
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Giàu Là Phúc Hay Là 

Tôi xin trả lời ngay, không ngần ngại, cũng không do 

dự: GIÀU LÀ PHÚC.  Tại vì hai lý do sau đây:   
 

Thứ nhất, giàu là phúc, cho nên trong những ngày đầu 
xuân, người ta mới cầu chúc cho nhau năm mới nói ra 
bạc khạc ra tiền, được làm ăn phát tài, buôn may bán 
đắt, ăn nên làm ra, tiền bạc đầy ví đầy tay, bán buôn 
thịnh đạt, năm này giàu hơn. 
 

Thứ hai, giàu là phúc bởi vì Thánh Kinh ghi lại rằng giàu 
có sung túc, đó là dấu chỉ của phúc lành mà Thiên Chúa 
ban cho.  Ví dụ như Tổ Phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, 
Salomon…Các ngài là những người cực kỳ giàu có, giàu 
vô kể, có rất nhiều tài sản, đất đai, vàng bạc cùng những 
đàn chiên, đàn bò, đầy tớ, khiến cho người Phi-li-tinh 
phải ghen tị (St 26:12-14). 
 

Thế nhưng nếu giàu có do gian lận, bóc lột, ức hiếp kẻ 
khác, ích kỷ, keo kiệt…Nếu giàu có mà lại sống ích kỷ, 
keo kiệt, bủn xỉn, không biết sử dụng những tài năng, của 
cải vật chất mà Chúa ban để chia sẻ, để cho đi, để giúp 
đỡ cho tha nhân…thì giàu đó không là phúc nhưng mà là 
tội.  Bạn mở Kinh Thánh ra đọc thì sẽ thấy, tội nặng lắm 
chứ không nhẹ đâu!  
 

• “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…Ta bảo 
thật cho các ngươi hay: Con lạc đà chui qua lỗ kim 
còn dễ hơn là người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Lc 
6:24, Mt 19:24).   

• “Hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên 
rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các 
người…Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính 
rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như 
lửa thiêu huỷ xác thịt các người” (Gc 5:1-3). 

 

Như vậy, để có thể trở thành người giàu, và là giàu phúc, 
chứ không phải là giàu tội, thì bạn và tôi phải nỗ lực, phải 
cần cù, siêng năng lao động, phải lo làm ăn một cách 
lương thiện, chân chính.  Nhưng quan trọng hơn hết, tôi 
và bạn cần phải tích lũy, phải làm giàu, và thật giàu về ba 
nhân đức sau đây: 
 

• GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT: Tức là biết động 
lòng trắc ẩn trước những đau khổ cũng như bất hạnh 

của tha nhân.  Giống như Chúa Giê-su khi xưa, Ngài 
động lòng thương xót những người cùi hủi, đui mù, què 
quặt, những người tội lỗi…Người nào giàu có về lòng 
thương xót thì người đó là người có phúc, bởi vì Chúa 
Giê-su đã phán: “Phúc cho ai có lòng xót thương 
người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5:7). 

• GIÀU LÒNG VỊ THA: Nghĩa là không chấp nhất, 
không ăn miếng trả miếng, hay mắt thế mắt, răng thế 
răng, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ, bỏ qua những lỗi 
lầm, những khuyết điểm của chồng, của vợ, của anh chị 
em, của bạn bè, của các linh mục, của các tu sĩ… Ai 
giàu lòng vị tha thì là người có phúc bởi vì người ấy 
“sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Mt 6: 14).      

• GIÀU LÒNG NHÂN ÁI:  Tức là biết sử dụng những 
nén bạc mang tên tài năng, thời giờ, tiền bạc, của cải 
vật chất…một cách rộng rãi và quảng đại để phục vụ 
cho cộng đoàn giáo xứ, để nâng đỡ và trợ giúp cho 
những người kém may mắn, cho những mảnh đời bất 
hạnh…Những người giàu lòng bác ái là những người 
có phúc, bởi vì họ sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm 
ngay ở đời này, và sự sống ở đời sau như lời Chúa 
phán: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa 
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ 
thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho 
ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, 
các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã 
cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta 
ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25:34-36). 

 

Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Đấng 
giàu lòng thương xót, giàu lòng vị tha và giàu lòng nhân ái, 
xin Ngài chúc lành, ban bình an và ban ơn giúp sức, để bạn 
và tôi cũng như những người thân yêu của chúng mình 
được sung túc về mặt vật chất, và nhất là được trở nên giàu 
có, thịnh vượng nhờ tích lũy được các nhân đức THƯƠNG 
XÓT, VỊ THA & NHÂN ÁI.  Để nhờ vậy, chúng mình sẽ 
được sống trong an vui, và hạnh phúc ngay ở đời này và 
nhất là đời sau.  Amen!   
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho bạn, 
cho những người thân yêu của bạn sức khỏe, sự bình an và 
xin Chúa gìn giữ mọi người khỏi những nguy hiểm của 
dịch bệnh. 
 
	

Tội? 



	

	

My response, without hesitation or uncertainty: 

BEING RICH IS A BLESSING due to the following two 
reasons: 
 

First, prosperity is a blessing because the first few days of 
Lunar New Year/spring festival, people often wish each 
other with năm mới nói ra bạc khạc ra tiền, được làm ăn 
phát tài, buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tiền bạc đầy ví 
đầy tay, bán buôn thịnh đạt, năm này giàu hơn – literally 
translated, be prosperous in the New Year.  
 

Secondly, as the Bible records that prosperity is a 
blessing because it is a sign of God’s blessing. For 
example, our forefathers Abraham, Isaac, Jacob, King 
Solomon…were extremely affluent, prosperous, owners 
of masses of property, land, gold and acquired flocks and 
herds, and a great work force, and so the Philistines 
became envious of him (Gn 26:12-14). 
 

However, if being rich results from financial fraud, 
exploitation, bullying others, egoism, tightfisted…and 
appear oblivious in exercising the talents, material 
possessions that God has given to share with others, to 
give away, to assist others…than this richness is not a 
blessing but a sin. If you open the Bible and read, you 
will realize that the weight of sin is quite heavy not 
flimsy!  
 

• “Woe to you who are rich...Again I say to you: It is 
easier for a camel to pass through the eye of a needle 
than for one who is rich to enter the Kingdom of 
God” (Lk 6:24, Mt 19:24).   

• “Come now, you rich, weep and wail over your 
impending miseries…Your gold and silver have 
corroded, and that corrosion will be a testimony 
against you; it will devour your flesh like a fire” (Jas 
5:1-3). 

	

Thus, in order to become rich/prosperous have prosperity 
with blessing, not prosperity with sin, then you and I 
must work hard, diligently and persistently. We must 
work with integrity and honesty. But most importantly, 
we need to accrue, intensify our prosperity and richness 
in these three virtues:  
 

• RICH IN MERCY: That is to move with mercy in 

the midst of human suffering lepers, blind, cripple 
and sinners… Those who are rich in compassion are 
blessed, because Jesus said: “Blessed are the 
merciful, for they will be shown mercy” (Mt 5:7). 

• RICH IN COMPASSION: That is not to take things 
literally, not an eye for an eye, tooth for a tooth, but 
instead be, always ready to forgive, disregard the 
mistakes, shortcomings of husband, wife, siblings, 
friends, priest, consecrated religious…Those who are 
rich in compassion are blessed because “your 
heavenly Father will forgive you” (Mt 6: 14).      

• RICH IN KINDNESS:  That is awareness of using 
the silver coins that God has given through talents, 
time, money, material…in the most substantial and 
generous way to serve the parish community, to 
support and assist those who are poor and less 
fortunate…Those who are rich in kindness are 
blessed because they shall receive a hundredfold now 
in this life, and life after for the Lord said: “Come, 
you who are blessed by my Father. Inherit the 
kingdom prepared for you from the foundation of the 
world.  For I was hungry and you gave me food, I 
was thirsty and you gave me drink, a stranger and 
you welcomed me, naked and you clothed me, ill and 
you cared for me, in prison and you visited me.’” (Mt 
25:34-36). 

	

Through the intercession of Blessed Mother Mary, may 
God, full of mercy, compassion and kindness, bless us, 
grant us peace and strengthen us, so that our beloved and 
we are able to become prosperous in materialistic goods 
but most importantly, becoming prosperous by enhancing 
rich and wealthy through the accruement of these virtues 
of MERCY, COMPASSION AND KINDNESS. By this 
means, we will be able to live in happiness, joy in this life 
and the life after. Amen!  
 

Through the intercession of our Blessed Mother Mary, 
may God bless you, protect you, and grant you and your 
loved ones peace and good health. And May God protect 
you from the dangers of the pandemic. 
 
 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org www.nhachua.org  
 
 

Prosperity: 
A Blessing or Sin? 


