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Tìm Hiểu về Ý Nghĩa và Biểu Tượng Mùa Vọng 
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Mục Lục 
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Những Tập Tục Cổ Truyền Khác trong Mùa Vọng 
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Bài 1: Mùa Vọng nghĩa là gì? 
 

 
Mùa Vọng là mùa các Kitô hữu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, Mừng Ngày Sinh Nhật Chúa 

Giêsu Giáng Sinh làm người ở trần gian. Đây là sự khởi đầu của năm phụng vụ Kitô 

giáo, tức bắt đầu bước sang năm mới theo lịch Kitô giáo Tây Phương. Tên gọi Mùa 

Vọng bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là "đến; tới" (adventus), còn trong tiếng Hy 

Lạp, nghĩa là "tái sinh" (parousia). Trong Tân Ước, đây là thuật ngữ được dùng để chỉ 

sự tái giáng lâm của Chúa Kitô. 

 

Như vậy, Mùa Vọng theo lịch Kitô Giáo là báo hiệu "sự tái giáng lâm của Chúa Giêsu 

Kitô" từ ba góc độ khác nhau: sự ra đời thể lý [mặc lấy xác phàm làm người trần] ở 

Bếthlêhem, sự háo hức đón nhận Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn các tín hữu, và sự 

trông mong ngóng chờ Người tái giáng lâm thời cuối / thời mạt thế [cánh chung].  

 

Các tập tục liên quan đến Mùa Vọng gồm có Lịch Mùa Vọng, thắp sáng nến trong vòng 

hoa Mùa Vọng, cầu nguyện hàng ngày trong Mùa Vọng, dựng cây thông giáng sinh 

hoặc cây thông Nôel có gắn treo trang trí các biểu tượng và ý nghĩa ngày lễ Chúa Giáng 

Sinh, thắp sáng cây thông Nôel giáng sinh, và các cách chuẩn bị khác để mừng đại lễ 

Giáng sinh, chẳng hạn như dựng các thứ đồ trang hoàng Giáng sinh, như tập tục được 

thực hành trong phụng vụ qua sự phục trang màu xanh. 

 

Tương tự với Mùa Vọng nơi Giáo Hội Kitô Giáo Đông Phương gọi là Mùa Chay Tịnh 

Giáng Sinh, nhưng nó khác nhau về quãng độ thời gian và các nghi lễ cử hành, và 

không có bắt đầu bước sang năm phụng vụ mới như bên Giáo Hội Tây Phương. Mùa 

Chay Tịnh Giáng Sinh Đông Phương không dùng thuật ngữ tái sinh (parousia) tương 

tự về sự chuẩn bị phụng vụ.  

 

Mục Lục 
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Bài 2: Cách tính Mùa Vọng có bao nhiêu ngày? 
 

Mùa vọng luôn có đủ bốn tuần Chúa Nhật, trước ngày 25 Tháng 12, nhưng tổng cộng 

số ngày trong bốn tuần đó có thể thay đổi khác nhau. Tỉ dụ như: 

 

Nếu Giáng sinh rơi vào ngày thứ Ba, thì Mùa vọng bắt đầu tính từ Chúa Nhật tuần thứ 

nhất của tháng 12, cộng thêm một ngày [thứ Hai 24/12]. 

 

Hoặc nếu giáng sinh rơi vào ngày thứ Tư, thì Mùa vọng cũng bắt đầu từ Chúa Nhật 

tuần thứ nhất của tháng 12, cộng thêm hai ngày [thứ hai 23/12 và thứ ba 24/12]. 

 

Nếu Giáng sinh rơi vào ngày Chúa Nhật hay Thứ Năm, thì Mùa Vọng bắt đầu rơi vào 

Chúa Nhật cuối chót của tháng 11, chẳng hạn như năm nay rơi vào ngày Chúa Nhật 

27/11/2022, và mùa vọng có đủ bốn tuần chẵn, không dư ngày nào. 

 

Mục Lục 

 

Bài 3: Lịch sử và truyền thống Mùa Vọng có từ khi nào? 
 

 
Theo Thánh Grêgôriô ở thành Tours, thì việc cử hành Mùa Vọng bắt đầu từ thế kỷ thứ 

năm, khi Đức Giám mục Pepetuus hướng dẫn ăn chay ba lần một tuần, bắt đầu kể từ 

buổi Lễ Kính Thánh Martin thành Tours vào ngày 11 tháng 11 cho đến Lễ Giáng Sinh; 

đây là lý do tại sao Mùa Vọng có khi còn được gọi là "Mùa Chay Thánh Martin". 

 

Tập tục này mới đầu chỉ giới hạn trong giáo phận ở thành Tours cho đến thế kỷ thứ 

sáu.  Nhưng Công Đồng Macon vào năm 581 đã cho thông qua tập tục này tại thành 
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Tours, và chẳng bao lâu sau, toàn bộ nước Pháp đã ăn chay ba ngày một tuần kể từ 

ngày lễ kính Thánh Martin thành Tours cho đến ngày Lễ Giáng sinh. Con số các tín hữu 

hăng say sùng đạo nhất trong một số các quốc gia đã trỗi vượt chỉ tiêu yêu cầu ăn chay 

hằng ngày trong Mùa Vọng nên đã được Công Đồng chấp thuận cho thông qua tập 

tục Mùa Vọng - Mùa Chay Thánh Martin này. 

 

Tài liệu tham khảo đầu tiên rõ ràng nhất về Mùa Vọng phát sinh nơi Giáo Hội Tây 

Phương theo Nghi Lễ Đức Giáo Hoàng Gêlasiô (Gelasian), từ đấy khai sinh ra nguyên 

một bộ tập hợp Mùa Vọng, gồm các bài đọc Thánh Thư, và các bài đọc Phúc âm cho 5 

Chúa Nhật trước Lễ Giáng Sinh và các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu tương ứng. Các bài 

giảng của thánh Grêgôriô đại thánh vào cuối thế kỷ thứ sáu đã cho thấy bốn tuần trước 

mùa phụng vụ của Mùa Vọng, nhưng không có tuân giữ việc ăn chay. Tuy nhiên, dưới 

thời Charlemagne vào thế kỷ thứ 9, các nguồn tài liệu cho biết rằng việc ăn chay vẫn 

được tuân thủ rộng rãi. 

 

Việc ăn chay Mùa Vọng không phổ biến vào thế kỷ thứ 13, nhưng theo Durand ở 

Mende, nó vẫn được tuân thủ rộng rãi. Như đã trích dẫn trong cáo thỉnh tuyên bố tôn 

phong thánh Louis, thì lòng nhiệt thành của ngài là để tuân giữ việc ăn chay này, chứ 

không còn là một tập tục chỉ có các tín hữu đạo đức mới tuân giữ theo.  

 

Sau đó, tục lệ này được giới hạn trong khoảng thời gian từ ngày Lễ Kính Thánh Andrêw 

Tông Đồ cho đến Ngày Mừng Chúa Giáng sinh, vì Lễ Trọng Kính của vị Tông Đồ này 

phổ biến hơn so với Thánh Martin. Lúc Đức Giáo Hoàng Urbanô V lên ngôi giáo hoàng 

vào năm 1362, ngài đã áp đặt việc kiêng thịt trong cung điện giáo hoàng, nhưng không 

đề cập đến việc ăn chay. Vào thời đó, người ta thường cử hành Mùa Vọng ở Rôma 5 

tuần trước Lễ Chúa Giáng Sinh.  

 

Có sáu Nghi Lễ Ambrôsiô: Alexandria, Phía Tây Syria (hoặc Nghi Lễ Antiochene), 

Armenia, Phía Đông Syria (hoặc Nghi Lễ Chaldean), Constantinopolita (hoặc Nghi Lễ 

Byzantine). Nghi Lễ Ambrôsiô là một trong ba nghi lễ phụng vụ độc đáo còn tồn tại 

được dùng thường xuyên trong Giáo Hội Nghi Lễ Latin, các nghi lễ khác là Nghi Lễ 

Mozarabic và Nghi Lễ Rôma. Ngày nay là nghi lễ phụng vụ chính của Tổng Giáo Phận 

Milan, cùng các giáo phận lân cận như Bergamo và Novara ở Ý, và giáo phận Lugano 

ở Thụy Sĩ.  

 

Người Hy Lạp không còn thể hiện sự nhất quán thực sự nữa; Mùa Vọng là mùa ăn chay 

tùy chọn, mà có một số người, chẳng hạn như bên Giáo Hội Chính Thống Đông 

Phương, các tín hữu bắt đầu thực hiện việc chọn ăn chay vào ngày 15 tháng 11 và kết 

thúc vào ngày 24 tháng 12, trong khi những người khác bắt đầu vào ngày 6 tháng 12 

hoặc ít ngày trước Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.  
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Phụng vụ Mùa Vọng được giữ nguyên không có gì thay đổi cho tới khi có Công Đồng 

Chung Vaticanô II mới sửa đổi chút ít, là phân biệt giữa tinh thần Mùa Chay với tinh 

thần Mùa Vọng, và nhấn mạnh rằng Mùa Vọng là mùa hy vọng ngóng trông Chúa Kitô 

hiện đang ngự đến như lời hứa về sự Tái Giáng Lâm Lần Thứ Hai của Người. 

 

Chủ đề của các bài đọc và bài giảng Mùa Vọng thường là để chuẩn bị cho Ngày Tái 

Giáng Lâm Lần Thứ Hai và Cuộc Phán Xét Sau Cùng của Chúa Kitô. Trong khi các bài 

đọc Chúa Nhật thì liên quan đến lần giáng lâm đầu tiên của Chúa Giêsu với tư cách là 

Đấng Cứu Thế, và lần đến thứ hai với tư cách là Đấng Quan Án xét xử, những tập tục 

cổ truyền khác nhau tương đối quan trọng trong việc ăn năn thống hối và xưng thú tội 

lỗi cũng là điều ước mong trong suốt những tuần lễ của Mùa Vọng. 

 

Mục Lục 

 

Những Tập Tục Cổ Truyền Khác trong Mùa Vọng 

 
Có một số tập tục cổ truyền khác trong Mùa Vọng của các tín hữu ở một số nơi trên 

khắp thế giới, thì trong thời gian chay tịnh này, họ kiêng thịt, và các thứ đồ ăn làm từ 

sữa, cá, rượu, và dầu ăn, với hy vọng việc kiêng thịt sẽ giúp họ tập trung vào Đức Kitô 

và Vương Quốc của Người tốt hơn.  
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Ở hầu hết các nơi trên thế giới, thuộc khối 

nói tiếng Tây Ban Nha, có một tập tục gọi là 

"Posadas", có nghĩa là "chỗ trú ẩn" hoặc "chỗ 

ở trọ" sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 

24 tháng 12. Có một nhóm người sẽ diễn lại 

cuộc hành trình của Thánh Giuse và Đức Mẹ 

Maria từ Nazareth đến Bethlehem. Họ lên kế 

hoạch cho một lộ trình, đi từng nhà, xin chỗ 

ở trọ. Mỗi gia đình đóng vai “chủ nhà trọ” từ 

chối từ chối tiếp rước họ. Tới ngôi nhà cuối 

cùng, thì mọi người được mời vào bên trong 

để cầu nguyện và giải khát. 

 

Cây gia phả Jéssê liên quan đến một vật trang trí tự chế treo trên một cái cây nhỏ. 

Những đồ trang trí này tượng trưng cho các lời ngôn sứ trong Cựu Ước tiên báo về 

Chúa Giêsu, hoặc chúng có thể tượng trưng cho tổ tiên xa xưa trong giòng tộc của 

Chúa Giêsu. Nhiều cuốn sách cũng có thể được dùng cùng với đồ trang trí cây Jéssê. 

 

 
 

Thánh Lucia có tập tục vào sáng ngày 13 tháng 12. Thánh nhân là trưởng nữ trong 

nhà mặc một chiếc váy trắng với khăn thắt lưng màu đỏ và đầu đội một vòng hoa có 

thắp nến sáng ở trên đó. Ngài mang bữa sáng bao gồm cà phê, bánh quy gừng và bánh 

mì nghệ tây đến phòng ngủ của cha mẹ. Rồi cô em gái út noi theo chị cả, cầm một cây 

nến trong tay. Hai anh em, được mệnh danh là "những chú bé sao", với chiếc mũ cao 

nhọn hoắc trên đầu. 

 

Ở Trung Hoa, các Kitô Hữu thắp sáng ngôi nhà của họ bằng những chiếc đèn lồng 

treo trang hoàng được làm bằng giấy. Một số người cũng trang hoàng "Cây ánh sáng" 

với hàng giây chuyền Liên hoàn bằng giấy hoặc hoa. 

 

Ở Việt Nam, các tín hữu có tập tục dựng hang đá được chế bằng bất cứ thứ đồ gì 

họ có trong nhà, chẳng hạn như từ một cục pin bỏ đi đập ra để lấy bột pin màu đen 
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làm sơn, các loại thùng giấy cứng bỏ đi, thiếc, nylon nhựa, gỗ vụn, tre, cỏ, ...v. v, hoặc 

cũng có khi họ mua sắm thêm các vật dụng để trang trí cho hang đá đủ loại đủ kiểu 

khác nhau rất đẹp. Họ cũng dựng các cây thông Nôel trang hoàng thắp sáng rực rỡ.  

 

Truyền thống diễn nguyện hoạt cảnh Giáng Sinh, hát thánh ca Giáng Sinh cũng không 

thể thiếu trong các xứ đạo, mà họ đã chuẩn bị tập dượt rất công phu trong suốt Mùa 

Vọng. Ai tới Việt Nam vào Mùa Giáng Sinh có thể đi thử một vòng tới các xứ đạo sẽ 

cảm nghiệm được bầu không khí vui tươi, hớn hở, sinh động bừng bừng sức sống qua 

các hang đá với ánh sáng của đủ loại đèn điện được thắp sáng tưng bừng, và các bức 

phông Giáng Sinh muôn màu muôn vẻ đẹp rực rỡ. 

 

Nhưng có điều hầu như vắng bóng các tập tục đạo đức như vòng hoa và nến Mùa 

Vọng trong gia đình, cũng như dạy bảo cho con em trong nhà hiểu biết về ý nghĩa, 

biểu tượng, và tinh thần sống chay tịnh kiêng khem 

Mùa Vọng như ở các nước khác. 

 

Ông Gerhard Lang, người Đức, đã sáng chế ra 

Lịch Mùa Vọng được in ra đầu tiên vào năm 1908. Khi 

còn nhỏ, mẹ của ông Lang sẽ xâu 24 chiếc bánh quy đặt 

trên nắp hộp. Mỗi một ngày trong tháng 12, ông Lang 

sẽ ăn một cái bánh quy. Truyền thống này đã truyền 

cảm hứng cho ông Lang để sáng tạo ra một bộ lịch 



8 
 

mang tên "Trên Vùng Đất của Vương Nhi Kitô". Hiện nay, lịch Mùa Vọng có công 

dụng phổ biến cho các gia đình để lật đếm hằng ngày cho tới khi Mừng Lễ Giáng Sinh. 

 

Dù cho chúng ta có chọn cách thức cử hành Mùa Vọng thế nào đi chăng nữa, thì xin 

hãy luôn ghi nhớ đến vẻ đẹp và ân sủng của Chúa Giêsu. Người đã ngự vào thế giới tối 

tăm, đổ vỡ của chúng ta vào ngày Giáng Sinh đầu tiên xưa kia, và Người vẫn đang tiếp 

tục làm việc để khôi phục lại ánh sáng, hòa bình và sự sống cho chúng ta. Xin cầu chúc 

cho gia đình các bạn nhận được muôn ơn lành phúc đức từ sự kết hợp vòng hoa Mùa 

Vọng, và các truyền thống sùng kính đạo đức khác vào dịp lễ kỷ niệm trong mùa này. 

 

Mục Lục 

 

Bài 4: Nến và Vòng Hoa Mùa Vọng 
 

Biểu tượng Vòng Hoa Thường Xanh Mùa Vọng 

 
Nguồn gốc có vòng hoa Mùa Vọng thực sự vẫn chưa được rõ ràng chắc chắn. Nhưng 

có bằng chứng cho thấy trong tháng mười hai lạnh giá và tối tăm, trước thời có Kitô 

giáo, người Đức đã dùng vòng hoa với các cây nến được thắp sáng như là một dấu 

hiệu hy vọng - trông đợi những ngày nắng xuân ấm áp kéo dài trong tương lai.  Vào 

mùa đông ở Scandinavia, những cây nến thắp sáng được đặt xung quanh một bánh xe 

để dâng lời cầu xin với vị thần ánh sáng quay lại "Bánh xe trái đất" về phía mặt trời, 

đặng để kéo dài và khôi phục lại những ngày ấm áp. Vào thời Trung Cổ, các Kitô Hữu 

đã thích nghi với truyền thống này và đã dùng vòng hoa Mùa Vọng như là một phần 

của sự chuẩn bị tinh thần đón Mừng Chúa Giáng Sinh. Suy đến cùng, Chúa Kitô chính 

là "ánh sáng đã ngự đến thế gian", để xua tan bóng đêm tội lỗi và truyền bá chân lý 

thật cũng như tình yêu thương của Thiên Chúa (Gioan 3:19-21):  
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"Sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta đã yêu chuộng tối tăm hơn sự 

sáng, vì những việc họ làm đều là điều xấu sa. Bởi chưng ai làm sự dữ thì ghét 

sự sáng, và không dám đến với sự sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc họ đã làm. Còn 

ai làm sự thật, thì đến với sự sáng để được thấy tỏ rạng các việc của mình đã 

được làm trong Thiên Chúa". 

 

Biểu tượng vòng hoa Mùa Vọng là một tập tục đạo đức cổ truyền đầy ý nghĩa được 

nhiều Kitô hữu thực hành trong Mùa Vọng. Tập tục này là thuộc một phần trong sự 

chuẩn bị tinh thần của các tín hữu đang hướng về sự giáng lâm của Chúa Giêsu Kitô 

vào Lễ Giáng Sinh.  Đây là một biểu tượng thật đẹp. Vòng hoa được kết từ các loại cành 

lá cây thông thường xanh khác nhau, tượng trưng cho sự sống bất tận và vĩnh cửu 

muôn đời. Ngay cả những cây thông thường xanh này cũng hàm nghĩa truyền thống 

phù hợp với đức tin của chúng ta.  
 

 
Tỉ dụ như, cây nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng trước sự ngược đãi, bách hại 

đức tin và đau khổ; cây tùng (pine), cây đông thanh (holly) và cây hồng đậu sam (yew): 

tượng trưng cho sự bất tử hay bất hủy; còn cây tuyết tùng: tượng trưng cho sức mạnh 

và sự chữa lành. Cây đông thanh cũng có một biểu tượng đặc biệt trong Kitô Giáo nữa 

là: những chiếc lá gai khiến chúng ta liên tưởng đến chiếc vương miện hay triều thiên 

bằng gai và những quả dâu đông thanh chín mọng đỏ tươi, tượng trưng những giọt 

máu của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Truyền thuyết người Anh cho rằng cây thánh giá 

được làm bằng cây đông thanh. Vòng tròn của vòng hoa không có điểm bắt đầu và 

cũng không có điểm kết thúc, tượng trưng cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, sự bất tử 

của linh hồn, và sự sống đời đời mà Chúa Kitô đã ban tặng. Bất cứ loại quả thông, hạch 

- hạt - vỏ nào được dùng để trang trí cho vòng hoa cũng tượng trưng cho sự sống và 

sự phục sinh.  
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Tóm lại, vòng hoa thường xanh Mùa Vọng mô tả sự sống bất tử của linh hồn chúng ta 

và sự sống mới, vĩnh cửu muôn đời đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta qua 

Đức Kitô, lời hứa vĩnh cửu của Đức Chúa Cha, hứa ban Đấng đã ngự đến vào trong thế 

gian chúng ta để trở thành con người thực sự, cũng chính là Đấng đã đến để chiến 

thắng tội lỗi cùng sự chết qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của chính mình 

Người. 
 

Mục Lục 

 

Ý nghĩa và tên gọi của bốn hay năm cây Nến Mùa Vọng 

Có bốn ngọn nến được đặt trên các cành cây lá thường xanh đủ loại của vòng hoa Mùa 

Vọng: ba cây nến màu tím và một cây nến màu hồng. Truyền thống hiện đại hơn là đặt 

thêm một cây nến trắng ở giữa vòng hoa. Nhìn chung, những cây nến Mùa Vọng đầy 

màu sắc này là đại diện cho ánh sáng của Chúa Kitô ngự đến thế gian. 

Mỗi một Chúa Nhật của Mùa Vọng, thì thắp sáng một cây nến Mùa Vọng được chỉ 

định. Theo truyền thống Công Giáo cho biết bốn cây nến đại diện cho bốn tuần của 

Mùa Vọng, mỗi một cây nến tượng trưng cho một nghìn năm, tổng cộng là 4.000 năm 

kể từ thời tổ tông Ađam và Evà cho tới khi Đấng Cứu Thế sinh ra đời. 
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Bốn cây nến Mùa Vọng có tên cậy, mến - tin, vui mừng và bình an, tượng trưng cho 

các nhân đức mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta. Còn nếu có thêm cây nến 

trắng thứ 5 thì được gọi là cây nến Chúa Kitô, tượng trưng cho sự chiến thắng, sự sống, 

ánh sáng và sự tinh tuyền mà Chúa Giêsu Kitô đã mang đến cho chúng ta. Mỗi một cây 

nến Mùa Vọng được thắp sáng cho tuần nào, thì đều có lời nguyện riêng cho tuần nấy.  

 

1. Cây nến Ngôn Sứ tượng trưng cho đức cậy - niềm hy vọng. 

 

Vào ngày Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, cây nến màu tím đầu tiên được thắp sáng lên. 

Cây nến này được gọi là "Cây Nến Ngôn Sứ" để vinh danh và tưởng nhớ các vị ngôn 

sứ - tiên tri thời Cựu Ước, đặc biệt nhất là ngôn sứ Isaiah [Ích Diên], vị ngôn sứ trông 

đợi Đấng Thiên Sai sẽ đến, đã báo cho chúng ta biết trước sự ra đời của Đấng Kitô, "vì 

thế chính Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu hiệu này là: một Trinh Nữ sẽ 

thụ thai và sanh một con trai, và bà sẽ kêu tên con là Immanuel"(Isaiah 7:14). Cây 

nến đầu tiên này tượng trưng cho đức cậy - niềm hy vọng hay sự trông đợi Đấng Thiên 

Sai sẽ giáng lâm ngự đến.  Màu tím cây nến thứ nhất tượng trưng cho hoàng tộc, sám 

hối và ăn năn. 

 

2. Cây nến Bếthlêhem tượng trưng cho đức tin và đức mến. 

 

Vào ngày Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, cây nến màu tím thứ hai được thắp sáng lên. 

Cây nến này tượng trưng cho đức tin và đức mến, và được gọi là "Cây Nến 

Bếthlêhem".  

 

Ngôn sứ Micah đã tiên báo rằng Đấng Thiên Sai sẽ được sinh ra tại Bếthlêhem: “Phần 

ngươi, hỡi Bếtlêhem Épratha nhỏ bé nhất trong hàng các bộ tộc Giuđa. Nhưng 

chính tự nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta, một vị lãnh tụ - thống lĩnh dân nước 

Israel"(Micah 5:1). Bếtlêhem cũng chính là nơi sinh ra của Vua Đavít.  

 

Cây nến này cũng tượng trưng cho máng cỏ của Chúa Giêsu: "Các ngươi cứ dấu này 

mà nhận biết Người: các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc trong khăn vải, nằm 

trong máng cỏ"(Luca 2:12).  

 

Cây nến có màu tím thứ hai tượng trưng cho sự chuẩn bị nghênh đón vị quân vương 

sẽ giáng lâm ngự đến.  

 

3. Cây nến Mục Đồng tượng trưng cho sự vui mừng. 

 

Vào ngày Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, thường gọi là Chúa Nhật màu hồng, cây nến 

thứ ba màu hồng được thắp sáng lên. Cây nến màu hồng tượng trưng cho sự vui mừng, 
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và được gọi là "Cây Nến Mục Đồng". Trước sự vui mừng tột cùng của những mục 

đồng, các thiên sứ đã loan báo rằng, Chúa Giêsu cũng đã đến với những kẻ khiêm 

nhường, và tầm thường như họ.  

 

Thánh Kinh Tân Ước tường thuật: “Trong vùng ấy, có những mục đồng đóng ở 

ngoài trời thức đêm canh giữ đàn vật chiên bò. Bỗng có thiên thần Chúa hiện 

đến bên họ, và có ánh sáng rạng ngời của Chúa bao bọc chung quanh, làm họ 

kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên thần bảo họ: "đừng sợ! Này ta báo cho các 

ngươi một tin mừng trọng đại và cũng là tin mừng cho toàn dân nữa: Vì hôm 

nay, Ðấng Cứu Thế là Ðức Kitô đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua Ðavít. 

Các ngươi cứ dấu này mà nhận biết Người: các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc 

trong khăn vải, nằm trong máng cỏ"(Luca 2:8-12).  

 

Trong phụng vụ, màu hồng là biểu thị sự vui mừng. Cây nến có màu hồng này tượng 

trưng cho sự vui mừng và hân hoan. 

 

4. Cây nến Các Thiên Thần tượng trưng cho sự bình an. 

 

Vào ngày Chúa Nhật thứ bốn Mùa Vọng, cây nến màu tím thứ bốn được thắp sáng lên. 

Cây nến cuối cùng này tượng trưng cho sự bình an và được gọi là "Cây Nến Các Thiên 

Thần". Thánh Kinh chép, "...bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với thiên sứ này 

cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa: Vinh danh Chúa Cả Trên Trời. Bình an dưới thế cho 

người thiện tâm"(Luca 2:13-14). Như thế, các thiên thần đã loan báo rằng Chúa Giêsu 

đến để mang sự bình an, Người đến để đem con người lại gần Chúa và để gần gũi với 

nhau hơn nữa. Cây nến màu tím này tượng trưng cho thượng đỉnh yêu thương qua 

Đấng Thiên Sai. 

 

5. Cây nến Đức Kitô tượng trưng cho sự sống và ánh sáng Chúa Kitô đã đến thế gian. 

 

Vào đêm Giáng Sinh, cây nến thứ năm có màu trắng tọa ở giữa vòng hoa Mùa Vọng 

được thắp sáng lên. Cây nến này được gọi là "Cây Nến Đức Kitô", tượng trưng cho 

sự sống và sáng của Chúa Kitô đã ngự đến thế gian; cùng sự chiến thắng, sự trong sạch 

tinh khiết, vô tội, không tì vết, không nhiễm bụi nhơ; và là Đấng Cứu Chuộc tinh tuyền 

thanh tẩy tội con người. Những ai tin nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc, họ sẽ được 

thanh tẩy tội và hoàn trắng hơn tuyết, "Nào chúng mình cùng ra đây giải quyết vấn 

đề. Dù tội của ngươi có đỏ như son, cũng sẽ được gột tẩy trắng như tuyết; có đỏ 

thẫm như gấc chín cũng hóa trắng như len chiên" (Isaiah 1:18). 

 

Mục Lục 
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Bài 5: Mùa Vọng cho Trẻ em và Gia đình 

 

Hầu hết tất cả chúng ta đều đã đánh mất đi sự ngây thơ trong trắng. Nhưng chúng ta 

vẫn còn có thể hàn gắn qua ký ức đức tin của tuổi thơ. 

 

Như bao dịp lễ lớn trọng thể khác trong đạo, Mùa Vọng cũng là dịp thuận tiện để các 

bậc phụ huynh trong các gia đình tín hữu Kitô tìm về nguồn sống đạo, dạy cho cho các 

con em của mình cách sống tinh thần Mùa Vọng, tìm biết về ý nghĩa và biểu tượng của 

Chúa Giáng Sinh thực sự nghĩa là gì. Điều quan trọng chủ yếu đây là dịp để bồi bổ và 

vun tưới cho hạt giống đức tin nơi các em được sinh trưởng ngày càng lớn mạnh hơn. 

Thay vì để tâm quá nhiều giờ cho dự tính quà cáp, vui chơi, đi tới những nơi giải trí, 

hay nhồi nhét vào đầu óc các em các nhân vật thần tượng ngoài đời như qua kỹ nghệ 

Walt Disney chẳng hạn.   

 

Truyền thống đạo đức Mùa Vọng, thường là làm các hang đá Giáng Sinh, dựng và trang 

hoàng cây thông thường xanh Nôel. Đặc biệt nhất là truyền thống tuyệt vời như kết 

các vòng hoa và thắp nến Mùa Vọng, cùng với những lời cầu nguyện ngắn gọn mỗi khi 

thắp sáng một cây nến đại diện cho mỗi tuần. Có một số các gia đình đã tận hưởng 

niềm vui sùng nguyện Mùa Vọng và những lời cầu xin phúc lành, mỗi khi họ thắp sáng 

một cây nến trong vòng hoa Mùa Vọng. Chẳng hạn như những lời cầu nguyện ngắn 

gọn sau đây: 

 

Phụ huynh xướng: Lạy Chúa, Chúa chính là ánh sáng thế gian. 

 

Các em đáp: Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến. 
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Phụ huynh: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con trông cậy dự định cứu chuộc và 

cứu rỗi của Cha sẽ thành hiện thực. Xin cho tâm hồn chúng con được nhìn thấy vẻ đẹp 

của Cha và trông đợi Cha hoán đổi mọi vật tạo thành được hoàn mỹ hơn.  

 

Các em: Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến. 

 

Phụ huynh: Xin cho ánh sáng và lòng yêu thương của Cha soi chiếu vào tâm hồn chúng 

con, để chúng con biết gieo rắc hy vọng và bình an cho những người xung quanh 

chúng con. 

 

Các em: Amen. 

Mùa Vọng Năm 2022 - 2023 

Maria Sóng Biển 
 

Mục Lục 

 

 


