
Lễ Hiển Linh: Chúa Giêsu, nhà của mọi người. 
 

Lễ trọng Hiển Linh nhắc lại việc các đạo sĩ 

viếng thăm Chúa Giêsu Hài Đồng. Ngày lễ 

này còn được gọi là ‘Lễ Ba Vua’ hoặc ‘Lễ 

Tiểu Giáng Sinh’. Các đạo sĩ hoặc các nhà 

thông thái này rõ ràng rất quen thuộc với các 

vì sao và các thiên thể khác. Một trong số 

những vì sao đó đã thu hút sự chú ý của họ 

một cách sâu sắc đến nỗi họ tin rằng vì sao đó 

báo hiệu một vị vua mới của người Do Thái ra 

đời. Họ đã có một quyết định phi thường là đi đến Giuđêa, nơi mà họ nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy 

được Người. 
 

Nhưng các nhà thông thái đó không phải là người Do Thái, họ là những người “đến từ Phương 

Đông” và Chúa Giêsu cũng đã tỏ mình ra với họ. Đó là lý do tại sao việc các nhà thông thái 

thăm viếng Chúa Giêsu sau một cuộc hành trình dài được gọi là “Hiển Linh”, có nghĩa là “bày 

tỏ”. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các nhà thông thái đến viếng thăm Người. Và họ, các nhà 

thông thái, đại diện cho tất cả các dân tộc trên trái đất. 
 

Do đó, Lễ trọng Hiển Linh kỷ niệm việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho tất cả mọi dân tộc: Đấng 

Cứu Độ được chờ đợi từ lâu đã đến và không chỉ là đấng cứu chuộc của Dân tộc được tuyển 

chọn từ xa xưa, mà còn là đấng cứu chuộc của mọi dân tộc, mọi quốc gia. Chỉ bằng một động 

thái, dân Do Thái, dân Hy Lạp, dân La Mã cũng như các dân tộc thuộc mọi nền văn hóa khác 

trên trái đất đã tìm thấy một ngôi nhà chung trong giao ước của Chúa Giêsu Kitô. 
 

Thông điệp của Lễ Hiển Linh là rất rõ ràng: Chúa Giêsu đến như là Ánh sáng của thế giới: 

giao ước mới mà Người thiết lập là ngôi nhà cho mọi người. Và vì lý do này, ngày nay Giáo 

hội và do đó tất cả chúng ta được sai đi để kêu gọi các dân tộc đến với Ánh sáng đó. 
 

Dân Chúa là một dân tộc truyền giáo. Thật vậy, điều này cũng đúng đối với dân Israel trong 

Cựu Ước. Thiên Chúa đã kêu gọi Abraham chúc lành cho Dân ngoại, và một trong những tội 

lỗi lặp đi lặp lại của Israel là họ đã không 

thực hiện sứ mệnh này. Đáng lẽ Israel 

phải khiến cho các Dân ngoại ca tụng tôn 

thờ Thiên Chúa, thì việc thờ ngẫu tượng 

và tội lỗi của họ đã khiến cho danh Chúa 

bị báng bổ. 
 

Tuy nhiên, chính Giáo hội ngày nay mới 

là dân truyền giáo của Chúa một cách 

trọn vẹn. Khi thổi hơi Thánh Thần trên 

các môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Như Cha 



đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Sứ mệnh 

của Giáo hội không phải là một hoạt động đơn 

thuần con người, không giống như nỗ lực mở 

rộng kinh doanh của một doanh nghiệp! Sứ 

mệnh của Giáo hội chính là sự tiếp nối sứ 

mệnh của Chúa Giêsu! 
 

Lễ Hiển Linh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta 

là một “giáo hội tông đồ”, chúng ta là Dân 

Chúa được sai đến với tất cả mọi dân tộc trên 

trái đất! Lễ Hiển Linh là lời mời gọi làm cho 

trái tim của chúng ta trở nên thực sự Công giáo, nghĩa là một trái tim bao trùm toàn bộ thế 

giới và quan tâm đến tất cả những ai chưa đến với ánh sáng của Chúa Kitô. 
 

Và điều này sẽ xảy đến nếu đức tin của chúng ta mạnh mẽ, nếu chúng ta sống tình bạn với 

Chúa Giêsu Kitô một cách dũng cảm và chân thành. Lúc đó, chúng ta sẽ có thể chia sẻ tình 

bạn đó với những người khác, gần cũng như xa. 

 

Tác giả: Lm. Nunzio Small 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


