
 

 

 

 

Mùa Xuân đến làm đẹp đất trời. Những cành đào đua nhau 

khoe sắc. Những chồi non bụ bẫm nhú ra khỏi cành cây khô 

khẳng. Chợ búa đông vui và đẹp đẽ với những hàng hoá đủ 

mọi loại. Những tà áo mới tha thướt làm đẹp phố phường. 

Trong khung cảnh vui tươi tấp nập ấy, khuôn mặt mọi người 

như rạng rỡ tươi cười. Mùa Xuân đem đến nhiều vẻ đẹp. 

Cao quý nhất là những nét đẹp văn hoá dân tộc đậm đà mầu 

sắc Tin Mừng.  

 

Ngày Tết có nét đẹp của lòng biết ơn. Năm hết Tết đến, 

người Việt nam thường nhớ đến công ơn của những người 

đã giúp đỡ mình trong năm qua. Biết ơn là một nét đẹp văn 

hoá đáng trân trọng và cũng là một điều hợp lý. Năm 2000 

phải biết ơn 1999 năm qua. Dòng sông lớn phải mang ơn 

những con suối nhỏ. Hạt lúa phải nhớ ơn những hạt mưa, hạt 

nắng, hạt phân. Ngày hôm nay phải biết ơn ngày hôm qua. 

Thế hệ này phải nhớ ơn thế hệ trước. Đời sống ta chịu ơn 

biết bao người. Cảm nghiệm sâu xa chân lý này, nên mỗi dịp 

Tết đến, người Việt nam ta thường bày tỏ lòng biết ơn với 

ông bà, cha mẹ và các ân nhân. Những món quà nho nhỏ 

nhưng thắm đượm tình nghĩa làm vui cả người nhận lẫn 

người cho. Riêng với người Công giáo, bày tỏ lòng tri ân đối 

với Thiên chúa là một bổn phận không thể thiếu. Vì Thiên 

chúa chính là tổ tiên đã sinh thành nên ta. Vì Thiên chúa là 

ân nhân lớn nhất đời ta. Chính Người đã ban cho ta món quà 

cao quý nhất: đó là sự sống. Chính Người tiếp tục chăm sóc 

gìn giữ ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Biết ơn 

là việc làm của lương tri, cổ võ cho một thế giới mới chan 

chứa tình người. Biết ơn cũng là một giá trị đạo đức được 

Chúa Giêsu đề cao trong Tin Mừng.  

 

Ngày Tết có nét đẹp của sự cho đi. Ta gửi đi những cánh 

thiệp như những sứ giả của tình cảm yêu thương. Ta gửi đi 

những lời cầu chúc như tâm tình mến yêu tha thiết dành cho 

nhau. Ta sửa sang quét dọn nhà cửa để đón tiếp nhau. Ta 

dành thời giờ viếng thăm nhau để xiết chặt thêm tình thân ái. 

Ta ăn mặc tề chỉnh để tỏ lòng kính trọng nhau. Ta nói năng 

tế nhị để làm vui lòng nhau. Ta rộng rãi tặng tiền mừng tuổi 

cho con cháu. Tóm lại, tất cả những gì ta làm trong ngày Tết 

đều vì người khác và cho người khác. Đặc biệt trong lãnh 

vực ăn uống. Ngày Tết, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn 

thức uống cho gia đình, nhưng nhất là để mời khách. Khách 

vào nhà bao giờ cũng được mời thưởng thức ấm chè mới, 

nếm kẹo bánh ngon. Sự chiếu cố của khách làm vui lòng cho 

chủ. Sự vui vẻ của người nhận là hạnh phúc của người cho. 

Có niềm vui cho đi và có niềm vui lãnh nhận. Những niềm 

vui ấy tạo cho ngày Tết một nét đẹp đầy mầu sắc Tin Mừng: 

nét đẹp của sự quên mình, của sự quảng đại cho đi, của sự 

khiêm tốn đón nhận, của tình liên đới.   

 

Ngày Tết có nét đẹp của sự đổi mới. Thiên nhiên đổi mới 

với sự hồi sinh của cây cỏ. Phố phường đổi mới với những  

 

 

 

 

 

căn nhà mới, với những gian hàng mới và với quần áo mới. 

Hoà vào cái mới của đất trời, của xã hội, lòng người cũng 

nôn nao trong niềm hy vọng đổi mới bản thân và cuộc đời. 

Ai cũng mong tống tiễn những điều xấu vào quá khứ. Ai 

cũng mong đón nhận một tương lai tươi đẹp. Niềm mong 

ước đổi mới được thể hiện qua những cố gắng giữ vẻ mặt 

tươi cười, không tức giận, không nói những lời thô tục, 

những điều rủi ro, nhưng chỉ nói những điều tốt đẹp, đối xử 

hoà nhã với mọi người trong những ngày Tết. Phút giao thừa 

thật thiêng liêng. Nó đánh dấu một khởi đầu mới. Người ta 

tin rằng sống tốt đẹp những giây phút đầu tiên sẽ có ảnh 

hưởng tốt đến cả năm. Nên mỗi dịp Tết là một lần khuyến 

khích ta cố gắng đổi mới đời sống, đổi mới bản thân.  

 

Đổi mới đời sống là điều Chúa Giêsu tha thiết mong muốn 

nơi ta. Người không ngừng mời gọi ta hãy từ bỏ con đường 

tội lỗi xưa cũ, bước vào con đường mới, con đường tự do, 

thánh thiện của con cái Thiên chúa. Người không ngừng 

mời gọi ta trở thành bầu da mới để có thể chứa đựng thứ 

rượu mới là giáo lý của Người. Ngày Tết chính là một cơ 

hội cho ta thực hành Lời Chúa dạy, tích cực đổi mới đời 

sống nên tốt đẹp hơn.  

 

Với tất cả những nét đẹp trên đây, tinh thần ngày Tết cổ 

truyền dân tộc rất gần gũi với Tin Mừng. Rõ ràng nét đẹp 

văn hoá Việt nam đã chất chứa những giá trị Tin Mừng. Rõ 

ràng Tin Mừng đang đi vào cuộc sống của người Việt nam.  

Vì thế, người Việt nam Công giáo không những có trách 

nhiệm gìn giữ những nét đẹp văn hoá của ngày Tết cổ truyền 

mà còn phải biến những nét đẹp ấy thành những trang Tin 

Mừng sống động.  

 

Khi ta sống tâm tình biết ơn trong ngày Tết, đừng chỉ giữ 

hình thức bề ngoài hay chỉ chú ý tới khía cạnh vật chất. Hãy 

có tâm tình biết ơn sâu xa. Hãy nhìn thấy ơn Chúa ban qua 

mọi ân huệ nhận được. Khi ta cho đi trong ngày Tết, đừng 

chỉ cho đi như một hình thức xã giao hay như một thói tục 

bắt buộc. Hãy cho đi với tâm tình yêu mến, kính trọng thực 

sự. Hãy đón tiếp khách thăm viếng như đón tiếp chính Chúa. 

Khi ta muốn đổi mới đời sống, đừng chỉ giữ như một hình 

thức và không chỉ giữ trong những ngày Tết, nhưng duy trì 

sự cố gắng đổi mới trong suốt cả đời với quyết tâm thực sự 

đổi mới đời sống.  

 

Khi ta sống tinh thần Tin Mừng trong những phong tục ngày 

Tết, ta góp phần xây dựng một mùa Xuân mới, một mùa 

Xuân dân tộc, một mùa Xuân tình thương. Mùa Xuân ấy sẽ 

vĩnh cửu vì sẽ dẫn đến mùa Xuân Nước Trời.  

 

Lạy Đức Kitô là mùa Xuân đích thực, không bao giờ tàn úa, 

xin đổi mới tâm hồn con. Amen 

 

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

NHỮNG NÉT ĐẸP TIN MỪNG CỦA NGÀY TẾT 
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MỪNG XUÂN VỚI NHỮNG LIÊN HỆ 
 

Mồng 2 Tết 
 

 

Dịp Tết, chúng ta thường gửi thiệp chúc Tết, thăm viếng và 

tặng quà cho nhau. Những sinh hoạt ngày Tết như thế là 

những sinh hoạt của các mối liên hệ. Nếu không có những 

liên hệ, ngày Tết sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Tết là của người 

khác chứ không phải của riêng mình. Vì thế, đối với trẻ em, 

Tết là những ngày hội vui. Nhưng đối với người trưởng 

thành, Tết là một trách nhiệm:   

 

Người chúng ta sống được ở đời là nhờ những liên hệ. 

Không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần có cha mẹ để 

có mặt ở đời. Chúng ta cần có thầy cô để khai thông trí hoá. 

Chúng ta cần có bạn bè để chia vui sẻ buồn. Chúng ta cần 

người nông dân để có lúa gạo, rau trái. Chúng ta cần có thợ 

may để có quần áo. Chúng ta cần người quét đường để 

đường phố được sạch sẽ. Có thể nói tất cả những gì chúng ta 

có được: từ sự sống đến kiến thức, từ cơm ăn áo mặc đến xe 

cộ, thuốc men, tất cả đều nhờ người khác.  

 

Những mối liên hệ giống như những con đường chuyên chở 

đến cho chúng ta những chất liệu nuôi dưỡng cuộc sống. 

Những mối liên hệ là những mạch máu đem máu đỏ đến tận 

những tế bào bé nhỏ nhất trong thân thể chúng ta. Những 

mối liên hệ chính là chiếc chúng tay vịn giúp chúng ta leo 

lên những bậc thang làm người và thành đạt.  

 

Đời chúng ta có nhiều liên hệ. Có những liên hệ chiều rộng 

giúp cho cuộc đời thêm tươi đẹp phong phú. Có những liên 

hệ chiều sâu tạo thành bản chất cuộc đời. Gia đình với ông 

bà cha mẹ tổ tiên nằm trong mối liên hệ chiều sâu của đời 

chúng ta. Không có ông bà cha mẹ tổ tiên, chúng ta không 

có mặt ở đời. Ông bà cha mẹ là những hạt giống chịu vùi 

chôn dưới những lớp đất vất vả nhọc nhằn để cho cây đời 

chúng ta được mọc lên xanh tươi. Ông bà cha mẹ đã tự 

nguyện quên bản thân mình, chịu mục nát như lớp phân bón 

cho cây đời chúng chúng ta đơm bông kết trái. Chúng ta là 

điểm tới của một quá trình phấn đấu gian nan dài đằng đẵng 

của ông bà cha mẹ. Nếu ví đời sống chúng ta như một bông 

hoa thì những bông hoa ấy đã được tưới bằng những giọt mồ 

hôi và cả những giọt nước mắt của ông bà cha mẹ. Nếu ví 

đời chúng ta như một toà nhà cao tầng thì ông bà cha mẹ 

chính là lớp nền móng chịu vùi chôn dưới lòng đất, còng 

lưng gánh chịu mọi sức nặng cho toà nhà đứng vững, phô 

trương vẻ đẹp với đời. Hạt mầm hiện hữu vì bông hoa sắp 

nở. Nền móng có mặt vì ngôi nhà sắp xây. Trọn một đời ông 

bà cha mẹ đều dành cho hạnh phúc của con cháu.  

Đời sống mỗi người, vì thế, đều có một lịch sử rất dầy và rất 

sâu. Bề dầy ấy không chỉ đo bằng những trang sách của 

cuốn gia phả, nhưng còn đo bằng những trang đời của bao 

thế hệ tổ tiên. Độ sâu ấy không chỉ đo bằng những cố gắng 

của bản thân, mà còn đo bằng bề sâu ân nghĩa của biết bao 

hi sinh vất vả của ông bà cha mẹ.  

Ngày Tết là ngày của những mối liên hệ. Mùng Một Tết, 

chúng ta đã sống mối liên hệ với Chúa, nguồn gốc và cứu 

cánh của đời chúng ta. Mùng hai Tết, Giáo hội muốn chúng 

chúng ta sống mối liên hệ với ông bà cha mẹ, những người 

thay mặt Chúa, trực tiếp ban sự sống cho chúng ta.  

 

Sự sống là món quà quý nhất nên mối liên hệ với người ban 

sự sống cũng là mối liên hệ sâu nhất.  

 

Tục lệ lập bàn thờ và kính nhớ tổ tiên trong ngày Tết là một 

nét văn hoá rất cao của người Việt Nam. Hình ảnh của ông 

bà cha mẹ trong nhà không chỉ nói lên sự sum họp của một 

gia đình đầm ấm, hình ảnh ấy còn nhắc chúng ta về lòng biết 

ơn, cho chúng ta nhìn thấy bề sâu bề dầy của lịch sử đời 

mình. Và vì thế giúp chúng ta ý thức về trách nhiệm của 

mình đối với tổ tiên, đối với bản thân, và đối với những thế 

hệ kế tiếp.  

 

Muốn xây một căn nhà thật cao thật đẹp, trước hết phải xây 

dựng nền móng vững chắc. Muốn xã hội tiến nhanh tiến 

mạnh, phải xây dựng gia đìnhh vững chắc. Thờ kính tổ tiên, 

nhớ ông bà chính là nền tảng giúp xã hội tiến bộ vững mạnh.  

Nếu những mối liên hệ là những con đường chuyển tải sự 

sống thì những liên hệ chiều sâu chính là những xa lộ huyết 

mạch. Nếu những mối liên hệ là những mạch máu nuôi 

dưỡng sự sống thì mối liên hệ chiều sâu chính là những 

động mạch chủ. Sửa chữa, củng cố và tăng cường những 

liên hệ gia đình chính là phát triển sự sống, phát triển xã hội.  

Chính trong ý hướng đó mà Giáo hội muốn chúng ta sống 

tình gia đình, lòng biết ơn ông bà cha mẹ trong ngày mùng 

Hai Tết. 

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

***** 

Xuân Có Mẹ 
 

Hân hoan chào đón xuân về 

Muôn hoa khoe sắc, tràn trề ngát hương. 

Lòng người rộn rã vô thường! 

Tâm tư ước vọng mở đường tân niên. 

Chúng con đến với Mẹ Hiền, 

Đồng lòng dâng Chúa nỗi niềm cậy trông! 

Mỗi người, mỗi vẻ ước mong 

Chúc nhau Hạnh phúc, tình nồng quanh năm. 

Bao nhiêu lo lắng, băn khoăn, 

Trở thành hoa thắm kính dâng lên Ngài. 

Chúa ơi, năm cũ thiên tai… 

Xin cho năm mới chẳng ai phải sầu! 

Xuân này có Mẹ cầu bầu, 

Đoàn con vui sướng chúc nhau: An Bình. 

An Bình, xây dựng Đức Tin 

Điểm tô Hội Thánh vững bền khắp nơi. 

Mẹ là Xuân của mọi người 

Xuân về có Mẹ trọn đời là Xuân. 
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