
CHÚA NHẬT IV TN A 
--- Xp 2,3; 3,12-13; Tv 145; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12 --- 

 

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ 

đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng: 
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay ai hiền 

lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa ủi an. 6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được 

Thiên Chúa cho thoả lòng. 7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên 

Chúa xót thương. 8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy 

Thiên Chúa. 9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa. 10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ 

điều xấu xa. 12aAnh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em 

ở trên trời thật lớn lao.”  

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ) 
 

1. ĐỌC  

Khi ấy,  
thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi  

Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên  

Người lên tiếng, dạy họ rằng: 

• “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ. 

• Phúc thay ai hiền lành, 

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

• Phúc thay ai sầu khổ, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

• Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

• Phúc thay ai xót thương người, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

• Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

• Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

• Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 
vì Nước Trời là của họ. 

• Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta: 

✓ sỉ vả 
✓ bách hại 

✓ vu khống đủ điều xấu xa. 

 Anh em hãy:  

✓ vui mừng  
✓ hớn hở 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”  

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ) 
2. HIỂU  

❖ Đức Giê-su giảng dạy với phong thái của “Mose mới”  

• Trong bầu khí thiêng linh: “Người lên núi” 

• Với vị thế của một bậc Thầy: “Người ngồi xuống” 

• Theo phong cách của một nhà khôn ngoan: “Người lên tiếng”  

❖ Sứ điệp của Đức Giê-su giúp người môn đệ thấm nhuần mối phúc đích 
thật:  

• Đến từ phúc lành của Thiên Chúa: từ “phúc thay” trong một số ngôn 

ngữ phát xuất từ động từ và được dùng làm tính từ: “blessed/ beato” 

• Đặt nền trên tương quan với Chúa: Nước Trời, Đất Hứa, con cái Thiên 

Chúa, phần thưởng trên trời đều là các thực tại gắn liền với Thiên Chúa 

• Được ân thưởng bởi chính Chúa: “được Thiên Chúa* ủi an; cho thỏa 

lòng; xót thương”  
(*)Ngôn ngữ gốc Hy Lạp dùng thể ‘bị động thần linh’: từ “Thiên Chúa” 

không xuất hiện nhưng vẫn biết Người và chỉ Người là tác nhân 

 
3. CẦU NGUYỆN  

❖ Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Xin cho các vị mục tử 

trong Giáo hội luôn diễn tả tình Chúa. 
❖ Chúa yêu chuộng những người công chính. Xin cho những người thành 

tâm thiện chí thỏa lòng trong Chúa.  

❖ Chúa Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Xin các hoàn cảnh bất 

công được hóa giải nhờ Chúa.  
❖ Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xin cho các ki-tô hữu an 

lòng vì được thuộc về  chính Chúa.    

        
4. SỐNG  

❖ Đọc Kinh Sáng soi khi bắt đầu mỗi công việc 

❖ Kết hợp liên lỉ với Chúa qua những lời nguyện tắt 
 

“Với sự khiêm nhường và cầu nguyện,  
chúng ta sẽ giữ được Thiên Chúa ở gần chúng ta.” 

(T. Maria Domenica Mazzarello) 
 


