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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.

c
 (tiếp theo)

  BAN TỪ VỰNG 
ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

CÁM DỖ, SỰ –: Temptatio, Temptation,Tentation, 
誘惑 (dụ hoặc) Cám (感): gây xúc động; dỗ (誘): 
nói để người khác làm theo. Cám dỗ: xúi giục để 
người khác làm theo.
Cám dỗ là việc Satan và những kẻ theo nó xúi giục 
con người chống lại Thiên Chúa, làm điều xấu hay 
không làm điều thiện.
Thánh Kinh coi Satan là kẻ cám dỗ (x. St 3,1-5; Mt 
4,3). Chính Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ nhưng 
Người đã chiến thắng (x. Mt 4,1-14).
Dưới góc độ luân lý, con người cần phân định giữa 
‘bị cám dỗ’ và ‘thuận theo cơn cám dỗ’. Cám dỗ 
là con đường dẫn đến phạm tội nhưng chưa phải 
tội, mà có thể là cơ hội để rèn luyện nhân đức (x. 
GLHTCG 2847).
Để chiến thắng cám dỗ, Chúa Giêsu dạy phải tỉnh 
thức và cầu nguyện (x. Mc 14,38); Thánh Phêrô 
nhắc nhở: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức... 
hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 
5,8-9); Thánh Phaolô khuyến dụ: “Thiên Chúa sẽ 
không để anh em bị cám dỗ quá sức; nhưng khi để 
anh em bị cám dỗ, Ngài sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để 
anh em có sức chịu đựng” (1 Cr 10,13; x. GLHTCG 
2848).
(x. Ma quỷ; Thử thách)
 
CANH THỨC: Vigilia, Vigil, Vigile, 守夜 (thủ 
dạ) Canh thức (更𥅞):  thức để canh gác.
Canh thức là một hình thức cầu nguyện được 
tổchức vào ban đêm, vào những dịp đặc biệt, như 
đêm trước các ngày Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và 
Hiện Xuống.

Việc canh thức long trọng nhất là buổi canh thức 
Lễ Vượt Qua vào đêm Thứ Bảy TuầnThánh cho 
tới rạng sáng Chúa Nhật Phục Sinh,toàn thể Hội 
Thánh cầu nguyện trong tâm tìnhmong chờ Đức 
Kitô phục sinh. Đỉnh cao củabuổi canh thức này là 
việc cử hành lễ Tạ ơn, cộng đoàn gặp gỡ Đấng đã 
chiến thắng sự chết.
Ngoài ra, mọi Thánh Lễ đều mang chiều kích canh 
thức, vì trong đó Hội Thánh hướng về ngày Chúa 
quang lâm.
 
CÁNH CHUNG HỌC: Eschatologia, Eschatology, 
Eschatologie, 末世論 (mạt thế luận) Cánh (竟): 
cuối; chung (終): kết, hết.
Cánh chung học, có gốc tiếng Hy Lạp là Eschato-
logia – được ghép bởi logos – khoa học và eschatos 
– sự sau cùng, là môn học bàn về các sự sau cùng 
và về mục đích của toàn thế giới thụ tạo.
Cánh chung học không chỉ bàn về “tứ chung” của 
cá nhân (sự chết, phán xét, Thiên Đàng,Hoả Ngục 
hoặc Luyện Ngục), như là phần cuốicủa khoa thần 
học, nhưng còn là một chiều kíchnền tảng và quan 
trọng xuyên suốt cho toànbộ thần học. Cánh chung 
học hiện đại lấyChúa Kitô làm trung tâm, và mang 
các đặc tínhvừa hiện tại vừa tương lai, vừa cá nhân 
vừa phổquát.
Cánh chung học lấy Chúa Kitô làm trung tâm,tức 
cho rằng thời sau cùng đã được bắt đầu nơicon 
người, cuộc đời, cái chết và sự phục sinhcủa Chúa 
Kitô (x. Kh 1,17). Nhờ Chúa Kitô,
chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất
...
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LỊCH SỬ VĂN HÓA

MICHeL NGUYỄN HẠNH

Thuyết Tam Tài
– Theo triết lý âm dương của người Việt, cha là 

Trời (mang tính dương), mẹ là Đất (mang tính âm). 
Cha sinh, mẹ dưỡng hay Trời sinh Đất dưỡng và 
tinh dịch của Trời (mưa thuận gió hòa) tưới xuống 
Đất làm cho con người và vạn vật phát triển. Cái 
chủ thể của việc sinh – dưỡng đó là con người. Mối 
tương quan mật thiết đến mức rất dung dị giữa ba 
thành tố THIÊN – ĐỊA – NHÂN tạo nên thuyết Tam 
Tài của người Việt:  Ai xui đất thấp trời cao / Để 
cho tôi đứng tôi gào hết hơi / Hết hơi chẳng thấy trả 
lời / Thấy trong trời đất có tôi đứng gào (Ca dao). 
Thật ra, ba thành tố đó chỉ mang tính biểu trưng để 
áp dụng triết thuyết Tam Tài vào đời sống. 

Trời đất không chỉ tạo ra con người mà còn 
chăm nom, săn sóc như cha mẹ lo cho con cái trong 
gia đình. Với sẵn quan niệm đó, người Việt dễ dàng 
hiểu câu Kinh Thánh: về tạo dựng trong Sách Sáng 
Thế: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình 
ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo 
hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con 
người có nam có nữ” (St 1, 27); về sự chăm sóc của 
Thiên Chúa với con người: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi 
chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người 
để tôi nằm nghỉ. Đến nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, 
tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng…” (Tv 23); về việc 
con người phải tin tưởng vào Chúa quan phòng: “Vì 
vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng 

sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy 
gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, 
và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?...” (Mt 
6,25-34).

Mối tương quan giữa con người và Trời trong 
thuyết Tam Tài của người Việt khiến người ta có 
thể hiểu Sách Giop một cách dễ dàng. Gặp đau khổ, 
dân gian kêu Trời mà than trách, như: “Mồ côi tội 
lắm, bớ trời! / Đói cơm không ai đỡ, lỡ lời không ai 
bênh.” (Ca dao)

Sách Giop nêu ra vấn nạn: Tại sao người công 
chính và vô tội lại chịu nhiều đau khổ? Có công 
bằng hay không khi Thiên Chúa để điều đó xảy ra? 
Sách Giop viết, cách đây khoảng 2500 năm, trong 
bối cảnh văn hóa bộ tộc, con người chỉ mong phát 
triển dòng tộc và sở hữu nhiều đất đai. Lúc ấy dân 
Israel chưa có khái niệm về sự sống ở đời sau. Người 
ta tin tưởng rằng người công chính sẽ đem lại phúc 
lộc cho con cháu sau này. Điều này rất gần với quan 
niệm Đạo làm người của người Việt: “Ai ơi cứ ở 
cho lành / Tu nhơn tích đức để dành về sau.” , “Ai 
ơi! giữ lấy đạo hiền / Trồng cây lấy đức, xây nền lấy 
nhân.” , “Cây xanh thì lá cũng xanh / Cha mẹ hiền 
lành để đức cho con. (Ca dao)

Người Việt tin rằng của cải là do Trời nên có 
cách nhìn cam chịu: “Của Trời, Trời lại lấy đi / 
Giương hai mắt ếch làm chi được Trời!” Cũng là sự 
phó thác nhưng nặng tính may rủi chứ không hoàn 



 135 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “NGƯỜI PHẢI NổI BẬT LÊN”. 37

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

toàn tin tưởng: “Chẳng lo chi áo rách tay / Trời kia 
ngó lại vá may mấy hồi”. Trông mong mãi không 
được thì dân gian cho rằng ông Trời đã già nên nhớ 
nhớ quên quên để rồi căm giận: “Bắc thang lên hỏi 
trời già / Phận em như hạt mưa sa giữa trời.” / 
“Hoa sao hoa khéo đọa đầy bấy hoa / Căm gan này, 
em giận ông Trời già.”

Ông Giop có cái nhìn tích cực, phó thác và tin 
tưởng: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, / tôi sẽ 
trở về đó cũng trần truồng. / ĐỨC CHÚA đã ban 
cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: / xin chúc tụng danh 
ĐỨC CHÚA!” (G 1,21). Ông Giop sẵn sàng đón 
nhận dù điều lành hay điều dữ: “Chúng ta đón nhận 
điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết 
đón nhận sao?” (G 2,10b).

– Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa: Thiên thời 
天時 là thời khí của trời, thời vận nơi trời; Địa lợi 
地利 là thế đất, khả năng phát triển nơi đất ấy; Nhân 
hòa 人和 là việc thuận lòng người. Ba thành tố ấy 
tạo nên thuyết Tam Tài cho việc lên kế hoạch, việc 
ứng xử.

Một góc nhìn Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa qua 
việc ông Môsê đưa dân Israel vượt qua Biển Đỏ theo 
lệnh của Thiên Chúa: 

+ Thiên thời: Việc giải thoát dân Israel là ý 
định phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa 
với Dân và Thiên Chúa đã chọn ông Môsê để giải 
thoát dân Israel.

+ Địa lợi: Theo cách nhìn tôn vinh của các nhà 
viết sử, Thiên Chúa đã can thiệp trực tiếp qua việc 
làm phép lạ nơi Biển Đỏ. Nhưng theo cách nhìn của 
các nhà chú giải Kinh Thánh, ý định của Thiên Chúa 
được thực hiện gián tiếp qua hiện tượng tự nhiên, đó 
là “cột mây (bão cát) chen giữa hàng ngũ Ai Cập và 
hàng ngũ Israel” (Xh 14,19-21), “cơn gió đông thổi 
mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành 
đất khô cạn. Nước rẽ ra…” (Xh 14,21-22) – hiện 
tượng tự nhiên này xảy ra lúc thủy triều rút. Có thể 
làm thực nghiệm bằng cách đổ ít nước vào chiếc 
đĩa, thổi hơi mạnh vào đó, nước sẽ bị rẽ ra.

+ Nhân hòa: Ông Môsê và dân chúng tin tưởng 
vào một Thiên Chúa hành động. 

Một góc nhìn Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa 
qua việc ông Giôsuê đưa dân Israel vượt qua sông 
Giođan và đánh chiếm thành Giêrikhô: 

+ Thiên thời: Thiên Chúa đã chọn ông Giôsuê 
thay thế ông Môsê để lãnh đạo dân Israel (Gs 1,1-
9). Thiên Chúa luôn đồng hành cùng Dân qua việc 
hiện diện nơi Hòm Bia Giao Ước (Gs 3, 3-17; 4,1-
18; 6,1-13).

+ Địa lợi: Theo cách nhìn tôn vinh của các nhà 
viết sử, Thiên Chúa đã can thiệp trực tiếp qua việc 
làm phép lạ cho một đoạn sông Giođan và tường 
thành Giêrikhô bị sập. Nhưng theo cách nhìn của 
các nhà chú giải Kinh Thánh, ý định của Thiên Chúa 
được thực hiện gián tiếp qua hiện tượng tự nhiên, đó 
là “đấy là mùa gặt, sông Giođan tràn ra hai bên bờ 
suốt mọi ngày” (Gs 3,15a), điều này cho thấy nước 
dâng đã làm sạt đất, tạm lấp một đoạn sông Giođan. 
Khi dân Israel đi qua, đất nơi lòng sông bị giẫm đạp 
và dòng nước đẩy đất đi khiến “nước sông Giođan 
trở về chỗ cũ và lại chảy như trước, tràn ra cả hai bên 
bờ” (Gs 4,18b). Thành Giêrikhô bị sập do chấn động 
bởi “Tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ 
đi vòng quanh thành, đi xung quanh thành một lần; 
(các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. Bảy tư tế sẽ 
cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. 
Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy 
lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu 
rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân 
lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ 
sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt 
mình mà tiến lên.” (Gs 6,3-5)

+ Nhân hòa: Dân chúng tin tưởng ông Giôsuê 
là tôi trung của Thiên Chúa, giống như ông Môsê 
vậy: “Họ trả lời ông Giôsuê: ‘Mọi điều ngài truyền 
chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm; mọi nơi ngài sai 
chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi đã nghe lời 
ông Môsê thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời 
ngài như vậy. Chỉ cầu mong ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của ngài, ở với ngài, như đã ở với ông Môsê! 
Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ngài, không nghe 
bất cứ lời nào ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. 
Chỉ có điều là ngài phải mạnh bạo và can đảm!’” 
(Gs 1,16-18). Việc ông Giôsuê cho quân do thám đi 
cũng thuận lợi, nhờ sự giúp đỡ của kỹ nữ Rakhap 
(Gs 2).


