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Khi ở giáo xứ miền quê Corigin-Kulin trong vòng đai lúa mì (Wheatbelt) của Tây 

Úc, buổi tối tôi thường đi bách bộ đọc kinh trên sân nhà thờ. Một hôm tôi nhìn lên 

bầu trời đầy sao và thấy ngôi sao mang hình thập tự làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện 

của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu kể lại trong cuốn Một Tâm Hồn. Đó là chuyện lúc 

còn nhỏ đi lễ sớm với ba nhìn lên bầu trời thấy ngôi sao hình chữ T cô bé Têrêsa nói 

với ba rằng: ‘Ba ơi! Tên con đã được viết trên trời’. Bất chợt tôi bỗng có cảm hứng 

để viết lên bài Ngọt Ngào Tình Yêu bắt đầu với câu nói đó: Tên con được viết, được viết trên trời, trên trời cao 

sáng ngời, giữa muôn ngàn vì sao….  

Nhìn trời đêm đầy sao, nhất là nơi miền quê yên tĩnh không có ánh đèn điện, thường mở rộng lòng chúng ta ra 

với cõi bao la, hay gợi lên những xúc động sâu xa trong tâm hồn. Có lẽ vì thế mà nhân loại từ ngàn xưa đã tin 

rằng tinh tú trên trời có ảnh hưởng trên định mệnh mỗi người. Niềm tin tưởng này cho rằng mỗi người chúng ta 

được sinh ra dưới ảnh hưởng của một số vì sao. Nếu sinh ra dưới những vì sao tốt, thì cuộc đời sẽ sáng sủa, hanh 

thông, thành đạt. Ngược lại, nếu sinh ra dưới ảnh hưởng của các vì sao xấu, thì cuộc đời sẽ luôn gặp vận xấu 

hoặc những chuyện không may. Khoa tử vi dựa trên sự tin tưởng này để đoán định mệnh một đời người. Mỗi lá 

số tử vi dựa trên giờ, ngày, tháng, năm sinh mà an sao, tức chia các chòm sao vào từng cung riêng biệt rồi từ đó 

giải lá số cho thân chủ. Khoa tử vi không chắc đã đoán đúng mệnh số của con người, nhưng nó nói lên sự tin 

tưởng lâu đời của con người vào mối giây huyền bí nối kết trời và đất. 

Người ta còn tin tưởng rằng, các vì sao chẳng những ảnh hưởng trên từng người, mà còn ảnh hưởng trên từng 

dân tộc, từng quốc gia nữa. Hằng năm trong những ngày đầu năm mới, các nhà chiêm tinh nổi tiếng thường đưa 

ra những lời tiên đoán về tương lai của thế giới dựa trên sự di chuyển của các chòm sao trong vũ trụ. Chính vì 

niềm tin tưởng này, mà hơn hai ngàn năm trước, có ba nhà chiêm tinh, mà chúng ta thường gọi là “Ba Vua”, đã 

mất ăn mất ngủ vì một vì sao lạ, mà theo họ tiên báo về một ấu chúa đã ra đời, nên họ đã phải cất công vượt bao 

dặm đường để đi tìm. 

Cuộc hành trình đi tìm vị ấu chúa mới ra đời “Vì ngôi sao của Người xuất hiện ở Phương Đông” (Mt 2:2), tuy là 

một cuộc hành trình đầy khích lệ và tràn trề hy vọng, nhưng đôi khi cũng đầy trắc trở và nghi ngại. Chắc hẳn mỗi 

khi ánh sao soi đường chợt biến mất trên bầu trời, lòng họ cũng bất chợt hoang mang vì mất phương hướng. 

Nhưng dù những khi lòng tràn trề niềm tin, hay những lúc bị bóng mây nghi ngại che mờ, họ vẫn quyết tâm theo 

đuổi ý định ban đầu, Chính vì thế mà họ đã không thất vọng vì cuối cùng họ đã tìm được vị ấu chúa. 

Mặc dù có ánh sao lạ dẫn đường, ba nhà chiêm tinh cũng không biết được chắc chắn là ngôi sao đó sẽ dẫn họ đi 

tới đâu. Như thế, cuộc hành trình của họ cũng là một cuộc hành trình đức tin. Ngay cả khi họ đã nhìn thấy Hài 

Nhi Giêsu và cung tiến Ngài lễ vật, hành động của họ vẫn phải đòi hỏi một hành vi đức tin. Vì nhìn thấy không 

hẳn đã tin. Không dễ gì có thể tin rằng hài nhi bé bỏng yếu đuối nằm trong máng cỏ đó là vị cứu tinh sẽ làm biến 

đổi thế giới. 

Hành trình đi tìm vị ấu chúa của ba nhà chiêm tinh có thể là mẫu mực cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta. 

Tuy chúng ta đã biết, bằng đức tin, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhưng chúng ta vẫn chưa diện đối diện với 

Ngài, nên chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc hành trình đi tìm Ngài.  Hơn nữa, dù có đức tin, chúng ta vẫn không 

thể trả lời được hết mọi vấn nạn của đời sống nhân sinh. Do đó, chúng ta vẫn đang là những lữ khách dong duổi 

đi tìm, vẫn còn đang miệt mài tiến về phía trước.   

Ba nhà chiêm tinh được ánh sao lạ dẫn đường tới Belem gặp Hài Nhi Giêsu, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy ngôi 

sao đó bởi vì họ đã dám đi trong bóng đêm. Thực ra, giữa ánh sáng chói chang của ban ngày chúng ta không thể 

nhìn thấy các vì sao mà chỉ có thể nhìn thấy chúng trong bóng đêm. Đêm càng tối thì chúng càng tỏa sáng. Hiểu 

theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là những kẻ ‘dạ hành’. Tuy nhiên, chúng ta không còn sợ bóng tối nữa 

bởi vì cùng với Đức Kitô, ánh sáng đã đến thế gian, ánh sáng đã xua tan bóng tối và bóng tối không thể phủ lấp 

ánh sáng được nữa. 

Ước gì ngọn đèn đức tin của chúng ta không bao giờ tắt. Ước gì ánh sáng của nó giúp chúng ta nhìn thấu qua 

bóng tối của thế gian này, cho đến khi chúng ta tới được Belem trên trời, nơi chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Kitô 

trong vinh quang chói lọi.        
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