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Ngôi sao Bêlem luôn là chủ đề thu hút các chuyên gia thần học và thiên văn học kể từ 

khi lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh. Và theo hai kiến giải mới nhất, các 

khoa học gia đều đồng ý cho rằng, biểu tượng bí ẩn từng dẫn đường Ba Vua đến hang 

Bêlem, nơi Chúa Giêsu chào đời, có thể không phải là một ngôi sao, mà thay vào đó là 

hiện tượng các hành tinh sắp thẳng hàng. 

Theo đài Fox News, báo cáo thu thập dữ liệu về lịch sử, thiên văn học và Kinh Thánh 

của chuyên gia của người Anh tên Grant Mathews đưa ra giả thuyết mới cho rằng sự kiện ngôi sao tỏa sáng trên bầu 

trời vào năm thứ 6 trước công nguyên trên thực tế là hiện tượng mặt trời, sao Mộc, mặt trăng và Thiên Vương tinh 

cùng nằm chồng lên chòm sao Bạch Dương. Ông Mathews, giáo sư môn lý thuyết vật lý học thiên thể và vũ trụ học 

thuộc Đại học Notre Dame đã nghiên cứu về ngôi sao Bêlem trong hơn một thập niên. 

Giáo sư Mathews giải thích: “Giới thiên văn học, sử gia và thần học đều không ngừng theo đuổi câu hỏi về “Ngôi sao 

Giáng sinh” trong nhiều năm qua. Vị trí và nơi nó xuất hiện? Hình dạng trông thế nào? Trong số hàng tỷ ngôi sao 

ngoài kia, liệu có ngôi sao nào từng tỏa ánh sáng vào cái ngày đặc biệt đó?”. Chuyên gia này cho hay, vật lý học thiên 

thể hiện đại là công cụ mới có thể giúp nhân loại giải thích một trong những sự kiện thiên văn vĩ đại nhất của lịch sử 

loài người. Theo phân tích của giáo sư Mathews, mặt trời, sao Mộc, mặt trăng và Thiên Vương tinh rơi vào vị trí của 

chòm Bạch Dương, trong khi sao Kim nằm lồng vào chòm Song Ngư, còn sao Thủy và sao Hỏa lại ở về hướng khác 

của bầu trời đêm là chòm Kim Ngưu. Và khi hiện tượng các hành tinh thẳng hàng diễn ra vào năm thứ 6 trước công 

nguyên, chòm Bạch Dương cũng ở vị trí của xuân phân. 

Về phần các nhà tiên tri, những tu sĩ thờ lửa của nền văn minh cổ đại Babylon và Lưỡng Hà, còn được gọi là Ba Vua, 

các hành tinh sắp thẳng hàng trong chòm Bạch Dương tượng trưng cho sự ra đời của “tân vương” vùng Judea. Judea, 

còn gọi Giuđê hoặc Do Thái, là tên của phần phía nam miền núi của đất Israel, khoảng tương ứng với phía nam Bờ 

Tây ngày nay. Sao Mộc và mặt trăng cùng nhau tượng trưng cho sự giáng thế của một vị vua với vận mệnh đặc biệt, 

trong khi Thiên Vương tinh là biểu tượng của sự sống sinh sôi, theo giáo sư Mathews. Đồng thời, sự hiện diện của 

chòm Bạch Dương ở vị trí xuân phân cũng mang theo ý nghĩa tương tự. “Ba Vua đã quan sát được hiện tượng trên ở 

phương Đông và nhận ra rằng nó đồng nghĩa với sự ra đời của nhà vua mới xứ Judea”, từ đó dẫn dắt họ lên đường tìm 

kiếm Đấng Hài Đồng. 

Giáo sư người Anh cũng chỉ ra rằng sự kiện thiên văn trên đặc biệt hiếm gặp, với hiện tượng các hành tinh thẳng hàng 

như thế sẽ không xuất hiện trong vòng 16.000 năm nữa. Và vào lúc đó, vị trí xuân phân cũng không nằm ở chòm 

Bạch Dương. Thậm chí, sau khi tính toán thêm 500.000 năm nữa, nhà nghiên cứu cho hay ngôi sao Giáng sinh sẽ 

không mọc lên một lần thứ hai. (Theo Báo Công Giáo và Dân Tộc, website: cgvdt.vn)  

Như thế cứ theo nghiên cứu khoa học thì ngôi sao Belem có thể là một hiện tượng độc nhất vô nhị chỉ xảy ra một lần 

trên thế giới. Nhưng có hiện tượng thiên văn như thế hay không thực ra không quan trọng mà sứ điệp của đoạn Phúc 

Âm Matthêu về sự xuất hiện của ngôi sao lạ khiến các Đạo Sĩ đi tìm vị vua mới sinh mới quan trọng. Theo Thầy 

Consolmagno, người vừa là giám đốc vừa là Chủ Tịch Qũy Đài Thiên Văn Vatican thì “Một mầu nhiệm đối với tôi là 

làm thế nào mà cuối cùng các Đạo Sĩ lại nhận ra Chúa Giêsu khi họ gặp Người? Lúc ấy cũng như bây giờ, những 

người miệt mài trong ngành bác học thường không thành thạo các thực tại của đời sống thường nhật… Ít nhất là đối 

với tôi, bé thơ nào trông cũng y như những bé thơ khác. Ấy thế nhưng họ lại biết phải để tặng phẩm của mình lại cho 

một bé thơ nghèo khổ nằm trong máng cỏ. 

  

Và có lẽ phần quan trọng nhất của câu truyện về các Đạo Sĩ không có bất cứ liên hệ gì tới ngôi sao cả. Sau khi rời 

quê hương, vì bất cứ lý do gì, và sau khi gặp được Đấng họ nhận là vua, họ đã làm một điều bất ngờ nhất: họ trở về 

quê hương. Trở về với ông xếp khó tính, hay cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. Trở về với những bài tính 

thiên văn học buồn tẻ. Trở về bằng một lộ trình khác. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi họ. Nhưng không thay đổi đời sống 

hay việc làm của họ, hay cung cách họ khám phá ra sự thật. 

  

Các Đạo Sĩ là các nhà bác học, giống các nhà bác học đang làm việc tại Đài Thiên Văn Vatican. Nhưng bác học 

không phải là lộ trình duy nhất dẫn tới sự thật. Các người chăn chiên cũng khám phá ra con trẻ trong máng cỏ. Họ 

được linh hứng bởi bài ca thiên thần. (Thật là lạ, không ai yêu cầu các người chăn chiên ngày nay “giải thích” bài 

ca ấy!)” (Theo báo Công Giáo.Info) 

  

Câu truyện về các Đạo Sĩ linh hứng để ta nhìn vào chính cuộc hành trình của mình. Chúng ta đang đi tìm điều gì? Tại 

sao ta lại đi tìm? Làm thế nào ta nhận ra nó khi thấy nó? Và ta có can đảm đủ để trở về quê hương với nó không, khi 

đã tìm thấy nó?                                                                                                    Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  (Sưu tầm)                                     


