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Bà i Họ c 10:     Ngày Mồng Một Tết:  
Xuân Xưa và Nay 

A. Bài Đọc: 

Ngày đầu xuân, chúng ta cám ơn Thiên Chúa đã ban cho một Mùa 

Xuân với bao hương tình nồng ấm.  

Mùa xuân, là mùa của hội hè, của đoàn tụ, của vui chơi. Mùa xuân với 

không gian rộng mở để đón ánh nắng xuân, để hòa nhịp với gió xuân. Mùa 

xuân ai cũng muốn trải lòng mình với không gian. Ai cũng muốn hòa chung 

nhịp với vạn vật để trẩy hội mùa xuân. Thế nên, Mùa xuân ở đâu cũng có 

đám có hội. Nơi nơi đều có những hội hè, ca hát như câu thơ xưa đã diễn 

tả:  

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay  

Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy  

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ  

Mẹ bảo “Thôn Đoài hát tối nay”  

Mùa xuân còn gợi cho chúng ta những phong tục tập quán đã ăn sâu vào 

nếp sống của người dân Việt. Xuân về những phong tục tập quán của 

phong bao giấy đỏ, của chợ tết, của hội hè mừng xuân dường như luôn 

được hiện tại hóa trong mỗi dịp xuân về.  Bầu khí ngày xuân thật ấm cúng 

linh thiêng như bài thơ “Tết của mẹ tôi” đã diễn tả:  
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“… Mẹ tôi gọi cả các em tôi  

đến bên mà dặn :” sáng ngày mai  

các con phải dạy cho thật sớm  

đầu năm năm mới phải lanh trai  

mặc quần mặc áo lên trên nhà  

thắp hương thắp nến lễ ông bà  

chớ có cãi nhau chớ có quấy đánh đổ,  

đánh vỡ như người ta  

Sáng ngày mồng một sáng tinh sương  

Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường  

Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi  

rửa mặt hoa mùi nước đượm hương  

Ngày xuân người ta cũng dũ mọi lo toan thường ngày để sống  thật hoan 

hỉ, thật vui tươi trong ngày xuân như Nguyễn Bính đã từng nói:  

Năm mới vừa sang, năm cũ qua  

Tuy nghèo, ta vẫn mến nhà ta.  

Chín sào tư thổ là nơi ở,  
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Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà.  

Trước cửa khói dày non khuất bóng,  

Bên tường, mưa ít, cúc thưa hoa.  

Các con nối chí cha nên biết:  

Nghiên bút đừng quên lúa, đậu, cà.  

Mùa xuân không chỉ hướng lòng con người đến với nhau trong hội hè, 

đoàn tụ gia đình hay dòng tộc. Mùa Xuân còn hướng chúng ta đến Đấng 

tạo thành. Chính Ngài đã làm cho con tạo xoay vần có Xuân – Hạ – Thu – 

Đông. Chính Ngài đã tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời với ánh nắng 

lunh linh, với gió nhè nhẹ lượn quanh người. Ngài là chủ mùa Xuân. Ngài 

đã ban mùa xuân đến cho nhân trần. Ngài đã chúc phúc cho mùa xuân với 

biết bao niềm vui của hội hè đình đám. Chính Ngài đã tạo dựng mùa xuân 

đầu tiên nơi vườn địa đàng để Adam – Eva ngập tràn hạnh phúc yêu 

thương. Đó là một mùa xuân bất tận. Một mùa xuân trường sinh. Mùa xuân 

ấy đã kết thúc khi Adam – Eva quay lưng lại với Đấng tạo thành. Vườn 

xuân cũng khép lại. Cỏ dại và sự dữ đã đi vào trần gian.  

Thế nên, hướng về mùa xuân con người được mời gọi giữ mãi mùa xuân 

trong lòng mình. Một mùa xuân ngập tràn niềm vui hạnh phúc khi con 

người sống trong ân nghĩa với Đấng tạo thành. Một mùa xuân ngập tràn 

yêu thương khi con người sống hòa thuận với nhau, tránh xa những đố kỵ 

ghen tương và cùng nhau xây dựng hòa bình. Đó chính là cách chúng ta 

gìn giữ mùa xuân trong cuộc đời chúng ta. Đừng như Adam đã đánh mất 

mùa xuân khi phạm tội quay lưng lại với Đấng tạo thành.  
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Hôm nay ngày đầu xuân chúng ta cũng cám ơn Ngài đã ban cho một Mùa 

Xuân với bao hương tình nồng ấm. Cám ơn Ngài đã dẵn dắt cuộc đời 

chúng ta đi qua những thăng trầm của giòng đời. Một giòng đời có xen lẫn 

buồn vui sướng khổ. Có nước mắt và nụ cười nhưng bàn tay quan phòng 

của Đấng tạo hóa luôn làm chủ mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời con 

người. Đồng thời cũng phó dâng lên Ngài một năm mới vừa mới bắt đầu. 

Xin Ngài lì xì cho một năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Một 

năm mới “mã đáo thành công” với bao hạnh phúc trong cuộc đời. Xin Ngài 

làm chủ cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi mãi.  

Ước gì mùa xuân mãi ở lại đây trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa đồng 

hành, khi trung thành với giáo huấn của Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta 

luôn tươi trẻ vì có Chúa Xuân hiện diện chúc phúc cho cuộc đời chúng ta. 

Amen  

LM Joseph Tạ Duy Truyền  

B. Nghi Vấn: 
1) Khi nhắc tới mùa xuân, người ta thường nghĩ đến những điều gì? 

2) Tại sao mùa xuân lại gợi tới những điều vui vẻ hoan hỉ? 

3) Tại sao khi mùa xuân tới, chúng ta nên hướng đến Đấng Tạo Thành Trời và Đất? 

4) Tại sao mùa xuân lại liên hệ tới Adam và Eva?  Mối quan hệ này hình thành như thế 

nào? 

5) Hãy so sánh và tương phản giữa mùa xuân ngoài đất trời hay thiên nhiên với mùa 

xuân trong lòng người? 

6) Trong bài văn này, tác giả một lần nữa nhắc tới Chúa Xuân?  Như vậy ai là Chúa của 

mùa Hạ, Thu và Đông? 

7) Tác giả khuyên chúng ta nên cám ơn Chúa Xuân, vì sao? Chúng ta có nên cám ơn 

Chúa của mùa Hạ với cái nóng thiêu đốt, mùa Thu với những cơn mưa tầm tã ngập 

lụt và mùa Đông băng giá chết chóc?  Em hãy cho biết lý do tại sao? 
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C. Phân Tích: 
Bài Tập C-1: 

 Mùa xuân thường được liên hệ đến những điều gì?  Em hãy nghĩ tới những điều thường 

liên hệ đến mùa xuân nhưng chưa được nêu lên trong họa đồ hình tròn này. 

 

 

Bài Tập C-2: 

So sánh và tương phản giữa mùa xuân ngoài thiên nhiên và mùa xuân trong lòng người. Trong 

hai loại mùa xuân này, có những điểm gì giống cũng như khác nhau.  Sau đây là một họa đồ 



             Copyright © 2014, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA 
6 

 

bong bóng đôi gợi ý cho sự giống và khác nhau đó.  Em hãy phát triển thêm ý tưởng của em nếu 

cần thiết.  Em có thể vẽ lại họa đồ với những ý tưởng mới phát hiện của em. 

 

Bài Tập C-3: 

Cho dù chúng ta được mùa đông giá lạnh, mùa xuân ấp áp, mùa hè nóng bức, hay mùa thu mát 

mẻ, chúng ta vẫn nên cảm tạ Đấng Tạo Thành, vì sao?  Trong họa đồ cầu nối sau, chúng ta thấy  

mối liên hệ của một cuộc vượt qua những khó khăn để hưởng lấy và cảm nhận được sự ngọt 

ngào của những giọt nước sau cơn khát nhiều ngày. Em hãy vẽ thêm những mối liên hệ tương 

tự như họa đồ cầu nối được cho. Ví dụ: 

- Cơn khát nhiều ngày – Nước lạnh với đá 

- Cơn đói cồn cào – Tô phở nghi ngút 

    

 



             Copyright © 2014, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA 
7 

 

D. Tổng Hợp: 
Bài Tập D-1: 

Tại sao con người cần cảm tạ Đấng đã tạo nên mùa xuân và những điều tốt đẹp của nó mang 

lại?  Ai tạo nên những mùa xuân trên mặt đất từ khi tạo dựng?  Ai có thể mang đến Mùa Xuân 

Vĩnh Cửu? 

 

 

 

 

E. Bài Tập Về Nhà: 
Dựa theo bảy câu hỏi trong phần nghi vấn, hãy viết thành nhiều đoạn văn dài ít nhất một 

trang giấy để trả lời các câu hỏi được cho.  Hãy dùng các ý tưởng trong phần (C) Phân Tích 

và (D) Tổng Hợp để làm phong phú thêm bài văn của em.  Nếu bài văn có phần trang trí sẽ 

được thêm điểm.  Hãy tập đọc và trình bài tại nhà một cách lưu loát để diển tả trước lớp bài 

văn của em vào kỳ học tới. 

F. Tài Liệu Tham Khảo: 
LM Joseph Tạ Duy Truyền. “Ngày Mồng Một Tết: Xuân Xưa và nay”. Trích từ trang mạng: 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=9782 
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