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Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn bi đát, đem lại 
nhiều đau thương cho nhân loại. Chiến tranh, động đất, lụt lội, 
gia đình tan nát, người thân qua đời… làm cho nhiều người 
đau khổ càng đau khổ hơn. Các vấn đề nhiên liệu và kinh tế 
vượt khỏi tầm kiểm soát của các chuyên gia.

Ngày nay, những ai từng theo dõi tin tức hằng ngày đều 
phải nhận rằng nhân loại đang đi trong bóng đêm âm u. Có 
quá nhiều nan đề không lối thoát. Những người ưu tư về thời 
thế nhất cũng thất vọng vì không tìm được phương cách nào 
để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Tất cả đều kết luận rằng 
nhân loại không những đang đi trong bóng đêm mà còn từ 
bóng đêm rơi vào vực thẳm.

Năm Thứ Ba Mươi  Mừng Chúa Giáng Sinh                                         Số 6, Năm 2016

vaên phaåm nguoàn soáng phaùt haønh

ChaânTr ôøi Môùi
Danh Họa và Bức Tranh

Một nhà phê bình hội họa đã viết về ông Rembrandt, là 
một danh họa người Hòa Lan vào thế kỷ thứ 17, như sau: 
“Sức mãnh liệt và phong phú của cây cọ sơn, sự hòa hợp 
tuyệt hảo của toàn cảnh, năng lực tiềm tàng của bóng tối, và 
vẻ rạng rỡ của ánh sáng đã đưa Danh họa Rembrandt lên 
ngang hàng với các thiên tài hội họa bật nhất của thế giới.” 

Với thiên tài đó, Danh họa Rembrandt đã vẽ nhiều bức 
tranh căn cứ trên những câu chuyện được chép trong Kinh 
Thánh, đặc biệt là bức tranh vẽ cảnh “Chuồng Chiên Máng 
Cỏ,” là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh. Mặc dù trong 
bức tranh này ông Rembrandt có vẽ nhiều nhân vật, nhưng 
các nhân vật đều được ông đặt vào hàng thứ yếu, tức được 
vẽ trong cảnh tối mờ, duy chỉ riêng Hài Nhi Giê-xu là được vẽ 
thêm một luồng ánh sáng chiếu vào để làm nổi bật hình ảnh 
của Ngài. Dụng ý của ông Rembrandt là không để cho một 
nhân vật nào trong bức tranh chiếm địa vị độc tôn của Hài Nhi 
Giê-xu. Vì Hài Nhi Giê-xu là Thiên Chúa nhập thế, là Ðấng Tạo 
Hóa mặc lấy thân xác con người, nên ông Rembrandt muốn 
người xem tranh phải chú ý đến Chúa. 

Danh họa Rembrandt đã vẽ bức tranh “Chuồng Chiên 
Máng Cỏ” trong Kinh Thánh Tân Ước, dựa trên câu chuyện 
Chúa Giáng Sinh mà Thánh Ma-thi-ơ đã ghi lại: 

“Chúa Giê-xu giáng sinh tại làng Bết-lê-hem xứ  
Giu-đê vào đời Vua Hê-rốt. Lúc ấy, có các nhà bác học từ 
Ðông phương đến thành Giê-ru-sa-lem tìm hỏi: 'Vua người Do 
Thái mới ra đời hiện nay ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao 
Ngài bên Ðông phương nên tìm đến thờ phượng Ngài.' Ðược 
tin ấy, Vua Hê-rốt rất lo ngại; dân chúng trong thành cũng xôn 
xao. Vua liền triệu tập các lãnh đạo Do Thái vào triều chất 
vấn: 'Các tiên tri thời xưa có nói Chúa Cứu Thế sẽ sinh tại đâu 
không?' Họ đáp: "Muôn tâu, 170tại làng Bết-lê-hem xứ Giu-đê, 
vì có nhà tiên tri đã viết: Bết-lê-hem  xứ Giu-đê không phải một 
làng nhỏ bé, vì là quê quán của Nhà Lãnh Tụ, Ngài sẽ chăn 
giữ, lãnh đạo dân Ta." Vua Hê-rốt gọi riêng các nhà bác học, 
hỏi cho biết đích xác ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Rồi vua sai 
họ đến Bết-lê-hem và căn dặn: ‘Các ngươi cứ đến đó tìm Ấu 
Chúa. Khi nào tìm được, nhớ trở về đây báo, để ta cũng đến 
đó thờ phượng Ngài.' Các nhà bác học tiếp tục lên đường. 
Ngôi sao họ đã thấy bên Ðông phương lại mọc lên sáng rực, 
hướng dẫn họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Thấy ngôi sao, họ mừng 
rỡ vô cùng. Vào đến nhà, thấy Hài Nhi và mẹ Ngài, các nhà 
bác học liền quỳ xuống thờ phượng Ngài, rồi dâng hiến vàng, 
trầm hương, và một dược.” 

Trong vài câu Thánh Kinh trên, động từ “thờ phượng” 
được lặp lại ba lần, “thờ phượng Ngài,” tức thờ phượng Hài 
Nhi Giê-xu, là Thiên Chúa trong thân xác con người, mặc dù 
lúc đó Ngài chỉ là em bé sơ sinh. Suốt cả Thánh Kinh, Thiên 

Chúa dạy chúng ta chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa, 
như điều răn thứ nhất Thiên Chúa xác nhận rằng: “Trước mặt 
Ta, các con không được thờ phượng bất cứ thần nào khác.” 
Có người cho rằng Thiên Chúa dạy như vậy là quá khắt khe, 
nhưng một khi đã ý thức được rằng, muôn loài vạn vật chỉ có 
một Ðấng Tạo Hóa. Chúng ta thấy rõ ngoài Thiên Chúa, không 
một thần linh nào xứng đáng cho loài người thờ phượng? Vì 
biết rõ luật của Thiên Chúa, và biết Hài Nhi Giê-xu chính là 
Thiên Chúa nhập thể để cứu rỗi nhân loại, các nhà bác học 
Ðông phương đã không ngần ngại thờ phượng Hài Nhi Giê-xu 
và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. 

Danh họa Rembrandt đã đọc phân đoạn Kinh Thánh  
Ma-thi-ơ và biết rõ chỉ một mình Chúa Giê-xu là Thiên Chúa 
hiện thân, là Ðấng đáng được mọi người thờ phượng, nên ông 
Rembrandt đã dùng màu tối mờ để vẽ các nhân vật như bà 
Ma-ri, ông Giô-sép, các nhà bác học, các anh chăn chiên…,  
và ông đã vẽ một luồng sáng rực rỡ chiếu vào Hài Nhi Giê-Xu, 
là Ðấng đã giáng sinh, đã gánh vác tội lỗi của chúng ta mà 
chịu chết trên cây thập tự, đã sống lại, và hiện đang sống để 
tiếp đón chúng ta trở về với Ngài. 

–CTM



Lễ Giáng Sinh sắp đến, chúng ta cùng ôn lại lời của Tiên 
tri Ê-sai 800 năm trước ngày Chúa Giê-xu giáng trần: “Dân đi 
trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn” (Ê-sai 9:1 ). Qua câu 
này, chúng ta hiểu ngay rằng nhà tiên tri nhắm đến ngày Giáng 
Sinh, đến lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Cứu Thế 
xuống trần soi sáng thế gian. Và khi Chúa vào đời cũng là lúc 
Nước Trời nhập vào trần thế. Lời báo trước của Tiên tri Ê-sai 
chẳng khác nào tiếng kèn từ trên chóp của tháp canh loan báo 
cho thế gian vô vọng này rằng Vua Hòa Bình sắp đến. Bao 
năm qua loài người không biết gì về Chúa. Không những họ 
không biết Chúa mà còn muốn gạt Chúa ra khỏi trần gian! Đã 
có nhiều tổ chức công kích Cơ Đốc giáo. Họ không tin Thiên 
Chúa. Họ đặt đức tin vào con người. Giáo điều của họ là “con 
người là Chúa của đời mình.”

Tư tưởng ấy nẩy sinh từ bản chất tự tôn của con người. 
Từ nhỏ, nhiều người được dạy: Chẳng hề có tội lỗi, con người 
chỉ có một lỗi nhỏ là ích kỷ, nhưng lỗi này dần dà sẽ được thời 
gian tẩy xóa. Tư tưởng ấy được lòng vị kỷ trong mọi người tán 
thưởng. Thế là con người nghĩ rằng chẳng cần thần thánh nào 
cứu rỗi, chẳng cần thập tự giá cũng có thể trở nên cao trọng.

Lễ Giáng Sinh không chỉ là một ngày đặc biệt trong năm, 
không phải chỉ là một ngày để vui chơi mà là một dịp để kỷ 
niệm ngày Chúa Giê-xu giáng trần. Trong ngày ấy thiên đàng 
rộn vang tiếng hát, các ngôi sao đêm sáng hơn mọi khi. Đó là 
thời điểm đặc biệt cho sự giáng trần của con Đức Chúa Trời 
là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên phán: 
“Con Người đã đến tìm và cứu người bị hư mất” (Lu-ca 19:10). 
Đó là một sứ điệp mà loài người phải biết: “Đấng Thánh trên 
trời đã xuống làm người. Trời và đất  giao hòa với nhau.” Đức 
Chúa Trời không để cho chúng ta lạc lỏng cô đơn. Ngài có một 
kế hoạch cụ thể để cứu rỗi con người khỏi vòng lầm lạc.

Khi Chúa Giê-xu đến thì xã hội con người cũng có những 
nan đề y như những nan đề chúng ta đang vật lộn ngày nay. 
Có người tưởng rằng xã hội ngày xưa không rắc rối như ngày  
nay. Không phải thế đâu! Xã hội ngày xưa cũng có những nan 
đề giống như chúng ta vậy.

Chính lúc trần gian đang đối diện với những nan đề của 
xã hội thì Đức Chúa Giê-xu giáng trần. Hãy nghe lời phán 
của Chúa Giê-xu: “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, 
hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 
11:28). Với những người sống trong buồn thảm, Ngài phán: 
“Ta đến để các con được sống và sống sung mãn” (Giăng 
10:10). Với những người bị dằn vặt bởi tội lỗi, Ngài phán: “Hỡi 
con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha” (Ma-thi-ơ 9:2).

Mùa Giáng Sinh này, mặc dù xã hội quanh chúng ta giàu 
sang, sung túc, nhưng vẫn có rất nhiều người mang nhiều 
gánh nặng khác nhau. Người thì chẳng thấy mục đích nào cho 
cuộc đời mình, người thì không còn thiết tha với cuộc sống 
đời này, người thì thấy cõi lòng mình hoàn toàn trống vắng, 
và nhất là ngay giữa ngày Giáng Sinh vui vẻ thì vẫn có nhiều 
người cảm thấy cô đơn, vô vọng.

Trong cuộc chiến tranh tại Triều Tiên, tôi và Mục Sư Grady 
Wilson chủ trì kỳ lễ Giáng Sinh ngoài mặt trận. Có một chiến 
sĩ Thủy Quân Lục Chiến đang trải qua những giây phút cuối 
cùng tại một bệnh viện dã chiến. Một vị mục sư tuyên úy 
hối hả băng qua ngọn đồi, đến bên giường bệnh, kề vào tai 
người thương binh thỏ thẻ: “Có sao không con? Con có cần gì 
không?” Người thương binh thều thào trả lời: “Thưa… không. 
Con… bình an.” Vị tuyên úy kinh ngạc, nhìn vào khuôn mặt 
nhợt nhạt của người chiến sĩ. Ông quan sát thấy trên tay của 
anh có một quyển Kinh Thánh Tân Ước. Nhìn kỹ hơn, ông 
thấy ngón tay của anh đặt ngay trên câufg Kinh Thánh Giăng 
14:27: “Ta ban sự bình an Ta cho các con.”

Ngày nay chúng ta có thể tìm được sự bình an ấy dù 
rằng chung quanh chúng ta là chiến tranh, khủng bố, tai ương, 
miễn là chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ 
ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng nếu chúng ta đặt trọn 
niềm tin vào Ngài. Chúng ta có ngay sự sống vĩnh hằng khi 
chúng ta đến với Chúa, ngay giờ này chứ không phải đợi cho 
đến khi trút hơi thở cuối cùng. 

Hôm nay, Chúa Giê-xu đang đứng trước cửa lòng bạn, 
Ngài gõ và bảo rằng: “Hãy mở cửa, Ta sẽ vào với con, ăn tối 
với con, và con với Ta” (Khải Huyền 3:20). Chúa Giê-xu muốn 
chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bạn đó! Giáng Sinh cũng có 
nghĩa là Thiên Chúa đến giữa đêm tăm tối buồn phiền và đau 
khổ của bạn để nhẹ nhàng an ủi: “Ta đến với con đây, Ta sẽ 
gánh hết nỗi đau buồn của con.”

 “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con 
Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:12). Ý nghĩa 
thật sự của Lễ Giáng Sinh là ở đó. Bạn sẵn sàng và thật sự 
tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng mình chưa?

Lễ Giáng Sinh trong Tù
Suốt  nhiều năm qua, tôi là một cai tù tại trung tâm cải 

huấn California. Nhóm chúng tôi chỉ có sáu người nhưng phải 
trông coi 65 phạm nhân trong tổng số 1,400 của trại này. Công 
việc của chúng tôi thật nguy hiểm và bạc bẽo. Trong số 65 
phạm nhân này, 50 người can tội sát nhân, vài người trong số 
ấy từng giết người nhiều lần, số còn lại bị bắt về tội mưu sát. 

Khi người ta tuyệt vọng và bị giam giữ, tâm lý bị đè nén 
và có thể nổ bùng bất cứ lúc nào. Một số phạm nhân còn chút 
ít hy vọng, nhưng phần đông chẳng còn gì ngoài hôm nay và 
ngày mai. Chỉ hôm nay và ngày mai, còn sau đó hoàn toàn 
đen tối. Dù có rất nhiều ổ khóa và khung cửa song sắt, dù có 
rất nhiều kiểm soát và canh chừng cẩn mật, nhưng những 
phạm nhân này luôn cố đẽo mài một món khí giới phòng thân: 
Một con dao làm từ tấm thép lấy từ miếng vĩ nướng thịt, hay từ 
lò xo của cái rương sắt, hoặc một cây vặn đinh ốc lấy trộm từ 
phòng huấn nghệ cơ khí... Họ dùng những khí cụ này thường 
như cơm bữa. Một bạn đồng nghiệp của tôi đã bị đâm năm 
lần, một nhân viên khác bị chém hai lần. 

Nếu quý vị là tín hữu của Chúa Cứu Thế và đang sống 
theo lời dạy của Chúa, quý vị có thể áp dụng đức tin của quý 
vị vào công việc bất cứ ở hoàn cảnh nào. Nhưng trong trại 
tù, điều này rất khó, một khi tù phạm nổi loạn, quý vị phải 
cầm giữ, trừng trị họ. Đã có lần tôi tự hỏi: Nếu Chúa Cứu Thế  
Giê-xu ở trong hoàn cảnh của tôi, Ngài sẽ làm gì? 

Vào một ngày tháng Mười Hai, trong lúc đang phiên trực, 
bỗng một ý tưởng lóe ra trong trí tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu hoàn 
cảnh gia đình, quá khứ của từng phạm nhân qua hồ sơ, qua 
các lần hỏi han và trò chuyện cùng họ. Ða số chưa bao giờ có 
người vào thăm viếng, không một lá thư, không ai nghĩ đến. 
Và họ sẽ làm gì nếu chúng tôi tổ chức một Lễ Giáng Sinh tại 
đây cho họ? Ngay lập tức, tôi gạt bỏ ý nghĩ đó vì quy chế trại tù 
không cho phép một lúc tụ họp quá sáu người. Nhưng ý tưởng 
đó cứ vương vấn tâm trí tôi. Căn phòng ở cuối hành lang dùng 
làm nơi sinh hoạt có đủ chỗ cho 25 người. Nếu chia 65 thành 
3 nhóm, mỗi nhóm 22 người, rồi cho từng nhóm lần lượt vào 
dự Lễ Giáng Sinh thì cũng tiện. Như thế, nhóm họ đông gấp 
ba lần nhóm nhân viên chúng tôi, họ có thể lợi dụng dịp này 
để trốn? Nếu họ trốn, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Còn phí tổn 
tổ chức thì sao? Ai sẽ chịu mọi chi phí đó?... 

Mọi dự định tưởng chừng như tuyệt vọng vì khó quá. 
Khi thượng cấp nghe tôi trình bày, lúc đầu họ có vẻ lưỡng lự 
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nhưng rồi họ cũng cho phép. Sau đó tôi cũng trình bày với các 
nhân viên dưới quyền tôi. Họ đều đứng ngây người, trố mắt 
nhìn tôi như thể tôi điên rồ. Tôi hiểu vì sao họ có phản ứng 
như thế, nhưng muốn tổ chức chương trình Giáng Sinh thành 
công trong trại giam này, tôi rất cần sự trợ giúp của họ. Im lặng 
chừng ba phút, tôi cất tiếng: “Tôi hoàn toàn thông cảm nếu 
trong anh em có ai không muốn can dự vào việc này. Nhưng 
đây là điều tôi muốn chia sẻ cùng anh em: Một năm 365 ngày, 
chúng ta kiểm soát và sai bảo họ, duy chỉ có ngày Kỷ Niệm 
Chúa Giáng Sinh này, tôi muốn chuẩn bị cho họ một bữa ăn 
ngon, tặng họ một món quà nhỏ, nói vài lời thân ái bình đẳng 
giữa người với người. Một mình tôi không thể thực hiện được, 
tôi cần sự góp sức của anh em. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng 
anh em có thể giúp tôi về phần tài chính, anh em có sẵn lòng 
không?” 

Sự im lặng vẫn kéo dài, bầu không khí thật nặng nề, mọi 
người gần như nín thở. Cuối cùng, chính nhân viên đã bị đâm 
năm lần lên tiếng: “Ðược, tôi sẽ tổ chức ban hát.” Hai người 
khác đề nghị trang hoàng phòng nhóm họp và trang trí cây 
thông Giáng Sinh. Người thứ tư thêm vào: “Còn bữa ăn thì 
sao? Chắc chúng ta phải nhờ các bà vợ ủng hộ mới xong.” 

Suốt tuần lễ sau đó, không khí Giáng Sinh luôn xâm chiếm 
mọi tấm lòng từ phạm nhân đến nhân viên cai ngục không biết 
từ lúc nào như một phép lạ. Ban hát người da màu, da trắng, 
và Mễ Tây Cơ được tổ chức và tập dượt ráo riết. Các nhân 
viên trang hoàng căn phòng lớn với những tấm vải giường 
trắng dán chữ “Mừng Chúa Giáng Sinh” và “Chúc Mừng Năm 
Mới.” Một nhân viên khác đem vào một cây thông lớn rực rỡ 
với các tua kim tuyến lấp lánh nhiều màu. Chúng tôi kê các bục 
gỗ lại gần nhau làm thành sân khấu. Trong khi chúng tôi đang 
chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, mãi sau này tôi mới biết, một phạm 
nhân vốn là một tay anh chị khét tiếng, đã hung hăng tuyên bố 
rằng, hắn sẽ phá buổi Lễ Giáng Sinh ngay khi hắn được  ra 
khỏi xà lim để dự lễ. Lập tức, một toán gồm bốn phạm nhân 
khác được cử làm đại diện đến để nói chuyện với hắn. Họ bảo 
rằng nếu hắn làm khó dễ, họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn 
ngạc nhiên hỏi: “Bộ tụi bay điên hết rồi sao? Chúng mình đều 
là phạm nhân, là tay anh chị mà!” Họ trả lời: “Chỉ có anh thôi, 
còn tụi này đều vì hoàn cảnh đưa đẩy mà vào đây đó!” 

Khi có tin lan truyền rằng chúng tôi sẽ đem cất tất cả mặt 
nạ hơi vào một nơi khác của trại tù, mọi người đều tưởng 
chúng tôi mất trí. Cấp trên vẫn cho phép chúng tôi tiếp tục 
nhưng với điều kiện các bình xịt hơi cay phải để sẵn bên ngoài 
cửa chính ăn thông với hành lang của các dãy xà lim khác. 
Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố xin và được phép cất các còng 
tay và các bình xịt hơi cay trong phòng an ninh cách khá xa 
nơi tổ chức Lễ Giáng Sinh. Vì tôi biết việc này sẽ ảnh hưởng 
đến tâm lý của các phạm nhân. Tuy vậy, đêm 24 tôi không sao 
ngủ được. Tôi miên man suy nghĩ đến điều không may xảy ra 
khiến tôi có thể mất việc làm sau mười mấy năm làm cai ngục. 

Nhưng sáng ngày Lễ Giáng Sinh, thay vì mở cửa cho 
từng tù phạm ra khỏi xà lim cá nhân của họ và khóa cửa xà 
lim lại ngay, chúng tôi để 22 người thong thả đi qua từng cánh 
cửa không khóa, và cũng không khóa lại sau khi họ bước ra. 
Họ bước ra nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt, như thể họ không 
hiểu chúng tôi đang âm mưu chuyện gì. Rồi khi từng người 
vào phòng sinh hoạt, một nhân viên trao cho họ một khay, trên 
đó là một bữa ăn thịnh soạn khác hẳn bữa ăn hằng ngày. Ai 
thuộc dãy xà lim bên phải thì được tặng một áo thun và ai ở 
dãy xà lim bên trái thì được tặng vớ. Tất cả đều được gói lại 
đẹp đẽ, xinh xắn. 

Thoạt đầu, không khí còn nặng nề, mọi sự việc đều quá 
mới lạ cho họ, kể cả cho chính chúng tôi. Nhưng ban hợp 

ca đầu tiên bắt đầu hát bài “Ðêm Yên Lặng” và chúng tôi hát 
theo họ. Rồi thì mỗi người hát nhiều bài Thánh Ca Giáng Sinh 
khác, nhiều bài dân ca phổ thông nữa. Chẳng bao lâu, không 
ai biết từ lúc nào, căn phòng đã đầy tiếng nói, cười, ca hát. Chỉ 
có một lần trong suốt hôm ấy tôi thật sự cảm thấy nhói trong 
tim vì sợ hãi. Ðó là lúc tên đàn anh nổi tiếng đi từ từ đến gần 
nhân viên đã bị hắn đâm lén cách đó chỉ độ ba tuần. Nhanh 
như cắt, tôi thu mình sẵn sàng để bảo vệ nhân viên ấy. Nhưng 
lạ thay, chính tai tôi nghe người này nói với anh nhân viên kia: 
“Suốt đời tôi, chưa bao giờ được ai cho quà Giáng Sinh cả. 
Tôi không biết đền ơn chi cho anh. Nhưng nếu anh tha lỗi cho 
tôi, tôi sẽ không bao giờ dùng vũ khí nào để làm cho anh hay 
bất cứ ai bị thương nữa.” 

Cuối cùng, ngày Lễ Giáng Sinh cũng qua, nhưng các bài 
Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh vẫn được hát đến khuya 
đêm ấy, và nhân viên của tôi đều ở lại gần trọn đêm đó với 
các phạm nhân. Chúa đã nhận lời cầu xin của tôi. Họ vẫn còn 
ở trong vòng lao lý, phải, vẫn còn trong vòng cải huấn, song vì 
hiểu được ý nghĩa thật của Lễ Giáng Sinh, họ đã có niềm hy 
vọng đặt phía sau ngày mai cho họ rồi. 

CTM lược dịch theo lời tự thuật của ông E. L. Allen, 
một cai tù tại trại cải huấn tiểu bang California.

Tái Sinh
Tôi chọn ngày sinh nhật Chúa là ngày sinh lại của cuộc 

đời mình. Có lẽ các bạn độc giả cho là tôi quá thánh thiện hay 
nói thẳng ra là quá cuồng tín. Nhưng đó là điều có thật. Tôi 
đã thật sự sống lại từ tận cùng của sự đau khổ thất vọng và 
không lối thoát.

Tôi vượt biên đến đất Mỹ này với người cậu của tôi. Cha 
tôi mất sớm, một mình mẹ tôi phải tảo tần vất vả nuôi hai chị 
em tôi. Vì muốn tôi có tương lai và tránh khỏi việc lính tráng tù 
đày nên mẹ tôi gom góp hết vốn liếng của cải cả đời bà gây 
dựng mà đưa cho tôi ra đi. Lúc đặt chân đến đất Mỹ tôi hãy 
còn trẻ lắm, độ hơn 20 là cùng. Tôi bỏ vài năm đầu học vài lớp 
tiếng Anh đủ để giao tiếp và kiếm chút kiến thức về sửa chữa 
xe hơi. Rồi tôi bắt đầu lao vào ước mơ làm giàu của mình. 
Thật ra lúc đó tôi thật cô đơn, tôi nhớ mẹ nhớ chị tôi vô cùng. 
Mỗi khi thấy gia đình cậu mợ cùng con cái của họ ăn uống bên 
nhau, tôi chỉ biết trốn vào một nơi nào đó khóc cho thỏa thích. 
Cậu tôi là người đàn ông tính tình hời hợt. Ông ấy còn không 
có thì giờ cho con mình thì làm gì có thì giờ cho tôi. Còn mợ tôi 
là người đàn bà tính toán chi li, nên việc nuôi một thằng cháu 
ở tuổi ăn tuổi lớn như tôi thật ra là cái gai trong mắt bà. Sống 
trong hoàn cảnh đó, ước muốn rời bỏ ngôi nhà này hằng ngày 
hằng đêm thôi thúc trong lòng tôi.

Vốn là trong khu phố của cậu tôi ở có một cặp vợ chồng 
người Mỹ già lại không có con cái nên những khi trong nhà 
có việc nặng nhọc như khuân vác đồ đạc, chặt cây, tỉa cành, 
cần cắt cỏ, ông đều gọi tôi giúp và cho tôi tiền công rất hậu. 
Ông ấy từng là tài xế lái xe tải xuyên bang. Nay ông về hưu, 
ông không còn đủ sức để bay nhảy nữa, nhưng chiếc xe chở 
hàng của ông thì ông vẫn giữ bên cạnh và chăm sóc nó như 
con của ông vậy. Mỗi lần thấy ông kéo ống nước để rửa xe là 
tôi nhảy qua ngay. Tôi cũng mê chiếc xe của ông lắm. Tôi giúp 
ông rửa xe để được ông chỉ dạy tỏ tường từng bộ phận của 
xe. Đôi lúc cao hứng ông chở tôi trên chiếc xe to đùng đó mà 
đi dạo phố. Thấy tôi thật sự yêu thích chiếc xe của ông, nên 
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ông chịu bán trả góp chiếc xe tải đó cho tôi và truyền cho tôi 
những kinh nghiệm trong cuộc đời lái xe tải của ông...

 Thế là tôi bắt đầu cuộc đời của tài xế xe tải. Tôi không biết 
mình đã qua bao nhiêu tiểu bang, đã tới bao nhiêu bến cảng. 
Bất kể ngày hay đêm có hàng là tôi đi. Đời sống lang bạt nay 
đây mai đó cùng những chung đụng va chạm của cuộc đời đã 
biến tôi thành một thằng đàn ông gan lì và bất chấp mọi thứ. 
Lúc đó tôi kiếm được rất nhiều tiền, một tháng tôi có thể kiếm 
được số tiền mà những người làm công căn bản phải mất một 
năm mới kiếm được. Tôi xài tiền như nước trong các hộp đêm 
rượu chè bài bạc.Tôi thay tình nhân như thay áo. Hầu như 
những nơi tôi đi qua, tôi đều có một cuộc tình vội vàng, trao 
đổi, mua bán để lúc ra đi không thấy một mảy may luyến tiếc 
hay một tình cảm sao động nào còn vướng lại. Tôi càng có 
tiền thì đi càng xa, riết rồi tôi cũng chẳng mấy khi trở về nhà 
cậu tôi. Tiền phòng mỗi tháng tôi vẫn trả đều và quà cáp cho 
cậu mợ cũng không thiếu. Tôi khiến cho không khí trong gia 
đình không còn căng thẳng như ngày xưa. Sự thật nó cũng 
bạc bẽo như những đồng tiền mà tôi có được... Thật ra, nhờ 
số tiền mà tôi kiếm được đã mang đến sự sung túc và đầy 
đủ cho mẹ và chị tôi ở quê nhà. Có lẽ chỉ mẹ tôi là hiểu được 
tôi. Mỗi thư bà viết cho tôi, bà điều muốn tôi lập gia đình, bà 
biết tôi cần một gia đình để có trách nhiệm, yêu thương, và 
cũng để có thể giữ chân con ngựa bất kham như tôi dừng lại... 
Khuyên tôi mãi không được cuối cùng mẹ tôi quyết định đến 
Mỹ chung sống với tôi. Tôi yêu mẹ tôi lắm. Đã bao năm nay 
tôi ao ước điều đó mà mỗi lần nói đến, mẹ tôi đều từ chối, lấy 
cớ không muốn xa ông bà tổ tiên và bỏ mồ mả ba tôi tẻ lạnh. 
Tôi biết bà quyết định ra đi lần này cũng là vì bà thương tôi... 

Rồi tôi quen và thương một cô gái rất đẹp ở tiểu bang xa, 
mơ ước một gia đình êm ấm, có mẹ già, có vợ, có con khiến 
trong lòng tôi nao nức. Làm được bao nhiêu tiền tôi đều đầu 
tư vào ước mơ của mình. Tôi chưa từng từ chối cô ấy một 
điều gì. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho hôn nhân của 
hai đứa. Tôi cũng đến ra mắt họ hàng của nàng. Đám hỏi của 
chúng tôi được tổ chức linh đình bên nhà gái làm họ cũng nở 
mày nở mặt. Những tưởng đâu cuộc đời của tôi đã có bến đỗ 
yên lành, nào ngờ đâu khi biết ngày mẹ tôi đến Mỹ thì cô ấy 
làm mình, làm mẩy và nhất định không chấp nhận mẹ tôi sống 
chung. Cô còn nói cả những câu xúc phạm đến mẹ tôi. Không 
cầm được cơn giận của mình nên tôi tuyên bố đoạn tuyệt với 
cô rồi quay lưng đi thẳng. Tôi chẳng thèm lấy lại một thứ gì, 
bất quá là thua một ván bài lớn. Nhưng đời đâu đơn giản như 
mình tưởng, tôi trở về đau khổ và đôi lúc muốn tự sát vì tôi thật 
sự yêu người con gái đó… 

Một thời gian sau, mẹ tôi đến Mỹ, nỗi vui mừng gặp lại 
mẹ bao nhiêu năm xa cách cũng làm cho tôi nguôi ngoai được 
phần nào nỗi niềm riêng của mình. Biết được tôi vì mẹ mà từ 
hôn với người con gái đó, mẹ tôi cũng mất ăn mất ngủ, bà tự 
trách mình qua đây làm chi mà gây họa cho con cái. Tôi an ủi 
mẹ hết lời mà bà vẫn không vui. Một hôm, bà mợ tôi gợi ý tôi 
về Việt Nam lấy cô cháu gái của bà ấy. Cậu mợ tôi ngọt ngào 

khuyên bảo:
- Cũng con cái trong nhà đi đâu mất mà sợ. Con nhỏ đó 

coi cũng khá lại biết tiếng Anh, cháu cưới nó qua có người 
chăm sóc. Sau  này nó đi làm rồi cháu đâu cần nuôi.

Không biết mợ tôi nói thế nào mà mẹ tôi là người xiêu lòng 
trước hết, bà hối thúc tôi: 

- Thôi có vợ đi con để mẹ có cháu nội với người ta. Tao 
còn khỏe tao giúp bây, nữa đây già rồi làm không nổi đa.

Thế là tôi về Việt Nam làm mọi thủ tục giấy tờ nội trong 
vòng một năm là vợ tôi đến Mỹ. Thiệt lòng mà nói vợ tôi không 
có chỗ nào để chê nhưng sao tôi không thấy được sự ngọt 
ngào hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Tôi thấy mình có 
lỗi với vợ nên tôi cố gắng làm ăn để đền bù cho nàng những 
gì nàng không được trọn vẹn. Nhưng tôi có ngờ đâu bên ngoài 
vẻ mặt hiền dịu ngọt ngào, chăm sóc mẹ tôi tử tế lại chứa 
đựng bên trong một mưu mô giảo quyệt. Sống với nhau độ 
nửa năm, vợ tôi muốn được đứng tên chung vào tài khoản của 
tôi trong ngân hàng. Nàng nói với tôi rằng: 

- Ở nhà có mẹ già mà anh lại đi làm xa, tối lửa tắt đèn có 
mình em, nếu cần đi bác sĩ hay bệnh viện em đâu có tiền sẵn. 
Anh để em đứng tên cùng tài khoản để có gì cần gấp em có 
thể lấy tiền liền. Em sẽ quản lý chuyện chi xài, rồi để dành tiền 
mua nhà riêng chứ sống chung với cậu mợ hoài cũng không 
tiện, nhà cửa chật chội mẹ thấy không thoải mái.

Nàng đánh trúng tâm lý tôi thương mẹ, nếu làm cho mẹ thì 
việc gì tôi cũng không từ chối. Thế là nàng ngang nhiên đứng 
chung vào tài khoản của tôi và có thể lấy tiền ra bất cứ lúc nào 
có cần. Thật ra lúc đầu tôi cũng không mấy tin tưởng ở vợ, tôi 
cũng xem xét ngân khoản của mình nhưng nàng làm rất rạch 
ròi cẩn thận, tôi tin dần và giao hẳn cho nàng. 

Nhưng rồi chỉ độ vài tháng, sau một chuyến lái xe xa trở 
về, vợ tôi biến mất với tất cả tài sản mà tôi có được. Tôi tức 
giận lồng lộn muốn giết mợ tôi khi bà nói là không có trách 
nhiệm trong chuyện này, và từ chối không cho tôi biết số điện 
thoại của cô ấy. Tôi cãi với cậu mợ tôi một trận kịch liệt rồi dẫn 
mẹ tôi đi. Mẹ tôi chết lên chết xuống vì hoàn cảnh của tôi. Bà 
ăn chay niệm Phật, đọc kinh sám hối suốt ngày đêm cũng đâu 
thay đổi được gì. Tôi an ủi mẹ thật nhiều. Tôi sợ bà đau khổ 
tiếc của quá rồi chết chứ thiệt tình nếu không có mẹ chắc tôi 
cũng lái xe lao đầu xuống núi chết cho xong... 

Mẹ con tôi mướn một căn phòng trọ trong nhà một người 
bạn tốt bụng. Tôi an ủi mẹ rằng:

- Con sẽ ráng kiếm lại tiền rồi mẹ con mình sẽ dọn ra một 
nhà khác rộng hơn. 

Mẹ tôi mủi lòng khóc hoài, bà nói bà không cần nhà cao 
cửa rộng, mẹ con cơm cháo có nhau là được rồi. Tôi cũng 
đành để mẹ ở nhà mà lái xe rong ruổi ngày đây mai đó để kiếm 
sống. Tiếc số tiền đã mất tôi đâm đầu vào bài bạc hy vọng gỡ 
lại ván bài thua quá lớn nhưng càng gỡ càng mất. Tôi trở nên 
trụy lạc hút sách rượu chè, trai gái trở lại. Tôi đi riết có khi cả 
tháng cũng chẳng về nhà. Về nhà để làm gì? Về nhà thấy mẹ 
tôi khóc còn khổ hơn. Thế rồi mẹ tôi lâm bệnh nặng, người 
bạn chủ nhà gọi tôi về gấp. Tôi nhận được tin như nhận một 
gáo nước tạt vào mặt mình thức tỉnh sự mê muội của tôi, tôi 
bỏ mọi thứ vội vã trở về. 

Tôi nhớ hôm đó tôi qua đêm tại một trạm giao dịch hàng 
hóa dọc đường. Và cũng là đêm Mừng Chúa Giáng Sinh nên 
đèn màu được treo khắp nơi với những hình ảnh thiên thần 
sáng chói. Trạm nghỉ đêm nay thật vắng lặng vì mọi người đều 
trở về nhà. Tôi gục đầu xuống mặt bàn đá lạnh ngắt nghe nỗi 
cay đắng đau khổ và cô đơn gậm nhắm cơ thể mình. Bỗng 
dưng những dòng chữ được khắc trên mặt bàn đá đập vào 
mắt tôi những câu mà tôi chưa được nghe đến. Nhưng tôi 
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cũng hiểu ý nói về một tình yêu mà không cần có sự trao đổi 
nào. Một tình yêu không điều kiện, không kể giàu nghèo hay 
sang hèn, và ngay cả người tội lỗi cũng được đón nhận tình 
yêu đó. Tình yêu đó được ban cho vì yêu thương con người 
chứ không phải vì việc làm của con người. Chúa đã hy sinh 
và chết trên thập tự giá vì tội của nhân loại... Tôi đọc hết câu 
này đến câu khác, tôi thấy mình như người đi giữa sa mạc mà 
tìm được nguồn nước. Tôi đến gõ cửa văn phòng và muốn hỏi 
chuyện người trực trong đêm đó! Anh ấy mở cửa với lời chúc 
mừng Giáng Sinh. Tôi hỏi anh rằng: 

- Ai đã viết những câu này mà hay đến như vậy nó đã thật 
sự chạm vào trái tim của tôi.

Anh ấy vui vẻ trở vào và quay ra với quyển Kinh Thánh và 
chỉ cho tôi những câu trưng dẫn đã được khắc trên mặt bàn 
đá đó. Đêm đó đã thay đổi cuộc đời tôi.  Nó đã mang tôi từ bên 
bờ vực thất vọng và đau khổ của sự chết để trở lại sống cuộc 
sống của con người mới. Người đàn ông ấy đã nói chuyện về 
Chúa với tôi suốt đêm. Tôi cũng giải bày nỗi lòng mình, cả hai 
chúng tôi đều khóc. Sau đó anh hỏi tôi có muốn xin nhận Chúa 
làm chủ cuộc đời mình từ hôm nay không? Và tôi đã đồng ý 
xin nhận tội mình để được cứu và sống lại một cuộc đời mới...

Vài năm sau đó mẹ tôi qua đời trong sự mãn nguyện trở 
về với Chúa. Bà nhìn thấy tôi được hồi sinh và vui vẻ trở lại. 
Chúng tôi đã thật sự tìm lại niềm vui tưởng chừng đã mất, tôi 
đã hết lòng chăm nom săn sóc mẹ cho đến ngày cuối cùng 
của bà, để khi mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không có 
gì phải nuối tiếc. Tôi đưa hài cốt bà về quê chôn cất. Trong 
chuyến đi đó, tôi gặp một thiếu nữ và sau này là vợ tôi. Nàng 
là người tin kính Chúa nên hạnh phúc chúng tôi được Chúa 
ban phước và giữ gìn. Tôi nhất định sẽ kể lại cho con tôi biết 
khi con khôn lớn, đủ hiểu được rằng: Chính Chúa đã cứu cha 
nó như thế nào? Và vì sao ngày Chúa Giáng Sinh là ngày sinh 
lại của cha nó?

– Vân Phương

Dấu Tích Chúa Tôi
Khi nhìn lại cuộc đời của các vĩ nhân, người ta thường tìm 

về căn nhà thuở ấu thơ, nơi họ được sinh ra và lớn lên, như 
tìm về một kỷ niệm, một dấu tích thực hữu của nhân vật này.  
Chúa Giê-xu là trường hợp đặc biệt. Ngài là ngoại lệ, mà cũng 
là thông lệ. Những ý tưởng chống đối Cơ Đốc giáo cho rằng 
Chúa Giê-xu không phải là nhân vật lịch sử, mà chỉ là nhân vật 
tưởng tượng, hoặc cuộc đời Chúa đã được các môn đệ thêm 
vào nhiều chi tiết hư cấu giả tạo.  Nhiều người cho rằng sự 
giáng sinh, sự sống, sự chết, sự thăng thiên của Chúa không 
phải là sự thật.  Vì thế, theo thông lệ như với một vĩ nhân, và 
cũng để chứng minh ngoại lệ của một thần nhân, người ta đã 
cố gắng tìm nơi Chúa Giê-xu được sinh ra, nơi Ngài bị hành 
hình trên thập tự, và nơi có ngôi mộ trống, để xác quyết rằng 
Chúa Giê-xu thật là một nhân vật lịch sử, Ngài đã hiện hữu, 
bước đi trên trần gian này và những gì Kinh Thánh chép về 
Ngài là có thật. 

Theo kinh văn trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu 
được sinh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Do Thái. Tại sao lại 
là Bết-lê-hem?  Đây chỉ là một thành phố nhỏ, tầm thường, 
không có gì đặc sắc. So với thủ phủ tráng lệ Rome của La 
Mã, hoặc thủ đô Jerusalem của Do Thái cách đó 6 dặm về 
hướng Đông, Bết-lê-hem chỉ như hòn sỏi bên viên kim cương 
lóng lánh.  Trong ý nghĩa lịch sử, Bết-lê-hem là nơi bà Ru-tơ, 
một người Mô-áp ngoại bang, một góa phụ trẻ, vì yêu quý mẹ 

chồng, cũng như yêu quý dân tộc của mẹ và Đức Chúa Trời 
của mẹ, đã bằng lòng từ bỏ quê hương, đến đây định cư trong 
cuộc sống mới thật cơ cực, hằng ngày chăm chỉ ra ruộng mót 
lúa về nuôi sống mẹ chồng. Về sau, Chúa đã cho cô một gia 
đình mới thật hạnh phúc và trở nên tổ mẫu của ông Đa-vít, vị 
vua lẫy lừng trong lịch sử Do Thái. Bết-lê-hem là quê hương 
của Vua Đa-vít thuở hàn vi, nơi ông lớn lên và trải qua những 
tháng ngày chăn bầy chiên trên những sườn đồi thoai thoải, 
nơi ông đàn ca những thánh nhạc tuyệt vời bên dòng suối, 
nơi ông dũng cảm đương đầu với sư tử và gấu để bảo vệ đàn 
chiên, và cũng là nơi ông đã học tập dùng trành ném đá đến 
mức thượng thừa để dùng làm vũ khí tiêu diệt tên khổng lồ 
Gô-li-át. Đó là bối cảnh Chúa Giê-xu chọn để nhập thế.  Con 
của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế hiện thân làm người để 
cứu rỗi nhân loại, đáng lẽ được sinh ra nơi cao sang quyền 
quý, nhưng Chúa đã chọn Bết-lê-hem, một tiểu thôn cô quạnh 
như một thánh ca Giáng Sinh đã diễn tả. Chúa đã hạ thấp, 
thật thấp, để ngang bằng đẳng cấp với những người Ngài 
yêu.  Chúa muốn đưa bàn tay lao động sần sùi của Ngài để 
nắm lấy bàn tay chai sạn của người lao động nghèo, để không 
còn khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người.  Không 
ai có thể nói rằng, “Chúa không hiểu nỗi khổ của con.”  Ánh 
mắt nhân từ của Chúa đang nhìn thẳng vào bạn như nói rằng, 
“Ta biết.”

Mẹ sinh con trong bệnh viện, nhà bảo sanh, hay tại nhà.  
Nhưng Phúc Âm Lu-ca ký thuật câu chuyện Chúa Giê-xu được 
sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Theo các nhà nghiên 
cứu, trong thời kỳ đó, chuồng chiên này không phải là căn 
lều gỗ có mái lá lợp tranh như chúng ta tưởng tượng, mà là 
một hang đá dùng làm chuồng chiên. Đôi vợ chồng nghèo vô 
danh, là khách lạ trong một thành phố nhỏ, hoang mang đón 
đứa con đầu lòng. Trong hoàn cảnh tầm thường ấy, có lẽ sự 
kiện dễ dàng chìm vào quên lãng, và chỉ cần một tuần lễ sau, 
chắc không ai còn nhớ đến, và một năm sau, nếu có ai hỏi, 
người chung quanh cũng chẳng biết họ nói gì.  Thế nhưng, sự 
giáng sinh của Con Đức Chúa Trời không thể đơn giản như 
thế.  Cái đơn giản trong sự giáng sinh của Chúa nằm ở hình 
thức, chứ không ở nội dung. Đêm đó, cả thành phố chắc phải 
rộn ràng vì tiếng ồn ào và câu chuyện hấp dẫn ly kỳ của những 
người chăn chiên đột ngột đến thăm Hài Nhi mới sinh trong 
chuồng chiên máng cỏ của đôi vợ chồng nghèo kia.  Những 
người chăn chiên vẫn chưa hoàn hồn khi nhớ đến cảnh một 
thiên sứ vinh hiển đến gần họ để báo tin Chúa Cứu Thế giáng 
sinh, rồi sau đó, có muôn vàn thiên thần bay lượn trên không, 
ca ngợi Chúa.  Họ làm theo lời thiên sứ, vào thành để tìm một 
Hài Nhi mới sinh bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.  Chính 
là Hài Nhi Giê-xu, vì tại thành phố đó, chỉ có một hài nhi mới 
sinh được đặt nằm trong máng cỏ.  Từ sau biến cố ấy, chắc 
hẳn người dân luôn bàn tán về câu chuyện lạ lùng của Hài Nhi 
Giê-xu.  Và trong nhiều thời gian sau, người ta vẫn còn biết 
chắc chắn chiếc hang đá có máng cỏ nơi Chúa giáng sinh ở 
nơi nào. 

Sau đó, gia đình này tìm được căn nhà để ở tạm. Ký ức 
vẫn còn vang vọng thì chỉ một thời gian ngắn sau, một lần nữa, 
họ lại kinh ngạc khi có một đoàn quý tộc đến từ Đông Phương 
xa xôi với lạc đà, gia nhân rầm rộ, và lạ thay, dường như họ 
có máy hướng dẫn đường hay sao mà lại đến ngay căn nhà 
của Hài Nhi kỳ diệu kia, để thăm viếng, dâng tặng những món 
quà đắt giá, và lạ lùng hơn nữa, những nhà quý tộc ấy đã quỳ 
lạy thờ phượng bé trai của đôi vợ chồng nghèo nọ.  Chúa 
dùng một ngôi sao soi sáng dẫn lối cho họ đến ngay nơi Hài 
Nhi Giê-xu tạm trú. Chúng ta thử tưởng tượng dân chúng kinh 
ngạc thế nào khi nghe phương cách Chúa dùng để đưa đoàn 



quý tộc này vượt dặm trường đi tìm Chân Vương. Trên đời 
có nhiều chuyện lạ, nhưng thiết tưởng chuyện này thật là hy 
hữu. Thế nhưng khủng khiếp hơn nữa, sau đó là lệnh của Vua  
Hê-rốt truyền giết các trẻ trai dưới hai tuổi vì Vua Hê-rốt muốn 
diệt trừ Ấu Chúa. Vì thế, cả thành phố, từ già đến trẻ, nam 
lẫn nữ, giàu và nghèo, đều truyền tụng nhiều năm về câu 
chuyện lạ kỳ của em bé sinh trong chuồng chiên nơi hang đá, 
nằm trong máng cỏ, có thiên thần loan báo, có thiên binh dẫn 
đường và có liên quan đến cuộc thảm sát của tên vua hung 
bạo.  Đây chính là chìa khóa để sau này giúp các nhà khảo cổ 
học tìm ra manh mối của hang đá nơi Chúa giáng sinh.

Cả thế gian không còn lạ gì về cuộc đời Chúa Giê-xu.  
Bạn đang đọc những dòng này, dù bạn là người ngoại giáo, 
chắc hẳn từng nghe Chúa Giê-xu đến thế gian chết thay tội 
lỗi nhân loại, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, thăng thiên về 
trời. Hai thế lực lớn thời đó, giáo quyền của các thầy tế lễ Do 
Thái giáo và chính quyền của Đế Quốc La Mã, đều hết sức ra 
tay tận diệt Cơ Đốc giáo.  Cả hai đều muốn bóp nghẹt thông 
tin về Tin Mừng Cứu Rỗi trong Chúa Giê-xu.  Do Thái giáo 
muốn người ta trung thành với Luật Pháp cũ, là luật pháp chỉ 
đưa đến sự trừng phạt chứ không cứu được. Đế Quốc La Mã 
muốn người dân trung thành với Hoàng đế Sê-sa và đã đưa 
hoàng đế lên ngôi thần thánh.  Cả hai ý tưởng này đều nghịch 
lại với chân lý của Chúa Giê-xu. Do Thái giáo và La Mã giáo 
đã tận dụng quyền lực của mình để đày đọa, hành hạ, săn 
lùng, và bắt giết các tín đồ của Chúa Giê-xu.

Trong cơn bức hại, các tôi con Chúa vẫn trung tín giữ 
vững đức tin cho đến cuối cùng.  Mỗi khi ngồi lại với nhau, 
họ đều tường thuật những gì họ nghe biết về cuộc đời Chúa 
Giê-xu.  Chắc chắn các em nhỏ và các bạn trẻ đã được những 
người trưởng thượng kể về chuyện Chúa Giáng Sinh, họ còn 
mô tả và chỉ cho các em hang đá nơi Chúa ra đời. Họ yêu mến 
những kỷ niệm của Chúa biết bao. Họ luôn nhớ đến Chúa 
Cứu Thế dấu yêu của họ và thích được nghe đi nghe lại câu 
chuyện ly kỳ đó.  Những người ở tại địa phương Bết-lê-hem 
có lẽ đã tìm đến tận nơi hang đá để gợi nhớ đêm Giáng Sinh 
năm xưa. Do đó, trải qua nhiều năm dài, chắc chắn mọi người 
đều biết vị trí của hang đá nơi Chúa ra đời.

Hoàng đế La Mã Hadrian, trị vì từ năm 117 đến năm 138 
sau Công Nguyên, trong âm mưu muốn xóa bỏ mọi kỷ niệm 
về Chúa Giê-xu, đã truyền lệnh xây những đền thờ ngoại giáo 
trên những địa điểm gợi nhớ về Chúa.  Tại vùng hang đá nơi 
Chúa giáng sinh, vua truyền lệnh trồng một rừng cây để vinh 
danh thần Adonis.  Buồn cười thay, hành động này càng khiến 
địa điểm hang đá trở nên dễ nhận biết.  Theo Sử gia Eusebius, 
vào thế kỷ thứ 4, khoảng năm 327, Hoàng đế Constantine, 
người chính thức chấm dứt cơn bức hại đạo Chúa, đã nhờ 
mẹ của mình là bà Helena đi truy tìm các dấu tích của Chúa 
để xây dựng những ngôi thánh đường làm nơi thờ phượng 
Chúa và tưởng niệm.  Dù đã trải qua hơn 300 năm, nhưng 
thật dễ cho bà Helena để đến thành phố Bết-lê-hem, hỏi thăm 
dân chúng địa phương về hang đá nơi Chúa giáng sinh, để 
được họ chỉ cho một hang đá trong rừng cây, là nơi người ta 
vẫn chưa thể quên biến cố thần kỳ đã xảy ra nhiều năm trước.  
Bà đã xây dựng một ngôi giáo đường tại đó, được gọi là giáo 
đường Giáng Sinh.  Giáo đường hoàn tất vào năm 339, nhưng 
đã bị cháy rụi trong một cơn chiến tranh vào thế kỷ thứ 6. 
Hoàng đế Justinian của vương triều Byzantine đã tái lập một 
giáo đường mới vào năm 565 theo kiểu mẫu trước.  Đây là 
giáo đường cổ nhất thế giới, là vùng linh địa của cả Hồi giáo 
lẫn Cơ Đốc giáo và được cơ quan UNESCO công nhận là di 
sản văn hóa thế giới.

Ngày nay, khi người ta đến chiêm ngưỡng giáo đường 

Nhà Thông Thái Thứ Tư
Các ông Caspar, Melchior, và Balthazar là các chiêm tinh 

nổi tiếng ở Đông phương. Họ được mệnh danh là “con của 
các vì sao sáng,” thuộc trường phái Khoa Học Vũ Trụ, ngày 
xưa đã theo một ngôi sao đến Bết-lê-hem để tìm Ấu Vương. 
Tên của các nhà thông thái này đã quen thuộc với hàng triệu 
người trong mọi thời đại, những người đã biết chuyện Thiên 
Chúa vào đời, ở nơi chiên bò nghỉ ngơi, bên cạnh máng cỏ 
dài, hôi hám.

Nhưng có bao giờ bạn nghe nói đến nhà thông thái thứ 
tư không? Ông tên là Artaban, cũng là bạn đồng môn với các 
nhà thông thái lỗi lạc kia, sống trong vùng cao nguyên, xứ Ba 
Tư cổ xưa.

Một đêm kia, khi đang quan sát bầu trời sao quen thuộc, 
ông Artaban thấy có một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời, 
chỉ trong đêm đó thôi rồi lặn mất. Ông Arbatan đem tin này báo 
cho các bạn để cùng nghiên cứu. Không ngờ những người 
bạn này cũng nhận ra ngôi sao lạ đó mười ngày trước, ở  
Ba-by-lôn. Thế rồi bốn người tìm tòi sách vở, thấy cổ thư  
Hê-bơ-rơ có ghi: Sẽ có một ngôi sao xuất hiện từ nhà Gia-cốp, 
và một cây gậy phát xuất từ Ít-ra-ên.

Phải chăng hiện tượng trên trời  tương ứng với lời ghi 
trong cổ thư kia? Cả bốn ông đều thỏa thuận rằng nếu ngôi 
sao kia xuất hiện một lần nữa trên khung trời, thì họ sẽ họp lại 
tại ngôi đền Bảy Quả Cầu nổi tiếng ở Ba-by-lôn, rồi họ sẽ lên 
đường tìm Đấng mà cổ thư kia đã tiên tri. Ngôi sao lạ kia sẽ 
đưa đường cho họ.

Ông Arbatan chuẩn bị cuộc hành trình và mong chờ đến 
ngày lên đường. ông bán hết tài sản của mình, rồi mua ba viên 
ngọc quý: Một viên lam ngọc, đẹp như một mảnh trời xanh, 
một viên hồng ngọc đỏ chói hơn tia sáng rạng đông, và một 
viên ngọc trai trong như ngọn núi phủ tuyết. Ông Artaban có 
ý định đem các viên ngọc quý ấy dâng lên cho vị Đế Vương 
mà ông tin chắc sẽ được gặp mặt, sau cuộc hành trình có thể 
rất lâu ngày.

Thế rồi hằng đêm, ông Arbatan theo dõi từng ngôi sao 
trên trời. Một tối kia, ông được chứng kiến cảnh Mộc tinh và 
Thổ tinh quyện vào nhau như hai giọt ánh sáng. Thế rồi, một 
luồng ánh sáng khác vọt bắn ra, treo lơ lửng trong đêm tối, 
giữa vòm trời cao rộng. Dấu hiệu đây rồi, Vua đã giáng hạ, ta 
phải đến chiêm bái mới được.

Một mình trên con tuấn mã Vasda, ông Artaban từ sườn 
núi Orontes băng qua các vùng đồng bằng Nisa, các đồng 
lúa phì nhiêu Concabar, ngang qua nhiều vùng hoang vu lạnh 
lẽo, đồi núi chập chùng. Mười ngày nữa, ông sẽ gặp các ông 
Caspar, Melchior, và Balthazar ở ngôi đền và bốn người sẽ 

Giáng Sinh, chắc cũng khó mường tượng cách đây hơn 2000 
năm, đây là hang đá, là chuồng chiên máng cỏ nơi Chúa đã 
nằm. Chúa truyền dạy rằng sự thờ phượng Chúa phải phát 
xuất từ chân lý và tấm lòng, chứ không qua những biểu tượng 
bên ngoài. Với niềm tin chân chính, dù chúng ta đang ở Việt 
Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, Chúa vẫn ở cạnh bên. 
Tuy nhiên, những dấu tích của Chúa trên đất là minh chứng 
cho sự hiện hữu của Ngài.  Chúa không phải là nhân vật hư 
cấu.  Ngài là nhân vật lịch sử có thật và những khám phá của 
khảo cổ học chứng minh những gì Kinh Thánh chép về Ngài 
là chính xác. Dù những điều này không hẳn có giá trị tâm linh 
theo cách chúng ta muốn, nhưng cũng là phương tiện củng cố 
niềm tin cho người muốn tìm hiểu.

–  Bình Minh
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khởi hành đi tìm Ấu Vương theo ngôi sao chỉ lối.
Đi được ba giờ đồng hồ, ông Arbatan đến một đồi chà là 

rậm rạp, nổi lên như một hải đảo giữa một đại dương màu 
vàng. Con Vasda bỗng chùn bước, con tuấn mã này vẫn 
thường làm như vậy mỗi khi đến gần một chướng ngại, một 
vật dữ tợn, hay có việc gì bất thường. Thế rồi nó dừng hẳn 
lại, mình nó run lên bần bật. Ông Arbatan nhìn thấy một vật 
đen đen nằm dưới đất và trong bóng mờ hoàng hôn, ông thấy 
một hình người. Với gương mặt khắc khổ và áo quần tầm 
thường của người này, ông Artaban biết ngay đó là một người  
Hê-bơ-rơ xa xứ. Mới nhìn tưởng đâu người ấy đã chết. Thế 
nhưng, môi người ấy bỗng mấp máy và bàn tay khô nhám của 
người ấy bấu chặt lấy gấu áo của ông Arbatan. Ông Arbatan 
cảm thấy thật khó xử, vì ông muốn đi nhanh cho kịp gặp bạn. 
Nếu lo cho người này thì hành trình sẽ trễ, các bạn sẽ không 
biết ông có đi hay không. Nhưng nếu đi bây giờ thì con người 
khốn khó này chắn chắc sẽ chết.

Ông Arbatan chẳng biết làm gì hơn là thầm cầu khẩn 
Thiên Chúa hướng dẫn quyết định của mình. Trong khi đó, 
ông xuống một con suối gần đấy, múc nước cho người bị nạn. 
Sau nhiều giờ xoa bóp, săn sóc, cuối cùng nạn nhân hồi phục. 
Ông Arbatan cho người ấy hay rằng ông phải lên đường đến 
Giê-ru-sa-lem để tìm Vua Do Thái, Vị Cứu Tinh của nhân loại. 
Nạn nhân nói: “Tôi không có gì để đền ơn ông, nhưng tôi có 
thể giúp ông điều này. Ông vừa nói sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm 
Vị Vua đó, nhưng theo tôi được biết qua cổ thư, Vị Vua ấy sẽ 
sinh tại làng Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Tôi mong ông sớm đến 
nơi bình an vì ông là người giàu lòng bác ái.”

Khi ông Arbatan đến ngôi đền Bảy Quả Cầu thì thấy mảnh 
giấy của ba người bạn để lại, cho biết họ đã khởi hành, và nếu 
ông Artaban đến, cứ vào sa mạc sẽ gặp họ.

Cuộc hành trình từ vùng núi Ba Tư đến ngôi đền ở  
Ba-by-lôn đã làm cho con tuấn mã Vasda mệt mỏi. Bây giờ 
phải qua sa mạc, làm sao nó đi nổi.  Chỉ còn một cách. Ông 
Arbatan bán viên lam ngọc mà ông định đem dâng lên Vua để 
mua mấy con lạc đà. Ông không muốn làm như vậy, nhưng 
ông mong Vua hiểu cho ông.

Xa xa có tiếng chó rừng gào thét, những bức tường núi dội 
lại tiếng gầm của một con sư tử nào đó, nhưng ông Arbatan 
ngồi trên lưng lạc đà, cứ thẳng bước. Ông đi qua những vùng 
hoang vu sa mạc, vùng Damas, vùng núi Hermon, thung lũng 
Giô-đanh, đi qua vùng Ga-li-lê, vùng đồng bằng rồi cao nguyên 
của Giu-đê, và sau cùng ông tới Bết-lê-hem. Đến nơi, ông 
được tin ba người bạn đã dâng báu vật lên Vua và trở về rồi!

Đường phố Bết-lê-hem có vẻ cô tịch quá! Từ một cánh 
cửa nhỏ của một túp lều, chàng nghe có tiếng mẹ ru con êm 
dịu. Ông bước vào gặp một thiếu phụ đang bế một em bé. 
Thiếu phụ cho ông Arbatan biết ba nhà thông thái kia đến đây 
bí mật lắm và ra về cũng bí mật nữa, bà không biết tại sao họ 
phải làm như vậy. Bà cũng cho biết là ông Giô-sép đã đưa 
Hài Nhi và mẹ trốn đi đâu ngay đêm đó, không ai biết. Ông 
Arbatan mong bà mẹ và đứa trẻ này là những người mà ông 
muốn tìm gặp, nhưng như vậy là ông phải lên đường đi tìm 
nữa.

Bỗng có tiếng ồn ào trong phố. Tiếng phụ nữ khóc la, 
tiếng kim khí chạm vào nhau, rồi ông Artaban nghe rõ một 
người hét lên: “Bọn lính của Vua Hê-rốt giết hết con chúng 
tôi rồi, khổ quá!” Nét mặt người mẹ xám lại. Ông Arbatan ra 
ngay chỗ cửa lều đứng chắn cửa. Vai ông vừa che kín khung 
cửa. Bọn lính hung hãn cầm gươm còn đẫm máu đi về phía 
lều. Viên đội trưởng gạt ông Artaban qua một bên, nhưng ông 
không nhúc nhích. Ông chận người đội trưởng một lúc rồi nói 

nhỏ: “Tôi đến đây một thân một mình, tôi đang chờ một viên 
đội trưởng tốt bụng để tặng một viên ngọc quý, chỉ cốt sao tôi 
được yên thân.” Vừa nói ông vừa lấy viên ngọc quý trong bọc 
ra, rồi giúi vào tay viên đội trưởng. Mắt viên đội trưởng sáng 
lên, ông bỏ vội viên ngọc vào túi rồi quay lưng lại, miệng hô 
lớn: “Nhà này không có trẻ con, sang nhà khác thôi!” Trở vào 
nhà, ông Artaban ngước mắt lên trời nói: “Lạy Chúa, xin tha tội 
cho con, vì con đã nói không đúng sự thật, nhưng chỉ để cứu 
đứa trẻ này. Hai báu vật của con đã mất, con còn dám ra mắt 
Vua nữa không?” Ngay phía sau ông có tiếng thiếu phụ thổn 
thức vì nghĩa cử của người khách lạ.

Ông Arbatan tiếp tục tìm kiếm. Ông xuống Ai Cập. Đi từ 
nơi này đến nơi kia, nghe nói chỗ nào có gia đình Do Thái lánh 
nạn là ông tìm hỏi, nhưng đến nơi thì họ đã đi khỏi, hầu như 
lúc nào cũng vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã hơn 
ba mươi năm, kể từ ngày ông Arbatan ra đi. Tóc ông trước kia 
đen hơn gỗ mun, giờ đây trắng như tuyết phủ trên các đỉnh núi 
cao. Tưởng chừng như ông đã quên cuộc tìm kiếm rồi!

Một ngày kia, ông ngồi ngắm viên ngọc quý còn lại, rồi 
tự nhủ: “Thôi, cố gắng lên, mong rằng cuối cùng ta sẽ thành 
công!”

Lúc ấy là nhằm lễ Vượt Qua, Giê-ru-sa-lem đầy khách lạ. 
Bầu trời âm u không phải vì mây mà vì bụi đất từ dưới bay lên 
do đoàn người đông đảo đang lũ lượt đi đâu không rõ. Họ tiến 
về cổng thành tên Damascus. Ông Arbatan theo đoàn người 
và cố hỏi chuyện gì lạ mà trông mọi người có vẻ xúc động 
như vậy. Họ cho chàng biết: “Chúng tôi đi đến đồi Gô-gô-tha 
bên ngoài thành. Hôm nay xử tử hai tên cướp khét tiếng vì 
giết người, và một người nữa tên là Giê-xu, người Na-xa-rét, 
đã từng làm nhiều việc kỳ lạ trong dân chúng. Dân ở đây quý 
mến lắm, nhưng các vị lãnh tụ tôn giáo và các vị trưởng lão 
đã tuyên bố rằng Người phải chết vì dám xưng là Con Thiên 
Chúa.”

Tim ông Arbatan đập mạnh, vừa bối rối vừa kinh hoàng. 
Có thể thế được không? Đó có phải là Người ra đời ba mươi 
năm trước mà ngôi sao đã báo tin đó chăng? Tại sao ra nông 
nỗi này? Ông nói: “Đường lối Thiên Chúa thật kỳ lạ. Có lẽ ta 
phải gặp Vua lúc Ngài đang bị quân thù bức hại, và có lẽ viên 
ngọc này sẽ chuộc mạng cho Ngài chăng?”

Ngay chỗ cửa vào trạm gác, một đám lính đang tràn 
xuống phố, kéo theo một cô gái trẻ, áo quần tả tơi, đầu tóc rũ 
rượi. Khi ông Arbatan dừng lại nhìn thì bỗng cô gái vùng vẫy 
thoát khỏi tay bọn lính và chạy về phía ông. Cô gái phục dưới 
chân để cầu cứu, có lẽ vì thấy ông mặc y phục thông thái, trên 
đầu đội mũ đặc biệt. Cô nói: “Xin ngài thương con, con bị bắt 
làm nô lệ vì cha con nợ nần quá nhiều, không may cha vừa 
mất, người ta đòi bắt con để trừ nợ. Ngài có cách nào không? 
Con chết mất!” Ông Arbatan run lên. Đây là cơ hội làm phúc 
hay là cám dỗ cuối cùng để không còn gì dâng lên Vua?

Một giọng nói vang lên trong trí ông: Cứu cô gái này mới 
la thể hiện tình thương thật và tình thương chính là ánh sáng 
của linh hồn! Ông lấy viên ngọc ra. Chưa bao giờ viên ngọc 
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đẹp như vậy. Ông không đắn đo, đưa vào tay cô gái tội nghiệp: “Con ơi, vật này để chuộc mạng 
con, ta chỉ còn viên ngọc quý này dâng lên Vua, nhưng giờ đây ta phải làm gì?”

Trong khi ông Arbatan nói, trời đất bỗng tối sầm lại, đất rung chuyển, những bức tường như 
bị xô đi. Bụi và mây quyện lại trong không khí, bọn lính dưới chân thập tự giá kinh hoàng, chạy 
đi như những người say. Đất lại rung chuyển nữa. Một viên ngói từ mái nhà rơi xuống  trúng 
nhằm thái dương của ông Arbatan. Ông nằm bất động. Mặt xanh lại. Mớ tóc bạc phủ trên vai cô 
gái vừa được cứu thoát.

Trong bóng chiều mờ nhạt, một tiếng nói thật nhỏ nhẹ, như tiếng nhạc từ đâu vọng lại, khiến 
cô gái chú ý. Cô gái nhìn lên phía cửa sổ xem thử có ai nói không, nhưng chẳng có ai. Môi vị ân 
nhân bỗng mấp máy, như thì thào: “Lạy Chúa, con đã gặp Chúa bao giờ đâu? Có khi nào con 
thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn? Con cũng chưa bao giờ dâng nước cho Chúa uống! Có lúc nào 
Chúa là khách lạ mà con tíếp đãi Chúa đâu? Có bao giờ Chúa không áo mặc mà con dâng áo 
cho Ngài? Ba mươi năm nay con đi tìm Chúa mà không gặp. Chưa bao giờ con được dịp phục 
vụ Ngài cả!”

Ông ngưng nói. Và tiếng êm dịu đó lại văng vẳng lên. Cô gái nghe như hơi thở của người 
sắp chết. Tiếng nói xa dần, yếu hơn. Nhưng lúc ấy, dường như cô hiểu rõ những lời nói: “Ta nói 
cho con rõ: Khi con thương yêu, giúp đỡ người hèn yếu là con đã thương yêu, giúp đỡ Ta. Ta 
không bao giờ quên con…”

CTM lược dịch theo Michel Tournier
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