Sưu tầm
Bản Việt ngữ

Mùa Vọng (Advent)
Lời giới thiệu: nhân mùa Giáng sinh 2016 về với nhân loại, BKT hân hạnh được giới thiệu với Quý
Độc giả về một truyền thống/tập quán của người Thiên Chúa giáo thường được lập đi lập lại hằng năm
trước Đêm Giáng Sinh, đó là 4 ngày Chúa Nhật mang tên Mùa Vọng hay “Advent” trong Anh ngữ.
Kính mời Quý vị theo dõi bài viết của Scott P. Richert, một chuyên viên về học thuyết Công giáo viết;
BKT phiên dịch sau đây. Trân trọng. --BKT.

Mùa Vọng (Advent) - Mùa Vọng là thời gian cho người theo đạo Thiên Chúa giáo,
nhất là Công giáo chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Đấng Cứu Thế giáng sinh - “Vọng”
trong tiếng Việt chúng ta cũng còn có nghĩa “mong đợi” và “hy vọng”. Theo truyền thống
[của Giáo hội Công giáo] , Mùa Vọng là mùa tĩnh tâm và cầu nguyện, đó là lý do tại sao mùa
vọng còn được gọi là “mùa chay nhẹ/nhỏ” [tại Hoa Kỳ] . Mùa Vọng cũng là khởi đầu năm
Phụng vụ của Giáo hội Công giáo La mã (Roman). Vậy thì Mùa Vọng bắt đầu khi nào
trong năm?
Ngày đầu tiên của Mùa Vọng được đặt ra như thế nào?
Theo giải thích của bộ bách khoa tự điển Công giáo, “Mùa Vọng là thời kỳ bắt đầu từ
ngày gần nhất với ngày kính thánh tông đồ An-rê/Andrew (30 tháng 11) và bao gồm bốn
(4) ngày Chúa Nhật”. Có nghĩa rằng ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng sớm nhất là
ngày November 27 và trễ nhất là ngày December 3. [Năm nay Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng
là ngày 27 tháng 11, 2016 và chấm dứt vào ngày Thứ Bảy December 24, 2016 [tính theo múi giờ tại
vùng Bắc Mỹ châu]]

Mùa Vọng là thời gian cho những gia đình sum họp để cầu nguyện và thờ phượng Thiên
Chúa. Tuy nhiên, trong thế giới xô bồ này, con người rất dễ bị chia trí, thêm vào đó là
những bản Thánh ca Giáng sinh được phát thanh trên các làn sóng radio cộng với những
trang trí rực rỡ cho mùa Noel trước các cửa hàng buôn bán làm cho người ta thêm lo lắng
bồi hồi. Vì vậy ta không lấy làm lạ có nhiều người cảm thấy mệt nhừ vào ngày Noel.
Thế giới này quay như chong chóng, nhưng chúng ta nhất định không để nó ảnh hưởng.
Sau đây là những sinh hoạt và những buổi lễ có thể giúp chúng ta tham gia vào Mùa
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Vọng một cách đích thực và ý nghĩa. Và sau cùng khi ngày Giáng sinh đến chúng ta sẵn
sàng chào mừng Đấng Cứu Thế với trọn niềm hân hoan vui tươi.
Mùa Vọng thường được gọi là “mùa chay nhỏ,” vì, cũng như Mùa Chay cả, đây là thời
gian để mọi người ăn năn sám hối. Trong khi việc ăn chay vào Mùa Vọng thường rất
được phổ biến trong quá khứ, đa số những quốc gia Thiên Chúa giáo Tây phương ngày
nay coi Mùa Vọng như phần đầu của mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo
Đông phương (kể cả Chính thống giáo Đông phương) vẫn còn tiếp tục ăn chay theo cách
của thánh tông đồ Phi-líp/Philip - tiếng Anh là “Philip’s Fast”. Đọc thêm:
http://catholicism.about.com/od/advent/fl/Philips-Fast.htm.

Vòng Hoa Mùa Vọng
Vòng Hoa Mùa Vọng là một phong tục phổ biến dùng trang hoàng cho Mùa Vọng, nó
xuất hiện đầu tiên ở nước Đức vào thế kỷ thứ 16. Vòng hoa này gồm 4 cây đèn sáp (đèn
cầy) trong đó có 3 cây mang mầu tím và một cây mầu hồng, xung quanh các cây đèn sáp
này là những cành lá thông trường xanh (evergreen). Một cây đèn mầu tím này được thắp
sáng vào Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, và cứ thế lần lượt các cây đèn cầy mầu tím
được thắp sáng ở các tuần kế tiếp, sau cùng thì cả 4 cây đèn sáp được thắp sáng vào Chúa
Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Ánh sáng đèn sáp chỉ Chúa Ki-tô, Người sẽ giáng trần vào
Ngày Noel.
Khi nào thì các bổn đạo dựng cây Noel?
Có nhiều người bắt đầu dựng cây Noel ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn, gần như trùng hợp với
tuần đầu của Mùa Vọng. Nhưng một khi cây Noel đã được dựng lên rồi thì người ta có
khuynh hướng chuyển sang mùa NOEL [theo nghĩa trần tục]. Theo tập tục, bổn đạo Công
giáo đợi cho đến gần hết Mùa Vọng mới dựng cây Noel và khởi sự trang hoàng cho mùa
Giáng sinh. Trong những ngày này, thật là khó cho mọi người đợi cho đến nửa đêm
Giáng sinh, dựng cây Giáng sinh sau, và cứ để nó thế ít nhất qua 12 Ngày Giáng Sinh,
giúp làm tăng ý nghĩa về sự “Mong chờ và Hy vọng” và nhắc cho chúng ta biết mùa
Giáng sinh không chấm dứt vào Ngày Chúa Giáng Thế.
Scott P. Richert
Catholicism Expert
Updated May 11, 2016.
Source: http://catholicism.about.com/od/advent/f/Advent_Start.htm

BKT phiên dịch
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Nguồn:BKT sưu tầm: http://catholicism.about.com/od/advent/f/Advent_Start.htm

Đăng ngày Thứ Bảy, November 26, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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