
CHÚNG TÔI NHẬN THẤY NGÔI SAO NGƯỜI Ở ĐÔNG PHƯƠNG 

(LỄ HIỂN LINH) 
 
LỜI CHÚA: Matthêô 2,1-12 

 

Khi Đức Chúa GIÊSU sinh hạ tại Bêlem 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 đã 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 đã phái 

họ đi Bêlem 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 cũng 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. 

 

SUY NIỆM 

 

Lễ Hiển Linh là Lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, qua sự việc Chúa dùng ngôi sao dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy 

Chúa, sau khi Chúa sinh ra tại thành Bêlem. Tương truyền cho rằng đó là ba nhà bác học hoặc ba nhà chiêm tinh hay ba nhà vua. 

Các vị đến từ Đông Phương và thuộc ba Châu lục: Phi, Á và Úc. Tên của ba vị là: Gaspare, Melchiorre và Baldassarre. 

 

Cho dù ba vị là ai thì điều quan trọng chính yếu vẫn là: các vị đã biết tận dụng quyền lực và mức học uyên thâm để nhận ra sự 

xuất hiện của Đấng Cứu Thế qua trung gian của một Vì Sao. 

 

Đức Chúa GIÊSU là Sự Sống và là Ánh Sáng soi chiếu thế gian. Chúa giáng sinh đem ánh sáng đến cho trần gian. Đêm Giáng Sinh 

là đêm chan hòa ánh sáng. Thánh sử Luca viết: ”Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh 

giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng” 

(2,8-9). 

 

Ánh sáng Chúa soi chiếu đầu tiên cho các mục đồng, những người chăn chiên nghèo nàn, khiêm tốn. Và họ tiếp nhận ngay tức 

khắc Tin Mừng trọng đại: một Đấng Cứu Độ đã sinh ra. Các mục đồng hối hả lên đường đến thờ lạy Con THIÊN CHÚA. 

 

Đối với những người chăn chiên, Chúa dùng chính các thiên thần của Chúa để báo tin vui, cùng với sự xuất hiện của cả một bầu 

trời đầy ánh sáng chói lòa. Huyền diệu thay, khoan nhân thay, tình yêu của Chúa đối với những người dốt nát và bé nhỏ! 

 

Cùng đêm trọng đại hân hoan đó, tận mãi bên Phương Đông, nơi ba chân trời khác nhau, ánh sáng Chúa cũng xuyên thấu và 

được ba nhà bác học nhận ra. 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. 

 

Vào đêm 25 tháng 12 năm đó, Ngôi Sao Lạ của Chúa đã xuất hiện sáng chói trên bầu trời. Cùng với Ngôi Sao Lạ, còn có cả một 

bầu trời đầy sao, hân hoan loan báo tin vui: Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho loài người! Nơi đất nước Do Thái năm đó, có không 

biết bao nhiêu nhà chiêm tinh, bác học thông thái, các thượng tế và luật sĩ thuộc làu Kinh Thánh nhưng đã không có ai nhận ra 

sự xuất hiện của một Vì Sao Lạ! 

 



THIÊN CHÚA là Vua của các vì vua và là Thầy của các bậc thầy. Chính Ngài là Chủ Tể của lịch sử và vận mạng loài người. Chính 

Ngài quyết định mạc khải, tỏ hiện ra cho những ai Ngài muốn và Ngài chỉ ban phước lành cho những ai có lòng ngay thẳng: 

”Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2,14). Do đó có thể hiểu rằng không phải quyền 

cao chức trọng, mức học uyên thâm, trí khôn thông minh có thể giúp con người nhận ra sự hiện hữu của THIÊN CHÚA, nhưng 

chính là tâm lòng trong sạch và ngay thẳng. Điều này làm nổi bật tâm lòng trung chính và khiêm tốn của ba nhà đạo sĩ phương 

đông. Các vị biết dùng tài trí khôn ngoan để nhận ra và đọc được ý nghĩa của dấu chỉ thời đại, qua sự xuất hiện của một Vì Sao. 

Ôi cao đẹp và đáng thán phục thay, Đức Tin khiêm tốn và chân chính của ba nhà đạo sĩ phương đông! 

 

Phải thành thật công nhận ba nhà đạo sĩ có một đức tin chân chính. Các vị tin nơi khoa học, nơi lương tâm và tin vào lòng nhân 

hậu bao la của THIÊN CHÚA .. Bởi khoa học, các vị tin nơi dấu chỉ sự xuất hiện của Vì Sao Mới. Đây là Vì Sao nhân loại mong đợi 

từ bao ngàn năm qua: Vì Sao của Đấng Messia - Đấng Cứu Thế. Bởi lương tâm, ba nhà hiền triết tin nơi ”tiếng nói” kín ẩn, thì 

thầm tận nơi thẳm sâu lòng mình rằng: Ngôi Sao này cho biết sự xuất hiện của Vị Cứu Tinh. Sau cùng, bởi lòng tốt, ba nhà đạo sĩ 

tin tưởng vững chắc rằng THIÊN CHÚA nhân từ không bao giờ lừa dối con người. 

 

Trước khi lên đường, cả ba vị như khẩn khoản thân thưa rằng: Lạy THIÊN CHÚA là Đấng thấu suốt lòng con người, hẳn Ngài đọc 

rõ tư tưởng và ước muốn của chúng con. Ngài biết chúng con tìm kiếm gì. Vậy chúng con xin đặt trọn cuộc hành trình trong tay 

Chúa. Chúng con chỉ van xin Chúa ban cho chúng con được nếm hưởng niềm vui thiêng liêng là thờ lạy Ngôi THIÊN CHÚA Thứ 

Hai, nhập thể làm người để cứu chuộc thế giới. 

 

THIÊN CHÚA đã chúc lành cho thiện tâm của ba nhà đạo sĩ khi dẫn đường và trợ giúp các vị đạt đến mục đích đợi mong: gặp 

và thờ lạy Hài Nhi GIÊSU, Đấng Cứu Thế. 
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