
Đêm Noel 2019 

Tại sao nhân loại vui mừng Giáng Sinh?  Tại sao Giáng sinh lại được tổ chức trên khắp thế 

giới? Câu trả lời có lẽ thật đơn giản là Chúa Kitô Đấng Cứu Tinh của chúng ta đã sinh ra. 

Mỗi dịp lễ Giáng Sinh, ta thường trao nhau những món quà, vì đây là dịp để thể hiện tình yêu 

thương và sự quan tâm đến nhau. Tặng quà không chỉ là việc làm của người Kitô giáo mà cả 

những người không cùng tôn giáo cũng tặng cho nhau. Có thể nói, việc tặng quà trong dịp 

Giáng Sinh rất quan trọng giữa người với nhau. Cho nên, nhận và trao luôn là cách giao tiếp 

của con người trong xã hội ngày nay. Thật vậy, Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ dành riêng cho 

những người Kitô giáo, mà đã trở thành ngày vui chung cho mọi người, mọi giới. Vì lẽ đó, 

mùa Giáng Sinh, chính là thời điểm mà mọi người dù có niềm tin hay không vào sự sinh ra 

của con Thiên Chúa, đều có những chuẩn bị cần thiết cho dịp vui chung này 

Tuy nhiên, nếu Giáng Sinh chỉ dừng lại việc tặng quà, để gặp gỡ vui chơi qua những bữa tiệc, 

những giây phút êm đềm bên người 

thân gia đình, thì đó chỉ là niềm vui 

và hạnh phúc tạm thời so với ý nghĩa 

bao la và đích thực của hai chữ 

Giáng Sinh. Kitô hữu, chúng ta cần 

có cái nhìn xa hơn, vượt trên những 

suy nghĩ giới hạn của mình để nhận 

ra những điều kỳ diệu về Giáng Sinh, 

về mầu nhiệm Nhập Thế. Qua việc 

Thiên Chúa ban tặng Hài Nhi Giêsu 

cho nhân loại.  

Để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, Lời Chúa trong ba Chủ nhật đầu tiên của mùa Vọng đã mô 

tả ba khía cạnh là hy vọng, bình an và vui mừng mà Giáng sinh đã mang lại cho chúng ta. Chủ 

nhật cuối cùng của Mùa Vọng trước thời điểm Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy gẫm 

về chủ đề tình yêu. Vì thế, tình yêu là đích điểm của Giáng sinh. Như chúng ta đã biết, tình 

yêu là nhân tố cốt lõi của đời sống đức tin Kitô giáo và đây là bản chất của Giáng Sinh và tất 

cả niềm vui từ đó mà tuôn trào. tình yêu vô biên của Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta qua biến 

cố Nhập Thế. Thiên Chúa đã đến với con người để mong đem lại ân phúc, hòa bình và niềm 

vui cho muôn dân, bất kể lương giáo; nên Giáng Sinh đã trở thành thời gian hạnh phúc cho 

cả nhân loại. Và chính tình yêu của Thiên Chúa đã biến tất cả những điều không thể thành có 

thể. 

Tin Mừng thánh Gioan cho biết: 

 “16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 

phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế 

gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 

độ."(Gioan 3: 16-17).  



    Theo truyền thống Cộng đoàn Tôma Thiện trong tâm tình hiệp thông cùng toàn thể Giáo 

Hội và hòa chung niềm vui cùng toàn thể nhân loại. các hội đoàn, các nhóm đã dựng lại các 

biến cố lịch sử về ơn cứu độ dựa vào Kinh Thánh như: trình thuật cám dỗ và sa ngã trong 

sách Sáng Thế, trình thuật thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối, trình thuật Truyền Tin đưa 

đến Giáng Sinh. Những hình ảnh được trưng bày nhắc nhở mọi người đến tham quan có thể 

cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua sự ra đời của Hài Nhỉ Giêsu. Ngoài việc dàn 

dựng những cảnh trí chung quanh trung tâm, cộng đồng công giáo Melbourne có buổi thánh 

ca Giáng Sinh. Nhưng không chỉ những sinh hoạt bên ngoài, hai cha tuyên úy cũng chuẩn bị 

phần thiêng liêng cho cộng đoàn qua nghi thức giao hòa theo truyền thống và nghi thức hòa 

giải cho các bạn trẻ bằng tiếng Anh, chương trình tĩnh tâm ba ngày do cha Antôn Nguyễn 

Ngọc Dũng hướng dẫn, để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày đại lễ Giáng Sinh. 

  Giờ trọng đại đã kề, trời chiều vọng 

Noel năm nay thật êm đềm tất cả mọi 

sinh hoạt có vẻ chậm lại sẽ sàng, một 

chút gió nhè nhẹ hơi lạnh cho những tà 

áo dài, thời tiết dễ chiụ hình như mọi 

người cảm thấy thật phấn khởi bình an 

. Khoảng 8.30pm ngược xuôi những 

dòng xe nối tiếp nhau chạy chầm chậm 

vào trung tâm Thánh Mẫu La Vang 

Keysborough.  Bầu khí Noel ngập tràn, 

lan tỏa từ những bước chân của dòng 

người đến dự lễ Vọng Mừng Con Thiên Chúa giáng trần, trên khuôn mặt ai ai cũng tỏ ra rạng 

rỡ kèm theo những tiếng chào hỏi hân hoan vui vẻ. Trời và đất như hòa quyện vào nhau, tạo 

nên sự hài hoà của vũ trụ. Có lẽ lòng người thanh thoát như đã loại bỏ tất cả những khắc 

khoải của đời sống.    

   Phút giây lịch sử sẽ mãi mãi không bao giờ phai, ghi ấn sự giao hoà giữa cõi thiêng với thế 

trần: Con Một Thiên Chúa từ trời cao đã mang thân phận con người, qua hình ảnh bé nhỏ 

một hài nhi, sinh ra trong đêm đông nơi hang súc vật giá lạnh. Đêm nay đêm giao duyên đất 

trời, đêm con người gặp gỡ nhau để chiêm ngắm thế giới của Trời Cao, đêm huyền diệu đầy 

ánh sáng, đêm Thiên Chúa viếng thăm con người. Đúng như thông điệp chứa chan hy vọng 

của tiên tri Isaia: “Một Trẻ Thơ đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng 

cho chúng ta” (Is. 9,5). Thật vậy, bầu khí vui mừng, hân hoan của đêm Giáng Sinh hiện rõ trên 

từng khuôn mặt đến dự lễ. Ban Trật tự đã được bố trí chung quanh trung tâm để hướng dẫn 

mọi người về dự thánh lễ. Người người tay bắt mặt mừng, mặc dù chưa tới giờ lễ nhưng 

những lời chúc nhau Merry Christmas thật náo nhiệt. 

    Vì thế, cho dù bạn là ai, đêm nầy khác với mọi đêm, khi theo dõi quang cảnh trung tâm 

Thánh Mẫu La Vang, ai cũng có thể chứng kiến được một khung cảnh nhộn nhịp, đa dạng, 

nhiều màu sắc. Nhưng không ai có thể vô ý mà không nhìn thấy ngôi Thánh Đường mới mà 

cộng đoàn sẽ cùng nhau mừng lễ đêm nay. Bây giờ mời quý vị, chúng ta cùng đi vào bên trong 



ngôi thánh đường mới để nhìn thấy giấc mơ của nhiều năm nay đã thành sự thật. Năm nay 

đến với lễ Giáng Sinh, trên những khuôn mặt rạng rỡ niềm hân hoan trong ngôi Thánh đường 

mới toanh, ngôi thánh đường với biết bao mong đợi và khát khao trong nhiều năm qua. Nay 

đã được toại nguyện của cộng đoàn, như anh trưởng ban thường vụ trong lời chúc mừng lễ 

Giáng Sinh, đã chia sẻ nhận xét của mình "niềm vui dường như đươc nhân lên nhiều lần." 

   Phải, có lẽ đêm nay ai cũng vui hơn mọi đêm. Do vậy, đêm nay được gọi là “Đêm Thánh”, 

đêm long trọng mừng biến cố lịch sử: Con Thiên Chúa giáng trần trong lạnh lẽo của một đêm 

đông, để giải thoát con người đang sống trong tối tăm bởi quyền lực tối tăm, chia rẽ và hận 

thù. Trong tâm tình tràn ngập hân hoan, Đất và Trời cùng chung tiếng: Con Thiên Chúa giáng 

sinh tại Bethlehem, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.  

    Giây phút linh liêng của đêm vọng Giáng Sinh đã gần kề, giờ hồng phúc trong tâm tình chờ 

đợi con Thiên Chúa giáng trần đã đến.   Thánh lễ Vọng Giáng Sinh của cộng đoàn Hoan Thiện 

được khai mạc vào khoảng 9 giờ tối, bắt đầu bằng việc xông hương tôn kính Chúa Hài đồng, 

nơi hang đá lớn bên trái của nhà thờ mới. Thánh lễ trọng thể được nối tiếp qua tiếng hát của 

ca đoàn tổng hợp với bài thánh ca: “Ca vang lên nào, muôn dân hỡi…hôm nay trời đất giao 

hoà.” Hướng theo đoàn rước chúng ta thấy có hai Cha, cha tuyên uý Giuse Vũ Ngọc Tuyển, 

cha tuyên uý Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường chủ tế, cùng các em giúp lễ và các thừa tác 

biên Lời Chúa và Thánh Thế.  

Cha Chủ tế hướng dẫn cộng đoàn qua lời mở đầu: Anh em đừng sợ này đây tôi 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 vua Đavít. Người là đấng Kitô là Đức Chúa. Đó là Tin Mừng 

trọng đại, không phải chỉ cho dân Israel ngày xưa, mà Tin Mừng trọng đại đến ngày nay và 

đặc biệt cho cộng đoàn chúng ta. Trong niềm vui mừng lễ Giáng Sinh cha chủ tế kêu gọi mọi 

người mừng với nhau qua tràng pháo tay. Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan đó cha mời gọi 

mọi người nhìn lại những lỗi lầm để qua hành động xám hối và xin Chúa thứ tha, để xứng 

đáng cử hành đại lễ Giáng Sinh. Kế đến là phần phụng vụ Lời Chúa. 

 Phụng vụ đêm nay:  

Lời Chúa trong sách Isaiah cho chúng ta thấy, tiên báo một Giêrusalem mới, một tương lai 

huy hoàng cho Israel theo lời Thiên Chúa hứa, “Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự 

sáng chứa chan” 

Trong đoạn trích thư gởi cho Ti-tô, thánh Phao-lô nhắc nhở rằng, ân sủng của Thiên Chúa bắt 

đầu tỏ rạng ở nơi biến cố Giáng Sinh của “Đức Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Cứu Chúa của 

chúng ta”, bởi vì lễ Giáng Sinh đã gieo mầm ánh vinh quang rực rỡ của lễ Phục Sinh. 

Cha Tuyển công bố Tin Mừng Giáng Sinh và cha chia sẻ qua bài giảng ghi đậm dấu ấn tình 

yêu: bằng tiếng Anh và Việt (cho các bạn trẻ cha khuyên 3 điều là hãy cầu nguyện, kiên nhẫn 

và khiêm nhường ‘pray, be patient and be humble.’ Young people can listen to English homily 

in the video on Christmas Eve) 



Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về Giáng Sinh trong Tin Mừng của thánh Luca. 

Trình thuật Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn vào sự khiêm tốn yêu thương của Thiên Chúa. 

Tin Mừng loan báo cho những ai cảm thấy mình bị loại ra khỏi xã hội. Những mục đồng là 

những người đầu tiên được sứ Thần Chúa loan báo về vị Vua mới sinh. Điều đáng kinh ngạc 

là Thiên Chúa không mời gọi những người quan trọng của thời đại đến để thờ phượng. Ngài 

gọi những người chăn cừu tội nghiệp này, nhà họ chính là đồng không mông quạnh, nơi họ 

gối đầu là những viên đá gốc cây. Ngày hôm nay Thiên Chúa của chúng ta đến gặp chúng ta y 

hệt trong thân phận của những người khổ đau đó, điều mà không bao giờ mà chúng ta có thể 

nghĩ đến, thế mà Thiên Chúa đến làm con người bất hạnh, nghèo khổ nhất trong xã hội, không 

lụa là gấm vóc, không nệm êm chăn ấm. Qua một Hài Nhi được bọc trong miếng vải và đặt 

trong máng cỏ.  Chúa của chúng ta, từ trời cao đã trở thành người phàm và người khổ nhất 

với chúng ta. 

Cha đề cập đến các bạn trẻ ngày nay đôi khi nói rằng tôi không còn tin Chúa nữa và đời sống 

thật vô nghiã và hoàn toàn không làm chủ đời mình, cuộc sống giống như một trò chơi. Cha 

Chia sẻ, nhưng không phải thế, cho dù cho chúng ta là ai thì Tin Mừng đêm nay cho chúng ta. 

Đời người không vô nghĩa như mọi người thương nói. 

Để mọi người có thể đụng chạm điều 

cha muốn chia sẻ về ý nghĩa của Giáng 

Sinh qua Tin Mừng thánh Luca, cha kể 

một câu chuyện để minh họa: 

Lâu lắm rồi, chuyện về một vị vua rất 

mực khôn ngoan, ông yêu một người 

đầy tớ, nàng là một người dân nghèo 

trong xứ sở của mình và vị vua đó đã 

mời tất cả những người thông thái 

đến hỏi. Làm cách nào tôi có thể nói 

cô gái nghèo đó là tôi yêu cô? Các vị cố 

vấn đều góp ý rằng, nhà vua hỏi một câu quá dễ, và họ nói rằng vua đâu có phải làm gì đâu, 

vua chỉ cần đến nhà cô đó mặc toàn gấm vóc lụa là và hỏi cô rằng có muốn làm vợ vua không? 

100% là không ai mà không yêu một ông vua đầy quyền năng và giầu có như vậy. Nhưng ông 

vua này rất mực khôn ngoan, ông yêu cô chân tình, nhưng ông cũng muốn cô yêu ông bằng 

tình yêu chân thật. 

Cha Hỏi: vậy nếu qúi ông bà anh chi em yêu một người nghèo, bằng cách nào quí ông bà anh 

chi em biết người đó yêu mình thật sự? Và ông vua đó quyết định bỏ tất cả mọi sự và trở 

thành người nông dân đến ở bên cạnh ngôi nhà tranh của cô gái ấy và nói cho cô biết là ông 

yêu cô.  



Câu chuyện cho chúng ta biết là Thiên Chúa của chúng ta yêu chúng ta đúng như vậy. Thiên 

Chúa muốn đến với chúng ta bằng 

một tình yêu đích thật và muốn 

chúng ta yêu Ngài bằng một tình yêu 

vô điều kiện. Nhưng con người 

thường yêu tiền, yêu mọi tiện nghi, 

yêu đời sống dễ dãi, đó là cách chúng 

ta yêu.  

Nhân dịp mừng lễ Giáng Sinh năm 

nay, chúng ta hãy tự hỏi mình, Thiên 

Chúa đã đến với chúng ta 2000 năm 

rồi, thử hỏi chúng ta đã khám phá ra 

gương mặt của Thiên Chúa nơi anh chị em chưa, nếu chưa chúng ta chưa có một tình yêu 

chân thật. Và cha mời gọi, hảy đến với nhau bằng một tình yêu chân thật, đó là lời chia sẻ và 

cũng là món qùa giáng sinh của cha gửi đến mọi người.  

Sau phần hiệp lễ, anh Trương Tấn Phát đại diện ban thường vụ đã mời gọi cộng đoàn hòa 

chung niềm vui cùng toàn thể nhân loại 

chào mừng Ngôi Lời giáng thế. Anh tiếp, 

sau hơn 30 năm khắc khoải đợi chờ, 

niềm mơ ước của cộng đoàn chúng ta 

thành hiên thực. mảnh đất hoang vu 

khô cằn nay đã trở thành ngôi thánh 

đường vừa đủ khang trang ấm cúng cho 

đoàn con cái Chúa và được chở che 

trong lòng Thánh Mẫu Lavang. Trong 

tâm tình tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa, 

thay mặt cộng đoàn, anh kính chúc hai 

cha mùa Giáng Sinh tràn đầy thánh ân Chúa Hài đồng, cách riêng cộng đoàn kính chúc cha 

Tuyển, sau gần 4 năm về bên cộng đoàn với bao lo toan tóc đã điểm sương trong những tuần 

lễ còn lại bên cộng đoàn, chúc cha có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và sớm hồi sức để 

chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới, tiếp tục bước theo Chúa. Anh kính chúc cha Trường 

vài ngày nữa sẽ về thăm gia đình được thương lộ bình an, vui vẻ đầy ắp tiếng cười trong việc 

hội ngộ cùng đại gia đình, anh thêm vào có lẽ đây là thời gian thích hợp để cha nạp thêm 

năng luợng ngỏ hầu chuẩn bị cho những thử thách khó tránh khỏi trong sứ vụ mới.  

Nhân dịp này, anh cám ơn cả cộng đoàn, các ban nghành đoàn thể đã tận tâm tận lực trang 

trí cho trung tâm  trong việc chuẩn bị đại lễ trong vài tuần vừa qua, cám ơn tất cả những qùi 

vị đã âm thầm bằng cách này hay cách khác chung tay trong việc tổ chức đại lễ này, những 

nghiã cử cao đẹp đã cống hiến cho cộng đoàn là những viên gạch quí đuợc nối kết để tạo nên 

nền tảng cho cộng đoàn ngày thêm vững mạnh và thăng tiến hơn. Cộng đoàn tha thiết đón 

nhận thêm sự hy sinh dấn thân trong việc nhà Chúa. 



 Trước khi dứt lời anh Phát chúc các tu sĩ, cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an lành Thánh đức, 

chìm đắm trong tình yêu và ân sủng của Chúa Hài Đồng Giêsu.  

We wish you have a merry Christmas and a happy New Year. 

Nối tiếp là cha Tuyển tóm tắt vài điều cần nhắn nhủ nhân dịp có đông người như dịp lễ này. 

điều thứ nhất cha kêu gọi cộng đoàn cho ca đoàn một tràng pháo tay, để cám ơn ca đoàn. 

Sau gần 4 năm cha về với cộng đoàn, đây là thánh lễ đầu tiên cha nhận thấy có tâm tình và 

cha nhắn nhủ ca đoàn là phải cố gắng hơn trong phụng vụ thánh, để lời ca thánh là những lời 

cầu nguyện hướng lên Chúa.  

Và điều thứ hai cha muốn cám ơn cộng đoàn đã về đây đêm nay, đặc biệt những ai đã đóng 

góp công sức rất nhiều cho việc xây dựng ngôi thánh đường mà chúng ta có ngày hôm nay. 

Cha cũng thưa với cộng đoàn là thánh đường của chúng ta vẫn chhưa hoàn thành, âm thanh 

vẫn chưa set up xong. Vì vậy nếu cộng đoàn thấy cần góp ý, hay cần làm cho nó tốt hơn, xin 

vui lòng đến gặp cha. 

   Điều kế tiếp là cha cám ơn tới những vị ân nhân đã góp công góp của để chúng ta có được 

ngôi nhà thờ như ngày hôm nay và cha muốn nhân cơ hội này nói lên lời cám ơn qua sự hy 

sinh để xây dựng nhà Chúa của chúng ta và trong mùa Noel này chúng ta tạ ơn Chúa về điều 

đó và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cộng đoàn thêm mạnh hơn như chúng ta đã có ngôi 

nhà thờ rồi. Cha cho biết, công việc kế tiếp của chúng ta còn gian nan và khó khăn hơn đó là 

xây dựng cộng đoàn trong hiệp nhất và yêu thương, sống với tinh thần của Tin Mừng để 

chúng ta có thể chia sẻ cho nhau và đặc biêt noi gương Chúa. Chúa đến trong thân phận như 

chúng ta và chia sẻ kiếp người với chúng ta. Tất cả những gì Chúa mong ước nơi chúng ta là 

hãy học nơi Ngài và sống như Ngài. Cha nói: ước gì mọi người hãy vui đêm nay và ra về với 

lòng tràn ngập niềm vui vì chúng ta là thành viên trong cộng đoàn thánh Tôma Thiện và cha 

đánh động, hãy cùng nhau góp một bàn tay để xây dựng ngôi nhà chung. Cha không quên 

cám ơn đến các ban ngành đoàn thể đã chung tay trong việc chuẩn bị thánh lễ Giáng Sinh này 

để thánh lễ đươc trang nghiêm và sốt sáng một lần nữa cha chúc mừng lễ Giáng Sinh đến 

công đoàn. 

Kế đến là cộng đoàn nhận lãnh chúc lành Thiên Chúa. 

và thánh lễ đã hết sau tiếng hát của cộng đoàn qua bài hát truyền thống Hát Khen Mừng 

Chúa Giáng Sinh…..  

Thánh lễ đêm Giáng Sinh năm nay thập phần tốt đẹp, thời tiết thật lý tưởng, cái mát lạnh của 

đêm vọng Giáng Sinh; Cộng đoàn với ngôi thánh đường mới có chỗ ngồi ấm áp, nhưng sức 

chứa vẫn chưa đủ cho số người đến dự lễ, vì nhiều người đã phải đứng ngoài.  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 

thánh lễ đêm Giáng Sinh.  



      Sau thánh lễ có ông già Noel đến phát kẹo. Nhiều người vui vẻ chụp hình nơi hang đá, 

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

     Lễ giáng sinh rồi cũng qua đi, nhưng sứ điệp lễ Giáng Sinh vẫn luôn kêu mời 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. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng 

ta và tình yêu mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, hòa bình và vui mừng trong dịp Giáng 

sinh, vậy chúng ta có nên thể hiện tình yêu ấy với nhau không? Vâng, đây là những gì thực 

chất chúng ta cần phải làm trong dịp lễ Giáng sinh, yêu thương và chia sẻ niềm vui của chúng 

ta thay vì ích kỷ giữ tất cả niềm vui cho chính mình. Sự chào đời của Hài Nhi Giêsu chính là 

khởi đầu và Cuộc đời của Ngài tất cả là món quà Giáng Sinh thực sự. . Nguyện ước niềm vui 

và hồng phúc của Giáng Sinh năm nay sẽ ở lại nơi tâm hồn mỗi người và biến đổi cuộc đời 

chúng ta thành nhân chứng của Tin Mừng Cứu độ. 

Note: Để có đầy đủ, chi tiết của bài giảng, các lời nhắn nhủ và cám ơn, xin cộng đoàn xem và 

nghe thêm từ Video của lễ đêm Giáng Sinh. 

HT 


