Mặt Tây Nam là dòng chữ 
Latinh: “Sancta Maria, Sanctus Joseph, Sanctus 
Joannes Baptista, Anno Domini 1890”. Nghĩa là 
“Thánh Maria, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả, 
năm Chúa Giáng Sinh 1890.” – Mặt Đông Nam là 
dòng chữ Hán: 發艶處公物 Phát Diệm xứ công 
vật, nghĩa là vật chung của xứ Phát Diệm. – Mặt 
Đông Bắc là dòng chữ Hán: 成泰庚寅造 Thành 
Thái Canh Dần tạo, nghĩa là được đúc dưới triều 
vua Thành Thái, năm Canh Dần (1890).

Chuông Nam ở nhà thờ Phát Diệm
Có ý kiến cho rằng không nên dùng chuông 

ngang hay chiêng, trống, mõ trong nhà thờ thì các 
nhạc cụ ấy chỉ dùng ở chùa và âm thanh của chúng 
tạo ra tiếng trầm buồn. 

Về chuông nhà thờ (church bell) được treo 
trên tháp chuông (bell tower) với mục đích như 
dòng chữ ghi trên chuông ngang của nhà thờ Phát 
Diệm đã nêu rõ. Chuông nhà thờ còn được dùng 
để “khóc người qua đời” qua hồi chuông báo tử 
(passing bell). Cho dù là chuông phương Tây hay 


