
Hãy có ánh sáng. 

Suy niệm về Lễ Hiển Linh truyền giáo 

Trong Sách Sáng Thế, chúng ta nghe thấy những lời đầy 

ấn tượng này từ Thiên Chúa: “Hãy có ánh sáng.” (1,3). 

Trong Tin Mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu tự mô tả 

về mình bằng những lời sâu sắc không kém: “Ta là ánh 

sáng thế gian.” (8,12). Đại lễ Hiển Linh là lễ hội của ánh 

sáng: Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, đã chiếu soi cho mọi 

dân tộc trên trái đất. Chúa Giêsu, Đấng sinh ra giữa đêm 

tối trong chuồng bò, là ánh sáng của thế gian và cho thế 

gian. Lễ Hiển Linh kỷ niệm sự biểu hiện của thứ Ánh 

Sáng này;  từ ‘hiển linh’ có nghĩa là làm cho người ta biết 

hoặc tiết lộ. Các thiên thần đã làm và tiết lộ cho những 

người chăn cừu biết về niềm vui việc Chúa Giêsu ra đời. 

Cũng theo cách đó, ngôi sao đã dẫn đường cho những 

người nước ngoài từ phương Đông đến và tiết lộ cho họ 

cũng chính Chúa Giêsu. 

Bài đọc thứ nhất của Thánh lễ Hiển Linh trích từ Sách Ngôn sứ Isaia. Ngài kêu gọi chúng 

ta “Hãy chỗi dậy, hãy bừng sáng lên vì ánh sáng của chúng ta đã đến rồi, vinh quang của 

Chúa xuất hiện trên chúng ta, cho dù bóng tối vẫn bao trùm trái đất và mây mù phủ lấp chư 

dân.” Qua việc Chúa Giêsu ra đời, qua ngày lễ tuyệt vời hôm nay, chúng ta là những người 

được ánh sáng vĩ đại chiếu rọi. 

Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện! 

Chúng ta tin rằng những người chăn cừu đã không ở lại trong chuồng bò sau khi được nhìn 

thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse; họ ra về tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. 

Họ ra về tràn ngập tin vui về hài nhi kỳ 

diệu này. Cũng giống như các thiên sứ 

đã loan báo tin mừng cho họ, thì đến lượt 

họ, những người chăn cừu cũng chia sẻ 

tin mừng của mình với những người 

khác. Tương tự như vậy, những người 

khách đến từ phương đông, sau khi đã 

tặng quà cho Chúa Giêsu, cũng rời 

chuồng. Họ cũng không lưu lại ở đó. 

Chúng ta chỉ được biết rằng họ đã không 

trở lại gặp Hêrôđê mà về nhà bằng một 

con đường khác. Chúng ta chỉ có thể giả 
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định rằng họ cũng đã kể cho mọi người nghe 

những gì họ đã thấy đã nghe trong cái chuồng đó 

ở Bêlem. 

Vì vậy, khi chúng ta ngắm nhìn hang đá, chúng ta 

cũng không thể ở lại đó. Giống như các mục đồng 

và các đạo sĩ, chúng ta cũng được kêu gọi ra đi 

mang theo ánh sáng của Chúa Giêsu và chiếu rọi 

ánh sáng đó trên toàn thế giới. Chúng ta được yêu 

cầu không chỉ chiêm ngưỡng ánh sáng, mà còn 

trở thành những người của ánh sáng, những người 

truyền bá ánh sáng của chân lý và tình yêu của 

Chúa Giêsu đến khắp mọi nơi trên thế giới. 

Chúng ta không ở lại trong chuồng bò, chúng ta 

không chỉ ở với những người đồng đạo, mà chúng 

ta ra đi và truyền bá ánh sáng cho những người chưa nhận được ánh sáng đó! 

Ánh sáng của Lễ Hiển Linh được ban cho chúng ta như một món quà, nhưng chúng ta 

không thể giữ món quà đó cho riêng mình. Qua cách chúng ta sống hàng ngày, qua cách 

chúng ta đối xử với nhau, chúng ta được mời gọi làm cho gia đình, nơi ở, cộng đoàn giáo 

xứ và thế giới rộng lớn hơn trở thành một nơi tốt đẹp hơn và bừng sáng hơn cho tất cả mọi 

người, đặc biệt là những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu! 

Khi chúng ta trở thành những người mang ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta mời mọi người 

trải nghiệm niềm vui của ánh sáng này, để tận hưởng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu. 

Vì Chúa Giêsu đã chiếu rọi ánh sáng của Người cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Và vì 

thế, chúng ta thậm chí sẵn sàng rời bỏ gia đình, bạn bè, quê hương để ra đi và mang Ánh 

Sáng đó đến cho những người đang chờ đợi Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Lễ 

Hiển Linh là một lời mời gọi thực hiện sứ mệnh ad gentes (đến với muôn dân)! 

Ước gì Ánh Sáng của Chúa Kitô luôn tràn ngập mọi nhà, mọi gia đình và mọi cộng đoàn 

giáo xứ của chúng ta và vẻ đẹp của ánh sáng đó có thể thúc đẩy chúng ta ra đi để chiếu rọi 

ánh sáng này đến mọi nơi trên trái đất. 

 

Tác giả: Tu sĩ Michael Moore, OMI 

Nguồn: www.oblates.ie 

 

 

‘Hiển Linh’, tranh cắt dán của Anwar B. Haddadin 


