
LỄ CHÚA HIỂN LINH 
--- Is 60,1-6; Tv 71; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 --- 

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh 

từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng 
tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 
Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu 
tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 
Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 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.” 
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất 
hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài 

Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói 
thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài 
Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với 
thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và 
mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên 
đã đi lối khác mà về xứ mình. 

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ) 

1. ĐỌC  

❖ Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy 

nhà chiêm tinh từ phương Đông  

• đến Giê-ru-sa-lem 

• hỏi :  

“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?  

Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người bên phương Đông  

nên chúng tôi đến bái lạy Người.”  
❖ Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê  

• bối rối, cùng cả thành Giê-ru-sa-lem 

• liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư  

• hỏi họ Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu  

❖ Họ trả lời:  

“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.” 

❖ Bấy giờ vua Hê-rô-đê  

• bí mật vời các nhà chiêm tinh đến  

• hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện  

• phái các vị ấy đi Bê-lem 

• dặn rằng:  

“Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi,  

và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 

❖ Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông 

• lại dẫn đường cho họ  

• đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại 

❖ Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.  

❖ Họ vào nhà 

• thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a 

• liền sấp mình thờ lạy Người 

• mở bảo tráp dâng tiến  
✓ vàng 

✓ nhũ hương 

✓ mộc dược 

❖ Sau đó, họ  

• được báo mộng là đừng trở lại chỗ vua Hê-rô-đê 

• đã đi lối khác mà về xứ mình 

2. HIỂU  

❖ Thiên Chúa dùng nhiều cách thức khác nhau để bày tỏ ý muốn, kế hoạch, 

chân tính của Người:  

• Ánh sao từ thiên nhiên 

• Lời thiêng của ngôn sứ  

• Khách lạ từ viễn xứ 

• Truy cứ của kinh sư 

• Đáp từ qua giấc mộng  

❖ Sự bắt nhận, chấp nhận, đón nhận sứ điệp từ Thiên Chúa tùy thuộc vào sự 

nhạy bén, thiện chí và sự cộng tác của con người:  

• Ba nhà chiêm tinh: 

✓ Nhận ra dấu sao điềm lạ 

✓ Cất công vất vả kiếm tìm 

✓ Chân thành bày tỏ nỗi niềm 

• Vua Hê-rô-đê, các bậc vị vọng và cả thành Giê-ru-sa-lem: 

✓ Mải đắm chìm trong nhịp sống riêng 
✓ Nghe người khác tìm thì sinh lòng nham hiểm 

✓ Chẳng muốn lên đường tự kiếm tìm 

3. CẦU NGUYỆN  

❖ Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Xin cho Giáo 

hội luôn phản chiếu cách trung thành và sáng tạo ánh sáng của Chúa.  

❖ Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia 

nghiệp với người Do-thái. Xin cho lời loan báo ơn cứu độ được đến với nhiều 

nơi, nhiều người.  

❖ Chúa chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Xin cho con người cũng biết chạnh 

lòng và trao ban tình thương cho nhau.   

❖ Ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi 
ở. Xin cho mỗi Kitô hữu là một ánh sao đưa dẫn người khác đến với Chúa.         

4. SỐNG  

Nên ánh sao bằng việc lành và gương sáng “vì – với – trong” Chúa 

“Các con hãy lưu tâm để nêu gương sáng và để làm mọi sự cách cẩn trọng 
chỉ với mục đích duy nhất là làm vui lòng Chúa.” 

(T. Maria Domenica Mazzarello) 

 


