
 

 

SUY NIỆM VỀ BIẾN CỐ HIỂN LINH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Một vua mới cho dân Do Thái. 

Tiếng khóc nào đây,  

xoáy sâu tới tận đêm tối,  

Cho trần-hoàn ngàn năm khát vọng  

bỗng đầy ắp hân-hoan? 

Tiếng khóc nào đây,  

tấu vang vọng muôn lối, 

Cho chiên lạc cùng nhau quay về  

reo niềm vui chứa-chan? 

Tiếng khóc Hài-Nhi yêu-dấu, 

Tiếng khóc giao-kết Đất Trời, 

Tiếng khóc Con Thiên-Chúa từ trời xuống thế, 

Tiếng khóc của chính Ngôi Lời nhập-thể làm người. (1) 

 



 

 

Tiếng khóc ấy đánh động tâm trí các đạo sĩ phương 
Đông đi tìm Chúa là Vua Trời Đất. Họ là ba nhà thông 
thái thường suy đoán những biến cố xảy ra trong vũ trụ 
qua chiêm tinh các vì sao vận hành. Họ là các nhà 
chiêm tinh. thuộc hàng ngũ tư tế, làm cố vấn cho nhà 
vua về y khoa và thiên văn. Họ thấy một ngôi sao khác 
thường xuất hiện báo trước một điềm lạ có Vua mới 
cho dân Do Thái. Họ đến diện kiến hỏi Vua Hê-rô-đê 
Cả: “Đức Vua của dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? 
Chúng tôi đã thấy vì sao lạ hiện ra bên phương Đông, 
nên chúng tôi đến bái lạy Ngài.” Nhà vua lo sợ sẽ bị 
soán ngôi. Cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao, nên 
vua triệu tập các thượng tế, kinh sư để tham vấn.Ho 
trả lời Hê-rô-đê:   

“Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có 
chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, 
ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi 
là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 

Hê-rô-đê giả vờ nhờ họ đến đó tìm, nếu gặp Vua mới 
này thi báo cho ông biết. Ngôi sao lạ dẫn đường cho ba 
nhà chiêm tinh đến nơi, họ mang theo ba lễ vật: vàng, 
nhũ hương và mộc dược đến bái dâng Tân Vương là 
Chúa Hài Đồng. Sau đó thiên thần hiện ra, cảnh báo 
hãy về xứ sở mình bằng con đường khác, đừngtrở lại 
gặo Vua Hê-rô-đê nữa. (Mat. (2: 1-8) Vua Hê-rô-đê bị 
mắc lừa các đạo sĩ, bèn nổi giận, truyền giết tất cả các 
trẻ em dưới hai tuổi. (Mat. 2: 8-12) 

Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: "Ở Rama, 
vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc 
thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, 
vì chúng không còn nữa." (Mat. 2:17-18) 



 

 

2- Ánh sao Hiển Linh và niềm tin mãnh liệt 

Thiên Chúa dùng sự xuất hiện của một vì sao lạ để báo 
cho dân Do Thái biết Con Một của Người đã giáng thế 
làm người. Chẳng quản đường xa gian nan cách trở, 
các đạo sĩ hăm hở đi cho bằng được để gặp Tân 
Vương, vì các ngài đã vũng tin chắc chắn là như thế, 
trong khi dân thành thì “xôn xao” như lo âu bối rối.  
Phải có nhiệt tâm và niềm tin mãnh liệt mới gặp được 
Con Thiên Chúa như ba nhà đạo sĩ kia. 

3- Chính vì đã tin và biết chắc, nên các ngài đã 
mang theo ba lễ vật: để tiến dâng Tân Vương sắp 
chào đời: Vàng, nhũ hương và mộc dược 

• Vàng là phẩm vật cao quý biểu tượng quyền lực  

của hoàng đế. 

• Nhũ hương dùng trong nghi thức tế lễ, nói lên  

lòng ca ngợi và tôn thờ. Vậy nhũ hương là tượng trưng 
cho vinh quang Thiên Chúa. 

• Mộc dược để chữa lành người bệnh và dùng để 

tẩm liệm người chết. Vậy mộc dược ám chỉ việc con 
người sẽ phải chết. Tiến dâng Tân Vương chào đời mà 
mang theo mộc dược để tẩm liệm, phải chăng muốn 
nói Tân Vương cũng là người sẽ chết. Vậy là tiên báo 
Con Thiên Chúa xuống tế làm người sẽ gánh khổ nạn 
chết trên thập giá. Ánh sao Hiển Linh đã tiên báo mầu 
nhiệm NHẬP THỂ và PHỤC SINH.  

 

 



 

 

4- Cầu nguyện   

Lạy Chúa 

Để làm chi,    
Khi Ngài bỏ ngai trời xuống thế?    
Để làm chi,      
Khi Ngài cam làm kẻ phàm-nhân?   
Để làm chi,      
Khi sinh trong hang đá cơ hàn?   
Để làm chi,      
Khi phải chịu roi đòn xỉ-vả?    
Để làm chi,      
Khi chuốc lấy thập-giá, thương đau?   
Ôi! Tình yêu cao cả tuyệt vời!   
Ngài sinh xuống thế cứu độ chúng sinh.  
Ôi! Tình yêu cao cả tuyệt vời! 
Ngài sinh xuống thế kêu gọi thương nhau. (2) 
 

Lạy Chúa Giêsu là Thầy con 

Xin giúp con bền vững Tin Yêu để con nhiệt tìm kiếm 
Chúa 

Xin kết hợp con trong nhiệm tích Thánh Thể, con chiêm 
ngắm Chúa ở trong bánh thánh nhiệm mầu, con thấy 
nỗi xót xa của Thầy. Con đã nghe lời cha thiết tha gọi 
con: 

"Cha van con nhìn lên Thánh-giá, (*) 

Ngắm nhục-hình, con có đau không? 

Con nhìn đây, dấu cạnh nương-long, 

Ai đâm Cha? Lòng Cha xót quá! 



 

 

Cha xót xa, nào con đâu biết! 

Gọi con nhiều, con vẫn giả điếc 

Ðể tim Cha vẫn hằng héo khô, 

Sao con nỡ tệ đến bao giờ? » 

Lạy Cha con chẳng thờ ơ 

Không Cha con sẽ bơ vơ đường đời 

Con nay đã biết tội rồi, 

Con xin sám hối trọn đời ăn năn. 

CHÚ THÍCH: 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=f-UO1tBMejM&list=PLwArpSZK-

r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=21 

(2) https://youtu.be/d3C-CKB3RGk 

(3) https://youtu.be/py8y14h3E84 

(3) Trong mạc khải tình yêu, Chúa Giêsu nhiều khi nói với các môn 

đồ Ngài yêu dấu như là cha với con. Lần kia, với bà thánh Magarita 
thành Cortona, Chúa Giêsu nói: « Hỡi ái nữ của Ta, Cha trên trời 

và Mẹ Ta cùng các thánh yêu con, con là ái nữ của Ta, vì con vâng 

lời Ta, con là hôn thê của Ta, vì ta là tình yêu duy nhất của con, 
con cũng là mẹ ta, vì con đã tận lực làm theo ý Cha Ta, và Ta 

cũng nói thêm rằng trên thế gian này, không có ai Ta yêu hơn 
con» (Ma fille, mon Père t’aime, ma Mère et tous les saints 
aussi…Tu es ma fille, parce que tu m’obéis. Tu es mon épouse, 
parce que je suis ton seul amour; tu es ma Mère parce que tu 
accomplis dans la mesure de tes forces les volontés de mon Père 
et j’ajoute que sur la terre il n’y en a pas que j’aime plus que toi) 

[Les Divines Paroles (Recueil d'Apparitions de Jésus aux Saints et 
aux Mystiques) par Abbé Auguste Saudreau, o.p.  Ch. II, Dieu 
Amour, no. 18. Aime-moi, puisque je t’aime] 

 

Benedict Đỗ Quang Vinh 
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