
 

MÓN QUÀ GIÁNG SINH 
 

Đầu tháng 12 năm 2011, người bạn về thăm Việt Nam, trở lại Úc. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật, cô 

mời gia đình tôi đến một nhà hàng nhỏ, cùng ăn sáng. Trong lúc chờ thức ăn mang ra, cô để lên 

mặt bàn một gói nhỏ, cô nói: "Tặng chị quà Việt Nam, thay cho quà Giáng Sinh năm nay nha". 

Tôi cám ơn và mở ra: Một bao kẹo hình quả cau cắt đôi, một bao bánh Pía Sóc Trăng và một 

hình trái tim, dày hơn 1 millimetre, bằng loại nhựa cứng và trong. Hình trái tim này lớn bằng 

đường kính trái chanh lớn. Trong trái tim này, ảnh Chúa Giêsu mặc áo khoác màu xanh, đang 

cõng con cừu nhỏ trên vai, mặt sau hình Chúa, là một nhánh lúa, với những hạt mẩy, chín vàng 

đều đặn, nhánh lúa cong xuống theo chiều thẳng đứng của trái tim, màu sắc của hai ảnh nhỏ này, 

không được đẹp như ý  tôi thích...  

 

Vì là người ăn uống kiêng cữ, tôi đã "chê" kẹo VN và trong lòng "từ chối" cả ảnh Thiên Chúa 

luôn! Thức ăn được mang ra, tôi cất kẹo bánh và ảnh Chúa vào giỏ xách và quên luôn món Quà 

Giáng Sinh đầy ý nghĩa và quý giá này! 

Khoảng 2 tuần sau, buổi sáng hôm đó có cơn mưa nhỏ, tôi nghe trong lòng vui vẻ, nôn nao như 

sắp có khách quý đến nhà vậy. Khi đang rửa chén, miệng tôi hát nhỏ bài thánh ca, thì nghe có 

tiếng xe gắn máy của người đưa thư, rồ ga chạy ngang qua nhà.  

 

Rửa chén xong, tôi đi nhanh chân bước ra ngoài để lấy thư. Trời mưa vừa tạnh, trên cỏ và các lá 

rơi nằm trên mặt đất được ánh nắng ban mai chiếu vào, thành ánh sáng lóng lánh, thật vui mắt. 

Trong hộp thư trống rỗng, tôi quay vào nhà, có vật gì chiếu sáng trên đường driveway, tôi đi đến 

gần và nhìn thấy: Hình Chúa Giêsu vác chiên nhỏ trên vai, ướt sũng nước và đầy bụi đất!  

QUÀ GIÁNG SINH mà người bạn đã mang từ Việt Nam về tặng cho tôi, tôi đã "chê", đã quên 

mất, không biết sao, giờ lại nằm đây? "Bao lâu rồi Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con? Vết nứt rạn 

trên mặt trái tim, kèm theo bụi đất..Bao nhiêu lần bánh xe con đã lăn qua? Bao nhiêu lần, tội lỗi 

con đã đè nặng trên trái tim đau khổ của Người" ??? 

 

Đặt vật Thánh vào lòng hai bàn tay, tôi vội vã vào nhà với hai tay chắp lại phía trước ngực, như 

người vừa rước Thánh Thể. Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, tôi ước gì có thể dùng chính nước 

mắt hối lỗi này, để lau sạch những bụi đất, còn bám trên ảnh Chúa. Tôi lấy kính đeo vào, nhìn rõ 

xem bao nhiêu vết nứt trên mặt trái tim, có bị cắt, phạm vào ảnh Chúa không? Có nhiều vết trầy 

nhỏ và 4 đường nứt dài, nhưng thật may mắn, nhờ lòng khoan dung của Thiên Chúa, không có 

vết nào phạm đến ảnh Chúa!  

 

Tôi quỳ xuống trước bàn thờ Chúa, phía dưới là hang đá Noel, mà tôi đã trưng bày cả tháng 

trước, miệng thì thầm đọc kinh Ăn Năn tội. Tôi xin lỗi Chúa với những giọt nước mắt không sao 

kềm hãm được.. Tôi đặt ảnh Chúa vào hang đá, cạnh bên máng cỏ có Chúa Giêsu Hài Đồng... 

 

Tôi nghe có tiếng bấm chuông ngoài cửa, lau vội nước mắt, tôi đi nhanh ra cửa, phía ngoài là hai 

cô gái trẻ đạo Tin Lành, họ đã đến đây lần trước, tôi từ chối vì rất bận. Lần này thì khác, tôi vui 

mừng mời họ vào nhà, tôi muốn cho họ biết: "Đấng Cứu Thế vừa Giáng Sinh trong hang đá của 

tôi". Hai cô gái trẻ vui mừng không kém vì nghĩ rằng họ sẽ ở lại lâu với bài giảng dài, từ cuốn 

Thánh Kinh mà họ mở sẵn để nói. Tôi xuống bếp pha trà mang lên mời khách. Rồi tôi giành nói 

hết, vì như có một dòng thác lũ, một ngọn núi lửa đang tuôn trào những nham thạch, sôi sục và 

nóng bỏng trong lòng, thúc đẩy tôi nói.  
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Tôi kể lại từ đầu, tôi đã ao ước được gặp Chúa như thế nào và Thiên Chúa, Đấng giàu lòng 

thương xót đã đến với tôi qua món QUÀ GIÁNG SINH này, như thế nào và tôi kết luận: "Như 

hai cô thấy, tôi là người Công Giáo, tôi yêu Chúa nhưng với một Đức Tin yếu ớt và sai lầm! Tôi 

đã sống Đạo như một người tàn tật! Mù loà để không thấy Chúa nơi anh chị em quanh mình! 

Điếc, lé vì bao lần được gần gũi các Linh Mục, các Soeurs, nghe bao nhiêu lời khuyên dạy của 

các Ngài về Lời Chúa, trong Tin Mừng, trong Phúc Âm, trong đời sống tận hiến của các 

Ngài...Tôi vẫn muốn nghe Chúa nói theo cách thức tôi muốn! Tôi đã là người có trái tim tham 

lam, tôi đã đến tham dự bao nhiêu Thánh Lễ, để rồi nơi bàn thờ của Người, tôi đã đặt lên đó, bao 

lời than van, thay vì dâng lời cảm tạ về bao điều mình được, tôi tiếp tục chồng chất lên bàn thờ 

Chúa, bao lời cầu xin, nhiều đến độ che lấp Thánh Giá Chúa...Vậy mà Đấng Tình Yêu vẫn kiên 

nhẫn với tôi, một con người tội lỗi, đang như một xác chết mục nát dưới chân Ngài..Không một 

lời trách móc, ngài đã cúi xuống, nâng tôi dậy và cõng vác con chiên yếu hèn này lên...Tôi còn 

dám mở miệng ca ngợi một Đấng nào khác, ngoài Đấng đã hết lòng yêu thương và cứu chữa 

tôi".. 

 

Cùng với tôi, hai cô gái trẻ nhìn vào hang đá, nơi đó Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đang quỳ 

cạnh bên Chúa Giêsu hài đồng, cách yêu thương và kính trọng: "ĐẤNG CỨU THẾ"! 

Hai cô im lặng, cúi đầu, gấp quyển Kinh Thánh lại và cáo từ ra về. Tôi quay vào nhà, đến quỳ 

bên hang Bêlem, tiếp tục cùng với các Thiên Thần, ba vị vua, các vị chăn chiên đầu tiên và cả 

hai con bò, lừa, chúng tôi cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa: 

 

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình an dưới thế cho người Thiện tâm" 

Autumn Huỳnh 
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