
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Năm nay tôi được nhiều người mừng tuổi với bao lì xì có chữ Phúc. Trong tiếng Hán-
Việt tất cả những sự tốt lành đều được gọi là Phúc. Trong Kinh Thi chia ra 5 phúc: (1) 

Giàu 富 (2) Yên lành 安寧 (3) Thọ 壽 (4) Có đức tốt 攸好德 (5) Vui hết tuổi trời 

考終命. [1] Cũng có nhiều sách nói: ngũ phúc: năm điều phúc đến nhà, là 富 phú, 貴 

quý, 壽 thọ, 康 khang, 寧 ninh. Phú là giàu, Quý là sang, Thọ là sống lâu, Khang là sức 
khỏe tốt hay là mạnh khỏe, Ninh là bình an. (Trích nguồn internet).                                             

 
Trong Lễ Tân Niên Giáo Hội cũng tặng chúng ta một chữ Phúc trong Phúc Âm của Thánh Mátthêu: Tám Mối 
Phúc Thật (và cũng là bài Phúc Âm của Chúa Nhật Thứ IV Mùa Thường Niên Năm A hôm nay), để giúp cho 
người Ki-tô hữu chúng ta có một cái nhìn xa hơn và cao hơn những quan niệm của người đời về chữ Phúc mà 
họ vẫn thường chúc nhau trong những dịp Tết. Bát Phúc của Hiến Chương Nước Trời đảo lộn tất cả những gì 
mà người đời mong ước trong Ngũ Phúc: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Phúc cho ai hiền lành. Phúc cho ai 
đau buồn. PHúc cho ai đói khát điều công chính. Phúc cho ai hay thương xót người. Phúc cho ai có lòng trong 
sạch. Phúc cho ai ăn ở thuận hòa. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính. Tất cả những thứ Phúc này hoàn toàn 
chẳng giống với mong ước Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh mà người đời hay chúc nhau. 
 
Khi tặng chữ Phúc của Bát Phúc làm đảo lộn những giá trị mà thế gian trân trọng, không phải Giáo Hội muốn đi 
ngược lại với những mong ước được mọi sự tốt lành và được hạnh phúc may mắn trong cuộc sống bình thường 
như chữ Phúc trên bao lì xì, nhưng chỉ muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng hạnh phúc của người đời thì hoàn 
toàn lệ thuộc vào cơ hội và vận may, là những thứ có đó nhưng cũng bị lấy đi khỏi ta một cách dễ dàng. Trong 
khi đó Bát Phúc của trời hoàn toàn không dựa trên thời vận vì nó là qùa tặng từ trời: ‘Và niềm vui của các con, 
không ai lấy mất được’ (Jn 16:22). Bát phúc là niềm an vui tự tại, giúp chúng ta vượt qua khổ đau mất mát, đau 
đớn buồn sầu, nó ngời sáng trong nước mắt, và không gì chạm đến nó được ngay cả cái chết cũng không giết 
được nó. 
 
Thế gian có thể chiếm được niềm vui nhưng cũng có thể đánh mất nó dễ dàng. Chỉ cần thời thế xoay vần, sức 

khoẻ sa sút, mộng ước không thành, ngay cả thời tiết đổi thay, niềm vui này cũng tan biến mau. Trong khi đó 

niềm vui của Kitô hữu thì an nhiên tự tại không khi nào thay đổi bởi vì nó bắt nguồn từ việc có Chúa cùng đồng 

hành và hiện diện trong cuộc sống. Bát Phúc lớn lao không bởi chúng hứa hẹn một tương lai sáng lạn, hay vinh 

quang chói lọi phía trước nhưng vì chúng là cuộc reo hò chiến thắng của niềm vui bất tận mà thế gian không 

thể lấy mất được. 

1- Hạnh phúc cho ai nhận ra họ thực sự vô dụng và đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa vì chỉ có như 
thế người ấy mới xứng đáng là công dân nước trời. 

2- Hạnh phúc cho người biết luôn tức giận đúng lúc và không bao giờ tức giận vô cớ nghĩa là người tự bản 
chất biết kiểm soát chính mình vì họ đặt mình dưới sự cai quản của Thiên Chúa, người biết nhận ra sự 
ngu dốt và yếu đuối của mình. Chỉ những người ấy mới thật là vua. 

3- Hạnh phúc cho những ai có trái tim biết xúc cảm trước nỗi đau của nhân thế và biết đau đớn vì tội lỗi 
mình phạm, vì qua cơn đau họ sẽ hưởng được niềm vui của Chúa trao ban. 

4- Hạnh phúc cho những người khao khát sự công chính như người đói thèm ăn và người khát thèm uống 
vì họ sẽ thực sự được thoả thuê. 

5- Hạnh phúc cho người biết thông cảm với đồng loại từ đáy thẳm tâm hồn trước khi nhìn bằng mắt, nghĩ 
bằng đầu, và cảm bằng giác quan vì họ sẽ được người khác cảm thông giống như vậy. Đấy cũng chính là 
điều Thiên Chúa đã làm trong Đức Giêsu Kitô. 

6- Hạnh phúc cho người luôn có ý hướng ngay lành vì một ngày kia họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. 
7- Hạnh Phúc cho người biết xây dựng tương quan tốt đẹp giữa người với người vì họ đang làm công việc 

liên đới của chính Thiên Chúa. 
8- Hạnh phúc cho những ai biết làm chứng tá cho Đức Kitô, những người sẵn sàng chẳng những chết cho 

Ngài nhưng hơn nữa là sống cho Ngài. Phần thưởng nước trời chắc chắn sẽ được trao ban cho họ chẳng 
những ở đời này mà còn vĩnh viễn ở đời sau. 

 
Bao nhiêu điều tốt đẹp hứa hẹn cho cuộc đời Kitô hữu được quy vào Bát Phúc, vậy chúng ta còn ngần ngại gì 
mà không treo một chữ Phúc thật lớn trước cửa nhà để Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc và An Lành của Trời?   
                             Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                        


