Mùa Vọng có ý nghĩa gì?
Mùa Vọng dịch từ tiếng La tinh "Adventus", có nghĩa là "ñến". Vọng là mong ñợi, mong
chờ ñiều sắp ñến. Mùa vọng ñược Giáo Hội ấn ñịnh 4 tuần lễ trước lễ Giáng Sinh (25
tháng 12) ñể các tín hữu Công giáo chuẩn bị Mừng ngày Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng
trần.
Mùa Vọng nhắc nhở cho mọi Tín Hữu Công giáo 4 nghĩa sau ñây:
1. Mùa Vọng nhớ lại thời gian dân Do Thái mong ñợi ðấng Messia (Chúa Kitô) ñến
ñể "giải phóng" dân Israel khỏi ách tội lỗi. Ngài "ñã ñến" lần thứ nhất cách ñây
hơn 2 ngàn năm. Ngài ñã giải phóng họ khỏi ách tội lỗi bằng giáo lý và cái chết
của Ngài.
2. Mùa Vọng còn có ý nghĩa chuẩn bị ñón Chúa Kitô "sẽ ñến" lần thứ hai vào ngày
tận thế. Không ai biết ñược ngày giờ nào.
3. Ngày nay, mùa Vọng ñể dọn lòng mừng kỷ niệm lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25
tháng 12.
4. ðiều quan trọng nhất là nhắc nhở mỗi người cần "tỉnh thức, sẵn sàng" ñón Chúa

ñến vào ngày tận thế ñời mình (giờ chết), ñể Chúa ñưa mình về Nước Chúa muôn
ñời.

Vòng hoa 4 cây nến, tượng trưng cho ñiều gì?
Bốn cây nến tượng trưng cho tuần trước lễ Chúa
Giáng sinh, mỗi tuần ñốt thêm một cây. Ba cây
màu tím tượng trưng cho sám hối và một cây màu
hồng dùng cho Chúa nhật thứ 3, nói lên niềm vui
như Thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui lên... vì Chúa
ñang ñến! Vòng hoa mùa vọng với cành lá xanh
tượng trưng cho sự sống muôn ñời. Hạt giống, trái
hồ ñào dùng ñể trang trí trên vòng hoa tượng trưng
cho sự sống lại và những hoa trái tiêu biểu cho
lương thực dồi dào của ñời sống Kitô hữu. Nến
tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô.

Page 1 of 2

Có 4 cây nến ñược phân chia ra theo ñúng khoảng thời gian của Mùa Vọng. Mỗi cây
tượng trưng cho một trong "4,000 năm" mà Thánh Kinh ñược trao ban cho chúng ta kể từ
khoảng thời gian mà Ông Adong qụy ngã vì tội lỗi cho ñến khoảng thời gian sinh hạ ra
ðấng Cứu Chuộc nhân loại.
Cây nến màu tím (purple) ñầu tiên ñược thắp sáng lên vào ngày Chủ Nhật ðầu Tiên của
Mùa Vọng và trong suốt tuần lễ ñầu tiên ñó. Màu tím tượng trưng cho khoảng thời gian
chuẩn bị, và ăn năn hối cải, cũng như tượng trưng cho sự vương giả.
Vào Chủ Nhật Thứ Ba của Mùa Vọng, vốn ñược biết ñến như là
Chủ Nhật Gaudete (Gaudete Sunday), thì cây nến có màu giống
như bông hồng ñược thắp sáng lên cùng với hai cây nến màu
tím. Bông hồng tượng trưng cho sự mừng rỡ, sướng vui và
niềm hân hoan sắp tràn dâng của mọi người tín hữu. ðây là
khoảng thời gian ñặc biệt khi chúng ta hồ hởi với niềm vui và sự
rạo rực về việc Chúa Kitô sắp sửa ñến với chúng ta trong hình
hài của một Hài Nhi Bé Nhỏ.
Và cây nến màu tím cuối cùng sẽ ñược thắp sáng lên trong ngày Chủ Nhật Thứ Tư của
Mùa Vọng ám chỉ ñến việc chúng ta mãi sốt sắng và kiên trì hơn rất nhiều trong việc
chuẩn bị cả thể xác, tâm hồn lẫn con tim ñể ñón nhận Thiên Chúa trong Mùa Giáng Sinh.
Mùa Vọng chính là mùa của Sự ðợi Chờ cùng với niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa
Kitô: Ánh Sáng của Cả Thế Giới!

Ý nghĩa của Vòng hoa (Wreath):
Kể từ thời xưa cổ, một vòng hoa là tượng trưng cho sự chiến thắng. Hình tròn của vòng
hoa là nhắc nhở cho chúng ta biết về tình yêu thương bất tận của Thiên Chúa, dành cho
chúng ta.
Màu xanh lá cây chính là màu chỉ năm phụng vụ, vốn diễn tả về niềm hy vọng trong tình
yêu thương bất diệt của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Những cành của cây thông
quanh năm suốt tháng ñều có màu xanh lá cây. Những cành cây lúc nào cũng có màu
xanh này cùng gộp lại với nhau ñể hình thành nên một vòng hoa là nhắc nhớ cho chúng ta
biết rằng: Thiên Chúa và sự Mặc Khải của Ngài thì không bao giờ thay ñổi, cũng giống
như cây thông, lúc nào cũng xanh tươi vậy.
Nguyện chúc cho mọi gia ñình chúng ta có ñược một Mùa Vọng thánh thiện và hoàn toàn
mới mẻ và sinh ñộng hơn so với những Mùa Vọng ñã qua!
Maylangthang
Joseph Minh Nguyen SVD
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