
 

 

 

 

 

  

(Mt 5, 1-10) 

 

Năm Mới sắp tới, ngày Tết đang đến, tôi được đọc và nghe 

qua các thư từ, báo chí và radio rất nhiều lời Chúc Tết tốt 

đẹp như: Tràn đầy hạnh phúc – an khang thịnh vượng -- dồi 

dào sức khỏe v.v…  

 

Tôi chợt nghĩ, những lời này có thực sự đến với tôi dễ dàng 

không, hay tôi phải dầy công tu luyện về thể chất lẫn tinh 

thần? Nghĩ đến đây, tôi nhớ lời Đức Giêsu khi đi rao giảng, 

dân chúng theo Ngài lên núi đông lắm, Ngài bảo họ ngồi 

xuống cùng với các môn đệ, rồi nói cho họ nghe về Tám 

mối Phúc hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là bí 

quyết để có hạnh phúc, bình an thật do Thiên Chúa ban, mà 

tôi phải khao khát sống thực hành với ơn Ngài như sau: 

 

1. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của 

họ: Khi tôi tập sống giản dị, khiêm tốn, biết chia sẻ vật  cho 

tha nhân, làm việc xã hội là tôi có bình an, vui mừng. Vì tôi 

đã thực hiện công bình, bác ái, là có tâm hồn nghèo khó, là 

tôi có Nước Trời ở trong tôi rồi. Vì có Chúa là Đấng đã trở 

nên khó nghèo để tôi được giầu có. 

 

2. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm 

gia nghiệp:  Bạn tập sống hiền lành và khiêm tốn, nhỏ bé là 

có nhiều thứ tốt đẹp ở đời này, vì ai cũng thích người hiền 

lành, bạn có Đất Hứa là Thiên Đàng ở trần gian, bạn sẽ được 

mọi người thương mến, giúp đỡ ủi an, nên bạn luôn có bình 

an, mạnh khỏe, vui tươi. 

 

3. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an: 

Khi tôi biết sầu khổ, hối hận và đau buồn về lỗi làm yếu 

đuối của mình là tôi có vui tươi, bình an trong tâm  

hồn. Vì Chúa thích người khiêm nhường biết sám hối ăn 

năn, biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi là tôi được người khác cảm 

phục, thế là tôi luôn được vui vẻ, khỏe mạnh. 

 

4. Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ 

được Thiên Chúa cho thỏa lòng: Bạn sống ngay thẳng, thật 

thà, dũng cảm, đàng hoàng, nghiã là công chính là bạn sẽ 

khang an, thịnh vương. Vì bạn có tâm hồn khao khát tốt 

lành, không những Trời giúp mà người đời tin tưởng, nên 

bạn dễ thành công, tiền vào như nước! 

 

5. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa 

 

 

 

 

 

 

 

xót thương: Trong Kinh thương người có mười bốn mối, 

thương xác bảy mối đã nói rõ như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ 

khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc…Mẹ Maria cũng đã nói 

trong kinh Ngơi khen: “Lòng thương xót Chúa trải qua đời 

nọ đến đời kia”. Các cơn bão Katrina, Rita , số 7 và Ike vừa 

qua tôi đã giúp đồng bào những gì? Cho nên, khi tôi có lòng 

thương xót người là tôi mới có hạnh phúc, khang an. 

 

6. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn 

thấy Thiên Chúa: Khi bạn giữ thể xác và tâm hồn trong 

sạch, không mờ ám, tham lam thì dáng bộ bề ngoài bạn sẽ 

thảnh thơi, trong sáng, người ngoài sẽ nhìn thấy qua nét mặt 

bạn, còn Chúa thì thấu suốt hết tâm can. Cho nên bạn sẽ 

thấy Chúa hiện diện trong bạn, bạn sẽ không sợ chết, vì 

Chúa nói: “Nước Trời ở ngay trong lòng anh em.” Vì thế nét 

mặt bạn lúc nào cũng vui vẻ, bình an trong Năm Mới! 

 

7. Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi 

là con Thiên Chúa:  Khi tôi không gây sự, bực tức, sống hài 

hoà, tha thứ cho người bên canh là tôi xây dựng hòa bình 

đích thực, mà bài hát Kinh Hòa bình tôi thường hát trên môi. 

Như vậy tôi cần có tâm hồn hoà bình nội tâm trước, để rồi 

đem bình an cho người khác, khi đó tôi chính là con của 

Chúa, vì Ngài là sự Bình an. Lời chúc bình an, mạnh khỏe, 

làm ăn phát đạt trong Năm Mới sẽ sự thật đến với tôi. 

 

8. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước 

Trời là của họ:  Vì bạn sống bẩy bí quyết hạnh phúc thật ở 

trên là sống công chính, ngược lại với quan niệm người đời, 

nên bạn có thể bị hiểu lầm, thiệt thòi, bị khinh khi, chế riễu, 

vu oan. Nhưng bạn rất tin 

tưởng vì được chính Chúa 

nâng đở ủi an, nên tâm hồn 

bạn lúc nào cũng thấy vui 

mừng, bình an, hạnh phúc, 

vì Nước Trời là của bạn.   

Những lời Chúc Tết tốt 

đẹp trên sẽ đúng nhất với 

bạn và tôi. Thế giới đầy 

Tham-Sân-Si và tôị ác này 

sẽ không làm bạn lùi bước, 

vì bạn đã nắm được Hạnh 

Phúc Nước Trời như đã 

nên trên. 
1. Phó tế GB Maria Nguyễn Định 

(Huyền Đồng)  
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