
 
 

                                                                      

ễ ă ưở

 

ôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Hiển linh. Ngày xưa 

chúng ta thường gọi là lễ Ba Vua và nhiều tượng ảnh trình bày các ngài 

như những vị vua với vương miện trên đầu như có ý chỉ rằng các ngài 

là những vị vua. Chúng ta cũng thấy có những bài hát ủng hộ cho lòng tin đó 

như bài Ba vua hành khúc hay Bước chân của những vị Vua. Điều chúng ta 

thấy rõ ràng nhất là các ngài không thể là những vị vua, vua không thể bỏ xứ 

của mình đi lang thang nhiều ngày trong sa mạc để đến một nước khác.  

Tuy nhiên điều quan trọng không phải là chỗ đó. Điều quan trọng là Ngôi 

Hai Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, những người chỉ biết Chúa qua 

sách vở, qua nghiên cứu. Họ đại diện cho những người đi tìm kiếm sự thật, 

tìm kiếm ánh sao. Họ là những người bị sự thật lôi cuốn, thu hút và điều quan 

trọng hơn là họ lên đường, dấn thân đi tìm sự thật. Ánh sao có lúc rõ ràng 

khiến họ vững tâm tiến bước, nhưng có khi ánh sao lu mờ tắt ngấm làm cho 

họ không còn biết đường nào để đi. Dù vậy thái độ của họ cho thấy quyết tâm 

của họ, sự kiên trì của họ và cũng cho thấy nỗ lực đi tìm chân lý không phải 

lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi nỗ lực ấy đòi phải có người hỗ trợ, có người 

giúp đỡ, đó là những người biết rõ về Đấng Cứu thế nhưng không hề đi tìm 

cho dù họ ở ngay sát bên. 

Câu chuyện của các đạo sĩ đi tìm Chúa cho chúng ta biết Thiên Chúa ở 

ngay bên chúng ta. Tuy nhiên có khi chúng ta chờ đợi một Đấng Cứu thế ở 

đâu đâu khi chúng ta chạy theo những tin đồn thí dụ như người nầy người kia 

chữa bệnh do “quyền năng của Thiên Chúa Cha”. Chúng ta đừng quên rằng 

Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất của chúng ta và Hài nhi Giêsu là Ngôi 

Hai Thiên Chúa đến cứu độ con người theo chương trình của Thiên Chúa 

Cha.  
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VẤN NẠN CHO NGƯỜI KITÔ HỮU 

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có 

mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức vua 

Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 

xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin 

ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.  

(Mt 2,1-3) 

Suy niệm: Thật là một điều nghịch lý: Dân Do Thái từ lâu đã trông đợi Đấng 

Cứu Tinh, họ đã được các ngôn sứ tiên báo, thế mà khi Ngài đến, họ đã 

không dành nổi cho Ngài một chỗ ở giữa họ, lại còn bối rối xôn xao vì sự 

xuất hiện của Ngài. Đau đớn thay, họ nắm giữ kho tàng mạc khải mà lại 

không nhận ra Ngài! Trong lúc ấy, các nhà chiêm tinh đại diện cho thế giới 

của lương dân chỉ biết lần theo dấu chỉ tự nhiên lên đường tìm kiếm: “Đức 

vua Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu?” Họ muốn biết để đến thờ lạy Ngài. 

Hài Nhi mới sinh đó có tầm quan trọng quyết định với cuộc đời họ. Vì thế, họ 

không ngần ngại chấp nhận một cuộc phiêu lưu đường dài với niềm khao 

khát gặp gỡ. Cuộc dấn thân của họ càng làm cho câu hỏi họ đặt ra thêm nặng 

ký. 

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy thán phục thiện chí và nỗ lực của những người 

thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và gia nhập Hội Thánh? Phần chúng ta, bối 

rối, xôn xao như Hêrôđê hay thao thức với sứ mệnh truyền giáo cho lương 

dân? 

Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm nhận biết Chúa qua những dấu chỉ tự nhiên. 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy cầu nguyện cho một gia đình lương dân, và giúp họ 

nhận biết Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con luôn thao thức với việc tìm kiếm Chúa và 

loan báo Tin Mừng cho lương  

Sứ điệp và Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2021 

Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Lễ Giáng Sinh 25/12, Đức Thánh Cha đọc 

sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. 



Lời mở đầu Đức Thánh Cha nói: “Lời của Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành 

thế giới và mang lại ý nghĩa cho lịch sử và cuộc hành trình của nhân loại, đã 

trở thành xác phàm và đến ở giữa chúng ta… Ngôi Lời đã trở thành xác phàm 

để đối thoại với chúng ta. Chúa không muốn độc thoại mà là đối thoại. Vì 

chính Thiên Chúa, Cha và Con và Thánh Thần, là đối thoại, là sự hiệp thông 

vĩnh cửu và vô hạn của tình yêu và sự sống. Đến thế gian, trong Ngôi Vị 

Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường gặp gỡ và 

đối thoại.” 

Trước hết, ĐTC khuyến khích gìn giữ sự hiệp nhất gia đình và cộng đồng 

trong tương quan xã hội tránh khuynh hướng đóng lại chính mình và tránh tự 

chối bước ra để gặp gỡ và làm việc cùng nhau: “Trong khi lời loan báo về sự 

ra đời của Đấng Cứu Thế, nguồn hòa bình đích thực, vang lên xung quanh 

chúng ta và trên khắp thế giới, thì chúng ta vẫn thấy nhiều xung đột, khủng 

hoảng và mâu thuẫn. Chúng dường như không bao giờ kết thúc và chúng ta 

hầu như không nhận thấy điều đó nữa. Chúng ta đã quá quen với điều đó đến 

nỗi những bi kịch to lớn giờ đây đã trôi qua trong im lặng; chúng ta có nguy 

cơ không nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của rất nhiều anh chị em 

của chúng ta.” 

Kế đó ngài nhắc đến người dân Syria, Iraq, Yeme, Libăng, Israel và 

Palestine những nơi nhiều thảm kịch lớn, bị lãng quên bởi tất cả, đã diễn ra 

trong nhiều năm trong im lặng, gây ra cái chết mỗi ngày. ĐTC dâng lời cầu 

nguyện: 

“Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin ban hòa bình và hòa hợp cho Trung 

Đông và cho toàn thế giới. Xin nâng đỡ những người dấn thân hỗ trợ nhân 

đạo cho những người bị buộc phải rời bỏ quê hương của họ; an ủi người dân 

Afghanistan, những người trong hơn bốn mươi năm đã bị thử thách nghiêm 

trọng bởi các cuộc xung đột khiến nhiều người phải rời bỏ đất nước. 

Là vua muôn dân, xin Người giúp các nhà cầm quyền chính trị mang lại 

hoà bình cho những xã hội đang buồn phiền vì căng thẳng và xung đột. Xin 

nâng đỡ người dân Myanmar, nơi mà sự bất khoan dung và bạo lực thường 

ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô giáo và những nơi thờ tự, đồng thời che khuất 

khuôn mặt hòa bình của cộng đồng cư dân đó. 

Xin hãy là ánh sáng và sự nâng đỡ cho những người tin tưởng và làm 

việc, thậm chí lội ngược dòng, vì sự gặp gỡ và đối thoại, đồng thời không cho 

phép một cuộc xung đột băng đảng lan rộng ở Ucraina. 

Hoàng tử Hoà bình, xin giúp Ethiopia khám phá lại con đường hòa giải 

và hòa bình thông qua một cuộc thảo luận chân thành, đặt nhu cầu của người 

dân lên hàng đầu. Xin lắng nghe tiếng kêu cứu của người dân vùng Sahel, 

những người đang trải qua bạo lực của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Hướng 

ánh nhìn của Người đến các dân tộc của các quốc gia ở Bắc Phi, những người 



đang bị cản trở bởi sự chia rẽ, thất nghiệp và chênh lệch kinh tế; và xoa dịu 

nỗi đau khổ của nhiều anh chị em đang phải gánh chịu những cuộc nội chiến 

ở Sudan và Nam Sudan. 

Cầu mong cho các giá trị liên đới, hòa giải và chung sống hòa bình luôn 

tồn tại trong trái tim các dân tộc ở lục địa Châu Mỹ, thông qua đối thoại, tôn 

trọng lẫn nhau và thừa nhận các quyền và giá trị văn hóa của tất cả con 

người. 

Lạy Con Thiên Chúa, xin an ủi những nạn nhân của bạo lực đối với phụ 

nữ đang tràn lan trong thời gian đại dịch này. Xin mang lại niềm hy vọng cho 

trẻ em và thanh thiếu niên bị bắt nạt và lạm dụng. Xin mang lại sự an ủi và 

tình cảm cho những người cao tuổi, đặc biệt là những người cô đơn hơn. Xin 

mang lại bình an và hiệp nhất cho các gia đình, là nơi đầu tiên của giáo dục 

và là nền tảng của cấu trúc xã hội. 

Lạy Đấng Emmanuel, xin ban sức khỏe cho người bệnh và truyền cảm 

hứng cho tất cả những người có thiện chí để tìm ra những giải pháp phù hợp 

nhất nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe và những hậu quả của nó. 

Xin hãy làm cho các con tim được quảng đại, để mang sự chăm sóc cần thiết, 

đặc biệt là vắc-xin, cho những dân tộc đang cần nhất. Xin trả công cho tất cả 

những ai thể hiện sự quan tâm và tận tụy trong việc chăm sóc các thành viên 

trong gia đình, những người ốm đau và yếu đuối nhất. 

Lạy Bé thơ của Bêlem, xin cho nhiều tù nhân chiến tranh, dân sự và quân 

sự, của các cuộc xung đột gần đây, và những người bị giam giữ vì lý do chính 

trị được sớm trở về nhà. Xin đừng để chúng con thờ ơ trước thảm cảnh của 

những người di cư, những người phải di dời và những người tị nạn. Đôi mắt 

của họ yêu cầu chúng con không quay đi, không phủ nhận tính nhân văn gắn 

kết chúng con, biến câu chuyện của họ thành của riêng chúng con và đừng 

quên những thảm kịch của họ. 

Cuối cùng ĐTC mời gọi mọi hy vọng hơn, vì “một trẻ thơ đã sinh ra cho 

chúng ta” (Is 9: 5). Ngài ban phép lành Toà Thánh cho toàn thế giới và nói 

lời “Chúc mừng Giáng Sinh đến mọi người!”                

 Hồng Thủy - Vatican 
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