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Ca Ngợi Chúa Giáng Sinh
Chúa Giê-xu đã giáng sinh, đó là tin mừng cho nhân loại. Người ta đã ca tụng
Giáng Sinh qua âm nhạc, thi ca, hội họa, và văn chương. Quan trọng hơn cả là âm
nhạc. Âm nhạc ca ngợi Giáng Sinh bắt đầu với những loại nhạc gọi là litanies, một
loại nhạc cầu nguyện của Cơ Đốc giáo ngày xưa.
Một sử gia đã viết: Vào thế kỷ thứ nhất vị giám mục thành La Mã đã lên tiếng kêu
gọi dân chúng hát mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh. Những bài hát mừng Giáng
Sinh thành hình sau đó và cho đến thể kỷ thứ năm, những bài hát vẫn còn toàn là tiếng
La-tinh, và chỉ có hàng giáo sĩ mới hát mà thôi. Người ta cũng đã tổ chức những
cuộc đi hát ở ngoài thành phố. Thánh Francis thuộc Assisi được gọi là cha đẻ của
tục lệ đi hát mừng Giáng Sinh ngoài đường phố vì trước đó chỉ có các giáo sĩ
mới đi hát như vậy. Năm 1223, Thánh Francis dựng một cảnh Chúa Giáng Sinh
trong tu viện ở Grecchio nước Ý, và cũng kể từ đó những giáo đường mới bắt đầu
dựng các cảnh Chúa Giáng Sinh trong mỗi kỳ lễ. Người ta còn diễn lại những câu
chuyện chung quanh lễ Giáng Sinh nữa. Dần dần, người ta dựng cảnh Giáng Sinh
với những bài ca Giáng Sinh cùng đoàn người đi từng nhà hát chúc mừng Giáng Sinh.
Một trong những bài hát Giáng Sinh nổi tiếng thế giới nhất là bài Hỡi Môn Đồ Trung Tín. Không ai rõ tác giả của bài hát này,
trong sách chỉ thấy đề nguyên tác bằng tiếng La-tinh Adeste Fideles thuộc thế kỷ 17, và theo nhạc điệu của Bồ Đào Nha. Người
Anh rất thích ca bài Giáng Sinh mà họ cho là cổ truyền nhất có tựa đề là Chúa Ban Niềm Vui Cho Quý Vị hay là God Rest Ye Merry,
Gentlemen. Một bài Thánh ca khác cũng do người Anh sáng tác là bài Thiên Binh Cùng Vang Tiếng Hát.
Năm 1818, ông Giô-sép Mohr, một vị mục sư người nước Áo đã làm một bài thơ lấy tên là Đêm Yên Lặng vào đêm kỷ niệm
Chúa Giáng Sinh. Ông Franz Gruber, nhạc sĩ phong cầm của nhà thờ khi đọc bài thơ đó đã phổ nhạc và đem trình bày trong lễ nửa
đêm. Đó là bài hát mà mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh khắp thế giới đều vang lên, có người đã nói, nếu thiếu bài Đêm Yên Lặng,
lễ kỷ niệm sẽ không còn ý nghĩa. Nói như vậy ta mới thấy giá trị của bài hát Đêm Yên Lặng lớn lao như thế nào.
Năm 1868, ông Phillips Brooks đến thăm Bết-lê-hem là nơi Chúa Giê-xu Giáng Sinh, sau khi trở về, ông đã viết bài hát Hỡi
Bết-lê-hem Nhỏ Bé. Một người Pháp tên Adolphe Adam đã viết bài Cantique de Noel và bài này sau đó được dịch sang tiếng Anh
với tựa đề O Holy Night (Đêm Thánh).
Tuy nhiên nói đến nhạc Giáng Sinh, người ta không thể nào quên tập nhạc Giáng Sinh của ông Johann Sébastian Bach viết vào
năm 1734. Tập nhạc này viết theo câu chuyện Chúa Giáng Sinh trong Phúc Âm Ma-thi-ơ và Phúc Âm Lu-ca. Một tập nhạc Giáng
Sinh khác cũng góp phần đáng kể trong việc ca ngợi Chúa ra đời là tập The Messiah của ông George Frederic Handel, tập nhạc
này được trình bày đầu tiên ở Dublin vào năm 1742.
Chúng ta vừa lược qua một số bài hát, bài nhạc Giáng Sinh, đó là phần ca ngợi Giáng Sinh của những vị nhạc sĩ. Về hội họa,
người ta cũng đã vẽ nhiều bức tranh mô tả câu chuyện Chúa Giáng Sinh và cũng góp phần ca ngợi Chúa rất đáng kể: Họa sĩ
Raphael vẽ hai tác phẩm nổi tiếng là Sistine Madonna và Madonna de la Chaire; Madonna đây là bà Mari, dưỡng mẫu của Chúa
Giê-xu. Họa sĩ Leonardo da Vinci cũng vẽ một bức họa có giá trị lâu đời đó là bức Madonna des Roches. Ngoài ra còn các danh
họa khác cũng góp phần đáng kể như Họa sĩ Sandro Botticeli qua bức La Nativité, Họa sĩ Correggio qua bức Đêm Thánh, và Họa
sĩ Giorgione qua bức Mục Tử Tôn Thờ.
Trong văn chương có nhiều câu chuyện liên quan đến Giáng Sinh, nhưng đa số là những câu chuyện phản ảnh xã hội trong
dịp kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Thật ra câu chuyện Giáng Sinh không có nhà văn nào viết hay bằng Tác giả Lu-ca. Đó là áng văn
chương hay nhất mà mùa Giáng Sinh nào cũng được nhắc lại. Bạn có thể tìm đọc trong Phúc Âm Lu-ca chương 2 từ câu 1 đến 18.
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thoát tại cửa khẩu Panmunjom, là thành phố du lịch, là nơi
duy nhất không có các biện pháp ngăn ngừa trên. Dù vậy, với
sự canh gác nghiêm nhặt, ít ai có ảo tưởng dám trốn thoát tại
nơi này. Anh Oh là trường hợp hy hữu. Anh quyết định liều
mạng vượt thoát khi phải lựa chọn giữa ranh giới của tự do
và nô lệ, no ấm và đói nghèo, ngay cả giữa sự sống và cái
chết, là nơi trước khi bước vào, ta dường như thấy tấm biển
vẽ hình đầu lâu với hai xương bắt chéo, đầy vẻ đe dọa, khiến
người nhút nhát phải chần chờ e ngại. Trong cuộc sống, có
những ranh giới như vậy để thách thức ý chí con người. Anh
Oh là một trong hàng ngàn người Bắc Hàn chấp nhận trả giá
cho cuộc sống tự do. Có lẽ rất nhiều đêm, anh Oh phải trằn
trọc, tưởng tượng mình đang đứng trước ranh giới mà mình
phải lựa chọn. Có ranh giới nào khiến bạn phải trằn trọc đêm
nay? Trong mùa Giáng Sinh này, chúng tôi sẽ không nhắc
đến hoa đèn rực rỡ hay thánh nhạc du dương, nhưng muốn
nói đến một ranh giới có lẽ bạn chưa từng biết, hay chưa từng
nghĩ đến.
Chắc bạn đã có lần nghe rằng, sự giáng sinh của Chúa
Giê-xu là cột mốc chia đôi dòng lịch sử. Đúng vậy, mỗi khi
chúng ta nhìn vào tấm lịch, thấy con số 2017, rồi chuyển sang
2018, và cứ thế tiếp tục, chúng ta biết rằng những năm tháng
của lịch sử con người được tính từ thời điểm Chúa Giê-xu
giáng thế. Năm mà người ta cho rằng Chúa giáng sinh, được
kể là năm thứ nhất. Những gì xảy ra trước đó, được đếm
ngược trở lại. Thí dụ, A-lịch-sơn Đại đế sinh vào năm 356
Trước Chúa hoặc Trước Công Nguyên (T.C.N.). Những gì
xảy ra sau đó, được đếm nối tiếp. Thí dụ, hai bà Trưng khởi
nghĩa chống nhà Đông Hán vào năm 40 Sau Chúa hay Sau
Công Nguyên (S.C.N.). Ranh giới chính là sự giáng sinh của
Chúa Cứu Thế.
Một điểm đặc biệt là trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh,
có một thời kỳ mà các học giả thần học gọi là “400 năm yên
lặng.” Đây là khoảng cách giữa Kinh Cựu Ước và Kinh Tân
Ước. Thuật ngữ này chỉ về sự yên lặng của Đức Chúa Trời vì
thế giới đâu bao giờ yên lặng? Thế giới luôn ồn ào với những
đổi thay và cuồng nộ. Đây là thời kỳ người Do Thái đã trở về
bổn quốc sau cuộc lưu đày sang Ba-by-lôn. Họ xây cất lại đền
thờ Giê-ru-sa-lem và một lần đủ cả, từ bỏ sự thờ thần tượng.
Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài. Trong lòng, họ vẫn còn
để các thần thế gian ngự trị, không có chỗ cho Giê-hô-va
Đức Chúa Trời, là Đấng lựa chọn họ giữa thế gian để trở nên
thánh dân của Chúa. Lúc này, đế quốc Mê-đô Ba Tư bá chủ
thế giới, cai trị cả xứ Do Thái. Năm 333 T.C.N., Hy Lạp lật đổ
Mê-đô Ba Tư, xây dựng một nền văn hóa Hy Lạp ảnh hưởng
mạnh mẽ trên toàn thế giới thời bấy giờ. Mười năm sau, xứ
Do Thái rơi vào tay Ai Cập, nhưng ảnh hưởng Hy Lạp vẫn
còn đè nặng. Lần đầu tiên, Kinh Thánh Do Thái được dịch
ra tiếng ngoại quốc, đó là tiếng Hy Lạp. Đó là bản dịch Kinh
Thánh Septuagint (nghĩa là 70, do 70 học giả cùng nhau dịch
Kinh Thánh từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp, từ đó gọi
là Bản 70). Từ khi ra đời, Bản 70 được lưu hành phổ thông
trong cộng đồng Do Thái và thường xuyên được trích dịch
trong Tân Ước. Bản 70 là một ranh giới mới được vượt qua.
Kinh Thánh Cựu Ước được dịch ra một ngôn ngữ đại chúng
cho nhiều người có thể đọc.
Năm 204 T.C.N., nhà Antiochus thuộc Syria chiếm Do
Thái, hủy phá hệ thống tế lễ thờ tự của dòng dõi Thầy Tế lễ
A-rôn và làm ô uế đền thờ Chúa. Năm 165 T.C.N., ông Judas
Maccabeus, thuộc dòng Thầy Tế lễ A-rôn, nổi lên tái chiếm
xứ Do Thái và tẩy sạch đền thờ. Dù vậy, hai bên vẫn liên tục

Ranh Giới
Chiến tranh Việt Nam kết thúc 42 năm rồi. Những câu
chuyện sôi động về người Việt tị nạn liều mạng vượt biên
bằng đường biển hay đường bộ đã lắng đọng.
Nhưng mới đây, ngày 13 tháng 11, năm 2017, thế giới
một lần nữa lại thảng thốt trước câu chuyện đào thoát ly kỳ
của một người Bắc Hàn. Các hãng thông tấn đồng loạt đưa
tin về anh Oh, một chiến sĩ biên phòng Bắc Hàn 24 tuổi, đã
dám thử sức thần chết trong cuộc “vượt biên” ngoạn mục.
Đoạn phim ghi hình do Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy
anh Oh thản nhiên lái chiếc xe quân đội về phía đồn biên
giới giữa Bắc và Nam Hàn. Khi đến cổng, anh dần chậm
lại, rồi bất ngờ tăng ga, húc vào cổng và vọt nhanh sang lằn
ranh của khu phi quân sự. Lính biên phòng Bắc Hàn, cũng
chính là đồng đội của anh, tức khắc xông ra, cầm súng truy
đuổi. Chiếc xe của anh Oh chẳng may lủi xuống hào rồi kẹt
tại đó. Anh nhanh chóng phóng ra khỏi xe, bỏ chạy về hướng
Nam Hàn. Lính biên phòng Bắc Hàn đuổi theo, xả hàng loạt
đạn súng máy vào anh Oh. Anh bị thương trầm trọng, nhưng
vẫn dùng hết sức chạy vào lãnh thổ Nam Hàn. Vừa vượt qua
lằn ranh, anh ngã xỉu, nằm bất tỉnh trên đám lá cỏ, cạnh một
hàng rào, dưới làn đạn rào rạt của lính Bắc Hàn. Ba người
lính Nam Hàn can đảm bò ra, kéo anh Oh vào chỗ an toàn.
Anh Oh trúng nhiều vết đạn, máu ra rất nhiều. May mắn là
trực thăng Mỹ có mặt tại đó, nhanh chóng đưa anh đến bệnh
viện gần nhất. Anh Oh trong tình trạng bị thương nặng với
những vết đạn lớn trúng ổ bụng và bể xương chậu, mất máu
trầm trọng khiến áp suất huyết xuống thấp đến mức nguy
hiểm. Mạng sống anh như chỉ mành treo chuông. Các bác sĩ
Nam Hàn đã tận tình cứu chữa, cấp tốc truyền máu và phẫu
thuật, cứu anh vượt cơn nguy hiểm. Trong quá trình chữa vết
thương ở bụng, bác sĩ khám phá trong ruột anh đầy giun sán,
với những con dài gần 3 tấc. Ngoài ra anh còn nhiễm siêu vi
gan B và bị lao phổi. Điều này nói lên cuộc sống thê lương
của người dân Bắc Hàn phải sống trong nghèo đói, mất vệ
sinh, dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ như anh Oh vậy. Anh
Oh là lính biên phòng, có lý lịch hoàn hảo, được xem là thành
phần ưu tú, được chính quyền và quân đội tin tưởng và trọng
đãi, thế mà thân thể anh còn tệ hại vậy, huống chi người dân
thường, hoặc tù nhân trong trại lao động khổ sai! Anh Oh
hiện nay đã tỉnh, tự thở được và dùng ít nước súp, nhưng bác
sĩ vẫn chưa chắc anh có thể vượt qua cơn nguy hiểm. Nhiều
người đồng tâm cầu nguyện cho anh sớm bình phục, trở lại
cuộc sống bình thường để làm nhân chứng sống hiện thực
của điều tưởng chỉ xảy ra trong phim ảnh.
Chúng ta đã xem nhiều phim hành động, thấy các nhân
vật James Bond 007 hay Ethan Hunt của Mission Impossible,
đã là hồi hộp lắm rồi, nay không ngờ có dịp chứng kiến cảnh
đời thật của một người liều chết dưới lằn đạn để tìm tự do.
Sau khi bình phục, anh Oh sẽ được phỏng vấn tìm hiểu, và
chuyển qua cơ quan tạm cư ở vài tháng, được học hỏi về
cuộc sống mới tại Nam Hàn. Sau đó, anh sẽ được trợ cấp
trong một năm, giúp đỡ về nhà ở, y tế, đi học, huấn nghệ, và
được cảnh sát bảo vệ trong thời gian đó, trước khi anh chính
thức gia nhập xã hội mới ở Nam Hàn.
Ranh giới phân chia giữa Bắc và Nam Hàn dài 250 cây số,
được canh gác cẩn mật bởi những bãi mìn, dây thép gai, rào
điện, máy hình kiểm soát, máy bay không người lái (drones),
và dày đặc lính biên phòng canh gác ngày đêm. Anh Oh đào
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đánh nhau cho đến khi La Mã thống lãnh toàn đế quốc và
cai trị luôn xứ Do Thái, vào năm 63 T.C.N. Năm 47 T.C.N.,
hoàng đế La Mã đặt Antipater, thuộc dòng dõi Ê-sau, làm
tổng đốc xứ Giu-đa. Hoàng đế Antipater bổ nhiệm hai con
trai mình cai trị vùng Ga-li-lê và Giu-đa. Khi Kinh Thánh
Tân Ước bắt đầu với sách Ma-thi-ơ ký thuật sự giáng sinh
của Chúa Giê-xu, thì Hê-rốt Đại đế, con của ông Antipater,
là vua xứ Giu-đa, và bổ nhiệm thầy tế lễ không thuộc dòng
Thầy Tế lễ A-rôn theo Lời Chúa trong Kinh luật Môi-se.
Thánh Kinh bắt đầu bằng câu chuyện sáng thế. Tiếp đến
là lịch sử hình thành người Do Thái. Rồi đến quá trình phát
triển tâm linh của dân tộc này, lúc thăng lúc trầm. Vận mệnh
người Do Thái luôn đi đôi với tâm linh của họ. Khi họ trung
tín với Chúa, họ hanh thông. Khi họ phản nghịch với Chúa,
họ đau khổ. Sách Ma-la-chi, sách cuối cùng trong bộ kinh
Cựu Ước, kết thúc bằng sứ điệp tuyên án sự bội đạo và
công bố hy vọng về Ngày của Chúa. Sau đó, Chúa yên lặng.
Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài vẫn hiện hữu, vẫn theo
dõi, vẫn chủ tể những biến chuyển của con người, nhưng
Ngài không chính thức dùng một tiên tri hay sứ giả nào để
truyền dạy Lời Ngài cho con người. Không một lời phán
từ Chúa trong 400 năm. Không một sách thánh nào được
ghi chép trong 400 năm. Và rồi, Chúa Giê-xu giáng sinh,
khai mở kỷ nguyên mới mà con người đánh dấu là năm thứ
nhất. “Em-ma-nu-ên,” Đức Chúa Trời đã đến với con người
qua Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã phán với con người
qua Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã sinh hoạt giữa con
người qua Chúa Giê-xu. 400 năm yên lặng là ranh giới giữa
tội lỗi cũ và sự cứu chuộc mới. Đây là ranh giới vô hình
thách thức những người can đảm vượt qua tôn giáo của chữ
nghĩa, lễ nghi, và công đức, để tiếp nhận ân sủng của Đức
Chúa Trời qua sự giáng sinh của Con Ngài, là Chúa Giê-xu.
Sau 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng, vào năm thứ
nhất, Ngài ban Chúa Giê-xu đến thế gian, giảng đạo Trời,
hành đạo Trời trong hơn 30 năm, sau đó, nhận lấy cái chết
đền tội cho con người. Sau ba ngày trong phần mộ, Chúa
Giê-xu phục sinh, thành lập Hội Thánh Chúa trên đất để
tiếp nối công việc của Ngài, trước khi Ngài về Trời, với lời
hứa Ngài sẽ trở lại để tiếp đón những ai thuộc về Ngài. Từ
đó đến nay, người ta không còn thấy Chúa xuất hiện trên
đất nữa. Chúa lại yên lặng hay Ngài vẫn còn phán? Không,
Chúa không còn yên lặng nữa. Ngài đang phán với nhân
loại mỗi ngày, qua trọn bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước, qua
Hội Thánh Chúa khắp nơi trên thế giới, qua từng con cái
Chúa. Mỗi khi con cái Chúa nói lên Lời Chúa, dù là trong
nhà thờ hay bất cứ nơi nào, trên mạng lưới, trên truyền
thanh, truyền hình, trên sách vở báo chí, trên tờ Chân Trời
Mới, con cái Chúa đang nói lên lời của Chúa để kêu gọi
mọi người hãy trở về với Đấng của Cội Nguồn, là Đấng
Cứu Chuộc.
Mùa Giáng Sinh không chỉ đơn thuần là lúc tiệc tùng,
vui chơi, mua sắm. Đây là lúc chúng ta đứng trước ranh
giới của niềm tin hay bất tín, của hy vọng hay tuyệt vọng,
của bình an hay bất ổn, của cứu rỗi hay diệt vong. Sự lựa
chọn thuộc về bạn hôm nay. Hãy là người can đảm vượt qua
ranh giới của định kiến và lề lối cũ, trốn chạy dưới làn đạn
của chỉ trích, phê bình, bức hại, để vượt đến bến bờ tự do
trong Chúa, là nơi bạn sẽ tìm được phước hạnh vĩnh cửu mà
tâm hồn hằng khao khát.

Chìa Khóa của Hạnh Phúc
Một nhà thần học sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện
cho tìm được lối sống tuyệt diệu trong đời, đã được giải đáp.
Trong một giấc mơ, ông nghe tiếng nhủ: Hãy lên nhà thờ,
người sẽ được toại nguyện.
Vừa bước lên bậc tam cấp cuối cùng trước cửa nhà thờ,
ông gặp ngay một người hành khất đang đứng ăn xin, toàn
mình đầy mụn nhọt, áo quần rách rưới. Dù động lòng thương,
nhưng trong túi ông không có đồng nào, nên ông chỉ nói: Tôi
xin chúc anh một ngày tốt lành!
Người hành khất đáp: Cảm ơn ông, tôi chẳng gặp ngày nào
xấu bao giờ!
- Vâng thì chúc anh được vui tươi luôn luôn!
- Tôi cũng chẳng bao giờ sầu khổ cả!
Nhà thần học bỡ ngỡ, hỏi: Anh nói gì tôi không hiểu. Chả
lẽ…
- Tôi luôn vui tươi là vì tôi thuộc về Chúa. Thánh ý của
Ngài là lẽ sống của tôi. Đói rét, nắng hay mưa, đau yếu tật
bệnh, tất cả tôi đều đón nhận như quà từ Chúa ban cho.
Nhà thần học tò mò hỏi thêm: Thế lỡ Chúa đày anh xuống
hỏa ngục thì sao? Anh có sợ không?
- Không, tôi sẽ vui vẻ đi ngay. Vì tôi còn hai cánh tay mạnh
mẽ. Một là đức khiêm tốn học được từ Chúa, hai là tình thương
từ Ngài qua tôi. Nếu phải đi vào hỏa ngục, tôi sẽ quàng tay vào
tay Chúa, thể nào Chúa cũng phải đi với tôi.
- Ai dạy anh những điều tuyệt diệu ấy?
- Nhờ suy tư và liên kết với Chúa thường xuyên để tìm cho
bằng được thánh ý Ngài mà chấp nhận và thi hành. Thành ra
tôi luôn luôn được an bình, vui sướng.
Nhà thần học ngạc nhiên cúi đầu đi về nhà. Ông bắt đầu
hiểu rằng: Khiêm tốn đón nhận mọi điều Chúa định cho mình
là chìa khóa của chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy một khi được
ứng nghiệm nơi tâm hồn người thì người không cần phải tìm
thiên đàng ở đâu xa xôi nữa.
Ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngày từ giây phút
này, bằng cách liên kết chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình
mãi mãi.
Dĩ nhiên, muốn sống theo khuôn khổ thánh ý của Chúa, ta
phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình, nghĩa là
làm chết đi nết xấu và tội lỗi. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thật
sự bỏ quên con người riêng của mình.
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cho con để chiều về đưa con đi liền cho kịp. Đến lúc thay
đồ, thằng bé tím lịm, hết biết khóc, vợ tôi gọi tôi trong hốt
hoảng và tuyệt vọng rồi cúp máy, lúc ấy tôi vừa rời khỏi
hãng. Tôi chỉ biết thốt lên theo bản tính “Chúa ơi cứu con.”
Bạn nghĩ tôi có thể làm gì lúc đó, tôi cầm chiếc chìa khóa
lao ra khỏi hãng mà loay hoay mở hoài không được cánh
cửa…
Tôi gần như không kiểm soát được chính mình, mặc kệ
những tiếng còi xe inh ỏi xung quanh, tôi chỉ nghĩ tới đứa
con của mình, tôi đã khóc và luôn khẩn cầu Danh Chúa cứu
lấy con tôi. Về tới nhà thấy cửa nẻo mở toang, tôi gần như
không đủ sức lết vào nhà. Thế rồi, tôi nghe tiếng khóc của
con tôi bật lên. Nó vẫn còn sống… Em vợ tôi khi nghe vợ
tôi cầu cứu kịp thời đến, nhúng thằng bé gần như không
biết gì vào thùng nước lạnh mà cứu sống được nó. Tôi đưa
con đi cấp cứu và lần đó bác sĩ đã tìm ra cháu bị nhiễm
trùng rất nặng phải nằm ở bệnh viện hết mấy ngày. Bác sĩ
nói nếu chúng tôi không kịp cứu cháu thì cho dù cháu sống,
não nó cũng bị hư hại…
Lần thứ hai, nỗi sợ hãi của con đường cùng lại xảy ra
trên đứa con gái của tôi, ngay khi nó vừa chào đời. Đã quá
ngày sinh một tuần mà vợ tôi chẳng có dấu hiệu sinh. Mọi
hôm vợ tôi đi khám thai hay đi với em gái tôi vì tôi phải đi
làm. Bỗng dưng ngày đó tôi xin nghỉ và đưa vợ tôi đi. Sau
khi bác sĩ có quyết định sẽ cho em bé chào đời vào tuần
tới thì cho phép vợ tôi về. Nhưng không biết ông nghĩ sao
lại đổi ý rồi bảo vợ tôi vào phòng siêu âm để kiểm tra lại
cho chắc. Chỉ 5 phút sau đó khi màn hình trên computer
cho thấy vợ tôi đã bị khô nước ối và em bé đang trong tình
trạng nguy kịch. Họ gấp tới nỗi không kịp điều xe. Tôi vội
chở thẳng vợ tôi vào bệnh viện, vừa đi chúng tôi vừa cầu
nguyện khẩn cầu Danh Chúa cứu giúp chúng tôi. Vừa tới
nơi, bác sĩ và các y tá đã sẵn sàng và bắt đầu cho thuốc để
tạo những cơn đau giả để đưa em bé ra.
Nhưng mãi tới tối, đứa bé mới chào đời, con tôi khóc,
vợ tôi khóc, và tôi cũng không cầm được nước mắt. Con tôi
được đưa vào phòng cách ly vì nhiệt độ quá cao, chắc có lẽ
nó thiếu nước trầm trọng. Nỗi vui mừng chưa dứt thì ngay
sáng hôm sau, trước khi vợ tôi vào phòng cách ly để thăm
cháu thì Hội Đồng Bác Sĩ Nhi Khoa đã cử một bác sĩ đến
nói chuyện với vợ tôi. Họ cho biết rằng động mạch chủ bên
trái tim của cháu bị hẹp và sức đẫy rất yếu dẫn đến con tôi
khi lớn lên sẽ có một đời sống như hoa cỏ. Lượng máu nuôi
cơ thể của nó chỉ đủ để nó ăn và thở. Nó sẽ không được
chạy nhảy vui đùa với các bạn. Lại không thể để những
cảm xúc vui buồn chi phối nó vì điều đó sẽ nguy hiểm tới
tính mạng của nó. Chúng tôi cố gắng bám víu một chút hy
vọng dù nhỏ nhoi cũng không có. Chính họ nói với tôi là
hãy trông cậy vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra, hay những tiến bộ
khoa học trong tương lai, còn hiện tại thì vô vọng…
Cha vợ tôi đã kêu gọi mọi người trong gia đình, bạn bè
cùng hợp sức cầu nguyện kêu cầu Danh Chúa cứu con gái
của tôi. Ông mạnh mẽ nói rằng chỉ có Chúa mới có thẩm
quyền đóng hay mở những cơ hội cho mỗi con người, cho
dù khoa học đã đầu hàng nhưng không điều gì Chúa không
làm được. Thế rồi sự mầu nhiệm đã một lần nữa xảy ra, cơ
thể con tôi tự có thể điều chỉnh được mọi thứ và mạnh khỏe
trở lại, không những thế, nó đã trở nên một đứa bé năng
động, có thể lập những kỷ lục bơi lội cao so với những đứa
trẻ cùng tuổi với nó. Bạn nghĩ gì trong trường hợp đó. Đến
lúc khoa học bó tay, chính tôi làm cha của nó cũng chỉ biết

Chẳng Có
Con Đường Cùng
Các bạn độc giả thân mến, đã có lần nào các bạn trải
nghiệm được tình yêu và hạnh phúc đến với bạn mà bạn
muốn chia sẻ điều đó với những người chung quanh hay
không? Đó chính là cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi muốn
dâng lên Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng tôi đang tin
và tôn thờ, những lời cảm ơn chân thành nhất tự trong đáy
lòng mình về tình yêu quá lớn mà Ngài đã làm trên cuộc đời
của tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn chia sẻ với các bạn
về tình yêu mà tôi đã trải nghiệm từ nơi Chúa.
Đã có bao lần trong cuộc đời của mình, bạn bước vào
ngõ cụt hay con đường cùng không lối thoát? Chỉ qua
một đêm, chúng ta dường như thấy mình mất tất cả, từ sự
nghiệp, tiền bạc, danh vọng, hôn nhân, tình cảm, và thậm
chí gần như mất cả mạng sống mình. Sự mất mát, thất bại
đã làm cho chúng ta vô vọng đau khổ đến tột cùng, cô đơn
chán chường, thậm chí muốn lấy cái chết của mình để giũ
sạch mọi thứ mà mình vướng bận. Tôi cũng không ngoại lệ,
tôi từng bước qua những con đường cùng đó. Nhưng mầu
nhiệm thay, mỗi khi nỗi sợ hãi và tăm tối của con đường
đáng khiếp sợ đó bao trùm lên tôi, tôi khẩn cầu Danh Chúa
cách thống thiết và đặt trọn niềm tin nơi Ngài thì tôi thấy
được một tia sáng lóe lên trong con đường tăm tối đó, rồi
tia sáng đó nhanh chóng lan tỏa và đẩy lùi bóng tối, thắp
cho lòng tôi một ngọn lửa lớn của yêu thương, bình an, và
hy vọng.
Có lẽ các bạn cho câu chuyện của tôi có vẻ khó tin hay
là tôi sống ảo, không thực tế, hay cho rằng tôi đã mù quáng
trong đức tin của mình. Sự thật thì khác hẳn. Khi đến với
Chúa, tôi là người đã trưởng thành, có học thức, có địa vị,
và chuyên ngành của tôi về khoa học. Thì bạn có nghĩ là tôi
dễ dàng chấp nhận những hư cấu mà không có nền tảng hay
không? Và thật sự không dễ dàng để tôi tin có sự hiện hữu
của Đức Chúa Trời… Tôi đến với Chúa từ đức tin nơi vợ
của tôi. Nhưng thoạt đầu chỉ là một cách hình thức hời hợt,
cốt để vợ tôi vui. Không phải ít lần trong cuộc hôn nhân
chúng tôi không có sóng gió về chuyện tin và không tin.
Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, tôi tìm mọi cách để giải quyết,
còn vợ tôi thì lại cầu nguyện, lắm lúc tôi phát cáu và cho
rằng vợ tôi ngớ ngẩn. Thế rồi, hết lần này đến lần khác, khi
những khó khăn thử thách đến cho gia đình tồi, thì chính
Chúa là người mở đường cho ra khỏi.
Tôi nhớ như in nỗi sợ hãi đó khi con trai tôi chỉ độ gần
ba tháng, vợ tôi thì mới ở Việt Nam qua chưa rành đường
xá, ngôn ngữ, chưa quen với mọi thứ. Cháu sốt đi sốt lại
liên tục cả tuần, đến bác sĩ thì bảo không sao, về nhà thì cứ
lại mê man. Thế rồi hôm sau tôi đi làm dặn vợ tôi thay đồ
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bất lực đứng nhìn con mình đi vào vô vọng, mà không làm
được điều gì cho con.
Thật ra đến lúc mình vào ngõ cụt không lối thoát, thì lúc đó
mình nhận ra sự bất toàn của mình. Mọi kiêu ngạo, tự phụ vào
bản thân mình đã bị dập tắt. Những kỳ vọng của mình bị sụp
đổ, đó là lúc mình thấy Chúa gần gũi nhất. Chỉ có chính Ngài
chứ không phải ai khác.
Mỗi năm tháng với tuổi đời chồng chất thì đức tin nơi Chúa
cũng vững vàng nơi tôi. Tôi đã tự mình ý thức được những điều
đó qua trải nghiệm của cuộc sống mình. Chúa đã làm phép lạ
trên gia đình tôi, vợ con tôi, và cả chính mình tôi. Tôi đã từng
trên đỉnh cao của danh vọng sự nghiệp, tự mãn cuộc sống của
mình thì thoáng một cái tôi gần như mất tất cả. Cho đến lúc đó
trong cơn thống hối ăn năn, quỳ gối cúi đầu cầu nguyện, Chúa
đã dạy dỗ tôi phải trông cậy nơi Chúa. Ngài đã cho tôi bình an
vượt qua những sóng gió và mở đường cho chúng tôi một cách
kỳ lạ.
Chúa vẫn hiện hữu không phải chỉ là những câu chuyện
Chúa làm phép lạ của mấy ngàn năm trước được viết lại trong
Thánh Kinh, mà phép lạ ấy vẫn còn xảy ra mỗi ngày trong đời
sống của chúng ta. Đã bao lần những người thân yêu của chúng
ta cận kề bến cái chết. Hay đã được công bố bởi hội đồng bác
sĩ là đã chết rồi, mà vẫn sống lại một cách kỳ diệu. Đã bao lần
những hôn nhân đã tan vỡ lại được đơm bông kết trái trong tình
yêu của Chúa. Vẫn còn nhiều điều mà chúng ta không thể biết
hết. Đời sống trong Chúa sẽ không có con đường cùng hay ngõ
cụt vì tình yêu thương và quyền năng của Chúa đã mở thông
những bế tắc đó.
Chúa không hứa với bạn nếu tin nhận Ngài, thì đời sống của
bạn luôn vui vẻ, hoan ca, thành đạt, giàu có hạnh phúc, và toàn
hảo. Nhưng một điều chắc chắn rằng Ngài sẽ cùng bạn đi suốt
những chặng đường của cuộc đời bạn. Điều khó là bạn có muốn
nắm lấy tay Ngài và đồng hành với Ngài hay không? Đời sống
chúng ta: Sự học thức, tiền tài danh vọng, sức khỏe, không có
gì là bảo đảm, chắc chắn. Nhưng Lời Chúa và sự hiện hữu của
Ngài là chắc chắn. Vậy tại sao chúng ta không rời bỏ nơi sóng
gió của cuộc đời mà đến bến đỗ bình an trong cánh tay Cha
Thiên Thượng.
Giáng Sinh một lần nữa lại trở về trên mọi miền đất nước.
Sự Giáng Sinh của Chúa đã đem đến niềm hy vọng về sự cứu
rỗi và tình yêu cho mỗi người của chúng ta. Đó là một ân sủng
diệu kỳ của Ngài. Tôi mong rằng những chia sẻ thật lòng này
sẽ thật sự làm thay đổi cách nhìn của bạn về Đấng Tạo Hóa và
sớm tiếp nhận tình yêu của Ngài. Bạn đang nghi ngờ hay do
dự, hãy mạnh dạn bước vào con đường tìm hiểu Chúa để trải
nghiệm được sự bình an mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta.
Tôi chỉ có thể chia sẻ với bạn tình yêu mà tôi đã có từ Chúa,
còn sự trải nghiệm tình yêu đó là hoàn toàn dựa vào sự quyết
định của bạn.
Hãy quyết định và đừng chần chờ, vì khi có Chúa chẳng có
con đường cùng.
Vân Phương
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Món Quà Giáng Sinh
Ngày xưa, tại một thành phố nọ, có một người thợ đóng
giày nghèo khổ, suốt năm tháng không bao giờ kiếm đủ tiền
để trang trải nợ nần. Lý do không phải vì người ta không
mua giày của anh, không phải vì giá cả quá mắc. Cũng
không phải vì giày của anh không tốt, thật ra giày của anh
đóng chắc và bền đến nỗi người ta phải khen rằng không
bao giờ hư để mua giày mới. Anh có những khách hàng rất
tốt, họ luôn trả tiền ngay và sòng phẳng, nhưng dù vậy anh
vẫn không có đủ tiền để sống.
Lý do là vì anh có đến chín người con, đứa nào đứa nấy
béo tốt ăn khỏe như tằm ăn lên! Thế rồi, dường như khổ vật
chưa đáng, một ngày kia vợ anh bỗng mắc bạo bệnh rồi qua
đời, để lại cho anh thợ đóng giày đàn con nheo nhóc. Ngoài
việc phải kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, anh còn phải
tự tay chăm sóc các con. Hai đứa đi học ở trường, hai đứa
phải nhờ người dạy kèm, một đứa phải bế, phải khuấy bột
cho đứa kế tiếp, phải đút cơm cho một đứa khác, mặc áo
cho đứa kia, rửa tay cho đứa nọ. Thật là một công việc quá
nặng nhọc.
Mỗi khi đóng giày cho con, anh phải đóng cho đủ chín
đôi, cắt bánh phải cắt cho đủ chín lát. Chúng nó ngủ thì tất
cả nằm trên sàn gỗ từ cửa ra vào cho đến tận cửa sổ, nhìn
vào trông như một lớp học đang ngủ.
Nhiều khi anh than với Chúa sao thương mình kiểu gì lạ
quá, đêm nào cũng làm việc đến quá nửa đêm, thế mà đôi
khi vẫn phải ngừng lại quở mắng đứa này, la đứa kia vì khi
ngủ, chúng lăn qua lăn lại làm phiền đứa khác.
Chín đứa con chứ ít đâu, thế nhưng cũng may là đứa nào
cũng như lợn con, không bao giờ ốm đau, luôn luôn dễ bảo,
xinh tốt, ngoan ngoãn, và ăn uống không bao giờ chán! Mà
thà là phải nuôi chúng ăn ngày ba bữa còn hơn phải cho
uống thuốc ngày ba lần; thà là thấy chín đứa nằm ngủ với
nhau còn hơn thấy có những chiếc quan tài nằm xen giữa
đứa này với đứa kia! Mà chín đứa, chẳng có đứa nào có một
dấu hiệu ốm yếu! Chín đứa không chịu nhường chỗ cho ai,
cứ thế vươn lên mà sống!
Một buổi chiều trước lễ Giáng Sinh, anh thợ giày đi giao
hàng trở về nhà. Anh phải giao ngay những đôi giày đóng
xong để lấy tiền mua thêm vật liệu và thức ăn cho con. Anh
đi vội như vậy nhưng cũng để ý thấy ở góc phố có các xe
bán hàng rong, trưng bày những món đồ chơi, những con
búp bê tuyệt đẹp. Anh dừng lại đứng nhìn phải mua cho
con thứ gì chứ? Mà mua cho cả chín đứa hay sao? Tiền đâu

sẽ thôi hát. Nhưng khi họ hát bài hát ấy đến lần thứ mười
thì ông nhà giàu không chịu được nữa, ông giụi tắt điếu
xì gà rồi mặc áo chạy sang nhà anh thợ giày.
Họ vừa hát xong một câu thì ông bước vào. Anh thợ
giày trịnh trọng đứng lên chào khách.
Ông nhà giàu nói: Anh là chủ nhà này phải không?
- Dạ thưa ông vâng, ông cần gì tôi xin làm ngay, ông
cần đôi giày kiểu nào?
Ông nhà giàu xua tay ra: Không, tôi không đóng giày.
Ông đông con quá nhỉ?
- Dạ đúng vậy, đứa lớn đứa nhỏ đủ cả. Nhiều miệng
ăn quá.
Ông nhà giàu thêm: “Và nhiều miệng hơn khi chúng
hát nữa nhỉ! Nghe đây. Tôi muôn giúp anh việc này. Anh
cho tôi một đứa con của anh, tôi sẽ nhận làm con nuôi,
cho nó ăn học như con tôi vậy. Tôi cũng cho nó đi du lịch
với tôi, rồi nó sẽ nên người. Một ngày kia nó sẽ có tiền
cấp dưỡng cho anh em của nó nữa.”
Anh thợ giày mở to mắt khi nghe nói như vậy. Anh
tự nhủ: “Ông này thật hào hiệp. Mà cho ông ấy đứa nào
đây? Ai dám nghĩ đến chuyện ấy? Nhưng nên cho ông ấy
một đứa. Dại gì mà từ chối.” Đang ngần ngừ không biết
nói sao thì ông nhà giàu giục: “Mau đi, chọn một đứa
cho tôi.” Anh thợ giày bắt đầu lựa chọn.
- Thưa ông, thằng Hai, tôi không thể cho được vì nó
học giỏi lắm, tôi muốn sau này nó làm kỹ sư. Đứa đứng
kế lại là con gái, chắc ông không thích con gái. Thằng
Ba cũng không được vì nó đã giúp tôi công việc ít nhiều,
không có nó tôi không làm việc được. Còn thằng Tư, nó
giống tôi như đúc, chẳng lẽ tôi cho nó đi? Không được.
Còn thằng Năm, nó lại giống má nó như in, nhìn thấy nó
là tôi nhớ nhà tôi, thôi, nó phải ở nhà để an ủi tôi. Tiếp
đó thì lại là đứa con gái, ông không nhận. Thằng nhỏ kế
nó là thằng Bảy, thằng này má nó cưng nhất nhà, tôi phải
giữ nó. Còn hai đứa này nhỏ quá làm sao ông nuôi?
Anh điểm hết cả đám con mà không lựa được đứa
nào. Anh điểm lại lần nữa từ đứa nhỏ đến đứa lớn. Nhưng
kết quả vẫn không khác, đứa nào anh cũng quý, không
muốn xa đứa nào cả.
Rồi anh nói: “Thôi các con lại đây. Trong các con,
đứa nào muốn đi ở với ông để được sung sướng, được du
lịch, được thành người sang trọng thì nói đi, cha cho đi?”
Tuy anh thợ giày nghèo nói vậy nhưng lòng anh đau
nhói. Anh hối thúc chúng, lũ con từng đứa một chạy ra
phía sau lưng cha xếp thành một hàng dọc, không đứa
nào nói gì cả; chúng muốn tránh không nhìn mặt ông nhà
giàu kia. Anh thợ giày không sao dằn lòng được, anh quỳ
xuống ôm các con vào lòng, cha con khóc lóc thảm thiết.
Cuối cùng, anh nói: “Thưa ông, không được. Tôi
không thể theo ý của ông. Ông có thể đòi tôi làm điều
khác, nhưng bảo tôi cho đi một đứa con thì tôi không bao
giờ vì Chúa đã ban chúng nó cho tôi.”
Ông nhà giàu có vẻ thông cảm, nhưng ông yêu cầu
anh thợ giày giúp ông một điều, ấy là anh và cả bầy con
đừng hát nữa, nếu làm được như vậy ông sẽ cho một số

mà mua? Mua một cái thôi vậy, nhưng rồi chịu sao nổi cái
cảnh tranh giành. Không, anh sẽ cho chúng nó một món
quà Giáng Sinh đặc biệt, một món quà tốt, không hư hỏng,
không vỡ, mà tất cả đều được hưởng, không đứa nào chơi
riêng được. Nghĩ xong anh chạy vội về nhà.
- Này các con, một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Các con
đủ mặt cả đây phải không? Các con có biết đêm nay là đêm
Giáng Sinh không? Đêm nay là đêm lễ lớn, vui lắm. Đêm
nay cha không làm việc, cha sẽ chơi với các con!
Lũ trẻ mừng quá reo lên đến nỗi gần vỡ nhà.
- Để cha dạy cho các con một bài hát, cha đã thuộc bài
hát này từ khi cha còn nhỏ. Bài này hay lắm. Cha không
có quà cho các con, nhưng cha sẽ lấy bài hát này làm quà
Giáng Sinh cho các con.
Chín đứa con bu lại, đứa thì bá cổ, đứa thì kéo tay, chờ
đợi cha dạy hát.
Người cha nói: “Nếu các con ngoan ngoãn thì phải nghe
lời cha, tất cả cùng đứng, xếp thành một hàng ngang nào.”
Chỉ có hai đứa nhỏ nhất không thể đứng xếp hàng được,
nên anh phải bế chúng. Anh nói: “Thôi các con yên lặng,
để cha hát trước một lần, rồi các con hát theo nhá!” Anh bỏ
mũ ra, làm vẻ trịnh trọng rồi hát bài mừng sinh nhật Chúa.
Mấy đứa lớn nghe xong là có thể nhớ ngay, còn mấy
đứa nhỏ hơi khó hơn. Nhưng chỉ một lát, tất cả đều thuộc.
Đêm hôm ấy thật không có bài hát nào hay hơn bài mà các
đứa bé hát, nghe tưởng chừng như tiếng hát thiên thần vậy!
Cha con nhà thợ giày cứ hát, hát to hơn nữa. Không khí
trở nên vui vẻ chưa từng có… Họ không biết rằng có một
người không ưa những tiếng hát của họ.
Người ấy là một ông nhà giàu độc thân, sống bên cạnh
nhà của họ. Ông ấy ở trong một ngôi nhà có nhiều phòng
mà chỉ có một mình. Một phòng thì ông để ngồi chơi, phòng
khác để ngủ, phòng khác nữa để hút thuốc, phòng thứ tư để
ăn cơm, còn mấy phòng kia ai mà biết ông làm gì trong
ấy! Ông không vợ, không con nhưng lại nhiều tiền đến nỗi
không đếm xuể. Đêm hôm ấy ngồi trong căn phòng rộng
lớn, ông nhà giàu cảm thấy cô đơn vô vị quá. Tại sao cái
giường lò xo quý giá của ông không đem lại cho ông những
giấc mơ đẹp? Thế rồi ông nghe từ ngôi nhà chật hẹp của
anh thợ giày nghèo khổ bên cạnh cất tiếng hát vui vẻ, lúc
đầu còn nhỏ, sau to dần. Lúc đầu ông nghe, và nghĩ rằng họ
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tiền lớn đủ cho anh và các con ăn uống thỏa thích trong
một thời gian dài.
Trong cả đời làm việc, đây là lần đầu tiên mà anh có
một số tiền lớn như vậy.
Ông nhà giàu trở về phòng cùng với nỗi bực dọc cố
hữu. Anh thợ giày ngẩn ra nhìn đống bạc rồi đem vào
bỏ trong ngăn kéo khóa lại cẩn thận. Cả lũ con cũng yên
lặng. Thế là họ đã bị cấm hát. Đứa lớn lại gần đứa bé bảo
rằng không được hát nữa vì ông nhà giàu không thích.
Anh thợ giày yên lặng đi tới đi lui. Thằng Bảy, đứa con
vợ anh quý nhất, như không hiểu chuyện, chạy lại đòi
cha dạy hát bài lúc nãy vì nó quên rồi. Anh trả lời: “Con
ơi, mình không được hát nữa con ạ.”
Nói xong, anh giận lắm, nhưng lại ngồi xuông ghế,
bắt đầu làm việc trở lại. Được một lát, tự nhiên anh ngâm
nga bài hát khi nãy. Anh phải lấy tay bụm miệng lại.
Nhưng anh bỗng nổi giận, anh ném búa xuống sàn, chạy
lại chỗ ngăn kéo, lấy ra số tiền của ông nhà giàu, mở cửa
rồi chạy qua nhà ông nhà giàu. Anh nói: “Thưa ông, xin
thứ lỗi vì đã quấy rầy ông. Nhưng tôi xin trả lại ông số
tiền này. Số tiền thật rất lớn cho gia đình tôi nhưng chúng
tôi muốn được tự do. Hơn nữa, hôm nay là đêm Giáng
Sinh, tôi muốn cùng các con ngợi tôn Chúa của mình.”
Nói xong, anh đặt gói tiền lên bàn rồi chạy về nhà.
Anh hôn từng đứa con, rồi bảo chúng đứng lại thành
hàng, anh ngồi xuống một cái ghế, và cha con cùng nhau
hát thật to để ca ngợi ngày giáng sinh Chúa Giê-xu.
Không có điều gì khác có thể thay thế cho niềm vui của
cha con anh thợ giày.
Riêng ông nhà giàu kia vẫn đếm bước qua những căn
phòng rộng, sang trọng nhưng trống rỗng, ông tự hỏi
không hiểu tại sao gia đình anh thợ giày có thể hạnh
phúc và vui mừng trong một thế giới chán nản khó chịu
như thế này?
…Nhưng chẳng bao giờ ông tìm ra câu giải đáp.
CTM

Giá Trị của Cuộc Đời
Bà Jaqueline Picasso, quả phụ của Danh họa Picasso
đã tự tử với một phát súng vào đầu năm bà sáu mươi
tuổi. Người ta chưa rõ lý do nào khiến bà tự tử, nhưng
nhiều người cho rằng bà chán nản trong tật bệnh lâu năm
nên đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Câu nói của bà mà thế giới còn ghi nhớ là: Picasso
không bao giờ chết cả!
Trong khoảng 60 năm, ông Picasso đã sáng tác mười
ngàn tác phẩm vì vậy nên bà Jaqueline cho rằng ông vẫn
sống như những bức tranh của ông. Thật ra Danh họa
Picasso đã chết vào năm 1973, lúc ông 92 tuổi. Chỉ tiếc
rằng những bức tranh lập thể của ông Picasso không
mấy ai hiểu được, vì quá trừu tượng. Nhưng đó cũng là
nét độc đáo trong nghệ thuật của người họa sĩ này. Ông
Picasso đã nhìn thấy những điều mà mắt thường không

thấy và cố vẽ ra. Vì vậy, ít ai có thể cảm
nhận hay hiểu được. Đây là trường hợp
người đời không hiểu về ông Picasso.
Đối với ông thì cuộc đời này rất thích thú
và đã sáng tác không ngừng.
Bà vợ trẻ tuổi đã say mê ông Picasso,
mặc dù khi ấy ông đã 72 tuổi và bà mới
28. Tại sao có người như Picasso? Và tại
sao lại có người như bà vợ trẻ của ông?
Điều khác biệt là ông Picasso nhìn
thấy giá trị của đời mình, còn bà vợ chỉ
chạy theo ông mà thôi. Đến khi ông
Picasso nằm xuống thì bà mất hết lẽ
sống. Đó là hình ảnh về hai cuộc đời.
Một người đã chết mà vẫn được coi là
sống. Còn một người đang sống mà nghĩ
rằng đời mình vô ích nên đã tự hủy hoại.
Trong đời này vẫn có nhiều người sống như vậy, nghĩa là
sống rất hăng hái. Đem cả năng lực đổ vào cuộc đời, xây dựng,
sáng tạo, và để lại cho đời những công trình quý giá. Những
người ấy chết mà vẫn như còn sống. Nhưng cũng có những
người sống rất thừa thãi, nghĩa là cuộc sống không mang ý nghĩa
nào cả, và luôn luôn tuyệt vọng, chán chường. Những người ấy
còn sống mà như đã chết.
Bạn thân mến, bạn thuộc loại người nào trên đời này? Bạn
sống đầy sáng tạo, hăng say đóng góp, chung sức xây dựng đời
sống, hay bạn đang chán chường, muốn hủy hoại đời mình vì
không tìm thấy ý nghĩa sống nào cả?
Có người nói rằng: Những gì ta đưa vào cuộc đời này quan
trọng hơn là những gì ta lấy từ trong cuộc đời ra. Câu này có
nghĩa là: Cuộc sống hữu ích cho người khác quý hơn là cuộc
sống ích kỷ chỉ mong người khác làm lợi cho mình. Đây cũng
là một thái độ sống.
Nhiều người hay than vãn và đổ thừa cho người này người
nọ về những chuyện xảy ra, nhưng họ không bao giờ tự trách
rằng: Mình chỉ là người chờ mong ân huệ, điều may, điều tốt về
cuộc đời này, và người đời đem lại. Còn chính mình chẳng chịu
đóng góp gì cả.
Trong tinh thần hy sinh vì người khác, Chúa Giê-xu đã dạy:
Hãy làm cho người khác điều mà ta muốn người khác làm cho
mình.
Tinh thần của lời dạy này thật cao siêu, vì ta muốn người
khác làm cho mình vừa lòng, nhưng ít khi ta làm vừa lòng người
khác. Ta muốn người khác làm ơn cho mình, nhưng ta thường
vẫn tránh làm ơn. Ta muốn ai cũng thành thật đối với ta, nhưng
đôi khi ta tìm đủ cách để che giấu sự thật v.v...
Bạn thân mến, cuộc đời hạnh phúc nhất là cuộc đời có gì chia
lại cho người khác, chứ không phải chỉ đợi người khác cho mình
những gì mình mong muốn. Chúng ta hãy nghĩ đến người khác
nhiều hơn nữa. Có như vậy cuộc đời của chúng ta mới thật hữu
ích. Vì dù ta có nằm xuống chăng nữa, cuộc đời ta vẫn còn đó,
vì không vô nghĩa.
Nguyễn Sinh
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