
“LÌ XÌ CHO... CHÚA GIÊSU” 
 

 
Sáng kiến ban ñầu có lẽ là của các bạn Nhóm DOJ ( Disciples of Jesus – Môn ðệ 
Chúa Giêsu ) từ cách ñây 3 năm. Nghe “lì xì cho Chúa Giêsu”, chắc không ít người 
trợn mắt kết luận: “Bậy bạ ! Vớ vẩn !” Chúa Giêsu chứ có phải trẻ con ñâu mà dám 
bảo là lì xì ? Nhưng nếu bình tâm một chút, lại chịu khó ñi một chuyến với DOJ trong 
ðêm Giao Thừa, ta mới ngộ ñược, và cười xòa một cái. 
Phản ứng hồi ấy của tôi cũng thế. Năm 2007 tôi ra Bắc lo bánh chưng Tết cho các 
bệnh nhân phong, về lại Sài-gòn nghe các bạn có ñi “lì xì cho Chúa Giêsu” kể lại mới 
hiểu ra và thấy dễ thương quá. 
 
ðến năm ngoái 2008 thì tôi xin nhập cuộc luôn, và ðêm Giao Thừa, tôi ñã ñược giao 
nhiệm vụ, xuất phát từ sân Nhà Thờ Hy Vọng, chỉ huy một “cánh quân” mấy chục 
bạn trẻ tỏa ra thành nhiều toán nhỏ, mất hút về hướng các quận Tân Bình, Gò Vấp, 
Hóc Môn. Chúng tôi tay xách nách mang, có lúc cưỡi Honda tạt vào bên vệ ñường, 
có lúc cuốc bộ chui sâu trong ngõ hẻm. Mãi ñến 3g sáng Mùng Một Tết, hết sạch 
quà thì coi như hoàn thành công tác. Mọi người í ới gọi ñiện thoại hỏi thăm nhau ở 
các cánh. Cười cười nói nói, có bạn nghẹn ngào khóc: “Cha ơi, ñúng là con ñã gặp 
ñược Chúa Giêsu ñêm nay...”  
 

         
 
Năm nay, Tết Kỷ Sửu, không thấy thủ lĩnh Ngọc Danh của Nhóm DOJ ñứng ra tổ 
chức, nhưng tinh thần ñi “lì xì cho Chúa Giêsu” vẫn ñược thực hiện. Không chỉ một 
cánh do Nhóm Fiat, mà còn thêm nhiều cánh khác do các nhóm có tên lẫn không có 
tên, ñã từng tham gia với DOJ mấy năm trước, bây giờ cứ tự ñộng họp lại, ai cho gì 
cũng nhận hết, lại mua thêm các món như mứt, ñường, muối, xì dầu, mì tôm, ñặt 
thêm bánh tét, gói tất cả thành những món quà trân trọng xinh xắn dành cho người 
nghèo, dù trị giá vật chất chỉ ñáng mấy chục ngàn, tép riu so với các thứ quà cáp 
biếu xén xếp lớn hoặc hối lộ cán bộ ! 
 
Nhưng “nghèo” ở ñây là thế nào ? Tinh thần của Nhóm DOJ ñã chủ trương ngay từ 
ñầu rằng: tất cả những ai ñúng ðêm Giao Thừa rồi mà vẫn còn phải lang thang vất 
vưởng ngoài ñường khuya, còn vật vã co ro bên mái hiên nhà người ta, có quê ở 



ñâu ñó xa tít mà không về ñược, ñã từng có một mái ấm ngày xửa ngày xưa mà nay 
phải ly tán ñể tha phương cầu thực, tất cả, tất cả ñều trở thành những... Giêsu của 
Sài-gòn hoa lệ và hiện ñại hôm nay.  
 
Vậy, ai muốn gặp Giêsu, xin hãy cùng chúng tôi ra ñường ñúng ðêm Giao Thừa. Gói 
quà ñem trao thật ra chỉ là cái cớ ñể bắt chuyện, ñể hỏi thăm một lời tử tế. Cái chính 
ñể “lì xì” cho nhau, cả hai bên, kẻ ñi thăm cũng như người gặp ñược, lại chính là tấm 
lòng, là tình người.  
 
Của ñáng tội, những cái gọi là “tấm lòng”, là “tình người” bây giờ hình như thành 
chuyện xa xỉ, chuyện văn chương lãng mạn. Chủ nghĩa xã hội chọn theo lý thuyết 
duy vật vô thần nên cứ lần hồi làm biến thái lương tri con người ta, khiến con người 
ta chỉ còn biết quay quắt làm nô lệ cho cái bụng của bản thân, từ ñấy thành ra vô 
nhân vô ñạo, nhẹ nhất cũng là vô cảm vô tình, thản nhiên ñối với những người cũng 
là người y như mình, ñang sống bên cạnh mình, ngay chung quanh mình.  
Trịnh Công Sơn ôm ñàn hát: “Sống trong ñời sống cần có một tấm lòng...” Hóa ra, 
con người ta sống trong cái thế giới thiếu tấm lòng nhiều quá, thì ñến một hôm, 
chính tấm lòng mình chợt thức tỉnh, tự nhủ không thể cứ sống mãi thế này, buồn 
lắm, khốn nạn lắm, phải sống khác, suy nghĩ khác, cư xử khác. Rồi ñang lúc loay 
hoay chưa biết khởi ñi từ ñâu ñể hồi sinh tấm lòng của chính mình và của mọi người, 
thì những sáng kiến như của Nhóm DOJ bật ra, ai bắt ñược thì thấy rộn lên một nỗi 
vui, hưởng ứng ngay. 
  
Tôi nhớ năm ñầu tiên tổ chức ñi “lì xì cho Chúa Giêsu”, có anh bạn trẻ ñến gần Giao 
Thừa rồi mà chưa kiếm ñược cớ gì chính ñáng ñể thoát ra khỏi nhà mà ñi lang thang 
với các bạn trong nhóm. ðương nhiên bầu khí sum họp gia ñình là thiêng liêng, ñâu 
có bỏ ñi ñược, thế nhưng vẫn có một vẫy gọi của tấm lòng nó mạnh quá, khiến cho 
cậu nhấp nha nhấp nhổm. Ông bố trong nhà, vốn là dân tu xuất, ñể ý thấy, nghi cậu 
con muốn lỉnh ra khỏi nhà ñi chơi với bồ, ông trừng mắt truy hỏi. Thế là cậu con ñành 
khai ra sự thể nguồn cơn. Ông bố buột miệng bảo: “Ơ, chuyện hay thế, sao không 
nói sớm cho bố biết...” Vậy là ðêm Giao Thừa ấy có cả một gia ñình vợ chồng con 
cái kéo hết ra ñường ñi... “lì xì cho Chúa Giêsu”  !  
 
Năm nay suy thoái kinh tế thế giới trầm trọng, còn kinh tế trong nước thì mấy ông bộ 
trưởng, mấy tay giám ñốc sở của ta vốn ñã kém tài lại yếu ñức, toàn là làm láo báo 
cáo hay, tham nhũng choe choét, ñâm ra dân khổ quá, khổ hơn mấy năm trước 
nhiều. Cái khổ khách quan ñã là khổ, nhưng còn phải è cổ gánh thêm cái khổ gây ra 
do chính những “ñầy tớ nhân dân”, thì ôi chao, khổ không còn biết ñể vào ñâu !  
 
Nông dân ñược mùa nhưng thóc lúa bị tư thương phối hợp ngầm với cán bộ nhà 
nước ñể ép giá mua rẻ. ðến người trồng hoa chỉ hy vọng bán ñược mùa Tết, vậy mà 
bây giờ phải ñem hoa, ñem cây cảnh ñổ hết ra hai bên Quốc Lộ mà bán tống bán 
tháo. Công nhân các nhà máy bị quịt lương sau bao nhiêu ngày tăng ca, nhiều nơi 
còn bị sa thải hàng loạt mà không có trợ cấp thất nghiệp.  
 
Tôi biết ở một quận vùng ven, có nơi anh em xa quê ñến Tết, không những không có 
tiền về lại quê, lại còn không ñủ tiền trả nhà trọ, bị chủ nhà tống khứ hết, ñành ra 
nghĩa ñịa che chắn mấy cái vỏ thùng cáctông, chắp vá thêm mấy tấm bạt nilông cũ 
rách mà sống chung với người ñã chết. Hết mùa mưa cũng ñỡ khổ, nhưng lại trúng 
ñợt Sài-gòn trở lạnh khác hẳn mọi năm, cứ phải ñốt giấy rác mà sưởi.  



 
Bên Công Giáo mình anh chị em Tông ðồ Giáo Dân biết ñược về báo với cha, ñang 
còn họp bàn tìm cách giúp họ thế nào, thì ñược tin bên Phật Giáo họ ñã mở toang 
cửa Nhà Chùa ñón những người cơ nhỡ ñáng thương ấy vào nương náu. Vừa 
mừng vừa buồn, mừng vì thấy người nghèo ñã ñược trợ giúp ñến nơi ñến chốn, 
nhưng lại buồn vì thấy hệ thống và cơ chế ñạo mình còn nặng nề quá, chẳng Dòng 
Tu nào, chẳng Nhà Thờ Giáo Xứ nào dám “chơi ñẹp” như bên Nhà Chùa !  
 
Vậy ra, có tấm lòng không thôi, quý ñấy, nhưng vẫn chưa ñủ. Còn cần phải hành 
ñộng nữa. Thì ñây, chẳng phải kế hoạch quy mô hành ñộng gì to tát, cứ ðêm Giao 
Thừa, các bạn trẻ lại “xuống ñường” hành ñộng với tất cả tấm lòng bằng việc ñi “lì xì 
cho Chúa Giêsu” !  
 
Vậy nếu có ai ñêm nay xuất hành xông ñất khuya, có ai ngồi nhà hàng ăn bát phở 
nóng Giao Thừa, chợt trông thấy một nhóm mấy bạn trẻ cứ rà rà xe Honda, ñảo tới 
ñảo lui trong ngõ hẻm, dưới gầm cầu, nơi xó chợ vắng tanh, lại chở theo những túi 
quà ñựng trong bao xốp màu trắng, mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai trong ñêm, thì 
xin thưa: ấy chính là những “tấm lòng” ñang ñể cho Thần Khí cuốn ñi gặp gỡ chính 
Chúa Giêsu giữa lòng ñời !  
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