
Fourth Sunday in Ordinary Time – January 29, 2023 
 

 

 Our readings this week all speak of the distinctive characteristics of the people 

God gathers to achieve God’s purposes. The deep communion of love that God envisions 

requires a community that is humble and lowly, as Zephaniah describes. God chooses the 

weak and foolish to reveal God’s strength and wisdom, as Paul says. And in the 

Beatitudes, Jesus teaches that a people who know their weakness and vulnerability can 

most fully place their trust in God and work for a just world. As Christians, we believe 

God will fully heal our world when Christ returns. But Christ also invites us to experience 

a foretaste of this future right now, through our life in Christian community, and in our 

work of peacemaking and justice-seeking in the world. Our poverty in spirit can enable us 

to be both recipients and instruments of the “kingdom of heaven” here and now. 

 

THE BLESSED COMMUNITY 

We turn to the first action of Jesus’ public ministry described by Matthew—Jesus 

preaching to the crowds in what we call the Sermon on the Mount. The Sermon begins 

with today’s Gospel passage, the Beatitudes. Having just called his first disciples to form a 

community, Jesus begins to spell out what this community is all about. The Beatitudes lay 

the foundation, describing the primary values and practices, and the core identity of this 

community. 

Jesus tells his followers, first and foremost, that they are blessed by God. The 

community will reveal its blessed character through its humility, meekness, and hunger 

for justice. Knowing they are loved as God’s children, they will have open and pure 

hearts, free to be merciful, and they will be able to endure suffering gracefully. Listening 

anew to the Beatitudes, we remember how far we fall short of Jesus’ vision. But we know 

God has gathered us, and continues to transform us, to receive the fullness of blessing.  

 

WHOM GOD HONORS 

In Jesus’ time, honor and shame were key markers for who is up and who is down 

in their society. Typically, those with wealth and power over others were to be honored. 

And in our own time, often we find ourselves drawn strongly toward having more 

abundance, control, and options to choose from. We avoid vulnerability and limitations. 

But Jesus says in the Beatitudes that the poor and meek are truly blessed, that is, 

honorable and privileged by God. How can this be? 

Perhaps Jesus is first exposing the opposites to the poor and meek, the “rich in 

spirit.” These develop such confidence in themselves, based on achievement or inherited 

privilege, that they isolate themselves from God, and either ignore or exploit others. Jesus 

also knew that the humble in heart realize that they cannot build an illusory self-

affirmation, so they can be most open to God’s affirmation of them. They can then become 

more deeply empowered to participate in God’s work. God blesses and honors the open-

hearted. 
 

Today’s Readings: Zep 2:3; 3:12–13; Ps 146:6–7, 8–9, 9–10; 1 Cor 1:26–31; Mt 5:1–12a 
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Todas nuestras lecturas de esta semana hablan de las características distintivas del 

pueblo que Dios reúne para lograr sus propósitos. La profunda comunión de amor que 

Dios prevé requiere una comunidad humilde y baja, como describe Sofonías. Dios elige a 

los débiles y a los necios para revelar la fuerza y la sabiduría de Dios, como dice Pablo. Y 

en las Bienaventuranzas, Jesús enseña que un pueblo que conoce su debilidad y 

vulnerabilidad puede depositar más plenamente su confianza en Dios y trabajar por un 

mundo justo. Como cristianos, creemos que Dios sanará completamente nuestro mundo 

cuando Cristo vuelva. Pero Cristo también nos invita a experimentar un anticipo de este 

futuro ahora mismo, a través de nuestra vida en la comunidad cristiana, y en nuestro 

trabajo de pacificación y búsqueda de la justicia en el mundo. Nuestra pobreza de espíritu 

puede permitirnos ser a la vez receptores e instrumentos del “reino de los cielos” aquí y 

ahora. 

 

LA COMUNIDAD BENDECIDA 

Pasamos a la primera acción del ministerio público de Jesús descrita por Mateo: 

Jesús predicando a las multitudes en lo que llamamos el Sermón de la Montaña. El 

Sermón comienza con el pasaje del Evangelio de hoy, las Bienaventuranzas. Tras haber 

llamado a sus primeros discípulos a formar una comunidad, Jesús empieza a explicar en 

qué consiste esta comunidad. Las Bienaventuranzas sientan las bases, describiendo los 

principales valores y prácticas, y la identidad central de esta comunidad. Jesús dice a sus 

seguidores, ante todo, que son bendecidos por Dios. La comunidad revelará su carácter 

bendecido a través de su humildad, mansedumbre y hambre de justicia. Sabiendo que son 

amados como hijos de Dios, tendrán corazones abiertos y puros, libres para ser 

misericordiosos, y serán capaces de soportar el sufrimiento con gracia. Al escuchar de 

nuevo las Bienaventuranzas, recordamos lo lejos que estamos de la visión de Jesús. Pero 

sabemos que Dios nos ha reunido, y sigue transformándonos, para recibir la plenitud de la 

bendición.  

 

A QUIÉN HONRA DIOS 

En la época de Jesús, el honor y la vergüenza eran indicadores clave de quién estaba 

arriba y quién abajo en su sociedad. Normalmente, se honraba a los que tenían riqueza y 

poder sobre los demás. Y en nuestra época, a menudo nos sentimos fuertemente atraídos 

por tener más abundancia, control y opciones para elegir. Evitamos la vulnerabilidad y las 

limitaciones. Pero Jesús dice en las Bienaventuranzas que los pobres y los mansos son 

verdaderamente bendecidos, es decir, honrados y privilegiados por Dios. ¿Cómo puede ser 

esto? Tal vez Jesús está exponiendo primero los opuestos a los pobres y mansos, los “ricos 

de espíritu”. Éstos desarrollan tal confianza en sí mismos, basada en los logros o en los 

privilegios heredados, que se aíslan de Dios, e ignoran o explotan a los demás. Jesús 

también sabía que los humildes de corazón se dan cuenta de que no pueden construir una 

autoafirmación ilusoria, por lo que pueden estar más abiertos a la afirmación de Dios 

sobre ellos. Así pueden estar más profundamente capacitados para participar en la obra 

de Dios. Dios bendice y honra a los de corazón abierto. 
Lecturas de hoy: Sof 2:3; 3:12–13; Sal 146 (145):6–7, 8–9, 9–10; 1 Cor 1:26–31; Mt 5:1–12ª 



Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A (29 tháng 01, 2023) 
 

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13 
"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn". 
Trích sách Tiên tri Xôphônia. 
  
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.     
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10. 
Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 
5,3). 
  
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói 
được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp. 
2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị 
khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa 
che chở những khách kiều cư. - Đáp. 
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường 
nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên 
Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31 
"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 
  
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, Đấng 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". 
     
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Lc 19, 38 
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên 
trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a 
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  
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 Đất 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".       
Đó là lời Chúa. 

 


