
 

 

 

Mùa Vọng: 

Danh từ “Mùa vọng” chỉ thời gian bốn tuần trước lễ Giáng 

Sinh và bắt đầu Niên Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công 

Giáo. Từ nguyên của Mùa Vọng do chữ La-tinh Adventus 

(có nghĩa là Sự Đến), báo trước Chúa Kitô xuống thế làm 

người, mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời. Buổi sơ khai, 

Mùa vọng cũng như lễ Hiển Linh (Epiphany) cũng gọi là 

Lễ Ba vua, biểu tượng biến cố Đức Giêsu giáng trần. Đó 

là mùa chay tịnh và chuẩn bị mừng lễ, đã trở thành tục lệ, 

tuy nhiên Mùa vọng được định nghĩa là bốn tuần lễ trước 

Giáng Sinh do Đức Giáo hoàng Gregory (590-604) vào 

thế kỷ VI. 

 

Mùa Vọng bắt đầu Chúa Nhật gần ngày 30 tháng 11, lễ 

kính Thánh Anrê Tông Đồ. Người Công giáo nêu rõ 

những chủ đề cho suốt Mùa Vọng: Ăn chay và thống hối 

để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, họ chiêm niệm không 

chỉ chờ đợi kỷ niệm biến cố tại Bêlem (Bethlehem), 

nhưng cũng kỷ niệm việc báo trước Chúa Kitô đến lần thứ 

hai vào ngày tận thế, và họ hân hoan, trong phương cách 

trầm lặng để biểu dương lòng từ bi thương xót và tình yêu 

thương Thiên Chúa đã gần kề. Danh từ Mùa vọng 

(Advent) được mô tả trong Catholic Encyclopedia (Công 

giáo Bách KhoaTự Điển) là phải được mang một ý nghĩa 

đầy đủ nhất cho quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Mùa Vọng rất quan trọng đối với Lễ Giáng Sinh, cũng là 

cơ hội để tất cả Kitô hữu chuẩn bị  tâm hồn và tình cảm 

đón Chúa và sẽ tạo nên cơ hội hàn gắn những đổ vỡ, rạn 

nứt, những chia rẽ, dị biệt cùng đi đến sự hòa hợp yêu 

thương lẫn nhau trên thế giới cũng như trong tất cả  gia 

đình hầu mang lại niềm bình an đích thực như sứ điệp của 

mùa Giáng sinh: Bình an dưới thế cho người thiện tâm, 

Người Mỹ có thói quen thắp sáng vòng lá xanh Mùa Vọng 

(Advent Wreath). Đó là vòng tròn kết bằng cây xanh, 

chung quanh đặt bốn ngọn nến, ba ngọn tím và một ngọn 

hồng, mỗi ngọn tượng trưng một tuần lễ của Mùa Vọng. 

Ngày Chúa Nhật đầu tiên, người ta thắp sáng một ngọn 

nến màu tím. Sang Chúa Nhật thứ hai thì thêm một ngọn 

nến màu tím nữa. Đến Chúa Nhật thứ ba thì ngọn nến màu 

hồng được thắp sáng. Trước khi thắp nến, người ta thường 

đọc một đoạn Thánh Kinh, rồi cầu nguyện và hát thánh ca. 

Có khi còn đặt thêm một ngọn nến trắng chính giữa vòng 

để thắp lên cùng bốn ngọn kia vào đêm lễ Giáng Sinh 

hoặc chính ngày lễ. Đây là hình thức nhắc nhở người 

trong gia đình rằng Mùa Vọng là mùa chờ đợi, mùa sửa 

soạn đón tiếp Chúa. Trẻ em thường không hiểu được niên 

lịch phụng vụ, nhưng nhờ thắp nến, chúng có được một ý 

niệm về ngày lễ Giáng Sinh đang sắp tới. 

Song song với sự trang hoàng nhà cửa và cây giáng sinh 

trong thời gian này, ta phải rũ sạch lòng trí ta tránh khỏi 

những nhơ bẩn của tội lỗi. Đó là lúc thuận lợi nhất cho tất  

 

 
cả gia đình Kitô hữu cùng đến tòa giải tội để xin ơn tha thứ. 

Sửa soạn như vậy cũng là đáp lời kêu gọi của Thánh Gioan 

Tẩy giả: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho 

thẳng để Người đi (Mt 3:2) 

Lễ Giáng Sinh: 

Lễ Giáng Sinh là lễ kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Kitô tại 

Bêlem (Bethlehem) đến chung sống với con người giữa trần 

thế. Anh ngữ gọi là Christmas, có nghĩa là “Mass of Christ”.  

Người ta cũng thường gọi là Noel, tiếng này phát nguồn từ hai 

vần cuối của danh xưng Emmanuel (Js 7:14)  cũng có nghĩa 

là “Thiên chúa ở cùng chúng ta”. 

Có nhiều tác giả đã viết về ngày tháng của lễ này, nhưng 

không ai biết chính xác về ngày sinh của Chúa Giêsu. Các nhà 

thiên văn đã nhận xét  một cách thận trọng về hiện tượng Ngôi 

Sao Bêlem, và không đồng ý với nhau về năm sinh của Đấng 

Cứu Thế. Vào thời sơ khai của Kitô giáo, Giáo Hội Đông 

Phương cử hành vào ngày 6 tháng Giêng (trùng hợp với Lễ 

Hiển Linh). Việc cử hành Lễ Giáng Sinh váo ngày 25 tháng 12 

dương lịch do Giáo Hội Công Giáo lựa chọn, trùng hợp với 

ngày đông chí  (winter solstice) là ngày vào thời thượng cổ thế 

giới ngoại giáo thường cử hành lễ nghi tôn giáo liên quan đến 

việc bóng tối bị ánh sáng chinh phục. Chính vì dự kiện để 

chống lại các lễ nghi ngoại giáo này mà Giáo hội Công giáo đã 

cho áp dụng Lễ Giáng Sinh vào ngày tháng đó. Qua nhiều thế 

kỷ, ngày 25 tháng 12 đã trở thành một ngày nổi bật. 

Trong cuốn “Catholic Customs and Traditions” (Tục lệ và 

Truyền thống Công Giáo) có viết: (Lễ Giáng Sinh là việc cử 

hành phụng vụ cứu độ hơn là một kỷ niệm tưởng nhớ đến của 

cuốn lịch hoặc biến cố lịch sử) Thánh Augustinô diễn tả lại 

một phương cách khác: “Ngày này linh thiêng không phải vì 

Mặt Trời hữu hình, nhưng vì sự giáng sinh của một Đấng Tạo 

Hóa Vô Hình của Mặt Trời”. 

Ý nghĩa thật sự: Lễ Giáng Sinh phải trở nên ánh sáng dẫn 

đường cho nhân loại tìm lại mục tiêu cho đời sống an bình. 

Mùa giáng Sinh: 

Thời kỳ này bắt đầu từ ngày Áp Lễ Giáng Sinh (24:12) đến Lễ 

Hiển Linh (Epiphany) (6-1), cũng gọi là Lễ Ba Vua, được 

mệnh danh là “Mười hai ngày của Lễ Giáng Sinh”. Trong mùa 

Giáng Sinh, Giáo Hội cũng cử hành lễ kính Thánh Stêphanô vị 

tử đạo tiên khởi (26-12). Lễ kính Thánh Gioan Thánh sử môn 

đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhất (27-12), lễ các Thánh Anh 

Hài, các trẻ nhỏ bị giết do lệnh của vua Herode trong mưu 

toan giết hại Đấng Cứu Thế Hài Đồng (28-12), và ngày 1 

tháng giêng dương lịch, lễ kính trọng thể Đức Mẹ Thiên Chúa, 

nhấn mạnh đến địa vị của Đức Mẹ Maria. 

 

Cây Giáng Sinh: 

Thời Trung Cổ, các Kitô hữu tại Đức, vào ngày 24 tháng Chạp 

dương lịch, tổ chức lễ ông Adam và bà Eva. Một trong những 

tục lệ  vây chung quanh lễ này là một trò chơi, mô tả nhiều 
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hình thái khác nhau, nhưng thường thuờng có “Cây Thiên 

Đàng” (Paradise Tree), tức là Cây Biết sự Lành và Sự Dữ. 

Biểu tượng của cây dẫn đến Tội Tổ Tông, gần như một 

kịch diễu Adam và Eva để mừng lễ Giáng Sinh, khi Đấng 

Cứu Thế giáng sinh, các ngọn đèn trên cây bật sáng, đó là 

những ngọn đèn cầy gắn liền với các cành cây. Sử dụng 

ánh sáng trong lễ kỷ niệm đã có truyền thống từ lâu đời 

chung quanh mùa đông. Vào thế kỷ XVII cây Giáng Sinh 

được kết hợp với với ánh sáng và các đồ trang trí có tính 

cách tượng trưng. Như một sử gia viết: “Màu xanh của hy 

vọng trong lúc hấp hối, ánh sáng của Đức Kitô được thắp 

lên vào lúc tối tăm trên những trái cây của Vườn Địa 

Đàng”. 

Các kiểu trang trí cây Giáng Sinh do những gia đình Công 

Giáo ngày nay vẫn thường sử dụng nhắc nhở họ về ý 

nghĩa thật sự của ngày lễ: các ngôi sao, thiên thần, máng 

cỏ, thánh giá và những hình tượng về cảnh Giáng Sinh, 

mỗi người trong gia đình thi đua trình bày một cách mỹ 

thuật. Tiêu điểm là gây sự chú ý về Chúa Cứu Thế giáng 

trần. 

 

Máng cỏ: 
Máng cỏ, tiếng Pháp là Crèche, tương dương với chữ 

Manger trong tiếng Anh, là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm 

Chúa giáng trần, xuyên qua bao thế kỷ Công nguyên. 

Thánh Phanxicô Assisi được nhìn nhận là người truyền bá 

việc thiết lập Máng Cỏ Giáng Sinh năm 1925 tại Greccio, 

thuộc nước Ý. Nơi đây, Ngài thực hiện máng cỏ sống 

động trong một cái hang dành cho khách hành hương đến 

kính viếng. Đền Thờ Đức Bà Cả (St Mary Major) tại La 

Mã hiện nay còn lưu giữ Máng Cỏ thật sự nơi Chúa Hài 

Đồng nằm lúc giáng sinh. Bất cứ theo tục lệ nào, cảnh 

giáng sinh của Đức Kitô với hình tượng Đức Mẹ, Thánh 

Giuse, Chúa hài Nhi, mục đồng, thiên thần, các nhà Bác 

Học hay Ba Vua, và các động vật, đã được nhiều người 

yêu mến trong bao thế kỷ qua, và đặc biệt tại Ý. Linh mục 

Dòng James Minks mô tả “Tượng Chúa Hài Nhi’ 

(Bambino) trong một vài ngôi thánh đường Ý, vài tượng 

khác được khắc bằng gỗ đem từ Thánh Địa về, tượng 

được đặt lên kiệu rước trọng thể trong ngày lễ Giáng Sinh.                                                                

 

Niềm Vui Giáng Sinh: 

Mùa Giáng Sinh là thời gian hoan hỉ. Cách đây trên 2000 

năm, trời đất và triều thần Thiên quốc đã không thể im 

tiếng và cất vang bài hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên 

trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Thật ra không 

phải chỉ chúng ta và các thiên thần vang hát, nhưng tiếng 

hát đã vang vọng từ trong cõi đời đời. Tiếng hát thần linh 

của Thiên Chúa đã cất lên để tỏ tình yêu thương nhân loại. 

Thiên Chúa là Tình Yêu, và chỉ có tình yêu đích thực từ 

thẳm sâu của tâm hồn mới đem lại cho nhân loại sự tự do, 

no ấm, an bình, công chính cũng như hạnh phúc trường 

cửu. Yêu thương bác ái là Đường Lối mà con người (đặc 

biệt là con người của thiên niên kỷ ngày nay) phải đi nếu 

muốn sống còn. Yêu thương bác ái là Chân Lý duy nhất 

để nhân loại tránh khỏi tự hủy diệt giữa những văn minh 

chết chóc mà con người đã và đang khuyến khích phát 

minh về chiến tranh.Yêu thương bác ái phải là Đời Sống thật 

cho mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại. Như vậy con người 

mới thật sự có hòa bình, hạnh phúc mà Chúa Cứu Thế đã 

phán: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. 

Vẻ vĩ đại, lạ lùng của tình yêu đó đã đến cao điểm là ban cho 

chúng ta ngày Lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa không ở mãi trong 

cỏi đời đời vô tận, Ngài đã bước vào thời gian và không gian, 

Ngài không còn xa lạ với niềm vui, nỗi khổ của kiếp sống con 

người, Ngài đã sống trên trần gian để chia sẻ tiếng cười, tiếng 

khóc, những giọt lệ của nhân loại. Ngài đã đón nhận cái chết 

đau thương để con người được sống hạnh phúc. 

 

Ngày nay, để kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, người ta trang 

hoàng những máng cỏ thật lộng lẫy, vô tình làm mất đi ý 

nghĩa mộc mạc cùng quẫn của thực tại hang lừa máng cỏ hai 

ngàn năm về trước. Cùng với những cảnh huy hoàng của ngày 

Lễ Giáng Sinh người ta càng coi lễ này như một dịp để sống 

tự tôn, xa hoa, khoe khoang bạc tiền, địa vị, danh vọng..đem 

lại chênh lệch xã hội, “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” 

Đó là mâu thuẫn với khung cảnh bần cùng của hang lừa lộng 

gió mà Thiên Chúa làm người đã phải gửi tấm thân khiêm tốn 

như một kẻ nô lệ, mang thân phận phàm nhân vì nhân loại.  

Tinh thần lễ Giáng Sinh: 

Lễ Giáng sinh không phải chỉ khởi đầu và kết thúc với những 

nghi lễ tại thành đường lộng lẫy tràn ngập tiếng ca vui, với 

những cây thông trang hoàng rực rỡ và đèn sao lấp lánh, với 

quà bánh, tiệc tùng, dạ vũ….mà tinh thần Lễ Giáng Sinh phải 

được thể hiện sau đó, mỗi ngày, trong suốt cuộc đời. Tinh thần 

đó cũng là lời tâm nguyện qua những lời thơ sau đây: 

Rồi khi tiếng hát trên cao 

Của thiên thần lắng tan vào hư không 

Khi muôn sao sáng huy hoàng 

Mờ theo với ánh dương hồng vừa lên 

Khi vua chúa, bậc vương quyền 

Lên đường rong ruổi về miền cố hương 

Và khi bao kẻ mục đồng 

Gót rời hang đá về trông chiên lừa 

Là khi lễ Giáng Sinh xưa 

Khởi đầu công tác nhân từ, yêu thương 

Ta đi tìm kẻ lạc đường 

Gắn hàn đổ vỡ ai đang chia lìa 

Nuôi ai đói khát hàn vi 

Buông tha ai kẻ kéo lê kiếp tù 

Ta đi xây lại cơ đồ 

Mang thanh bình Chúa đến cho mọi người 

Mang lời thơ nhạc reo vang 

Trong tâm hồn khắp người người trần gian 

Mùa Giáng Sinh lại đến; Ước gì đêm Giáng Sinh năm nay mọi 

người lắng nghe được tiếng nói thầm lặng của Chúa và chúng 

ta hãy cùng nhau mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa sinh nơi 

máng cỏ lòng ta. 

Ôi lạy Chúa! Hôm nay tôi đã thấy 

Được chính Ngài là Thượng Đế từ nhân 

Là vì sao từ ngàn xưa thế hệ 

Rọi sáng tình yêu cho hết cả nhân trần 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 
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