
Chúa Nhật tuần IV mùa thường niên năm A  
  

 Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân 

giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi 

muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa 

ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh 

Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói 

dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và 

nằm ngủ không bị quấy rầy. (Xp 2:3; 3, 12-13) 

 Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh 

em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người 

quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là 

điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải 

xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho 

những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn 

hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, 

để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang 

trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, 

Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá 

và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ 

trong Chúa”. (1Cr 1:26-31)   

 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người 

ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ 

rằng:   

- “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  

- Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.  

- Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.  

- Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.  

- Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.  

- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.  

- Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - 

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.  

- Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét 

Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng 



hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. (Mt 5:1-

12a)  

  

+> “…hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường…”  

  

= hãy tìm công lý = trong khoảng 2,3 năm trở lại đây, nhất là sau vụ “tên Baraba”  

…thời đại BờLờMờ, không ít người dân xứ cờ hoa (và trong thế giới loài người 

nói chung cũng như dân lành vô tội ở xứ cờ đỏ bị cướp đất, v.v…) ngán ngẫm với 

slogan JUSTICE FOR… = ĐÒI CÔNG LÝ CHO… = và tự hỏi: “thế nào là công 

lý?” – tất nhiên là KHÔNG có câu trả lời thích đáng cho cả hai (2) bên = bên ĐÒI 

cũng như bên BỊ ĐÒI = [không ít người VNCH liên nghĩ đến bên thắng bên thua 

kể từ ngày đổi đời theo… đường bác đi (bi đát)]. 

 
= hãy tìm sự khiêm nhường =  không thể chối cải được một sự thật khốn cùng/đau 

thương kể từ khi sinh vật trên trời dưới đất được tạo dựng, bắt đầu từ lucifer (luc= 

bằng tiếng latinh: LUX = ánh sáng), và là sinh vật tạo vật đầu tiên tự cho mình là ánh 

sáng, tự cao tự đại biến mình từ tạo vật cao trọng hơn Đấng tạo hóa ra mình, coi 

thường và KHÔNG vâng phục Đấng Tạo Hóa để rổi phản động và chuốc lấy án 

phạt đời đời làm satan… kế tiếp là ông bà nguyên tổ loài người, nghe theo lời dụ dỗ 

của satan, để “trở thành NHƯ/NGANG HÀNG với Đấng Tạo Hóa”, nên đã ít nhiều 

phản động rồi mang lấy án phạt “đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thực phẩm nuôi sống 

hằng ngày”, và “phải mang nặng đẻ đau”… 

 

+> “…Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng 

chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt…”  



= không làm điều bất công, không nói dối… không nói lời phỉnh gạt = có lẽ không ít 

người  -  kể từ năm 1917 hoặc đã sống trên 3, 4 thập niên dưới màu cờ đỏ từ sau năm 

1945 tại miền Bắc VN, hay chỉ mới sống vài ngày, bài tuần hay vài năm dưới màu cờ 

đỏ từ sau năm 1975 tại miền Nam VN – mà không sáng mắt sáng lòng, thấm hiểu thế 

nào là làm điều bất công, nói dối… nói lời phỉnh gạt từ một bọn người tự cho mình 

là băng đảng “chú phỉnh” có toàn quyền ra luật này nguyên tắc trị nước nọ để đàn 

áp, bóc lột, trấn áp dân lành mà bọn chúng “tôn  phong” làm chủ… không! 

Ngay tại những quốc gia – không ngoại trừ xứ cờ hoa trong vài năm sau đây – vênh 

vang nào là dân chủ tự do, nào là IN GOD WE TRUST, nào là thượng tôn luật pháp 

do chính mình lập nên với nhiều, rất nhiều kẻ hở, mà cũng “giơ tay thề, chỉ biết thề 

gian…” để rồi cũng vào một khuôn phép “chú phỉnh”, đến độ mà Tần Thụy Hoàng và 

Võ TắcThiên (trên 4,5 ngàn năm nay, hoặc Từ Hy Thái Hâu (trên 200 năm nay) và 

cận đại nhất là Mao Xến Xáng cũng phải “tôn phong” ôn mụ phù thủy hiện đại làm sư 

phụ sư mẫu… thì làm sao mà được vào nhóm những “Kẻ sống sót” được Đức Giavê 

tuyển chọn và Đấng Emmanuel – Thiên-Chúa-đến-ở-với-loài-người - chúc phúc ? 

 

 
- +> “…Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều 

bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, 

hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người” = Từ ngàn xưa, kẻ 

giàu có (bằng mọi phương cách) thường được trọng vọng, lẽ tất nhiên 

người “nghèo xơ nghèo xác” thì bị xếp vào loại hèn hạ, đáng khinh chê… 

Chúng ta chẳng từng nghe nói “có tiền mua tiên cũng được” đó sao ? – và 

còn tệ hơn nữa, trong thời cận đại còn có kẻ huênh hoang dùng châm ngôn 



bất hữu “nếu có tiền mà không mua được thì chắc chắn sẽ mua được với 

RẤT NHIỀU TIỀN” và ai ai cũng thừa biết RẤT NHIỀU TIỀN từ đâu mà 

ra… Quả thật “con cái thế gian (satan) khôn ngoan hơn con cái ánh 

sáng”! Tuy nhiên trải qua bao ngàn năm lịch sử của con cái loài người, câu 

trong thư thánh Phaolô gởi cho giáo dân Corintô :  “…Thiên Chúa đã chọn 

những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều 

không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể 

vinh vang trước mặt Người” vẫn đúng và đầy ý nghĩa để giáo huấn muôn 

dân… vì quả thật “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa.” Đó là điều 

được Đấng Emmanuel tóm gọn trong 8 câu ngắn ngủi, bao gồm toàn bộ 

“Hiến Chương” cũng như “giấy thông hành” để được vào Nước Trời, nơi 

mà Đấng Tạo Hóa muốn ban cho tạo vật của Người = một cuộc sống vĩnh 

cửu, an vui hạnh phúc:  

- “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  

- Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.  

- Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.  

- Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.  

- Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.  

- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.  

- Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa 

- Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.  

Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, 

họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì 

phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. (Mt 5:1-12a) 

 


