
Ý  NGHĨA NGÀY TếT NGUYÊN ĐÁN 

Bà Đặng Hoàng Ánh 

Nếu lễ Giáng Sinh được coi là trọng đại trong văn hóa Tây-phương thì Tết chiếm vị trí 

hàng đầu trong lễ hội Việt Nam. Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống lớn nhứt trong 

năm của người Việt Nam. Ngày Tết không những là ngày thiêng liêng của người dân 

Việt mà nó còn mang sắc thái văn hóa đặc thù của dân tộc ta.  

Sau bao ngày giá lạnh của mùa Đông, những cành lá trơ trụi đã chuyển mình với 

những mần non lá xanh mơn mởn. Trên bầu trời cao những cánh én đã bay về mang 

mùa Xuân trở lại cùng vạn vật. Trong bốn mùa Xuân, Hạ Thu, Đông, mùa Xuân là mùa 

của ngàn hoa tươi thắm. Những ngọn gió Xuân làm tươi mát lòng người. Sắc trời trở 

nên tươi đẹp, rạng rỡ sau những tháng ngày âm u ảm đạm của mùa Đông. Vì thế, mùa 

Xuân là mùa được người đời ưa chuộng và mong đợi.  

Nếu luận ra Tết Nguyên Đán thì chữ Tết có nghĩa là tiết, Nguyên là bắt đầu, Đán là buổi 

sớm mai. Vậy Tết Nguyên Đán là ngày mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng và 

may mắn. Chữ Tết được dùng trong nhiều thành ngữ như: Ngày tư ngày Tết, Năm hết 

Tết đến, Tết nhứt, chợ Tết, ăn Tết, chúc Tết, thiệp Tết, quà Tết. 

Những ngày chờ đợi đón Tết là những ngày sung sướng nhất đối với con trẻ Việt Nam 

vì Tết đến được mặc quần áo đẹp, được ăn kẹo bánh, được tiền lì xì. Những chàng trai 

cô gái ở độ tuổi xuân thì mong duyên lành đưa đến sớm gặp được người trong mộng. 

Các nông dân mong được trúng mùa. Các nhà kinh doanh mua bán họ mong cho 

những ngày cũ trong năm chóng qua, những vận mệnh đen đủi, những ưu phiền trong 

năm cũ sẽ được xóa sạch để đón mừng năm mới với những hy vọng gặp nhiều may 

mắn, bình an và làm ăn phát đạt.  

Ngày Tết ở quê nhà là khoảng thời gian mà mọi người có dịp nghỉ ngơi sau một năm 

dài làm ăn cực lực. Họ hàng thân thuộc có dịp hội tụ bên nhau cùng quây quần ôn lại 

những kỷ niệm vui buồn, tưởng niệm người thân đã khuất, nhắc nhở những người còn 

ở phương xa chia sẻ kinh nghiệm ngọt bùi trong năm cũ để năm mới được mọi hanh 

thông, mọi điều tốt đẹp.  

Chúng ta đang lưu lạc nơi đất khách quê người. Cứ mỗi lần Tết đến lòng không khỏi 

bâng khuâng khi nhớ lại những mùa Xuân êm đềm mang nhiều kỷ niệm nơi quê nhà 

mặc dù chúng ta cố gắng tạo dựng những mô hình lễ hội tưng bừng. Cũng bánh mứt 

rượu chè, hoa quả đủ loại, nhưng không làm sao tìm được hương vị ngày Tết như ở 

quê nhà. Thật sự mà nói, có hoa, có kẹo, bánh mứt dưa hành mà trong lòng không có 

Xuân thì cũng chẳng có Tết. Nhưng ngược lại nếu thiếu hoa, thiếu kẹo, thiếu bánh mứt 

dưa hành mà gia đình đầm ấm hân hoan thì lại là có Tết.  



Những hình ảnh quen thuộc khi đón mừng Tết Nguyên Đán gợi nhớ quê nhà bên kia 

biển Thái Bình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không sao ngăn lại được, quá khứ sẽ 

mãi mãi đồng hành. Quá khứ đã lần lượt qua đi nhưng cơ hội được gần gũi được gặp 

lại người thân như mỗi độ Xuân về năm xưa thì quả ư là khó! Ước gì ta được sống lại 

khoảng thời gian năm ấy.  

Cám ơn Chúa đã cho người Việt chúng ta có cái Tết. Vì Tết khiến cho lòng chúng ta 

sống lại nhiều kỷ niệm. Tết giúp chúng ta trưởng thành hơn khi nhìn những chặng 

đường đã qua. Tết giúp người ta dễ dàng bao dung, dễ dàng tha thứ cho những điều 

còn ám ảnh trong năm cũ. Tết giúp chúng ta bỏ lại sau lưng những gì chúng ta đau 

buồn. Tết giúp chúng ta có nhiều ước mơ tươi đẹp. Tết mang lại cho mọi người sự bao 

dung mối quan hệ với những người gặp phải những khó khăn trắc trở, là cánh cửa 

khép lại những nỗi buồn phiền sau lưng mình.  

Và đối với chúng ta, Cơ-đốc nhân, Tết là dịp chúng ta đếm lại những ơn phước mà 

Chúa đã ban cho. Tạ tội cùng Chúa về những gì mình còn thiếu xót sai trái. Để nói lời 

cám ơn thân bằng quyến thuộc đã giúp đỡ chia sẻ những nỗi vui buồn! Nói lời xin lỗi 

của mình đến vói những người mình đã làm phật lòng để hàn gắn những rạn nứt hầu 

tìm lại tình thương và sự thanh thản của tâm hồn.  

Trước thềm Xuân năm mới xin thành tâm cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với quê 

hương với những người thân yêu còn lại ở quê nhà. Nhớ cố hương bao nhiêu ta cũng 

không nên quên quê hương thứ hai, nơi đã đón tiếp, cưu mang hàng triệu người dân di 

tản, đã giúp chúng ta có cuộc sống an lành hôm nay. 

Nguyện chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn ở mãi trên đất nước Hoa-kỳ và trên tất cả các 

nước mà đồng bào ta đang cư trú. Chúc thế giới sớm được hòa bình để người dân có 

được cuộc sống thanh bình cơm no, áo ấm./. 

 

 


