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Hoan Thiện Noel 2016   

Có lẽ, nhiều người trong chúng ta cũng có ít nhiều kinh 

nghiệm về chuẩn bị hoặc mua sắm để có đưọc những món 

quà ý nghĩa  tặng cho nhau trong dịp Giáng Sinh. Từ 

những vui nhộn ở các nơi mua bán, nơi làm việc cho đến 

những sinh hoạt gia đình đều có những câu chuyện vui 

liên quan đến Giáng Sinh. Thật thế, cho dù bạn là ai, là người Lương hay Giáo, thời gian mà 

chúng ta gọi là "Mùa Giáng Sinh", chắc hẳn ai cũng cảm được một bầu khí vui tươi. Thế 

nhưng, câu chuyện về Giáng Sinh, thiết nghĩ, nó có quan hệ mật thiết đến mỗi người, hơn là 

chúng ta tưởng, đặc biệt những người Kitô giáo.  

Bóng chiều của đêm vọng Giáng Sinh dần buông, người người như những cánh chim tìm về 

tổ ấm Hoan Thiện. Có lẽ, gợi ta nhớ đến hình ảnh được mô tả trong Kinh Thánh về dân Do 

Thái khi xưa kéo nhau về thánh đô Jerusalem trong những dịp lễ lớn. Hôm nay, mọi người 

để lại đàng sau  tất cả những lo toan thường ngày và biết bao những biến cố đang xẩy ra 

chung quanh chúng ta, để tìm về mảnh đất thân thương với ngôi thánh đường nhỏ bé thân 

yêu. Tại nơi đây đã và đang là trung gian cho những cuộc gặp gỡ giữa đất và trời, giữa con 

người với Thiên Chúa. Thật vậy, đêm nay đêm giao hòa, đêm con người gặp gỡ nhau để 

chiêm ngắm  thế giới của trời cao. 

Cho dù bạn là ai, đêm nầy, khác với mọi đêm, đêm hồng phúc, đêm Thánh vì con Thiên 

Chúa là Đấng Thánh đã giáng trần để cứu độ chúng ta, tất cả chúng ta được mời gọi chia sẻ 

niềm vui của Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đêm nay, đêm mà dường như tất 

cả mọi người hiện hữu trên trái đất này đều lắng đọng và tất cả mọi sinh hoạt bình thường 

được dừng lại, để hướng về  Trời Cao. Đêm chia sẻ niềm vui. Phải, có lẽ ai cũng vui hơn mọi 

khi cho dù chúng ta đang sống  trong hòan cảnh nào. 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 

   Theo truyền thống Kitô giáo, nói tới Giáng Sinh là chúng ta nghĩ đến hang đá tại 

Bethlehem. Thật vậy, năm nay với sự mời gọi của các cha tuyên úy, cộng đoàn Hoan Thiện 

đã góp tay để làm cho mảnh đất trung tâm Hoan Thiện trở thành một nơi đầy ánh sáng, với 

những hang đá như nhắc nhở mọi người đến sự ra đời của Hài Nhi Giêsu năm xưa trong cảnh 

cơ hàn và những cảnh trí chung quanh trung tâm Hoan Thiện đã được trang trí với những 

hình ảnh truyền thống về Giáng Sinh, cùng với những gợi nhớ qua những chiếc tàu vượt biên 

mang những dấu vết về một thời đã qua mà chưa xa, vẫn còn ghi đậm những kỷ niệm trong 

tâm khảm của những người trong cuộc hành trình vượt biển. 
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    Chương trình đêm vọng Giáng Sinh của cộng đoàn Hoan Thiện được khai mạc qua sự hợp 

xướng của ca đoàn Thánh Linh với bài thánh ca "Muôn muôn loài Chúa đã tác sinh, ôi đẹp 

tươi biết bao…" đã mời cộng đoàn lắng đọng để nhìn lại từ lúc Thiên Chúa tạo dựng con 

người cho đến lúc Thiên Chúa ban Đấng cứu độ, qua mầu nhiệm Nhập Thể. Thật tuyệt vời 

qua những màn diễn nguyện của các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Xứ Đoàn Tôma Thiện, 

với những hoạt cảnh Giáng Sinh dựa theo lời Chúa trong sách Sáng Thế và qua những trình 

thuật theo Phúc Âm của thánh Luca, các em đã đưa cộng đòan đi vào thế giới của Tin Mừng. 

Trong đó tình yêu của Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại vô điều kiện qua  Hài Nhi Giêsu. 

    Mầu nhiệm nhập thể là một sự kiện có một không hai trong lịch sử của nhân loại. Sự kiện 

độc nhất vô nhị này là một sáng kiến được phát xuất từ lòng yêu thương của Thiên Chúa. 

Mầu nhiệm Nhập Thể, một tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua người 

Con yêu quý của Mình, để nhờ Con của Người, nhân loại đang bước đi trong bóng tối biết 

đường mà trở về với Thiên Chúa là Cha.  

    Buổi diễn nguyện và thánh ca đã giúp cho cộng đòan đi vào phụng vụ chính là Thánh Lễ 

Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh vào khoảng 10 giờ tối. Thánh lễ trọng thể được bắt đầu qua 

những lời ca thánh thót của ca đoàn qua bài thánh ca: “Nhìn Xem Trẻ Bé”. Hướng theo đoàn 

rước Chúa Hài Đồng chúng ta thấy có ba Cha, cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển (chủ tế), cha Gioan 

Baotixita Đặng Nhật Trường và cha Antôn Trần Xuân Anh, cùng các em giúp lễ và các thừa 

tác viên Lời Chúa và Thánh Thể. 

   Với lời chúc mừng Giáng Sinh đến cộng đoàn của cha chủ tế nhân ngày mừng lễ Chúa 

Giáng Sinh, mừng ơn cứu độ, Cha mời cộng đoàn nhìn lại tâm hồn của mình để chuẩn bị 

xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự đến. 

    Sau khi Tin Mừng của thánh Luca được công bố, cha Xuân Anh đã chia sẻ với cộng đoàn 

về thông điệp của Tin Mừng Giáng Sinh đêm nay. 

    Mở đầu, cha Xuân Anh nhắc nhở cho các bạn trẻ về món quà vô giá mà Thiên Chúa đã 

ban tặng cho các bạn, Cha nói: “Christmas is for you. Today, Baby Jesus has been born for 

you. It is a sign of God’s love for mankind has been made visible through Baby Jesus, it is 

the most precious gift, and is the way that God has chosen to be with us, …” 

  Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu sinh ra nơi máng cỏ, Cha mời gọi cộng đoàn suy nghĩ hai điểm: 

về ý nghĩa của Máng Cỏ: 

    1- Máng cỏ tỏ bày một Thiên Chúa hoàn toàn yếu đuối, một sự yếu đuối mà chính Thiên 

Chúa đã tự chọn qua hình ảnh của một bé thơ, điều mà lý trí của con người không thể hiểu. 

Một Thiên Chúa vô hình đã chọn cho mình một cách thức xuất hiện hữu hình, Đấng mà ngôn 

sứ Isaia loan báo là “Chúa hùng dũng”, “Thủ Lãnh hòa bình”, “Người Cha muôn thuở”, “Cố 

Vấn kỳ diệu”Is9,5, thế mà, Thiên Chúa là đấng dũng mãnh vô biên, giờ đây đã chọn cho 

Mình những giới hạn như con người để đồng hành với con người. Để nhờ đó mà từ nay thân 

phận con người được thay đổi. 
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    2-Máng cỏ biểu lộ một Thiên Chúa Tình Yêu: cha Xuân Anh mời gọi cộng đoàn hãy dành 

chút thời gian thinh lặng trước hang đá máng cỏ, trước những biểu tượng bên ngoài để nhờ 

đó khám phá ra ý nghiã đích thực qua biến cố Nhập Thể. Máng cỏ giờ đây là dấu chỉ Tình 

Yêu khiêm hạ qua việc con Thiên Chúa làm Người. Tình Yêu đã đến trong thế giới của 

chúng ta là Đức Giêsu, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. 

Trong Người chúng ta được bình an,  cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Vì thế, hỡi hoàn vũ hãy vui 

lên như lời các sứ thần của Thiên Chúa đã loan báo cho các mục đồng: “anh em đừng sợ. 

Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đa-vít. Người là Đấng Kitô, là 

Đức Chúa”(Lc 2, 10-11) 

    Thánh Gioan đầy xác tín, đã diễn tả trọn vẹn về mầu nhiệm Nhập Thể trong Tin Mừng của 

ngày lễ Giáng Sinh:  Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.  Con Thiên Chúa giáng 

trần để chia sẻ cuộc sống của con người, Người đã trở nên giống chúng ta mọi phần, ngoại 

trừ tội lỗi. Quả thật, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã hạ mình làm người, để con người nhờ đó 

mà trở lên conThiên Chúa. 

    Để kết thúc thánh lễ vọng Giáng sinh, anh Nghiệp đại diện ban thường vụ đã mời gọi cộng 

đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa cho một buổi tối thời tiết thật đẹp. Cám ơn đến hai cha tuyên úy 

đã giúp cho cộng đoàn chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh năm nay một cách sốt sắng, cám ơn đến 

các ca đoàn và các cháu TNTT Toma Thiện tuyệt vời trong việc quảng diễn Thánh ca và 

hoạt cảnh Giáng Sinh, cám ơn đến các đoàn thể, xóm giáo, phong trào, ban ngành, các nhóm, 

từng gia đình, cá nhân qua sự đáp lại lời mời gọi của các cha tuyên úy cho việc chuẩn bị lễ 

Giáng Sinh năm nay. Kế đến anh Nghệp đại diện cộng đoàn chúc mừng Giáng Sinh và năm 

mới 2017 đến ba Cha, qúi Tu Sĩ và toàn thể cộng đoàn. 

  Sau cùng tuyên úy Giuse Vũ Ngọc Tuyển đại diện hai cha cùng dòng Chúa Cứu Thế cám 

ơn và chúc mừng Giáng Sinh đến cộng đoàn. Cha tuyên uý đặc biệt khen thưởng các em 

TNTT đã xuất sắc giúp cộng đoàn suy niệm về lịch sử cứu độ, Cha cũng đặc biệt cám ơn đến 

những cá nhân đã hy sinh nhiều cho việc bị lễ và cũng nhắc nhở cộng đoàn chuẩn bị cho 

mini hội chợ, mừng xuân Đinh Dậu. Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những người 

không có Giáng Sinh như chúng ta, ở những nơi chưa có bình an và tình yêu của Thiên 

Chúa.   

      Nhìn chung, sau một ngày khá nóng. Thánh lễ vọng Giáng Sinh thời tiết thật lý tưởng 

cho việc tổ chức lễ ngoài trời, có vẻ như chẳng có ai quan tâm hoặc lo lắng đến sự bất 

thường về thời tiết của Melbourne, đất trời giao hòa, cảnh trí chung quanh trung tâm Hoan 

Thiện thật lộng lẫy và cái mát lành lạnh của đêm vọng Giáng Sinh, có lẽ, đã phần nào tạo 

nên cảm giác gần gũi như ở Bethlehem hơn hai ngàn năm về trước. Thật sự, để có được sự 

chu đáo trong việc mừng lễ Giáng Sinh năm nay, nhiều người đã âm thầm hy sinh công sức 

cho việc chuẩn bị lễ và đặc biệt sự hiện diện rất đông đảo của những nguời đến dự lễ vọng 

cũng như trong lễ ngày Giáng Sinh.  
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       Sau lễ vọng Giáng Sinh có các ông già Noel đến phát kẹo cho các em Thiếu Nhi, các 

bạn trẻ và các Thiếu Nhi tiền bối. Mọi người vui vẻ chụp hình nơi hang đá, chào hỏi và chúc 

Giáng Sinh đến nhau trong bầu khí vui tươi và yêu thương. 

      Thông điệp Tin Mừng lễ Giáng Sinh kêu gọi chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu được sinh 

ra và lớn lên trong tâm hồn chúng ta Hãy biến Tin Mừng Giáng Sinh thành hành động đến 

với những người bất hạnh và thể hiện tin vui an bình của Thiên Chúa trong môi trường mà 

chúng ta đang sống.  

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 

           HT 

Truyền Thông Hoan Thiện 

 


