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Bài Học 11: Giao Thừa Đoàn Tụ 

11.1 Bài Đọc: 

Tết là khởi đầu của một năm, là dịp lễ quan trọng và linh thiêng nhất trong một 

năm. Ngày Tết ai cũng ao ước khởi đầu lại. Ai cũng muốn rũ bỏ những gì không tốt 

đẹp của năm qua để đón nhận một luồng sinh khí mới. Thế nên, mọi người đều cố 

gắng vui vẻ độ lượng với nhau, bỏ qua hiềm khích cũ. Sống tình thân ái trong 

những ngày Tết. Lòng người ai cũng tràn đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh 

vượng cho năm mới. 

 

Ngày tết với những giờ phút rất linh thiêng gọi là giao thừa. Một thời khắc giao 

thoa giữa cũ và mới. Giữa quá khứ và hiện tại. Một thời khắc con người như 

muốn chuyển mình cùng vạn vật, hoà mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao 
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nỗi ưu tư, vất vả truân chuyên trong cuộc sống. Một thời khắc tràn đầy niềm lạc 

quan hy vọng cho một năm mới an bình, hạnh phúc và thịnh vượng.  

Ngày Tết còn là dịp để gia đình dòng tộc sum họp. Dù ai đi ngược về xuôi cũng 

muốn trở về đoàn tụ với gia đình trong giây phút linh thiêng ấy. Quây quần bên 

bàn thờ , thắp lên nén hương trầm trên bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ tới ông bà, 

cha mẹ những người đã nuôi nấng sinh thành ra mình nay đã khuất. Vì cây có cội, 

nước có nguồn. Con người cũng phải nhớ về tổ tiên để tỏ lòng tri ân và cầu mong 

các ngài chúc phúc cho một năm mới bình an.  

Trong giây phút giao thừa, mỗi thành viên trong gia đình thường lần lượt chúc 

tuổi nhau. Con cháu chúc mừng ông bà mạnh khoẻ sống lâu. Ông bà cha mẹ mừng 

tuổi lại con cháu chăm ngoan, học giỏi, thảo hiếu, vâng lời… Ngày tết người lớn 

thường không quên lì xì cho con cháu với một { nghĩa tượng trưng, mong sang 

một năm mới con cháu sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp.  

Một việc làm trong Ba ngày tết có lẽ không thể thiếu chính là lễ hội tâm linh. Ngày 

tết người Phật Giáo rủ nhau đi Chùa. Người Công Giáo đến Nhà Thờ như muốn 

hoà vào dòng người đi lễ để cảm nhận được sự giao hoà của trời đất. Để gởi gắm 

vào chốn linh thiêng những ưu từ hoài bão lên Đấng Tạo Thành. Chính nơi đây, 

con người cũng tìm thấy sự thanh thoát, nhẹ nhàng cho tâm hồn như những làn 

khói nhẹ bay vào chốn không trung.  

Người Công Giáo chúng ta luôn nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thời gian. Thiên Chúa 

sắp đặt mọi vận hành của trời đất và con người. Thế nên, gửi gắm tâm tình lên 

Đấng Tạo Thành trời đất là lẽ thường tình. Chỉ có Ngài mới làm cho “con tạo xoay 
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vần” theo chu kz của nó. Chỉ có Ngài mới giúp con người đạt được ước nguyện 

của mình.  

Thế nên, hôm nay trong giây phút giao thừa, mỗi người hãy để lòng mình thanh 

thản nương theo thánh { Chúa. Hãy trao vào tay Chúa những ưu phiền lắng lo. 

Hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa có thể xoay vần cuộc đời theo như { 

Ngài. Xin phó thác mọi sự trong tay Ngài. Và trước thềm một năm mới, chúng ta 

cùng kính chúc nhau:  

 Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn luôn ngọt ngào 

 Vừa đủ THỬ THÁCH để luôn kiên nhẫn trung kiên 

 Vừa đủ HY VỌNG để luôn hạnh phúc 

 Vừa đủ THẤT BẠI để luôn khiêm nhường 

 Vừa đủ THÀNH CÔNG để luôn nhiệt tâm 

 Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi 

 Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng mọi nhu cầu 

 Vừa đủ NHIỆT TÌNH để đời thêm hân hoan 

 Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại  

Xin cầu chúc cho nhau một đêm giao thừa ấm áp Tình Chúa – Tình Người. Amen.  

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền  

11.2 Nghi Vấn: 
1. Giao Thừa là gì?  Tại sao Giao Thừa là lúc gia đình thường sum họp đoàn tụ? 

2. Tại sao sang năm mới, người ta muốn rũ bỏ tất cả những điều không hay, không tốt 

trong năm cũ? 

3. Tại sao giờ phút Giao Thừa là những giờ phút linh thiêng? 

4. Chúc tuổi là gì và tại sao người ta lại chúc tuổi? 

5. Tại sao tác giả kết thúc bài văn bằng chín câu chúc cho “vừa đủ” nhưng không dư thừa và tràn 

trề những điều tốt đẹp? 
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11.3 Phân Tích: 
Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách trình bày dưới dạng đoạn văn hoàn chỉnh và trình bày 

ngay tại lớp. 

1. Tại sao người ta cầu xin cho thử thách vừa phải? 

 

2. Thành công và thất bại liên hệ như thế nào?  Những thất bại dẫn đến những hệ quả gì?  

Khi nào thì thất bại có thể dẫn tới thành công trong tương lai?  Điều gì có thể dẫn tới 

thành công này và sau đó tiếp nối thành công khác? 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2016, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA Page 5 
 

  
3. Vì sao người ta muốn sum họp trong lúc Giao Thừa?  Đoàn tụ trong đêm Giao Thừa 

mang đến những điều tốt đẹp gì? 
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11.4 Tổng Hợp: 

11.4.1 Đề Tài #1: 

Hãy viết thành một hay vài đoạn văn so sánh những điểm khác và giống nhau trong cách thức người Việt 

và người Tây Phương đón chào năm mới. 

 

11.4.2 Đề Tài #2: 

Hãy viết thành một hay nhiều đoạn văn 

theo Họa Đồ Vòng Nhân Quả Sau: 
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