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LỜI CHÚA  Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô. Khi Đức 

Chúa GIÊSU sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua 

Hêrôđê, có mấy nhà Đạo-sĩ từ Đông Phương tìm đến 

Giêrusalem. Các ông nói: ”Vua người Do Thái mới sinh ra 

hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của 

Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái 

Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả 

Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua liền triệu tập tất cả các đại 

giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà 

Đức KITÔ sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: ”Tại Bêlem thuộc xứ 

Giuđa, vì đó là lời do Đấng tiên tri đã chép: 'Cả ngươi nữa, 

hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết 

trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện 

một thủ lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta'”. 

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi 

han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua phái họ đi Bê-

lem và dặn rằng: ”Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài 

Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái Người”. 

Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho 

tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, 

họ đã gặp thấy bà MARIA Mẹ Người, và họ đã quì gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ 

đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo ”đừng trở 

lại với Hêrôđê”, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình (Mt 2,1-12). 

SUY NIỆM 

Lễ Hiển Linh còn được gọi là lễ Ba Vua hoặc Ba Đạo Sĩ. Cả ba vị đến từ ba lục địa khác nhau: Phi châu, Á 

châu và Úc châu với danh tánh theo tương truyền là: Gaspare, Melchiorre và Baldassarre. Trên đường 

đi, THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa dẫn cả ba vị gặp nhau nơi bờ bên kia Biển Chết. Từ đó cả ba cùng tìm 

đến Giêrusalem và hỏi vua Hêrôđê: ”Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã 

nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. 

Câu nói biểu lộ trọn vẹn niềm tin của Ba Vua hoặc Ba Đạo Sĩ. Đối với ba vị, Hài Nhi GIÊSU đích thật là Vua 

dân Do Thái. Ngài chính là Ánh Sáng muôn dân. Đêm Đức Chúa GIÊSU Giáng Sinh là Đêm Ánh Sáng. Tiên 

tri Isaia loan báo: ”Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy Ánh Sáng chứa chan. Ánh sáng đã bừng lên 

trên những người cư ngụ miền thâm sâu sự chết” (Is 9,2-4). Và lời khác rằng: ”Hãy đứng lên, hãy tỏa 

sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì Ánh Sáng của ngươi đã tới và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình 



ngươi .. Chư dân sẽ lần bước tìm về Ánh Sáng của ngươi, và 

các vua hướng về ánh bình minh của ngươi” (Is 60,1+3). 

Lời tiên tri Isaia được ứng nghiệm. Ánh Sáng Chúa chiếu soi 

toàn cõi địa cầu. Từ Phương Đông tới Phương Tây. Từ Phương 

Bắc tới Phương Nam. Ánh Sáng sau khi tỏ hiện trong khung 

cảnh Thánh Gia gồm Đức Mẹ MARIA và Thánh Cả GIUSE, đã tỏ 

hiện tức khắc cùng các mục đồng, những kẻ làm thuê độ nhật. 

Ánh Sáng đêm Giáng Sinh đã thánh hóa lao công. Lao công 

như hình phạt sau khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội, giờ đây 

được chúc lành. Con THIÊN CHÚA muốn trở thành người thợ 

giữa xã hội loài người. 

Sau gia đình và lao công, đến phiên các vua chúa trần gian 

được Ánh Sáng tỏ hiện. Nơi Ba Vua hoặc Ba Đạo Sĩ, bao trọn 

các vị cầm quyền và những nhà khoa học. Nhưng không phải 

các vua chúa cường bạo và các khoa học gia vô thần. Không, không phải những kẻ ấy! THIÊN CHÚA 

không tỏ hiện cùng những hạng người độc tài và những kẻ kiêu căng. Trái lại, Ánh Sáng THIÊN CHÚA chỉ 

chiếu soi cho những nhà cầm quyền ngay chính và các khoa học gia chân thành. Họ là những người thiện 

tâm. 

Từ thiện tâm của Ba Vua hoặc Ba Đạo Sĩ, mỗi tín hữu Công Giáo nên áp dụng cho chính mình. Để được 

Ánh Sáng THIÊN CHÚA soi đường, cần phải tẩy sạch tâm trí và mặc lấy lòng đơn sơ chân thành. Dù ở bất 

cứ địa vị nào, dù sống nơi không gian và thuộc vào thời gian nào, con người đều phải có lòng thành. 

Chính lòng thành hướng dẫn con người phụng thờ THIÊN CHÚA và phục vụ anh chị em đồng loại. Nếu 

không có thiện tâm, mọi sinh hoạt con người đều trở nên hư không và vô ích, trước mặt THIÊN CHÚA. 

Chính thiện tâm của con người lôi kéo ơn lành của THIÊN CHÚA và người có lòng ngay sẽ được THIÊN 

CHÚA hướng dẫn cùng chúc phúc. 
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