
GIÁNG SINH VỚI NGƯỜI VIỆT THA HƯƠNG TẠI 
HOA  KỲ. 
 

Thiện Ý. 
 
Thấm thoát mà đã 41 năm xa quê hương kể từ sau biến cố 30-4-
1975, người Việt khắp nơi ở hải ngoại nói chung, tại Hoa Kỳ nói 
riêng, không phân biệt tôn giáo, đã và đang chuẩn bị đón mừng 
ngày Giáng sinh thứ 2016 của Đấng Cứu Thế với các sinh hoạt,  ý 
nghĩa và tâm tình khác nhau. Bởi vì, Giáng sinh đã vượt ra ngoài ý 
nghĩa tôn giáo, đi vào truyền thống sinh hoạt văn hoá nhân loại, để 
trở thành dịp vui chung của mọi người trên trái đất. 
 
Theo lịch mục vụ của Giáo hội Công giáo, mùa vọng Giáng sinh, 
thường gọi tắt là Mùa Vọng, là ba tuần lễ đầu của tháng 12, mang 
ý nghĩa là thời gian trông chờ Chúa đến. Trong thời gian này, các 
tín đồ thường chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón mừng Chúa đến, 
theo ý nghĩa Thánh Vịnh về Giáng sinh, rằng ‘‘ đồi cao san cho 

bằng, thung lũng lấp cho đầy, đường cong uốn cho thẳng, hãy 

dọn đường cho  Chúa đến ’’. Thể hiện ý nghĩa này, các giáo dân 
thường có thói quen tham dự các cuộc cấm phòng hay tĩnh tâm, 
linh thao, xưng tội rước lễ, hãm mình đền tội và làm nhiều việc 
lành phúc đức, hòa giải với anh em, chia xẻ cơm ăn áo mặc với anh 
em nghèo khổ, khốn cùng.  
       
Thông thường hàng năm, vào tuần lễ  thứ tư và cũng là tuần lễ cuối 
cùng của mùa Giáng sinh, các nhà thờ Công giáo Việt Nam tại 
thành phố Houston và các vùng phụ cận, thuộc giáo phận 
Galveston Houston, đều thiết kế những cây thông  và hang đá trang 
hoàng đèn sao lấp lánh, vốn là những biểu tượng không thể thiếu 
trong mùa Giáng sinh. Đặc biệt tại thành phố Houston, bang Texas 
hàng năm từ nhiều năm qua, năm này cũng thế, Cộng đồng Công 
giáo Việt Nam đều long trọng tổ chức đại Lễ Giáng sinh, tập trung 
hàng chục ngàn giáo dân tại Geoge Brown Convention Center ở 
Down Town Houston. Đại Lễ Giáng sinh thường diễn ra từ 4 Giờ  



chiều tối ngày 24 Tháng 12 hàng năm,do Đức  Tổng Giám mục 
Giáo phận Galveston Houston chủ tế,cùng với sự đồng tế của các 
linh mục Việt – Mỹ trong Giáo phận; với nhiều ca đoàn của các 
giáo xứ Việt Nam trong giáo phận trình diễn hợp xướng thánh ca 
Giáng sinh để ca mừng Chúa ra đời. Sau đó là  các nghi lễ đón 
mừng Chúa Giáng sinh được cử hành riêng tại mỗi giáo xứ.Đồng 
thời, các nha thờ thuộc giáo hội Chính thống, Tin lành thuộc nhiều 
giáo phái khác nhau, nhưng  cùng tôn thờ và có chung niềm tin về 
một Đấng Cứu Thế, cũng  cử hành các nghi thức riêng để đón 
mừng Giáng sinh. 
    Mặt khác, đối với mọi người không cùng tôn giáo, thuộc nhiều 
sắc dân khác nhau, không riêng gì người Việt Nam sống tại Hoa 
Kỳ, hàng năm mùa Giáng sinh khởi sự sau Lễ Tạ Ơn 
(Thanksgiving) vào cuối tháng 11, người ta bắt đầu chuẩn bị đón 
mừng  lễ Giáng sinh vào cuối tháng 12, là đêm 24 rạng ngày 25 
tháng 12. Bầu không khí Giáng Sinh bắt đầu lan toả khắp nơi nơi, 
từ các công, tư sở đến các cửa hàng ở các trung tâm thương mại, 
các siêu thị, bắt đầu trang hoàng những hình ảnh, màu sắc biểu 
tượng Giáng sinh, như cây thông giăng mắc đèn mầu, hỏa châu lấp 
lánh, Ông già Noel bằng hình ảnh hay hình nộm hoặc người thật 
hoá trang sống động, với nhạc Giáng sinh réo rắt khắp nơi nơi. 
          
Trong khi đó, các tư gia của người Việt tha hương, cũng  trang trí 
cây thông Giáng sinh trong nhà và treo đèn kết hoa ra tận cửa, 
trước sân, trên mái nhà, với ánh đèn chớp sáng đủ màu. Một số gia 
đình, nhất là các tín đồ Thiên Chúa Giáo theo truyền thống Đông 
Phương như Việt Nam ta, thì vẫn giữ lại phần nào lối trang trí 
Giáng sinh truyền thống như những Giáng sinh năm nào ở quê nhà, 
với hang đá Bethlhem có máng cỏ bò lừa và hình tượng Chúa Hài 
Đồng nằm trong máng cỏ, hai bên có Cha nuôi và Mẹ Người là 
Thánh Giuse và đức Maria, cùng Ba Vua và các Thiên Thần bao 
quanh thờ lậy. Ngoài  hang đá trên cao là hình Thiên thần thổi loa 
loan báo tin vui với lời chúc tụng ‘‘ Vinh danh Chúa Cả trên 

Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm’’.  
          



Đồng thời cũng là để chuẩn bị cho ggày Giáng sinh, từ mấy tuần 
trước lễ Giáng sinh, người ta lo gửi thiệp chúc mừng đến thân 
nhân, bạn bè ở xa và mua quà tặng cho nhau. Và vì vậy, đối với 
các nhà kinh doanh, đây là một trong những mùa gặt hái lợi nhuận 
thương vụ lớn nhất trong năm. Tất nhiên, trái ngược lại, đối với 
giới tiêu thụ, thì đây lại là dịp phải tiêu tốn tiền bạc nhiều, theo tập 
quán và hấp lực của mùa “ Big sale’’, để làm công việc mua sắm 
theo truyền thống Giáng sinh vốn là như  thế. 
    
         Tựu chung, Giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của tôn 
giáo, của những người tin vào mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa 
giáng trần  cứu chuộc nhân loại, mà đã trở thành ngày Lễ hội vui 
chung cho toàn thể nhân loại trên trái đất. Bởi vì Giáng sinh đã 
vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo, để trở thành một truyền thống sinh 
hoạt văn hoá tốt đẹp của nhân loại. Và vì vậy, mùa Giáng sinh, 
chính là thời khỏang mà mọi người dù có niềm tin hay không vào 
mầu nhiệm Giáng sinh, đều có những sinh hoạt cần thiết chuẩn bị 
cho ngày vui chung này. 
                Thiện Ý 
     Mùa Giáng sinh 2016 
 
          
 


