
TỪ TÂM TÌNH MÙA VỌNG 

Hướng đến NIỀM VUI GIÁNG SINH 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm dương lịch 2012, bao nhiêu biến cố dồn dập khắp hoàn vũ như để kết thúc một năm cũ 
nặng nề, ì ạch của những biến động về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, xã hội, thiên tai…hầu chào đón một năm mới 2013 với 
hy vọng sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn. Theo lịch Phụng Vụ của Công Giáo, Tháng 12 có hai Mùa Phụng Vụ: Mùa Vọng và Mùa 
Giáng Sinh. 
 
Mùa Vọng (Advent): Đây là khoảng thời gian mong đợi trong hy vọng (Advent is Season of hope), chờ đón, như ví von của 
người Việt Nam ta: “Mong như mong mẹ về chợ”, mong đợi người thân yêu từ xa trở về. Xa hơn nữa và cao hơn nữa, chúng 
ta chờ mong Vị Cứu Tinh nhân loại, Ngài đến để đem an bình, hoan lạc cho muôn dân. Cứu cánh chúng ta chờ mong, khát 
khao, khẩn nài, cầu xin tìm gặp là Chúa Cứu Thế, Ngài giáng trần để đem lại  cho muôn người sự hoan lạc, an bình. Ngài đến 
như một món quà: “Tình Yêu” ban tặng như lời thuyết giảng của cha Hùng thường hay nhắc đi nhắc lại: “Chúa chính là món 
quà Tình Yêu” từ Thiên Chúa Cha ban tặng cho chúng ta. 
 
Mùa Vọng, kêu mời mỗi người chúng ta cải thiện, sống như tâm tình dân Do Thái xưa đã bao năm tháng mong chờ Đấng 
Cứu Thế. Các tổ phụ và các ngôn sứ luôn loan truyền trong dân gian về Đấng Cứu Thế cùng với bao tấm lòng mong mỏi 
trông đợi Thiên Chúa đến với họ hầu cứu chuộc Dân Người. Từ đó xuất hiện bao tâm hồn, bao tình yêu được tỏ bày trong 
sách Thánh qua khát khao được gặp Đấng Thiên Sai. Chính niềm cậy trông, đã biến bao người có một sức sống, hun đúc tình 
yêu trong Tin, Cậy, Mến mong sớm được gặp Đấng Cứu Độ nhân loại. 
 
Giáng Sinh: Vài nét lịch sử: Vào năm 250, Đức Giáo Hoàng Julius đã ấn định ngày Mừng Chúa Giáng Sinh là 25-12, ngày 
đông chí theo lịch thời đó. Chúa sinh ra ấn định vào ngày này với ý  bày tỏ niềm tin, Chúa là: “Mặt Trời Công Chính”, là 
“Ánh Sáng Thế Gian” chiếu soi trên nhân loại tối tăm, đau khổ, tội lỗi. Ngài là Thiên Chúa duy nhất có thể đem lại an bình, 
hạnh phúc cho muôn dân, tạo sự nối kết giữa Trời và Đất, giữa Thiên Chúa và con người như bài ca: “Đêm Thánh Vô Cùng” 
của nhạc sĩ Hùng Lân, nhạc của Franz Gruber: “Đất với Trời se chữ đồng…”. 
 
Hằng năm, Mùa Giáng Sinh là Mùa được mọi dân tộc trên thế giới đón mừng nồng nhiệt nhất, từ những người đã hội nhập 
với Hội Thánh Chúa hay chưa, đều nô nức chuẩn bị hàng tháng trước từ tâm hồn đến bên ngoài cho có một vẻ trang trọng, 
mang không khí của ngày Lễ trọng đại, mỗi nhà đều treo đèn sáng lấp lánh phía trước, cửa chính được gắn một vòng lá 
thường xuân. Trong nhà dựng một cây thông với những giải kim tuyến biểu tượng cho sương tuyết bao phủ, như nói lên cái 
lạnh lẽo của mùa đông, vài xâu đèn màu đuổi bắt nhau. Dưới  cây thông, một hang Belem bé nhỏ, nghèo nàn với mái tranh xơ 
xác bên mấy gói quà xinh xắn. Những bản nhạc Giáng Sinh được hát khắp nơi, trong mọi nhà và ngay cả ngoài phố, trong 
các shopping center. 
 
Tại Đền Thánh Mẹ La Vang, năm nào cũng vậy, mọi người trong Cộng Đoàn nhiệt tình xung phong đến để bày trí, trang 
hoàng cây thông, hang đá Belem và những dây đèn lấp lánh… để làm cho khung cảnh Mùa Giáng Sinh một vẻ gợi nhớ đến 
tình thương của Chúa Hài Đồng đến với mọi người và ôn lại kỷ niệm lịch sử mầu nhiệm kỳ diệu trên 2.000 năm Chúa Giáng 
trần. Từ cổng Đền Thánh đến Linh Đài Mẹ là những chuỗi dây đèn màu lấp lánh như những ánh sao xưa kia dẫn đường cho 
Ba Vua, nay dẫn lối cho các con chiên đến thăm Vua Trời Đất đang ngự tại máng cỏ trong hang lừa nghèo nàn. Một cây 
thông cao, xanh um với những giải kim tuyến tiêu biểu cho cảnh sương tuyết lạnh lẽo của mùa đông khi Chúa Hài Nhi giáng 
trần.  
 
Hang đá Belem tại Đền Thánh được làm lớn ngay bên ngoài nhà thờ để giáo dân khi kính viếng, cảm nhận được cái lạnh lẽo 
của Chúa khi Ngài chào đời. Bên trong hang đá, Chúa Hài Nhi được đặt nằm kế bên mấy chú bò, lừa như đang được sưởi ấm 
hơi để chống đỡ cái lạnh của đêm đông, tháng giá. Cả một Cộng Đoàn nhộn nhịp chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh; ca 
đoàn La Vang ráo riết tập dượt các bài Thánh Ca cho đêm vọng Giáng Sinh; các em Thiếu Nhi Thánh Thể được Sơ Maria 
Bùi Kim Tuyến và các cô giáo tập dượt hoạt cảnh Giáng Sinh.   
 
Mặt hình thức thì năm nào cũng vậy, Đền Thánh Mẹ được mọi giáo dân góp bàn tay lo sắp xếp, trang hoàng thật chu đáo, tuy 
nhiên về mặt tinh thần, tôi mời gọi mọi người hãy lắng đọng tâm hồn, sống đúng tinh thần mùa vọng như lời mời gọi của 
Giáo Hội cũng như lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để 
Người đi” (Mt 3,3-4). 
 
Chúng ta là con cái Mẹ La Vang, nhân Mùa Giáng Sinh, xin mọi người hãy cùng tôi chạy đến với Mẹ và qua Mẹ để Mẹ giúp 
chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh, mừng con một của Mẹ được trọn vẹn và đúng ý nghĩa hầu làm cho niềm vui Giáng Sinh được 
tràn đầy trong yêu thương, đùm bọc và được lan tỏa muôn nhà, muôn nơi./. 
 
Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang,  
L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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