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VIỆC HỘI NHẬP VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

HỘI NHẬP VĂN HÓA LÀ GÌ?
Hội nhập văn hóa 會入文化 là một cụm từ Hán Việt mới, 

xuất hiện vào khoảng nửa cuối thế kỷ 20, chưa có trong từ 
điển tiếng Việt hay Hán Việt. Từ tiếng Anh inculturation, được 
dịch sang tiếng Hoa là 本地化 (bản địa hóa), 本色化 (bản sắc 
hóa), 融入文化 (dung nhập văn hóa), 適應文化 (thích ứng văn 
hóa) và dịch ra tiếng Việt là hội nhập văn hóa.

– Theo nghĩa thông thường, hội nhập văn hóa là tiến trình 
tiếp nhận cách chọn lọc các nền văn hóa bên ngoài vào văn hóa 
bản địa.

Theo nghĩa Công Giáo:– 
+ Hội nhập văn hóa là tiến trình hướng tới việc loan báo Tin 

Mừng cách đầy đủ. Hội nhập văn hóa giúp con người đón nhận 
Chúa Giêsu Kitô cách trọn vẹn, đồng thời, biến đổi họ trên bình 
diện cá nhân, văn hóa, kinh tế, chính trị, để họ có thể sống một đời 
sống thánh thiện trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, nhờ 
tác động của Chúa Thánh Thần (Trích mục 62, Ecclesia in Africa, 
Tông Huấn Giáo Hội tại châu Phi, 1995).

+ Hội nhập văn hóa chính là dung nhập sứ điệp Tin Mừng vào 
các nền văn hóa. Việc nhập thể của Con Thiên Chúa đã hoàn tất và cụ 
thể, cũng chính là việc nhập thể trong một nền văn hóa nhất định (Trích 
mục 60, Ecclesia in Africa, Tông Huấn Giáo Hội tại châu Phi, 1995).

+ Hội nhập văn hóa có hai khía cạnh: chuyển đổi mật thiết các 
giá trị văn hóa đích thực thông qua việc hội nhập chúng vào đức tin 
Kitô giáo “và mặt khác”, dung nhập đức tin Kitô Giáo vào các nền 
văn hóa khác nhau (Trích mục 59, Ecclesia in Africa, Tông Huấn 
Giáo Hội tại châu Phi, 1995).

Lần đầu tiên thuật ngữ hội nhập văn hóa (inculturatio) 
xuất hiện trong văn kiện chính thức của Giáo Hội Công Giáo 
qua Tông Huấn Catechesi Tradendae (Dạy giáo lý trong thời đại 
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chúng ta, 1979) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về giáo 
lý trong thời đại chúng ta: “53.  Bây giờ đến vấn đề thứ nhì. 
Như gần đây tôi đã nói với thành viên của Ủy Ban Thánh 
Kinh: “Từ hòa hợp văn hóa hay hội nhập văn hóa có thể là những 
từ mới, nhưng nó diễn tả rất đúng một yếu tố của mầu nhiệm 
Nhập Thể cao cả.”  Chúng ta có thể nói về việc dạy Giáo Lý, 
cũng như việc Phúc Âm hóa cách chung, là được gọi để mang 
quyền năng của Tin Mừng vào tận tâm hồn của văn hóa và các 
nền văn hóa.”

Như vậy, theo nghĩa Công giáo, hội nhập văn hóa là việc 
đưa Phúc Âm vào trong nền văn hóa của dân tộc bằng cách 
diễn tả Phúc Âm một cách thích ứng với nền văn hóa đó, đồng 
thời đưa các giá trị tốt đẹp và phù hợp của nền văn hóa ấy hội 
nhập vào trong văn hóa Kitô giáo (x. GLHTCG 854). Td: Việc 
thờ kính tổ tiên trong văn hóa Việt Nam là điều phù hợp với 
điều răn thứ tư. Nhưng việc tôn kính này không được đặt ưu 
tiên trên việc tôn thờ Thiên Chúa Duy Nhất. Vì thế trong thực 
hành, bàn thờ kính tổ tiên trong gia đình phải đặt dưới bàn 
thờ Thiên Chúa, điều này cũng đúng theo truyền thống của 
người Việt, bàn thờ tổ tiên được đặt dưới bàn thờ Trời hay bàn 
thờ Phật.

Đến nay, thuật ngữ hội nhập văn hóa đã được dùng khá 
thông dụng trong văn kiện chính thức của Giáo Hội Công 
Giáo như Thông Điệp Slavorum Apostoli (Sứ mạng Đấng Cứu 
Độ, 1985), Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ mạng Đấng Cứu 
Thế, 1990), Thông Điệp Fides et Ratio (Đức Tin và Lý Trí, 1998), 
Tông Huấn Giáo Hội châu Phi (1995), Tông Huấn Ecclesia in 
Asia (Giáo Hội tại châu Á, 1999), Thông Điệp Ecclesia de Eucha-
ristia (Giáo Hội về Thánh Thể, 2003) và trong bản văn Công 
giáo. Thí dụ:

– SGLHTCG 854. … Công việc truyền giáo bắt đầu bằng 
việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc và các nhóm người chưa 
tin vào Đức Kitô; tiếp đến là thiết lập những cộng đoàn Kitô hữu 
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thật sự “là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian”; và 
thành lập những Giáo Hội địa phương. Nỗ lực ấy phải dẫn đến một 
tiến trình hội nhập văn hóa, nhằm mục đích làm cho Tin Mừng 
nhập thể trong nền văn hóa các dân tộc. Sẽ có nhiều lúc gặp thất 
bại. “Đối với cá nhân, đoàn thể hay dân tộc, Hội Thánh chỉ tiếp 
xúc và thâm nhập dần dần và qua đó tiếp nhận họ vào hưởng sự 
sung mãn công giáo”. ‖ 854. … It begins with the proclamation 
of the Gospel to peoples and groups who do not yet believe 
in Christ, continues with the establishment of Christian com-
munities that are “a sign of God’s presence in the world,” and 
leads to the foundation of local churches. It must involve a 
process of inculturation if the Gospel is to take flesh in each 
people’s culture. There will be times of defeat. “With regard to 
individuals, groups, and peoples it is only by degrees that [the 
Church] touches and penetrates them and so receives them 
into a fullness which is Catholic.”

– YouCat 274. “Đạo đức bình dân” quan trọng ra sao? 
– Lòng đạo đức bình dân tỏ ra qua sự tôn kính các xương 
thánh, kiệu, đi hành hương và tôn sùng là những lối quan 
trọng khi đức tin trở nên hội nhập văn hóa. Chúng tốt, bao 
lâu còn thuộc về Giáo hội, đưa dẫn tới Chúa Kitô, và không 
gắng “vào” Thiên đàng nhờ việc đó, nhưng cần nhờ ơn Chúa. 
‖ 274 How important is so-called “popular piety”? – Popular pi-
ety, which is expressed in veneration for relics, processions, 
pilgrimages, and devotions, is an important way in which the 
faith becomes inculturated. It is good as long as it is in and of 
the Church, leads to Christ, and does not try to “earn” heaven 
by works, apart from God’s grace.

HỘI NHẬP VĂN HÓA QUA VIỆC NHẬP THỂ
Mặc dù Nhập Thể là một mầu nhiệm, nhưng châu Á – 

chứ không phải châu Âu – chính là nơi nhập thế của Chúa 
Giêsu và nơi khai sinh Giáo Hội Công Giáo. Thiên Chúa nói 
với Dân được tuyển chọn qua nhiều tiên tri, quan án, vua chúa và 
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những phụ nữ dũng cảm đầy lòng tin. Vào “thời viên mãn” (Gl 
4,4), Người sai Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu 
Thế, mặc lấy xác phàm làm người châu Á! Hoan hỷ vì những điều 
thiện hảo nơi các dân tộc của châu lục, các nền văn hóa và sức sống 
tôn giáo của lục địa, và đồng thời ý thức đến quà tặng duy nhất là 
đức tin mà mình đã lãnh nhận vì thiện ích mọi người, Giáo Hội 
tại châu Á không ngừng loan báo: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân 
từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1) (trích 
Ecclesia in Asia, 1.).

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa khởi đầu từ Tây Á, đến 
thế kỷ VI phát triển tại Ấn Độ và Trung Hoa, để rồi vào bán 
đầu thế kỷ XVI hội nhập vào Đại Việt: Bởi vì Chúa Giêsu đã sinh 
ra, sống, chết và đã sống lại từ cõi chết tại Đất Thánh mà vùng đất 
bé nhỏ của Tây Á đã trở nên đất hứa và hy vọng cho cả loài người. 
Chúa Giêsu đã biết và yêu mến mảnh đất này. Người đã thực hiện 
lịch sử của mình cùng với những đau khổ và hy vọng của dân xứ 
này. Người đã thương yêu dân xứ này và chấp nhận truyền thống 
và di sản Do Thái. Đã từ lâu trước đây, Thiên Chúa chọn dân này 
và mạc khải chính mình cho họ để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến. 
Và từ vùng đất này, qua việc rao giảng Tin Mừng trong quyền năng 
của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã ra đi để làm cho “muôn dân của 
muôn nước trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Cùng với Giáo Hội khắp 
nơi trên thế giới, Giáo Hội tại châu Á sẽ bước qua ngưỡng cửa Ngàn 
Năm Thứ Ba Kitô giáo, vừa kinh ngạc trước những gì Thiên Chúa 
đã làm từ những đầu cho tới ngày nay, vừa hiểu rõ rằng “cũng như 
trong Ngàn Năm Thứ Nhất, Thánh Giá đã được cắm trên miền đất 
châu Âu, rồi trong Ngàn Năm Thứ Hai được cắm trên miền đất 
châu Mỹ và châu Phi, thì chúng ta có thể cầu ước nguyện rằng, 
trong Ngàn Năm Thứ Ba Kitô giáo, một mùa gặt lớn về đức tin sẽ 
được thu hoạch tại lục địa rộng lớn và đầy sức sống này” (trích 
Ecclesia in Asia, 1.)

Đặc tính của người châu Á là xem trọng các giá trị của gia 
đình, có mối tương quan mật thiết với thiên nhiên, thích sống 
chiêm niệm, nặng tính giai cấp. Đặc biệt, người châu Á luôn tự 
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hào về truyền thống của mình: … Châu Á cũng là chiếc nôi của 
các tôn giáo lớn trên thế giới – Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo và 
Ấn Giáo. Đây là nơi phát sinh nhiều truyền thống thiêng liêng khác 
như Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo, Zoroastrianism (đạo thờ lửa), 
Jainism (Ấn Độ), giáo phái Sikh và Thần Đạo (Nhật). Hàng triệu 
người cũng theo những tôn giáo truyền thống và bộ lạc, với nhiều cấp 
độ nghi thức và giáo thuyết… Dân châu Á hãnh diện về các giá trị 
tôn giáo và văn hóa của mình, như yêu mến sự thinh lặng và chiêm 
ngưỡng, sự đơn sơ, hài hòa, quên mình, bất bạo động, chăm chỉ làm 
việc, kỷ luật, sống mộc mạc, khao khát hiểu biết và tìm kiếm triết lý. 
Họ quý trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, lòng trắc ẩn đối 
với mọi sinh vật, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, đàn 
anh và tổ tiên, và một ý thức cộng đồng cao độ. Đặc biệt, họ coi gia 
đình là nguồn sống ban sức mạnh, một cộng đồng liên kết chặt chẽ có 
một cảm thức mạnh mẽ về tình liên đới. Các dân tộc châu Á nổi tiếng 
có tinh thần bao dung tôn giáo và sống chung hòa bình... Trong khung 
cảnh bổ sung và hòa hợp này, Giáo Hội có thể loan truyền Tin Mừng 
qua một cách thức vừa trung thành với truyền thống của mình và vừa 
trung thành với tâm hồn châu Á (x. Ecclesia in Asia, 6).

HỘI NHẬP VĂN HÓA QUA VIỆC TRÌNH BÀY 
ĐỨC GIÊSU KITÔ

Vào thế kỷ thứ III, Giáo Hội Công Giáo đã từng quan 
niệm rằng: “Extra ecclesiam nulla salus: Ngoài Giáo Hội thì 
không có ơn cứu độ” (san Cipriano). Ban đầu quan niệm này 
ám chỉ những người Công giáo bỏ đạo trong cơn bách hại 
thời đó, về sau dùng cho cả dân ngoại và đã tồn tại trong Giáo 
Hội hàng nhiều thế kỷ. Phải đến Công Đồng Vatican II mới có 
cái nhìn mới về ơn cứu độ của những người ngoài Giáo Hội. 
Trong hiến chế Lumen Gentium Ánh Sáng Muôn Dân, số 16 nói 
đến những người dù không thuộc về Giáo hội một cách hữu 
hình nhưng vẫn hy vọng được cứu độ: “Giáo hội và những 
người không thuộc Kitô giáo. Sau cùng, những ai chưa lãnh 
nhận Phúc Âm cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về Dân 
Thiên Chúa... Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm 
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của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm 
Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn 
Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của 
lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa 
nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố 
gắng sống đời chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối 
ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi…”

Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đã xác nhận, Ngài được 
sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, trong đó có cả dân ngoại. 
Chúa Giêsu đã công khai khen ngợi đức tin của người đàn bà 
Canaan và chữa lành con gái của bà bị quỷ ám. Chính đức tin 
đó khiến Chúa Giêsu thực hiện những điều kỳ diệu cho người 
đàn bà Canaan. 

Ý định của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người. Vì thế, ơn 
cứu độ của Đức Kitô mang đến cho mọi người, không loại trừ 
ai, không hạn chế bởi địa lý, chủng tộc hay văn hóa. Thiên Chúa 
không kỳ thị và phân biệt ai, chỉ có con người mới kỳ thị nhau. 
Vì thế, hội nhập văn hóa theo ý định của Thiên Chúa là biết kính 
trọng và biết đón nhận sự khác biệt và sự đa dạng phong phú 
của các tôn giáo khác, các nền văn hóa khác. Chúng ta bắt buộc phải 
rao giảng Tin Mừng cho các nền văn hóa để bản sắc hóa Tin Mừng. Ở 
những nước theo truyền thống Công Giáo, sẽ là đồng hành, chữa lành 
và củng cố sự phong phú đã có sẵn, và ở những nước có những truyền 
thống tôn giáo khác hay đã bị tục hóa một cách quá sâu xa, sẽ là đưa ra 
một tiến trình mới để loan báo Tin Mừng cho nền văn hóa, mặc dù tiến 
trình này liên quan đến những dự án rất trường kỳ. Tuy nhiên, chúng 
ta không được quên rằng mình luôn luôn được mời gọi để lớn lên.  Mọi 
nhóm văn hóa và xã hội đều cần sự thanh lọc và trưởng thành. Trong 
trường hợp nền văn hóa phổ thông của những dân Công Giáo, chúng 
ta có thể nhận ra một số yếu điểm vẫn cần phải được chữa lành bởi Tin 
Mừng: nạn chồng chủ vợ tôi, nghiện ngập, bạo lực trong gia đình, ít 
người dự Thánh Lễ, tin tưởng vào thuyết định mệnh hoặc mê tín dị 
đoan khiến người ta cậy đến bùa phép, v.v.  Nhưng chính những việc 
đạo đức bình dân là khởi điểm tốt nhất để chữa lành và giải thoát họ 
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(Evangelii gaudium - Niềm vui của Tin Mừng, 69).
Quá trình hội nhập văn hóa diễn ra cách từ từ, qua đó Tin 

Mừng được nhập thể trong các nền văn hóa khác nhau. Một mặt, giá 
trị nền văn hóa nhất định phải được biến đổi và tẩy rửa, nếu nó tìm 
được một chỗ trong một nền văn hóa thật sự Kitô giáo. Mặt khác, 
trong các nền văn hóa khác nhau giá trị Kitô giáo dễ dàng bén rễ. 
Hội nhập văn hóa được sinh ra trong sự tôn trọng đối với cả hai: Tin 
Mừng và các nền văn hóa mà Tin Mừng công bố và được chào đón. 
(trích Ecclesia in Oceania, 16.)

Hội nhập văn hóa đích thực của Tin Mừng có hai khía cạnh. 
Một mặt, một nền văn hóa xuất hiện giá trị và hình thức rõ ràng, 
được làm phong phú hơn, khi đón nhận, hiểu và sống Tin Mừng. 
Mặt khác, Tin Mừng đòi hỏi và yêu cầu nền văn hóa thay đổi một 
số giá trị và hình thức. Cũng như Con Thiên Chúa đã trở nên giống 
chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15), vì vậy đức tin 
Kitô giáo hoan nghênh và khẳng định tất cả những gì là thực sự của 
con người, trong khi từ chối bất cứ điều gì là tội lỗi. Quá trình hội 
nhập văn hóa ghép Tin Mừng và văn hóa trong “một cuộc đối thoại 
bao gồm việc xác định những gì là và những gì không phải là của 
Chúa Kitô”. Mỗi   nền văn hóa cần phải được thanh tẩy và biến đổi 
bởi các giá trị đó được biểu lộ trong Mầu Nhiệm Vượt Qua. (trích 
Ecclesia in Oceania, 16.)

Qua việc hội nhập văn hóa, Hội Thánh đem Tin Mừng 
đến các dân tộc, cùng với nền văn hóa của họ. Bởi vì các giá trị 
của mỗi nền văn hóa sẽ làm phong phú hơn cách thức mà Tin 
Mừng được rao giảng. Với cách này, Tin Mừng khoác chiếc 
áo “hồng ân cứu độ” cho các nền văn hóa khác nhau như “cô 
dâu được trang điểm lộng lẫy” (x. Is 61,10, Evangelii gaudium - 
Niềm vui của Tin Mừng, 116)

BA GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG XÃ HỘI 
VIỆT NAM

Để thành lập Hội Thánh, Thiên Chúa đã chuẩn bị một 
dân từ thời tổ phụ Abraham. Chúng ta cũng có thể xác tín 
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rằng, trước khi Tin Mừng được gieo trồng ở Đại Việt vào thế 
kỷ XVI, chắc hẳn Thiên Chúa đã chuẩn bị một “Cựu Ước” cho 
dân tộc Việt. “Cựu Ước” ấy dựa trên ba giai đoạn hội nhập 
văn hóa trong xã hội Việt Nam. Đó là:

– Giai đoạn hội nhập văn hóa tự thân của văn hóa bản 
địa: từ xa xưa, với lòng biết ơn và với tâm thức tìm về nguồn 
cội, người Việt đã có tín ngưỡng thờ Trời, thờ Mẫu, đạo Hiếu, 
đạo làm người đi song hành với tín ngưỡng phồn thực. Từ đó 
đưa ra quan niệm “Cha Trời, Mẹ Đất”, “Trời che Đất chở”: Cha 
là Trời sinh ra con người, Mẹ là Đất che chở và dưỡng nuôi cho 
khôn lớn. Tín ngưỡng dân gian này vẫn còn tồn tại đến ngày 
nay và là tiền đề giúp người Việt đón nhận Tin Mừng của 
Chúa Giêsu Kitô một cách dễ dàng và hết sức tự nhiên.

– Giai đoạn hội nhập văn hóa từ các nền văn hóa trong 
khu vực: tín ngưỡng dân gian bản địa “được và bị” hội nhập 
với các tư tưởng của Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo qua ngàn 
năm bị Bắc thuộc. Ngoài ra còn tự hội nhập với tín ngưỡng 
của người Chăm, người Khmer và một số sắc tộc khác. Việc 
hội nhập văn hóa này tạo ra một triết lý riêng của người Việt 
và ảnh hưởng đến việc truyền bá đức tin Kitô giáo.

– Giai đoạn hội nhập văn hóa từ các nền văn hóa phương 
Tây: từ việc giao thương buôn bán của phương Tây đi liền 
với việc loan báo Tin Mừng đã tạo ra một cách hội nhập văn 
hóa mới vào Đại Việt. Với tâm thức tìm về cội nguồn của tín 
ngưỡng dân gian bản địa, người Việt dễ dàng đón nhận niềm 
tin Kitô giáo. Thế nhưng với triết lý riêng và với địa vị sẵn có 
của Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo thì đạo Công giáo đã gặp 
nhiều ngăn trở. Cộng thêm sự chưa thông hiểu nhau trong 
quá trình hội nhập đã xảy ra một thời bắt đạo gay gắt và dã 
man. Với cách nhìn của Đức tin, những sự kiện ấy là hoạt 
động của Chúa Thánh Thần. Ngài đã gieo trồng trên Đất Việt 
117 vị thánh tử vì đạo, chân phước Anrê Phú Yên cùng nhiều 
vị tử vì đạo khác trải dài từ Đàng Ngoài đến Đàng Trong.
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HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG NGHỆ THUẬT THÁNH 
Ở VIỆT NAM

Nghệ thuật thánh (sacred art) là thuật từ chỉ các bộ môn 
nghệ thuật thể hiện và phản ảnh những nguyên tắc của Kitô 
giáo như văn chương, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội họa 
v.v.. (x. GLHTCG 1159-1162; 2500-2503. 

NÉT HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG VĂN CHƯƠNG 
CÔNG GIÁO

 Chữ viết
Thuở ban sơ, khi truyền giáo vào Đại Việt, các vị thừa sai 

đã dùng Hán tự để soạn giáo lý và các bản kinh nhật tụng vì 
lúc bấy giờ chữ Hán là quốc ngữ. Tam giáo (Đạo – Nho – Phật) 
thời ấy cũng phải soạn giáo lý và kinh kệ bằng chữ Hán. Mãi 
đến bán hậu thế kỷ XX một số nơi vẫn còn đọc kinh chữ Hán, 
như Kinh Cầu Chữ 經求𡦂 (Kinh cầu Đức Bà, Litaniae Lau-
retanae), Kinh Tại Thiên 經在天 (Kinh Lạy Cha), Kinh Cung 
hỷ Maria 經恭喜瑪移亞 (Kinh Kính Mừng) ... Rồi dần chuyển 
sang chữ Nôm và quốc ngữ như hiện nay. Thí dụ, từ Kinh Tại 
Thiên đến Kinh Lạy Cha:

經在天Kinh Tại Thiên 
在天臣等父者,Tại thiên thần đẳng Phụ giả, 
臣等願父名成聖,Thần đẳng nguyện Phụ danh thành thánh,
父國臨格,Phụ quốc lâm cách,
父旨承行於地,如於天焉。Phụ chỉ thừa hành ư địa, như ư thiên yên. 
臣等望父,今日與臣,臣日用粮,Thần đẳng vọng Phụ, kim nhật dữ thần, 
thần nhật dụng lương,
而免臣債,如臣亦赦負臣債者,nhi miễn thần trái, như thần diệc xá phụ 
thần trái giả, 
又不臣許陷於誘感,乃救臣於凶惡。 亞綿。 Hựu bất thần hứa hãm ư dụ 
cảm, nãi cứu thần ư hung ác. Amen.

經𥛉 吒 Kinh Lạy Cha (chữ Nôm và quốc ngữ)
𥛉 吒 眾 碎 於 𨕭 𡗶。Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, 
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眾  碎  願 名 吒 奇 創。Chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng,
渃 吒 治 旦。Nước Cha trị đến,
𠳐 意 吒 𠁑 坦 平 𨕭  𡗶 丕。Vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. 
嗔 吒 朱 眾  碎  𣈙 恒 𣈜 用 堵。Xin Cha cho chúng tôi rầy hằng ngày dùng đủ,
吧 他 女 眾  碎  如 眾  碎  拱 他 几 固 女 眾  碎 。Và tha nợ chúng tôi như 
chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi, 
吏 渚 底 眾  碎  沙 斫 感 𠴗。卞 助 眾 碎 朱 塊 事 與。 亞綿。

Lại chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ. Bèn cứu chúng tôi cho khỏi sự dữ. 
Amen.

Để loan báo Tin Mừng, tất cả các linh mục Dòng Tên đến 
Việt Nam đều học tiếng Việt, nhiều vị đã rất thông thạo như: 
Cha François de Pina có thể giảng bằng tiếng Việt mà không 
cần thông dịch viên, Cha Gaspar d’Amaral đã biên soạn từ 
điển Việt Bồ và cha Antonio Barbosa đã biên soạn từ điển Bồ 
Việt – cả ba đều là người Bồ Đào Nha. Cùng với các thừa sai 
khác, cha Đắc Lộ đã khai sinh ra chữ quốc ngữ. Cha Đắc Lộ 
đã biên soạn và cho in hai tác phẩm quốc ngữ đầu tiên (năm 
1651): Tự điển Việt Bồ Latinh và cuốn giáo lý công giáo Phép 
giảng tám ngày.

 Từ Tín ngưỡng dân gian đến việc tìm hiểu Kinh Thánh
Thuyết Âm Dương
– Trong âm có dương, trong dương có âm: “Do đó các Kitô 

hữu đọc Cựu Ước dưới ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đã chết và 
sống lại. Cách đọc tiên trưng này làm tỏ hiện nội dung vô tận 
của Cựu Ước. Tuy nhiên không được quên rằng Cựu Ước vẫn 
có giá trị mạc khải riêng, mà chính Chúa Giêsu đã tái khẳng 
định. Đàng khác, Tân Ước đòi hỏi cũng phải được đọc dưới ánh 
sáng Cựu Ước. Huấn giáo của Hội Thánh thời sơ khai luôn làm 
như vậy. Tân Ước ẩn tàng trong Cựu Ước, Cựu Ước tỏ lộ trong 
Tân Ước, cho nên một ngạn ngữ cổ nói rằng: cái Mới ẩn trong cái 
Cũ, còn cái Cũ hiện ra trong cái Mới” (GLHTCG 129).

– Âm Dương trong tạo dựng: Âm Dương nói lên sự kết 
hợp hài hòa của một công trình tạo dựng. Chương đầu của 
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Sách Sáng Thế đã giới thiệu sự tạo thành vũ trụ của Thiên Chúa 
trong sáu ngày và một ngày, theo quan niệm của người Do 
Thái, bắt đầu từ “một buổi chiều và một buổi sáng”. Với góc 
nhìn viên mãn nơi thuyết Âm Dương:

 Ngày thứ nhất: 3Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” 
Liền có ánh sáng. 4Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. 
Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5Thiên Chúa gọi 
ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và 
một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất (St 1,3-5).

Trong ngày thứ nhất, Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng (yếu 
tố dương) và bóng tối (yếu tố âm). Thiên Chúa gọi ánh sáng 
là “ngày” (yếu tố dương), bóng tối là “đêm” (yếu tố âm). Qua 
một buổi chiều (yếu tố âm) và một buổi sáng (yếu tố dương). 
Yếu tố dương đi với âm và âm đi với dương đã nói lên sự hoàn 
hảo của việc vận hành vũ trụ theo ý định của Thiên Chúa, bởi 
thế nên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

 Ngày thứ hai: 6 Thiên Chúa phán: “Phải có một cái 
vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.”7 Thiên 
Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với 
nước phía trên. Liền có như vậy.8 Thiên Chúa gọi vòm đó là 
“trời”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 
hai. 9 Thiên Chúa phán: “Nước phía dưới trời phải tụ lại một 
nơi, để chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy.10 Thiên Chúa gọi chỗ 
cạn là “đất”, khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là 
tốt đẹp (St 1,6-10).

Trong ngày thứ hai, Thiên Chúa phân rẽ nước ở phía trên 
vòm (yếu tố dương) và nước ở phía dưới vòm (yếu tố âm). 
Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời” (yếu tố dương), tất nhiên 
nước dưới vòm sẽ là yếu tố âm. Qua một buổi chiều (yếu tố 
âm) và một buổi sáng (yếu tố dương). Thiên Chúa gọi chỗ cạn 
là đất (yếu tố âm), khối nước tụ lại là biển (yếu tố dương). 
Yếu tố dương đi với yếu tố âm và trong dương có âm (“nước” 
trong quan hệ nước phía trên và nước phía dưới là dương và 
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âm; “nước” trong quan hệ với “trời” là âm với dương; “nước 
hay là biển” trong quan hệ với “đất” lại là dương với âm). 
Như vậy, việc “nước” chính nó là dương và âm, hay “nước” là 
âm trong quan hệ với “trời”, hay “nước” là dương trong quan 
hệ với “đất” đã nói lên sự vận hành của thái cực sinh lưỡng 
nghi (âm trong dương và dương trong âm) để làm cho việc tạo 
dựng ngày càng hoàn thiện.

 Ngày thứ ba: 11 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo 
mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, 
ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống.” Liền có như vậy.12 Đất 
trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra 
trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế 
là tốt đẹp.13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày 
thứ ba (St 1,11-13).

Trong ngày thứ ba, Thiên Chúa cho đất sinh thảo mộc. Cỏ 
có thân thảo mang yếu tố âm, cây trái có thân mộc mang yếu 
tố dương. Trái mọc trên mặt đất mang yếu tố dương, củ mọc 
dưới mặt đất mang yếu tố âm. Màu sắc của trái cũng tự phân 
định yếu tố âm dương. Sự đa dạng đó làm cho Trái Đất xinh 
tươi hơn, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều 
(yếu tố âm) và một buổi sáng (yếu tố dương) là việc lặp lại quy 
luật phát triển.

 Ngày thứ tư: 14 Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng 
sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ 
xác định các đại lễ, ngày và năm.15 Đó sẽ là những vầng sáng 
trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có như vậy.16 Thiên 
Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều 
khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người 
cũng làm ra các ngôi sao.17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên 
vòm trời để chiếu soi mặt đất,18 để điều khiển ngày và đêm, và 
để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 
đẹp.19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 
tư (St 1,14-19).
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Ở ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo dựng vầng sáng điều khiển 
ngày (yếu tố dương – Mặt Trời, Nhật) và vầng sáng điều khiển 
đêm (yếu tố âm – Mặt Trăng, Nguyệt). Chúa đã cho tự nhiên 
vận hành theo chu kỳ ngày và chu kỳ năm: âm trưởng dương 
thư và ngược lại. 

 Ngày thứ năm: 20 Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh 
ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay 
lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.”21 Thiên Chúa sáng tạo các 
thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới 
nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên 
Chúa thấy thế là tốt đẹp.22 Thiên Chúa ban phúc cho chúng 
rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim 
phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.”23 Qua một buổi chiều 
và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm (St 1,20-23).

Trong ngày thứ năm, Thiên Chúa sinh ra “cá nước” (yếu 
tố âm) và “chim trời” (yếu tố dương), thủy quái khổng lồ (yếu 
tố dương) và sinh vật lúc nhúc (yếu tố âm). Thiên Chúa ban 
phúc cho chúng sinh sản đầy biển (yếu tố dương) và nhiều 
trên mặt đất (yếu tố âm). Thiên Chúa sinh (Cha Trời – yếu tố 
dương) và Lời Chúa phán khiến biển và đất dưỡng nuôi, giúp 
sinh vật sinh sôi (Mẹ Đất – yếu tố âm). Việc “hãy sinh sôi nảy 
nở thật nhiều” – sự phồn thực – là hồng ân của Thiên Chúa 
ban cho vạn vật.

 Ngày thứ sáu: 24 Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra 
các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo 
loại.” Liền có như vậy.25 Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo 
loại, gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. 
Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 26 Thiên Chúa phán: “Chúng 
ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như 
chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, 
dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” 27

 Thiên 
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa 
sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 



14

sáng tạo con người có nam có nữ. 28 Thiên Chúa ban phúc 
lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy 
nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm 
bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”29 
Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang 
hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt 
giống, để làm lương thực cho các ngươi.30 Còn đối với mọi dã 
thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban 
cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có 
như vậy.” 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là 
rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày 
thứ sáu (St 1,24-31).

Trong ngày thứ sáu, Thiên Chúa sinh ra gia súc và dã thú 
(yếu tố dương) và loài bò sát (yếu tố âm). Thiên Chúa sinh 
ra con người để làm người quản lý (yếu tố dương) vạn vật 
(yếu tố âm). Từ “bá chủ” ở đây có nghĩa là quản lý, là làm cho 
vạn vật sinh sôi phát triển, không phải là quyền tận diệt môi 
trường tự nhiên. Thiên Chúa tạo ra con người có nam (yếu tố 
dương) và có nữ (yếu tố âm). Thiên Chúa cho vật này (yếu tố 
dương) làm lương thực cho vật kia (yếu tố âm) để giúp chúng 
sinh sôi nảy nở thật nhiều.

 Ngày thứ bảy: 1 Thế là trời đất cùng với mọi thành 
phần đã hoàn tất. 2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành 
công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, 
ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 3 Thiên Chúa ban phúc 
lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người 
đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người. 4 Đó là 
gốc tích trời đất khi được sáng tạo (St 2,1-4).

Thế là trời đất (dương âm) cùng mọi thành phần đã hoàn 
tất – sự phát triển âm dương đến mức tốt đẹp. Thiên Chúa làm 
việc trong sáu ngày (yếu tố dương) và nghỉ ngơi ở ngày thứ 
bảy (yếu tố âm). Vạn vật cũng được vận hành như thế, trong 
chu kỳ làm việc (yếu tố dương) luôn có thời khắc nghỉ ngơi để 
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giao thời, giao mùa (yếu tố âm).
Nhận định: Chương I của Sách Sáng Thế dùng cụm từ 

“qua một buổi chiều và một buổi sáng” đi từ âm sang dương, 
chứ không “từ sáng đến chiều” – đi từ dương đến âm. Theo 
triết Đông, việc từ âm sang dương nói lên sự tạo dựng đang 
còn tiếp diễn chứ không dừng lại ở đó. Sự phát triển từ tính 
âm sang tính dương cũng thấy trong bài kệ Cáo tật thị chúng 
của Mãn Giác Thiền Sư:

吿 疾 示 眾 / 春 去 百 花 落 / 春 到 百 花 開 / 事 逐 
眼 前 過 / 老 從 頭 上 來 / 莫 謂 春 殘 花 落 盡 / 庭 前 
昨 夜 一 枝 梅 (滿覺禪師) Cáo tật thị chúng / Xuân khứ bách 
hoa lạc / Xuân đáo bách hoa khai / Sự trục nhãn tiền quá / Lão tùng 
đầu thượng lai / Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận / Đình tiền tạc dạ nhất 
chi mai. Từ Xuân khứ bách hoa lạc (âm) đến Xuân đáo bách hoa khai 
(dương) hay từ xuân tàn hoa lạc tận đến tạc dạ nhất chi mai.

Cách hiểu Kinh Thánh với triết lý âm dương không làm 
sai lệch ý nghĩa bản văn Kinh Thánh mà chỉ giúp người Việt 
dễ thấm nhuần Lời Chúa. Bởi vì triết lý âm dương đã khắc sâu 
vào tâm thức của người Việt Nam. Chẳng phải Giáo Hội Việt 
Nam đã cho áp dụng phần nào triết lý âm dương vào Phụng 
Vụ và việc đạo đức sao?  

Thí dụ như việc bố trí trái phải: Trong nhà thờ của người 
Việt, từ cung thánh nhìn xuống thường bố trí nam nữ theo 
cách thức nam tả, nữ hữu: tượng Thánh Giuse và người nam 
thường ở bên trái, tượng Đức Mẹ và người nữ thường ở bên 
phải. Bởi lẽ người xưa cho rằng: Thánh nhân Nam diện nhi thính 
thiên hạ 聖人南面而聽天下 (Thánh nhân quay mắt về hướng 
Nam để lắng nghe thiên hạ), nên phương các đình, đền, hoàng 
thành thường chọn hướng Nam. Do vậy, hướng Đông nằm 
bên trái (dương) và hướng Tây nằm bên phải (âm). Vì thế 
trong nơi thờ phượng, nam được bố trí bên trái (dương) và 
nữ được bố trí bên phải (âm), ngay cả tượng Thánh Giuse và 
tượng Đức Mẹ cũng thế. 
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Thí dụ như việc phân biệt nam nữ qua tiếng chuông: 
Người Công giáo Việt Nam khi nghe chuông báo tử thì biết 
ngay đó là người nam hay nữ vừa mới qua đời. Với nam là bảy 
tiếng chuông và nữ là chín tiếng chuông. Vì theo tín ngưỡng 
dân gian, người nam có bảy vía, người nữ có chín vía.

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 
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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 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, 
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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, 
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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).

Thuyết Ngũ Hành
Theo triết học cổ, vạn vật sinh 

ra từ năm nguyên tố cơ bản gọi 
là Ngũ hành (五行) – năm cái để 
dùng: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy 
(木,火,土,金,水). Năm nguyên 
tố này không phải là vật chất theo 
nghĩa đen trong tên gọi mà là cách 
quy ước của người xưa để xem xét 
mối tương quan của vạn vật. Trong 
thuyết Ngũ Hành, quy luật tương 
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sinh, tương khắc không độc lập với nhau. Trong tương khắc 
luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có 
mầm mống của tương khắc. Tựa như trong Âm có Dương và 
trong Dương có Âm vậy. Nhờ đó vạn vật luôn luôn tồn tại và 
phát triển.

Một góc nhìn Ngũ hành qua việc ông Môsê đưa dân Israel 
vượt qua Biển Đỏ theo lệnh của Thiên Chúa:

15 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Có gì mà phải kêu 
cứu Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm 
gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo 
ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ 
làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo 
sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh 
bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của 
vua ấy. 18 Người Ai Cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, 
khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng 
chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Is-
rael, lại rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía 
trước mà đứng về phía sau, 20 chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập 
và hàng ngũ Israel. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây 
lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp 
lại gần nhau được. 21 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, ĐỨC 
CHÚA cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển 
lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và con 
cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như 
tường thành hai bên tả hữu…

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 (Xh 
14,15-31). 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 các yếu tố trong ngũ hành: cây gậy 
mà ông Môsê giơ lên theo lệnh truyền là hành Mộc; cột mây 
sáng chen giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel là hành 
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Hỏa; cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm hành Kim; biển dồn lại 
là hành Thủy; đất hóa khô cạn là hành Thổ. Ngũ hành (Mộc – 
Hỏa – Thổ - Kim – Thủy) biểu trưng cho vạn vật, cho tự nhiên 
đã vâng lệnh Chúa truyền mà che chở cho dân Israel. Thiên 
Chúa đã hành động gián tiếp qua biến cố tự nhiên: cột mây do 
bão cát, nước biển rẽ đôi do gió đông thổi suốt đêm…

 Từ thuyết Hà đồ - Lạc Thư đến việc tìm hiểu Kinh Thánh
– Theo truyền thuyết, vào thời Phục Hy (伏羲 28000tCN) 

trong Tam Hoàng (Thiên Hoàng 天皇, Địa Hoàng 地皇, Nhân 
Hoàng 人皇) thời thượng cổ, trên sông Hoàng Hà xuất hiện 
một con Long Mã (đầu rồng mình ngựa), trên lưng có những 
điểm đen trắng tạo thành một bức đồ, vì thế gọi là Hà Đồ 
河圖. Trên Hà Đồ, màu đen mang tính Âm, màu trắng mang 
tính Dương. Dương thăng bắt đầu từ 1 đến 9: 1  3  7 
 9. Âm từ 2 bắt đầu hạ dần xuống 8: 2  4  6  8, đây 
chính là trạng thái “Dương trưởng Âm thư”. Sự quân bình 
của Dương và Âm có thể thấy qua tổng số:

1 + 3 + 7 + 9 = 2 + 4 + 6 + 8 = 20

Từ Hà Đồ sang Thái Cực

 



22

Bình đồ của Hà Đồ

Trên Hà Đồ có 55 điểm đen trắng (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
+ 8 + 9 + 10 = 55) đi vòng ngược chiều kim đồng hồ. 

– Theo truyền thuyết, vào thời vua Hạ Vũ 夏禹 (2205 
TCN – 2198 TCN), có rùa thần xuất hiện ở sông Lạc, trên lưng 
rùa có hình vẽ chín điểm không giống nhau, người xưa đã 
dùng hình đồ này để tạo ra Cửu chương và Bát quái. Vì thế 
hình đồ đó được gọi là Lạc Thư 洛書. Lạc Thư có hình:

HỎA
(hướng Nam)

KIM
(hướng Tây)

MỘC
(hướng Đông)

THỔ
(trung tâm)

4 2

9

KIM
(hướng Tây)7MỘC

(hướng Đông) 3 5

THỔ
(trung tâm)

1

8
THỦY

(hướng Bắc) 6

HỎA
(hướng Nam)
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Bình đồ Lạc Thư có hình của con rùa, trong đó: số 9 là 
đầu, số 1 là đuôi, số 2 và 4 là hai chân trước, số 6 và 8 là hai 
chân sau, số 3 và 7 là hai bên hông, số 5 là giữa bụng. Lạc thư 
không có số 10. Tổng số các số trong Lạc Thư là 1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.

– Hà Đồ và Lạc Thư có tổng số trong bình đồ là: 55 + 45 = 
100. Do vậy, số 100 được coi là số viên mãn, vuông tròn.

– Theo triết Đông, 100 (bá, bách) là con số viên mãn, hay 
biểu trưng cho số nhiều:

+ Ông Apbraham được một trăm tuổi thì sinh người con 
trai là Isaac (St 21,5), quả là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. 

+ Hài cốt ông Giuse mà con cái Israel đã đem lên từ Ai 
Cập, thì được chôn cất ở Sikhem, trong thửa ruộng ông Gia-
cop đã mua của con ông Khamo, cha ông Sikhem, với giá một 
trăm đồng bạc; đó là phần gia nghiệp của con cái ông Giuse 
(Gs 24,32).

+ Vua Saun nói: “Các ngươi hãy nói với Đavit thế này: Nhà 
vua không đòi sính lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu 
người Philitinh, để trả thù quân địch của nhà vua.” Vua Saun 
tính dùng tay người Philitinh mà hạ ông Đavit (1Sm 18, 25).

+ “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một 
con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi 
tìm con chiên lạc sao? (Mt 18, 12)

+ Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp 
Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân 
một dược trộn với trầm hương (Ga 19, 39).

 Văn biền ngẫu 騈耦 trong nghệ thuật Thánh
Văn biền ngẫu là dạng câu văn được tổ chức theo quy 

tắc đăng đối chặt chẽ về số lượng từ (chữ), về vận, về loại từ 
và ngữ nghĩa. Văn biền ngẫu bao gồm: câu đối, hoành phi, 
trướng, biểu, chiếu, cáo, hịch… Ngày nay chỉ còn thấy ở dạng 
hoành phi – câu đối. Từ lâu, hoành phi – câu đối đã có mặt 
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trong nghệ thuật thánh của Công giáo Việt Nam. Nó mang lại 
một nét hội nhập văn hóa rất riêng vì hội nhập từ giá trị văn 
hóa của đình, đền của người Việt.

– Trong văn hóa Việt, hoành phi thường được đặt ở:
+ Cổng tam quan: 
Phương đình của nhà thờ Phát Diệm được thiết kế như 

một Tam quan, cửa ở giữa mặt phía Nam là hoành phi khắc 
bốn đại tự: 座寳躬聖 Thánh Cung Bảo Tòa (tòa quý của thân 
thể Chúa) và đối lại ở mặt chính phía Bắc của cửa giữa có khắc 
dòng chữ tiếng Latinh: Capella in Cœna Domini (Nhà nguyện 
trong ngày kỷ niệm – Buổi Tiệc Ly – của Chúa).

Ở nhà thờ Phanxicô Xaviê (còn gọi là Nhà thờ Cha Tam), 
25 đường Học Lạc, Q.5, Tp.HCM, mặt trước tam quan là hoành 
phi ghi tên nhà thờ: Nhà thờ Phanxicô Xaviê – 堂主天各濟方 
Phương-tế-các Thiên Chủ đường, mặt sau tam quan có hoành 
phi với bốn đại tự  溢洋恩天 Thiên ân dương dật (Ơn Chúa dồi 
dào) và những dòng lạc khoản.

+ Mặt tiền của đình, nhà thờ: 
Trong khuôn viên nhà thờ Cha Tam, Đài Đức Mẹ ở nhà 

thờ Cha Tam được xây theo dạng đình lục giác, trên đà ngang 
của mặt chính có hoành phi với ba đại tự 聖母亭 Thánh Mẫu 
đình (Đình / Đài Đức Mẹ). Mặt tiền nhà thờ có hoành phi với 
ba đại tự 堂主天 Thiên Chủ đường. Cửa chính nhà thờ có hoành 
phi với bốn đại tự 堂各濟方 Phương-tế-các đường. 

Ở mặt tiền nhà thờ đá Phát Diệm (nhà thờ kính Trái Tim 
Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) có khắc hoành phi với ba đại 
tự 母心聖 Mẫu Tâm Thánh. Mặt tiền của tháp nhà thờ chính tòa 
Phát Diệm có bốn đại tự: 兆前判審 Thẩm phán tiền triệu (Điềm 
báo trước cuộc phán xét).

+ Ở giữa ban thờ: Tại ban thờ Trái Tim Chúa Giêsu nơi nhà 
nguyện Kính Trái Tim Chúa Giêsu (nhà thờ cạnh trong quần thể 
nhà thờ Phát Diệm, phía trên tượng Thánh Tâm là hoành phi 
với ba đại tự 心聖子 Tử Thánh Tâm (Thánh Tâm của Chúa).
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– Trong một số nhà thờ Việt, câu đối có thể đi cùng hoành 
phi hoặc không và thường được đặt ở:

+ Mặt tiền nhà thờ: 
Ở mặt tiền nhà thờ đá Phát Diệm, nơi tượng Đức Mẹ có 

hoành phi 母心聖 Mẫu Tâm Thánh và đôi câu đối: 無染原罪 / 
爲神等祈 Vô nhiễm nguyên tội / Vị Thần đẳng kỳ (không nhiễm 
nguyên tội / Vị Thần trợ giúp). Toàn bộ hoành phi và câu đối 
có nghĩa là: Trái tim rất Thánh Đức Mẹ không mắc nguyên tội, 
xin cầu bầu cho chúng con.

Ở mặt tiền, nơi cửa chính, nhà thờ Cha Tam có đôi câu đối:
斯道聖人基切慕無休何難作聖

是門天上路恆行莫止可望登天

Phiên âm Hán Việt:
Tư đạo thánh nhân cơ thiết mộ vô hưu hà nan tác thánh.

Thị môn thiên thượng lộ hằng hành mặc chỉ khả vọng đăng thiên.
Dịch Việt:

Kìa đường thánh nhân kiên tâm không nản khó gì nên.
Nọ cửa Nước Trời vững chí không ngừng tất dễ tới.

Ở mặt tiền nhà thờ An Vân, Huế không chỉ có một cặp câu 
đối mà có nhiều cặp câu đối đắp mảnh sành, như:

世间無二女 / 棘裏有單花 Thế gian vô nhị nữ. /  Cức lý hữu 
đơn hoa. (Thế gian không có người nữ thứ hai. / Bên trong bụi 
gai có một đóa hoa).

地堂久為初元闭 / 天路新憑再祖通 Địa đàng cửu vị sơ 
nguyên bế. / Thiên lộ tân bằng tái tổ thông. (Địa đàng xưa vì 
nguyên tổ đã đóng lại. / Đường về trời mới nhờ tổ thứ hai mà 
không còn nghẽn). Ý nói vì nguyên tội mà mối tương quan của 
con người với Thiên Chúa bị gián đoạn. Nay nhờ vị tổ thứ hai 
là Đức Mẹ đã nối lại mối tương quan mật thiết ấy.

貞表翌于成悟後 / 淑詳通自有生前 Trinh biểu dực vu 
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thành ngộ hậu. / Thục tường thông tự hữu sinh tiền. (Gương trinh 
từ đó trở nên khai mở cho mai sau. / Điều lành có được từ khi 
(Mẹ) hiện hữu).

海不揚波非苦海 / 星能生日最明星 Hải bất dương ba phi 
khổ hải. / Tinh năng sinh nhật tối minh tinh. (Bể không gợn sóng 
thì không phải là bể khổ. / Sao có thể tạo vầng dương là sao 
sáng nhất).

秋月揚明女德光騰于初日/ 春風共在祖愆潔祀于朝星 Thu 
nguyệt dương minh nữ đức quang đằng vu sơ nhật. / Xuân phong 
cộng tại tổ khiên khiết tự vu triêu tinh. (Trăng thu sáng tỏ, nhân 
đức người Nữ rạng ngời xưa nay. / Gió xuân kính nơi (đấng) 
vô nhiễm nguyên tội, sáng tựa sao mai).

道所共由正在乾坤色磅礡 / 人曰予知盖于造化祖淵源 Đạo 
sở cộng do chính tại càn khôn sắc bàng bạc. / Nhân viết dư tri cái vu 
tạo hóa tổ uyên nguyên. (Đạo thuận cùng theo nơi trời đất mênh 
mông. / Người nói cho biết tạo hóa là nguồn cội).

日月光輝新棟宇 /山川環拱舊耧臺 Nhật nguyệt quang huy 
tân đống vũ. / Sơn xuyên hoàn củng cựu lâu đài. (Trời trăng soi rõ 
ngôi nhà mới. / Núi sông chầu quanh lâu đài cũ).

Mặt tiền nhà thờ An Vân, Huế
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+ Hai bên ban (bàn) thờ: 
Tại cánh trái nhà thờ Phủ Cam, Huế có bàn thờ Thánh 

Tử vì đạo Tống Viết Bường với đôi cấu đối: 道不可離維一惟精 
/ 死又何妨為忠為孝 Đạo bất khả ly duy nhất duy tinh. / Tử hựu hà 
phương vi trung vi hiếu. (Không thể bỏ đạo vì đó là sự duy nhất 
tốt lành. / Vậy sao lại sợ chết vì trung vì hiếu).

Hai bên bàn thờ đá ở nhà nguyện Kính Trái Tim Chúa 
Giêsu, thuộc quần thể Nhà thờ Phát Diệm, Ninh Bình có hai 
câu đối: 道出于天 / 敎原有主 Đạo xuất vu Thiên. / Giáo nguyên 
hữu Chủ. (Đạo đến bởi Trời. / Tôn giáo vốn có từ Chúa).

Bàn thờ Thánh Tống Viết Bường

Bàn thờ ở nhà nguyện Kính Trái Tim Chúa Giêsu
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Hoành phi câu đối là thể văn biền ngẫu, được dùng nhiều 
trong cung đình, nhà ở của thứ dân và trong các kiến trúc tôn 
giáo. Việc nơi nhà thờ Việt có hoành phi câu đối cũng là một 
nét hội nhập văn hóa qua văn chương. 

 Điêu khắc Việt trong nghệ thuật Thánh

Các tượng trong những ngôi nhà thờ theo phong cách 
châu Âu thì cũng đượm nét phương Tây. Thế nhưng, nơi 
những ngôi nhà thờ mang phong cách Việt thì tượng và phù 
điêu thường mang nét văn hóa Việt. Có người thấy mái nhà 
thờ có đầu đao cong thì khó chịu, cho rằng không đúng truyền 
thống phương Tây và khẳng định rằng đó là mái chùa. Cứ lấy 
nhà thờ chính tòa Phát Diệm mà gẫm, mái của nhà thờ không 
phải mượn của mái chùa mà là mái đình làng Việt. Các tượng 
và phù điêu nơi quần thể nhà thờ Phát Diệm là dạng tượng 
tròn của người Việt.

– Những phù điêu hội nhập văn hóa trong nhà thờ đá 
Phát Diệm (nhà thờ kính Trái Tim Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội): Nhà thờ đá Phát Diệm không chỉ độc đáo vì được tạo nên 
từ đá mà còn đặc sắc vì tư tưởng hội nhập văn hóa đã hình 
thành từ rất sớm, vào năm 1883. Các phù điêu trong nhà thờ 
đá Phát Diệm đã mượn giá trị văn hóa của Tam giáo để trình 
bày niềm tin Kitô giáo.

+ Phù điêu thông phong với biểu tượng âm dương của 
Đạo giáo: Từ trên Cung Thánh nhìn xuống, bên phải nhà thờ 
có bức phù điêu thông phong với biểu tượng âm dương ở 
giữa. Phù điêu này trình bày quan điểm thần học quy Kitô – 
Chúa Giêsu Kitô là trung tâm chi phối vạn vật; mặt ngoài của 
phù điêu này là hình sư tử có khuôn mặt cười – đây là biểu 
trưng cho Chúa Giêsu, vì Người có danh hiệu là Sư Tử nhà 
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Giuđa: “Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, Chồi Non 
của Đavit đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn 
niêm phong” (Kh 5,5b). 

Biểu tượng Âm Dương

Biểu tượng Sư Tử Nhà Giuđa
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+ Phù điêu thông phong tứ quý với biểu tượng của Nho 
giáo: Vách của các góc ở hai gian đầu và gian cuối của lòng 
nhà thờ có bốn bức phù điêu đá chạm thông phong, giới thiệu 
bốn loại cây tượng trưng cho bốn mùa trong năm và tượng 
trưng cho người quân tử: mai, trúc, cúc, tùng. Cây mai đặc 
trưng của mùa xuân và tượng trưng cho tính cách nhẹ nhàng 
thanh cao của người quân tử. Cây trúc đặc trưng của mùa hạ, 
tượng trưng cho tính cách cương trực và ngay thẳng của người 
quân tử. Cây cúc đặc trưng của mùa thu, tượng trưng cho tâm 
hồn cao thượng, tính bất khuất và lòng chung thủy của người 
quân tử. Cây tùng đặc trưng của mùa đông, tượng trưng cho 
sự hiên ngang, tài năng của người quân tử. Bởi vì xưa kia, Tần 
Thủy Hoàng đã phong chức Ngũ Đại Phu cho một cây tùng. 
Các phù điêu thông phong trong nhà thờ muốn giới thiệu 
Người Quân Tử, Người Công Chính, đó là Chúa Giêsu, chính 
Ngài được Chúa Cha sai đến thế gian (x. Ga 7,28b-29).

 Mai Trúc Cúc Tùng

+ Phù điêu với biểu tượng của Ấn giáo hay Phật giáo: 
Giữa Cung Thánh có bàn thờ là đá tảng nguyên khối được 
chạm trổ rất tinh xảo. Mặt hông của bàn thờ có phù điêu hình 
bông sen, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tuyền: Trong đầm gì đẹp 
bằng sen. / Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. / Nhụy vàng, 
bông trắng, lá xanh. / Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (Ca dao). 
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Nét độc đáo của bức phù điêu này là mô tả vòng đời của cây 
sen theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (chiều giao tiếp với 
thần linh): từ nụ sen nở ra hoa sen, hoa già thành gương sen, 
rồi rũ xuống. Chính giữa bức phù điêu là lá sen được chạm 
theo hình thập tự thánh giá. Người xem có thể liên tưởng 
vòng đời cây sen và cuộc đời Chúa Giêsu tại trần thế: giáng 
sinh làm người, cuộc đời thơ ấu – khoảng thời gian Chúa Giê-
su càng lớn càng thêm khôn ngoan để nhận thức được Thần 
Khí đồng hành cùng Người, cuộc đời công khai – rao giảng và 
chữa lành, cuộc Thương Khó và chịu chết trên Thập Tự Giá, 
sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu – đối tượng niềm tin 
của các Kitô hữu.

Phù điêu vòng đời hoa sen
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– Nét chạm khắc của đình làng đi vào quần thể nhà thờ 
Phát Diệm. Bức võng nơi đình làng Thổ Hà làm người xem 
ngỡ ngàng như thế nào thì nét chạm khắc nơi vách cung thánh 
của nhà thờ Phát Diệm làm người xem ngây ngất như thế.

Bức võng ở đình làng Thổ Hà

 
Vách cung thánh nhà thờ Phát Diệm
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– 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).

Mặt tiền của phương đình nhà thờ Phát Diệm
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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 Bồ-tát Tất-đạt-đa 
thành Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tọa thiền tương tự nhưng 
tay thủ ấn thiền (sa. dhyāni-mudrā).

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. 

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 bản thể của Thiên Chúa một 
cách cao xa như chim đại bàng tung cánh trên bầu trời. 
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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 Tượng Thánh Gioan

 Tượng Thánh Marcô Tượng Thánh Matthêu
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– Bức tượng hội nhập văn hóa của Nhà Truyền Thống 
Văn hóa & Đức Tin của Giáo phận Tp.HCM: 

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 thiền bằng gỗ. Bức tượng này được trưng 
bày trong nhà Truyền Thống và nhiều người đã đến đây chiêm 
ngưỡng. Hiện nay, bức tượng này được đặt ở văn phòng của 
Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn, Tổng Giáo phận Tp.HCM, số 
6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1.

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 cho rằng đây là hành động 
phản cảm, là hạt sạn quá lớn, là hình ảnh của Phật giáo…

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…



37

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’ Confer-
ences, FABC-OE) 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…

 

Bìa sách Re-launching Our Evangelizing Mission
Qua phân tích trên, nhìn lại tượng Chúa Giêsu ngồi thiền 

kiểu kiết già (padmasana), thế liên hoa (hoa sen) của Dòng 
Anh em Hèn Mọn tặng cho Nhà Truyền Thống Văn hóa & Đức 

Biểu tượng Công giáo

Biểu tượng Hồi giáo

Biểu tượng Do Thái giáo

Biểu tượng Bahai’i giáo

Biểu tượng Sikh giáo

Biểu tượng Jaina  giáo

Biểu tượng Bái Hỏa giáo

Biểu tượng Pagan giáo
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Tin của Giáo phận Tp.HCM thì đúng tinh thần hội nhập văn 
hóa chứ chẳng hòa tan vào một tôn giáo nào cả.

Tượng Chúa Giêsu ngồi thiền (văn phòng Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn)
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Thủ ấn nơi bức tượng trên là ấn giáo hóa (sa. vitarka-
mudrā). Trong thủ ấn này, tay mặt chỉ lên, ngón trỏ và ngón 
cái chạm nhau, làm thành vòng tròn. Tay trái hướng xuống, 
hai lòng bàn tay chỉ tới trước. Người ta thường gặp ấn giáo 
hóa nơi tranh tượng Phật A-di-đà. Ý nói Phật là Đấng đã giác 
ngộ tự tâm, giáo hóa và cứu độ chúng sinh đến quả vị viên 
mãn. Tư thế tay trái hướng xuống chúng sinh, đó là cứu (to 
help). Tư thế tay phải chỉ lên để giáo hóa và chỉ lối cho chúng 
sinh, đó là độ (to save). Ấn giáo hóa là ngôn ngữ hình thể để 
diễn tả từ cứu độ.

Từ lâu, văn chương Công giáo đã mượn từ cứu độ nơi 
văn chương Phật giáo và hiểu theo nghĩa salus, salvation: Cứu 
độ có nghĩa là sự giải thoát, chữa lành của Thiên Chúa, để đưa 
chúng ta đến đời sống mới trong ân sủng nhờ Cuộc Khổ Nạn 
và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô (trích Từ điển Công giáo 
500 mục từ, Ban Từ vựng Công giáo, Ủy ban Giáo lý Đức Tin). 
Vậy, hình Chúa Giêsu ngồi thiền chỉ là ngôn ngữ hình thể, 
ngôn ngữ nghệ thuật của từ cứu độ mà thôi. Chẳng có gì đáng 
lo vì không đúng truyền thống Kitô giáo cả. Trong quyển lịch 
bàn 2016 của Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn, TGP Tp.HCM 
có giới thiệu những ngày lễ trọng của Công giáo và các tôn 
giáo bạn là một cách thể hiện sự quan tâm trong đối thoại. Bức 
tượng Chúa Giêsu ngồi thiền được dùng làm bìa lịch cũng 
rất phù hợp với tinh thần đối thoại liên tôn. Vào một ngày 
đầu năm nọ, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn có 
mời một số đại diện tôn giáo bạn đến dùng cơm thân mật tại 
Tòa Giám Mục của TGP Tp.HCM. Đức Hồng Y đã thể hiện sự 
quan tâm trong đối thoại liên tôn bằng cách đãi tiệc chay. Như 
thế, vào ngày mồng một Tết, người thuộc tôn giáo nào cũng có 
thể dự tiệc một cách thoải mái và vui vẻ.

Có thể người ta quá quen với những hình ảnh Kitô giáo 
theo kiểu châu Âu mà không quen nhìn hình ảnh Kitô giáo 
theo kiểu châu Á. Chẳng hạn khi nói đến hình ảnh buổi Tiệc 
Ly, người ta thường nghĩa ngay đến bức bích họa Bữa ăn tối 
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cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci. Bức tranh được họa 
sĩ mô tả lại một đoạn trong sách Kinh Thánh: Giuđa — một 
trong số các môn đệ của Chúa Giêsu — nộp Thầy của mình 
cho các giới lãnh đạo tôn giáo để đổi lấy 30 đồng bạc. Ở bữa ăn 
tối cuối cùng, Chúa Giêsu (ở chính giữa bức tranh), đang nói 
với các môn đồ: “Trong các con có kẻ muốn nộp Ta”.

Bức bích họa Bữa ăn tối cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci

Thế nhưng, khi người châu 
Á nhìn bức họa Bữa ăn tối cuối 
cùng của họa sĩ Ấn Độ với hình 
ảnh Chúa Giêsu ngồi xếp bằng 
kiểu thiền bán liên hoa thì sẽ 
thấy gần gũi hơn.

Hình do cha Giám đốc Trung Tâm 
Quốc gia về Phụng Vụ, Giáo Lý và 
Thánh Kinh của Hội Đồng Giám Mục 
Ấn Độ gửi tặng cha Phêrô Nguyễn 
Văn Hiền, Giám đốc Trung Tâm Mục 
Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM.
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– Bích họa và phù điêu trống đồng ở một số nhà thờ Việt: 
Có ý kiến cho rằng nơi cung thánh ở nhà thờ nọ gắn phù 

điêu trống đồng Ngọc Lũ và cho rằng “ai ai cũng biết trên mặt 
trống đồng có hình ảnh giao hoan của con người. Không thể 
biện luận đó là trống đồng nào khác vì nguyên gốc của trống 
đồng Ngọc Lũ là như vậy”. Đó là một ý kiến vô căn cứ! Hình 
ảnh các cặp nam nữ giao hoan với nhau có trên mặt thạp đồng 
Đào Thịnh, biểu trưng cho tín ngưỡng phồn thực.

Mặt thạp đồng Đào Thịnh (2.500tCN – 2.000tCN)

Thạp đồng Đào Thịnh
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Mặt trống đồng Ngọc Lũ biểu trưng của tín ngưỡng 
phồn thực: Tâm trống đồng Ngọc Lũ là hình Mặt Trời biểu 
trưng thành tố Dương và khe rãnh ở giữa biểu trưng thành tố 
Âm. Trên mặt trống có 10 cặp hươu và 18 cặp chim xếp theo 
đực cái, trống mái, biểu trưng cho Âm Dương điều hòa. Trên 
mặt trống có cặp nam nữ gõ trống ở góc phải, cặp nam nữ giã 
gạo ở góc trái cũng biểu trưng cho Âm Dương điều hòa. Trên 
mặt trống có cặp chim trống mái ở trên nóc nhà, trong nhà có 
hai vợ chồng và đứa con nhỏ nói lên sự sinh sôi nảy nở từ sự 
điều hòa Âm Dương. 

Mặt trống đồng Ngọc Lũ (2.500tCN – 2.000tCN) 
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Tín ngưỡng phồn thực là tín ngưỡng nguyên thủy của 
người Việt, là nền tảng của các tín ngưỡng khác trong cộng 
đồng người Việt. Tín ngưỡng phồn thực cũng có ảnh hưởng 
rất lớn đến các tôn giáo du nhập hoặc tự phát sinh ở đất Việt. 
Trống đồng được coi là tôtem, là vật tổ của người Việt. Trong 
thiết kế, Nhà thờ Chính tòa Thái Bình lồng ghép triết lý Âm 
Dương, phồn thực của tín ngưỡng dân gian. Vì vậy, cung 
thánh của Nhà thờ Chính tòa Thái Bình được thiết kế như mặt 
trống đồng lớn để phù hợp với kiến trúc mở theo nét Á Đông, 
ngược lại với lối kiến trúc khép kín của nhà thờ phương Tây. 
Không chỉ Nhà thờ Chính tòa Thái Bình sử dụng biểu tượng 
trống đồng trong nghệ thuật thánh, ở trần dưới tháp chuông 
của nhà thờ Thiện Lâm, 419 A/23 đường Nguyên Tử Lực, Đà 
Lạt cũng có gắn biểu tượng mặt trống đồng trên đóa sen.

Mặt trống đồng nơi nhà thờ Thiện Lâm, Đà Lạt 
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Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (1880) được coi là xây 
dựng cùng thời với quần thể nhà thờ Phát Diệm, ngoài nét 
kiến trúc Roman – Gotich của phương Tây, còn có những nét 
rất Việt Nam. Chẳng hạn:

– Trên ba cửa chính: một cửa có ghi các từ viết tắt: IHS 
(IHΣ, Chúa Giêsu), AM (Ave Maria, Kính chào Đức Mẹ Ma-
ria). AΩ (Alpha et Omega, Đấng vô thủy vô chung); một cửa 
ghi dòng chữ latinh “DEO OPTIMO MAXIMO. BEATŒQUE 
MARIŒ VIRGIN IMMACULATŒ” (Đến Thiên Chúa chí tôn 
và Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội); một cửa ghi 
những dòng chữ Hán, quốc ngữ của Đại Nam vào đời vua 
Tự Đức (1829-1883): 天主聖堂 Thiên Chủ thánh đường (Nhà 
thờ Thiên Chúa)/ 大德聖母無罪元 Đại Đức Thánh Mẫu vô tội 
nguyên (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) / 天主降生一千八百
八十年 Thiên Chủ giáng sinh nhất thiên bát bách bát thập niên 
(Năm 1880 sau Chúa giáng sinh)1.

– Trên các vòm cửa ở ba mặt của Nhà thờ Chính tòa Đức 
Bà Sài Gòn đều có hoa văn đường diềm trùng với hoa văn 
đường diềm trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Điều này không 
thấy ở Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Par-
is) hay Nhà thờ Chính tòa của Tổng giáo phận Paris.
Các vòng tròn đánh dấu nét tương đồng của hoa văn đường 
diềm của các khung cửa Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn 
và hoa văn trên đường diềm của trống đồng Ngọc Lũ. Thời 
đó phương Tây đã biết về trống đồng ở vùng Đông Nam Á. 
Không rõ đây có phải là ý muốn hội nhập của kiến trúc sư J. 
Bourad, người thiết kế Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, 
hay không? Cho dù là không thì nét tương đồng này làm cho 
ngôi nhà thờ đậm nét phương Tây phảng phất một chút hơi 
thở của phương Đông.

1. Lm Stêphanô Huỳnh Trụ chuyển dịch.
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Đường diềm trống đồng và đường diềm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tín ngưỡng dân gian là tiền đề, có thể nói là “Cựu Ước” 
mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng dân tộc để từ đó, người 
Việt đón nhận niềm tin Kitô giáo một cách tự nhiên và luôn 
nhận thấy rằng Thiên Đàng là nơi có Thiên Chúa là Cha và có 
nhau là anh em. 

Lời Chúa mạc khải cho tín ngưỡng phồn thực để mọi 
người thấy được cha Trời đã ban phúc và cho sinh sôi nảy nở, 
phát triển để con người làm chủ thiên nhiên. Điều đó giúp 
người Việt dễ dàng đón nhận và hình thành niềm tin Kitô 
giáo một cách vững vàng. Trong Sách Sáng Thế (1, 20-26): Thiên 
Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, 
và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” Thiên Chúa 
sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc 
nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. 
Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng 
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rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải 
sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” Qua một buổi chiều và một buổi 
sáng: đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các 
sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại.” 
Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy 
theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế 
là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo 
hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá 
biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò 
dưới đất.” 

 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 Gi-
use, năm 1896; 8. Hang Ðá Lộ Đức, năm 1890; 9. Núi Sọ, năm 
1898; 10. Phương Ðình, năm 1899.
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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. 
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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.

 
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. 
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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, 
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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 
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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 
chuông Nam, chỉ các nhà thờ Việt Nam mới có tiếng chuông 
báo tử theo cách rất riêng: bảy tiếng để báo người nam qua đời 
và chín tiếng để báo người nữ qua đời. Cách báo chuông này 
dựa vào quan niệm người nam có ba hồn bảy vía, người nữ có 
ba hồn chín vía của tín ngưỡng dân gian.

Về chuông trong Thánh Lễ (Mass bell) thường là chuông 
chùm nhỏ (altar bell) lắc tay với: tiếng chuông Nhập Lễ (priest’s 
bell), tiếng chuông Thánh, Thánh, Thánh (Sanctus bell), tiếng 
chuông “Truyền Phép” (Agnus bell), tiếng chuông dâng Mình 
và Máu, tiếng chuông “Lạy Chiên Thiên Chúa” (Agnus bell). 
Việc lắc chuông ban đầu là để giúp cộng đoàn dễ theo dõi diễn 
biến của Thánh Lễ. Bởi vì thời trước, bàn thờ gắn liền với vách 
cung thánh, chủ tế quay lên khi cử hành thánh lễ và dùng 
tiếng latinh để xướng đáp với lễ sinh, giáo dân ở xa khó theo 
dõi được diễn tiến của thánh lễ. Ngày nay, trong Quy chế tổng 
quát Sách lễ Rô-ma không còn buộc phải lắc chuông nữa. Vì 
thế, với mục đích để nhắc nhở giáo dân người Việt thì dùng 
tiếng chiêng hay tiếng mõ thay cho chuông chùm nhỏ (altar 
bell) cũng là chuyện bình thường và tùy theo thói quen của 
mỗi địa phương.

Lặp lại để kết

Hội nhập Văn hóa giúp mọi người hiểu Lời Chúa (yếu 
tố dương) bằng nền văn hóa “Cựu Ước” của dân tộc (yếu tố 
âm). Bởi lẽ, “các Kitô hữu đọc Cựu Ước dưới ánh sáng của 
Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Cách đọc tiên trưng này 
làm tỏ hiện nội dung vô tận của Cựu Ước. Tuy nhiên không 
được quên rằng Cựu Ước vẫn có giá trị mạc khải riêng, mà 
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chính Chúa Giêsu đã tái khẳng định. Đàng khác, Tân Ước đòi 
hỏi cũng phải được đọc dưới ánh sáng Cựu Ước. Huấn giáo 
của Hội Thánh thời sơ khai luôn làm như vậy. Tân Ước ẩn 
tàng trong Cựu Ước, Cựu Ước tỏ lộ trong Tân Ước, cho nên 
một ngạn ngữ cổ nói rằng: cái Mới ẩn trong cái Cũ, còn cái Cũ 
hiện ra trong cái Mới” (x. GLHTCG 129). Trong âm có dương và 
trong dương ẩn tàng âm. Cái âm là “Cựu Ước” – văn hóa tín 
ngưỡng – giúp cho cái dương là Lời Chúa phát triển trọn vẹn 
trong tâm hồn mỗi người Việt Nam.
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