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(Tiếp theo)

D

DỐC LÒNG CHỪA:
定改 (định cải), Firmum Propositum non
Peccandi, Resolution not to Sin, Résolution
de ne plus Pécher
Dốc lòng chừa là quyết tâm không tái phạm
những hành vi sai trái, đối nghịch với giới răn
“mến Chúa, yêu người”.
Dốc lòng chừa thể hiện lòng sám hối ăn năn,
điều kiện để lãnh Bí Tích Hoà Giải (x. GLHTCG
1490).
(x. Ăn năn; Đền tội; Hoà Giải, Bí Tích -; Xưng
tội)
DỤ NGÔN:
喻言, Parabola, Parable, Parabole
Dụ (喻): giúp hiểu ý; ngôn (言): lời nói.
Dụ ngôn: lời giúp hiểu ý.
Dụ ngôn, có gốc tiếng Hipri là (mashal)
– được dịch sang tiếng Hy Lạp là parabolh,
(parabolè) –, là những câu so sánh ngắn, hay
ẩn dụ, những câu đố hay những câu chuyện
có tính tượng trưng để dạy một bài học thực
tế (x. Cn 10,26; 12,4; Ed 15,1-8; 2 Sm 12, -11; Is
5,1-7).
Tư tưởng minh triết phương Đông và đặc
biệt Thánh Kinh, thường được trình bày không
phải bằng các luận chứng nhưng bằng những
so sánh, nhằm đưa thính giả (hoặc độc giả) từ
những sự kiện dễ quan sát tới những thực tại
sâu xa bí nhiệm.
Những chi tiết được nêu lên trong các
dụ ngôn thường được lấy từ cuộc sống thường
nhật, từ nghề chăn nuôi, trồng trọt, đánh cá...

(x. Mc 4,1-12; Mt 18,12-14).
Trong Phúc Âm Nhất Lãm, Chúa Giêsu
thường dùng dụ ngôn để dạy dỗ đám đông
(x. Mt 18,23-35; Mt 25,10-13; Lc 16,19-31) và để
nói về mầu nhiệm Nước Trời (x. Mt 13). Riêng
Phúc Âm Luca có những dụ ngôn đặc sắc về
lòng thương xót Chúa (x. Lc 8,41-43; 11,5-8;
15).
Các dụ ngôn là lối nói gợi hình, gần gũi
để giúp người có thiện chí hiểu được giáo
huấn của Người. Tuy nhiên, đối với những ai
cố chấp không tin vào Người, hay những ai
không được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước
Trời, thì dụ ngôn lại trở nên khó lĩnh hội (x. Mt
13,10-15).
DỤC VỌNG:
慾望, Concupiscentia,
Concupiscence, Concupiscence
Dục (慾): ham muốn; vọng (望): ước mong.
Dục vọng: ham muốn mạnh mẽ.
Dục vọng là mọi hình thức ước muốn của
con người, nhất là ham muốn của giác quan,
đi ngược với lý trí (x. GLHTCG 2515).
Thánh Phaolô so sánh dục vọng với sự nổi
loạn của “xác thịt” chống lại “tinh thần”. Dục
vọng là hậu quả của Nguyên Tội khi con người
không vâng phục Thiên Chúa. Dục vọng tự
nó không phải là tội, nhưng nó hướng con
người đến chỗ phạm tội (x. GLHTCG 2515).
Thánh Gioan nói đến ba loại dục vọng: của
xác thịt, của đôi mắt, và thói cậy mình có của
(x. 1 Ga 2,16, GLHTCG 2514).
(x. Xác thịt)
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đẶc ngữ công giáo

(Tiếp theo)
a.

Họa tiết Sao Khuê

Nhóm thực hiện:
Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.
Joseph Vũ Thành Trung, S.J.
Giảng viên hướng dẫn: Michel Nguyễn Hạnh

Ngoài ra, việc thiết kế các ngôi sao Khuê trên
tường thành còn để tạo nên những khung cửa sổ cho
khuôn viên nhà Thờ. Điều này khiến cho khuôn viên có
thêm ánh sáng. Lý do là vì nhà thờ nằm theo hướng Tây
Bắc, thuộc hành KIM - màu Trắng - nên khu vực này
cần được chiếu sáng.
b. Cổng chính

Tô điểm cho bức tường thành theo hình dáng
Rồng thời Lý là những ngôi sao Khuê (từ Khuê trong
tiếng Hán: 奎) được chèn vào tại các điểm uốn lượn của
Rồng. Sao Khuê tượng trưng cho Mộc trong Ngũ Hành.
Trong văn hóa Á Đông, sao khuê thuộc chòm sao Nhị
Thập Bát Tú. Về phong thủy thì nó là biểu tượng của
văn chương, học thuật, sự thông minh, trí tuệ và học vấn.
Những bậc bác học lỗi lạc trong lịch sử được ví là sáng
như sao Khuê. Ở đây, Người ta cũng dễ dàng nhận thấy
rằng tâm của Sao Khuê chính là Thập Tự Thánh Giá.
Điều này ngầm hiểu rằng trung tâm của mọi sự khôn
ngoan chính là Thiên Chúa chứ không ai khác. Đặc biệt
hơn qua hình ảnh sao Khuê này người ta còn nhận thấy
hình ảnh Bát Quái ẩn dấu trong đó.
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Nét đáng chú ý nơi cổng chính của nhà nhà thờ
Vĩnh Hội là những họa tiết hoa văn được thiết kế trên
đó. Ta dễ dàng nhận thấy hình chén thánh với năm chiếc
bánh được đặt chính giữa và hình ảnh hai con cá nằm đối
xứng hai bên. Hình ảnh này gợi đến phép lạ hóa bánh ra
nhiều trong Nhất Lãm: Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc
9, 10-17 và Ga 6,1-15, tức gợi nhớ đến Bí Tích Thánh

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

Thể. Nhưng hình ảnh hai con cá được thiết kế theo chữ I
JESUS cũng là điều đáng lưu ý. Việc thiết kế hình ảnh
Ch
theo cách thức này còn hàm chứa ý nghĩa đây chính là
dấu chỉ của người Kitô hữu. Theo cha Vũ Phan Long, Th
O.F.M giải thích:
U
S

= Iêsous, “Đức Giêsu”
= Christos, “Đấng Kitô”
= Theou, “của Thiên Chúa”
= [h]Uios, “Con”
= Sôtêr, “Đấng Cứu Thế”.

Như thế, ichthys là một từ tổng hợp các danh hiệu
của Ngôi Hai Thiên Chúa: “Đức Giêsu Kitô Con [của]
Thiên Chúa Đấng Cứu Thế”. Khi các Kitô hữu khắc
hình con cá lên vách tường các hang toại đạo là để vừa
tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô cũng như Bí
Tích Thánh Thể.
Ngoài ý nghĩa nói trên, người ta cũng có thể hiểu
hoa văn hình tượng hai con cá này là Lưỡng Nghi trong
Kinh Dịch. Hiểu như thế cũng có căn cứ vì vốn dĩ công
trình nhà thờ Vĩnh Hội được thiết kế theo các nguyên lý
Âm Dương, Ngũ Hành trong Kinh Dịch. Và họa tiết hoa
văn này được thiết kế xuyên suốt trên các cửa chính phụ
của nhà thờ.

Vào thời thống trị của hoàng đế Nêrôn ở Rôma, các
Kitô hữu bị bách hại nên họ dùng mật hiệu là vẽ hình
tượng con cá để giới thiệu mình là Kitô hữu. Nếu bên
kia là người đồng đạo, họ sẽ đáp lại bằng một ký hiệu
tương tự.
Ký hiệu hình cá thời bách hại đạo ở Rôma
Hình cá trên cổng chính nhà thờ
Con cá trong tiếng Hy-lạp là ιχϑυϛ (xin
chuyển tự và tách rời từng con chữ: i-ch-th-y-s)
Thế nhưng mỗi con chữ còn là từ viết tắt những danh
từ sau:

139 THÁNH CA PHỤNG VỤ, “Chủ tể ư yêu”. 31

NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM

LỊCH SỬ VĂN HÓA

(Tiếp theo)
– Những bức tượng hội nhập văn hóa trong
nhà thờ chính tòa Phát Diệm: Nghệ thuật điêu khắc
đá, gỗ nơi quần thể nhà thờ Phát Diệm như hội tụ
tất cả những tinh hoa của nghệ thuật chạm khắc đá
của Việt Nam ở thế kỷ XIX. Thế nhưng, một trong
những điều làm cho người xem thấy gần gũi chính
là nét văn hóa châu Á nơi bốn bức tượng thánh sử
trên bốn vọng lâu của phương đình. Cấu trúc của
phương đình có ba tầng, khiến ta liên tưởng đến
mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mái của tháp
chính và bốn vọng lâu đều được tạo thành bởi hai
tầng mái, phía dưới có bốn cột đỡ. Nếu coi bầu trời
và mặt đất là Càn Khôn thì hai tầng mái chính là
lưỡng nghi, bốn cột đỡ là tứ tượng... đây là cách tạo
dựng ra vạn vật theo cách nhìn của Á Đông. Trên
bờ nóc của phương đình là hình thập tự giá, trên bờ
nóc của bốn vọng lâu có hình bốn thánh sử cùng với
con vật biểu trưng cho từng vị. Cách kiến trúc này
làm chúng ta liên tưởng đến đoạn Lời Chúa: “Trước
ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa
ngai và xung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước
và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất giống
như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật
thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống
như đại bàng đang bay” (Kh 4,6-7).

Michel Nguyễn Hạnh
Điều đặc biệt là bốn thánh sử đều mặc trang
phục Việt và ở tư thế ngồi thiền chứ không đứng
như các tượng ở những nhà thờ khác. Tư thế tọa
thiền của tượng các thánh sử trên bốn vọng lâu là
một trong những tư thế thiền cơ bản của phái Yoga.
Đây là một nét hội nhập văn hóa của kiến trúc quần
thể nhà thờ Phát Diệm. Theo truyền thống, khi Bồtát Tất-đạt-đa thành Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tọa
thiền tương tự nhưng tay thủ ấn thiền (sa. dhyānimudrā).

Bồ-tát Tất-đạt-đa tọa thiền khi thành Phật Thích
Ca Mâu Ni.
Từ ngoài nhìn vào mặt tiền của Phương đình:
Trên vọng lâu bên trái (phía Tây – Nam) có
tượng Thánh sử Luca đang ngồi với con bò tơ, vì
mở đầu sách Tin Mừng của ngài nói đến việc Tư tế
Dacaria dâng hương trong Đền Thờ. Lễ vật được dâng
thường là chiên bò.

Mặt tiền của phương đình nhà thờ Phát Diệm
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Trên vọng lâu bên trái ở phía sau (phía Tây –
Bắc) có tượng Thánh sử Gioan đang ngồi với chim
đại bàng, vì mở đầu sách Tin Mừng của ngài nói về
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bản thể của Thiên Chúa một cách cao xa như chim cho rằng đây là hành động phản cảm, là hạt sạn quá
đại bàng tung cánh trên bầu trời.
lớn, là hình ảnh của Phật giáo…
Trên vọng lâu bên phải (phía Đông – Nam) có
tượng Thánh sử Marcô đang ngồi với con sư tử, vì
mở đầu sách Tin Mừng của ngài nói về sự xuất hiện
của Thánh Gioan Tẩy Giả trong hoang mạc, nơi có
sư tử sinh sống.
Trên vọng lâu bên phải ở phía sau (phía Đông –
Bắc) có tượng Thánh sử Matthêu đang ngồi với con
vật có mặt như người, vì mở đầu sách Tin Mừng của
ngài nói về gia phả của Chúa Giêsu để làm rõ nguồn
gốc phần nhân loại của Chúa Giêsu.

Tượng Thánh Luca

Hình ảnh ngồi thiền không phải bắt nguồn
từ Phật giáo mà từ Ấn giáo với Tam vị Nhất thể
Brahma, Vishnu, Shiva. Sau này, những người tập
Yoga thường làm quen với các tư thế thiền của Ấn
giáo. Trong hình dưới đây, ba vị thần Ấn giáo ngồi
xếp bằng kiểu bán kiết già (siddhasan) hay bán liên
hoa (nửa đóa hoa sen) trên tòa sen, tay với các thủ
ấn khác nhau hoặc cầm các vật có tính biểu trưng,
gắn liền với pháp thuật như hoa sen, ốc tù và, cây
đinh ba, dây thòng lọng…

Quyển sách ghi lại các tài liệu về sứ mệnh rao
giảng Tin Mừng Re-launching Our Evangelizing
Mission của Liên Hội đồng Giám mục châu Á
(Federation of Asian Bishops’ Conferences, FABCOE) dày 504 trang, ấn hành năm 2007 có trang bìa
với hình Chúa Giêsu ngồi thiền trong tư thế bán
liên hoa, xung quanh là hình biểu tượng của các tôn
giáo như: Công giáo (†), Ấn giáo, Phật giáo…

Tượng Thánh Gioan

Biểu tượng Hồi giáo

Tượng Thánh Marcô

Biểu tượng Công giáo

Tượng Thánh Matthêu

– Bức tượng hội nhập văn hóa của Nhà
Truyền Thống Văn hóa & Đức Tin của Giáo phận Biểu tượng Sikh giáo
Tp.HCM:
Biểu tượng Jaina giáo

Vào ngày 06 tháng 09 năm 2006, Dòng Anh
Em Hèn Mọn có tặng cho Nhà Truyền Thống Văn
hóa & Đức Tin, Tổng Giáo phận Tp.HCM hay Tổng
Giáo phận Sài Gòn một bức tượng Chúa Giêsu ngồi Biểu tượng Bahai’i giáo
thiền bằng gỗ. Bức tượng này được trưng bày trong
nhà Truyền Thống và nhiều người đã đến đây chiêm Biểu tượng Do Thái giáo
ngưỡng. Hiện nay, bức tượng này được đặt ở văn Biểu tượng Bái Hỏa giáo
phòng của Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn, Tổng
Giáo phận Tp.HCM, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1. Biểu tượng Pagan giáo
Đầu năm 2016, bức tượng Chúa Giêsu ngồi
thiền được đưa vào bìa lịch bàn với nền phía sau là
nhà nguyện cổ của Trung Tâm Mục Vụ. Có người

Bìa sách Re-launching Our Evangelizing Mission
(Còn tiếp)
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