
 Quí vị và các bạn thân mến! 
 
Khoảng năm 1994, nghĩa là bốn 
năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ 
ngay tại chiếc nôi khai sinh của nó 
là Nga. Có hai người Mỹ được mời 
sang nước này để dạy về đạo đức 
trong một số trường trung học của 
họ. Bộ giáo dục của nước này cũng 
thỉnh cầu họ giảng dạy trong các 
nhà tù, các xí nghiệp, các sở cảnh 
sát và cứu hỏa, cũng như tại một 
viện mồ côi. Riêng tại viện mồ côi 
này có khoảng một trăm em cô nhi 
đã từng bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là nạn 
nhân của những hành động lạm 
dụng đủ mọi hình thức. Một trong 
hai người Mỹ này đã kể lại câu chuyện sau đây: 
 
Sắp đến Lễ Giáng Sinh, đây là lần đầu tiên các em trong 
viện mồ côi này có dịp nghe nói về Lễ Giáng Sinh. Chúng 
tôi kể cho các em nghe chuyện Mẹ Maria và thánh Giuse lên 
đường đi Belem, không 
tìm được chỗ trong quán 
trọ, các Ngài đã đi đến 
một hang súc vật, tại đó 
Hài Nhi Giêsu đã chào 
đời và đặt nằm trong một 
máng cỏ. 
 
Các em đã tỏ ra rất chăm 
chú khi lắng nghe câu 
chuyện. Ðể chuẩn bị Lễ 
Giáng Sinh, chúng tôi 
trao cho các em ba thùng 
giấy carton để các em 
làm máng cỏ. Các em 
chia từng nhóm nhỏ để 
cắt giấy và xếp lại cho 
thành một máng cỏ. 
Ngoài ra các em cũng 
được cho một số giấy khác để cắt hình Hài Nhi Giêsu. 
Tôi đến từng nhóm để giải thích, giúp các em cắt và ráp 
giấy, tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp theo đúng ý muốn 
của chúng tôi, nhưng tôi đã phải sửng sốt và dừng lại trước 
một máng cỏ lạ thường của một em bé tên là Misa khoảng 
sáu tuổi, em vừa hoàn thành công tác. Nhìn vào trong máng 
cỏ của em, tôi thấy có hai hài nhi. Tôi liền cho gọi người 
thông dịch tới và hỏi xem tại sao em bé này lại làm đến hai 
hài nhi? 
Misa thuật lại câu chuyện Giáng Sinh mà chúng tôi đã kể 
cho em nghe, sau đó em bắt đầu phần tự biên của em như 
sau:  
 
_ Khi Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào trong máng cỏ, Ngài đã 
nhìn em và hỏi rằng em có chỗ nào để ở không? 
Em nói với Ngài rằng, em không có cha, không có mẹ, cho 
nên em không biết phải đi về đâu. 
Chúa Giêsu liền nói với em rằng: _  Em có muốn đến với 
Ngài không? Em nói với Ngài, em không có thể đến ở với 

Ngài vì em không có quà để 
tặng cho Ngài. Nhưng em ước 
ao được ở với Chúa Giêsu đến 
độ em nghĩ phải tìm cho mình 
có được một món quà và món 
quà mà em dâng tặng cho 
Ngài chính là làm cho Ngài 
được ấm áp, cho nên em hỏi 
Ngài:  
_ Nếu con làm cho Ngài được 
ấm áp, đó có phải là món quà 
chưa? 
 
Ngài liền nói với em: _ Nếu 
con làm được như thế thì còn 
có món quà nào tốt hơn nữa? 
 

Thế là em liền leo lên nằm trong máng cỏ. Chúa nói với em 
rằng, em có thể ở với Ngài mãi mãi. 
 
Nghe Misa kể chuyện, nước mắt tôi trào ra khóe mắt, hai tay 
ôm lấy mặt, đầu cúi xuống bàn và hai vai run lên vì xúc động. 

Misa đã thực sự tìm 
được một người sẽ 
không bao giờ bỏ rơi 
em nữa, một người sẽ 
luôn ở mãi mãi với 
em. 
 
Quí vị và các bạn 
thân mến, 
 
Chắc chắn năm nào 
trong Nhà Thờ Giáo 
Xứ cũng chuẩn bị 
một hang đá. Trong 
gia đình chúng ta, 
nhiều người cũng dọn 
một máng cỏ. Hang 
đá, máng cỏ là biểu 
tượng gợi cảm nhất 

của Mùa Giáng Sinh. Nhìn vào đó dù có cứng cỏi đến đâu tâm 
hồn nào cũng cảm thấy lắng dịu vì sự bình an toát ra từ đó. 
Trong máng cỏ, chúng ta có thể tưởng tượng Hài Nhi Giêsu 
đang cần một chút hơi ấm tình người chúng ta. Kỳ thực, chính 
Ngài mới là Ðấng đến để làm cho chúng ta một chỗ ở và 
mang lại cho chúng ta hơi ấm đích thực của bình an, của 
thanh thản, của hân hoan. Bên cạnh Ngài chúng ta sẽ tìm 
được một nơi cư ngụ an toàn và hạnh phúc. Nơi Ngài chúng ta 
sẽ tìm được một niềm hạnh phúc mà không gì trên trần gian 
này có thể mang lại. 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, xin Chúa hãy đến phá tan mọi 
giá lạnh cô đơn trong tâm hồn chúng con, xin Chúa hãy đến 
để dẹp bỏ mọi tâm tình nhỏ nhen và bao thứ hàng rào ích kỷ 
trong chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự 
hiện diện nâng đỡ của Chúa, để giữa những thử thách của 
cuộc đời chúng con vẫn luôn luôn tiến bước trong hân hoan 
và phấn khởi. 

( Radio Veritas Asia) 
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