
 

 

                                                                ễ ă ưở

ôm nay, Giáo hội Công giáo mừng Hiển linh, Chúa Giêsu tỏ mình cho dân 

ngoại. Điều chính yếu trong lễ Hiển linh không phải là chuyện có ba hay bốn 

vua, cũng không phải chuyện đây là những vị nào : là vua hay đạo sĩ. Điều 

chính yếu là ở chỗ Chúa Giêsu tỏ mình cho dân ngoại là dân không phải là dân Do 

thái, nghĩa là dân đến từ ngoài nước Do thái. Trong đêm giáng sinh, Chúa Giêsu tỏ 

mình cho các mục đồng, giờ đây Ngài tỏ mình cho dân ngoại hay nói cách khác 

Ngài tỏ mình cho mọi người dĩ nhiên trong đó có người Việt Nam. Tỏ mình ở đây 

không chỉ là cho mọi người biết về Hài nhi Giêsu nhưng là cho mọi người biết Hài 

nhi Giêsu chính là Vua (lễ vật vàng) là Thiên Chúa (lễ vật nhủ hương) và cũng nói 

về cái chết sau này (lễ vật mộc dược) của Đức Giêsu. Lễ Hiển linh cho thấy con 

người thật của Đức Giêsu.  

Đồng thời chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm dương lịch. Ngày nay 

người Việt Nam vẫn thường ăn mừng đầu năm dương lịch, có lẽ do nhiều người 

phương tây sinh sống tại Việt Nam làm ảnh hưởng đến các dịch vụ du lịch, các 

việc buôn bán. Đầu năm dương lịch cũng là dịp chúc mừng năm mới theo kiểu 

phương tây vì thế Giáo hội Toàn cầu cũng hướng về lời cầu chúc bình an. Giáo hội 

mong muốn con cái mình và toàn thế giới được bình an trong năm mới.  

Bình an phải chăng là từ “hot” trong thế giới hiện nay khi thế giới phải đương 

đầu với cơn dịch do virus covid 19 gây nên và cả thế giới phải vất vả do bị nhiễm 

và tái nhiễm. Nguy hiểm hơn nữa, con virus nầy có thể thay đổi thành dạng khác, 

tính nguy hiểm cũng cao hơn, dễ lây lan hơn khiến kinh tế thế giới phải điêu đứng 

vì bị ngưng trệ, nhiều người phải lâm vào tình trạng thiếu thốn, thậm chí đói khổ. 

Vì thế lời chúc năm mới bình an phải là lời chúc được ước mong nhất.  
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AI TÌM VÀ TÌM AI? 

“Đức vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2) 

Suy niệm: Các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao lạ xuất hiện và cất bước lên đường dò 

hỏi cho biết vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu. Họ được trả lời từ một bằng 

chứng trong Kinh Thánh: “Tại Bê-lem miền Giu-đê.” Các ông theo chiếc la bàn là 

Lời Kinh Thánh này để tìm kiếm vua Giê-su và họ đã được gặp. Gặp được Chúa họ 

vui mừng thờ lạy, dâng lễ vật rồi ra về vì đã mãn nguyện. Sau đó thánh sử không 

nhắc tới các nhà chiêm tinh nữa. Điều này như muốn nói họ đã hoàn tất một cuộc 

tìm kiếm tốt đẹp, họ đạt mục đích là được gặp Chúa Giê-su. Còn vua Hê-rô-đê, ông 

cũng có ý tìm kiếm vị vua mới sinh nhưng không phải để thờ lạy hay dâng lễ vật, 

mà là để tiêu diệt. Kết quả là ông không được gặp. Sau khi tường thuật Hê-rô-đê ra 

lệnh tàn sát các hài nhi, thánh sử Mát-thêu nói ngay tới tin ông băng hà. Điều này 

cũng cho chúng ta thấy kết cục của việc giữ địa vị của vua Hê-rô-đê là không giữ 

được gì cả mà chỉ ôm mối bất an bối rối đem về thế giới bên kia. 

Mời Bạn: Chúa đã nói: “Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,8). Các nhà chiêm tinh đã đi tìm 

và được Chúa tỏ cho thấy. Cuộc đời Ki-tô hữu chúng ta cũng là một hành trình tìm 

kiếm Chúa. Chúa luôn luôn có đó và Chúa muốn tỏ hiện cho mọi người. Có điều là 

chúng ta có gặp được Chúa hay không còn tùy phía mình. Tùy ở chỗ mình tìm 

Chúa hay tìm gì khác? 

Sống Lời Chúa: Xác tín mạnh mẽ về Lời Chúa: “Ai tìm thì sẽ thấy.” Tìm gặp gỡ 

Chúa trong giờ suy niệm Lời Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, các nhà chiêm tinh đã thấy Chúa và thờ lạy Chúa. 

Xin mở con mắt đức tin của chúng con để chúng con cũng được thấy Chúa và thờ 

lạy Chúa. 

 
  

  

   

 

 Đức Thánh Cha nhìn lại năm qua: đại dịch thúc đẩy chúng ta có 

lòng nhân ái hơn. 
Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Tạ ơn vào đêm Giao Thừa, Đức Thánh 

Cha Phanxicô tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể tạ ơn Chúa sau một năm 



đầy gian nan khó khăn! Ngài nói Chúa luôn từ bi với chúng ta và chúng ta tạ 

ơn vì những nghĩa cử gần gũi, quan tâm và đoàn kết mà chúng ta đã trải 

nghiệm trong suốt năm 2020. 

Đức Thánh Cha Phanxicô, bị đau thần kinh tọa, nên đã không chủ sự buổi 

Kinh Chiều và hát kinh Tạ ơn (Te Deum), nhưng ĐTC đã gửi một suy niệm 

về cách chúng ta phải tạ ơn trước khi kết thúc năm 2020 này. 

Giờ Kinh Phụng vụ được Vị Hồng Y niên trưởng của Hồng Y đoàn, Đức 

Hồng Y Giovanni Battista Re, công bố bài suy niệm mà Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã dọn cho dịp trọng đại này. 

Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha Phanxicô viết việc tạ ơn “vào cuối năm 

nay” như có vẻ “gượng ép” hoặc thậm chí nghe chói tai, đặc biệt khi chúng 

ta nghĩ đến những gia đình đã mất người thân, tới những bệnh nhân, những 

người đã bị bệnh phải cách ly một mình trong cô đơn, hoặc những người 

mất việc làm. 

ĐTC tự hỏi: “Một bi kịch như thế có ý nghĩa gì!”. Khi đối diện với những 

câu hỏi này, ĐTC trả lời rằng: Thiên Chúa Trời không viện đến “những lý 

do cao siêu”, như Ngài đã hy sinh từ khước vinh quang thiện hảo... và Nhập 

Thể, sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để cứu rỗi loài người. 

Giống như người Samaritanô nhân hậu, Thiên Chúa động lòng trắc ẩn, nâng 

đỡ những người đang đau khổ. Và trong tâm trạng thái này, Đức Thánh Cha 

nói, có lẽ chúng ta “tìm thấy ý nghĩa của tấm thảm kịch của đại dịch, cũng 

như những nỗi đau khác đang xảy ra cho nhân loại: như đang khơi dậy 

lòng trắc ẩn trong chúng ta và khơi dậy thái độ và cử chỉ thân thương 

gần gũi, quan tâm, đoàn kết, và cảm thông.” 

Chúng ta đang chứng kiến sự kiện này đang xảy ra trên khắp thế giới, và 

ngay cả ở Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, và “trên hết vì điều này 

mà chúng ta tạ ơn Chúa tối nay: vì những điều tốt đẹp đã diễn ra trong 

các thành phố của chúng tôi trong thời gian bị cô lập, nói chung, trong 

suốt thời gian đại dịch, và điều đáng tiếc là cơn đại dịch vẫn chưa kết 

thúc!” 

Đức Thánh Cha Phanxicô khen ngợi “rất nhiều người, đã không khua 

chiêng gõ trống, gây ồn ào, khi thể hiện những hành vi nhân ái”. ĐTC 

nêu ra không chỉ có các nhân viên y tế, các linh mục và tu sĩ ở tiền tuyến, 

mà còn cho “tất cả những ai, nỗ lực cố gắng hàng ngày, trong cách thế 

tốt nhất để thực hiện các công tác phục vụ gia đình của họ và những cam 



kết phục vụ vì ích chung.” ĐTC nêu ra đặc biệt các giáo chức và các thầy 

cô quản trị các trường lớp, cũng như các nhà lãnh đạo các cộng đoàn, những 

người đặt lợi ích của người khác, đặc biệt những người bị thiệt thòi, kém 

may lành lên trên cả lợi ích cá nhân của họ. 

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Tất cả điều này không thể xảy ra nếu 

không có ân sủng Chúa, nếu không có lòng thương xót của Thiên Chúa.” 

ĐTC tiếp: “Làm thế nào có thể có rất nhiều người, không vì bất kỳ một 

phần thưởng nào khác ngoài việc thiện, đã tìm được sức mạnh để dấn 

thân, quan tâm đến người khác?” và ĐTC ngạc nhiên: “Cuối cùng, ngay 

cả khi chính họ không nhận thức được điều đó, thì Thiên Chúa tiếp tục 

củng cố thêm cho họ sức mạnh, mạnh mẽ hơn chính những cái ích kỷ 

của con người…” Và vì vậy, Đức Đức Thánh Cha nói: “Vì lý do này, buổi 

tối hôm nay chúng ta phải ngợi ca cảm tạ Thiên Chúa, vì chúng ta tin và 

biết rằng tất cả những điều tốt lành được hoàn thành từ ngày này qua 

ngày khác trên trái đất, đều phát xuất từ Thiên Chúa.” 

Đức Thánh Cha kết thúc những nhận xét này nhằm mời gọi chúng ta hướng 

nhìn về tương lai đang chờ đợi chúng ta, với tâm tình cầu nguyện, “Xin cho 

lòng thương xót của Thiên Chúa hằng luôn ở cùng chúng con, vì chúng con 

hy vọng nơi Ngài.” 

(Tin Vatican) 

 

 
    

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Anh Minh BTX: 

2.000.000đ. 

 

 


