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Ngày 1  Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời B

ài Bài đọc 1 Dt 2,9-17

Đức Kitô giống anh em mọi sự Đức Kitô là đầu  
của gia đình nhân loại, Người mang lấy bản tính loài  
người để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh em  
của  Người  và  giải  thoát  chúng  ta  khỏi  tội  lỗi. 

Lời Chúa trong thư gửi cho tín hữu Do Thái.  
9 Con người đã bị thua kém các thiên thần trong 
một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được 
Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ 
triều  thiên,  bởi  vì  đã  cam  chịu  tử  hình.  Con 
người  đó,  chính  là  Đức  Giêsu.  Thật  vậy,  Đức 
Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người 
được  cứu  độ,  nhờ  ơn  Thiên  Chúa.  
10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng 
đích mọi loài, muốn đưa muôn vàn con cái đến 
vinh quang, nên đã làm một việc thích đáng, là 
cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị 
lãnh đạo thập toàn,  dẫn đưa họ tới  nguồn ơn 
cứu độ.  11  Thật  vậy,  Đấng  thánh  hoá  là  Đức 
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Giêsu, và những ai được thánh hoá đều do một 
nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi 
họ  là  anh  em,  12  khi  nói  :  Con nguyện  sẽ  loan  
truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và  
trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài  
tán dương.

13 Người lại  nói :  Phần tôi,  tôi  sẽ tin cậy Thiên  
Chúa. Người lại nói : Này tôi đây, cùng với những  
con  cái  mà  Thiên  Chúa  đã  ban  cho  tôi.  
14 Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết 
nhục,  nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết 
nhục  đó.  Như  vậy,  nhờ  cái  chết  của  Người, 
Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, 
tức là ma quỷ, 15 và đã giải thoát những ai vì sợ 
chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. 16 
Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là 
các thiên thần, mà là con cháu Ápraham. 17 Bởi 
thế, Người đã phải nên giống anh em mình về 
mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng 
Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng 
Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.
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Xướng đáp Lc 1,28

X Lạy Mẹ Maria, Mẹ quả là Nữ Trinh diễm phúc, 
vì Đấng Mẹ hạ sinh là Thiên Chúa cứu độ gian 
trần.
* Mẹ sinh Chúa thiên đình, Đấng tạo thành nên 
Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. Ôi lạ lùng khôn 
ví  !
Đ Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên 
Chúa ở cùng Mẹ. *

Bài đọc 2

Nhờ Đức Maria, Ngôi Lời nhận lấy bản tính của 
chúng ta
 
Trích  thư  của  thánh  Athanaxiô,  giám  mục. 
Ngôi  Lời  đã  nhận  lấy  dòng  giống  Ápraham, như 
thánh Tông Đồ nói,  bởi thế Người đã phải giống  
anh em mình về mọi phương diện, và phải mang lấy 
một thân xác giống chúng ta. Vì vậy, cần phải có 
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Đức Maria để từ nơi Mẹ, Ngôi Lời nhận lấy một 
thân xác và Người hiến dâng thân xác ấy như 
của riêng mình để chúng ta được hưởng nhờ. 
Nhắc  đến việc  Người  giáng sinh,  Kinh Thánh 
viết :  Bà đã lấy tã bọc con ; và đã công bố :  Phúc  
cho bà mẹ đã cho Người bú mớm, đã sinh người con 
đầu lòng làm của lễ hiến dâng. Thiên sứ Gáprien 
đã thận trọng và khôn ngoan truyền tin cho Đức 
Mẹ, thiên sứ không nói trống rằng : Đấng sẽ sinh 
ra nơi bà, kẻo có người lầm tưởng có một thân 
xác từ bên ngoài được đưa vào trong lòng Đức 
Mẹ. Nhưng thiên sứ nói :  Đấng bà sẽ sinh ra, để 
người  ta  tin  rằng  Đấng  được  sinh  ra  đã  xuất 
phát bởi chính Đức Mẹ.
 
Tất cả sự kiện xảy ra như thế để khi Ngôi Lời 
nhận lấy bản tính chúng ta và hiến dâng làm hy 
tế,  thì  Người  nhận  lấy  hết  làm  của  mình,  và 
Người mặc cho chúng ta bản tính của Người, do 
đó thánh Phaolô đã có thể nói được rằng :  cái  
thân sẽ hư nát này phải mặc lấy sự bất diệt ; cái thân  
sẽ chết này phải mặc lấy sự bất tử. 



MỤC LỤC

Những sự này không phải là giả tưởng như có 
một số người nghĩ. Dứt khoát là không. Nhưng 
khi Đấng Cứu Độ đã thực sự làm người, thì từ 
lúc đó con người toàn diện nhận được ơn cứu 
độ. Ơn cứu độ chúng ta không hề là chuyện giả 
tạo, hoặc chỉ dành cho thân xác mà thôi, nhưng 
là ơn cứu độ thực sự cho con người toàn diện, 
nghĩa là cho cả hồn lẫn xác. Ơn cứu độ này xuất 
phát từ chính Ngôi Lời. 
 
Vì vậy, Đấng do Đức Maria sinh ra quả là người 
thật, xét theo bản tính như Kinh Thánh dạy, và 
thân xác của Chúa là thân xác đích thực. Tôi nói : 
đó là một thân xác đích thực vì thân xác ấy cũng 
giống  như  thân  xác  chúng  ta.  Quả  thật,  Đức 
Maria là chị em chúng ta, vì tất cả chúng ta phát 
xuất từ Ađam.
 
Vì thế phải hiểu lời thánh Gioan : Ngôi Lời đã làm  
người theo cùng ý nghĩa trên, như có thể thấy 
được  từ  những kiểu  nói  tương  tự,  chẳng  hạn 
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thánh  Phaolô  nói  :  Đức  Kitô  đã  trở  nên  kẻ  bị  
nguyền rủa thay cho chúng ta. Nhờ hiệp thông và 
hợp nhất với Ngôi Lời, thân xác loài người đạt 
được mức thăng tiến phi  thường :  quả thật  là 
thân phận phải chết, thân xác trở thành bất tử ; 
từ giới  sinh vật,  thân xác trở nên loài  có thần 
khí ; được làm ra bởi đất, thân xác được vào cửa 
trời.  
 
Còn về Ba Ngôi, sau khi Ngôi Lời nhận lấy thân 
xác bởi  Đức Mariaa,  Ba Ngôi  vẫn nguyên thế, 
không thêm cũng chẵng bớt chút nào. Ba Ngôi 
vẫn luôn hoàn hảo. Nơi Ba Ngôi, người ta nhận 
biết  chỉ  có một Thiên Chúa.  Vì thế,  trong Hội 
Thánh, người ta rao giảng một Thiên Chúa duy 
nhất là Cha của Ngôi Lời.

Xướng đáp Lc 1,42

X Lạy  Mẹ  Maria,  Mẹ  thánh  thiện  tinh  khiết 
dường nào, con biết nói gì để ca ngợi Mẹ đây !
*  Vì  Đấng  trời  cùng  đất  không  chứa  nổi,  thì 
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chính  Mẹ  đã  được  phúc  cưu  mang.
Đ Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, 
và Đấng Mẹ cưu mang cũng thật là có phúc. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
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Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ 
Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban 
cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin 
cho  chúng  con  được  nhờ  lời  Ðức  Mẹ  nguyện 
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giúp cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng con 
mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là 
Ðức  Giêsu  Kitô,  Con  Chúa,  Chúa  chúng  con. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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Ngày 2 tháng Giêng

Thánh Baxiliô  Cả và  thánh Ghêgôriô  Nadien,  giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 

Thánh Baxiliô sinh tại Xêdarê miền Capađôxia năm  
330, trong một gia đình Kitô giáo. Vốn là người tinh  
thông văn học lại nổi tiếng nhân đức, ban đầu thánh  
nhân chọn cuộc  đời  đan  tu.  Đến năm 370,  người  
được cắt đặt làm giám mục cai quản nơi người sinh  
trưởng. Người tích cực chống lại giáo phái Ariô, viết  
nhiều tác phẩm. Đặc biệt, người đã soạn thảo những  
quy luật của đời sống đan tu, mà cho đến bây giờ,  
nhiều đan sĩ đông phương vẫn còn tuân giữ. Người  
hết  sức  chăm lo  cho  người  nghèo.  Người  qua  đời  
ngày 1 tháng Giêng năm 379. 

Thánh  Ghêgôriô  cũng  sinh  năm  330  gần  thành  
Nadien.  Người đi  rất  nhiều nơi  để học hỏi,  và kết  
thân với thánh Baxiliô, đã chọn cuộc sống tu hành,  
nhưng sau đó được thụ phong linh mục,  rồi  được  
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chọn làm giám mục. Năm 381, người được đặt lên  
cai quản giáo phận Côngtăngtinôpôli ; tuy nhiên, 18  
tháng sau, vì có sự chia rẽ và bè phái trong địa phận,  
người lui về thành Nadien và qua đời tại đó ngày 25  
tháng Giêng năm 389 hay 390. Hậu thế thường gọi  
thánh nhân là nhà thần học vì người vừa am tường  
đạo lý cao siêu, vừa có tài hùng biện. 

Bài đọc 2

Hai con người, một tâm hồn 

Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô, giám mục 
Nadien.

Bấy giờ chúng tôi gặp nhau ở Aten. Như dòng 
chảy  của  con  sông,  phát  xuất  từ  nguồn  mạch 
duy nhất, được chia thành nhiều nhánh, thì vì 
ham học, Đức cha Baxiliô và tôi đã xa lìa nhau, 
đi đến những miền khác nhau nhằm mục đích 
trao  dồi  kiến  thức.  Sau  đó,  chúng  tôi  lại  gặp 



MỤC LỤC

nhau như  là  do  hẹn  hò,  mà thật  ra  do  Thiên 
Chúa thúc đẩy.
 
Đức cha Baxiliô  là  người bạn cao quý của tôi, 
ngài có nếp sống đoan trang, lại hoạt bát khôn 
ngoan trong lời ăn tiếng nói, nên đối với ngài, 
bản thân tôi hết lòng quý trọng. Không những 
thế, tôi còn cố sao cho những ai chưa có dịp biết 
ngài cũng có tâm tình đó như tôi. Bấy giờ tiếng 
tăm ngài đã lừng lẫy khắp nơi, nên được nhiều 
người kính nể.
 
Điều này dẫn tới chuyện gì ? Trong số những 
người đến Aten để học hỏi, hầu như chỉ có một 
mình ngài  vượt  khỏi  luật  chung,  là  được  quý 
mến hơn tất cả mọi sinh viên mới theo học. Đó là 
khởi  đầu  tình  bạn hữu giữa  chúng  tôi,  từ  đó 
bùng lên tia lửa liên kết chúng tôi lại, và chúng 
tôi đã hết sức quý mến nhau. 
 
Một thời  gian sau,  chúng tôi  tỏ  cho nhau biết 
niềm say mê chung của mình, đó là chúng tôi chỉ 
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say mê môn triết học. Từ đó, hai chúng tôi người 
này sống cho người kia : cùng chung một mái 
nhà, một bàn ăn, một nếp sống, một cùng đích, 
và ngày càng nhiệt thành cương quyết cùng chia 
sẻ với nhau một khát vọng.
 
Cả hai chúng tôi cùng hướng về một điều đáng 
mong ước hơn hết mọi sự,  đó là sự hiểu biết. 
Tuy vậy không hề  có  ganh tị  mà chỉ  có  ganh 
đua.  Cả  hai  cùng  tranh  nhau,  không  phải  để 
tranh phần thắng cho mình, nhưng là để nhường 
cho người kia. Mỗi người đều coi vinh dự của 
bạn là của chính mình. 
 
Có thể nói  hai  chúng tôi  chỉ  có một  tâm hồn, 
nâng  đỡ  hai  thân  xác.  Nếu  không  được  tin 
những kẻ chủ trương rằng tất cả trong tất cả, thì 
cũng  phải  tin  chúng  tôi  khi  chúng  tôi  nói  về 
mình  rằng  người  này  ở  trong  người  kia,  và 
người  này  hướng  về  người  kia.  
Cả hai chúng tôi chỉ có một mối bận tâm là đi 
đường nhân đức, và cuộc đời chúng tôi hướng 
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về những thực tại tương lai nhằm chuẩn bị cho 
mình  từ  bỏ  cõi  đời  trước  khi  từ  biệt  cõi  đời. 
Chúng  tôi  định  hướng  cuộc  đời  và  mọi  hành 
động theo viễn tượng đó. Chúng tôi để cho luật 
Thiên Chúa hướng dẫn mình và khuyến khích 
nhau yêu chuộng điều nhân đức. Nếu như nói ra 
không phải là khoe khoang quá đáng thì tôi có 
thể nói rằng giữa hai chúng tôi, người này đối 
với người kia là mực thước và khuôn mẫu để 
phân biệt phải trái. 
 
Mỗi người chúng tôi đều có một thứ biệt danh, 
hoặc do cha mẹ đặt, hoặc là do người khác, dựa 
trên sở thích hay công việc riêng của mỗi người 
chúng tôi. Nhưng đối với chúng tôi, vấn đề đáng 
quan tâm hơn cả, và danh hiệu cao quý nhất, là 
được làm Kitô hữu, được mang danh hiệu này.

Xướng đáp Đn 2,21-22 ; 1 Cr 12,11 

X Thiên Chúa ban khôn ngoan cho các bậc hiền 
triết, ban tri thức cho người hiểu rộng biết nhiều. 
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* Người mặc khải điều thẳm sâu và bí ẩn, và có 
ánh sáng ở với Người. 

Đ Chính Thần Khí duy nhất làm ra tất cả những 
điều đó, và phân chia cho mỗi người mỗi cách, 
tuỳ theo ý của Người. * 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng 
rỡ  nhờ  gương  sáng  và  lời  giảng  dạy  của  hai 
thánh Baxiliô và Ghêgôriô.  Xin cho chúng con 
biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và 
hết lòng yêu mến đem ra thực hành. Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 7 tháng Giêng

Thánh  Râymunđô  thành  Pênhapho,  linh  mục 

Thánh nhân sinh ra gần Bácxêlôna vào khoảng  
năm 1175. Ban đầu, thánh nhân là kinh sĩ của  
giáo phận Bácxêlôna; sau đó gia nhập dòng Anh  
Em  Thuyết  Giáo.  Theo  lệnh  Đức  Giáo  Hoàng  
Ghêgôriô IX, ngài xuất bản bộ sách sưu tập các  
sắc lệnh của Toà Thánh. Được chọn làm Bề trên  
tổng quyền của Dòng, người đã điều khiển với  
những  quy  luật  tuyệt  hảo.  Trong  số  các  tác  
phẩm của thánh nhân, đặc biệt có bộ Tổng Hợp  
các nố luân lý nhằm giúp các linh mục cử hành  
bí tích hoà giải cho đúng luật và đem lại lợi ích  
thiêng  liêng.  Thánh  nhân  qua  đời  năm  1275.

Bài đọc 2

Nguyện xin Thiên Chúa tình thương và bình an 
ban cho anh em được an lòng 
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Trích  thư  của  thánh  Râymunđô,  linh  mục. 
Nếu thánh Phaolô, người rao giảng chân lý đã 
nói sự thật, chứ không hề gian dối, khi xác quyết 
rằng : tất cả những ai muốn sống đạo đức trong 
Chúa Kitô đều phải chịu đau khổ, thì tôi nghĩ 
không ai được miễn giữ luật chung ấy, đừng kể 
những người chểnh mãng hoặc không biết sống  
tiết độ, công chính và đạo đức ở đời này. 
 
Còn anh em,  anh em không thể  thuộc  vào  số 
những kẻ có nhà cửa bình an yên hàn vững chắc, 
không bị ngọn roi của Chúa đụng tới, những kẻ 
suốt  đời  an  nhàn  nhưng  chẳng  mấy  chốc  sa 
xuống cõi  âm ty.  Vì  anh em được Chúa chấp 
nhận và thương mến, thế nên sự trong trắng và 
đạo  đức  của  anh  em  phải  được  thanh  luyện 
thêm  qua  nhiều  gian  khổ  để  được  hoàn  toàn 
thuần khiết. Vậy nếu lưỡi gươm đâm chém anh 
em có sức tàn phá gấp hai hay ba lần đi nữa, thì 
anh em phải coi đó là niềm vui lớn và là chứng 
tích của tình thương. 
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Gươm  sắc  hai  lưỡi  là  những  cuộc  chiến  bên 
ngoài  và  những  lo  sợ  bên  trong  ;  gươm  bên 
trong sắc bén gấp hai hay ba lần khi ác thần quỷ 
quyệt  dùng mưu mô và lời  dụ dỗ gây bất  an 
trong  tâm  khảm  ;  cho  tới  nay  anh  em  cảm 
nghiệm  khá  đầy  đủ  cuộc  chiến  đấu  này,  nếu 
không, anh em đã không thể đạt được sự bình 
an và thanh thản nội tâm tốt đẹp như thế. Gươm 
bên ngoài sắc bén gấp hai hay ba lần khi người 
ta  vô  cớ  bách  hại  Hội  Thánh  vì  những  lý  do 
thuần tuý tôn giáo, mà những vết thương trầm 
trọng nhất lại do các bạn hữu gây nên. 
 
Đó chính là thập giá đáng ước ao, thập giá diễm 
phúc của Chúa Kitô mà thánh Anrê, con người 
thật sự quả cảm, đã vui vẻ lãnh nhận ; cũng chỉ 
nơi thập giá Đức Kitô, ta mới nên hãnh diện như 
thánh Phaolô đã quả quyết. 

Vì thế, anh em hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng 
ban tặng và gìn giữ lòng tin, Đấng hoàn toàn vô 
tội  mà phải chịu thương khó do những người 
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thân thuộc, lại còn bị liệt vào hạng gian ác. Khi 
uống chén quý trọng như thế của Chúa Giêsu, 
anh em hãy cảm tạ Chúa là Đấng ban phát mọi 
phúc lành. 
 
Nguyện xin Thiên Chúa tình thương và bình an 
cho anh em được an lòng và cho anh em sớm 
hoàn tất  cuộc  hành trình.  Xin  Người  giấu kín 
anh  em  trong  Thánh  Nhan  Người,  cho  khỏi 
người  đời  quấy  nhiễu,  chờ  ngày  được  Người 
đưa về nơi sung mãn, ở đó anh em sẽ đời đời vui 
hưởng  cảnh  bình  an,  trong  sự  bình  an  tuyệt 
diệu, trong lều trú an toàn, trong sự nghỉ ngơi 
thanh nhàn.

Xướng đáp
X Giáo lý của thánh nhân chiếu soi người ngồi 
trong bóng tối. 
• Lòng bác ái nồng nhiệt của người nâng đỡ 
kẻ bần cùng và giải thoát tù nhân.
•
Đ Người  dẫn  kẻ  lầm  lạc  ra  khỏi  đường  bất 
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chính,  giải  thoát  người nghèo khổ khỏi  tay kẻ 
bạo tàn. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  thánh  linh  mục 
Râymunđô được giàu lòng nhân ái đối với người 
tội lỗi và kẻ tù đày. Xin Chúa nhận lời người cầu 
thay nguyện giúp mà ban cho chúng con thoát 
khỏi  cảnh  nô  lệ  tội  lỗi,  hầu  được  tự  do  làm 
những điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 13 tháng Giêng
Thánh  Hilariô,  giám  mục,  tiến  sĩ  Hội  Thánh

Thánh nhân chào đời vào đầu thế kỷ IV tại Poachiê.  
Người được chọn làm giám mục quãng năm 350, khi  
đang còn là một giáo dân. Chống lại phái Ariô, người  
hăng say bênh vực thần tính của Đức Giêsu Kitô.  
Người phải lưu đày sang Đông phương bốn năm, vì  
trung hành với đức tin đã được công đồng chung  
Nixê xác định. Trở về Poachiê, người ủng hộ nỗ lực  
canh tân đời sống đan viện Liguygê do vị sau này sẽ  
là  thánh  Mactinô  khởi  xướng.  Người  qua  đời  tại  
Poachiê năm 367. 

Bài đọc 2

Khi  rao  giảng  về  Cha  là  con  phụng  sự  Cha 
Trích  khảo  luận  Chúa  Ba  Ngôi  của  thánh 
Hilariô, giám mục. 
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, con ý thức 
rằng : bổn phận chính yếu của đời con đối với 
Ngài là phải dùng mọi tư tưởng và lời nói để rao 
giảng về Ngài. 
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Không gì có thể mang lại cho con phần thưởng 
lớn lao hơn là biết dùng tài ăn nói Ngài đã ban 
cho để phục vụ Ngài. Nhờ lời rao giảng, con sẽ 
cho người ta thấy Ngài  là  ai,  là  Cha,  Cha của 
Con Một cũng là Thiên Chúa. Con sẽ chứng tỏ 
cho thế gian chưa nhận biết Ngài, hoặc cho kẻ 
rối đạo đã chối bỏ Ngài. 
 
Trong vấn đề này, ý chí của con chỉ đóng một 
vai trò nhỏ ; con còn phải cầu xin ơn Ngài xót 
thương và trợ giúp ;  xin Ngài dùng luồng gió 
của Thánh Thần mà thổi căng cánh buồm là lòng 
tin và lời tuyên xưng của chúng con, và một khi 
chúng  con  đã  lên  đường  rao  giảng,  xin  đẩy 
chúng con mau mau tiến bước. Quả thật, Đấng 
đã nói lời cam kết sau đây không hề thất tín với 
chúng con : Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ  
thấy,  cứ  gõ  cửa  thì  sẽ  được  mở  cho. 
Chúng  con là  những người  túng thiếu,  chúng 
con sẽ  xin  những điều chúng con cần.  Chúng 
con sẽ kiên trì tìm hiểu những lời các ngôn sứ và 
các Tông đồ của Chúa đã nói. Chúng con sẽ gõ 
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mọi cửa đưa chúng con đến kho tàng hiểu biết 
vốn được giữ kỹ. 
Còn  phần  Chúa,  Chúa  sẽ  ban  cho  chúng  con 
điều  chúng  con  xin,  tỏ  cho  chúng  con  thấy 
những điều chúng con tìm, và mở cửa cho chúng 
con khi chúng con gõ. 
 
Quả thật,  chúng con sống trong sự ươn ái,  vì 
tính trễ nải tự nhiên. Do tinh thần yếu nhược, 
chúng con co cụm trong vòng kiểm soát của sự 
dốt nát, nên không hiểu được những sự việc về 
Chúa.  Nhưng  nhờ  học  hỏi  đạo  lý  của  Chúa, 
chúng con đã nhận ra Ngài ; và nhờ vâng phục 
đức tin,  chúng con thắng được tính tự nhiên.  
 
Vậy chúng con trông đợi Cha thôi thúc công việc 
cam go này ngay từ những bước khởi đầu, đẩy 
mạnh cho mỗi ngày một tăng tiến, và kêu gọi 
chúng con tham dự vào tinh thần của các ngôn 
sứ và các Tông đồ. Nhờ thế, chúng con hiểu lời 
của các ngài theo nghĩa các ngài muốn nói, và cố 



MỤC LỤC

dùng từ ngữ chính xác để diễn tả đúng ý nghĩa 
những điều được trình bày. 

Thật  vậy,  chúng con sắp  nói  đến  những điều 
mầu nhiệm các ngài đã rao giảng : Cha là Thiên 
Chúa hằng hữu, Cha của Con Một cũng là Thiên 
Chúa hằng hữu ; Cha là Thiên Chúa độc nhất 
chẳng do ai sinh ra, và Đức Giêsu là Chúa duy 
nhất,  sinh bởi  Cha từ trước muôn đời.  Chúng 
con không được bảo là có nhiều Chúa, dù trong 
Ba Ngôi  có khác biệt  thật  sự,  không được rao 
giảng Đức Giêsu Kitô không sinh bởi Cha, Cha 
là Thiên Chúa độc nhất, không được nói Đấng 
được sinh bởi Ngài là ai khác ngoài Thiên Chúa 
thật : Ngài chính là Cha và là Thiên Chúa thật.  
 
Vậy, xin Cha tỏ cho chúng con ý nghĩa của lời 
Kinh Thánh, ban ánh sáng cho chúng con hiểu 
biết,  dạy chúng con dùng lời lẽ xứng đáng để 
diễn tả và giữ chúng con trung thành với chân 
lý. Xin giúp chúng con nói lên điều chúng con 
tin, nhờ các ngôn sứ và các Tông Đồ, xin giúp 
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chúng con nhận biết  Ngài  là  Cha  và  là  Thiên 
Chúa độc nhất. Giờ đây, để chống lại những kẻ 
lạc giáo, chúng con tôn vinh Cha là Thiên Chúa, 
nhưng không phải Thiên Chúa đơn độc ; chúng 
con rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa,  nhưng 
không phải Chúa giả.

Xướng đáp 1 Ga 4,2b3a.6c.15

X Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là 
Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần 
khí ấy bởi Thiên Chúa ; còn thần khí nào không 
tuyên  xưng  Đức  Giêsu,  thì  không  bởi  Thiên 
Chúa.
* Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí 
dẫn đến sự thật  và  thần khí  làm cho sai  lầm.
Đ Hễ  ai  tuyên xưng Đức Giêsu là  Con Thiên 
Chúa,  thì  Thiên Chúa ở lại  trong người ấy và 
người ấy ở lại trong Thiên Chúa. *

Lời nguyện
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Lạy Chúa  Cha  toàn  năng,  thánh  Hilariô  giám 
mục đã kiên trì bảo vệ tín điều Ðức Giêsu Kitô, 
Con Chúa,  là  Thiên Chúa.  Xin  cho chúng con 
hiểu biết cho rõ và tuyên xưng cho đúng chân lý 
cao cả này. Chúng con cầu xin...
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Ngày 17 tháng Giêng
Thánh Antôn, viện phụ
Lễ nhớ

Thánh Antôn là  tổ  phụ của các  đan sĩ  ở  Ai  Cập.  
Người chào đời quãng năm 250. Sau khi song thân  
phụ qua đời,  đáp lại  lời  mời  gọi  của  Tin Mừng :  
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản  
của anh và đem cho người nghèo, rồi hãy đến theo  
tôi”, người rút lui vào sa mạc sống đời khổ chế và  
đền tội. Nhiều bạn hữu đã đến theo người, sống khắc  
khổ  để  có  thể  kết  hợp  mật  thiết  với  Thiên  Chúa.  
Người cũng có công nâng đỡ các tín hữu trong thời  
kỳ hoàng đế Điôcơlêxianô bách hại đạo. Người cũng  
trợ giúp thánh Athanaxiô để đối phó với phái Ariô.  
Người qua đời năm 356. 

Bài đọc 2 

Ơn gọi của thánh Antôn 
Trích hạnh thánh Antôn do thánh Athanaxiô, 
giám mục, ghi lại.
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Sau khi cha mẹ qua đời, thánh Antôn sống một 
mình với  đứa em gái.  Bấy giờ cậu mới chừng 
mười tám hay hai mươi tuổi  thôi,  mà lại  phải 
đứng ra coi sóc cửa nhà và cô em. 
 
Cha mẹ ra đi chưa đầy sáu tháng, thì một ngày 
kia, trên đường đi tới nhà Chúa như thường lệ, 
cậu Antôn suy nghĩ trong lòng : tại sao các Tông 
Đồ đã từ bỏ mọi  sự để theo Đấng Cứu Thế ; 
trong sách Công Vụ Tông Đồ, ai là người đi bán 
của cải mình có rồi đem tiền đặt dưới chân các 
Tông Đồ để các ngài phân phát cho những kẻ 
nghèo khó ; phần thưởng ở trên trời dành cho 
những người từ bỏ, lớn lao như thế nào. Trong 
khi suy nghĩ những điều đó thì cậu bước chân 
vào nhà thờ đúng lúc đang đọc Tin Mừng. Cậu 
nghe Chúa nói với người giàu có kia : Nếu anh  
muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh  
và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng  
trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. 
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Vậy, nhờ được Chúa soi  sáng, Antôn nhớ đến 
các thánh và nghĩ rằng bài Tin Mừng trên đây đã 
được đọc lên cho mình. Vì thế, cậu mau mắn ra 
khỏi nhà Chúa,  đem ba trăm thửa ruộng mầu 
mỡ và rất tươi tốt thừa hưởng được của tổ tiên, 
tặng cho dân làng, để cậu và cô em khỏi bận tâm 
về những tài sản đó. Còn đồ đạc trong nhà, cậu 
cũng đem bán hết : thu được một số tiền lớn, cậu 
phân phát cho người nghèo, chỉ  giữ lại  một ít 
cho cô em.
 
Một lần khác, Antôn lại vào nhà Chúa ; cậu nghe 
Chúa nói trong Tin Mừng : Anh em đừng lo lắng  
cho ngày mai. Không thể nán lại lâu hơn nữa, cậu 
ra khỏi nhà thờ, và những gì còn lại cũng đem 
phân phát hết cho những kẻ bần cùng. Còn cô 
em thì cậu gửi gắm cho các trinh nữ quen biết và 
đáng tin cậy, để cô được giáo dục trong nhà các 
trinh  nữ  ấy.  Rồi  từ  đó,  gần  ngôi  nhà  mình  ở 
trước kia, cậu chỉ lo sống đời khổ hạnh, chuyên 
tâm theo đuổi nếp sống khổ chế một cách kiên 
trì.  
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 Vì nghe thánh Phaolô nói : Ai không chịu làm thì  
cũng đừng ăn, nên Antôn ra sức làm việc chân 
tay, một phần để sinh sống, một phần để giúp 
đỡ người nghèo. 
Cậu siêng năng cầu nguyện,  vì  biết  rằng  phải  
không  ngừng  cầu  nguyện  riêng.  Quả  thật,  cậu 
chăm chú nghe đọc Sách Thánh, không bỏ sót 
điều gì ; cậu nghe đâu nhớ đó, đến độ về sau trí 
nhớ thay cho sách. 

Thấy cậu là người như thế, toàn thể dân làng và 
những người đứng đắn mà cậu thường giao tiếp, 
gọi cậu là bạn thân của Thiên Chúa ; ai ai cũng 
thương yêu cậu,  người thì  như con cái,  kẻ thì 
như anh em.

Xướng đáp Mt 19,21 ; x. Lc 14,33b

X Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán 
tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ 
được một kho tàng trên trời ;
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• rồi hãy đến theo tôi.
Đ Ai trong anh em muốn làm môn đệ tôi,  thì 
hãy từ bỏ hết những gì mình có, *

Lời nguyện
 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Antôn, viện phụ, 
sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng 
sự Chúa. Xin Chúa nhận lời người nguyện giúp 
cầu thay mà cho chúng con biết quên mình để 
một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng 
con cầu xin...
•
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Ngày 20 tháng Giêng
Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo

Đức giáo hoàng Phabianô điều khiển giáo đoàn Rôma  
suốt mười bốn năm trời (236250). Đó là những năm  
Hội  Thánh  được  bình  an,  có  tổ  chức,  và  nỗ  lực  
truyền giáo. Khi cuộc bách hại  dưới thời hoàng đế  
Đêxiô  bùng nổ,  người là  một trong những vị đầu  
tiên được lãnh nhận triều thiên tử đạo. Người được  
an táng ở nghĩa trang thánh Calíttô. 

Bài đọc 2 

Thánh Phabianô nêu gương cho chúng ta về đức 
tin và lòng dũng cảm 

Trích thư của thánh Síprianô và của giáo đoàn 
Rôma, về cuộc tử đạo của thánh Phabianô, giáo 
hoàng.
Khi  biết  chắc  về  cái  chết  của  đức  giáo  hoàng 
Phabianô, thánh Síprianô đã gửi bức thư sau đây 
cho các linh mục và phó tế ở Rôma. 
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“Anh em thân mến, khi chưa biết rõ thực hư về 
tin đồn cuộc ra đi của con người tốt lành cũng là 
bạn đồng nghiệp của tôi, khi tin tức còn mơ hồ, 
thì tôi đã nhận được thư anh em gửi qua thầy 
phụ phó tế  Crêmenxiô.  Nhờ vậy tôi  được biết 
cách  rất  đầy  đủ  về  cuộc  ra  đi  hiển  hách  của 
người ; tôi hân hoan vui sướng vì người đã hoàn 
tất cuộc đời một cách cao đẹp cũng như đã thi 
hành chức vụ cách hoàn hảo.
 
Trong việc này, tôi sung sướng chia vui với anh 
em, vì anh em đã chứng tỏ cách hùng hồn và cao 
thượng là anh em vẫn kính nhớ người. Nhờ anh 
em, tôi còn được biết anh em lấy làm vinh dự 
được kính nhớ vị lãnh đạo của mình, và người 
cũng để lại cho chúng ta một tấm gương về đức 
tin và lòng dũng cảm. 

Thật  là  tai  hai  khi  vị  lãnh đạo suy sụp,  khiến 
những người dưới quyền sa ngã theo. Ngược lại, 
thật là hữu ích và tốt lành biết mấy, khi vị giám 
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mục nêu gương kiên vững về đức tin cho anh 
em mình theo dõi.
 
Nhưng hình như trước khi nhận được bức thư 
này,  giáo  đoàn  Rôma  đã  gửi  cho  giáo  đoàn 
Cáctagô lời chứng sau đây về lòng trung thành 
của mình trong cơn bách hại : 

“Giáo đoàn này vẫn đứng vững trong đức tin, 
cho dù khi bị khủng bố, một số người đã ngã 
gục, vì họ không muốn mất địa vị trong xã hội, 
hoặc vì họ quá sợ người đời. Những người đã xa 
lìa chúng tôi như thế, chúng tôi đã không bỏ rơi 
họ. Nhưng chúng tôi đã khích lệ và khuyên nhủ 
họ ăn năn sám hối, hầu lãnh nhận ơn tha thứ do 
Đấng có quyền ban, sợ rằng nếu chúng tôi  bỏ 
mặc họ, họ sẽ ra tệ hơn. 
 
Vậy thưa anh em, anh em đã biết phải khuyên 
nhủ thế nào mà sửa dạy tâm hồn những kẻ đã sa 
ngã, để họ biết tuyên xưng đức tin nếu như bị 
bắt lại. Nhờ thế, họ sẽ có thể sửa được lỗi lầm 
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của mình trước kia. Còn những chuyện khác anh 
em phải quan tâm, và chúng tôi cũng xin nhắc 
nhở anh em : Đó là nếu những người đã sa ngã, 
nay bị đau ốm mà hối tiếc lầm lỗi của mình, và 
ước  ao  hiệp  thông  lại  với  Hội  Thánh,  thì  tất 
nhiên phải giúp đỡ họ. 
Các bà goá, những người cô thế cô thân, những 
kẻ  bị  cầm tù,  bị  trục  xuất  :  tất  nhiên  phải  có 
người lo cho họ. Cả những dự tòng bị đau ốm 
cũng đừng để họ thất vọng, nhưng phải chăm 
sóc họ. Các anh em đang bị xiềng xích cùng với 
các  linh mục và toàn thể giáo đoàn Rôma xin 
chào anh em. Giáo đoàn này vẫn hết sức quan 
tâm đến mọi người kêu cầu danh Chúa. Xin anh 
em cũng đừng quên điều này là chúng ta phải 
nhớ đến nhau.”

Xướng đáp Pl 1,23b ; 3,8b ; 1,21 ; 2,17

X Ao ước của tôi  là  ra  đi  để được ở với  Đức 
Kitô ; tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô ;
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* vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một 
mối lợi.

Đ Nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ 
mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui 
mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh 
em.  *

Lời nguyện 

Lạy Chúa là vinh quang của hàng tư tế, xin nhận 
lời  thánh Phabianô tử đạo chuyển cầu mà cho 
chúng con ngày càng thêm hiệp nhất trong đức 
tin, và nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 20 tháng Giêng
Thánh Xêbáttianô, tử đạo

Theo tương truyền, thánh nhân là một quân nhân  
quê ở Milanô.  Người chịu tử đạo ở Rôma vào lúc  
khởi  đầu  cuộc  bách  hại  dưới  triều  hoàng  đế  
Điôclêxianô, trong một cuộc thanh lọc quân đội (năm  
300). Thế kỷ VI, thánh nhân được dân chúng kêu cầu  
khi xảy ra nạn dịch và tiếp tục được yêu chuộng cho  
tới ngày nay.

Bài đọc 2

Trung  thành  làm  chứng  cho  Đức  Kitô
Trích bài diễn giải của thánh Ambrôxiô, giám 
mục, về thánh vịnh 118.

Chúng ta  phải  chịu  nhiều  gian  khổ  mới  được  vào  
Nước Thiên Chúa. Ở đâu có nhiều cuộc bách hại, 
ở đấy có nhiều thử thách. Ở đâu có nhiều triều 
thiên, ở đấy có nhiều cuộc chiến đấu. Vậy, thật 
có lợi cho bạn, nếu bạn gặp phải nhiều kẻ bách 
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hại, vì giữa bao cơn bắt bớ, bạn tìm được con 
đường đạt tới triều thiên vinh hiển dễ dàng hơn. 

Chúng ta hãy xem gương thánh Xêbáttianô, tử 
đạo, mà hôm nay chúng ta mừng lễ. 
 
Người sinh tại Milanô. Bấy giờ ở vùng này có lẽ 
cuộc  bách hại  đã qua rồi,  hoặc  chưa tới,  hoặc 
diễn ra khá nhẹ nhàng. Người thấy rằng ở đây 
chẳng chiến đấu gì,  hay có  chăng cũng chỉ  là 
chiến đấu một cách tẻ nhạt. 

Người lên đường đi Rôma. Tại  đây cuộc bách 
hại ác liệt đang diễn ra, vì các tín hữu có lòng tin 
mạnh mẽ. Tại đây người đã chịu cực hình, và 
cũng  tại  đây  người  đã  lãnh  nhận  triều  thiên. 
Người đến đó như khách lạ, nhưng đã dựng lên 
một ngôi nhà trường sinh bất tử. Nếu chỉ có một 
kẻ bách hại thôi thì người đã chẳng lãnh nhận 
được triều thiên tử đạo.
 
Nhưng điều tệ hại là chẳng những chỉ có những 
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kẻ bách hại ta trông thấy, mà còn có những kẻ 
bách hại ta không trông thấy, và những kẻ này 
đông đảo hơn gấp bội.
 
Thật vậy, như một ông vua cấm đạo ra lệnh cho 
nhiều người đi bắt bớ, và đặt trong mỗi thành 
mỗi tỉnh nhiều kẻ bách hại, thì ma quỷ cũng vậy, 
chúng  sai  nhiều  thuộc  hạ  gây  ra  những  cuộc 
bách hại, chẳng những ở bên ngoài mà còn bên 
trong tâm hồn mỗi người nữa. 

Về những cuộc bách hại này, thánh Phaolô nói : 
Những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu,  
đều sẽ bị bắt bớ. Người nói điều đó về mọi người, 
chẳng trừ  ai.  Thật  vậy,  nào có  ai  có  thể được 
miễn trừ, khi chính Chúa cũng đã phải trải qua 
những cơn thử thách bắt bớ ? 
 
Hằng ngày có biết bao vị tử đạo âm thầm không 
ai  biết  đến,  họ  tuyên xưng Đức Kitô  Giêsu là 
Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã biết đến hình 
thức tử đạo này và lối trung thành làm chứng 
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cho Đức Kitô, khi nói : Điều khiến chúng tôi tự hào  
là lương tâm làm chứng cho chúng tôi.

Xướng đáp

X Thánh nhân đã chiến đấu đến chết để bênh 
vực lề  luật  của Thiên Chúa,  người  không nao 
núng  trước  lời  hăm  doạ  của  ác  nhân.
*  Người  như  thành  kiên  cố  xây  trên  đá  tảng.
Đ Người coi khinh cuộc sống trần gian, nên đã 
đạt tới hạnh phúc Nước Trời. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng 
con thần khí dũng cảm, để chúng con noi gương 
thánh  tử  đạo  Xêbáttianô  mà  biết  vâng  phục 
Chúa hơn vâng phục người phàm. Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 21 tháng Giêng
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo

Lễ nhớ

Anê là một thiếu nữ Rôma, mới từ mười hai tuổi đến  
mười lăm tuổi  đã tình nguyện chết  vì  đức tin khi  
cuộc bách hại của hoàng đế Điôcơlêxianô tới hồi khốc  
liệt nhất (năm 305). Đó là sự việc thánh Ambrôxiô đã  
ghi lại và là lý do khiến Hội Thánh Rôma tưởng nhớ  
thánh nữ với hết tình yêu mến.

Bài đọc 2

Chưa  đủ  sức  chịu  khổ  mà  đã  thừa  sức  chiến 
thắng
Trích  khảo  luận  của  thánh  Ambrôxiô,  giám 
mục, về các trinh nữ.

Hôm nay là  ngày sinh nhật  trên trời  của  một 
trinh nữ,  chúng ta  hãy noi  gương trong trắng 
của người. Hôm này là ngày sinh nhật trên trời 
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của một vị tử đạo, chúng ta hãy dâng hy lễ. Hôm 
này là ngày sinh nhật trên trời của thánh Anê. 
Tương truyền rằng thánh nữ đã được phúc tử 
đạo năm mười hai tuổi. Người ta đối xử tàn bạo 
không nương tay với một thiếu nữ còn ít tuổi, 
thì lại còn làm lộ ra sức mạnh lớn lao của đức tin 
nơi thiếu nữ ấy, vì cô đã dám làm chứng. 
 
Tấm hình hài nhỏ bé ấy, liệu có chịu nổi một vết 
thương chăng ? Người thiếu nữ không có sức 
chịu nổi lưỡi đòng đâm thâu, thế mà lại có sức 
thắng được lưỡi đòng ấy, đang khi những cô bé 
cùng trạc tuổi không chịu được nét mặt nghiêm 
khắc của cha mẹ, và khi bị kim đâm thì khóc như 
bị thương nặng.
 
Người thiếu nữ ấy vẫn bình thản giữa những 
bàn tay đẫm máu của lý hình, không nhúc nhích 
khi  nghe tiếng xiềng xích nặng nề kéo lê lẻng 
xẻng.  Tuy  chưa  biết  chết  là  gì,  nhưng  người 
thiếu nữ ấy đã sẵn sàng : giờ đây cô đưa thân ra 
đón lưỡi gươm của tên lính hung bạo. Ngay cả 
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khi bị  miễn cưỡng lôi  đến bàn thờ tế  thần thì 
ngang qua những ngọn lửa, cô vẫn giơ tay lên 
Chúa Kitô, và trong lò lửa tàn bạo đó, cô đã làm 
dấu thánh giá để tôn vinh Chúa toàn thắng. Giờ 
đây cô đưa cổ và hai tay cho người ta xiềng lại, 
nhưng không dây xiềng nào có  thể  xích được 
những chi thể quá mềm mại đó.
 
Đây không phải là một cuộc tử đạo mới sao ? 
Chưa  đủ  sức  chịu  khổ  mà  đã  thừa  sức  chiến 
thắng  ;  chiến  đấu  thì  vất  vả,  nhưng  được  ân 
thưởng lại dễ dàng. Tuổi đời còn non dại, nhưng 
đã là bậc thầy về chí can trường. Tân nương vội 
vã  tới  loan  phòng  cũng  không  lẹ  bằng  người 
trinh nữ này vui vẻ tiến ra nơi hành quyết. Cô 
đẹp không phải vì bím tóc, nhưng vì thuộc về 
Đức Kitô.  Đầu cô không đội vòng hoa,  nhưng 
được điểm trang bằng đức hạnh. 
 
Mọi người đều khóc nhưng chính cô thì không. 
Nhiều người lấy làm lạ vì thấy sao cô dễ dàng xả 
thân như thế ; chưa được hưởng cuộc đời mà cô 
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đã cho đi như là đã hoàn toàn mãn nguyện. Ai 
nấy đều kinh ngạc, vì ở tuổi đó, cô chưa làm chủ 
được chính mình mà đã làm chứng cho Thiên 
Chúa. Cuối cùng, cô đã làm cho người ta phải tin 
cô, khi cô làm chứng về Thiên Chúa, trong lúc 
người  ta  chưa  tin  cô  được  về  những  vấn  đề 
thuộc con người,  bởi  lẽ  điều vượt quá tính tự 
nhiên thì  do Đấng tác tạo thiên nhiên mà có.  
 
Lý hình đã tìm mọi cách làm cho cô khiếp đảm, 
đã dùng hết lời ngon ngọt thuyết phục cô, hứa 
hẹn bao điều để cô chịu kết hôn. Nhưng cô quả 
quyết :  “Thật là sỉ  nhục cho Hôn Phu, nếu tôi 
còn mong đợi ai  làm tôi  vui lòng.  Ai chọn tôi 
trước thì người ấy được. Này đao phủ, còn đợi 
chi  nữa ?  Tôi  không muốn người  ta thích thú 
nhìn thân xác tôi,  hãy để cho nó chết đi !” Cô 
đứng, cầu nguyện rồi giơ cổ cho người ta chém. 
 
Có lẽ bạn thấy được tên lý hình đang run sợ như 
chính hắn bị tuyên án, thấy tay tên đao phủ run 
rẩy  giơ  lên,  sợ  xanh  mặt,  vì  cô  bé  lâm nguy, 



MỤC LỤC

trong khi cô chẳng sợ nguy hiểm gì cho mình. 
Vậy trong một lễ vật hy sinh, các bạn có hai lời 
chứng : lời chứng về tiết hạnh và lời chứng về 
đức tin. Cô đã giữ vững đức đồng trinh và được 
phúc tử đạo.

Xướng đáp
X Ta hãy hân hoan mừng lễ thánh Anê, và tưởng 
niệm cuộc thương khó của người.
• Giữa  tuổi  thanh  xuân,  người  đã  hy  sinh 
chịu chết và đã được hưởng sự sống muôn đời.
Đ Vì  chỉ  yêu  thương  một  mình Đấng ban  sự 
sống. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
chọn những gì  thế gian cho là yếu kém để hạ 
nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con 
mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anê tử đạo về 
trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh 
nữ mà giữ vững đức tin. Chúng con cầu xin...
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Ngày 22 tháng Giêng
Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo. 

Thánh nhân là phó tế giáo đoàn Xaragôxa. Sau khi đã  
chịu  cực  hình  ghê  rợn,  người  đã  chịu  tử  đạo  tại  
Valenxia (Tâybannha) cùng với giám mục của mình  
là Valêriô năm 304 hoặc 305. Cũng giống như thánh  
phó tế Lôrenxô, thánh Vinhsơn để lại gương mẫu tận  
tuỵ phục vụ trong Hội Thánh : là thừa tác viên phụ  
giúp giám mục trong việc dâng tiến hy lễ  và điều  
hành cộng đoàn, vị phó tế này còn tháp tùng vị giám  
mục của mình trong giờ phút nêu cao chứng tá tử  
đạo nữa.

Bài đọc 2

Thánh Vinhsơn chiến thắng nhờ Đấng đã chiến 
thắng thế gian

Trích bài giảng của thánh Âutinh,  giám mục.
Thánh Phaolô tông đồ nói : Nhờ Đức Kitô, anh em  



MỤC LỤC

đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn  
được chịu đau khổ vì Người.
 
Thầy  trợ  tá  Vinhsơn  đã  được  cả  hai  điều  đó. 
Thầy đã lãnh nhận và đã có được. Quả thế, nếu 
thầy không lãnh nhận thì làm gì mà có ? Thầy có 
lòng tin tưởng vào Chúa khi thầy phải lên tiếng : 
thầy có sức chịu đựng khi gặp đau khổ. 
 
Vậy, khi phải nói năng, đừng ai tự phụ về chính 
mình ; khi gặp thử thách, đừng ai tin tưởng vào 
sức riêng, bởi vì để chúng ta biết khôn ngoan nói 
ra những điều tốt  lành thì sự khôn ngoan của 
chúng ta phải được Thiên Chúa ban cho, và để 
cho ta can đảm đương đầu với các khó khăn, thì 
chúng  ta  cũng phải  được  Người  ban  cho  đức 
kiên nhẫn.
 
Hãy nhớ lại Chúa đã dặn dò các môn đệ trong 
Tin Mừng thế nào ; hãy nhớ lại Vua các vị tử đạo 
huấn luyện quân binh của mình bằng các võ khí 
thiêng liêng, bày binh bố trận ra sao, cung cấp 
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quân nhu và hứa ban thưởng thế nào. Khi Người 
nói với các môn đệ : Trong thế gian, anh em sẽ phải  
gian  nan khốn khó khiến họ sợ  hãi,  nên Người 
phải yên ủi họ mà nói thêm :  Can đảm lên, Thầy  
đã thắng thế gian.
 
Vậy, anh em thân mến, tại sao chúng ta lại ngạc 
nhên khi thấy thánh Vinhsơn chiến thắng nhờ 
Đấng đã thắng thế gian ? Chúa Kitô nói : Trong  
thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Thế gian 
có làm cho anh em phải gian nan khốn khó, nó 
cũng không đè bẹp được anh em ; có tấn công, 
nó cũng không thắng nổi. Nó đưa ra hai mũi tấn 
công chống lại những người lính của Đức Kitô ; 
nó phỉnh nịnh để lừa gạt, nó khủng bố để phá 
hoại. Chúng ta đừng để cho lạc thú riêng tư cầm 
giữ mình, cũng đừng khiếp sợ sự tàn bạo của kẻ 
khác : thế gian sẽ không thắng nổi. 
 
Đức Kitô hiện diện trong cả hai  trận chiến đó 
nên người Kitô hữu không bị đánh bại.  Trong 
cuộc thọ hình này, nếu chỉ xét đến sự chịu đựng 
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của con người thì không thế nào hiểu nổi ; còn 
nếu nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa thì 
chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thân xác của vị tử 
đạo  càng  bị  hành  hạ  tàn  nhẫn  bao  nhiêu,  thì 
tiếng nói của người còn biểu lộ sự bình thản lạ 
lùng bấy nhiêu ; chi thể càng bị gia hình dữ dội 
bao nhiêu, thì lời lẽ của người càng làm vang dội 
sự an toàn sâu lắng bấy nhiêu. Chính vì thế, khi 
thầy Vinhsơn chịu khổ hình, chúng ta phải lấy 
làm lạ mà nghĩ đến một vị khác đang bị hành 
hình mà không nói. 
 
Đúng vậy, thưa anh em, thật sự là như thế : lúc 
ấy đã có một người khác nói. Quả thật, trong Tin 
Mừng Đức Kitô đã hứa điều đó cho các chứng 
nhân  của  Người,  những  kẻ  đã  được  Người 
chuẩn bị  cho để có thể đương đầu với  những 
trận chiến khốc liệt như thế. Người nói như sau : 
Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì !  
Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần  
Khí  của  Cha  anh  em  nói  trong  anh  em.  
Vậy thân xác chịu khổ, còn Thần Khí thì nói, và 
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lời của Thần Khí chẳng những lên án tội không 
tin mà còn làm tăng cường sức mạnh cho kẻ yếu 
đuối.

Xướng đáp G 23,10.11 ; Pl 3,8.10
X Chúa có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như 
vàng tinh luyện :  chân tôi  bước theo vết  chân 
Người.
*  Tôi  đã  giữ  đúng  đường  của  Người,  không 
trệch hướng.

Đ Tôi coi tất cả là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt 
vời là được biết Đức Kitô và thông phần những 
đau khổ của Người. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn 
đổ ơn Thánh Thần Chúa trẽn chúng con, để tâm 
hồn chúng con được thấm nhuần tình yêu can 
trường, cũng như thánh VinhSơn tử đạo đã nhờ 
tình yêu đó mà thắng mọi cực hình. Chúng con 
cầu xin...
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 Ngày 24 tháng Giêng 
Thánh Phanxicô Đờ xan, giám mục, tiến sĩ Hội 
Thánh.

Lễ nhớ 

Thánh nhân sinh tại  Xavoa nước Pháp năm 1567.  
Sau khi làm linh mục, người tận tuỵ với công việc  
canh tân Hội Thánh công giáo tại quê hương. Được  
chọn làm giám mục Giơnevơ, người tỏ ra là một mục  
tử lo lắng cho giáo sĩ và giáo dân. Người là vị sáng  
lập  dòng  các  nữ  tu  Thăm  Viếng  cùng  với  thánh  
Phanxica đờ Săngtan. Suốt cuộc đời, người trở nên  
mọi sự cho mọi người qua lời nói và chữ viết, cũng  
như khi tranh luận thần học với anh em Tin Lành,  
khi giúp cho giáo dân biết đời sống thiêng liêng, lo  
lắng chăm nom cho cả kẻ bé lẫn người lớn. Thánh  
nhân qua đời tại Lyông ngày 28 tháng Giêng2 năm  
1622.

Bài đọc 2
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Đời sống đạo đức phải được thể hiện theo nhiều 
lối khác nhau

Trích sách Dẫn vào đời sống đạo đức của thánh 
Phanxicô đờ Xan, giám mục.
Khi  tạo  thành  vạn  vật,  Thiên  Chúa,  Đấng  đã 
truyền cho cây nào sinh quả nấy theo từng loại. 
Cũng  vậy,  Người  truyền  cho  các  Kitô  hữu  là 
những  cây  sống  động  trong  Hội  Thánh  của 
Người phải sinh hoa trái đạo đức tuỳ theo phẩm 
chất, tuỳ theo hoàn cảnh sống và ơn gọi của mỗi 
người.  
 
Cha muốn nói ràng đời sống đạo đức phải được 
thể hiện theo nhiều lối khác nhau : người sang 
khác kẻ hèn, đầy tớ khác ông chủ, bà goá khác 
thiếu nữ chưa kết bạn hay đã lập gia đình. Phân 
biệt như thế vẫn chưa đủ mà cách riêng cần phải 
thích nghi việc thực hành đời sống đạo đức tuỳ 
theo  sức  lực,  công  việc  và  bổn  phận  của  mỗi 
người.  
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Con thân mến, cha xin con hãy nói cho cha biết : 
các giám mục mà muốn sống ẩn dật như các ẩn 
sĩ Sáctơrơ thì có thích hợp hay chăng ? Những 
người đã lập gia đình mà lại dửng dưng với của 
cải hơn các tu sĩ Capútsinô, người lao động mà ở 
nhà thờ suốt ngày như tu sĩ, còn tu sĩ lúc nào 
cũng  lao  mình  vào  các  công  việc  và  các  hoạt 
động như các giám mục để đáp ứng nhu cầu của 
tha nhân, như vậy hỏi có thích hợp hay không ? 
Và một đời sống đạo đức như thế chẳng hoá ra 
lố bịch, hỗn độn và không thể chịu nổi hay sao ? 
Thế mà điều nghịch lý đó lại thường hay xảy ra. 
 
Không, con thân mến, lòng đạo đức mà đích thật 
thì không làm hư hại gì cả : nó kiện toàn mọi sự. 
Nhưng khi lòng đạo đức nghịch với ơn gọi chính 
đáng của mỗi người, thì chắc chắn nó là giả dối. 
Aríttốt nói : “Ong hút mật từ hoa mà không làm 
cho hoa héo tàn,” nó vẫn giữ cho hoa nguyên 
vẹn và tươi tắn như khi nó mới đậu vào. Lòng 
đạo đức đích thật còn làm được hơn thế nữa, vì 
chẳng những nó không làm hỏng bất cứ ơn gọi 
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hay công việc nào, trái lại còn tô điểm và làm 
cho thêm xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đá quý khi 
được nhúng vào mật đều trở nên rực rỡ hơn, tuỳ 
theo mầu sắc của mỗi thứ ; mỗi người cũng đáng 
yêu hơn trong ơn gọi của mình khi họ kết hợp 
ơn gọi với lòng đạo đức. Nhờ vậy, công việc săn 
sóc gia đình trở nên nhẹ nhàng, tình yêu giữa vợ 
chồng chân thành hơn,  việc  vâng phục  quyền 
bính thêm dễ dàng và mọi thứ công việc hoá ra 
ngọt ngào và ổn thoả hơn. 
 
Thật là sai lầm và không thể chấp nhận được khi 
muốn loại  trừ  lòng  đạo  đức ra  khỏi  đời  sống 
quân ngũ, khỏi các tiệm buôn, khỏi triều đình 
vua chúa, khỏi nhà cửa của những người đã kết 
bạn. Con thân mến, đúng vậy. Đời sống thuần 
tuý chiêm niệm, đời sống đan sĩ và đời sống tu 
hành không thể thực hiện được nơi những người 
trên đây. Nhưng ngoài ba loại ơn gọi đó còn có 
nhiều  loại  ơn  gọi  khác  thích  hợp  để  làm  cho 
những người sống các bậc đời ở giữa thế gian 
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nên hoàn thiện. Bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có 
thể và phải khao khát đời sống trọn lành.

Xướng đáp Ep 4,32  5,1 ; Mt 11,29ab
X Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng 
thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên 
Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
* Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh 
em  là  con  cái  được  Người  yêu  thương.
Đ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học 
với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. 
*

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phanxicô đờ Xan, 
giám mục, biết trở nên tất cả để hoà mình với 
mọi người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin 
cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại 
mà hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng 
yêu thương nhân hậu của Chúa. Chúng con cầu 
xin…  
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Ngày 25 tháng Giêng
Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại
Lễ kính

Trên đường đi Đamát, ông Saolê quê thành Tácxô đã  
khám phá ra hai điều : Trước hết, Đức Giêsu Nadarét  
là  Đấng  đã  phục  sinh,  cũng  là  Đấng  được  Thiên  
Chúa ban phúc lành ; thứ đến, Đấng phục sinh với  
các Kitô hữu là các anh em người, chỉ là một. Khám  
phá  này  là  nguồn ánh  sáng  soi  chiếu  cả  cuộc  đời  
thánh nhân.

Bài đọc 1 Gl 1,11-24

Phaolô, một người Do Thái, trở thành Tông Đồ 
Đức Kitô 
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ 
gửi tín hữu Galát.
11 Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin 
Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. 
12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại 
hay dạy cho tôi  Tin Mừng ấy, nhưng là chính 
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Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. 13 Anh em hẳn đã 
nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo 
Dothái : tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những 
muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa.  14 
Trong việc giữ đạo Dothái, tôi đã vượt xa nhiều 
đồng bào cùng lứa tuổi với tôi : hơn ai hết, tôi đã 
tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha 
ông.  
 
15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ 
khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân 
sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mặc 
khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin 
Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi 
đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, 17 cũng 
chẳng lên Giêrusalem để gặp các vị đã là Tông 
Đồ trước tôi, nhưng tức khắc, tôi đã sang Árập, 
rồi lại trở về Đamát. 18 Ba năm sau, tôi mới lên 
Giêrusalem diện kiến ông Kêpha,  và  ở lại  với 
ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp một vị 
Tông Đồ nào khác ngoài ông Giacôbê, người anh 
em của Chúa. 20 Viết cho anh em những điều 
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này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi 
không nói dối. 21 Sau đó, tôi đến miền Xyri và 
miền Kilikia.  22  Nhưng lúc  ấy các  Hội  Thánh 
Đức Kitô tại miền Giuđê không biết mặt tôi. 23 
Họ chỉ nghe nói rằng : “Người trước đây bắt bớ 
chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia 
ông những muốn tiêu diệt”, 24 và vì tôi họ tôn 
vinh Thiên Chúa.

Xướng đáp G1 1,11b.12 ; 2 Cr 11,10a.7b
X Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài 
người,  vì
* không có ai trong loài người đã truyền lại hay 
dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức 
Giêsu Kitô đã mặc khải.
Đ Có chân lý của Đức Kitô ở trong tôi, vì tôi rao 
giảng  không công cho  anh em Tin  Mừng của 
Đức Ki–tô. *

Bài đọc 2
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Vì lòng yêu mến Đức Kitô,  thánh Phaolô chịu 
đựng tất cả

Trích  bài  giảng  của  thánh Gioan  Kim Khẩu, 
giám mục.

 
Con người là gì, bản tính nhân loại của chúng ta 
cao trọng thế nào, và con người có khả năng đến 
đâu dù cũng chỉ là động vật, thì, hơn bất cứ ai, 
thánh Phaolô  đã  cho chúng ta  thấy rõ.  Người 
sống mỗi ngày một cao thượng hơn, vươn lên 
mỗi  ngày  một  mạnh  mẽ  hơn  ;  khi  gặp  hiểm 
nguy, người luôn chiến đấu với niềm phấn khởi 
mới. Người cho thấy điều đó khi nói : Tôi quên đi  
chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Khi 
thấy  giờ  chết  đã  gần  kề,  thánh  Phaolô  cũng 
khuyến khích người khác hiệp thông và chia sẻ 
niềm vui với mình, người nói  : Anh em hãy vui  
lên và chia sẻ niềm vui với tôi. Khi gặp nguy hiểm 
và bị lăng nhục, người lại vui mừng viết cho các 
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tín hữu Côrintô : Tôi cảm thấy vui sướng khi mình  
yếu đuối, khi bị sỉ nhục, bị bắt bớ. Người gọi đó là 
khí cụ để làm điều công chính, và cho thấy nhờ 
vậy người đã gặt hái được những thành quả mỹ 
mãn.  
 
Vì thế, khi bị âm mưu hãm hại, người vẫn đắc 
thắng chống lại mọi cuộc tấn công của kẻ thù. 
Bất  cứ  ở  đâu  bị  đánh  đòn,  bị  lăng  nhục  và 
nguyền  rủa,  người  luôn  xử  sự  như  kẻ  mừng 
chiến  thắng  khải  hoàn,  thu  lượm  được  nhiều 
chiến phẩm ;  người hãnh diện và tạ ơn Thiên 
Chúa mà nói : Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng chiến  
thắng  khải  hoàn  nơi  chúng  tôi.  Vậy,  người  mau 
mắn  đến  với  những  nhục  nhằn  tủi  hổ  vì  rao 
giảng Tin Mừng, còn hơn là chúng ta mau mắn 
đến lãnh nhận danh dự và vinh quang ; người 
ước ao được chết còn hơn là chúng ta ham sống, 
thích  khó nghèo hơn là  được  giàu  có  ;  người 
muốn làm việc liên lỉ hơn là kẻ khác mong cho 
xong việc để được nghỉ ngơi. Quả thật, người chỉ 
khiếp sợ và xa tránh một điều, là làm mất lòng 
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Chúa,  chứ chẳng sợ bất  cứ điều gì  khác.  Vậy, 
người chẳng ao ước điều gì hơn là luôn luôn làm 
đẹp lòng Thiên Chúa.
 
Đối với người, điều lớn hơn tất cả là được hưởng 
tình yêu của Đức Kitô ; được như thế, người cho 
mình là hạnh phúc hơn hết mọi người ; còn nếu 
không,  người  cũng  chẳng  ham  muốn  ở  trong 
hàng vua chúa quan quyền. Nhưng người muốn 
mình là kẻ rốt hết, thậm chí thuộc số những kẻ 
bị án phạt, mà có lòng yêu mến này, hơn là được 
ở  giữa  những  người  cao  sang  danh  vọng  mà 
không có lòng yêu mến đó. 
 
Thật vậy, đối với người, nỗi đau đớn tột độ, và 
khác thường là phải tách rời  khỏi tình thương 
của Đức Kitô ; đó chính là hoả ngục, là hình phạt 
duy nhất, là khổ hình triền miên không sao chịu 
được. Còn được tình thương của Đức Kitô là có 
tất cả : sự sống, trần gian, thiên thần, hiện tại, 
tương lai, vương quốc, lời hứa và vô số ơn lành. 
Khi có tình thương này rồi, người chẳng kể chi là 
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buồn phiền hay vui thú. Thật vậy, mọi sự trên 
đời,  người  chẳng coi  gì  là  cay  đắng hay  ngọt 
ngào nữa. 
Người khinh chê mọi vật hữu hình như cỏ thối, 
xem bạo chúa và đám dân phẫn nộ như loài sâu 
bọ.  
Người coi cái chết, nỗi đau đớn và mọi cực hình 
như trò  chơi  của  trẻ  con,  khi  vì  Đức Kitô  mà 
người  phải  chịu  đựng  những  điều  ấy.

Xướng đáp 1 Tm 1,13b14 ; 1 Cr 15,9b

X Tôi đã được Chúa xót thương, vì tôi đã hành 
động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng 
tin.
* Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi 
đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến 
của một kẻ được kết hợp với Người.
Đ Tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã 
ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa.*

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
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Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
  
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của thánh 
Phaolô tông đồ mà dạy dỗ muôn dân. Hôm nay 
mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo 
Ðức  Kitô,  xin  cho  chúng  con hằng noi  gương 
thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa, và trở 
nên chứng nhân của Tin Mừng. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 26 tháng Giêng
Hai thánh Timôthê và Titô, giám mục
Lễ nhớ

Cùng với thánh Luca, thánh Timôthê và thánh Titô  
là  những  cộng  tác  viên  trung  thành  của  thánh  
Phaolô.  Mẹ  thánh  Timôthê  là  người  Dothái,  còn  
chính ông thì được thánh Phaolô thanh tẩy. Ông đã  
theo thánh Phaolô trong các chuyến đi truyền giáo,  
rồi sau được đặt làm thủ lãnh giáo đoàn Êphêxô. Còn  
thánh Titô đã được thánh Phaolô nhận ở Antiôkhia  
ngay từ đầu sứ vụ tông đồ. Sau đó, ông được trao  
nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Thư Thánh Phaolô gửi  
cho ông Timôthê (1  2 Tm) và thư gửi cho ông Titô  
(Tt)  được  gọi  là  các  thư  mục  vụ,  vì  trong  đó  có  
những lời khuyên dành cho cả những người lãnh đạo  
cũng như cho hết mọi thành phần trong giáo đoàn.

Bài đọc 2

Tôi  đã  tranh  đua  trong  cuộc  thi  đấu  cao  đẹp
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Trích  bài  giảng  của  thánh Gioan  Kim Khẩu, 
giám mục.
 
Bị giam trong tù nhưng thánh Phaolô như ở trên 
trời,  Người  đón nhận đòn vọt  và  thương tích 
một cách vui vẻ hơn cả những người chạy đua 
để giật giải. Người yêu thích đau khổ chẳng kém 
chi phần thưởng, vì người coi những đau khổ đó 
là phần thưởng ; bởi thế, người gọi chúng là ơn. 
Hãy suy cho kỹ xem điều sau đây có ý nghĩa gì. 
Ra đi  để  được  ở  với  Đức  Kitô hẳn là  một  phần 
thưởng, nhưng ở lại trong thân xác này, quả là 
một cuộc chiến. Tuy nhiên, vì Đức Kitô, thánh 
Phaolô đã hoãn việc lãnh nhận phần thưởng để 
ở lại chiến đấu, bởi người coi đó là điều cần thiết 
hơn.  
 
Đối với người, phải xa rời Đức Kitô thật là một 
cuộc  chiến và  là  một  nỗi  khổ,  một cuộc  chiến 
vượt trên mọi cuộc chiến, một nỗi khổ hơn hết 
mọi nỗi khổ ; còn được ở với Đức Kitô thì đó là 
một phần thưởng tuyệt vời. Nhưng vì Đức Kitô, 
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thánh Phaolô đã muốn chiến đấu hơn là được 
phần thưởng.
 
Nhưng chắc hẳn có người sẽ nói rằng : Vì Đức 
Kitô nên thánh Phaolô cho tất cả những điều đó 
là ngọt ngào. Tôi cũng công nhận như vậy ; vì 
những điều khiến chúng ta buồn phiền thì  lại 
làm cho người rất mực vui sướng. Nhưng nhắc 
đến những nguy hiểm và gian truân của người 
để làm gì ? Người buồn sầu ghê gớm đến nỗi đã 
phải thốt lên : Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm  
thấy mình yếu đuối ? Có ai vấp ngã mà tôi lại không  
cảm thấy lòng sôi lên ? 

Vậy tôi xin anh em không những chỉ thán phục 
mà còn bắt chước tấm gương nhân đức thật rạng 
ngời của thánh Phaolô ; vì như thế, anh em mới 
có  thể  thông  phần  vinh  hiển  với  người.  
 
Nếu bạn lấy làm lạ khi nghe chúng tôi nói rằng 
ai  có công như thánh Phaolô ắt  sẽ được phần 
thưởng như người, thì bạn hãy nghe những lời 
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người nói sau đây : Tôi đã tranh đua trong cuộc thi  
đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững  
niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho  
người công chính, Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ  
trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không  
phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết  
tình mong đợi Người xuất hiện. Hẳn bạn đã thấy 
người  kêu  gọi  hết  thảy  chúng  ta  đến  chung 
hưởng vinh quang như thế nào. 
 
Khi nói về thánh Phaolô, chẳng những chúng ta 
phải xét đến nhân đức cao cả và trổi vượt, cũng 
như lòng quyết tâm mau mắn và mạnh mẽ của 
người, khiến người xứng đáng được hưởng ơn 
lớn  lao  dường  ấy,  mà  chúng  ta  còn  phải  biết 
rằng người có chung một bản tính và một thân 
phận như chúng ta.  Như thế, những gì là khó 
khăn vất vả, chúng ta lại thấy là dễ dàng êm ái. 
Tuy  phải  cực  khổ  trong  một  thời  gian  vắn, 
nhưng chúng ta sẽ được đội triều thiên bất hoại 
và bất tử, nhờ ân sủng và lòng thương xót của 
Đức Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng vinh hiển và 
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uy quyền bây giờ và mãi mãi đến muôn thuở 
muôn đời. 

Xướng đáp 1 Tm 6,11-28 ; Tt 2,2
X Phần  anh,  hỡi  người  của  Thiên  Chúa,  hãy 
gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu 
lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và 
hiền hoà
• Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì 
đức  tin,  giành  cho  được  sự  sống  đời  đời.
Đ Anh hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý 
lành mạnh. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Timôthê 
và Titô những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin 
nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp 
mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết 
sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng 
đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin...
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Ngày 27 tháng Giêng
Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ

Angiêla  sinh  năm  1470  tại  Đêxendanô,  miền  
Lombácđia. Chị nhập dòng ba thánh Phanxicô, rồi tới  
năm 1535 chị lập tu hội Uốcxulin ở Bơrétsia để giáo  
dục các thiếu nữ nghèo đồng thời để truyền giáo. Tu  
luật của chị em không đặt nặng nội cấm, không lo  
làm nhiều việc đạo đức, nhưng tìm kiếm những mối  
tương quan, gặp gỡ con người trong tinh thần khôn  
ngoan  và  bác  ái.  Thánh  nữ  qua  đời  năm  1540.

Bài đọc 2

Người  cai  quản  mọi  loài  thật  tốt  đẹp
Trích chúc thư thiêng liêng của thánh Angiêla, 
trinh nữ 

Các mẹ và các chị em yêu quý trong Đức Kitô 
Giêsu, nhờ ơn Chúa giúp, chị em hãy cố gắng 
gầy dựng và duy trì nơi mình ý định cao đẹp và 
cảm nghĩ tốt lành này là săn sóc và điều khiển 
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hội dòng,  chỉ  vì  lòng yêu mến Thiên Chúa và 
nhiệt tâm cứu các linh hồn.  
Nếu mọi công việc của chị em đều bén rễ sâu 
trong lòng mến Chúa yêu người như thế thì chắc 
chắn hẳn chúng sẽ mang lại hoa quả tốt lành và 
có sức cứu các linh hồn. Vì vậy, Đấng Cứu Thế 
của chúng ta mới nói : Cây tốt không thể sinh quả  
xấu,  dường như Người muốn nói rằng một khi 
trái tim đầy tràn đức ái thì có thể sản sinh những 
công  việc  tốt  lành  thánh  thiện.  Cũng  vì  thế, 
thánh Âutinh đã nói : “Cứ yêu mến đi, rồi muốn 
làm gì thì làm,” dường như người muốn nói : 
người có đức ái thì không thể phạm tội. 
 
Tôi cũng xin chị em nhớ và ghi khắc trong tâm 
trí mình tất cả các con cái từng người một, không 
những chỉ nhớ tên mà còn để ý tới cả điều kiện 
sống, tính tình, hoàn cảnh xã hội, và mọi sự liên 
quan đến họ. Điều này không phải là khó, nếu 
chị em hết lòng yêu thương họ bằng một đức ái 
nồng nàn.
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Ngay các bà mẹ đẻ, giả như có cả ngàn đứa con, 
thì cũng để hết tâm trí đến tất cả các con, từng 
người một, vì tình yêu đích thực là thế đó. Hơn 
nữa,  xem ra càng nhiều con thì  tình yêu càng 
lớn,  và  sự  chăm sóc  cho  mỗi  người  con  càng 
riêng biệt. 

Các  bà  mẹ tinh thần càng có  thể  và  phải  làm 
được điều đó, vì so sánh với tình yêu tự nhiên, 
tình yêu thiêng liêng mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi 
thế, các mẹ yêu quý, nếu các mẹ yêu thương con 
cái mình bằng một đức ái nồng nàn và mãnh liệt, 
thì  không thể nào lại  không đặc biệt  ghi  khắc 
trong  tâm  trí  mình  tất  cả  các  người  con  đó.  
 
Các mẹ hãy cố gắng lôi kéo chúng bằng tình yêu 
và với  bàn tay nhẹ nhàng êm ái  ;  đừng dùng 
quyền và cũng đừng gay gắt, nhưng luôn tỏ ra 
muốn làm vui lòng chúng. Các mẹ hãy nghe Đức 
Giêsu Kitô căn dặn : Hãy học với tôi, vì tôi có lòng  
hiền hậu và khiêm nhường. 
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Còn về Thiên Chúa thì  có lời  rằng :  Người cai  
quản mọi loài thật tốt đẹp, và Đức Giêsu Kitô lại 
nói : Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. 
 
Chính vì vậy mà các mẹ phải cố gắng dùng đủ 
mọi cách để làm vui lòng người ta. Trước hết, 
hãy tránh dùng sức mạnh để đạt được điều gì 
đó, vì Thiên Chúa đã ban tự do cho mỗi người 
và không muốn ép buộc ai ;  Người chỉ ngỏ ý, 
kêu gọi và khuyên nhủ. Tôi không muốn nói là 
chẳng bao giờ phải dùng đến lời quở trách và sự 
nghiêm nghị ; có điều là phải tuỳ lúc, tuỳ nơi, 
tuỳ tầm quan trọng của sự việc, tuỳ hoàn cảnh 
và nhu cầu của mỗi người. Ngay cả trong những 
trường hợp đó, thì động cơ thúc đẩy chúng ta 
chỉ có thể là đức ái và nhiệt tâm đối với các linh 
hồn.  

Xướng đáp Ep 5,8b9 ; Mt 5,14a.

X Trong Chúa, anh em là ánh sáng ; vậy anh em 
hãy ăn ở như con cái ánh sáng.
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• Ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương 
thiện, công chính và chân thật.

Đ Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh 
sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên 
hạ. *

Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  nhân  từ,  Chúa  đã  cho  thánh 
Angiêla  trinh  nữ  nên  gương  bác  ái  và  khôn 
ngoan ; vì lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, 
xin cho chúng con cũng noi theo người mà trung 
thành tuân giữ lời Chúa dạy, và tuyên xưng đức 
tin trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 28 tháng Giêng
Thánh  Tôma  Aquinô,  linh  mục,  tiến  sĩ  Hội  
Thánh

Lễ nhớ 

Sinh năm 1225 trong một gia đình quý tộc ở Aquinô,  
rồi người theo học tại đan viện Montê Cátxinô, tiếp  
đến tại đại học Napôli, cuối cùng Tôma nhập dòng  
Anh Em Thuyết Giáo và hoàn tất việc học tại Pari và  
Côlônhơ, dưới sự dẫn dắt của một bậc thánh sư là  
Anbêtô  Cả.  Thánh  Tôma  đã  thể  hiện  trọn  vẹn  lý  
tưởng dòng thánh ĐaMinh là chiêm niệm và truyền  
đạt cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm. Vừa là  
triết gia, vừa là thần học gia, trong vai trò giáo sư,  
thánh nhân đã suy nghĩ, giảng dạy và viết rất nhiều.  
Nhưng trước hết và trên hết, thánh nhân là người  
chiêm niệm, người đã cầu nguyện nhiều và đã tuân  
thủ một kỷ luật nghiêm khắc để có thể đạt tới ánh  
sáng tinh tuyền. Thánh nhân qua đời ngày 7 tháng 3  
năm 1274 tại đan viện Xitô ở Phốtxanôva. Ngày 28  
tháng Giêng là  ngày  thi  hài  thánh  nhân được  cải  
táng đưa về Tuludơ năm 1369.
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Bài đọc 2

Không có gương nhân đức nào mà không có nơi 
thập giá

Trích bài chia sẻ của thánh Tôma Aquinô, linh 
mục.
 
Có cần thiết Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ 
vì chúng ta không ? Thưa cần lắm và có thể tóm 
lại trong hai lý do : một là để làm thuốc chữa trị 
tội  lỗi,  hai  là  để  làm gương cho chúng ta  noi 
theo.  
Xét về phương diện để chữa trị mọi sự dữ mà 
chúng ta mắc phải vì tội lỗi, chúng ta gặp thấy 
linh dược nhờ cuộc thương khó của Đức Kitô.  
 
Nhưng xét về gương sáng thì ích lợi cũng không 
nhỏ vì cuộc thương khó của Đức Kitô đủ để soi 
sáng trọn vẹn cuộc đời chúng ta. 
Quả vậy,  bất  cứ ai  muốn  sống đời  hoàn hảo, 
người  ấy  không  cần  làm  gì  khác  ngoài  việc 
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khinh chê những gì Đức Kitô đã khinh chê trên 
thập giá và ao ước những gì Người đã ước ao. 
Bởi lẽ không có gương nhân đức nào mà không 
có nơi thập giá.
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm  gương bác ái,  thì 
đây : Không có  tình  thương nào  cao  cả  hơn tình  
thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn  
hữu của mình. Đó là điều Đức Kitô đã thực hiện 
trên thập giá. Vậy nếu Người đã hy sinh mạng 
sống vì chúng ta, thì khi vì Người mà chúng ta 
phải chịu bất cứ đau khổ nào, sẽ chẳng có chi là 
quá nặng.
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm gương nhẫn nhục, 
thì nơi thập giá có cả một tấm gương sáng ngời. 
Thật vậy, sự nhẫn nhục sẽ lớn lao vì hai lý do : 
hoặc khi người ta chịu những đau khổ lớn lao, 
hoặc khi  người ta  chịu những đau khổ có thể 
tránh được mà lại  không tránh.  Quả thế,  Đức 
Kitô đã mang lấy những đau khổ lớn lao trên 
thập giá và nhẫn nhục chịu đựng :  Người chịu  
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đau khổ mà chẳng ngăm đe, như con chiên bị đem đi  
làm thịt,  như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông,  
Người chẳng hề mở miệng. Như thế, sự nhẫn nhục 
của Đức Kitô trên thập giá thật là lớn lao : Chúng 
ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt  
nhìn về Đức Giêsu là Đấng khai  mở và kiện toàn  
lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành  
cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề  
chi ô nhục.
 
Nếu  bạn  muốn  tìm  một  tấm  gương  khiêm 
nhường,  thì  xin bạn nhìn lên Đấng chịu đóng 
đinh : Đấng vốn là Thiên Chúa mà đã muốn bị 
xét xử dưới thời Phongxiô Philatô và chịu chết. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm  gương tuân phục, 
bạn chỉ việc bước theo Đấng đã vâng lời Chúa 
Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết : Cũng như  
vì một người duy nhất, tức là ông Ađam, đã không  
vâng  lời  Thiên  Chúa,  mà  muôn  người  thành  tội  
nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên  
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Chúa, muôn người sẽ trở thành người công chính. 
 
Nếu bạn muốn tìm một tấm  gương khinh chê 
của cải trần gian, bạn chỉ việc bước theo Đấng là 
Vua các vua và là Chúa các chúa, nơi Người có  
cất giấu một kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu  
biết, thế  mà trên  thập giá  Người  đã  chịu  trần 
truồng, bị chế giễu, bị khạc nhổ, bị đánh đòn, bị 
đội vòng gai và phải uống giấm chua mật đắng. 
 
Vậy bạn đừng bám víu vào y phục và của cải, vì 
áo xống tôi,  chúng đem chia chác  ;  đừng bám 
víu vào danh dự, vì Người đã chịu lăng nhục 
và bị đánh đòn ; đừng say mê chức tước, vì họ  
đã kết một vòng gai làm vương miện đội lên đầu  
Người ;  và đừng ham mê thú vui nữa,  vì  tôi  
khát nước, lại cho uống giấm chua.

Xướng đáp Kn 7,78 ; Gc 1,5

X Tôi đã nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho 
tôi sự hiểu biết.
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• Tôi  đã  kêu  cầu,  và  thần  khí  Đức  Khôn 
Ngoan đã đến với tôi. Tôi đã trọng Đức Khôn 
Ngoan hơn vương trượng, hơn ngai vàng.

Đ Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, 
thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. 
Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, 
không trách mắng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa làm cho thánh Tôma trở  nên 
một bậc thầy lỗi lạc, vì đã ban cho người lòng 
tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say 
giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở 
lòng soi  trí  để  chúng con ngày càng hiểu biết 
điều người dạy và ra công bắt chước việc người 
làm. Chúng con cầu xin...
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Ngày 31 tháng Giêng
Thánh Gioan Bốtcô, linh mục
Lễ nhớ 

Chào  đời  năm  1815  tại  Cáttennôvô,  giáo  phận  
Tôrinô,  Gioan  đã  trải  qua  thời  thơ  ấu  trong  hoàn  
cảnh khó khăn, vì thế khi làm linh mục, người dấn  
thân lo việc giáo dục cho thanh thiếu niên. Người lập  
dòng các tu sĩ Salêdiêng và dòng Con Đức Mẹ Phù  
Hộ Các Giáo Hữu để huấn luyện thanh thiếu niên về  
nghề nghiệp và đời  sống đạo.  Người qua đời  năm  
1888.

Bài đọc 2

Noi gương Đức Giêsu và để cho tình yêu hướng 
dẫn
Trích  thư  của  thánh  Gioan  Bốtcô,  linh  mục.
 
Nếu chúng ta muốn tỏ ra là người tha thiết quan 
tâm tới lợi ích thật sự của các học sinh chúng ta, 
và thối thúc chúng chu toàn bổn phận, các con 
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đừng bao giờ quên rằng mình đang thay mặt 
cho cha mẹ của lớp trẻ thân yêu này, lớp trẻ đã 
từng là đối tượng ưu ái khiến cha luôn bận tâm 
lao nhọc, học hỏi và thực thi  tác vụ linh mục. 
Chúng  con  là  đối  tượng  cho  toàn  thể  dòng 
Salêdiêng  chúng  ta  phục  vụ  nữa.  Do  đó,  nếu 
chúng con muốn là những người cha đích thực 
của những học sinh, nhất thiết chúng con phải 
có  tấm lòng của  một  người  cha  ;  và  như thế, 
chúng  con  đừng  bao  giờ  dùng  tới  biện  pháp 
cưỡng chế hay hình phạt cách vô lý và không 
công bằng,  cũng đừng theo lối  của người làm 
việc miễn cưỡng, hoặc chỉ làm đủ để chu toàn 
phận sự của mình.
 
Các con thân mến, trong công việc giáo dục lâu 
dài của cha, biết bao lần cha đã phải tâm niệm về 
chân lý cao cả này : bực tức thì bao giờ cũng dễ 
hơn là nhẫn nại, doạ nạt một đứa trẻ thì dễ hơn 
là thu phục nó.  Cha còn dám nói  thêm rằng : 
thường chúng ta dễ theo tính kiêu căng và nóng 
nảy mà trừng phạt những em bướng bỉnh, hơn 
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là lấy lòng cương nghị và hiền từ mà sửa dạy và 
chịu đựng chúng. Lòng bác ái mà cha xin chúng 
con chính là đức ái  mà thánh Phaolô đã dành 
cho các tín hữu mới trở lại đạo Chúa. Đức ái này 
đã khiến thánh nhân phải nhiều phen khóc lóc 
van nài khi thấy họ ít vâng lời và không đáp lại 
lòng nhiệt thành của người. 

Khi nào phạt,  thật khó mà giữ lòng bình tĩnh. 
Nhưng đó lại là điều tối cần để không ai có thể 
nghĩ rằng ta làm thế vì muốn thị uy hay trút cơn 
nóng giận. 
 
Hãy coi các trẻ nhỏ dưới quyền chúng ta như là 
con  cái.  Hãy  dấn  thân  phục  vụ  chúng  theo 
gương Chúa Giêsu. Người đến không phải để ra 
lệnh  nhưng  để  vâng  phục.  Các  con  phải  cảm 
thấy xấu hổ khi thấy mình lộ vẻ thống trị ; và 
nếu có thống trị thì cũng chỉ là để phục vụ đắc 
lực hơn mà thôi. Chúa Giêsu đã cư xử như thế 
với các Tông Đô. Người chịu đựng sự dốt nát, 
thô kệch, và cả lòng trung thành yếu kém của 



MỤC LỤC

các ông nữa. Rồi khi đối xử với các tội nhân cách 
nhân hậu và thân mật, Người đã làm cho lắm kẻ 
phải ngạc nhiên, nhiều người khó chịu, nhưng 
cũng khiến cho bao người hy vọng được Thiên 
Chúa thứ tha. Vì thế, Đức Giêsu đã bảo ta hãy 
học  nơi  Người  để  sống  hiền  lành  và  khiêm 
nhượng trong lòng. 
 
Bởi vì trẻ em là con cái chúng ta, nên khi phải 
sửa trị lỗi lầm của chúng, ta phải tránh mọi sự 
nóng giận, hay ít ra phải nén lòng tới độ xem ra 
đã hoàn toàn dập tắt  được cơn nóng giận rồi. 
Tuyệt đối không được để cho cõi lòng sôi sục, 
không được có khoé nhìn khinh bỉ, không được 
phép  dùng  lời  ăn  tiếng  nói  hạ  nhục  một  ai. 
Nhưng ta hãy cứ cảm thông lúc này với hy vọng 
vào tương lai.  Như vậy,  các con mới là người 
cha đích thực, và sửa dạy chúng thực sự. 
 
Trong  những  trường  hợp  trầm  trọng,  ta  nên 
khiêm hạ  nài  xin  Thiên  Chúa,  hơn là  tuôn  ra 
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những  lời  lẽ  vừa  khiến  cho  người  nghe  phật 
lòng, lại vừa không ích lợi gì cho kẻ phạm lỗi. 
 
Các con hãy nhớ rằng giáo dục là công việc của 
tâm hồn,  nơi  chỉ  có Thiên Chúa làm chủ.  Thế 
nên ta không thể đạt được gì nếu Thiên Chúa 
không dạy ta nghệ thuật và không trao cho ta bí 
quyết giáo dục. 

Hãy cố gắng làm cho mình được yêu mến. Hãy 
vun trồng tâm tình kính sợ Thiên Chúa. Như thế 
ta có thể dễ dàng mở được cánh cửa của bao tâm 
hồn và liên kết lại với chúng ta mà ca hát, ngợi 
khen và chúc tụng Đấng đã muốn trở nên mẫu 
mực của chúng ta,  đường đi  của chúng ta  và 
gương lành cho chúng ta trong mọi sự, đặc biệt 
trong việc giáo dục thanh thiếu niên. 

Xướng đáp Mc 10,1314 ; Mt 18,5

X Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để 
Người chạm tay vào chúng ; nhưng các môn đệ 
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xẵng  giọng  với  chúng.  Thấy  vậy,  Người  bực 
mình nói với các ông :
• Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm 
chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai 
giống như chúng.

Đ Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh 
Thầy, là tiếp đón chính Thầy. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  xuất  hiện  trong  Hội 
Thánh một người cha và một bậc thầy của giới 
thanh thiếu niên là thánh Gioan Bốtcô, linh mục. 
Xin  Chúa  cũng  đốt  lửa  yêu  mến  trong  lòng 
chúng  con,  để  chúng  con  biết  phụng  sự  một 
mình  Chúa  và  lo  cho  anh  em  được  cứu  độ. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 2 Tháng 2
Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh 
Lễ kính

Dâng Chúa trong đền thánh, Chúa Kitô gặp gỡ dân  
thánh nơi con người cụ già Simêon, Đức Maria được  
thanh tẩy theo luật Môsê, lễ Nến, đó là những tên gọi  
khác nhau để chỉ ngày lễ hôm nay, bốn mươi ngày  
sau  lễ  Giáng  Sinh,  kết  thúc  những  ngày  lễ  trọng  
mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nơi  
Ngôi Lời mặc xác phàm. 

Bài đọc 1 Xh 13,1-3a.11-16
Những đứa con đầu lòng 
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 
1  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  :  2  “Hãy 
thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng 
trong số con cái Ítraen, dù là người hay là thú 
vật : nó thuộc về Ta.” 

3 Ông Môsê nói với dân :  “Hãy ghi nhớ ngày 
hôm nay  là  ngày anh em ra  khỏi  Aicập,  khỏi 
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cảnh nô lệ,  vì  ĐỨC CHÚA đã dùng cánh tay 
mạnh mẽ của  Người  mà đưa anh em ra  khỏi 
đó.”  
 
11 Vậy khi ĐỨC CHÚA đã đưa ngươi vào đất 
Canaan như Người đã thề với ngươi và cha ông 
ngươi, và khi Người đã ban đất ấy cho ngươi, 12 
thì ngươi phải nhượng lại cho ĐỨC CHÚA mọi 
con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng 
của loài vật trong đàn vật của ngươi :  các con 
đực thuộc về ĐỨC CHÚA. 13 Mọi con đầu lòng 
của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà 
chuộc lại ; nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh 
gãy  ót  nó  đi.  Còn  mọi  con  đầu  lòng  của  loài 
người  trong số các  con cái  ngươi thì  ngươi  sẽ 
chuộc lại. 14 Vậy mai ngày con ngươi có hỏi : 
 
‘Điều đó nghĩa là gì ?’ thì ngươi sẽ nói với nó : 
‘ĐỨC CHÚA đã dùng cánh tay mạnh mẽ của 
Người mà đưa chúng ta ra khỏi Aicập, khỏi cảnh 
nô lệ. 15 Bởi vì vua Pharaô đã làm khó dễ khi 
phải thả chúng ta ra, nên ĐỨC CHÚA đã sát hại 
mọi con đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu 
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lòng của loài người cho đến con đầu lòng của 
loài vật, vì thế mà cha tế dâng ĐỨC CHÚA mọi 
con so giống đực ; còn con đầu lòng trong số con 
cái của cha, thì cha chuộc lại. 16 Đó là dấu ở tay 
ngươi và là phù hiệu trên trán ngươi, vì ĐỨC 
CHÚA  đã  dùng  cánh  tay  mạnh  mẽ  mà  đưa 
chúng ta ra khỏi Aicập.’”

Xướng đáp x. Lc 2,28
X Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi 
cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
* Người là Đấng Đức Trinh Nữ đã cưu mang và 
sinh  hạ,  rồi  thờ  lạy  sau  khi  đã  hạ  sinh.
Đ Người là Đấng ông Simêon đã bồng ẵm trên 
tay và chúc tụng Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
Chúng  ta  hãy  đón  nhận  ánh  sáng  huy  hoàng 
vĩnh cửu
 
Trích bài giảng của thánh Xốprôniô, giám mục. 
Tất cả chúng ta là những kẻ đang sốt sắng kính 
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thờ mầu nhiệm Đức Kitô, nào ta hãy nhiệt tâm 
ra  đón  Người.  Đừng  ai  vắng  mặt  trong  cuộc 
rước này, và mọi người hãy mang theo nến sáng. 
 
Chúng ta đem theo nến sáng cho mọi người thấy 
vẻ huy hoàng thần thiêng của Đấng đang đến. 
Người đẩy lui bóng tối xấu xa, làm cho hoàn vũ 
nên rực  rỡ  huy hoàng và  ngập tràn  ánh sáng 
vĩnh cửu. Hơn thế nữa, đem theo nến sáng còn 
để cho thấy tâm hồn chúng ta  cũng rực sáng. 
Chúng ta cần phải đi đón Đức Kitô với một tâm 
hồn như thế. 
 
Đức Trinh Nữ vẹn tuyền, Mẹ Thiên Chúa, đã ẵm 
trong tay ánh sáng chân thật và mang đến cho 
những ai chìm trong bóng tối. Cũng vậy, được 
ánh sáng của Đức Kitô chiếu toả, chúng ta hãy 
cầm nến trong tay soi  sáng cho mọi  người  và 
mau mắn ra  đón Đấng thực  sự  là  ánh sáng.  
 
Ánh sáng đã đến thế gian, chiếu soi thế gian đang  
chìm trong bóng tối, và Vầng Đông tự chốn cao vời  
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viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tối tăm . 
Vậy đây là ý nghĩa của mầu nhiệm : chúng ta 
tiến bước, đèn sáng trong tay ; chúng ta hăm hở 
đi tới, mang theo nến sáng, để nói lên rằng ánh 
sáng đã chiếu soi chúng ta, và ánh đó sẽ làm cho 
chúng  ta  nên  rạng  ngời.  Nào  mau  lên,  tất  cả 
chúng ta cùng nhau ra đón Chúa. 
 
Người là ánh sáng thật đã đến, ánh sáng chiếu soi  
mọi người sinh ra trên thế gian. Vậy thưa anh em, 
mọi  người  trong  chúng  ta  hãy  đón  nhận  ánh 
sáng và hãy toả sáng.
 
Đừng ai trong chúng ta đứng ngoài ánh sáng rực 
rỡ đó như một kẻ xa lạ, cũng đừng ai đã được 
ánh sáng đó tràn ngập mà vẫn ở mãi trong đêm 
tối.  Nhưng một khi đã được nên rạng rỡ,  mọi 
người trong chúng ta hãy tiến bước ; một khi đã 
toả  sáng,  mọi  người  trong chúng ta  hãy cùng 
nhau tiến ra, và cùng với cụ Simêon đón nhận 
ánh  áng  huy  hoàng  vĩnh  cửu.  Cùng  với  cụ, 
chúng ta hãy hớn hở vui mừng hát lên bài thánh 
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thi  tạ  ơn  Chúa  Cha,  Đấng  sinh  ra  ánh  sáng, 
Người đã gửi ánh sáng thật đến, đẩy lui bóng 
tối, đồng thời làm cho chúng ta nên rực rỡ huy 
hoàng.  
 
Nhờ  Đức  Kitô,  cả  chúng  ta  nữa,  chúng  ta  đã 
được thấy ơn cứu độ  mà Thiên Chúa đã dọn sẵn 
trước  mặt  muôn  dân  và  đã  bày  tỏ  cho  mọi 
người. Đó là  vinh quang của Ítraen mới là chính 
chúng ta. Lập tức, chúng ta đã được giải thoát 
khỏi bóng đêm tội lỗi xưa, cũng như cụ Simêon 
khi nhìn thấy Đức Kitô thì được thoát khỏi vòng 
tục luỵ.
 
Cả chúng ta nữa, đang là dân ngoại, chúng ta đã 
được trở thành dân Thiên Chúa khi, chúng ta ẵm 
Đức Kitô từ Bêlem đến (vì  chính Người là  ơn 
cứu  độ  của  Thiên  Chúa  là  Cha)  Chính  mắt 
chúng ta được thấy một vì  Thiên Chúa đã trở 
thành phàm nhân, Một khi đã thấy Thiên Chúa 
hiện diện, đã ẵm lấy Thiên Chúa trong đôi tay 
tâm hồn,  chúng ta  được gọi  là  Ítraen mới,  và 
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hằng  năm, chúng ta mừng lễ để luôn luôn ghi 
nhớ sự hiện diện này.

Xướng đáp Ed 43,4.5 ; X. Lc 2,22
X Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua 
cổng quay về phía đông.

* Và Đền Thờ tràn ngập vinh quang Đức Chúa.

Đ Cha mẹ hài nhi Giêsu đem con vào Đền Thờ. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
  
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một 
Chúa đã mang kiếp người  phàm và  hôm nay 
được  tiến  dâng  trong  đền  thánh.  Chúng  con 
khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con 
cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình 
trước Thánh Nhan. Chúng con cầu xin...
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Ngày 3 tháng 2
Thánh Blaxiô, giám mục, tử đạo 

Thánh nhân là giám mục Xêbáttơ ở Ácmêni, chịu tử  
đạo quãng thế kỷ thứ IV. Lòng tôn kính đối với thánh  
nhân phổ biến ở Tây phương bắt đầu từ thế kỷ thứ  
XI, vì theo tương truyền, thánh nhân làm nhiều phép  
lạ.  Nhiều  thánh  đường  đã  nhận  người  làm  bổn  
mạng.  Vào  thời  Trung  cổ,  lòng  tôn  kính  đối  với  
người tràn lan khắp Hội Thánh.

Bài đọc 2
Hãy chịu khổ vì chiên của Thầy 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 
Con Người đến không phải để được người ta phục  
vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống  
làm giá chuộc muôn người . Đó là cách Chúa đã 
phục vụ và Người đã dạy chúng ta phải là người 
phục vụ như thế. Người đã hiến dâng mạng sống  
làm giá chuộc muôn người : Người đã cứu chuộc 
chúng ta. 
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Ai trong chúng ta có thể cứu chuộc được ai  ? 
Nhờ máu của Người và nhờ cái chết của Người, 
chúng  ta  được  cứu  chuộc  khỏi  tay  thần  chết. 
Nhờ  Người  đã  hạ  mình  xuống,  chúng  ta  là 
những kẻ sa ngã được nâng dậy. Chính chúng ta 
nữa,  chúng ta  cũng phải  đem phần đóng góp 
nhỏ mọn của mình để phục vụ các chi thể của 
Người,  bởi  vì  chúng  ta  đã  thành  chi  thể  của 
Người  :  Người  là  đầu,  chúng  ta  là  thân.  
 
Trong  một  bức  thư,  thánh  Gioan  tông  đồ  đã 
khuyên bảo chúng ta noi gương Chúa. Chúa đã 
nói : Ai muốn là đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh  
em, cũng như Con Người đến không phải để người  
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng  
sống làm giá chuộc muôn người. Vì vậy, thánh tông 
đồ Gioan khuyên chúng ta hãy nên giống Chúa : 
Đức  Kitô  đã  thí  mạng  vì  chúng  ta,  như  vậy,  cả  
chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh  
em.  
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Sau  khi  sống  lại,  chính  Chúa  đã  hỏi  thánh 
Phêrô : Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến  
Thầy không ? Ông đáp :  Thưa Thầy có, Thầy biết  
con yêu mến Thầy. Chúa hỏi ông ba lần, ông cũng 
thưa lại ba lần. Và sau cả ba lần, Chúa đều nói : 
Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 

Anh làm thế nào để tỏ cho Thầy biết là anh mến 
Thầy,  nếu  không  phải  là  chăn  dắt  chiên  của 
Thầy ? Mến Thầy, anh sẽ đem lại cho Thầy điều 
gì, khi mọi sự anh đều chờ mong ở Thầy ? Vậy 
điều anh sẽ làm để yêu mến Thầy, anh có rồi đây 
: Hãy chăn dắt chiên của Thầy. 
 
Một lần, một lần nữa, rồi lần thứ ba : Anh có mến  
Thầy không ?  Thưa Thầy, có.  Hãy chăn dắt chiên  
của Thầy. Ba lần ông Phêrô đã chối vì sợ hãi, ba 
lần  ông  đã  tuyên  xưng  vì  yêu  mến.  
Như thế, ông Phêrô là người đã đáp lời và tuyên 
xưng lòng yêu mến, đã từ bỏ và xoá đi nỗi sợ hãi 
trước đó ; vậy sau khi đã trao phó chiên lần thứ 
ba cho ông, Chúa nói tiếp :  Lúc còn trẻ,  anh tự  
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thắt lưng lấy. Nhưng khi đã về già, anh sẽ dang tay  
ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh  
chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải  
chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. 
 
Người đã hứa thập giá của Người cho ông, đã 
tiên báo cuộc thương khó của Người cho ông.  
Tới mức này, Chúa nói :  Hãy chăn dắt chiên của  
Thầy, nghĩa là hãy chịu khổ vì chiên của Thầy.

Xướng đáp Pl 1,20b ; Tv 68 (69),21a

X Không  có  gì  làm  tôi  phải  hổ  thẹn,  trái  lại
* tôi hoàn toàn vững tin rằng : Đức Kitô sẽ tỏ bày 
quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù 
tôi sống hay chết.

Đ Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, tôi héo hắt rã 
rời. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ lời thánh Blaxiô tử đạo chuyển 
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cầu, xin nghe tiếng dân Chúa nài van mà ban ơn 
phù trợ để chúng con sống bình an trong cuộc 
đời  hiện tại,  và mai  ngày đạt tới  phúc trường 
sinh. Chúng con cầu xin...
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Ngày 3 tháng 2
Thánh Angariô, giám mục
Chào đời vào thế kỷ thứ IX, tại Pháp và được giáo  
dục  trong  đan viện  Coócbi,  năm 826,  thánh  nhân  
được phái tới Sắcxơ, từ đó người tìm cách đem Tin  
Mừng  vào  Đan  Mạch,  Slêvích,  rồi  Thuỵ  Điển.  
Người  được  đức  giáo  hoàng  Ghêgôriô  IV  đặt  làm  
giám mục tại Hămbua, rồi tại Bremmơ (năm 847),  
cuối cùng làm đặc sứ đức giáo hoàng tại các nước  
thuộc quần đảo Xơcăngđinavi. Thánh nhân qua đời  
năm 865.

Bài đọc 2
Phải  mạnh dạn nói  cho  người  ta  biết  về  mầu 
nhiệm Đức Kitô 
Trích  sắc  lệnh  Được  sai  đến  muôn  dân  của 
công đồng Vatican II về hoạt động truyền giáo 
của Hội Thánh. 

Bất  cứ  người  môn đệ  nào  của  Đức Kitô  cũng 
phải  có  phận sự gieo vãi  đức tin,  ai  nấy theo 
phần mình. Nhưng trong số các môn đệ, Chúa 
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Kitô luôn kêu gọi những ai Người muốn, để họ 
ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng cho 
muôn dân.

Vì thế, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng phân phát 
các đoàn sủng như Người muốn để mưu ích cho 
Hội  Thánh,  Đức  Kitô  khơi  lên  trong  tâm  hồn 
từng người ơn gọi truyền giáo, đồng thời cũng 
khơi  dậy  trong  Hội  Thánh  những  hội  dòng. 
Những hội dòng này lãnh nhận công cuộc loan 
báo Tin Mừng, vốn thuộc về toàn thể Hội Thánh, 
như là nhiệm vụ riêng của mình. 

Thật vậy, có những tín hữu được ơn gọi thừa sai 
đặc biệt. Đó là những linh mục, tu sĩ hoặc giáo 
dân, bẩm sinh đã có một tính khí thích hợp, có 
năng khiếu và  tài  trí.  Những người  này  được 
chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận việc thừa sai tại 
quê hương hay ở nước ngoài. Họ được giới thẩm 
quyền hợp pháp sai đi ; với đức tin và lòng vâng 
phục, họ đến với những người còn xa Đức Kitô. 
Họ được tách riêng để làm công việc họ đã được 
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kêu gọi thực hiện ; với tư cách là những người 
phục vụ Tin Mừng, họ làm cho dân ngoại trở nên  
lễ phẩm được Thiên Chúa chấp nhận và được Thánh  
Thần thánh hoá. 

Con người phải  đáp lời  Thiên Chúa chân thật 
kêu gọi, bằng cách hoàn toàn dấn thân phục vụ 
Tin Mừng, không chiều theo lý lẽ phàm nhân. 
Nhưng  họ  không  thể  nào  đáp  lại  nếu  không 
được  Chúa  Thánh  thần  thúc  đẩy  và  ban  sức 
mạnh. Quả thế, người thừa sai đi vào cuộc sống 
và sứ mạng của  Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh  
quang, mặc lấy thân nô lệ. Họ phải sẵn lòng kiên 
trì sống trong ơn gọi của mình, sẵn lòng từ bỏ 
chính mình và tất  cả những gì  mình có,  đồng 
thời  trở  nên  mọi  sự  cho  hết  mọi  người.  
 
Khi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, họ phải 
mạnh dạn nói cho người ta biết về mầu nhiệm Đức  
Kitô. Họ là sứ giả của Đức Kitô, nên trong Đức 
Kitô, họ can đảm nói, như bổn phận phải nói mà 
không hổ thẹn vì cớ gây vấp phạm là thập giá. 
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Khi bước theo Thầy mình là Đấng  có lòng hiền  
hậu và khiêm nhường, họ phải cho người ta  thấy  
ách của Người êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng. 
Họ sẽ đem đời sống thực sự Tin Mừng, hết mức  
kiên trì, nhẫn nhục, nhân hậu, với một tình thương  
không giả dối mà làm chứng cho Chúa của mình 
đến mức đổ máu mình ra nếu cần. Họ sẽ được 
Thiên Chúa ban cho sức mạnh và lòng can đảm 
để nhận ra rằng giữa muôn vàn nỗi gian truân 
và cảnh khó nghèo cùng cực họ gặp phải, có cả 
một niềm vui chan chứa dạt dào. 

Xướng đáp 1 Cr 9,16.22b

X Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là 
lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc 
tôi phải làm.
• Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin 
Mừng.
Đ Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng 
mọi cách cứu được một số người. *
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Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  sai  thánh  Angariô,  giám 
mục, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân tộc 
Bắc Âu. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà 
ban cho chúng con được bước đi luôn mãi trong 
ánh sáng chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 5 tháng 2
Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo 
Lễ nhớ

Agata là một thiếu nữ quê ở Xixilia, Chị đã chịu tử  
đạo ở Catana, vào thời hoàng đế Đêxiô bách hại đạo  
(năm 251). Đồng bào của chị vẫn tin tưởng kêu cầu  
chị, nhất là những lúc núi lửa Étna hoạt động. Rồi  
việc tôn kính chị được phổ biến rộng rãi trong toàn  
thể Hội Thánh, cả ở phương Đông lẫn phương Tây.

Bài đọc 2

Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành đã 
trao ban cho thánh Agata làm quà tặng 

Trích bài giảng của thánh Mêtôđiô Xiculi, giám 
mục, về thánh nữ Agata. 

Thưa anh chị  em, những người đang nghe tôi 
nói, như anh chị em đã biết, hằng năm lễ kính 
nhớ thánh Agata tử đạo quy tụ tất cả chúng ta 
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về nơi đây. Thánh nữ là vị tử đạo thời xưa và 
đứng hàng đầu nhờ cuộc chiến đấu lừng lẫy của 
người. Nhưng người cũng là vị tử đạo thời nay, 
bởi vì giờ đây, người vẫn còn chiến thắng nhờ 
những phép lạ khác thường làm thành vòng hoa 
mỗi  ngày  kết  trên  đầu  người  và  tô  điểm cho 
người nên xinh đẹp. 
 
Thánh nhân thật là trinh nữ, vì được sinh ra nhờ 
Lời của Thiên Chúa bất tử (Lời cũng vì tôi trải 
qua  cái  chết  nơi  thân  xác  của  mình),  và  nhờ 
người  hằng gắn bó mật thiết  với  Thiên Chúa, 
như thánh Gioan, nhà thần học nói :  Những ai  
đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con  
Thiên Chúa. 

Vậy người phụ nữ đồng trinh, người đã mời anh 
chị  em đến tham dự tiệc  thánh của  chúng ta, 
người phụ nữ ấy đã đính hôn với một người duy  
nhất là Đức Kitô, nói theo kiểu thánh Phaolô tông 
đồ về mối liên hệ vợ chồng. 
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Nhờ những hiểu biết đem lại ánh sáng, và nhờ 
máu thắm của Con Chiên đích thực của Thiên 
Chúa, người trinh nữ ấy đã làm cho cặp môi, đôi 
má và miệng lưỡi người trở nên đỏ, nên tươi : và 
nhờ tâm trí luôn tìm hiểu, người năng suy nghĩ 
và  mang trong lòng cái  chết  của Đấng đã hết 
tình yêu mến mình, như thể Đấng ấy vừa mới 
đổ máu ra. Như thế, tấm áo người được mặc nhờ 
tuyên xưng đức tin, chẳng những mang dấu vết 
thắm đượm máu hồng không thể phai mờ của 
Đức Kitô,  mà còn lưu truyền cho hậu thế kho 
tàng của đức đồng trinh đầy sức thuyết phục, 
với những màu sắc tươi đẹp, kèm theo các lời lẽ 
trào dâng như dòng suối  không bao giờ cạn.  
 
Vậy thánh nữ thật là “tốt lành” vì thuộc về Thiên 
Chúa. Người được chính Thiên Chúa là nguồn 
mạch mọi sự tốt lành trao ban làm quà tặng cho 
Đấng Hôn Phu, rồi cho chúng ta nhờ việc thông 
ban ơn lành ; nhờ đó, thánh nữ đem lại giá trị và 



MỤC LỤC

ý  nghĩa  cho  danh  xưng  Agata  của  mình.  
 
Thật vậy, còn gì tốt lành hơn là sự thiện tuyệt 
đối  ?  Ai  tìm  được  điều  gì  đáng  ca  ngợi  hơn 
Agata ?
 
Agata tốt về cả danh, tốt cả về người. Agata nổi 
tiếng  về  những  việc  lẫy  lừng  của  mình,  ngay 
danh xưng cũng cho thấy những việc lẫy lừng 
người đã thực hiện ; Agata lấy danh xưng mà lôi 
cuốn mọi người nô nức đến với  mình ;  người 
dùng  gương  sáng  mà  dạy  dỗ  cho  mọi  người 
cùng với mình tiến về sự thiện đích thực là một 
mình Thiên Chúa.

Xướng đáp

X Được Chúa thương phù trợ, tôi vững chí bền 
lòng tuyên xưng Chúa,
• Chính  Người  cứu  độ  và  ủi  an  tôi.
Đ Chúa là Đấng trong trắng, chính Người hiến 
thánh  tôi,  để  tôi  nên  nữ  tỳ  trong  trắng  của 
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Người.  *

Lời nguyện
Lạy Chúa, thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp 
lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa 
can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh 
nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con được ơn 
tha thứ. Chúng con cầu xin...
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Ngày 6 tháng 2
Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo
Lễ nhớ

Ngày 5 tháng 2 năm 1597, hai mươi sáu Kitô hữu đã  
bị đóng đinh thập giá ở Nagaxaki (Nhật Bản). Trong  
số đó có những nhà truyền giáo từ châu Âu đến như  
các tu sĩ dòng Tên và dòng Phanxicô, nhưng còn có  
cả  những tu  sĩ  Nhật  Bản như thánh Phaolô  Miki  
(sinh khoảng năm 1564-1565) và mười bảy giáo dân  
gồm : các giáo lý viên, các người thông ngôn, hai bác  
sĩ  và các  trẻ  em nữa.  Tất  cả  đều tươi  cười,  nhiều  
người  còn  ca  hát  khi  chịu  chết  để  làm chứng cho  
Chúa Kitô.

Bài đọc 2
Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy 
Trích truyện tử đạo của thánh Phaolô Miki và 
các bạn do một tác giả cùng thời thuật lại.

Thật là kỳ diệu khi thấy các vị tử đạo bị treo trên 
khổ giá mà tất cả đều một niềm kiên trung theo 
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lời  của  cha  Paxiô  và  cha  Rótrighê  lần  lượt 
khuyên bảo. Cha đặc uỷ vẫn ở yên dường như 
bất động, mắt đăm đăm nhìn lên trời. Để cảm tạ 
lòng nhân từ của Chúa, thầy Máctinô hát mấy 
thánh vịnh kèm theo câu :  Trong tay  Ngài,  lạy  
Chúa. Thầy Phanxicô cũng lên tiếng dõng dạc tạ 
ơn  Thiên  Chúa.  Thầy  Gunxanvô  thì  cất  cao 
giọng đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.  
 
Phaolô Miki,  người anh em của chúng tôi,  khi 
thấy mình ở nơi cao trọng hơn hết mà trước kia 
chưa  bao  giờ  được  ở,  trước  tiên  đã  nói  cho 
những người chung quanh biết  mình là người 
Nhật và thuộc dòng Tên, mình chết vì loan báo 
Tin Mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả 
đó, rồi  thêm những lời  sau đây :  “Đã đến lúc 
này, tôi thiết tưởng không ai trong quý vị lại tin 
rằng tôi muốn che giấu sự thật. Vậy tôi xin tuyên 
bố cùng quý vị là không có con đường nào đưa 
tới  ơn cứu độ,  ngoài  con đường các  Kitô  hữu 
đang đi. Vì con đường đó dạy tôi tha thứ cho kẻ 
thù và mọi người đã xúc phạm đến tôi, nên tôi 
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vui lòng tha thứ cho nhà vua và mọi người đã 
gây ra cái chết cho tôi, và tôi xin họ hãy ao ước 
đón nhận bí tích thánh tẩy của người Kitô hữu.” 
 
Rồi đưa mắt nhìn các bạn, người khuyến khích 
họ trong cuộc chiến đấu cuối cùng này. Trên nét 
mặt mọi người thấy rạng rỡ một niềm vui, nhất 
là  niềm  vui  trên  gương  mặt  Luy.  
Khi một Kitô hữu nói lớn với người rằng chẳng 
bao lâu nữa người sẽ ở trên thiên đàng, thì các 
ngón tay và toàn thân người biểu lộ niềm vui 
chan  chứa,  khiến  ai  nấy  đều  đưa  mắt  nhìn 
người.  
Antôn, ở bên cạnh Luy mắt đăm đăm nhìn trời, 
sau khi kêu tên cực trọng Giêsu Maria, thì xướng 
thánh  vịnh  đã  học  được  trong  lớp  giáo  lý  ở 
Nagaxaki :  Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. 
Quả vậy, trong lớp đó, để dạy giáo lý, người ta 
cho các trẻ em học thuộc lòng một số thánh vịnh. 
 
Sau hết, người thì lặp đi lặp lại nhiều lần “Giêsu, 
Maria” với nét mặt bình thản, người thì khuyên 
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bảo những kẻ đứng chung quanh sống sao cho 
xứng danh Kitô hữu. Với những hành vi tương 
tự, các ngài tỏ ra sẵn sàng chịu chết. 

Bấy giờ, theo thói quen của người Nhật, bốn đao 
phủ  rút  kiếm  ra  khỏi  bao  :  thấy  cảnh  tượng 
khủng khiếp đó, mọi tín hữu kêu lên : “Giêsu, 
Maria”,  tiếng  khóc  than  thảm  thiết  tiếp  theo 
vang lên thấu tận trời. Trong khoảnh khắc, các 
đao phủ kết liễu cuộc đời mỗi vị bằng một hay 
hai nhát kiếm.

Xướng đáp x. Gl 6,14 ; Pl 1,29

X Chúng  ta  phải  hãnh  diện  về  thập  giá  Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được 
giải thoát, được sống, và được sống lại.
• Chính Người giải thoát và cứu độ ta.
Đ Anh em đã được phúc chẳng những là tin vào 
Đức Kitô, mà còn được chịu đau khổ vì Người. *

Lời nguyện 
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Lạy  Chúa  là  nguồn  sức  mạnh  của  các  thánh, 
Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki và các bạn bước 
lên thập giá mà vào cõi trường sinh. Xin Chúa 
thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp 
mà cho  chúng con hằng can đảm tuyên xưng 
đức tin  và  trung thành giữ  vững đến hơi  thở 
cuối cùng. Chúng con cầu xin...
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Ngày 8 tháng 2 
Thánh Giêrônimô Êmiliani
Giêrônimô Êmiliani (1486-1537) là một nhà quý tộc  
tại Vênêxia. Người trở lại với Chúa vào lúc hai mươi  
lăm tuổi. Từ đó, người hiến trọn cuộc đời phục vụ  
những người xấu số, nhất là các bệnh nhân và các trẻ  
mồ côi. Được một số bạn bè tiếp tay, thánh nhân lập  
dòng Tôi Tớ Người Nghèo ở Xômaca, gần Bécgamô.  
Có lẽ thánh nhân qua đời vì bệnh dịch đang lúc phục  
vụ các bệnh nhân.

Bài đọc 2 
Phải đặt hết niềm tin vào một mình Chúa 
Trích  thư  của  thánh Giêrônimô  Êmiliani  gửi 
anh em trong Hội Dòng.
Anh em thương mến trong Đức Kitô và cũng là 
con  cái  của  Hội  Dòng  Tôi  Tớ  Người  Nghèo.  
Người cha khốn khổ của chúng con gửi lời chào 
chúng con và khuyến khích chúng con kiên trì 
yêu mến Đức Kitô và trung thành tuân giữ lề 
luật Kitô giáo, như cha đã cho chúng con thấy 
bằng lời  nói  và  việc  làm khi  còn ở với  chúng 
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con ; nhờ vậy, Chúa sẽ được tôn vinh nơi chúng 
con qua cha.
 
Cứu cánh của chúng ta  là  Thiên Chúa,  nguồn 
mạch mọi điều thiện hảo, và chúng ta phải đặt 
tin tưởng vào Người mà thôi,  chứ không phải 
vào  ai  khác,  như  chúng  ta  đọc  trong  lời  cầu 
nguyện của chúng ta. Chúa nhân hậu của chúng 
ta muốn cho đức tin của chúng con nên vững 
mạnh (vì theo tác giả Tin Mừng, nếu không có 
đức  tin,  Đức  Kitô  không  thể  làm  được  nhiều 
phép  lạ),  và  muốn  nhận  lời  cầu  nguyện  của 
chúng con, nên đã đặt, chúng con làm người lo 
cho kẻ nghèo, cho người bị áp bức, cho kẻ buồn 
sầu và mỏi mệt, cho kẻ bị mọi người khinh dể, 
cho người thiếu sự hiện diện bằng xương bằng 
thịt của cha chứ không thiếu tấm lòng của một 
người cha khốn khổ, dịu hiền, bằng được chúng 
con yêu quý.
 
Tại sao Chúa đã đối xử với chúng con như vậy ? 
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Chỉ một mình Người biết. Tuy nhiên, chúng ta 
có thể nhận thấy ba lý do. 
 
Lý do thứ nhất : Chúa chúng ta, Đấng đáng cho 
chúng  ta  chúc  tụng,  cho  chúng  con  biết  Ngài 
muốn  kể  chúng  con  vào  số  những  người  con 
thân yêu của Người, miễn là chúng con kiên trì 
đi trong đường lối của Người ; quả thật, Người 
vẫn hành động như thế đối với các bạn hữu của 
Người  và  làm  cho  họ  trở  nên  thánh  thiện.  
 
Lý do thứ hai : Chúa hết lòng ước mong chúng 
con phải ngày càng đặt hết niềm tin tưởng vào 
một mình Người, chứ không vào ai khác ; vì như 
cha nói : Thiên Chúa không thực hiện công việc 
của Người  nơi  những người  từ khước đặt hết 
niềm tin tưởng và niềm trông cậy vào một mình 
Người,  nhưng Người  đổ tràn đầy đức ái  trên 
những người có đức tin và đức cậy vững mạnh 
và làm cho họ những điều cao cả. Vì thế,  nếu 
chúng con có đức tin và đức cậy, chính Người là 
Đấng nâng cao những kẻ khiêm nhường, sẽ làm 
cho chúng con những điều cao cả. Vậy nếu Chúa 
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cất cha đi khỏi chúng con và cất đi một người 
nào khác mà chúng con ưa thích, thì Người sẽ để 
cho chúng con phải chọn một trong hai điều sau 
đây : hoặc là chúng con rời bỏ đức tin và trở về 
thế gian, hoặc là chúng con kiên vững trong đức 
tin  và  như  thế  sẽ  được  Người  chấp  nhận.  
 
Và đây là lý do thứ ba : Thiên Chúa muốn thử 
thách chúng con như thử vàng trong lò lửa. Quả 
thật, những chất dơ bẩn lẫn trong vàng sẽ bị lửa 
thiêu huỷ, nhưng vàng ròng thì còn lại và có giá 
hơn. Thiên Chúa cũng đối xử như thế với người 
tôi trung nào vẫn cậy trông và kiên trì trong cơn 
gian truân thử thách. Thiên Chúa nâng người ấy 
lên, sẽ trả lại cho người ấy gấp trăm ở đời này, 
và sự sống vĩnh cửu ở đời sau, bù lại những gì 
người  ấy  đã  từ  bỏ  vì  lòng  yêu  mến  Người.  
 
Đó là cách Thiên Chúa vẫn đối xử với tất cả các 
thánh. Người đã làm như thế đối với dân Ítraen 
sau những gì họ đã chịu bên Ai Cập ; quả thật, 
không những Người đã dùng nhiều điềm thiêng 
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dấu lạ mà dẫn đưa họ ra khỏi đó và lấy manna 
mà nuôi dưỡng họ trong sa mạc, Người còn ban 
cho họ đất hứa. Vậy nếu chúng con kiên trì trong 
đức tin để chống lại những cơn cám dỗ, thì Chúa 
sẽ ban cho chúng con được bình an và được nghỉ 
ngơi một thời gian ở đời này và luôn mãi ở đời 
sau.

Xướng đáp x. 1 Pr 3,8.9 ; Rm 12,10-11

X Tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông 
cảm với  nhau,  hãy yêu thương nhau như anh 
em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn.
• Vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi, chính 
là để thừa hưởng lời chúc phúc
Đ Anh em hãy thương mến nhau với tình huynh 
đệ, coi người khác trọng hơn mình ; nhiệt thành 
không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ 
Chúa. *
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Lời nguyện
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã 
ban cho các trẻ  mồ côi  một người cha và một 
người bảo trợ là thánh Giêrônimô. Xin nhận lời 
thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con trung 
thành giữ tinh thần nghĩa tử, nhờ đó, chúng con 
được xứng danh là con cái Chúa. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 10 tháng 2 
Thánh Côláttica, trinh nữ
Lễ nhớ

Thánh nữ là em của thánh Biểnđức, nhà lập luật cho  
các  đan  sĩ  Tây  phương.  Thánh  nữ  chào  đời  tại  
Nuốcxia, Italia, quãng năm 480. Thánh nữ sống đời  
thánh hiến ở chân núi Cátxinô, nơi thánh Biểnđức đã  
lập  ra  một  đan viện  nổi  tiếng.  Thánh nữ qua đời  
không bao lâu trước người anh (năm 547). Chính vì  
thế, các đan sĩ Biểnđức tôn kính thánh nữ Côláttica  
như người mẹ tinh thần của mình. 

Bài đọc 2

Người  yêu  mến  hơn  thì  mạnh  thế  hơn  
Trích  sách  Đối  thoại  của  thánh Grêgôriô  Cả, 
giáo hoàng.

Côláttica là em ruột của thánh Biểnđức ; bà đã 
sống tận hiến cho Chúa toàn năng từ thời thơ ấu. 
Bà quen đến thăm anh mỗi năm một lần. Người 
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của Thiên Chúa đi xuống gặp em ở bên ngoài 
cổng  cách  một  quãng  đường  không  xa  trong 
phần đất của đan viện. 
 
Một ngày kia,  theo thông lệ,  bà đến và người 
anh khả kính với các môn đệ đi xuống gặp bà. 
Cả ngày họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa và 
nói chuyện đạo đức. Khi màn đêm buông xuống, 
họ dùng bữa với nhau.
 
Đang lúc còn mải mê nói chuyện đạo đức mà 
trời mỗi lúc một khuya, thì nữ đan sĩ xin với anh 
rằng : “Em xin anh đừng bỏ em đêm nay ; chúng 
ta  trao  đổi  với  nhau  cho  đến  sáng  về  những 
niềm vui của đời sống trên trời.” Người anh trả 
lời : “Em ơi, em nói gì vậy ? Anh đâu có thể ở lại 
ngoài tu phòng.”
 
Nghe anh từ chối, nữ đan sĩ đặt hai bàn tay lên 
bàn, các ngón đan với nhau, rồi gục đầu xuống 
trên  hai  tay  cầu  xin  Chúa  toàn  năng.  Khi  bà 
ngẩng đầu lên thì sấm chớp ầm ầm nổi dậy và 
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một cơn mưa như trút nước đổ xuống, khiến cả 
cha Biểnđức khả kính, lẫn các anh em tháp tùng 
người không sao nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa 
nơi họ đang đứng. 
 
Bấy giờ người của Thiên Chúa buồn bã bắt đầu 
than trách rằng : “Em ơi,  xin Thiên Chúa toàn 
năng tha thứ cho em, em đã làm gì vậy ?” Bà trả 
lời  :  “Này, em đã xin anh mà anh không chịu 
nghe,  thì  em  đã  xin  Thiên  Chúa  của  em  và 
Người đã nghe. Bây giờ nếu anh đi được thì cứ 
đi,  cứ  để  em  ở  lại  đây  mà  về  đan  viện.”  
Như thế là người đã không tự ý ở lại, nhưng bị 
cầm chân tại chỗ ngoài ý muốn, và cả hai thức 
suốt  đêm,  tha  hồ  trao  đổi  với  nhau  những 
chuyện về đời sống thiêng liêng. 
 
Nếu thánh  nữ mạnh thế  hơn ông anh,  thì  đó 
không phải là chuyện lạ, vì như lời thánh Gioan 
đã nói : Thiên Chúa là Tình Yêu. Bà mạnh thế hơn 
vì yêu mến nhiều hơn, thì đó quả là điều chí lý. 
Ba ngày sau, khi người của Thiên Chúa đang ở 
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trong tu phòng, ngước mắt lên thì thấy linh hồn 
em gái mình lìa khỏi xác vào thiên cung dưới 
hình chim bồ câu. Vui mừng vì em được vinh 
quang như thế, người hát thánh vịnh thánh ca tạ 
ơn Thiên Chúa toàn năng, rồi sai anh em đưa xác 
bà  về  đan  viện  đặt  trong  ngôi  mộ  người  đã 
chuẩn bị cho chính mình. 
 
Thế là nấm mồ cũng không thể ngăn cách được 
thân xác của những người vẫn một lòng một ý 
với nhau trong Thiên Chúa.

Xướng đáp Tv 132,1
X Khi bà đan sĩ nài van Thiên Chúa đừng để cho 
anh bà lìa xa bà, thì
• vì lòng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà 
hơn cả điều bà đã mong ước.

Đ Ngọt  ngào  tốt  đẹp lắm thay,  anh em được 
sống vui vầy bên nhau ! * 

Lời nguyện
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Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh 
nữ  Côláttica.  Xin  cho  chúng  con  theo  gương 
người  để  lại  là  hết  lòng  mến  yêu  phụng  thờ 
Chúa  và  cảm  nghiệm  tình  thương  Chúa  ngọt 
ngào. Chúng con cầu xin...
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Ngày 11 tháng 2 
Ðức Mẹ Lộđức

Năm 1858, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên  
Tội  hiện  ra  với  chị  Bécnađét  Xubiru  ở  hang  
Maxabien gần Lộđức. Qua người thôn nữ khiêm hạ  
này, Đức Maria kêu gọi những người tội lỗi ăn năn  
sám hối. Biến cố này đã khơi dậy lòng nhiệt thành  
cầu nguyện, sống bác ái, nhất là công tác phục vụ các  
bệnh  nhân  và  người  nghèo.  Các  tín  hữu  đến  cầu  
khẩn Đức Mẹ đã nhận thấy Người là hình ảnh của  
Hội  Thánh  ngày  mai,  hình  ảnh  tiên  báo  thành  
Giêrusalem mới luôn mở rộng đón nhận mọi dân tộc. 

Bài đọc 2
Bà ấy đã nói với con 
 
Trích  thư  của  thánh  Maria  Bécnađét  Xubiru, 
trinh nữ.

Hôm ấy,  con  cùng với  hai  cô  bạn  ra  bờ sông 
Gavơ lượm củi. Bỗng con nghe có tiếng lao xao. 
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Con quay về phía đồng cỏ mà không thấy cây cỏ 
lay động chút nào. Rồi con ngẩng đầu lên nhìn 
về phía hang, thì thấy một bà mặc đồ trắng. Bà 
mặc một áo trắng dài, thắt lưng xanh lơ, và trên 
mỗi  bàn  chân  có  một  bông  hồng  màu  vàng  ; 
chuỗi  hạt  của  bà  cũng  màu  vàng  như  thế.  
Thấy vậy, con dụi mắt vì tưởng mình lầm. Con 
thọc tay vào túi và sờ thấy cỗ tràng hạt của con. 
Con muốn làm dấu thánh giá nhưng không đưa 
tay lên nổi, con lại buông thõng tay xuống. Bà 
hiện ra làm dấu thánh giá. Lúc đó bàn tay con 
run rẩy, con thử làm dấu và con đã làm được. 
Con lần chuỗi; bà hiện ra cũng lần chuỗi, nhưng 
không mấp máy đôi môi. Khi con lần chuỗi xong 
thì không thấy bà nữa. 
 
Con đã hỏi  hai  em nhỏ xem chúng có thấy gì 
không. Chúng bảo con là không. Chúng còn hỏi 
chuyện gì đó và đòi con phải nói cho chúng biết. 
Bấy giờ con mới nói là con thấy một bà mặc đồ 
trắng nhưng con không biết  đó là cái  gì  ;  con 
cũng  bảo  chúng  không  được  nói  ra.  Sau  đó, 
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chúng nói với con là con không nên trở lại nơi 
này nữa. Con nói với chúng là không. Con trở lại 
đó lần thứ hai vào ngày Chúa nhật, vì con cảm 
thấy bị thôi thúc trong lòng. 
 
Lần thứ ba, bà ấy nói chuyện với con. Bà bảo con 
có muốn đến đó trong khoảng mười lăm ngày 
không. Con trả lời là có. Bà bảo con phải nói với 
các linh mục xây một nhà nguyện tại đó, rồi bà 
bảo con phải ra suối uống nước. Con không thấy 
suối nên con ra sông Gavơ để uống. Bà bảo con 
không phải chỗ đó, bà lấy ngón tay chỉ cho con 
thấy suối.  Con tới đó thì chỉ thấy có một chút 
nước dơ. Con thò tay xuống, nhưng không vốc 
được nước. Con bắt đầu cào và sau đó mới vốc 
được. Con hất nước đi ba lần ; lần thứ bốn con 
mới có thể uống. Rồi bà ấy biến đi và con ra về. 
 
Con trở lại đó trong khoảng thời gian mười lăm 
ngày. Ngày nào con cũng thấy bà, trừ thứ hai và 
thứ sáu. Bà nhắc lại với con nhiều lần là con phải 
nói với các linh mục xây một nhà nguyện tại đó, 
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con phải tới  suối mà tắm rửa và con phải cầu 
nguyện  cho  kẻ  có  tội  ăn  năn  trở  lại.  
Nhiều lần con hỏi bà là ai. Bà chỉ mỉm cười. Bà 
để hai tay buông thõng xuống, ngước mắt nhìn 
trời  rồi  nói  với  con  bà  là  Đấng  Vô  Nhiễm 
Nguyên Tội.
 
Trong khoảng mười lăm ngày ấy, bà tiết lộ cho 
con ba bí mật, nhưng cấm con không được nói ra 
với ai. Con vẫn trung thành giữ đúng như lời bà 
nói cho đến bây giờ.

Xướng đáp Lc 1,45.49.48

X Linh  hồn  tôi  ngợi  khen  Đức  Chúa.
* Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi  biết bao 
điều cao cả, danh Người thật chí thánh chị tôn.
Đ Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. * 

Lời nguyện
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Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày hôm nay 
chúng  con  kính  nhớ  Ðức  Maria  vô  nhiễm 
nguyên tội  là  Thánh Mẫu của Con Một Chúa. 
Xin nhận lời Ðức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ 
lực giúp chúng con là những kẻ yếu hèn được 
thoát vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...
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Ngày 14 tháng 2
Thánh Syrilô,  đan sĩ  và  thánh Mêtôđiô,  giám  
mục
Lễ nhớ

Hai anh em Côngtăngtinô và Mêtôđiô được thượng  
phụ giáo chủ Côngtăngtinôpôli phái sang Môravia để  
loan báo Tin Mừng. Năm 868,  hai  vị  đi  Rôma để  
trình bày với đức giáo hoàng các việc làm của mình.  
Côngtăngtinô qua đời tại đó dưới tên trong đan viện  
là Syrilô (năm 869). Còn Mêtôđiô được phong làm  
tổng giám mục Xiamium, đi loan báo Tin Mừng cho  
người  Xilavônia  và  qua  đời  năm  885.  
Ngày 31 tháng mười hai năm 1980, đức giáo hoàng  
Gioan Phaolô II công bố hai thánh Syrilô và Mêtôđiô  
là bổn mạng châu Âu cùng với thánh Biểnđức.

Bài đọc 2

Xin làm cho Hội Thánh được thêm đông và xin 
liên kết tất cả nên một
 Trích hạnh thánh Côngtăngtinô.
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Thánh Côngtăngtinnô  Syrilô  vì  phải  gánh  vác 
nhiều công việc, nên đã ngã bệnh. Trong lúc đau 
yếu lâu ngày, một hôm ngài đã thấy một thị kiến 
về Thiên Chúa, nên ngài cất tiếng hát :  Thiên hạ  
bảo tôi : Nào chúng ta hãy vào nhà Chúa, thần trí tôi  
hân  hoan  và  tâm  hồn  tôi  nhảy  mừng.  
Sau khi được mặc áo thánh, ngài cứ giữ nguyên 
như thế suốt cả ngày và hớn hở nói rằng : “Từ 
nay tôi chẳng còn là bề tôi của hoàng đế hay của 
một  người  nào  khác  trên  mặt  đất  này  nữa, 
nhưng chỉ là bề tôi của Thiên Chúa toàn năng. 
Trước kia tôi đã không hiện hữu, rồi tôi đã hiện 
hữu,  và  tôi  sẽ  còn  hiện  hữu  đến  muôn  đời. 
Amen.” Hôm sau ngài tự mặc áo đan sĩ rồi tự 
đặt cho mình một tên mới là Syrilô, như thêm 
ánh sáng cho ánh sáng.  Ngài  mặc tu  phục  ấy 
năm mươi ngày. 
 
Khi đến giờ được an nghỉ và bước vào nơi cư 
ngụ vĩnh viễn, ngài nâng hai tay lên, hướng về 
Thiên Chúa cầu nguyện trong nước mắt rằng :  
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa đã tạo 



MỤC LỤC

dựng mọi phẩm trật thiên thần và mọi quyền lực 
vô hình, Chúa đã trải bầu trời và đặt nền móng 
vững vàng cho trái đất. Những gì đang có đây, 
Chúa đã đưa từ hư vô vào hiện hữu. Chúa luôn 
nhậm lời những ai tuân hành ý Chúa, kính sợ 
Chúa và tuân giữ các điều răn của Chúa, chính 
Chúa đã đặt con làm người hướng dẫn, dù con 
chỉ là tôi tớ bất xứng bất tài. 
 
Xin giải thoát họ khỏi lòng độc ác của dân ngoại, 
là những kẻ nói phạm đến Chúa. Xin làm cho 
Hội Thánh được thêm đông và xin liên kết tất cả 
nên một.  Xin cho họ trở thành một dân tuyển 
chọn, được đồng tâm nhất trí trong một đức tin 
chân thật và trong đạo lý chân chính. Xin gợi lên 
trong lòng họ giáo huấn của Chúa ;  vì ân huệ 
của Chúa mà Chúa đã cho chúng con được rao 
giảng Tin Mừng Đức Kitô, biết thúc giục anh em 
làm  những  việc  lành,  và  cho  chúng  con  thực 
hiện  những  gì  đẹp  lòng  Chúa.  Những  người 
Chúa đã trao cho con, con xin dâng lại cho Chúa, 
họ là những người của Chúa. Xin lấy cánh tay 
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hữu hùng mạnh của Chúa mà hướng dẫn họ, và 
xin cho họ được núp bóng Ngài, để mọi người ca 
ngợi và tôn vinh Chúa là Chúa Cha và Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần. Amen.” 
 
Sau khi  đã  hôn  chân  mọi  người,  thánh  Syrilô 
nói : “Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã không 
trao  chúng  con  làm  mồi  ngon  cho  nanh  vuốt 
những kẻ thù vô hình, nhưng đã phá tan lưới dò 
của chúng và đã giải thoát chúng con khỏi hoạ 
diệt vong.” Sau đó người an nghỉ trong Chúa lúc 
mới bốn mươi hai tuổi. 

Đức giáo  hoàng đã truyền cho mọi  người  Hy 
Lạp cư ngụ ở Rôma hãy cùng với dân Rôma cầm 
nến ca hát và tham dự đám tang của ngài như 
chính  đám  tang  của  đức  giáo  hoàng.  Và  mọi 
người đã làm như vậy.

Xướng đáp Tv 88,20.21-22 ; 8. Gr 3,15

X Chúa đã phán bảo những người  hiếu trung 
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rằng  :  Ta  đã  cất  nhắc  một  người  Ta  đã  chọn 
trong dân, Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít.
• Ta đã xức dầu thánh tấn phong người, và 
sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ.

Đ Ta sẽ cho các ngươi một vị mục tử đẹp lòng 
Ta, người sẽ chăn dắt các ngươi thật khôn ngoan 
sáng suốt. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  dùng  hai  anh  em  thánh 
Syrilô  và  thánh  Mêtôđiô,  để  đưa  các  dân  tộc 
Xilavônia tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng 
chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi 
chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng 
tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật 
và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng con cầu xin...
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Ngày 17 tháng 2
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ

Quãng năm 1233, bảy thường nhân quê tại Phirenxê  
rút vào Montê Xenariô để sống một cuộc sống huynh  
đệ, thanh bần, hãm mình đền tội và chiêm ngưỡng sự  
thương khó của Đức Giêsu, dưới sự che chở của Đức  
Maria. Người ta quen gọi các vị là “các tôi tớ của  
Đức Maria”.

Bài đọc 2
Chúng  ta  hãy  ca  ngợi  những  con  người  hiển 
hách
 
Sự  tích  nguồn  gốc  dòng  Tôi  Tớ  Đức  Mẹ.
Các ngài là những con người đáng được trọng 
kính và tôn vinh. Khi liên kết các ngài lại như 
bảy vì sao,  Bà Chúa của chúng ta đã dùng sự 
đồng tâm nhất trí giữa các ngài mà lập nên dòng 
của  Người  cũng  như  là  dòng  của  các  tôi  tớ 
Người.  
Nhưng khi tôi vào dòng, tôi chẳng gặp thấy ai 
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còn sống,  ngoại trừ một vị  có tên là Alêxi.  Bà 
Chúa của chúng ta đã muốn cho tu sĩ Alêxi này 
còn sống cho tới  thời  chúng ta,  để  nhờ người 
thuật lại, chúng ta biết được nguồn gốc của dòng 
chúng ta. Đời sống của vị tu sĩ Alêxi rất độc đáo, 
vì thế kinh nghiệm tôi có và được chứng kiến 
tận  mắt,  thì  không  những  người  dùng gương 
sáng thôi thúc anh em, hơn nữa, người còn cho 
thấy nếp sống mà người cùng với các bạn và cả 
dòng là  đang theo đuổi  là  một  nếp sống trọn 
lành.  
Trước khi  các  ngài  về  ở  chung với  nhau,  nếp 
sống của  các  ngài  có  bốn đặc  điểm sau đây:  
 
Điểm  thứ  nhất  liên  quan  đến  Hội  Thánh.  Vì 
trong số các ngài, có người chưa lập gia đình, có 
người đã kết hôn, và sau cùng có người lập gia 
đình rồi  mà bạn đời đã chết,  tất  cả đều quyết 
định giữ đức khiết tịnh hoặc sống độc thân trọn 
đời, ngõ hầu hiến dâng đời mình phục vụ cho 
Hiền Thê Chúa Kitô.  
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Điểm thứ hai  liên quan đến lợi  ích xã hội.  Vì 
trước kia các ngài là những nhà kinh doanh của 
cải trần thế hoặc là những người trao đổi hàng 
hoá  trong  nghề  thương  mại  ;  nhưng  một  khi 
phát hiện ra viên ngọc quý là dòng chúng ta, thì 
không những các ngài phân phát hết những gì 
mình có cho người nghèo, mà còn tự nguyện vui 
vẻ  dấn  thân  để  hết  sức  trung  thành  phục  vụ 
Thiên Chúa và Đức Mẹ. 
 
Điểm thứ ba liên quan đến việc kính mến và tôn 
sùng Đức Mẹ. Vì ở Phirenxê, một hội đoàn đã 
được lập ra từ lâu để tôn sùng Đức Trinh Nữ 
Maria. Do tính cách cựu trào, do sự thánh thiện 
cũng như do số thành viên nam nữ đông đảo, 
hội đoàn này nổi danh hơn các hội đoàn khác, 
nên đặc biệt được gọi là “Đại hội đoàn Đức Bà.” 
Trước khi về ở chung với nhau, bảy vị chúng ta 
đang nói đây đã từng là thành viên của hội đoàn 
này, các ngài là những người yêu mến Đức Mẹ 
cách riêng.
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Điểm thứ bốn liên quan đến sự hoàn thiện tâm 
linh của các ngài. Các ngài kính mến Thiên Chúa 
trên hết mọi sự và, khi hướng tất cả những gì 
mình làm về Thiên Chúa đúng theo trật tự phải 
có, các ngài đã đem hết tư tưởng, lời nói,  việc 
làm mà tôn vinh Người. 

Sau khi nhờ ơn Chúa soi  sáng, các ngài quyết 
định về sống với nhau thành cộng đoàn, thì dưới 
sự hướng dẫn của Đức Mẹ, các ngài đã thu xếp 
nhà cửa và gia đình của mình, chỉ để lai những 
gì cần thiết cho gia đình, còn bao nhiêu thì phân 
phát  hết  cho người  nghèo.  Sau cùng,  các  ngài 
tìm đến với các nhân vật có ý kiến hay và đời 
sống gương mẫu, tỏ bày với họ về dự định của 
mình.  
 
Vậy, các ngài lên núi Xênariô và dựng trên đỉnh 
núi một ngôi nhà nhỏ thích hợp cho mình, rồi 
chuyển lên đó sống chung với nhau. Tại đây, các 
ngài suy nghĩ và nhận ra rằng :  không những 
mình  phải  nên  thánh,  mà  còn  phải  thu  nhận 



MỤC LỤC

thêm nhiều người khác, để phát triển dòng mới 
mà Đức Mẹ đã khởi công nhờ các ngài. Vì thế, 
khi đã sẵn sàng thu nhận những anh em khác, 
các ngài đã kết nạp một số người, và như thế đã 
lập nên dòng chúng ta. Công trình này chủ yếu 
do Bà Chúa của chúng ta xây dựng, được đặt 
nền trên sự khiêm tốn của anh em, được hình 
thành nhờ sự đồng tâm nhất  trí  với  nhau,  và 
được bảo trì nhờ đức nghèo khó của họ.

Xướng đáp Cv 4,32 ; 2,46b-47a

X Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có 
một lòng một ý.
• Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là 
của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của 
chung.
Đ Họ dùng bữa với lòng vui vẻ đơn sơ, họ ca 
tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. 
*

Lời nguyện
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Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đã ban cho bảy vị 
thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ lòng yêu mến 
nồng nàn, khiến các ngài sung kính Ðức Mẹ và 
nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin 
cũng ban cho chúng con một lòng yêu mến nồng 
nàn như vậy. Chúng con cầu xin...
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Ngày 21 tháng 2
Thánh Phêrô Ðamianô,  giám mục,  tiến  sĩ  Hội  
Thánh

Thánh  Phêrô  Đamianô  sinh  tại  Ravenne  năm  
1007. Người đã đến Phôntê Avenlana sống đời  
ẩn sĩ trước khi trở thành người cộng tác với các  
Đức Giáo Hoàng để canh tân Hội Thánh. Làm  
hồng  y  giám mục  Ốtxia  năm 1057,  nhiều  lần  
lãnh trách nhiệm làm sứ giả trong nước Italia,  
Pháp  và  Đức.  Người  hăng  say  tranh  đấu  cho  
hàng giáo sĩ được địa vị xứng đáng và cho hàng  
giáo sĩ được tự do (+ năm 1072).

Bài đọc 2
Hãy vững lòng mong đợi niềm vui sau khi đã  
phải buồn phiền
 
Trích thư của thánh Phêrô Đamianô, giám mục.
Bạn  rất  thân  mến,  bạn  đã  xin  tôi  viết  thư  để 
chuyển  tới  bạn  những lời  an  ủi  và  những lời 
khuyên nhủ có sức thuyết phục mà làm dịu đi 
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nỗi cay đắng của tâm hồn bạn vì bao tai hoạ bạn 
đang phải chịu.
 
Nhưng nếu trí óc khôn ngoan của bạn vẫn còn 
tỉnh táo, thì niềm an ủi đã có sẵn rồi, bởi vì có 
những  lời  cho  thấy  cách  chắc  chắn  rằng  bạn 
được Thiên Chúa dạy dỗ như dạy dỗ con cái để 
đạt gia nghiệp vĩnh cửu. Quả thật, có gì rõ ràng 
hơn lời sau đây :  Con ơi, nếu con muốn dấn thân  
phụng sự ĐỨC CHÚA, thì con hãy giữ lòng ngay  
thẳng và hãy kính sợ Người, hãy chuẩn bị tâm hồn  
để đón chờ thử thách ?
 
Quả thế, ở đâu có sự kính sợ và công chính, ở đó 
thử  thách  của  bất  cứ  nghịch  cảnh  nào  không 
phải là cực hình của nô lệ nữa, nhưng đúng hơn 
là sự sửa dạy của người cha. 

Do đó, thánh Gióp đã nói, khi phải chịu những 
tai  hoạ  giáng  xuống  cho  mình  :  Ước  gì  Thiên  
Chúa nghiền tôi  tan nát,  Người cứ vung tay chặt  
nhỏ tôi ra ; ông liền thêm ngay :  Tôi còn có được  
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niềm an ủi này là Người đã không nương tay khi  
dùng sự đau đớn mà làm cho tôi phải khổ đau. 
 
Quả thật, đối với những người được Thiên Chúa 
tuyển chọn,  niềm an ủi  lớn lao  là  được Thiên 
Chúa đánh phạt, bởi vì nhờ những tai hoạ chóng 
qua mà họ phải chịu, họ trở nên mạnh mẽ khi 
tiến bước với niềm trông cậy vững vàng, để đạt 
được vinh quang và hạnh phúc trên trời. 
 
Chuyện đó cũng giống như người thợ bạc lấy 
búa đập vàng để loại bỏ tạp chất, hoặc lấy giũa 
mài đi mài lại, làm cho kim loại nhẵn bóng hơn. 
Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, có thử thách gian 
truân mới biết  ai  là  người công chính.  Do đó, 
thánh Giacôbê đã nói :  Thưa anh em, anh em hãy  
tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử  
thách trăm chiều. 
 
Quả thật, người ta có lý do chính đáng để vui 
mừng, khi phải chịu nỗi đau khổ chóng qua vì 
những điều xấu mình đã gây ra, hoặc khi nhận 
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được phần thưởng vĩnh cửu trên trời vì những 
việc tốt mình đã làm. 

Vì thế, hỡi người anh em rất thân mến và dịu 
hiền, đang khi bạn bị đòn vọt tơi bời, đang khi 
bạn  được  Thiên  Chúa  đánh  phạt  để  giáo  dục 
bạn, thì bạn chớ sờn lòng nản chí, đừng kêu ca 
lẩm bẩm, chớ buồn rầu ảo não, đừng mất nhẫn 
nại  vì  thiếu can đảm. Nhưng hãy luôn giữ bộ 
mặt thanh thản, tâm hồn vui tươi ; và miệng lưỡi 
bạn hãy không ngừng thốt lên lời tri ân cảm tạ.
 
Quả thật, phải ca ngợi chương trình của Thiên 
Chúa :  Người cho roi vọt trong một thời gian, 
chính là để cho những kẻ thuộc về Người thoát 
khỏi hình phạt đời đời ; Người hạ xuống chính 
là để đưa lên. Người cắt xén chính là để chữa 
lành,  Người  triệt  hạ  chính  là  để  nâng  cao.  
 
Vậy,  bạn  rất  thân  mến,  căn  cứ  vào  những lời 
Kinh Thánh ở trên và những lời khác, bạn hãy 
làm  cho  tâm  trí  mạnh  mẽ  để  kiên  nhẫn  chịu 
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đựng, và hãy vững lòng mong đợi niềm vui sau 
khi đã buồn phiền. 

Ước gì đức cậy hướng bạn đến niềm vui ấy, và 
đức  mến đốt  lên  lòng nhiệt  thành,  để  tâm trí 
hăng say của bạn quên đi những nỗi đau khổ 
bên ngoài, để tâm trí bạn được nảy nở và hướng 
đến những điều đang chiêm ngưỡng bên trong.

Xướng đáp
X Phúc thay ai  giàu có mà vô tội,  không chạy 
theo của cải, tiền tài.
• Của cải người ấy sẽ tồn tại.
Đ Người ấy có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi, 
có thể làm điều ác mà đã không làm. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con 
biết nghe lời giảng dạy và noi gương thánh giám 
mục Phêrô Ðamianô mà đặt Chúa Kitô trên hết 
mọi sự, luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh để vui 
hưởng ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin...
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 Ngày 22 tháng 2
Tông Toà Thánh Phêrô Lễ kính 

Được đặt trong nhà thờ chính toà của giáo phận, toà  
của vị giám mục là dấu chỉ quyền dạy dỗ, quyền hiến  
tế và quyền lãnh đạo của giám mục. Lễ kính Tông toà  
thánh Phêrô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa  
Kitô đã trao cho vị thủ lãnh các Tông Đồ. Nhờ đặc ân  
không sai lầm, thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin  
của các anh em trong Tông Đồ đoàn. Lòng tin của  
thánh Phêrô là  đá tảng,  trên đó Chúa đã xây Hội  
Thánh của Người.

Bài đọc 1 Cv 11,1-18
Ông Phêrô thuật chuyện dân ngoại ăn năn trở lại
 
Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.
1  Các  Tông Đồ và  các  anh em ở  miền  Giuđê 
nghe tin là cả dân ngoại đã đón nhận lời Thiên 
Chúa.  2  Khi  ông  Phêrô  lên  Giêrusalem,  các 
người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, 3 họ nói : 
“Ông đã vào nhà những người không cắt bì và 
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ăn uống với họ !” 4 Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu 
trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : 5 
“Tôi  đang  cầu  nguyện  tại  thành  Giaphô,  thì 
trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một 
vật  gì  sà  xuống,  trông như một  tấm khăn lớn 
buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 
6  Nhìn chăm chú và  xem xét  kỹ,  tôi  thấy  các 
giống vật bốn chân, sống trên đất, các thú rừng, 
rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán 
bảo tôi : ‘Phêrô, đứng dậy, làm thịt mà ăn.’ 8 Tôi 
đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, vì những đồ gì 
ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào 
miệng con !’ 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : 
‘Những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch, 
thì ngươi chớ gọi là ô uế !’ 10 Việc ấy xảy ra đến 
ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. 
 
11 Ngay lúc đó có ba người đến nhà chúng tôi ở ; 
họ được sai đi từ Xêdarê đến gặp tôi. 12 Thần 
Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu 
anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào 
nhà ông Conêliô. 13 Ông này thuật lại cho chúng 
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tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong 
nhà ông và bảo : ‘Hãy sai người đi Giaphô mời 
ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, 14 ông ấy sẽ nói 
với  ông những lời  nhờ đó ông và cả nhà ông 
được ơn cứu độ.’ 
 
15 “Tôi còn mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã 
ngự  xuống  trên  họ,  như  đã  ngự  xuống  trên 
chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa 
nói  rằng  :  ‘Ông Gioan thì  làm phép rửa bằng 
nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh 
Thần.’  17 Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ 
cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng 
ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là 
ai  mà  dám  ngăn  cản  Thiên  Chúa.”  
18  Nghe thế,  họ mới  chịu tin,  và  họ tôn vinh 
Thiên Chúa, và nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng 
ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự 
sống.”

Xướng đáp Lc 22,32 ; Mt 16,17b
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X Này Phêrô, Thầy đã cầu nguyện cho anh, để 
anh khỏi mất lòng tin.
• Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho 
anh em của anh nên vững mạnh.
Đ Không phải phàm nhân đã mặc khải cho anh, 
nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. *

Bài đọc 2
Đức tin của thánh Phêrô là nền tảng vững vàng 
của Hội Thánh
 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
Trong  khắp  thiên  hạ,  một  mình  thánh  Phêrô 
được  chọn  làm  người  đứng  đầu  để  kêu  gọi 
muôn dân đến lãnh nhận ơn cứu độ, đồng thời 
làm thủ lãnh tất cả các Tông Đồ và tất cả các giáo 
phụ. Như vậy, cho dầu trong Dân Thiên Chúa có 
nhiều linh mục và nhiều mục tử, nhưng chính 
ông Phêrô điều hành tất cả, dưới quyền lãnh đạo 
tối cao của Chúa Kitô. Anh em thân mến, 
 
Thiên Chúa đã đoái thương cho con người này 
được vinh dự lớn lao và lạ lùng này,  là  được 
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chia sẻ quyền năng của Người. Giả như Thiên 
Chúa muốn ban cho các vị thủ lãnh khác một ơn 
nào như thánh nhân, thì bao giờ Người cũng ban 
qua trung gian của ngài. 
 
Chúa hỏi tất cả các Tông Đồ xem thiên hạ nghĩ 
gì về Người. Và bao lâu câu trả lời còn chung 
chung, bấy lâu còn cho thấy tâm trí con người 
vẫn mơ hồ mê muội.  Nhưng khi các Tông Đồ 
được  hỏi  về  cảm nghĩ  của  chính các  ngài,  thì 
người đầu tiên tuyên xưng lòng tin vào Chúa là 
người  đứng  đầu  trong  hàng  Tông  Đồ.  Thánh 
Phêrô  đã  thưa  :  Thầy  là  Đấng  Kitô,  Con  Thiên  
Chúa  hằng  sống. Đức  Giêsu  trả  lời  :  Này  anh  
Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì  
không phải  phàm nhân mặc khải  cho anh điều ấy,  
nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. 
 
Thế có nghĩa là : Anh thật là người có phúc, bởi 
vì Cha Thầy đã dạy anh ; suy nghĩ của thiên hạ 
đã không làm cho anh lầm lạc, nhưng ơn linh 
hứng từ trời đã dạy dỗ anh. Chẳng phải phàm 
nhân chỉ cho anh biết Thầy, nhưng chính Chúa 
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Cha mà Thầy là Con Độc Nhất của Người đã chỉ 
cho.  
 
Đức Giêsu nói tiếp :  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh  
biết. Như vậy nghĩa là : như Chúa Cha đã tỏ cho 
anh biết thần tính của Thầy thế nào, thì Thầy, 
Thầy cũng cho anh biết sự cao trọng tuyệt vời 
của anh như thế. Anh là Phêrô, nghĩa là mặc dầu 
chính Thầy là  Tảng Đá không thể  lay  chuyển 
được,  là Tảng Đá góc tường tác tạo đôi bên thành  
một,  là nền tảng, không ai có thể đặt nền tảng 
nào  khác  ngoài  nền  tảng  này,  thế  nhưng  anh 
cũng là Tảng Đá, bởi vì anh được vững chắc nhờ 
sức  mạnh của  Thầy,  để  những gì  Thầy  có  do 
quyền năng riêng,  thì  anh cũng  có  chung  với 
Thầy  nhờ  được  chia  sẻ  quyền  năng  ấy.  
 
Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của thầy,  
và  quyền  lực  tử  thần  sẽ  không thắng  nổi. Người 
muốn nói : Trên nền tảng vững chắc này, Thầy 
sẽ xây lên ngôi đền thờ vĩnh cửu. Trên nền đức 
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tin vững vàng ấy, Hội Thánh của Thầy sẽ vươn 
cao đến tận trời. 
 
Quyền lực tử thần không chế ngự được, xiềng 
xích  tử  thần  không  trói  buộc  được  lời  tuyên 
xưng ấy : vì đó là lời đưa đến sự sống. Lời đó 
đưa những người tuyên xưng lên tới tận thiên 
quốc thế nào, thì cũng dìm những người chối bỏ 
xuống hoả ngục như thế. 

Chính vì vậy, Chúa nói với thánh Phêrô : Thầy sẽ  
trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất anh cầm  
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ;  
dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo  
cởi như vậy.
 
Quyền này hẳn cũng được chuyển cho các Tông 
Đồ khác,  và định chế do quyết định này cũng 
mở rộng đến các  giám mục trong Hội  Thánh, 
nhưng không phải vô cớ mà điều sẽ được trao 
cho mọi người lại được uỷ thác cho một người 
mà thôi. Thật vậy, quyền này được đặc biệt trao 
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cho thánh Phêrô bởi vì thánh nhân đã được đặt 
làm khuôn mẫu cho mọi người nắm quyền điều 
hành trong Hội Thánh.

Xướng đáp
X Này anh Simon Phêrô, Thầy đã biết anh trước 
khi gọi anh ra khỏi thuyền, và đã cắt đặt anh làm 
người lãnh đạo dân của Thầy.
• Thầy đã trao cho anh chìa khoá Nước Trời.
Đ Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng 
sẽ cầm buộc. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên 
trời cũng sẽ tháo cởi. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
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Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
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Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng,  Chúa đã thiết  lập 
Hội  Thánh trên nền đá vững bền là  lời  tuyên 
xưng đức tin của thánh tông đồ Phêrô, xin gìn 
giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử 
thách gian nan. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 23 tháng 2
Thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo Lễ nhớ 

Thánh  Pôlicáp  là  môn  đệ  của  thánh  Gioan  và  là  
chứng nhân cuối cùng của thời các Tông đồ. Người  
đã chết trên giàn hoả thiêu, giữa hí trường Miếcna,  
trước mặt dân chúng. Đang lúc đó, người dâng lời tạ  
ơn Chúa “vì mình đã được xét là xứng đáng được kể  
vào sổ các chứng nhân (tử đạo) và được chia sẻ chén  
đắng của Chúa Kitô.” Hôm đó là ngày 23 tháng 2  
năm 155, thánh nhân được tám mươi sáu tuổi.

Bài đọc 2
Như lễ vật phong phú, đẹp lòng Thiên Chúa
Trích thư của Hội Thánh Miếcna về cuộc tử đạo 
của thánh Pôlycáp.
 
Khi  giàn  hoả  thiêu  đã  sẵn  sàng,  giám  mục 
Pôlycáp tự mình cởi áo xống và dây lưng ra ; 
ngài gắng tháo cả giày ra nữa. Trước đó, ngài 
không hề làm điều ấy, bởi vì mọi tín hữu luôn 
luôn tranh nhau để được là người đầu tiên chạm 
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vào thân thể ngài : thật thế, ngay cả trước cuộc 
tử đạo, ngài đã được tôn vinh vì nếp sống thánh 
thiện của mình.
 
Ngay lúc đó, người ta đặt chung quanh ngài mọi 
thứ dụng cụ sẵn sàng để phóng hoả. Khi người 
ta muốn đóng đinh ngài vào đó, thì ngài nói : 
“Cứ để tôi như thế này. Quả thế, Đấng ban sức 
cho tôi chịu được lửa cũng sẽ cho tôi được đứng 
yên trên đống lửa mà không cần các ông phải 
đóng đinh giữ tôi lại.” Vậy, họ không đóng đinh 
ngài,  mà chỉ trói  ngài lại.  Tay bị  trói  quặt sau 
lưng, tựa con chiên quý giá được chọn giữa đoàn 
chiên đông đảo để dâng làm lễ vật được Thiên 
Chúa  chấp  nhận,  ngài  ngước  mắt  lên  trời  mà 
thưa rằng :
 
“Lạy  Chúa  là  Thiên  Chúa  toàn  năng,  là  Thân 
Phụ Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu và đáng chúc 
tụng của Chúa, nhờ Người chúng con được biết 
Chúa ;  lạy Thiên Chúa của các thiên thần, của 
các dũng lực, của mọi loài thụ tạo và toàn thể 
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dòng  dõi  những người  công chính đang sống 
trước  nhan Chúa,  con  xin  chúc  tụng Chúa đã 
khứng ban cho con, hôm nay và trong giờ này, 
được nhập vào số các vị tử đạo mà dự phần vào 
chén của Đức Kitô để được hưởng ơn phục sinh 
và ơn không bi hư nát nhờ Thánh Thần mà sống 
đời vĩnh cửu. 

Lạy Thiên Chúa là Đấng chân thật, không hề nói 
lời gian dối, ước chi hôm nay trước nhan Chúa, 
con được nhận như lễ vật phong phú, đẹp lòng 
Chúa, như Chúa đã chuẩn bị, đã tỏ cho con biết 
trước, và giờ đây Chúa đã hoàn tất ! 
 
Cho nên, con ca tụng Chúa vì mọi điều ấy, con 
chúc  tụng  Chúa,  con  tôn  vinh Chúa  nhờ  Đức 
Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Chúa là vị Thượng 
Tế  đời  đời  trên  thiên  quốc.  Nhờ  Người,  vinh 
quang thuộc về Chúa cũng như về chính Người 
và Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến muôn 
đời. Amen.”
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Sau khi giám mục Pôlycáp đọc xong câu Amen 
để  chấm dứt  lời  cầu nguyện,  những người  có 
nhiệm  vụ  châm  lửa  đã  đốt  lửa  lên.  
Nhưng khi một ngọn lửa lớn bừng bừng cháy 
sáng, chính chúng tôi đã thấy một việc lạ lùng, 
chúng tôi là những người đã được phúc chứng 
kiến việc đó và được dành riêng loan báo cho 
những người khác những sự việc đã xảy ra. Quả 
thật,  lửa bốc lên có hình vòm, tựa cánh buồm 
của con tàu lộng gió, bao quanh thân thể vị tử 
đạo. 

Người ở giữa đám lửa không như một thân xác 
bị đốt cháy, mà như một tấm bánh nướng hoặc 
như vàng bạc rực sáng trong lò. Chúng tôi còn 
ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt như thể trầm 
hương hoặc một thứ dầu thơm quý giá nào đó 
toả ra.

Xướng đáp Kh 2,8-9.10a
X Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Miếcna 
: Đây là lời của Đấng là Đầu và là Cuối, Đấng đã 
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chết và đã sống lại :  Ta biết nỗi gian truân và 
cảnh nghèo khó của ngươi, nhưng thực ra ngươi 
giàu có.
• Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban 
cho ngươi triều thiên sự sống.
Đ Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. 
Này ma quỷ sắp tống một số người trong các 
ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. *

Lời nguyện
Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đã cho thánh giám 
mục Pôlicáp vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. 
Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp 
mà ban cho chúng con được cùng người uống 
chén đắng của Ðức Kitô, để mai ngày được sống 
lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 4 tháng 3
THÁNH CAXIMIA
Lễ nhớ

Thánh Caximia sinh năm 1458. Thân phụ người là  
vua nước Balan và Lítva. Người qua đời năm 1484  
lúc hai mươi sáu tuổi, để lại cho dân chúng hình ảnh  
đẹp về một vị hoàng tử trẻ tuổi, thông minh và hào  
hiệp. nhưng điều đáng kể nhất, đó là người đã sống  
rất nhiệm nhặt và siêng năng cầu nguyện, kết hiệp  
mật thiết với Đức Trinh Nữ Maria và với chúa Kitô  
Thánh Thể.

Bài đọc 2 
Người lấy mệnh lệnh của Dấng Tối Cao làm kho 
tàng cho mình

Trích hạnh thánh Caximia của một tác giả gần 
như cùng thời với thánh nhân.

Nơi  Caximia  bừng lên  một  lòng  mến lạ  lùng, 
không giả tạo nhưng chân thành đối Thiên chúa 
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toàn năng, nhờ Chúa Thánh Thần. Lòng mến đó 
vừa lai láng trong tâm hồn người, vừa dạt dào tự 
cõi lòng thâm sâu của người, đến nỗi trào ra bên 
ngoài, lan tới tha nhân, khiến người không lấy gì 
làm thích thú và đáng ước ao hơn là phân phát 
của cải mình có. Chẳng những vậy, người lại còn 
trao  tặng  và  dâng  hiến  toàn  thân  mình  cho 
người  nghèo  khó của  Đức  Kitô,  cho  khách  lữ 
hành, cho kẻ yếu đau, cho người tù tội và những 
ai sầu khổ.
 
Đối với goá phụ, trẻ mồ côi và người bị áp bức, 
không những người là vị bảo trợ, là người săn 
sóc, mà còn là cha, là con và là anh em của họ 
nữa.  Chắc  hẳn cần viết  một  cuốn chuyện dài, 
nếu phải thuật lại từng việc bác ái yêu thương 
cao cả người đã thực hiện đối với Thiên Chúa và 
tha nhân.
 
Người đã vun trồng đức công bình tới mức nào, 
đã ấp ủ đức tiết độ đến đâu, đã khôn ngoan tới 
chừng nào, đã can đảm và kiên trì ra sao, nhất là 
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khi ở vào tuổi khá tự do, tuổi mà theo bản tính 
tự nhiên, con người thường dễ hướng chiều về 
sự dữ : những điều ấy quả thật khó mà nói và 
nghĩ cho chính xác được.
 
Hằng ngày, người vẫn khuyên phụ vương lấy 
đức công bình mà trị nước và cai quản các dân 
chư hầu. Và nếu có khi nào vì lơ là hay yếu đuối 
do bản tính tự nhiên mà phụ vương chểnh mảng 
việc trị nước thì người không ngần ngại lấy lời 
khiêm tốn mà nhắc cho phụ vương.
 
Trong các vụ kiện, người biện hộ và bênh vực 
cho những người nghèo hèn khốn khổ cũng như 
cho chính mình, nên được dân chúng xưng tụng 
là người bênh vực cho những kẻ nghèo. Dù là 
hoàng tử, thuộc dòng dõi quyền thế cao sang, 
nhưng  người  không  hề  tỏ  ra  khó  tính  với  ai 
trong cách nói năng cư xử, ngay cả đối với người 
hèn hạ tầm thường.
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Người luôn thích sống giữa những kẻ hiền lành, 
có  tinh thần nghèo khó,  những người  sẽ  thừa 
hưởng  Nước  Trời,  hơn  là  sống  giữa  những 
người  tiếng  tăm,  quyền  thế  đời  này.  Người 
không  màng  chi  quyền  cao  chức  trọng,  cũng 
chẳng bao giờ muốn nhận những gì phụ vương 
ban tặng, vì sợ rằng những mũi tên của cải mà 
Đức Giêsu Kitô, chúa chúng ta, gọi là những cái 
gai làm cho linh hồn bị thương tổn và lây nhiễm 
những sự thế trần.
 
Mọi  người,  từ  thị  vệ  cho  đến các  thư  ký,  các 
quan chức trong triều đình,  mà một  số  người 
nay vẫn còn sống, hay những ai đã sống gần gũi 
thân  mật  với  người,  đều  quả  quyết  và  chứng 
thục rằng người đã giữ mình đồng trinh cho đến 
cùng, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời.

Xướng đáp Hc 29,11 ; 1Tm 6,11
X Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà sử dụng của 
cải,
*  việc  đó  còn  lợi  ích  cho  con  hơn  cả  vàng.
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Đ Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, 
giàu lòng tin và lòng mến, hãy gằng sống hiền 
hoà và nhẫn nại. *
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Ngày 7 tháng 3
THÁNH  NỮ  PEPÊTUA  VÀ  THÁNH  NỮ  
PHÊLIXITA, TỬ ĐẠO
Lễ nhớ

Khi bị bắt, chị Pepêtua còn là một dự tòng. Chị có  
một cháu bé năm hai mươi hai tuổi. còn chị Phêlixita  
thì mang thai và sinh con gái trong tù. Nhưng cả hai  
không  hề  tỏ  ra  yếu  đuối  khi  tiến  vào  hí  trường  
Cácthagô ngày 7 tháng 3 năm 303. Tay nắm tay, hai  
chị tiến về phía con bò cái hung dữ sắp sửa sát tế hai  
chị.
Bài đọc 2
Các  ngài  được kêu gọi  và  tuyển chọn để  làm 
vinh danh Thiên Chúa
Truyện kể về các thánh tử đạo ở Cácthagô.
Ngày toàn thắng của các vị tử đạo đã bừng sáng. 
Các ngài từ ngục thất tiến ra hí trường, như thể 
tiến vào thiên quốc, nét mặt rạng rỡ hân hoan. 
Nếu các ngài có run là vì vui chứ không phải vì 
sợ.
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Chị  Pepêtua là  người  đầu tiên bị  bò húc,  ngã 
ngửa ra phía sau. Chị chỗi dậy và khi trông thấy 
chị  Phêlixita  đang nằm sóng soài,  thì  liền đến 
gần, đưa tay cho chị Phêlixita nắm và nâng chị 
ấy dậy. Cả hai đều đứng. Và khi dân chúng đã 
bớt hung hăng, người ta đưa hai chị về cửa dành 
cho  những  người  sống  sót.  Ở  đó  chị  Pepêtua 
được một người dự tòng tên là Rútticô vẫn tháp 
tùng chị tiếp đón. Rồi như người vừa tỉnh ngủ 
(vì trước đó chị đã xuất thần và ngất trí), chị bắt 
đầu  nhìn  chung  quanh  và  nói  với  mọi  người 
đang  sửng  sốt  :  “Đến  bao  giờ  chúng  tôi  mới 
được dẫn tới chỗ con bò ấy nhỉ ?” Và khi nghe 
biết  chuyện đó đã xảy ra  rồi,  thì  ban đầu chị 
không tin, cho tới khi chị nhận thấy những vết 
bầm trên thân thể và áo bị rách. Sau đó, chị gọi 
người em trai và người dự tòng mà khuyên rằng 
: “Hãy đứng vững trong đức tin và mọi người 
hãy yêu thương nhau. Đừng thấy chúng tôi phải 
khổ mà nao núng.”
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Tại  một  cửa  khác,  anh  Xaturô  cũng  khuyên 
người lính tên là Puđentê rằng : “Cuối cùng, quả 
như tôi đã đoán và nói trước, cho đến bây giờ, 
tôi chưa bị con thú dữ nào đụng tới. Nhưng nay 
anh hãy hết lòng tin tôi đi : này tôi sắp giáp mặt 
với  con  báo,  chỉ  cần  nó  cắn  một  miếng là  tôi 
hoàn tất cuộc đời.” Đến màn cuối cuộc vui, anh 
liền bị  ném cho con báo.  Nó chỉ  cắn anh một 
miếng là máu anh đã đổ ra chan hoà như tắm. 
Thấy vậy, dân chúng la lên : “Tắm đi, tắm nữa 
đi” như đòi một chứng cớ về phép rửa lần thứ 
hai. Và quả thật, anh đã được cứu độ, sau khi đã 
tắm như thế.
 
Bấy giờ anh nói  với  Puđentê nói  rằng :  “Vĩnh 
biệt nhé ! Nhớ giữ đức tin, và nhớ đến tôi ; chớ 
gì những sự việc này không làm anh chao đảo, 
mà trái lại làm anh thêm mạnh sức.” Cùng lúc 
đó,  anh bảo người  lính đưa cho anh cái  nhẫn 
người ấy đang đeo ở ngón tay ; sau khi nhúng 
vào vết thương, anh trao cho người ấy làm di 
sản, để một vết máu của mình lại làm bảo chứng 
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và làm kỷ vật. Rồi khi anh đã bất tỉnh, người ta 
ném anh cùng với  những người  khác  vào nơi 
vẫn dành để xử trảm.
 
Khi dân chúng yêu cầu đem các ngài ra giữa hí 
trường để những kẻ đồng sát nhân được nhìn 
tận mắt lưỡi gươm đâm thấu thân thể các ngài, 
thì  các  ngài  tự  động đứng lên,  đi  tới  nơi  dân 
chúng muốn,  rồi  hôn nhau trước khi  hoàn tất 
cuộc  tử  đạo  bằng nghi  thức  trao  ban bình an 
trọng thể.
 
Các  vị  khác  đứng  bất  động  và  yên  lặng  đón 
nhận lưỡi gươm; riêng anh Xaturô đi lên trước, 
nên anh là người đầu tiên trút hơi thở. Anh đã 
nâng đỡ chị  Pepêtua.  Còn chị  Pepêtua,  khi  bị 
đâm vào  xương thì  giật  nẩy  mình lên vì  cảm 
thấy đau, nên chị cầm lấy tay phải vụng về của 
tên đao phủ tập sự mà đặt vào cổ họng mình. Có 
lẽ người phụ nữ can trường như vậy không thể 
bị giết cách nào khác, trừ khi chị muốn, vì thần ô 
uế cũng phải sợ chị.
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Ôi các vị tử đạo rất mực anh hùng và vô cùng 
diễm phúc ; các ngài thật sự đã được kêu gọi và 
tuyển chọn để làm vinh danh Đức Giêsu, Chúa 
chúng ta.

Xướng đáp Rm 8,34-35.37
X Đức Giêsu Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa 
mà chuyển cầu cho chúng ta.
• Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của 
Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, 
đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?
Đ Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn 
thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. *
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Ngày 8 tháng 3
THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA, TU SĨ

Thánh nhân sinh tại Bồđàonha năm 1495. Sau đời  
binh nghiệp đầy nguy hiểm, người hiến thân hoàn  
toàn để phục vụ các bệnh nhân, ao ước được những  
điều  tốt  lành  hơn.  Người  đã  lập  một  bệnh  viện  ở  
Gơranađa và được một nhóm các bạn cùng tham gia  
công việc. Đó là những người sau này làm nên dòng  
Trợ Thế thánh Gioan Thiên chúa. Nổi bật hơn cả là  
lòng  bác  ái  của  thánh  nhân  đối  với  những  người  
cùng khốn và bệnh tật. Người qua đời ở Gơranađa  
năm 1550.

Bài đọc 2
Đức Kitô tiên liệu mọi sự vì Người vốn trung tín

Trích thư của thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
Nếu  chúng  ta  nhìn  vào  lòng  thương  xót  của 
Thiên Chúa, thì không bao giờ chúng ta ngưng 
làm  việc  thiện,  bao  lâu  chúng  ta  còn  có  khả 
năng.  Vì  khi  do  lòng  mến  yêu  Thiên  Chúa, 
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chúng  ta  trao  lại  cho  người  nghèo  những  gì 
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, thì Người cho 
chúng ta được gấp trăm trong cõi  phúc muôn 
đời. 
 
Ôi phúc lợi biết bao, ôi lời lãi dường nào ! Ai mà 
chẳng trao cho vị thương gia tuyệt vời này bất 
cứ cái gì mình có, khi Người săn sóc công việc 
làm ăn của chúng ta và dang cánh ta ra nài xin 
chúng ta trở về với Người mà than khóc tội lỗi 
chúng ta và thực hành bác ái trước hết đối với 
chúng ta, rồi đối với tha nhân. Vì như nước dập 
tắt lửa thế nào thì đức ái cũng tiêu huỷ tội lỗi 
như thế.
 
Có  biết  bao  người  nghèo  tới  đây  khiến  tôi 
thường băn khoăn tự hỏi làm thế nào để trợ giúp 
họ ; nhưng Đức Kitô lo liệu mọi sự và nuôi hết 
mọi người. Nhiều người nghèo đến nhà Thiên 
Chúa  vì  thành  phố  Gơranađa  rộng  lớn  và  rất 
lạnh, nhất là hiện nay đang là mùa đông. Hơn 
một trăm người hiện đang trú ngụ trong nhà này 
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: người đau có, người khoẻ có, người ở có, khách 
vãng lai có. 

Vì đây là nhà chính, nên đón nhận người đau đủ 
thứ bệnh và thuộc mọi hạng người : bại liệt, què 
cụt, phong hủi, câm, mất trí, bất toại, ghẻ lở. Có 
những người già nua tuổi tác, và cũng có nhiều 
trẻ con ; ngoài ra vô số kẻ vãng lai và khách lữ 
hành tới đây cần được cung cấp lửa, nước, muối, 
nồi niêu để nấu ăn : không có khoản tiền nào để 
trang trải những thứ này, nhưng Chúa Kitô lo 
liệu hết.
 
Vì thế ở đây tôi mắc nợ và bị cầm tù vì Chúa 
Giêsu Kitô. Và vì nợ nần chồng chất như thế nên 
không mấy khi tôi dám ra khỏi nhà. Khi tôi thấy 
biết  bao người  nghèo (họ là  anh em, là người 
thân cận của tôi), khi tôi thấy họ phải khổ cực 
quá sức, phải thiếu thốn trăm bề, trong tâm hồn 
cũng như ngoài thể xác mà tôi  không làm vơi 
nhẹ được thì tôi rất buồn, nhưng tôi tin cậy vào 
Chúa Kitô, vì Người biế lòng tôi. 
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Vì thế tôi nói :  vô phúc cho ai tin tưởng ở phàm  
nhân mà không tin tưởng vào một mình Chúa 
Kitô, vì dù muốn dù không anh vẫn phải chia lìa 
người ta, còn Chúa Kitô vẫn trung tín và luôn 
hiện diện. Vì Chúa Kitô tiên liệu mọi sự nên ta 
hãy luôn luôn cảm tạ Người. Amen.

Xướng đáp x. Is 58,78
X Ngươi hãy chia cơm cho người đói, hãy rước 
vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ.
* Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng 
đông.
Đ Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không 
ngoảnh  mặt  làm ngơ trước  người  anh em cốt 
nhục. *
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Ngày 9 tháng 3
THÁNH PHANXICA RÔMA, NỮ TU

Chị sinh tại Rôma năm 1384. Chị lập gia đình lúc  
còn trẻ và sinh được ba người con. Gặp thời buổi khó  
khăn, chị đã phân phát của cải cho người nghèo, phục  
vụ những người bệnh tật, những người cùng khốn.  
điểm nổi bật hơn hết là chị phục vụ với tinh thần  
khiêm tốn, nhẫn nại. Năm 1425, chị lập tu hội Tận  
Hiến, theo tu luật thánh Biểnđức. chị qua đời năm  
1440.
 
Bài đọc 2
Lòng nhẫn nại và đức ái của thánh Phanxica

Trích hạnh thánh Phanxica Rôma do chị Maria 
Mađalêna Anghilaria biên soạn.

Không phải Thiên Chúa chỉ thử thách lòng nhẫn 
nại của chị Phanxica về của cải vật chất mà thôi, 
nhưng Người còn muốn chị phải chịu nhiều thử 
thách nơi chính thân xác của chị qua những cơn 
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bệnh lâu dài và trầm trọng. Tuy nhiên, không ai 
thấy chị mất kiên nhẫn hoặc tỏ ra không bằng 
lòng khi người ta đối xử vụng về với chị.
 
Chị Phanxica đã chứng tỏ lòng kiên trì của mình 
khi những đứa con mà chị hết lòng yêu thương 
phải sớm lìa đời ; với tâm hồn luôn thanh thản, 
chị  vâng  theo  ý  Chúa  và  tạ  ơn  Người  trước 
những biến cố xảy ra. Với cũng một lòng kiên trì 
đó,  chị  đã  chịu  đựng  miệng  lưỡi  của  những 
người  gièm  pha  và  hạ  giá  chị  cũng  như  của 
những người nói xấu về lối sống của chính bản 
thân chị. Chị không hề tỏ lòng gớm ghét những 
người mà chị biết là đã nghĩ sai và nói sai về chị 
cũng như về những công việc của chị.  Nhưng 
chị  lấy thiện báo ác  và  có thói  quen luôn cầu 
nguyện cùng Thiên Chúa cho họ.
 
Thiên Chúa đã chọn chị không phải để chị nên 
thánh  cho  bản  thân  mình,  nhưng  để  chị  biến 
những ân huệ Thiên Chúa ban cho chị thành ơn 
cứu độ hồn xác cho tha nhân. Do đó, Thiên Chúa 
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đã phú cho chị một tính tình khả ái đến nỗi ai 
tiếp xúc với chị đều cảm thấy mình bị thu hút 
bởi lòng yêu mến và quý trọng của chị. 
 
Lời của chị mang sức mạnh hữu hiệu của Thiên 
Chúa đến nỗi vài lời vắn tắt của chị cũng đủ ủi 
an những tâm hồn phiền muộn và đau khổ, trấn 
an những người xao xuyến, làm dịu lại kẻ nóng 
giận, hoà giải những kẻ thù, dập tắt những mối 
ghen ghét tị hiềm thâm căn cố đế, rất nhiều lần 
ngăn cản được sự báo thù có suy tính và được 
chuẩn bị trước. Tắt một lời,  dường như chị có 
thể hướng dẫn tình cảm của bất cứ người nào và 
dẫn dắt họ đến nơi chị muốn.
 
Vì thế, từ khắp nơi, người ta tuốn đến với chị 
Phanxica như đến một  nơi  trú ẩn rất  an toàn. 
Chẳng ai chia tay với chị mà lại không được an 
ủi mặc dầu chị thẳng thắn khiển trách họ về tội 
lỗi đã phạm và không sợ sửa chữa những gì là 
nguy hại  và không làm đẹp lòng Thiên Chúa.
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Ở Rôma thời đó, nhiều thứ bệnh tật hoành hành, 
thường là nguy hiểm và đưa đến tử vong. Chị 
không mấy quan tâm đến nguy cơ lây bệnh, và 
không ngần ngại tỏ bày lòng thương xót đối với 
những người khốn khổ và những kẻ cần được 
giúp đỡ. Chị dễ dàng gặp được họ, và với lòng 
cảm thông trước hết chị đưa dẫn họ tới chỗ ăn 
năn đền tội ; rồi chị tận tâm giúp đỡ họ, lấy lòng 
yêu thương khuyên nhủ họ vui vẻ chấp nhận từ 
tay Thiên Chúa mọi điều trái ý và chịu đựng vì 
lòng yêu mến đối với Đấng đã vì họ mà gánh 
chịu biết bao diều trước họ.
 
Đưa các bệnh nhân về nhà mình để chữa trị, chị 
Phanxica  không  lấy  thế  làm  đủ  ;  chị  còn  tìm 
kiếm  họ  trong  những  túp  lều  họ  ở  và  trong 
những bệnh viện công. Khi tìm thấy rồi, chị cho 
họ uống nước, dọn dẹp giường chiếu, băng bó 
vết thương. Gặp những vết thương càng hôi thối 
và dễ làm cho buồn nôn, chị càng săn sóc ân cần 
và  chu  đáo.  Chị  cũng  có  thói  quen  đến  khu 
Campô Xantô, mang theo lương thực và thức ăn 
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ngon để phân phát cho những người thiếu thốn 
hơn cả. Lúc trở lại nhà, chị đem về đống quần áo 
nghèo nàn đã sờn và nhớp nhúa. Sau khi đã giặt 
giũ cẩn thận và khâu vá kỹ càng như thể là cho 
chính Chúa, chị xếp lại tử tế và đặt vào chỗ nức 
mùi hương.
 
Chị Phanxica đã lo công việc phục vụ bệnh nhân 
và bệnh viện trong vòng ba mươi năm, nghĩa là 
trong thời gian ở nhà chồng. Chị thường lui tới 
bệnh viện Đức Maria và bệnh viện thánh Xêxilia 
ở  bên  kia  sông  Tibe,  bệnh  viện  Chúa  Thánh 
Thần  ở  Xátxia  và  bệnh  viện  thứ  tư  ở  Campô 
Xantô. 

Vì  trong  thời  gian  có  bệnh dịch chẳng những 
khó tìm ra các y sĩ để săn sóc cho thân xác, mà 
còn khó kiếm được các linh mục để mang đến 
phương dược cần thiết cho linh hồn, nên chính 
chị đã tìm kiếm và dẫn đưa các ngài tới những 
người sẵn sàng lãnh nhận các bí tích Hoà Giải và 
Thánh Thể. Để thực hiện ý định của mình cách 
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dễ dàng hơn, chị đài thọ các chi phí cho một linh 
mục để ngài đến các bệnh viện nói trên mà thăm 
viếng các bệnh nhân do chị giới thiệu.

Xướng đáp x. R 3,10a.11b ; x. Gđt 13,19a
X  Bà  được  Chúa  ban  tặng  phúc  lành.
*  Toàn  dân  biết  bà  là  một  phụ nữ  đức  hạnh.
Đ  Chúa sẽ tôn vinh danh bà,  khiến người đời 
không ngớt lời ngợi khen. *
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Ngày 17 tháng 3
THÁNH PÁTRÍCH, GIÁM MỤC

Thánh nhân sinh tại Anh quốc quãng năm 385. Lúc  
còn bé,  người đã bị bắt đưa sang Ailen và phải đi  
chăn chiên. Khi được tự do, người nhập hàng giáo sĩ,  
được tấn phong giám mục Ailen và hăng say loan  
báo Tin Mừng cho dân thuộc quần đảo này. Người  
đã đem ánh sáng đức tin đến cho rất nhiều người và  
có công rất lớn trong việc thiết lập hàng giáo phẩm  
tại  đây.  Người  qua  đời  năm  461,  gần  thành  phố  
Đaun.

Bài đọc 2
Qua tôi,  nhiều dân tộc  đã được tái  sinh trong 
Chúa
 
Trích lời tuyên xưng đức tin của thánh Pátrích, 
giám mục.

Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ 
tôi,  cho tôi  được trung tín trong ngày tôi  gặp 
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gian  nan  thử  thách.  Thế  nên  hôm  nay  tôi  tin 
tưởng dâng linh hồn tôi làm của lễ sống động 
lên Đức Kitô là Chúa của tôi, Đấng gìn giữ tôi 
trong mọi cơn khốn quẫn. Và giờ đây tôi có thể 
nói : Lạy Chúa, con là ai, hoặc ơn gọi của con là 
gì mà Chúa đã lấy chính mình Chúa để bao bọc 
thân con ? Vì thế hôm nay giữa chư dân,  con 
luôn hớn hở vui mừng và ngợi khen danh Chúa, 
dù con ở bất cứ nơi đâu, lúc thuận cũng như lúc 
nghịch.
 
Vậy, bất cứ điều lành hay điều dữ tôi gặp, tôi 
phải  chấp nhận như nhau và  luôn luôn tạ  ơn 
Thiên Chúa. Chính Người đã tỏ cho tôi biết là tôi 
phải luôn luôn tin tưởng vào Người, vì Người là 
Đấng chân thật và hằng nghe lời tôi xin. Cho nên 
trong những ngày sau hết này, tôi vẫn ước ao trở 
nên giống các tông đồ là những vị đã được Chúa 
báo trước sẽ rao giảng Tin Mừng của Người mà 
làm chứng cho Người trước mặt muôn dân, dù 
tôi không thể hoàn thành công việc lớn lao và lạ 
lùng ấy.
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Bởi đâu tôi được sự khôn ngoan này, mà trước 
kia tôi không có ? Tôi đã không biết số ngày đời 
tôi, cũng chẳng biết nếm hưởng Thiên Chúa. Bởi 
đâu mà sau đó tôi lại được ân huệ thật lớn lao và 
bổ  ích,  là  nhận  biết  Thiên  Chúa  và  yêu  mến 
Người, đến nỗi tôi dám bỏ quê hương, họ hàng, 
để đến giảng Tin Mừng cho dân Ailen, và chuốc 
lấy những lời khinh dể của những kẻ không tin ? 
Bởi  đâu tôi  có  sức  chịu đựng bao vất  vả  trên 
đường tông đồ, bao cơn bắt bớ, kể cả xích xiếng, 
và hy sinh tự do của mình vì lợi ích tha nhân ?
 
Nếu Chúa xét là tôi xứng đáng, thì tôi sẵn sàng 
cống hiến cả mạng sống vì danh Người, không 
chút ngần ngại mà lòng rất vui. Tôi ước mong 
tiêu hao chính con người của tôi,  thậm chí tôi 
sẵn sàng chịu chết nếu được Chúa ban ơn. Quả 
thật, tôi mắc nợ Thiên Chúa quá nhiều, vì Người 
đã ban cho tôi ơn cao cả này là qua tôi,  nhiều 
dân tộc được tái sinh trong Thiên Chúa, rồi sau 
đó được đạt  tới  mức thập toàn trong đức tin. 
Khắp nơi, nhiều người được gia nhập hàng giáo 
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sĩ để phụ vụ đoàn dân vừa mới đến với đức tin, 
đoàn dân Chúa đã chuộc về từ tận cùng cõi đất. 
 
Đúng như xưa kia Người đã hứa qua các ngôn 
sứ :  Từ khắp cùng cõi đất,  các dân tộc sẽ đến với  
Ngài. Chúng sẽ nói : Cha ông chúng tôi đã chỉ được  
thừa hưởng sự dối trá, cùng những điều hão huyền  
vô tích sự. Người còn phán : Này đây ta đặt ngươi  
làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ  
của Ta đến tận cùng cõi đất.
 
Vì  thế  tôi  quyết  trông đợi  Chúa thực hiện lời 
hứa, vì Người chẳng bao giờ sai lời, như Người 
đã cam kết trong Tin Mừng :  Từ phương Đông  
phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ  
phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp. Chúng tôi tin như 
vậy : từ khắp tứ phương thiên hạ, những người 
tin sẽ đến.

Xướng đáp Rm 15,15-16 ; 19

X Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là làm 
người  phục  vụ  Đức  Giêsu  Kitô  giữa  các  dân 
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ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của 
Thiên Chúa.
* Để các dân ngoại nhờ được Thánh Thần thánh 
hoá  mà  trở  nên  một  lễ  phẩm đẹp lòng  Thiên 
Chúa.
Đ Tôi hết lòng thờ phượng Thiên Chúa khi loan 
báo Tin Mừng về Con của Người. *
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Ngày 18 tháng 3
THÁNH SYRILÔ, GIÁM MỤC GIÊRUSALEM,  
TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Thánh nhân chào đời năm 315 trong một gia đình  
Kitô giáo. Năm 348, người kế vị giám mục Mắcximô,  
trông coi giáo phận Giêrusalem. Vì những hoạt động,  
những cuộc tranh luận với giáo phái Ariô, hơn một  
lần người bị kết án đi đày. Người để lại nhiều bài  
giảng, trong đó người dựa vào Sách Thánh và truyền  
thống mà giải thích cho các tín hữu biết giáo lý chân  
truyền. Các bài giảng đó cho thấy hoạt động mục vụ  
tích cực của Người. Người qua đời năm 386.
 
Bài đọc 2
Anh em hãy chuẩn bị tâm hồn cho thanh sạch để 
đón nhận Chúa Thánh Thần

Trích  bài  Giáo  huấn  của  thánh  Syrylô,  giám 
mục Giêrusalem.

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Vì có những anh 
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chị  em  sắp  được  rảy  nước  bằng  cành  hương 
thảo, sắp được thanh tẩy bằng cành hương thảo 
thiêng  liêng,  nhờ  quyền  năng  của  Đức  Kitô. 
Trong cuộc  thương khó,  người  ta  đã lấy  cành 
hương  thảo  và  cây  sậy  đưa  đồ  uống  lên  cho 
Người.  Các  quyền  thần  thiên  quốc  hãy  vui 
mừng. Các tâm hồn sắp được kết hợp với Đức 
Lang Quân hãy chuẩn bị,  vì  có  tiếng  người  hô  
trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức  
Chúa.
 
Hỡi những người công chính, hãy ăn ở theo lời 
thánh Gioan khuyên bảo :  Hãy sửa lối cho thẳng  
để Đức Chúa đi. Anh em hãy gỡ bỏ mọi chướng 
ngại và cản trở để tiến đến cuộc sống đời đời. 
Tâm hồn anh em là bình quý, hãy chuẩn bị cho 
thanh sạch để đón nhận Chúa Thánh Thần. Anh 
em hãy sám hối, hãy bắt đầu giặt áo đi, để khi 
anh em được gọi vào loan phòng của Đức Lang 
Quân,  thì  Người  thấy  anh  em  tinh  tuyền  rồi.
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Quả thật,  Đức Lang Quân kêu gọi  mọi người, 
không phân biệt, và Người rộng tay ban ân sủng 
dồi dào. Những vị rao giảng Tin Mừng lớn tiếng 
tập  họp  mọi  người,  nhưng  chính  Đức  Lang 
Quân sẽ phân định ai là người được vào dự tiệc 
cưới. Tiệc cưới là hình bóng của bí tích Thánh 
Tẩy.
 
Ước  chi  đừng  xảy  ra  chuyện  này  là  trong  số 
những người đã ghi danh, bây giờ lại có kẻ phải 
nghe nói  :  Này bạn,  làm sao  bạn vào  đây mà lại  
không có y phục lễ cưới ?

Nhưng trái lại, ước chi tất cả anh em đều được 
nghe lời này : Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và  
trung thành, được trao ít mà anh đã trung thành, thì  
tôi  sẽ  trao  nhiều  cho  anh  trông  coi.  Hãy  vào  mà  
hưởng niềm vui của chủ anh.
 
Cho đến lúc này anh em vẫn còn đứng ở ngoài 
cửa. Ước gì tất cả anh em có thể nói :  Đức Vua  
đưa tôi vào cung điện của Người. Tôi mừng rỡ muôn  
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phần nhờ Đức Chúa. Người mặc cho tôi hồng ân cứu  
độ, choàng cho tôi đức chính trực công min, như chú  
rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
 
Ước chi Chúa không còn thấy tì ố, vết nhăn hay 
bất cứ cái gì giống như thế nơi tâm hồn của tất 
cả  anh em. Tôi  không muốn nói  anh em phải 
như vậy trước khi lãnh nhận ân sủng (nói thế 
làm sao được, vì anh em đang được gọi đến lãnh 
nhận ơn tha thứ tội lỗi mà ?). Nhưng ước chi khi 
Chúa ban ân sủng rồi, lương tâm anh em không 
còn gì đáng kết án, mà sẽ nghiệm thấy công hiệu 
của ân sủng.
 
Thưa anh em, đây là việc rất trọng đại. Hãy hết 
sức chú tâm mà tiến tới. Mỗi người anh em sẽ 
đứng trước  tôn  nhan  Thiên  Chúa,  giữa  muôn 
muôn  đạo  binh thiên  thần.  Chúa  Thánh  Thần 
sắp đóng ấn trên tâm hồn anh em, hẳn anh em 
sẽ được tuyển chọn làm quân binh của Đức Vua 
cao cả.
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Vì thế, anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đừng lo 
ăn mặc lộng lẫy xa hoa, nhưng hãy trau dồi đức 
hạnh cho tâm hồn anh em không còn chi đáng 
trách.

Xướng đáp x.Ml 2,6 ; Tv 88 (89),22

X  Tôi tớ của Ta sẽ mở miệng nói lời chân thật 
chứ không nói lời gian ác.
• Trên nẻo đường bình an, ngay thẳng, tôi tớ 
của Ta cùng đi với Ta.
Đ  Ta  sẽ  không  ngừng  đưa  tay  nâng  đỡ,  tay 
quyền năng củng cố vững vàng. *
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Ngày 19 tháng 3
THÁNH  GIUSE,  BẠN  TRĂM  NĂM  ĐỨC  
MARIA
Lễ trọng

Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, có sứ  
mạng “chăm sóc Đức Giêsu như một  người  cha”.  
Nhưng  Chúa  đã  muốn  người  chủ  thánh  gia  ở  
Nadarét tiếp tục sứ mạng ấy trong Hội Thánh, thân  
thể của Chúa Kitô. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh  
thì thánh Giuse là Đấng che chở Hội Thánh.
 
Bài đọc 1 Dt 11,1-16
Đức tin của các thánh tổ phụ

Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

1Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, 
là  bằng  chứng  cho  những  điều  ta  không 
thấy.2Nhờ  đức  tin  ấy,  các  tiền  nhân  đã  được 
Thiên Chúa chứng giám.
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3Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được 
hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những 
cái  hữu  hình  là  do  những  cái  vô  hình  mà 
có.4Nhờ đức tin,  ông Aben đã dâng lên Thiên 
Chúa một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Cain: 
nhờ tin như vậy, ông Aben đã được chứng nhận 
là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp 
nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin 
như thế,  mà tuy đã chết  rồi,  ông vẫn còn lên 
tiếng.
 
5Nhờ đức tin, ông Khanốc được đem đi nơi khác 
để khỏi  chết,  và người ta không tìm thấy ông 
nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, 
Kinh Thánh chứng nhận rằng:  trước khi  được 
đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa.6Mà 
không có đức tin,  thì  không thể làm đẹp lòng 
Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải 
tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban 
phần  thưởng  cho  những  ai  tìm  kiếm  Người.
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7Nhờ đức tin,  ông Nôê được Thiên Chúa báo 
cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng 
kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu 
để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên 
án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công 
chính nhờ đức tin.

8Nhờ đức tin, ông Ápraham đã vâng nghe tiếng 
Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh 
nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không 
biết mình đi đâu.
 
9Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như 
tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng 
như ông Ixaác và ông Giacóp là  những người 
đồng thừa kế cũng một lời hứa,10vì ông trông 
đợi  một  thành  có  nền  móng  do  chính  Thiên 
Chúa vẽ mẫu và xây dựng.11Nhờ đức tin, cả bà 
Xara vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và 
sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin 
rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín.12Vì thế, do 
một người duy nhất, một người kể như chết rồi 
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mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời 
cát biển, không tài nào đếm được.
 
13Tất cả các ngài đã chết,  lúc vẫn còn tin như 
vậy,  mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên 
Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón 
chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, 
là lữ khách trên mặt đất.14Những người nói như 
vậy  cho  thấy  là  họ  đang  đi  tìm  một  quê 
hương.15Và nếu  quả  thật  họ  còn  nhớ  tới  quê 
hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở 
về.16Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê 
hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. 
Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho 
các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì 
Người đã chuẩn bị một thành cho các ngài.

Xướng đáp Rm 4,20-22 ; Gc 2,22

X Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi 
ngờ lời Thiên Chúa hứa, trái lại, nhờ niềm tin, 
ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa.
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• Bởi thế, ông được kể là người công chính. 
(H)
Đ  Đức tin hợp tác với hành động của ông, và 
nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. *

Bài đọc 2
Thánh Giuse trung thành dưỡng nuôi và gìn giữ 
Chúa Giêsu

Trích bài giảng của thánh Bênađinô Xiêna, linh 
mục
Đây là  đường lối  thông thường của Chúa khi 
Người ban những ơn riêng cho một thọ tạo có trí 
khôn :  Chúa thương tuyển chọn và ban cho ai 
một ơn đặc biệt hay một địa vị cao trọng nào, thì 
Người cũng ban mọi đặc sủng cần thiết cho kẻ 
được tuyển chọn ấy cũng như cho nhiệm vụ của 
họ. Những đặc sủng này còn tô điểm thêm cho 
bản thân họ rất nhiều.
 
Điều này được chứng thực cách tuyệt hảo nơi 
thánh cả Giuse. Thánh nhân được coi là cha của 
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Chúa Giêsu Kitô và thực sự là bạn trăm năm của 
Đức Maria, nữ hoàng trần thế và nữ vương các 
thiên thần. Chúa Cha hằng hữu đã chọn thánh 
Giuse để thánh nhân trung thành dưỡng nuôi và 
gìn  giữ  Đức  Giêsu  Con  Thiên  Chúa  và  Đức 
Maria hiền thê của thánh nhân. Đây là hai kho 
tàng quý giá  nhất  của Người.  Thánh nhân đã 
chu toàn nhiệm vụ ấy một cách rất trung thành. 
Vì thế, Chúa đã nói với thánh nhân :  Hỡi người  
tôi tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào hưởng niềm  
vui của chủ.
 
Nếu bạn muốn nói đến vị thế của thánh Giuse 
trong Hội Thánh Đức Kitô, thì không phải thế 
này sao : thánh nhân chính là con người được 
tuyển chọn,  con người đặc biệt.  Nhờ có thánh 
nhân đứng bảo lãnh mà Đức Kitô đã vào trần 
gian một cách hợp pháp và đàng hoàng ? Vậy 
nếu toàn thể Hội Thánh mắc nợ Đức Mẹ Đồng 
Trinh, vì nhờ Mẹ mà Hội THánh được đón nhận 
Đức  Kitô,  thì  sau  Đức  Mẹ,  thánh  Giuse  phải 
được Hội Thánh biết ơn và tôn sùng hơn hết.
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 Thánh nhân chính là  điểm kết  của  Cựu Ước. 
Nơi thánh nhân, các tổ phụ và ngôn sứ đón nhận 
được  hoa  trái  Thiên  Chúa  hứa  ban.  Điều  mà 
Thiên Chúa dủ tình hứa ban cho các vị ấy, nay 
trở thành một con người bằng xương bằng thịt, 
và một mình thánh giuse được tiếp đón.
 
Suốt cuộc đời dương thế, Đức Kitô đã sống thân 
tình với thánh Giuse, đã quý trọng và tôn kính 
thánh nhân như người con đối với cha mình, thì 
hẳn không thể nghi ngờ gì nữa : nay trên trời, 
chẳng những Đức Kitô không chấm dứt, mà còn 
gia tăng và kiện toàn những tâm tình ấy.
 
Bởi đó, thật thích đáng khi Chúa nói thêm : Hãy 
vào hưởng niềm vui của chủ. Đúng ra, niềm vui 
thấm nhập cõi lòng khi con người được hưởng 
hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng Chúa vẫn thích nói 
thế này hơn :  Hãy vào hưởng niềm vui …  Chúa 
muốn ta hiểu sâu xa rằng : Không những niềm 
vui  thấm nhập vào lòng người,  nhưng nó còn 
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bao trùm, cuốn hút và, như một vực thẳm mênh 
mông vô tận, nó tràn ngập con người.
 
Lạy thánh Giuse, xin nhớ đến chúng con và cầu 
thay nguyện giúp cho chúng con bên toà Đức 
Kitô  là  Dưỡng Tử của Ngài.  Xin  kêu cầu bạn 
trăm năm của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria rất 
thánh dủ lòng thương xót chúng con. Người là 
Thân Mẫu Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị 
cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn 
thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp
X  Thiên Chúa đã đặt  thánh nhân lên bậc phụ 
vương, giao cho người quản trị nhà Thiên Chúa.
• Nhằm cứu độ muôn dân muôn nước, chính 
Thiên Chúa đã nâng tôi lên. (H)
Đ Người đã thương phù trợ và giải thoát tôi. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm



MỤC LỤC

Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
 
Lời nguyện
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  giao  phó  Ðức  Giêsu  cho 
thánh cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành 
gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu 
độ.  Xin nhận lời  thánh nhân cầu thay nguyện 
giúp mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng 
tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người 
đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn đời.
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Ngày 22 tháng 3
THÁNH  TURIBIÔ  MÔNRÔVÊKHÔ,  GIÁM  
MỤC

Thánh nhân sinh tại Tâyban nha quảng năm 1538.  
Học luật tại Xalamanca. Năm 1850, người được đặt  
làm giám mục giáo phận Lima ở Nam Mỹ. Là một  
người đầy nhiệt tâm tông đồ. Người đã tổ chức nhiều  
cuộc hội miền để cổ võ đời sống tu trì của toàn miền  
và đã gặt hái được nhiều kết quả. Người mạnh mẽ  
bênh vực luật của Hội Thánh. Người hoàn toàn hiến  
thân phục vụ đoàn chiên và nhất là chăm lo cho dân  
bản xứ. Người qua đời năm 1606.
 
Bài đọc 2
Hãy sẵn sàng làm mọi việc tốt

Trích  Sắc  lệnh  Chúa  Kitô  của  Công  Đồng 
Vaticanô II, về nhiệm vụ mục tử của hàng giám 
mục trong Hội Thánh.

Trong  khi  thi  hành  nhiệm  vụ  giảng  dạy,  các 
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giám mục phải loan báo Tin Mừng Đức Kitô cho 
loài người : đó là nhiệm vụ hàng đầu trong số 
các  nhiệm  vụ  trọng  yếu  của  hàng  giám  mục. 
Đang khi các ngài dựa vào sức mạnh của Thánh 
Thần  mà  kêu  gọi  người  ta  lãnh  nhận  đức  tin 
hoặc củng cố họ trong đức tin sống động,  các 
ngài  phải  trình  bày  cho  họ  biết  toàn  bộ  mầu 
nhiệm Đức Kitô, tức là những chân lý mà người 
ta  không thể  không biết  đến,  một  khi  đã  biết 
chính Đức Kitô.  Các  ngài  cũng phải  trình bày 
con đường đã được Thiên Chúa mặc khải, ngõ 
hầu Thiên Chúa được tôn vinh, và nhờ đó loài 
người cũng đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.
 
Hơn nữa, các ngài còn phải cho thấy rằng : theo 
kế hoạch của Thiên Chúa Tạo Hoá, ngay cả các 
thực tại trần thế và các định chế do loài người 
lập ra, cũng đều nhằm giải cứu nhân loại, và do 
đó, đều có thể góp phần không ít vào việc xây 
dựng nhiệm thể Đức Kitô.

Vậy các ngài phải theo giáo huấn của Hội Thánh 
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mà dạy cho người ta biết phải giữ thái độ trân 
trọng như thế nào đối với nhân vị, tự do và cả sự 
sống thể xác của con người ; đối với gia đình, 
mối hiệp nhất và sự bền vững của gia đình ; đối 
với bổn phận sinh sản và giáo dục con cái ; đối 
với xã hội trần gian, các luật lệ và ngành nghề 
trong xã hội đó ; đối với việc lao động và nghỉ 
ngơi giải trí ; đối với nghệ thuật và kỹ thuật ; đối 
với nỗi túng thiếu và cảnh dư dật. 
 
Sau  cùng,  các  ngài  còn  phải  đưa  ra  những 
phương thế nhằm giải quyết các vấn đề nghiêm 
trọng liên quan đến việc sở hữu của cải vật chất, 
đến việc làm ra thêm và phân phối của cải ấy 
cho  công  bằng,  hoà  bình  và  chiến  tranh,  đến 
cộng đoàn huynh đệ bao gồm tất cả mọi dân tộc.
 
Các ngài sẽ trình bày giáo lý Chúa Kitô thế nào 
cho thích hợp với các nhu cầu của thời đại, nghĩa 
là đáp ứng được những khó khăn và những vấn 
đề đang dồn ép và dày vò con người hơn cả. Các 
ngài cũng bảo vệ giáo lý đó, dạy cho các tín hữu 
biết tự mình bênh vực và phổ biến giáo lý đó. 
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Trong khi truyền đạt giáo lý, các ngài phải nêu 
cao lòng ân cần đầy tình mẫu tử của Hội Thánh 
đối với mọi người, bất kể là tín hữu hay không. 
Các ngài cũng phải đặc biệt lo cho người nghèo 
và người hèn mọn, vì  Chúa đã sai các ngài đi 
loan  báo  Tin  Mừng  cho  những  người  này.
 
Khi thi hành nhiệm vụ làm cha và làm mục tử, 
các  ngài  phải  sống  giữa  bổn  đạo  như  những 
người phục vụ.  Các ngài phải là mục tử nhân 
lành hiểu biết chiên và được chiên hiểu biết. Các 
ngài phải là những người cha thực sự, ai cũng 
thấy rõ là các ngài đầy tình yêu thương và lòng 
tận tuỵ đối với mọi người, ai cũng hết lòng biết 
ơn  và  sẵn  sàng  tùng  phục  quyền  bính  Thiên 
Chúa đã trao cho các ngài. Các ngài sẽ quy tụ 
toàn thể đoàn chiên thành một gia đình, huấn 
luyện cho đoàn chiên ý thức nhiệm vụ của mình, 
sống và hành động trong tình hiệp thông bác ái.
 
Để  thực hiện những điều trên đây cho có kết 
quả, các giám mục phải sẵn sàng làm mọi việc tốt,  
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cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên  
Chúa đã chọn  và tổ chức đời sống của các ngài 
sao cho phù hợp với các nhu cầu của thời đại.

Xướng đáp 1 Pr 5,24 ; Cv 20,28

X Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên 
Chúa, hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.
• Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ 
được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ 
hư nát. (H)
Đ Anh em hãy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên 
mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi 
sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. *
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Ngày 25 tháng 3
LỄ TRUYỀN TIN
Lễ trọng

Chín  tháng  trước  lễ  Giáng  Sinh,  chúng  ta  mừng  
ngày  Con  Thiên  Chúa  nhập  thể  trong  lòng  Đức  
Trinh  Nữ  Maria.  Biến  cố  này  được  thánh  Luca  
tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của  
người. Phụng vụ ngày hôm nay được soi sáng nhờ  
lời của tác giả Thánh vịnh 39. Lời này đã được tác  
giả thư Dothái đặt lên miệng Chúa Kitô khi Người  
bước vào trần gian : “Lạy Chúa, này con đây, con  
đến để thực thi ý Ngài”.

Bài đọc 1 1 Sb 17,1-15
Lời sấm về con vua Đavít

Lời Chúa trong sách Sử Biên Niên quyển 1.

1 Khi đã được yên cửa yên nhà, vua Đavít nói 
với ngôn sứ Nathan rằng: "Này, tôi được ở nhà 
bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Giao Ước của 
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ĐỨC CHÚA thì vẫn ở dưới lều." 2 Ông Nathan 
thưa với vua Đavít: "Tất cả những gì ngài ấp ủ 
trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với 
ngài." 3 Nhưng, ngay đêm ấy, có lời Thiên Chúa 
phán với ông Nathan rằng: 4 "Hãy đi nói với tôi 
tớ Ta là Đavít: ĐỨC CHÚA phán thế này: không 
phải ngươi sẽ xây nhà cho Ta ở. 
 
5 Thật  vậy,  từ ngày Ta đưa Ítraen lên cho tới 
hôm nay,  Ta không hề ở trong một  ngôi  nhà, 
nhưng Ta đã ở hết lều này đến lều khác, hết Nhà 
Tạm này sang Nhà Tạm khác. 6 Trong suốt thời 
gian rày đây mai đó với toàn thể Ítraen, có bao 
giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh 
Ítraen mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta, rằng: 
sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà 
bằng gỗ bá hương? 
 
7 Bây giờ, ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đavít 
như  sau:  ĐỨC  CHÚA  các  đạo  binh  phán  thế 
này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa 
chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân 
Ta là Ítraen. 8 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với 
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ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho 
khuất mắt ngươi; Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi 
sánh được với tên tuổi các bậc vĩ nhân trên mặt 
đất. 9 
 
Ta sẽ cho dân Ta là Ítraen một chỗ ở; Ta sẽ định 
cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại  đó, chúng sẽ 
không còn run sợ và quân gian ác cũng không 
còn tiếp tục quấy phá chúng như thuở ban đầu, 
10 từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là 
Ítraen, Ta sẽ bắt mọi thù địch hàng phục ngươi. 
Ta báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA sẽ xây cho 
ngươi  một  ngôi  nhà.  11  Khi  ngươi  được  mãn 
phần mà về với tổ tiên, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi 
đứng lên kế vị ngươi tức là một trong số các con 
ngươi,  và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó 
được vững bền. 
 
12 Chính nó sẽ xây nhà cho Ta, còn Ta sẽ làm 
cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. 13 Đối 
với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con; ân 
nghĩa dành cho nó, Ta sẽ không rút lại, như Ta 
đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi.
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14 Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà 
Ta  cũng  như  trong  vương  quốc  của  Ta  đến 
muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ 
được củng cố."

15 Tất  cả  các  lời  ấy và tất  cả  thị  kiến ấy,  ông 
Nathan nhận được làm sao, thì đã nói lại với vua 
Đavít đúng y như vậy.

Xướng đáp x. Lc 1,26-32
X  Sứ  thần  Gáprien  được  Thiên  Chúa  sai  đến 
truyền tin cho Trinh Nữ Maria, sau khi Trinh Nữ 
đã  thành  hôn  với  ông  Giuse.  Thấy  ánh  sáng, 
Trinh  Nữ sợ  hãi,  sứ  thần  liền  nói  :  “Thưa bà 
Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
• Này đây bà sẽ thụ thai và sinh con, và con 
bà sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao”. (H)
Đ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên 
Chúa ở cùng bà. *

Bài đọc 2
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Bí tích giao hoà của chúng ta

Trích thư của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.

Đấng uy nghi đã nhận lấy thân phận thấp hèn ; 
Đấng quyền năng nhận kiếp người ya61u đuối ; 
Đấng hằng hữu nhận xác phàm phải chết. Để trả 
món  nợ  mà  những  kẻ  mang  thân  phận  làm 
người như chúng ta mắc phải, bản tính bất khả 
tổn thương đã phối hợp với bản tính có thể chịu 
đau khổ. Như thế, vị trung gian duy nhất giữa 
Thiên  Chúa  và  nhân  loại,  là  con  người  Giêsu 
Kitô, vừa có thể chết, lại vừa không thể chết ; và 
đó chính là phương dược cứu chữa chúng ta.
 
Thế nên Đấng là Thiên Chúa thật đã mang lấy 
đầy  đủ  và  nguyên  vẹn  bản  tính  của  một  con 
người thật mà sinh ra. Người vẫn hoàn toàn là 
Thiên Chúa,  đồng thời  cũng hoàn toàn là  con 
người  như  chúng  ta.  Tôi  nói  “là  người  như 
chúng  ta”  theo  nghĩa  là  những  gì  Đâng1  Tạo 
Hoá đã dựng nên nơi chúng ta từ thuở ban đầu 
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và cũng là những gì Người đã nhận lấy để tái 
tạo.
 
Vì  nơi  Chúa  Cứu  Thế,  không  có  dấu  vết  của 
những gì mà tên lừa gạt đã đưa vào thế gian, và 
con người bị lừa gạt đã mắc phải. Cho nên dẫu 
Người chấp nhận chia sẻ thân phận mỏng dòn 
của  phàm  nhân  chúng  ta,  Người  vẫn  không 
thông phần vào tội lỗi của chúng ta.
 
Người đã mặc lấy thân nô lệ mà không nhiễm 
vết nhơ tội lỗi, đã nâng cao nhân tính mà không 
hạ thấp thần tính :  Đấng Tạo Hoá và Chủ Tể 
muôn  loài  đã  muốn  trở  nên  một  người  giữa 
những nhười  có sinh có tử,  nên đã hoàn toàn 
trút bỏ vinh quang, và nhờ đó, vốn là Đấng vô 
hình, Người đã hoá nên hữu hình cho chúng ta 
được thấy. Nhưng trút bỏ vinh quang như thế là 
người  đã  dủ  tình  thương  xót  mà  hạ  cố,  chứ 
không phải là người đã bị mất quyền năng. Vậy, 
Đấng trong uy thế của một vì  Thiên Chúa,  đã 
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làm ra con người, cũng chính là Đấng nay làm 
người trong thân phận của một kẻ tôi tớ.
 
Thế là Con Thiên Chúa đã đi  vào hạ giới  của 
chúng ta. Người từ ngai trời mà xuống, nhưng 
không rời bỏ vinh quang của Cha. Người được 
sinh ra theo một lối sinh khác để đi vào một thế 
giới khác.

Nói  là  “vào  một  thế  giới  khác”,  vì  trong  giới 
Thiên  Chúa,  Người  vô  hình,  còn  trong  giới 
phàm nhân, Người hữu hình. Đấng vô biên đã 
muốn trở thành hữu hạn.  Đấng vẫn hiện hữu 
trước thời gian đã bắt đầu hiện diện từ một thời 
điểm.  Đấng  là  Chúa  Tể  càn  khôn  đã  mặc  lấy 
thân nô lệ,  che giấu hết uy quyền vô biên của 
mình. Đấng là Thiên Chúa không thể chịu đau 
khổ, đã chẳng quản nên người phàm có thể chịu 
khổ đau. Và Đấng bất tử đã chẳng nề chấp nhận 
luật tử sinh.
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Quả thế, Đấng thực sự là Thiên Chúa cũng thực 
sự là con người, và sự phối hợp này không có 
chi dối trá, vì giữa phận hèn phàm nhân và thần 
tính  cao  cả  vẫn  có  một  quan  hệ  hỗ  tương.
Thiên Chúa vẫn nguyên vẹn là Thiên Chúa khi 
Người  cúi  xuống  xót  thương.  Cũng  vậy,  con 
người không mất tư chất của mình khi phẩm vị 
được nâng lên. Cả hai bản tính cùng hoạt động, 
nhưng lại thông hiệp với nhau. Đó là một điều 
đặc biệt : Ngôi Lời vẫn hoạt động theo bản tính 
của Ngôi Lời, còn xác phàm vẫn theo bản tính 
xác phàm.
 
Một đàng rạng ngời vinh quang vì phép lạ, một 
đàng quỵ ngã vì nhục hình. Ngôi lời không mất 
đi vinh quang ngang hàng với Cha thế nào, thì 
xác phàm của người cũng không rời bỏ bản tính 
nhân loại của chúng ta như thế.

Phải nhắc đi nhắc lại rằng Người chỉ là một hữu 
thể duy nhất, vừa thực sự là Con Thiên Chúa, 
vừa  thực  sự  là  con  của  loài  người.  Người  là 
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Thiên Chúa, bởi lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi  
Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên  
Chúa. Người là một con người, bởi  Ngôi Lời đã  
trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 

Xướng đáp
 
X Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin nhận lời Chúa 
do thiên sứ truyền lại : Này đây bà sẽ thụ thai và 
sinh con, và con bà sinh hạ vừa là Thiên Chúa, 
vừa là người. Lạy Mẹ Maria,
• chính vì thế, Mẹ được ngợi khen là có phúc 
hơn mọi người phụ nữ. (H)
Đ Mẹ sẽ thụ thai, nhưng vẫn mãi tinh tuyền, Mẹ 
sẽ sinh con, nhưng vẫn luôn trinh khiết. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
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Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
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Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  muốn  cho  Ngôi  Lời  của 
Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh 
Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con 
tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ là Thiên Chúa thật và 
là  người  thật,  xin  cho  chúng  con  cũng  được 
thông  phần  bản  tính  Thiên  Chúa  của  Người. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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Ngày 2 tháng 4
THÁNH PHANXICÔ PAOLA, ẨN TU

Thánh nhân sinh tại Paola, xứ Calabơria, năm 1416.  
Người lập một tu hội sống đời ẩn tu, sau này đổi  
thành Dòng các tu sĩ rất hèn mọn. Toà Thánh đã phê  
chuẩn Dòng năm 1506. Người qua đời tại thánh phố  
Tua, nước Pháp, năm 1507.

Bài đọc 2
Anh em hãy thật lòng trở lại

Trích thư của thánh Phanxicô Paola.

Nguyện xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, 
Đấng hằng ân thưởng bội hậu, trả công cho anh 
em  vì  những  khó  nhọc  anh  em  đã  chịu.
Anh em hãy tránh xa sự dữ, hãy đẩy lui các dịp 
nguy hiểm. Mặc dù bất xứng, chúng tôi và toàn 
thể anh em, chúng tôi vẫn hằng cầu nguyện với 
Thiên Chúa là Cha, với Con của Người là Đức 
Giêsu Kitô, cũng như với Đức Trinh Nữ Maria, 
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Thân Mẫu của Đức Giêsu, để các Đấng luôn ở 
bên cạnh anh em, giúp anh em tìm được ơn cứu 
độ xác hồn.

Vậy thưa anh em, tôi tha thiết khuyên anh em 
hãy khôn ngoan và cần mẫn lo sao cho linh hồn 
anh em được cứu độ.  Chắc chắn ai  cũng phải 
chết,  còn  đời  sống  lại  vắn  vỏi,  khác  nào  gió 
thoảng mây bay.
 
Vì  thế,  anh  em  hãy  chú  tâm  suy  gẫm  cuộc 
thương  khó  của  Chúa  chúng  ta  là  Đức  Giêsu 
Kitô. Do lòng yêu thương nồng nàn, Người đã 
từ  trời  xuống  thế  để  cứu  chuộc  chúng  ta.  Vì 
chúng ta, Người đã mang lấy mọi đau khổ trong 
tâm hồn và thể xác, không né tránh một cực hình 
nào. Người đã nêu tấm gương sáng chói về đức 
nhẫn nhục và lòng yêu thương để ta noi theo. 
Do đó, trong mọi nghịch cảnh, ta phải luôn nhẫn 
nhục.
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Anh em hãy từ bỏ mọi thái độ giận ghét và thù 
địch. Hãy để ý tránh những lời cứng cỏi. Nếu có 
lỡ  miệng  thốt  ra,  thì  đừng  ngại  dùng  chính 
miệng đã gây ra thương tích mà đưa ra những 
phương thuốc chữa lành. Vậy anh em hãy tha 
thứ cho nhau để sau đó anh em khỏi nhớ mãi lỗi 
lầm của nhau. Bởi vì nhớ mãi lỗi lầm là điều xấu 
xa : đó là tăng thêm nỗi tức giận, duy trì tội lỗi, 
thù ghét sự công chính ; đó là mũi tên rỉ sét, là 
nọc độc giết linh hồn, là nguyên nhân làm mất 
các nhân đức, là con sâu đục khoét tâm trí, là lý 
do gây rối loạn việc cầu nguyện ; đó là phá huỷ 
những lời cầu xin dâng lên Thiên Chúa, làm biến 
chất đức bác ái ; đó là đinh đóng vào linh hồn, là 
sự gian ác  không bao giờ ngơi  nghỉ,  là  tội  lỗi 
luôn hoành hành, và là cái chết mỗi ngày.
 
Anh em hãy yêu mến sự bình an. Đó là kho tàng 
quý giá nhất, đáng ước ao hơn cả. Anh em dư 
biết tội lỗi chúng ta là lý do khiến Thiên Chúa 
nổi cơn thịnh nộ. Vậy anh em hãy ăn năn sám 
hối để Thiên Chúa, Đấng luôn thương xót, tha 
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thứ cho anh em. Điều anh em che giấu được loài 
người,  Thiên Chúa lại  thấy rõ.  Vì thế,  anh em 
hãy  thật  lòng  trở  lại.  Hãy sống  sao  cho  xứng 
đáng để lãnh được phúc lành của Thiên Chúa 
ban. Ước gì bình an của Thiên Chúa Cha chúng 
ta luôn ở cùng anh em.

Xướng đáp 2 Cr 4,11.16

X Tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì 
Đức Giêsu
• để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu 
lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. (H)
Đ Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu 
tan đi,  thì  con người  bên trong của chúng tôi 
ngày càng đổi mới. *
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Ngày 4 tháng 4
THÁNH IXIĐÔRÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI  
THÁNH

Thánh  nhân  sinh  tại  Xêvigia,  nước  Tâybannha,  
quãng năm 560. Sau khi thân phụ qua đời,  người  
được người anh là Lêanrô dưỡng dục, rồi được chọn  
làm giám mục coi sóc thành phố nhà. Người đã viết  
nhiều và viết một cách sâu sắc, đã tổ chức và hướng  
dẫn nhiều công đồng miền ở Tâybannha. Trong các  
công đồng này, nhiều chuyện đã được sắp xếp một  
cách khôn ngoan khéo léo để phục vụ lợi ích của Hội  
Thánh. Người qua đời năm 636.

Bài đọc 2
Người kinh sư thông thái trong Nước Trời

Trích Các luận đề của thánh Ixiđôrô, giám mục.

Nhờ cầu nguyện chúng ta được thanh tẩy ; nhờ 
đọc Sách Thánh chúng ta được dạy dỗ. Nếu làm 
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được  cả  hai  thì  tốt,  còn  nếu  không,  thì  cầu 
nguyện tốt hơn là đọc Sách Thánh.
 
Ai muốn được ở luôn với Thiên Chúa, phải năng 
cầu nguyện và năng đọc Sách Thánh nữa. Bởi lẽ 
khi chúng ta cầu nguyện là chính chúng ta nói 
với  Thiên  Chúa  ;  còn  khi  chúng  ta  đọc  Sách 
Thánh  thì  Thiên  Chúa  nói  với  chúng  ta.
Mọi sự tiến bộ đều do đọc Sách Thánh và suy 
niệm. Quả thế, điều chưa biết thì chúng ta học 
biết nhờ đọc Sách Thánh ; còn điều đã học được 
thì chúng ta giữ lấy nhờ suy niệm.
 
Việc đọc Sách Thánh đem lại hai ơn này : một là 
khai sáng trí khôn ; hai là kéo con người ra khỏi 
những sự giả trá thế gian để đưa họ đến chỗ yêu 
mến Thiên Chúa.

Khi đọc Sách Thánh, phải chú ý hai điều : một là 
tìm xem phải hiểu Sách Thánh thế nào ; hai là 
tìm xem lợi ích hoặc giá trị của 
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Sách Thánh là gì. Quả vậy, trước tiên ngừoi ta 
phải mau mắn tìm hiểu điều mình đọc, sau đó 
mới  có  khả năng phát  biểu điều mình đã học 
được.

Người đọc Sách Thánh can đảm phải thật mau 
mắn thực hành điều mình đã đọc hơn là chỉ tìm 
cho biết. Thật thế, không biết điều gì phải ao ước 
thì nhẹ tội hơn là không thực hành điều gì mình 
đã biết. Quả vậy, khi đọc, chúng ta ham muốn 
hiểu biết như thế nào, thi khi đã học biết những 
điều  tốt,  chúng  ta  phải  đưa  ra  thực  hành.
Không ai có thể biết được ý nghĩa Sách Thánh 
nếu không làm quen nhờ năng đọc, như có lời 
chép :  Hãy yêu mến khôn ngoan, con sẽ được khôn  
ngoan tán dương ca tụng ; nếu con cùng khôn ngoan  
gắn bó, không ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.
 
Ai càng chuyên chăm với Lời Chúa, thì nhờ Lời 
Chúa càng được hiểu biết phong phú hơn. Cũng 
như đất càng được cày xới thì càng đem lại hoan 
quả dồi dào hơn.
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Có những người vốn thông minh nhưng không 
siêng  năng  đọc  Sách  Thánh,  thành  ra  vì  lười 
biếng, họ bỏ mất bao nhiêu điều họ có thể biết 
nhờ đọc Sách Thánh. Trái lại,  có những nhười 
khao khát hiểu biết, nhưng vốn chậm hiểu, thế 
mà  nhờ  chuyên  cần  đọc  Sách  Thánh,  họ  cảm 
nếm được những điều, mà vì lười biếng, những 
kẻ vốn thông minh không biết được.

Kẻ  chậm  trí  mà  siêng  năng  học  hỏi  sẽ  được 
thưởng thế nào, thì kẻ được Thiên Chúa ban trí 
thông minh mà lười biếng sẽ bị trừng phạt như 
thế, vì họ khi thường ơn đã nhận, và đã thiếu sót 
do lười biếng.

Không có Chúa ban ơn trợ giúp, thì dù giáo lý có 
được rót vào tai cũng chẳng bao giờ thấm nhập 
vào lòng được :  giáo lý ấy chỉ khua động bên 
ngoài  nhưng chẳng sinh ích  gì  bên trong.  Lời 
Chúa được rót vào tai sẽ chỉ thấm sâu vào tận 
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đáy lòng khi có ơn Chúa tác động tới nội tâm, để 
làm cho người ta hiểu biết.

Xướng đáp Mt 13,52 ; x. Cn 14,33

X  Kinh  sư  được  học  hỏi  về  Nước  Trời.
* Giống nhự chủ nhà kia lấy ra từ trong kho
 minh cả cái mới lẫn cái cũ. (H) 
Đ Đức  khôn  ngoan  ngự trị  trong  lòng  người, 
hiểu biết, và mở trí khai tâm người vô học. *



MỤC LỤC

Ngày 5 tháng 4
THÁNH VINHSƠN PHÊRIÊ, LINH MỤC

Thánh  nhân  sinh  năm  1350  tại  Valenxia.  Người  
nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo và giảng dạy thần  
học. Người đã đi giảng ở rất nhiều nơi, bênh vực đức  
tin, và chấn hưng phong hoá. Người đã thu hoạch  
được nhiều kết quả. Người qua đời tại Vannơ (nước 
Pháp) năm 1419.

Bài đọc 2
Cách giảng dạy

Trích khảo luận của thánh Vinhsơn Phêriê linh 
mục, về đời sống thiêng liêng.

Khi giảng dạy khuyên lơn, bạn hãy dùng lời lẽ 
đơn sơ và lối chuyện trò thân mật mà giải thích 
rõ ràng chi tiết. Trong mức độ có thể, hãy đưa ra 
những tấm gương để bất cứ tội nhân nào nghĩ 
đẽn tội mình đang mắc, cũng cảm thấy xúc động 
như thể bạn giảng do một mình họ thôi. Hãy nói 
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thế nào cho người ta thấy lời lẽ của bạn không 
phát  xuất  từ  một  tính  khí  kiêu  căng giận  dữ, 
nhưng do một  tấm lòng yêu thương đầy tình 
phụ tử. Hãy nên nhự người cha đau đớn vì con 
cái mắc tội, phải nằm liệt trong tật nguyền, hay 
dưới hố sâu :  người cha ấy sẽ cố sức kéo con 
mình lên và giải cứu nó, sẽ ấp ủ nó như một bà 
mẹ, như một người đang vui mừng vì thấy con 
tấn tới và vì hy vọng con sẽ được hưởng vinh 
quang thiên dàng.
 
Làm theo cách đó, thường sẽ sinh ích cho người 
nghe, chứ cứ nói chung chung về nhân đức hay 
tật xấ thì sẽ ít đánh động họ. 

Lúc giải  tội  cũng thế :  nhẹ nhàng khích lệ,  kẻ 
nhút nhát hay khẳng khái răn đe người cứng cỏi, 
lúc nào bạn cũng hãy tỏ ra là một người đầy yêu 
thương  trìu  mến,  để  tội  nhân  luôn  cảm  nhận 
được rằng lời lẽ bạn phát xuất từ một lòng bác ái 
tinh  tuyền.  Trước  khi  dùng  đến  những  lời  lẽ 
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nghiêm khắc, cứng cỏi thì phải dùng những lời 
lẽ dịu dàng, đượm tình bác ái
 
Bạn mong làm ích cho các linh hồn, thì trước tiên 
hãy hết  lòng chạy đến cùng Thiên Chúa.  Hãy 
đơn  sơ  xin  Người  ban  cho  bạn  điều  này,  là 
thương đổ tình bác ái xuống đầy lòng bạn. Đây 
là  tuyệt  đỉnh các  nhân đức,  sẽ  giúp bạn hoàn 
thành mọi ước nguyện.

Xướng đáp 2 Tm 4,2 ; x. Cv 26,20b 
X Hãy  raọ  giảng  lời  Chúa  hãy  lên  tiếng,  lúc 
thuận tiện cũng nhự lúc không thuận tiện : hãy 
biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ
• với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 
(H)  
Đ Tôi đã rao giảng cho các dân ngoại, kêu gọi họ 
sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. *
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Ngày 7 tháng 4
THÁNH  GIOAN  BAOTIXITA  LASAN,  LINH  
MỤC

Thánh nhân sinh tại Ranh, nước Pháp, năm 1651.  
Sau khi làm linh mục, người dấn thân đặc biệt để lo  
việc giáo dục các trẻ em và lập trường học dành cho  
các trẻ  em nghèo.  Nhiều bạn hữu của người cũng  
tham gia và làm thành một tu hội, vì đó mà người  
phải gánh chịu nhiều nỗi gian nan. Người qua đời ở  
Ruăng năm 1719.

Bài đọc 2
Ước gì tình yêu của Thiên Chúa thôi thúc anh 
em

Trích bài suy niệm của thánh Gioan Baotixita 
Lasan.
Theo thánh Phaolô, Thiên Chúa đã đặt trong Hội 
Thánh một số người làm tông đồ, một số khác 
làm ngôn sứ và thầy dạy. Anh em hãy suy niệm 
điều ấy và sẽ đi  đến xác tín rằng chính Thiên 
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Chúa cũng đã đặt anh em trong nhiệm vụ hiện 
nay. Về điều này, thánh nhân đưa ra một bằng 
chứng  :  có  nhiều  việc  phục  vụ  khác  nhau  và 
nhiều hoạt động khách nhau, nhưng chỉ có một 
Thánh Thần tỏ mình ra qua từng ân sủng khác 
nhau  ấy  vì  ích  chung,  tức  là  ích  lợi  của  Hội 
Thánh.
 
Vậy anh em không được nghi ngờ gì về ân huệ 
cao cả Thiên Chúa đã ban cho anh em, đó là giáo 
dục  các  thiếu  niên,  rao  giảng  Tin  Mừng  cho 
chúng, và huấn luyện chúng trong tinh thần đạo 
đức. Chính Thiên Chúa đã mời gọi anh em và 
giao cho anh em tác vụ thánh này.
 
Do đó khi đối xử với các thiếu niên đã được giao 
phó cho anh em, anh em hãy luôn tỏ cho chúng 
thấy anh em coi mình là những thừa tác viên của 
Thiên  Chúa,  bằng  cách  chu  toàn  phận  sự  với 
tình  thương  và  lòng  nhiệt  thành  chân  thật.
Chẳng những anh em là thừa tác viên của Thiên 
Chúa,  mà còn là thừa tác viên của Đức Giêsu 
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Kitô và của Hội Thánh. Chính điều này thúc đẩy 
anh em càng phải hết sức nhiệt thành trong con 
đường đã chọn. 
 
Đó là điều thánh Phaolô muốn nói khi khuyên 
nhủ mọi người hãy coi những ai rao giảng Tin 
Mừng là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, tức là 
những người viết bức thư do Đức Kitô đọc cho 
nghe.Họ viết bức thư ấy không phải bằng mực, 
nhưng bằng Thần Khí  của  Thiên  Chúa  không 
phải trên những tấm bia bằng đá, nhưng là trên 
những tấm bia bằng thịt, tức là tâm hồn của các 
thiếu niên.
 
Vậy, với tư cách là thừa tác viên của Đức Kitô, 
anh em phải nhằm mục đích duy nhất này khi 
giáo dục chúng :  đó là thể hiện lòng yêu mến 
Thiên Chúa và tìm vinh quang cho Người. Bởi 
thế, tình yêu của Thiên Chúa phải thôi thúc anh 
em,  vì  Đức  Giêsu  Kitô  đã  chết  thay  cho  mọi 
người, để những ai đang.sống, không còn sống 
cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết 
và sống lại vì mình. Lòng nhiệt thành phải thúc 
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đẩy anh em làm cho  các  học  sinh  cũng  thấm 
nhuần tinh thần ấy, khiến chúng cảm thấy rằng 
chính Thiên Chúa khuyên nhủ chúng qua anh 
em, vì anh em là những sứ giả của Đức Giêsu 
Kitô.
 
Ngoài ra, anh em phải cho Hội Thánh thấy anh 
em yêu mến Hội Thánh biết chừng nào, và phải 
chứng tỏ lòng nhiệt thành của anh em đối với 
Hội Thánh ; bởi lẽ chính vì Hội Thánh, Nhiệm 
Thể  Đức  Kitô,  mà  anh  em  ra  công  làm  việc.
Với lòng nhiệt thành, anh em hãy cố gắng đưa ra 
những dấu chứng cụ thể cho thấy anh em yêu 
mến những kẻ Thiên Chúa đã giao phó cho anh 
em, như Đức Giêsu Kitô đã yêu mến Hội Thánh 
Người. 
 
Khi  dạy  dỗ  các  thiếu  niên,  anh  em  hãy  giúp 
chúng thực sự trở nên thành phần của toà nhà 
Hội Thánh và đủ điều kiện để ngày kia chúng ra 
trước  mặt  Đức  Giê–su  Kitô  như  những  con 
người rạng ngời vinh quang, không tì ố, không 
vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào. Nhờ đó, 
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các  thế  hệ  mai  sau  sẽ  thấy  ân  sủng  dồi  dào 
phong phú Thiên Chúa đã dành cho chúng. 
 
Bổn  phận  của  anh em là  giáo  dục  và  dạy  dỗ 
chúng,  để  ngày  kia  chúng  được  thừa  hưởng 
vương quốc của Thiên Chúa, và của Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. 

Xướng đáp x. Mc,10,13-14.16

X Người ta dẫn trẻ em đến với  Đức Giêsu để 
Người nâng niu chúng. Thấy vậy,
• Người nói với các ông : Cứ để trẻ em đến 
với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên 
Chúa thuộc về những ai giống như chúng. (H)
Đ Rồi Người ôm lấy các trẻ em, và đặt tay chúc 
lành cho chúng. *
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Ngày 11 tháng 4
THÁNH TANÍTLAO, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
lễ nhớ

Thánh nhân sinh tại Xêpanốpki, nước Balan, quãng  
năm 1030. Người theo học tại Pari, làm linh mục, rồi  
kế vị giám mục Lambetô, lãnh đạo giáo phận Cơracốp  
năm 1071. Người là vị mục tử tốt lành, coi sóc giáo  
phận,  trợ  giúp người  nghèo,  thăm các giáo sĩ  mỗi  
năm. Người đã khiển trách vua Bôlétlao về cách ăn  
nết ở xấu xa của nhà vua, nên đã bị giết năm 1079.

Bài đọc 2
Chiến đấu vì đức tin

Trích  thư  của  thánh  Síprianô,  giám  mục,  tử 
đạo.
Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, 
có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của 
Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng 
giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc 
biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có 
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Chúa hiện diện, có Đức kitô làm trọng tài và đội 
triều thiên cho người chiến thắng.
 
Anh em thân mến, ta hãy võ trang cho đầy đủ, 
và  sẵn  sàng  lâm  chiến  :  tinh  thần  phải  vững 
mạnh,  đức  tin  phải  nguyên  tuyền,  và  đức  ái 
nồng  nàn  mãnh  liệt.  Xin  đạo  binh  của  Thiên 
Chúa cũng dàn quân nơi trận tuyến đã được bố 
trí cho ta.

Thánh  tông  đồ  Phaolô  dạy  chúng  ta  phải  võ 
trang và chuẩn bị : Lưng thắt đai là chân lý, mình  
mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng  
hăng say loan báo Tin Mừng bình an, hãy luôn cầm  
khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt  
mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến  
là ơn cứu độ và cầm gươm thần khí ban cho, tức là  
Lời Thiên Chúa.
 
Ta  hãy  cầm những  vũ  khí  đó,  hãy  khoác  lên 
mình những áo giáp thiêng liêng Chúa ban, để 
khi ngày đen tối đến, ta có thể chống lại những 
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cuộc tấn công của ma quỷ và tống khứ nó đi.
Hãy mặc lấy áo giáp là sự công chính, để ngực ta 
được bảo vệ an toàn trước những mũi  lao do 
quân thù phóng tới. Chân ta phải mang lấy giày 
trận  là  giáo  huấn  của  Tin  Mừng,  để  con  rắn 
không thể cắn và làm ta ngã gục khi ta bắt đầu 
giày đạp và nghiền nát nó.
 
Hãy mạnh dạn cầm lấy khiên mộc là  đức tin. 
đức tin sẽ che chở ta, khiến mọi tên lửa kẻ thù 
bắn tới đều bị dập tắt.

Hãy đội lên đầu mũ chiến Thần Khí ban, để che 
cho tai khỏi nghe án tử, che cho mắt khỏi thấy 
những tượng thần gớm ghiếc,  bảo vệ cho trán 
giữ nguyên dấu ấn của Thiên Chúa, và bảo vệ 
cho miệng lưỡi được hào hùng tuyên xưng Đức 
Kitô là Chúa.

Tay ta cũng hãy cầm lấy gươm Thần Khí ban 
cho  mà  mạnh  mẽ  gạt  phăng  những  tế  phẩm 
khốn nạn, để khi ta tưởng niệm lễ tế tạ ơn, lễ tế 
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ban tặng cho ta  Mình Thánh Chúa,  thì  tay ấy 
được đón lấy Người, và sau này được lãnh nhận 
phần thưởng là triều thiên trên trời.
 
Anh em thân mến, hãy ghi khắc những điều ấy 
trong lòng. Nếu ta thường xuyên nghĩ tưởng và 
gẫm suy những điều  ấy,  thì  đến  ngày  xảy  ra 
cuộc bách hại, ta là người lính của Đức Kitô, đã 
được lời Người dạy dỗ bảo ban, ta sẽ không sợ 
giao chiến, nhưng sẵn sàng lãnh nhận triều thiên 
khải hoàn.

Xướng đáp
X Vì lề luật Chúa, vì thánh này đã chiến đấu đến 
hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe doạ của 
người gian ác.
• Bởi  người  được  xây  dựng  trên  tảng  đá 
vững  bền.  (H)
Đ Người đã coi nhẹ cuộc sống nơi trần gian, và 
đã vào được Nước Thiên Chúa. *
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Ngày 13 tháng 4
THÁNH MÁCTINÔ I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

Thánh nhân sinh tại Tôđi, thuộc quận Umria, nước  
Ý. Người nhập hàng giáo sĩ Rôma và được bầu lên kế  
vị thánh Phêrô năm 649. Cũng năm ấy, người mở  
công đồng, công đồng này kết án những người chủ  
trương Chúa Giêsu chỉ có một ý muốn. Thánh nhân  
bị hoàng đế Contantinô bắt giam năm 653 rồi bị đày  
sang Contantinôpôli, phải chịu nhiều gian nan khốn  
khổ. Cuối cùng người bị chuyển về Kécxônêxô và qua  
đời ở đó năm 655.

Bài đọc 2

Chúa đã gần kề, tôi còn lo lắng chi ?
Trích thư của thánh Máctinô I, giáo hoàng.

Chúng tôi vẫn luôn ước ao viết thơ để an ủi anh 
em đã tỏ lòng thương mến chúng tôi, và làm vơi 
nỗi lo lắng của anh em về chúng tôi. Cùng với 
anh em, chúng tôi cũng muốn an ủi tất các thánh 
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là anh em của chúng ta, những người vì Chúa 
mà hết lòng lo lắng cho chúng tôi. Vậy giờ đây, 
tôi  viết  cho  anh  em  về  những  nỗi  quẫn  bách 
chúng tôi đang chịu. Nhân danh Đức Kitô, Thiên 
Chúa chúng ta, tôi xin nói sự thật.
 
Chúng tôi được tách xa mọi huyên náo thế tục 
và được tẩy sạch tội lỗi, nhưng lại thiếu những 
điều tối cần cho sự sống. Tất cả những cư dân 
trong  vùng  này  đều  là  dân  ngoại  và  những 
người chúng tôi gặp ở đây cũng đã nhiễm các 
thói tục của dân ngoại. Họ chẳng có tí gì là yêu 
thương, kể cả thứ tình thương sơ đẳng của con 
người vẫn thường thấy ngay nơi dân man rợ : 
những  người  này  cũng  còn  tỏ  ra  biết  cảm 
thương.

Tôi  đã  ngạc  nhiên,  và  bây  giờ  vẫn  còn  ngạc 
nhiên về thái độ dửng dưng lạnh lùng của tất cả 
những người trước đây đã từng liên hệ với tôi, 
cũng như của bạn hữu và người thân cận : họ 
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quên hẳn nỗi bất hạnh của tôi, và chẳng muốn 
biết tôi đang ở đâu, còn hay không trên cõi trần.
 
Bạn nghĩ xem, ra trước toà án Đức Kitô, lương 
tâm chúng ta sẽ ra sao ? Đó là lúc mà mọi người 
vừa phải cáo tội, vừa phải trả lẽ, vì tất cả đều 
phát sinh từ cùng một thứ bùn, cùng một khối 
đất.  Cái  gì  khiến người  ta  kinh khiếp đến độ 
không dám tuân giữ một lệnh truyền nào của 
Thiên Chúa ? Sao lại sợ khi chẳng có gì phải sợ ? 
Hay chúng ta đã bị bỏ rơi, mặc cho tà thần thống 
trị ? Hay người ta đã coi tôi là kẻ thù của cả Hội 
Thánh, là đối thủ của họ ?

Nhưng Thiên Chúa là Đấng muốn cho mọi người  
được cứu độ và nhận biết chân lý. Nhờ lời thánh 
Phêrô chuyển cầu, xin Người cho các tâm hồn 
được vững vàng trong đức tin chân chính, được 
mạnh mẽ chống lại mọi kẻ lạc giáo và thù nghịch 
với Hội Thánh chúng ta.
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Xin Người giữ gìn đừng để họ nao núng, nhất là 
giữ gìn vị mục tử hiện naỵ rõ ràng vẫn là thủ 
lãnh của họ. Nhờ đó, ước chi họ đừng ban giờ 
quỵ ngã trong điểm nào hay ơ hờ với điểm nào, 
đừng bao giờ loại bỏ một điểm nào cho dù là 
nhỏ bé nhất trong những điều họ đã viết ra mà 
tuyên xưng trước mặt Chúa và các thánh thiên 
thần  của  Người.  Ước  chi  họ  được  lãnh  nhận 
triều thiên công chính cùng với kẻ hèn mọn này. 
Đức  Giêsu  Kitô  là  Chúa  và  là  Đấng  cứu  độ 
chúng ta sẽ ban thưởng triều thiên ấy cho những 
ai có đức tin chân thật,
 
Còn tấm thân hèn mọn của tôi đây, chính Chúa 
sẽ lo ; dù phải gian lao khốn khổ triền miên hay 
được nghỉ ngơi thanh thản đôi chút, thì cũng tuỳ 
ý Người định liệu. Chúa đã gần kề, tôi còn lo 
lắng  chi  ?  Tôi  trông  cậy  vào  lượng  từ  bi  của 
Chúa. Người sẽ sớm cho tôi kết thúc hành trình 
tôi phải thực hiện theo lệnh Người. 

Trong  Chúa,  tôi  xin  gửi  lời  chào  thăm  từng 
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người thân của anh em và mọi người đã vì yêu 
mến  Chúa  mà  cảm  thông  với  tôi  trong  cảnh 
xiềng xích này. Xin Thiên Chúa chí tôn ra tay uy 
quyền che chở anh em khỏi mọi thử thách. Xin 
Người  ban  ơn  cứu  độ,  dẫn  đưa  anh  em  vào 
Nước Người.

Xướng đáp 2 Tm 4,7-8 ; Pl 3,8-10

X Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã 
chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. 
• Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho 
người công chính. (H
Đ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, để được biết 
Đức Kitô, được hiệp thông với Người trong cuộc 
thương khó, nhờ nên đồng hình đồng dạng với 
Người trong cái chết của Người. *
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Ngày 21 tháng 4
THÁNH  ANXENMÔ,  GIÁM  MỤC,  TIẾN  SĨ  
HỘI THÁNH

Thánh  nhân  sinh  NĂM  1033  tại  Aốtta,  miền  
Piemông  (nước  Pháp).  Người  nhập  Dòng  thánh  
Biểnđức và sống tại đan viện Béc. Người dạy thần  
học  cho  anh  em  trong  Dòng,  sau  đó  người  được  
thuyên  chuyển  sang  Anh  quốc  và  được  chọn  làm  
giám mụcgiáo phận Cantơbơri. Người can đảm tranh  
đấu cho quyền tự do của Hội Thánh nên hai lần bị  
lưu đày. Người viết nhiều tác phẩm danh tiếng về  
thần học tu đức. Người qua đời năm 1109.

Bài đọc 2
Xin cho con nhận biết và yêu mến Chúa, để con 
tìm được niềm vui trong Ngài

Trích sách Minh giải của thánh Anxenmô, giám 
mục.
Hồn tôi ơi, bạn đã gặp thấy điều bạn tìm kiếm 
chưa ? Bạn đã tìm Thiên Chúa và bạn đã thấy 
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rằng Người là tuyệt đỉnh của mọi loài, và người 
ta không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp hơn Người 
được nữa. Ngườí chính là sự sống, là ánh sáng, 
là lẽ khôn ngoan, là sự thiện, là hạnh phúc vĩnh 
cửu và  cuộc  trường sinh diễm phúc.  Người  ở 
khắp mọi nơi và hết mọi thời.
 
Lạy  Chúa  là  Thiên  Chúa  của  con,  Đấng  tạo 
thành và tái tạo con, xin nói với hồn con đang 
khao khát : Chúa khác với điều nó đang thấy, để 
nó thấy rõ điều nó khát khao. Nó cố sức để nhìn 
kỹ hơn mà chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những 
điều đã thấy. tức là tối tăm. Mà ngay cả tối tăm, 
nó cũng không thấy vì nơi Ngài chẳng hề có tối 
tăm ; nhưng nó biết mình không thể nhìn thấy rõ 
hơn được, vì mình ở trong tối tăm.
 
Quả thật,  lạy Chúa,  ánh sáng nơi Ngài ngự là 
ánh ság bất khả cập ; vì chẳng có gì khác có thể 
len  lõi  tới  ánh  sáng  ấy  mà  chiêm ngắm  Ngài 
được. Con chẳng nhìn thấy được ánh sáng ấy, vì 
nó quá mạnh đối với con. Thế nhưng con có thấy 



MỤC LỤC

được gì thì cũng là nhờ ánh sáng ấy mà thấy ; 
cũng như con mắt yêu kém, có nhìn thấy gì thì 
cũng nhờ ánh sáng mặt trời mà thấy, còn chính 
mặt trời thì nó không nhìn thẳng vào được.
 
Trí khôn con không thể vươn tới ánh sáng ấy vì 
nó quá chói  lọi.  Con mắt  linh hồn con không 
chịu nổi, cũng chẳng nhìn vào ánh Sáng ấy !âu 
được. Hồn con bị đẩy lui vì sức chói lọi, bị khuất 
phục vì sự cao cả, bị mất hút vì sự bao la, bị ngỡ 
ngàng vì sự to lớn.

Ôi Chúa là ánh sáng tuyệt vời và bất khả cập, là 
chân lý vẹn toàn và diễm phúc !  Chúa quá xa 
con, trong khi con lại rất gần Chúa ! Chúa ở xa 
tầm  nhìn  của  con,  trong
khi con lại hiện diện ngay trước nhan Chúa !
 
Chúa hiện diện trọn vẹn khắp mọi nơi,  nhưng 
con  lại  không  thấy  Ngài.  Trong  Chúa  con 
chuyển động, trong Chúa con hiện hữu, thế mà 
con chẳng tới gần Ngài được. Chúa ở trong con 
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và ở chung quanh con,  nhưng con chẳng cảm 
nhận được Ngài.
 
Lạy Thiên Chúa, xin cho con nhận biết và yêu 
mến  Chúa,  để  con  tìm  được  niềm  vui  trong 
Ngài. Nếu như đời này, con không thể được ơn 
ấy cách trọn vẹn, thì ít là xin cho con mỗi ngày 
một tiến tới, cho đến khi được ơn ấy cách trọn 
vẹn. Ở đời này, xin cho con ngày càng hiểu biết 
Chúa hơn, và đời sau được biết Chúa trọn vẹn ; 
bây giờ được

yêu mến ngày càng nhiều, và mai sau yêu mến 
trọn vẹn, để ở đời này con được vui mừng hân 
hoan trong hy vọng,  và đời  sau được thực sự 
hưởng niềm vui ấy cách trọn vẹn.
 
Lạy Thiên Chúa, qua Con Một của Ngài, Ngài 
truyền, nói đúng hơn, Ngài khuyên chúng con 
cầu xin, và Ngài hứa là lời cầu xin của chúng con 
sẽ được chấp nhận, để chúng con được hưởng 
niềm vui trọn vẹn. Lạy Chúa, xin ban cho con 
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điều Chúa đã nhờ Vị Cố Vấn kỳ diệu của chúng 
con mà khuyên chúng con ;  xin cho con nhận 
được điều Chúa hứa qua Đấng là Chân Lý của 
Chúa, để con được hưởng niềm vui trọn vẹn. 
 
Lạy Thiên Chúa chân thật,  con cầu xin và con 
mong được nhận lời, để con được hưởng niềm 
vui trọn vẹn.

Từ nay, ước gì đó là điều tâm trí con hằng suy 
niệm, môi miệng con luôn nhắc đến ; đó là điều 
lòng con yêu mến, miệng con thuyết giảng ; đó 
là điều hồn xác con khát khao, toàn thân con ước 
vọng, cho tới khi con được vào hưởng niềm vui 
của Chúa, là Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất, 
đáng chúc tụng đến muôn đời. Amen.

Xướng đáp
X Trước  khi  thành  một  vị  tiến  sĩ  lừng  danh, 
thánh Anxenmô đã từng là một môn sinh xuất 
sắc một viện phụ đáng yêu.
• Lên làm giám mục, người đã chiến đấu cho 
quyền tự do của Hội Thánh. (H)
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Đ  Người  đã  mạnh  mẽ  công  khai  giảng  dạy 
rằng : Hội Thánh không phải là nô lệ, nhưng là 
hiền thê tự do của Chúa Kitô. *
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Ngày 23 tháng 4
THÁNH GIORGIÔ, TỬ ĐẠO

Thánh nhân được tôn kính ngay từ thế kỷ thứ IV, tại  
Điôpôli, xứ Paléttin. Một thánh đường đã được xây  
cất để kính người tại đây. Lòng tôn sùng người lan  
rộng  khắp  Đông phương và  Tây  phương ngay  từ  
thời cổ.

Bài đọc 2
Thánh giá là cờ hiệu không gì thắng nổi

Trích  bài  giảng  của  thánh  Phêrô  Đamianô, 
giám mục.

Anh em thân mến, ngày lễ hôm nay làm tăng 
thêm  niềm  vui  cho  ngày  lễ  phục  sinh  vinh 
quang. Ngày lễ hôm nay tựa như viên đá quý 
nạm vào khối vàng, đem vẻ rực rỡ của mình làm 
cho khối vàng thêm ngời sáng. 
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Quả thế, thánh Giogiô đã chuyển từ đạo quân 
này sang một đạo quân khác thánh nhân đã từ 
bỏ chức vụ sĩ quan trong đạo quân trần thế để 
dấn mình vào đạo quân Kitô giáo. Rồi, như một 
người  lính  can  trường,  trước  tiên  thánh  nhân 
trút bỏ gánh nặng trần gian; đem của cải phân 
phát  cho  người  nghèo  để  được  tự  do  và  nhẹ 
nhàng mà giao chiến. Sau đó, khi đã mặc lấy áo 
giáp của đức tin, thánh nhân trở thành chiến sĩ 
của  Đức  Kitô,  hăng  hái  lao  vào  trận  chiến.
Rõ ràng những điều vừa nói dạy ta biết rằng, để 
bảo vệ đức tin, ta không thế chiến đấu cách can 
trường và xứng đáng, nếu ta còn sợ không dám 
dứt bỏ của cải trần gian.
 
Thật vậy, thánh Giogiô đã được lửa Thánh Thần 
thiêu  đốt  đã  được  cờ  thánh  giá  chở  che,  nên 
không thể bị ai đánh bại, nhờ thế, người đã can 
trường giao chiến với ông vua gian ác. Khi chiến 
thắng vua này, thánh nhân chiến thắng thủ lãnh 
mọi sự gian ác, đồng thời làm cho các chiến sĩ 
Đức Kitô thêm phấn khởi mà can trường chiến 
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đấu.
Chúa Kitô, vị trọng tài tối cao và vô hình vẫn 
hiện diện trong cuộc chiến. Theo ý Người xếp 
đặt thì lúc này Người để cho kẻ gian ác ra tay 
tung hoành. Nếu như Người có nộp thân thể vị 
tử đạo vào tay kẻ sát nhân, thì Người vẫn luôn 
chăm sóc  giữ  gìn  linh  hồn những ai  dựa  vào 
thành trì đức tin không gì thắng nổi.
 
Anh em thân mến, chúng ta không chỉ cảm phục 
nhưng còn phải noi gương người chiến binh của 
đạo quân thiên quốc.  Ngay từ bây giờ,  ta hãy 
hướng tâm trí về phần thưởng vinh quang trên 
trời, để đang khi lòng ta chăm chú chiêm ngắm 
phần thưởng ấy, thì dù thế gian có mỉm cười dụ 
dỗ, hay có tạo ra những nghịch cảnh để đe doạ 
thì ta vẫn lụôn vững vàng không lay chuyển.
 
Vì vậy, theo lời dạy của thánh Phaolô,  chúng ta  
hãy tẩy rửa hồn xác chọ sạch mọi vết nhơ, để một 
ngày kia  ta  xứng đáng được vào hưởng hạnh 
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phúc trong đền thánh, !à nơi lúc này tâm trí ta 
đang hướng nhìn.

Quả thế, ai muốn dâng hiến chính mình làm của 
lễ cho Thiên Chúa trong nhà tạm của Đức Kitô, 
tức là Hội Thánh, thì sau khi đã được rửa trong 
giếng nước thánh tẩy, họ còn phải mặc lấy nhiều 
nhân đức nữa, như có lời viết : Ước chi hàng tư tế  
của Ngài mặc lấy sự công chính. 
 
Do đó, ai đã nhờ bí tích thánh tẩy mà được tái 
sinh thành con người  mới  trong Đức Kitô,  thì 
không được mang những phù hiệu thuộc về sự 
chết nữa. Họ phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy 
con người mới, và sống con người mới ấy bằng 
cách luôn cố gắng sống trong sạch.
 
Vậy, một khi đã được tẩy sạch mọi vết nhơ tội 
xưa,  và  được  bừng  sáng,  nhờ  đời  sống  mới, 
chúng ta phải cử hành mầu nhiệm vượt qua cách 
xứng đáng và phải thực sự noi theo gương sáng 
các vị tử đạo.
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Xướng đáp

X Vì lề luật Chúa,vị thánh này đã chiến đấu đến 
hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe doạ của 
người gian ác.
• Bởi  người  được  xây  dựng  trên  tảng  đá 
vững bền. (H)
Đ Người coi nhẹ cuộc sống nơi trần gian, và đã 
vào được Nước Thiên Chúa. *
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Ngày 23 tháng 4 
THÁNH AĐANBETÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh nhân sinh tại Bôhêmia khoảng năm 956,  
theo học ở Mácđơbuộc, chịu phép Thêm sức tại  
đây và được đặt tên là Ađanbetô. Sau khi thụ  
phong  linh  mục,  người  trở  về  nước.  Năm 983,  
người được phong giám mục và trở thành nhân  
vật thứ hai tại  toà giám mục Pơraha.  Ở đây,  
người  đem hết  tâm huyết tẩy trừ các thói  tục  
ngoại  giáo.  Vì  coi  nhẹ  chuyện  thăng  tiến  cá  
nhân,  người  sang  Rôma  và  trở  thành  đan  sĩ.  
Cuối cùng, để chinh phục các linh hồn cho Chúa  
Kitô, người qua nước Phổ. Nhưng tới nơi, người  
bị xử tệ và ngày 23 tháng 4 năm 997, người được  
lãnh triều thiên tử đạo.

Bài đọc 2
Người dâng hiến thân mình vì mến yêu thập giá

Trích  hạnh  thánh  Ađanbetô  của  một  tác  giả 
cùng thời.
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Bấy giờ đám quần chúng vô công rỗi  nghệ từ 
khắp nơi tụ họp nhau lại. Họ la hét giận dữ và 
gầm gừ như chó sủa, chờ đợi viên xã trưởng ra 
tay hành quyết  thánh Ađanbetô.  Khi  người  ta 
hỏi người là ai, từ đâu đến và đến với mục đích 
gì, người ôn tồn trả lời : “Tôi là Ađanbetô, người 
Bôhêmia, hiện là đan sĩ, trước kia là giám mục, 
bây giờ là tông đồ của các ông. Lý do khiến tôi 
tới đây là vì ơn cứu độ của các ông, để một khi 
đã từ bỏ các tượng thần câm điếc, các ông nhận 
biết Đấng đã tác tạo các ông. 
 
Người là Thiên Chúa duy nhất và ngoài Người 
ra không có Thiên Chúa nào khác. Nhờ tin vào 
Người,  các  ông  sẽ  được  sống  và  đáng  được 
hưởng  niềm  vui  thiên  quốc  trên  chốn  vĩnh 
hằng.” Thánh Ađanbetô đã nói như thế. Còn họ 
thì quá giận dữ, nên la lối thoá mạ và hăm he 
giết chết người.
 
Cơn cuồng nộ của dân làng lên tới cực điểm : họ 
xông vào người và nhảy bổ vào các đồng bạn, 
rồi  dùng  xiềng  xích  trói  gọn  tất  cả.  Thánh 
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Ađanbetô đứng đối diện với Gauđenxiô và một 
người anh em khác đang bị trói ; người lên tiếng 
bảo : “Anh em đừng buồn ! Anh em biết, chúng 
ta chịu những điều này vì danh Chúa. Sức mạnh 
của Chúa vượt trên mọi sức mạnh, vẻ đẹp của 
Người  rực  rỡ  hơn  mọi  thứ  trang  sức,  quyền 
năng của Người thật khôn tả, lòng thành tín của 
Người lạ lùng khôn sánh. Thật vậy, còn gì mạnh 
hơn, còn gì đẹp hơn là thí mạng sống quý yêu 
của mình cho Chúa Giêsu muôn vàn yêu quý ?”
 
Từ đám quần chúng đang phẫn nộ, tên Xíchgô 
nhảy ra, dùng hết sức mình phóng một cái lao to 
vào thánh nhân, đâm thủng trái tim người. Máu 
đào chảy ra từ các lỗ thủng trước ngực và sau 
lưng.  Người  đứng  cầu  nguyện,  tay  và  mắt 
hướng lên trời.  Máu chảy đầm đìa từ bảy vết 
thương lớn do các mũi lao để lại.
 
Khi được cởi xiềng xích, người giang tay ra theo 
hình thập giá, lớn tiếng tha thiết cầu xin Chúa 
cho mình và cho những kẻ bách hại mình được 
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ơn cứu độ. Thế là linh hồn thánh thiện của người 
cất cánh bay khỏi tù ngục thể xác, trong khi tấm 
thân cao quý của người giang tay ra theo hình 
thập giá chiếm lãnh mặt đất, và nhờ máu đào đổ 
ra  để  hiến  dâng  mạng  sống,  thánh  Ađanbetô 
được ngự toà  vinh hiển cùng thần thánh trên 
trời, đời đời vui hưởng tôn nhan Đức Kitô muôn 
vàn yêu quý.

Xướng đáp 1 Tx 2,8 ; Gl 4,19

X Tôi tha thiết mong mỏi trao cho anh em không 
những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng 
sống của tôi nữa,
• vì  anh em đã trở  thành những người  rất 
thân thiết của tôi.
Đ Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, 
mà tôi phải sinh ra một lần nữa, cho đến lúc Đức 
Kitô được thành hình nơi anh em. *
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Ngày 24 tháng 4 
THÁNH  PHIĐEN  DÍCHMARINHGÂN,  LINH  
MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh  nhân  sinh  năm  1578,  tại  làng  
Díchmarinhgân, nước Đức. Người gia nhập Dòng  
Anh Em Hèn Mọn Capuxinô, sống khổ hạnh và  
siêng năng cầu nguyện. Chuyên cần trong công  
việc rao giảng Lời Chúa, người được Thánh bộ  
“Truyền Bá Đức Tin” giao cho sứ mạng gìn giữ  
cho đạo lý  được  tinh tuyền ở  Rêxia,  Thuỵ Sĩ.  
Chính vì sứ mạng này mà người bị sát hại năm  
1622.

Bài đọc 2
Tên gọi thế nào, đời sống cũng như thế

Bài ca ngợi thánh Phiđen, linh mục, tử đạo.
Đức Giáo Hoàng Biểnđức XIV đã dùng những 
lời  sau đây để ca tụng thánh Phiđen là  người 
bênh vực đức tin công giáo: 



MỤC LỤC

"Thánh Phiđen đã mở rộng lòng bác ái  quảng 
đại của mình bằng cách nâng đỡ và trợ giúp tha 
nhân về phần xác ;  như một người cha, thánh 
nhân đã ôm ấy những người khốn khổ vào lòng, 
và nuôi nấng vô số người nghèo nhờ những của 
bố thí quyên góp được từ khắp nơi.
 
Thánh nhân đem những gì các người quyền thế 
và các ông hoàng giúp đỡ mà săn sóc các cô nhi 
quả phụ. Trong mức độ có thể, người đã không 
ngừng trợ giúp những kẻ bị cầm tù, cả về tinh 
thần lẫn vật chất. Thánh nhân ân cần thăm viếng 
các bệnh nhân; khích lệ họ, giúp họ giao hoà với 
Thiên Chúa, và chuẩn bị cho họ bước vào cuộc 
chiến cuối cùng.
 
Trong hoạt động này, chưa lúc nào thánh nhân 
gặt hái được nhiều công phúc cho bằng thời kỳ 
quân đội  nước Áo chiếm đóng vùng Grixông. 
Hầu  như  toàn  thể  đạo  quân
đều mắc bệnh dịch, làm mồi cho bệnh tật và tử 
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thần.  Ngoài  tấm  lòng  bác  ái  như  thế,  thánh 
Phiđen còn là người trung tín, cả trong tên gọi 
lẫn trong đời sống, là người nổi bật về lòng nhiệt 
thành bênh vực đức tin công giáo. Thánh nhân 
rao giảng  đức tin  ấy,  không biết  mệt.  Ít  ngày 
trước  khi  đổ  máu  để  làm  chứng  cho  đức  tin 
thánh nhân đã để lại  những lời dưới đây như 
một di chúc :
 
"Ôi đức tin công giáo ! Đức tin chắc chắn, vững 
vàng, sâu xa biết dường nào ! Đức tin được xây 
trên nền đá vững vàng biết bao ! Trời đất sẽ qua 
đi, nhưng đức tin sẽ không bao giờ tan biến. Từ 
ban  đầu,  cả  trần  gian  đều  chống  lại  đức  tin, 
nhưng đức tin đã oanh liệt  chiến thắng tất cả.
Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là  
lòng tin của chúng ta.  Đức tin đã buộc các vua 
chúa  quyền  thế  nhất  phải  tùng  phục  vương 
quyền của Đức Kitô, đức tin đã đưa các dân đến 
thần phục Đức Kitô.
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Điều gì đã giúp các thánh Tông Đồ, các thánh tử 
đạo trải qua những trận chiến cam go và những 
khổ hình ác độc, nếu không phải là niềm tin, đặc 
biệt là niềm tin vào ơn phục sinh ?

Điều gì đã làm cho các vị ẩn tu dám khinh chê 
lạc thú, coi thường danh vọng, chà đạp sự giàu 
sang để sống độc thân trong nơi thanh vắng, nếu 
không phải là đức tin sống động ?
 
Ngày nay, điều gì thúc đẩy các Kitô hữu chân 
chính dám dẹp bỏ những dễ dãi, khước từ nếp 
sống tiện nghi mà cam lòng chịu đựng những 
gian lao vất vả ?

Thưa chính là đức tin sống động, đức tin hành 
động  nhờ  đức  ái.  Chính  đức  tin  ấy  thúc  đẩy 
người tín hữu dám từ bỏ những sự tốt lành ở đời 
này, mà trông đợi những sự tốt lành trong tương 
lai, dám đổi những của đời này lấy những của 
đời sau."
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Xướng đáp 2 Tm 4,7-8 ; PI 3,8-10

X Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã 
chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin.
• Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho 
người công chính. (H)
Đ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, để được biết 
Đức Kitô, được hiệp thông với Người trong cuộc 
thương khó, nhờ nên đồng hình đồng dạng với 
Người trong cái chết của Người. *



MỤC LỤC

Ngày 25 tháng 4
THÁNH MARCÔ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
lễ kính

Thánh Máccô là cháu của thánh Bácnaba. Người đã  
đi theo thánh tông đồ Phaolô trong hành trình truyền  
giáo lần thứ nhất, và theo đến tận Rôma. Người cũng  
là  môn đệ  của  thánh Phêrô  và  là  thông  ngôn của  
thánh  Phêrô,  đã  soạn  lời  giảng  của  thánh  Phê–rô  
thành sách Tin Mừng. Truyền thống cho rằng người  
đã sáng lập giáo đoàn Alêxanria.

Bài đọc 1 Ep 4,1-16
Phân chia các ân sủng trong một thân thể

Lời Chúa trong của thánh Phaolô tông đồ gửi 
tín hữu Êphêxô.

1 Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên 
nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi 
mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em 
hãy ăn ở thật khiêm tốn,  hiền từ và nhẫn nại; 
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hãy lấy tình bác ái  mà chịu đựng lẫn nhau.  3 
Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà 
Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn 
bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần 
Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia 
sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, 
một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên 
Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi 
người, qua mọi người và trong mọi người.
 
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân 
sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho. 8 Vì 
thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn  
theo  một  đám  tù;  Người  đã  ban  ân  huệ  cho  loài  
người.
9 Người đã lên nghĩa là gì,  nếu không phải là 
Người  đã  xuống tận  các  vùng  sâu thẳm dưới 
mặt đất? 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng 
đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ 
được viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn 
cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, 
kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác 
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nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân 
thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, 
là xây dựng thân thể Đức Kitô, 13 cho đến khi tất 
cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và 
trong  sự  nhận  biết  Con  Thiên  Chúa,  tới  tình 
trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên 
mãn của Đức Kitô.
 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ 
nhỏ, bị sóng đánh trôi  giạt theo mọi chiều gió 
đạo  lý,  giữa  trò  bịp  bợm  của  những  kẻ  giảo 
quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho 
kẻ khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật 
và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi 
phương  diện,  vươn  tới  Đức  Kitô  vì  Người  là 
Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn 
khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt 
chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi 
chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như 
thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây 
dựng trong tình bác ái.
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Xướng đáp x. 2 Pr 1,21 ; Cn 2,6

X Lời Thiên Chúa không bao giờ lại do ý muốn 
người phàm, nhưng
• chính  nhờ  Thánh  Thần  thúc  đẩy  mà  có 
những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. 
(H)
Đ Chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan ; tri 
thức và hiểu biết là nhờ Người mà có. *

Bài đọc 2
Rao giảng chân lý

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Hội Thánh ở rải rác trên khắp hoàn cầu cho đến 
tận cùng trái đất. Hội Thánh đã nhận lãnh đức 
tin từ các Tông Đồ và các môn đệ của các ngài. 
Hội Thánh tin kính một Thiên Chúa là Chúa Cha 
toàn năng,  Đấng tạo thành trời đất biển khơi cùng  
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muôn loài trong đó ; tin kính Đức Giêsu Kitô, Con 
Thiên Chúa, đã nhập thể để cứu độ chúng ta ; tin 
kính Chúa Thánh Thần, Đấng đã dùng các ngôn 
sứ mà công bố các kế hoạch của Thiên Chúa : 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đến trần gian, 
sinh bởi Đức Trinh Nữ, chịu khổ hình, sống lại 
từ cõi chết và lên trời cả thân xác, rồi sẽ từ trời 
ngự đến trong vinh quang của Chúa Cha. 
 
Khi ấy, Người sẽ quy tụ muôn loài dưới quyền 
một  thủ  lãnh,và  làm cho  mọi  xác  phàm được 
sống lại, để theo tôn ý của Chúa Cha vô hình, cả  
trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật  
phải bái quỳ trước nhan Đức Kitô Giêsu là Chúa, 
là  Thiên Chúa,  là Đấng cứu độ và là Vua của 
chúng ta, đồng thời mọi loài phải mở miệng tuyên  
xưng Người, và để Người xét xử công minh cho 
mọi loài.

Một khi tiếp nhận lời  công bố và đức tin như 
chúng tôi vừa nói, thì Hội Thánh tuy ở rải rác 
trên khắp hoàn cầu, vẫn ân cần nắm giữ như thể 
đang sống trong cùng một mái nhà. Hội Thánh 
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cùng  tin  tưởng những điều như nhau,  dường 
như chỉ có một linh hồn, một trái tim, và đồng 
thanh rao giảng, dạy bảo và thông truyền những 
điều ấy như chỉ có một miệng lưỡi. Trong thế 
giới ngôn ngữ bất đồng, chỉ có một truyền thống 
duy nhất ;  và truyền thống mạnh cũng là nhờ 
đó.
 
Các giáo đoàn ở Đức không tin hay truyền lại 
những  điều  gì  khác  với  các  giáo  đoàn  ở 
Tâybannha, Ở Anh, ở bên Đông, ở Aicập, ở Libi 
hay ở vùng trung tâm thế giới. Cũng như chỉ có 
một mặt trời, thọ tạo do Thiên Chúa dựng nên, 
chiếu soi mọi nơi trên thế giới, thì cũng chỉ có 
một lời rao giảng chân lý toả chiếu khắp nơi, soi 
sáng  cho  bất  kỳ  ai,  muốn  nhận  biết  chân  lý.
Cả  người  nói  năng  lưu loát  nhất  trong  các  vị 
lãnh đạo giáo đoàn cũng chẳng nói điều gì khác 
với các điều ấy. (vì chẳng ai hơn Thầy được) ; 
người nói năng kém cũng chẳng làm suy giảm 
truyền thống được. Vì chỉ  có một đức tin duy 
nhất, nên kẻ có khả năng nói nhiều cũng không 
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làm tăng thêm, và kẻ nói ít cũng không làm suy 
giảm.

Xướng đáp 1 Cr 1,17–18.21

X Đức Kitô đã. sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và 
rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo để 
thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu.
• Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ 
đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng 
đối với những người được cứu độ, thì đó lại là 
sức mạnh của Thiên Chúa. Halêluia.
Đ Vì thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà 
nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã muốn 
dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người 
tin. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
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Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Máccô vinh 
dự rao  giảng  và  ghi  chép Tin  Mừng.  Xin  cho 
chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân 
giảng dạy mà trung thành bước theo Chúa Kitô 
là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.
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Ngày 28 tháng 4 
THÁNH PHÊRÔ SANEN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh  nhân  sinh  năm  1803  tại  làng  Quyê,  nước  
Pháp. Người nhập hàng giáo sĩ và làm công tác mục  
được ít năm. Sau đó, người nhập tu hội Đức Maria  
và đi loan báo Tin Mừng ở Úc chây. Tuy gặp nhiều  
khó khăn, người cũng giúp được một số người đón  
nhận đức tin. Vì thế, người bị một số người chống lại  
đức tin giết chết ở đảo Phutuna năm 1841.
 
Bài đọc 2
Máu các vị tử đạo làm nảy sinh các Kitô hữu

Bài ca ngợi thánh Phêrô, linh mục, tử đạo.
Vừa gia nhập Dòng Đức Mẹ, Phêrô liền được sai 
đi  truyền  giáo  tại  Úc  châu  như  ý  người  xin. 
Thánh  nhân  đến  đảo  Phutuna  nằn  trên  Thái 
Bình Dương, nơi người ta chưa hề nghe nói đến 
danh Chúa Kitô. Thầy trợ sĩ vẫn đi theo thánh 
nhân thuật lại đời sống truyền giáo của người 
như sau:
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"Khi  đi  làm việc,  người  thường chịu nắng nôi 
thiêu đốt và nhịn đói. Về tới nhà thì mồ hôi nhễ 
nhãi, mệt mỏi rã rời, nhưng tâm thần người vẫn 
mạnh mẽ, nhanh nhẹn và vui tươi cứ như người 
vừa đi giải trí về vậy. Chuyện này xảy ra không 
phải một lần, mà hầu như ngày nào cũng thế.  
Người có thói quen không từ chối dân bản xứ 
điều gì,  ngay cả với  những kẻ bách hại  mình. 
Người luôn chữa lỗi cho họ và không bao giờ 
xua  đuổi  họ  dù  họ  cộc  cằn  và  hay  quấy  rầy. 
Trong mọi trường hợp, người luôn tỏ ra rất mực 
dịu hiền đối với mọi người và bằng mọi cách.
 
Bởi thế, chẳng lạ gì khi người bản xứ thường gọi 
thánh  nhân  là  "con  người  tốt  bụng".  Có  lần 
người nói với anh em trong Dòng : "Ở nơi truyền 
giáo khó khăn như thế này, chúng ta phải nên 
thánh mới được".

Dần dà, người loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng, 
nhưng kết quả chẳng được bao hhiêu. Dầu vậy 
người vẫn kiên trì  theo đuổi công cuộc truyên 
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giáo, chú ý đến cả đời sống vật chất lẫn đời sống 
đạo đức, theo gương sáng và lời giảng dạy của 
Chúa Kitô : Kẻ này gieo, người kia gặt. Người 
cũng  tha  thiết  chạy  đến  xin  Đức  Thánh  Mẫu 
Thiên Chúa trợ giúp, vì người rất mực tôn sùng 
Đức Mẹ.
 
Công việc rao giảng Kitô giáo của thánh nhân đã 
phá huỷ việc thờ cúng tà thần, vốn được các tù 
trưởng ở Phu–tuna cổ võ nhằm để cai trị  dân. 
Bởi vậy, họ giết người một cách hết sức tàn bạo, 
với hy vọng là cha Phêrô chết đi, thì hạt giống 
Kitô giáo do người đã gieo vãi, cũng sẽ tiêu tan.
 
Nhưng hôm trước ngày chịu tử đạo, thánh nhân 
đã nói : "Tôi có chết cũng chẳng sao, vì đạo Chúa 
Kitô  đã  thấm sâu vào đảo  này đến nỗi  tôi  có 
chết, đạo cũng không mất".
 
Máu vị tử đạo này đã sinh hoa kết quả, trước hết 
Ià cho dân đảo Phu–tuna, vì chỉ ít năm sau, mọi 
người đều tin theo Chúa Kitô, nhưng rồi cũng 
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đem lại  lợi  ích cho dân cư các đảo khác ở Úc 
châu nữa. Nơi đây, hiện có các cộng đoàn Kitô 
giáo phát triển. Những cộng đoàn này đều nhìn 
nhận và kêu cầu thánh Phêrô như vi tử đạo tiên 
khởi của mình.

Xướng đáp Lc 10,2 ; Cv 1,8
X Lúa  chín  đầy  đồng  mà  thợ  gặt  lại  ít.  Vậy
* anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa
về. (H)
Đ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh 
Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 
anh em sẽ là chứng nhân của“Thầy cho đến tận 
cũng trái đất. *
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Ngày  28  tháng  4THÁNH  LUY  MARIA  
GHINHONG ĐỜ MÔNGPHO, LINH MỤC

Thánh Luy Maria  sinh ngày 31 tháng Gỉêng năm  
1678  tại  thành  phố  Môngpho  miền  tây  bắc  nước  
Pháp. Người chuẩn bị để nhận tác vụ Iinh mục tại  
chủng viện Xuân Bích, Pari. Sau đó người gia nhập  
Dòng Ba thánh Đaminh (nay  gọi  là  Huynh Đoàn  
Đaminh).  Người đi  khắp miền tây nước Pháp, với  
tước hiệu "Thừa sai tông đồ", để loan báo Tin Mừng  
cho các miền quê xa xôi hẻo lánh. Người tìm cách làm  
sao cho "các sứ vụ" của người có một nét thật bình  
dân. Vì rất sùng mộ chân phước Henri Xuydô, người  
đã loan báo Tin Mừng về Đức Khôn Ngoan và về  
Tình Yêu của Chúa Kitô biểu lộ trong việc nhập thể  
và chịu chết trên thánh giá. Thánh nhân có thói quen  
đi tới đâu là cổ võ đọc kinh Mân Côi ở đó. Người  
cũng sáng lập nhiều cộng đoàn tu trì  và thừa sai.  
Người còn để lại nhiều tác phẩm về đời sống thiêng  
liêng, nhất là về lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.  
Sau cùng, Người qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716  
tại Xanh Lôrăng thuộc giáo phận Luyxông.
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Bài đọc 2
Tận hiến cho Mẹ

Trích khảo luận "Lòng sùng kính đích thực đối 
với Đức Trinh Nữ Maria" của thánh Luy Maria 
Ghinhông Đờ Môngpho, linh mục
Tất  cả  sự trọn lành của chúng ta  là  được nên 
giống Đức Giêsu Kitô, liên kết và tận hiến cho 
Người. Cho nên, chắc chắn là cách tôn sùng nào 
giúp chúng ta nên giống Đức Giêsu Kitô, liên kết 
và tận hiến cho Người cách trọn vẹn nhất, thì đó 
là cách tuyệt hảo nhất.
 
Giữa mọi loài thụ tạo, chỉ có Đức Maria là người 
đã nên giống Đức Giêsu hoàn toàn nhất. Vì thế, 
trong những cách sùng kính khác nhau thì lòng 
tôn  sùng  Đức  Trinh  Nữ  Maria  là  phương  thế 
tuyệt  hảo  để  linh  hồn  được  tận  hiến  và  nên 
giống  Đức  Giêsu.  Ai  càng  tận  hiến  cho  Đức 
Maria  thì  càng  thuộc  về  Đức  Giêsu  Kitô.
Vì  thế,  tận hiến toàn  vẹn cho Đức Giêsu Kitô 
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không gì khác hơn là tận hiến hoàn toàn và trọn 
vẹn cho Đức Trinh Nữ rất thánh. 
 
Và đó là cách tôn sùng mà tôi muốn trình bày.
Cách này chẳng qua chỉ  là  lặp lại  và  thực thi 
những điều đã tuyên hứa khi chịu phép thanh 
tẩy. Quả vậy, trong cách tôn sùng này, người tíu 
hữu dâng hiến trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ, để 
nhờ Mẹ Maria, người ấy hoàn toàn thuộc về Đức 
Kitô.

Do đó, tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria đồng 
thời cũng là tận hiến cho Đức Giêsu Kitô. Chúng 
ta tận hiến cho Đức Maria vì Mẹ là con đường 
thích hợp nhất mà chính Đức Giêsu đã chọn để 
liên kết Người với chúng ta và liên kết chúng ta 
với Người. Chúng ta tận hiến cho Đức Giêsu vì 
Người là cùng đích của chúng ta ; chúng ta là gì 
thì hoàn toàn do Người, vì Người là Đấng Cứu 
Chuộc và là Chúa chúng ta.
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Tháng 5
Tháng 5

Ngày 1  THÁNH GIUSE THỢ

Ngày 2  T ATHANAXIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ         

Ngày 3  T PHILIPPHÊ VÀ TGIACÔBÊ, TĐ

Ngày 12 T NÊRÊÔ VÀ THÁNH AKILÊÔ, TĐ

Ngày 12 T PĂNGRAXIÔ, TỬ ĐẠO

Ngày 14 T MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ

Ngày 18 T GIOAN I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

Ngày 1 tháng 5 THÁNH GIUSE THỢ

Là một người thợ ở làng Galilê, thánh Giuse là mẫu  
gương người Kitô hữu phải noi theo để chu toàn các  
bổn phận nghề nghiệp, vì thánh Giuse đã làm việc  
trong tâm tình liên kết với Đức Giêsu. Lao động thì  
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vất vả nhưng cũng đem lại niềm vui. Lao động phục  
vụ con người nhưng cũng giúp đưa tới gần Thiên  
Chúa  :  đó  là  điều  ta  học  được  nơi  trường  học  
Nadarét.
Bài đọc 2 Hoạt động của con người trong vũ trụ
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng 
của Công Đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong 
thế giới ngày nay.
Con người luôn ra sức vận dụng lao động và óc 
sáng tạo để làm cho cuộc sống phát triển rộng 
rãi hơn. Nhưng ngày nay, nhất là nhờ có khoa 
học và kỹ thuật yểm trợ, con người đã và còn 
đang không ngừng mở rộng sức thống tri  của 
mình  hầu  như  trên  toàn  cõi  thiêu  nhiên.  Đặc 
biệt, các phương tiện trao đổi đa dạng giữa các 
quốc gia ngày càng gia tăng, nên gia đình nhân 
loại trên toàn thế giới dần dần nhận thức chính 
mình,  dần dẫn kết  thành một  cộng đồng duy 
nhất. 
 
Hậu quả là ngày nay, nhờ sự cần lao của chính 
mình, con người tự cung cấp được nhiều phẩm 
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vật mà xưa kia họ thường chờ đợi từ quyền năng 
thượng giới.
Sức cố gắng khôn lường đó đang cuốn hút toàn 
thể  nhâu loại  khiến người  ta  đặt  ra  cho  nhau 
nhiều câu hỏi  :  Bao  nhiêu hoạt  động đó có  ý 
nghĩa gì và giá trị ra sao ? Tất cả những của cải 
làm ra phải sử dụng thế nào ? Những cố gắng cá 
nhân và tập thể kia nhằm mục đích gì ?
Hội Thánh gìn giữ kho tàng Lời Thiên Chúa, vẫn 
rút ra các nguyên tắc thuộc phạm vi tôn giáo và 
luân lý, nhưng không vì thế mà lúc nào cũng có 
ngay lời giải đáp cho từng vấn đề. Hội Thánh 
ước  ao phối  hợp ánh sáng mặc khải  với  kinh 
nghiệm của mọi người, để soi sáng con đường 
mà nhân loại vừa mới bước vào.
Suốt bao thế kỷ, con người cá nhân hay tập thể, 
vẫn hoạt động, hay nói cách khác, loài người vẩn 
dành ra bao nhiêu nỗ lực nhằm cải thiện điều 
kiện sinh sống của mình. Người tin vẫn xác tín 
rằng : những hoạt động ấy, những nỗ lực ấy tự 
nó vốn phù hợp với ý định của Thiên Chúa.
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Quả vậy, con người được dựng nên theo hình 
ảnh  của  Thiên  Chúa,  đã  được  lệnh  phải  khắc 
phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, 
phải theo lẽ công minh và đường lối thánh thiện 
mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên 
Chúa là Đấng tạo thành vạn vật,  thì  phải  quy 
hướng  bản  thân  và  muôn  loài  muôn  vật  về 
Người, để khi mọi loài đã quy phục con người, 
thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi 
đất.
Điều  này  ứng  dụng  cho  cả  những  công  việc 
thường ngày. Khi con người, cả nam lẫn nữ, làm 
ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, và hoạt 
động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có 
quyền coi lao động là tiếp nối công trình của Tạo 
Hoá, có quyền kể mình như đang góp phần lo 
cho anh em được sung túc, đang đóng góp tài 
năng  riêng  của  mình cho  kế  hoạch  của  Thiên 
Chúa được hoàn thành trong lịch sử.
Như thế,  Kitô hữu không được nghĩ  rằng con 
người đem tài đem sức ra hoạt động hữu hiệu là 
đi ngược với quyền năng của Thiên Chúa, cũng 
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không được coi thọ tạo có lý trí là đối thủ của 
Đấng Tạo Thành. Trái lại, họ phải xác tín rằng : 
những thắng lợi của loài người là dấu chỉ cho 
thấy sự cao cả của Thiên Chúa và thể hiện kế 
hoạch kỳ diệu của Người.
 
Tuy nhiên, khả năng của con người càng phát 
triển thì trách nhiệm cá nhân và tập thể càng gia 
tăng.
Do đó, chúng ta thấy sứ điệp Kitô giáo không 
làm cho con người rời xa công cuộc xây dựng 
thế giới, cũng không khuyến khích họ hững hờ 
với hạnh phúc của đồng loại. Trái lại, sứ điệp ấy 
thúc bách họ coi đó như một bổn phận và thiết 
tha gắn bó hơn với bổn phận này.
Xướng đáp x. St 2,15
X Sau khi đã tạo nên con người, ĐỨC CHÚA là 
Thiên Chúa đem đặt vào vườn Êđen.
* Con người có trách nhiệm giữ gìn và khai thác. 
(H)
Đ Từ nguyên thuỷ, Thiên Chúa đã giao trái đất 
cho con người. *
Lời nguyện
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Lạy  Thiên  Chúa  tạo  thành  trời  đất,  Chúa  đã 
muốn cho con người lao động để tiếp tục công 
trình  của  Chúa.  Xin  nhận  lời  thánh  cả  Giuse 
chuyển  cầu  mà  ban  cho  chúng  con  biết  noi 
gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa 
đã giao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã 
hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin...
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Ngày 2 tháng 5 THÁNH ATHANAXIÔ, GIÁM 
MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH  

lễ nhớ
Thánh nhân sinh năm 295 tại Alêxanria. Người cộng  
tác, rồi kế vị giám mục Alêxanria. Thánh nhân chỉ có  
một mục đích : bảo vệ tín điều về thần tính của Chúa  
Kitô. Tín điều này đã được xác định tại công đồng  
Nixêa.  Cũng  vì  đó  người  bị  công  kích  khắp  nơi.  
Nhưng dù gặp những giám mục nhút nhát, dù bị săn  
lùng, dù năm lần bị đày ải, người vẫn giữ được tính  
khí  khái  ;  nhất  là  giữ  được  lòng yêu  mến đối  với  
Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Người đã viết  
nhiều tác phẩm vừa để làm sáng tỏ vừa để bảo vệ đức  
tin chân truyền. Người qua đời năm 373.
 
Bài đọc 2
Ngôi Lời nhập thể
Trích bài giảng của Thánh Athanaxiô, giám mục.
Ngôi  Lời  Thiên Chúa  vốn không  có thân xác, 
không thể hư hoại,  và không phải là thể chất. 
Người đã ngự đến miền đất của chúng ta, mặc 
dù trước đó Người cũng không ở xa. Quả thế, 
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chẳng bao giờ có nơi nào trong vũ trụ vắng bóng 
Người. Trái lại, Người luôn hiện hữu cùng với 
Chúa Cha, và đồng thời hiện diện trong muôn 
vật muôn loài ở khắp nơi khắp chốn.
 
Nhưng để tỏ lòng thương yêu chúng ta, Người 
đã  đến,  và  công  khai  tỏ  mình  cho  chúng  ta. 
Người thương xót nhân loại, thương xót nỗi yếu 
hèn của  chúng ta,  động lòng trắc  ẩn  khi  thấy 
chúng ta lâm cảnh hư hoại. Người không để cho 
tử thần thống trị chúng ta, nghĩa là không để cho 
tạo thành bị tiêu vong, cho công trình tạo dựng 
con  người  mà  Chúa  Cha  đã  thực  hiện  lại  trở 
thành luống công vô ích. Chính vì thế, Người đã 
nhận lấy một thân xác chẳng khác gì  thân xác 
của  chúng  ta.  Không  phải  Người  chỉ  muốn ở 
trong một thân xác hay chỉ muốn xuất hiện mà 
thôi.
 
Bởi vì, nếu Người chỉ muốn xuất hiện thôi, thì 
Người  đã  có  thể  mặc  lấy  một  thân  xác  huy 
hoàng hơn ; nhưng đàng này, Người lại đã nhận 
lấy chính thân xác của chúng ta.
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Trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Người đã xây 
cho  mình  một  đền  thờ  là  chính  thân  xác  của 
Người, biến đền thờ đó thành phương thế riêng 
để tỏ mình ra và để lưu ngụ. Thế là, giữa những 
thân  xác  loài  người,  Người  đã  nhận  lấy  một. 
Thân xác này cũng giống như mọi thân xác khác. 
Và bởi vì mọi người đều phải chịu cảnh hư nát 
do cái chết đem lại, nên với lòng nhân ái vô bờ, 
Người đã trao nộp thân xác mình để chịu chết 
thay cho mọi người và để làm hiến lễ dâng lên 
Chúa Cha. Đối với mọi kẻ chết trong Người, thì 
quy luật buộc ai nấy phải chết đã trở thành vô 
hiệu lực. 
 
Quả thế, quy luật ấy có bao nhiêu sức lực thì đã 
đem ra thi thố hết nơi thân xác của Chúa, nên từ 
nay,  nó không còn chút  quyền lực nào để hại 
được con người là đồng loại của Chúa nữa. Xưa 
kia  loài  người  đã  rơi  vào  cảnh  hư  hoại,  nay 
Người làm cho họ nên bất hoại. Người gọi họ từ 
cõi  chết  trở  về  cõi  sống.  Nhờ  thân  xác  chính 
Người đã nhận lấy,nhờ ân sủng người đã đem 
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lại  do cuộc phục sinh,  Người  xua trừ cái  chết 
hoàn toàn xa khỏi họ, chẳng khác nào ngọn lửa 
thiêu rụi cọng rơm.
 
Ngôi Lời đã nhận lấy một thân xác có thể chết, 
để thân xác đó, một khi hoà nhập với Ngôi Lời là 
Đấng làm chủ mọi loài mọi vật, thì vừa có thể 
chết thay cho mọi người, vừa không thể hư hoại, 
vì có Ngôi Lời hằng cư ngụ. Cuối cùng,nhờ ơn 
phục sinh, mọi người được giải thoát khỏi cảnh 
hư hoại.
 
Ngôi Lời đã nhận lấy thân xác đó và đã trao nộp 
cho sự chết để làm của lễ hy tế tinh tuyền vô tì 
tích.  Nhờ tế lễ  chính mình thay cho tha nhân, 
Người đã xua trừ sự chết khỏi mọi người đồng 
loại.Thế là Ngôi Lời Thiên Chúa,  tuy vượt lên 
trên mọi loài, đã hiến dâng đền thờ của mình, 
thân xác của mình, cho mọi người được hưởng 
nhờ, như Người đã nói. 
 
Thế là Người đã lấy cái chết của mình mà trả nợ 
thay cho mọi người. Vì liên kết với mọi người 
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nhờ một thân xác giống như họ, Người Con bất 
hoại của Thiên Chúa đã làm cho mọi người trở 
thành bất hoại, do ơn phục sinh như Người đã 
hứa : đó là điều chính đáng và phải lẽ.
Vì Ngôi Lời ở giữa loài người trong một thân xác 
duy nhất, sự hư hoại do cái chết đem lại không 
còn quyền lực nào nữa trên con người.
 
Xướng đáp Gr 15,19.20 ; 2 Pr 2,1
X Ngươi sẽ nên như miệng của Ta ; đối với dân 
này, Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên 
cố.
* Chúng có chống lại người cũng chẳng làm chi 
được, vì Ta ở với ngươi. (H)
Đ Sẽ có những ông thầy giả hiệu, những kẻ sẽ 
lén lút đưa tới diệt vong, chúng chối bỏ vị Chúa 
Tể đã chuộc họ về. *
 
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
cho thánh giám mục Athanaxiô được can đảm 
đứng lên  bênh vực niềm tin  của  Giáo  Hội  về 
thần tính của Ðức Kitô, Con Một Chúa. Xin nhận 
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lời  thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng 
con biết nghe lời người giảng dạy để ngày càng 
hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 3 tháng 5 THÁNH PHILIPPHÊ VÀ 
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

lễ kính
Thánh Philipphê quê ở Bétsaiđa. Ban đầu người là  
môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó, người theo  
Chúa Giêsu. Còn thánh Giacôbê, người là anh em bà  
con với Chúa và là con của ông Anphê. Người đã  
lãnh đạo giáo đoàn Giêrusalem và đã giúp cho nhiều  
người  Dothái  đón nhận đức tin.  Người còn để lại  
một bức thư. Người chịu tử đạo năm 62. 
 
Bài đọc 1 1 Cr 4,1-16
Chúng tôi  rao  giảng một  Đấng Kitô  bị  đóng 
đinh
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô 
tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
1 Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những 
đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ 
đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng 
tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh 
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em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. 
Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả 
thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, 
nhưng  đâu  phải  vì  thế  mà  tôi  đã  được  kể  là 
người  công  chính.  Đấng  xét  xử  tôi  chính  là 
Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì 
trước  kỳ  hạn,  trước  ngày  Chúa  đến.  Chính 
Người  sẽ đưa ra ánh sáng những gì  ẩn khuất 
trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 
thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được 
Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
 
6 Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho 
tôi và anh Apôlô, vì lợi ích của anh em, để anh 
em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng 
có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu 
ngạo, theo người này mà chống người khác.  7 
Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn 
có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận 
lãnh,  tại  sao  lại  vênh vang như thể  đã  không 
nhận lãnh? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có 
rồi! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi! 
Phải  chi  anh  em làm  vua,  để  chúng  tôi  cũng 
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được làm vua với anh em! 9 Thật vậy, tôi thiết 
nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ 
hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì 
chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên 
thần và loài người! 
 
10 Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em 
thì  khôn ngoan trong Đức Kitô;  chúng tôi  yếu 
đuối,  còn anh em thì  mạnh mẽ;  anh em được 
kính trọng,  còn chúng tôi  thì  bị  khinh khi.  11 
Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, 
trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; 
12  chúng  tôi  phải  vất  vả  tự  tay  làm  lụng.  Bị 
nguyền  rủa,  chúng  tôi  chúc  lành;  bị  bắt  bớ, 
chúng tôi cam chịu; 13 bị vu khống, chúng tôi 
đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên 
như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với 
mọi người. 
 
14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh 
em xấu hổ,  nhưng là để sửa dạy anh em như 
những người con yêu quý của tôi. 15 Thật thế, 
cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức 
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Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi 
vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính 
tôi đã sinh ra anh em. 16 Vậy tôi khuyên anh em: 
hãy bắt chước tôi.
 
Xướng đáp Ga 15,15 ; Mt 13,11.16
X  Thầy  không  còn  gọi  anh  em  là  tôi  tớ  nữa, 
nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy.
* Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của 
Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Đ  Anh em được  ơn hiểu biết  các  mầu nhiệm 
Nước Trời ;  mắt anh em thật có phúc vì được 
thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. *
 
Bài đọc 2
Lời giảng của các thánh Tông Đồ
 
Trích khảo luận Bài trừ lạc giáo của linh mục 
Tertulianô.
Khi còn tại thế, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta 
đã  tuyên  bố  Người  là  ai,  trước  kia  Người  là 
Đấng nào, nay Chúa Cha muốn cho Người làm 
gì, và Người truyền cho nhân loại phải sống ra 
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sao. Chính Người đã tuyên bố những điều đó, 
lúc thì công khai giữa dân chúng, lúc thì riêng tư 
với các môn đệ. Trong số này, Người chọn mười 
hai vị cốt cán để sát cánh với Người và để sau 
này làm thầy dạy muôn dân.
 
Nhưng một trong số ấy đã sa ngã. Vì thế, sau khi 
phục sinh,  lúc  sắp lìa  bỏ mười một vị  mà lên 
cùng Chúa Cha, Người đã truyền cho các ông đi 
giảng dạy muôn dân, thanh tẩy họ trong Chúa 
Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Lập tức, các Tông Đồ nói đúng hơn là các sứ đồ, 
nghĩa là những người được sai đi đã rút thăm 
chọn ông Mátthia tàm người thứ mười hai, thế 
chỗ cho Giuđa, chiếu theo một sấm ngôn đầy uy 
thế trong thánh vịnh của vua Đavít.  Như Đức 
Kitô đã hứa ban, các ông nhận được quyền năng 
Chúa Thánh Thần để làm dấu lạ và nói các thứ 
tiếng. Trước tiên các ông làm chứng về đức tin 
vào Đức Giêsu Kitô và thiết lập các cộng đoàn 
Hội  Thánh khắp vùng  Giuđê.  Rồi  từ  đấy,  các 
ông đi khắp cùng thế giới, loan truyền cho muôn 
dân chính đạo lý đức tin ấy.
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Sau  đó,  đi  đến  thành  nào,  các  ông  cũng  xây 
dựng cộng đoàn Hội Thánh tại thành ấy. Rồi từ 
các cộng đoàn này, những cộng đoàn khác đã 
vay mượn và hằng ngày còn tiếp tục vay mượn 
cành chiết  đức tin và hạt giống giáo lý để trở 
thành những cộng đoàn Hội Thánh thực thụ. Do 
đó, những cộng đoàn này cũng được coi là tông 
truyền, vì là cây con của những cộng đoàn Hội 
Thánh do chính các Tông Đồ thiết lập.
 
Muốn thẩm định tính chất của một dòng giống, 
cần trở về nguồn cội của dòng giống đó. Vì thế, 
có  bao  nhiêu  cộng  đoàn  Hội  Thánh  đi  chăng 
nữa, thì cũng chỉ có một Hội Thánh do các Tông 
Đồ thiết lập. Mọi cộng đoàn Hội Thánh đều phát 
sinh từ gốc này. Vậy nên cộng đoàn Hội Thánh 
nào cũng là gốc,  cũng mang tính tông truyền, 
bởi vì tất cả mọi cộng đoàn Hội Thánh vẫn là 
một.  Bằng  chứng của  sự  duy  nhất  này  là  các 
cộng đoàn vẫn chia sẻ một niềm bình an, vẫn gọi 
nhau là anh em và sẵn lòng tiếp đón nhau. Sở dĩ 
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có những quy tắc sống này là vì khắp nơi vẫn 
lưu truyền cùng một mầu nhiệm như nhau.
 
Các Tông Đồ giảng dạy những gì, hay nói cách 
khác, Đức Kitô mặc khải cho các ông những gì ? 
Điều đó ai đừng ra làm chứng được, nếu không 
phải là chính các cộng đoàn Hội Thánh do các 
Tông Đồ đích thân thiết lập khi rao giảng bằng 
lời nói hay về sau bằng thư từ.
 
Xưa có lần Chúa nói rõ : Thầy còn nhiều điều 
phải  nói  với  anh  em,  nhưng  bây  giờ  anh  em 
không có sức hiểu nổi ; rồi Chúa thêm : Khi nào 
Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới 
sự thật toàn vẹn. Chúa cho thấy là chẳng có gì 
mà các Tông Đồ không biết, vì Người đã hứa là 
các ông sẽ đạt tới sự thật toàn vẹn. Và Người đã 
thực hiện lời hứa, sách Công Vụ Tông Đồ làm 
chứng là Chúa Thánh Thần đã hiện xuống.
 
Xướng đáp Ga 12,21-22 ; Rm 9,26
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X  Có  mấy  người  dân  ngoại  đến  gặp  ông 
Philipphê  và  xin  rằng  :  Thưa  ông,  chúng  tôi 
muốn được gặp ông Giêsu".
*  Ông Philipphê đi nói với ông Anrê.  Rồi ông 
Anrê cùng ông Philipphê đến thưa lại với Đức 
Giêsu. (H)
Đ Chính ở nơi đã nói về dân ngoại : "Các ngươi 
không phải là dân của Ta", thì ở đó họ sẽ được 
gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
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Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện
Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được 
hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philípphê 
và Giacôbê. Xin Chúa thương nhận lời các ngài 
cầu thay  nguyện giúp mà cho  chúng con biết 
thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của 
Ðức Kitô Con Một Chúa, để được chiêm ngưỡng 
nhan  thánh  Chúa  muôn  đời.  Chúng  con  cầu 
xin...
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Ngày 12 THÁNH NÊRÊÔ VÀ THÁNH AKILÊÔ,  
TỬ ĐẠO

Hai  vị  đều  phục  vụ  trong  quân  đội.  Sau  bỏ  binh  
nghiệp, hai vị hoán cải và đón nhận đức tin. Cả hai  
đều  bị  kết  án  tử  hình,  có  lẽ  dưới  thời  hoàng  đế  
Điôcơlêxianô. Hai vị đã được mai táng trong nghĩa  
trang trên đường Ácđêatina.  Tại  đây,  người  ta  đã  
xây một đền thờ kính hai vị.
 
Bài đọc 2
Những nỗi thống khổ của Đức Kitô không diễn 
ra nơi một mình Người
 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âutinh, 
giám mục.
Đức Kitô là một con người gồm cả đầu và thân 
mình, vừa là Đấng cứu độ thân mình, vừa là chi 
thể của thân mình : cả hai trong một thân xác, 
cùng một  tiếng nói  và  cùng một  cuộc  thương 
khó ; và một khi đã trải qua gian khổ, thì được 
hưởng cùng một  sự yên nghỉ.  Vậy những nỗi 
thống khổ của Đức Kitô không chỉ diễn ra nơi 
một  mình  Người,  tuy  nhiên  những  nỗi  thống 
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khổ ấy lại không diễn ra nơi nào khác ngoài Đức 
Kitô.
 
Quả thế, nếu bạn hiểu Đức Kitô gồm cả đầu và 
thân mình, thì chỉ trong Đức Kitô mới diễn ra 
các nỗi thống khổ của Người ; còn nếu bạn hiểu 
Đức Kitô là đầu mà thôi,  thì  những nỗi thống 
khổ  của  Đức  Kitô  không  chỉ  diễn  ra  nơi  một 
mình Người mà thôi.  Vì nếu những nỗi thống 
khổ  của  Đức  Kitô  chỉ  diễn  ra  nơi  một  mình 
Người, nghĩa là nơi đầu mà thôi, thì tại sao một 
chi  thể  của Người  là  tông  đồ Phaolô  lại  nói  : 
Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải 
chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức.
 
Vậy, nếu bạn ở trong số các chi thể của Đức Kitô, 
dù bạn là người nào hay là ai đi nữa đang nghe 
hay không nghe những lời này (nhưng thực ra 
bạn đang nghe rồi đó, nếu bạn ở trong số các chi 
thể của Đức Kitô) thì bất cứ điều gì bạn chịu do 
những kẻ không ở trong số các chi thể của Đức 
Kitô gây ra, đều là điều còn thiếu trong những 
nỗi thống khổ của Đức Kitô.
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Vì thế nay thêm vào điều trước kia còn thiếu ; 
bạn đổ cho đầy mức chứ không làm cho tràn ra. 
Bạn chịu khổ bao nhiêu thì do các nỗi thống khổ 
của  bạn,  bạn  góp  phần  vào  cuộc  thương  khó 
chung của  Đức Kitô  bấy nhiêu.  Đấng đã chịu 
khổ nơi Đầu của chúng ta và đang chịu khổ nơi 
các chi thể của Người, nghĩa là nơi chính chúng 
ta.
Mỗi người chúng ta, tùy theo khả năng của mình 
mà trả món nợ ấy như trả cho quê hương xứ sở 
chúng ta và tuỳ theo sức mình mà chịu đau khổ 
như đóng một thứ thuế vậy. Chúng ta chỉ hoàn 
toàn trả xong món nợ thống khổ trong ngày tận 
thế mà thôi.
 
Vậy anh em đừng tưởng rằng mọi người công 
chính đã bị quân gian ác ngược đãi,  cả những 
người đã được sai đến trước ngày Chúa giáng 
lâm  để  tiên  báo  cuộc  giáng  lâm  của  Người, 
những vị đó đã không thuộc vào số các chi thể 
của Đức Kitô. Không có chuyện một người thuộc 
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vương  quốc  có  Đức  Kitô  làm  vua  lại  không 
thuộc vào số các chi thể của Người.
 
Vậy toàn thể vương quốc ấy vẫn lên tiếng nói, kể 
từ khi ông Aben, người công chính bị giết; cho 
đến khi ông Dacaria đổ máu ra. Và sau đó, từ 
khi ông Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết, thì qua 
các Tông Đồ, các vị tử đạo và các tín hữu khác 
của Chúa Ki–tô  đã đổ máu mình ra,  vẫn một 
vương quốc ấy lên tiếng.
 
Xướng đáp Kh 21,4 ; 7,6
X Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ ; sẽ không 
còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than 
và đau khổ nữa,
* vì những điều cũ đã biến mất.
Đ Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không 
còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng 
hành hạ nữa. *
 
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con 
mừng hai thánh Nêrêô và Akilêô tử đạo đã anh 
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dũng  tuyên  xưng đức  tin.  Xin  cho  chúng  con 
luôn được các ngài bênh vực chở che trước toà 
Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 12 THÁNH PĂNGRAXIÔ, TỬ ĐẠO

Thánh nhân chịu tử đạo ở Rôma, có lẽ vào cùng một  
năm  với  thánh  Nêrêô  và  thánh  Akilêô.  Theo  lưu  
truyền, thánh nhân trở thành chứng nhân tử đạo lúc  
mười bốn tuổi. Thánh nhân đã được mai táng trên  
đường Aurêlia. Tại đây, đức giáo hoàng Ximacô đã  
cho xây một thánh đường kính thánh nhân.
 
Bài đọc 2 
Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên
 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.
Thiên Chúa phán : Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên, 
thế mà tôi lại tìm điều gì khác chứ không phải 
ngặt nghèo ư ? Còn hạnh phúc của con là ở kề 
bên Chúa,  không những thế, mà chốn ẩn thân 
đặt ở Chúa Trời, vì Chúa phán Ta giải cứu và 
ban nhiều vinh dự.
 
Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Người phán : Ta vui 
với con cái loài người. Emmanuen Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta.  Người xuống trần gian để gần 
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gũi những tấm lòng tan vỡ, để ở cùng chúng ta, 
lúc  chúng  ta  lâm  cảnh  ngặt  nghèo.  Sẽ  có  lúc 
chúng ta được đem đi trên đám mây, để nghênh 
đón Chúa trên không trung, và như thế chúng ta 
sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi, nếu trong khi chờ 
đợi, chúng ta lo sao để có Người ở với chúng ta 
như bạn đường,  vì  Người sẽ đưa chúng ta về 
quê Trời, hay đúng hơn bấy giờ Người sẽ là quê 
trời, miễn là hiện nay Người là đường cho chúng 
ta. 
 
Lạy Chúa, sống trong cảnh ngặt nghèo là điều 
tốt cho con, miễn là chính Ngài ở với con, hơn là 
được trị vì mà không có Ngài, được yến tiệc mà 
không  có  Ngài,  được  vinh  hiển  mà  không  có 
Ngài. Lạy Chúa, thật là điều tốt cho con, lúc ngặt 
nghèo được ôm ấp Ngài  ;  khi  bị  lửa thiêu,  có 
Ngài ở với con hơn là ở thiên đàng mà không có 
Ngài. Vì con còn ai chốn trời xanh, bên Ngài thế 
sự thật tình chẳng ham ? Lửa thử vàng, gian nan 
thử đức, Gặp thử thách ngặt nghèo mới biết ai là 
người công chính.  Lạy Chúa,  trong hoàn cảnh 
đó, trong lúc ngặt nghèo, Ngài ở với họ. Trong 
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hoàn  cảnh  đó,  Ngài  hiện  diện  giữa  những  kẻ 
họp nhau lại nhân danh Ngài như xưa Ngài ở 
giữa ba thiếu niên. 
 
Chúng ta sợ gì, do dự chi nữa, sao còn tránh lửa 
thiêu  ?  Lửa  cháy  bừng  bừng,  nhưng  Chúa  ở 
cùng chúng ta trong lúc ngặt nghèo. Nếu Thiên 
Chúa ở với ta, ai còn chống lại ta được ? Còn nếu 
Người giải thoát ta, thì nào ai cướp được ta khỏi 
tay Người? Nào ai có thể giựt khỏi tay Người ? 
Cuối cùng, nếu Người làm cho ta vinh hiển, thì 
ai làm nhục được ta ? Nếu Người làm cho vinh 
hiển thì ai hạ nhục được ? 
 
Cho sống lâu tuổi thọ dư đầy. Dường như Người 
muốn nói rõ hơn : Ta biết nó ước mong, Ta biết 
nó khao khát, Ta biết nó ham thích điều gì. Nó 
không thích vàng bạc, không ham lạc thú, cũng 
chẳng hiếu kỳ, chẳng ham quyền chức đời này. 
Nó cho mọi sự là thiệt thòi, khinh chê mọi sự và 
coi mọi sự là đồ bỏ. Nó hoàn toàn trút bỏ chính 
mình,  không  chịu  để  cho  minh  bận  tâm  về 
những điều nó biết không thể làm cho minh thoả 
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mãn. Không phải là nó không biết mình được tác 
thành theo hình ảnh ai, mình có khả năng đạt tới 
sự cao cả nào, cũng chẳng chịu nhận mối lợi nhỏ 
mà để mất mối lợi lớn.
 
Vì vậy, Ta sẽ cho sống lâu, tuối thọ dư đầy kẻ 
mà chỉ ánh sáng thật mới bổ sức, chỉ ánh Sáng 
vĩnh cửu mới làm cho no thoả, bởi lẽ tuổi thọ ấy 
bất tận, ánh sáng ấy không tàn lụi, và sự no thoả 
ấy không biết chán.
 
Xướng đáp
X Vì lề luật Chúa, vị thánh này đã chiến đấu đến 
hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe doạ của 
người gian ác.
* Bởi người được xây dựng trên tảng đá vững 
bền.
Đ Người đã coi nhẹ cuộc sống nơi trần gian, và 
đã vào được Nước Thiên Chúa. *
 
Lời nguyện
Lạy Chúa,  xin cho Hội  Thánh Chúa được vui 
mừng trong ngày kính nhớ thánh Păngraxiô tử 
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đạo. Xin nghe lời chuyển cầu của thánh nhân mà 
cho Hội Thánh được bình an thư thái để hăng 
say phục vụ Tin Mừng. Chúng con cầu xin...
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Ngày 14 THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ
lễ kính
Thánh Matthia là người "đã theo Chúa Giêsu, kể từ  
khi  Người  chịu  phép  rửa  của  ông  Gioan,  cho  đến  
ngày Người thăng thiên." Chính vì thế, thánh nhân  
đã được các Tông Đồ chọn làm người thế chỗ của ông  
Giuđa,  để  làm  chứng  cho  Chúa  Giêsu  phục  sinh.  
Thánh nhân được kể vào Nhóm Mười Hai, như sách  
Công vụ Tông Đồ thuật lại.
 
Bài đọc 1 1 Cr 4,1-16
Chúng tôi  rao  giảng một  Đấng Kitô  bị  đóng 
đinh
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô 
tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
1 Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những 
đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ 
đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng 
tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh 
em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. 
Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả 
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thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, 
nhưng  đâu  phải  vì  thế  mà  tôi  đã  được  kể  là 
người  công  chính.  Đấng  xét  xử  tôi  chính  là 
Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì 
trước  kỳ  hạn,  trước  ngày  Chúa  đến.  Chính 
Người sẽ  đưa ra  ánh sáng những gì  ẩn khuất 
trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 
thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được 
Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
 
6 Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho 
tôi và anh Apôlô, vì lợi ích của anh em, để anh 
em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng 
có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu 
ngạo,  theo người này mà chống người khác.  7 
Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn 
có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận 
lãnh,  tại  sao lại  vênh vang như thể  đã  không 
nhận lãnh? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có 
rồi! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi! 
Phải  chi  anh  em  làm  vua,  để  chúng  tôi  cũng 
được làm vua với anh em! 9 Thật vậy, tôi thiết 
nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ 
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hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì 
chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên 
thần và loài người! 
 
10 Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em 
thì  khôn ngoan trong Đức Kitô;  chúng tôi  yếu 
đuối,  còn anh em thì  mạnh mẽ;  anh em được 
kính trọng,  còn chúng tôi  thì  bị  khinh khi.  11 
Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, 
trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; 
12  chúng  tôi  phải  vất  vả  tự  tay  làm  lụng.  Bị 
nguyền  rủa,  chúng  tôi  chúc  lành;  bị  bắt  bớ, 
chúng tôi cam chịu; 13 bị vu khống, chúng tôi 
đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên 
như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với 
mọi người. 
 
14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh 
em xấu hổ,  nhưng là để sửa dạy anh em như 
những người con yêu quý của tôi. 15 Thật thế, 
cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức 
Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi 
vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính 
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tôi đã sinh ra anh em. 16 Vậy tôi khuyên anh em: 
hãy bắt chước tôi.
 
Xướng đáp Ga 15,15 ; Mt 13,11.16
X  Thầy  không  còn  gọi  anh  em  là  tôi  tớ  nữa, 
nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy.
* Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của 
Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Đ  Anh em được  ơn  hiểu  biết  các  mầu nhiệm 
Nước Trời ;  mắt anh em thật có phúc vì được 
thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. *
 
Bài đọc 2
Lạy Chúa, xin chỉ cho biết Ngài chọn ai
 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim Khẩu, 
giám mục, về sách Công vụ Tông Đồ. 
Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa 
các  môn đệ mà nói.  Vì  ông là  một  con người 
nhiệt thành được Đức Kitô giao phó đoàn chiên 
và lại là người đứng đầu nhóm, nên bao giờ ông 
cũng lên tiếng trước tiên :  Thưa anh em, phải 
chọn  một  người  trong  chúng  ta.  Ông  để  cho 
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cộng đoàn cân nhắc ; như thế, ông vừa làm cho 
cộng đoàn kính nể những người họ đã chọn, vừa 
tránh được lòng ghen ghét có thể xảy ra.  Quả 
thật, những việc lớn lao như thế thường dễ sinh 
ra tai hoạ.
 
Vậy thì sao ? Chính Ông Phêrô không có quyền 
chọn ư ?  Dĩ  nhiên,  ông có quyền.  Nhưng ông 
không dùng quyền đó để khỏi bị coi  là người 
thiên vị. Đàng khác, ông chưa được lãnh nhận 
Thần Khí. Rồi sách Công vụ Tông Đồ kể : Họ đề 
cử hai người : ông Giuse, biệt danh là Basápba, 
cũng gọi là Giúttô, và ông Mátthia. Không phải 
chính ông, nhưng tất cả mọi người đã đề cử họ. 
Ý kiến thì chính ông đưa ra, nhưng ông cho thấy 
đó không phải là ý kiến riêng của ông, mà là do 
lời ngôn sứ xưa kia đã nói ra. Như thế, ông là 
người giải thích, chứ không phải người ra lệnh.
 
Ông nói :  Vậy phải chọn trong số những người đã  
cùng  chúng  tôi  theo  Chúa  Giêsu.  Bạn  coi,  ông 
muốn họ phải là những người chứng đã thấy tận 
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mắt, mặc dù còn phải có Chúa Thánh Thần ngự 
đến. Quả là ông rất quan tâm đến điều này.
Ông  lại  nói  :  Trong  số  những  người  đã  cùng 
chúng tôi theo Chúa Giêsu trong suốt thời gian 
Người sống giữa chúng tôi. Ông muốn nói : họ 
phải là những người đã ở với Người, chứ không 
chỉ đơn giản là những môn đệ. Dĩ nhiên, từ đầu 
đã có nhiều người đi theo Chúa Giêsu, như có 
thể  thấy  được  trong  câu  này  :  Một  trong  hai 
người  đã nghe ông Gioan nói  và  đi  theo Đức 
Giêsu.
 
Ông nói tiếp : Trong suốt thời gian Chúa Giêsu 
sống giữa chúng tôi, kể từ khi Người được ông 
Gioan làm phép rửa. Đúng thế, những gì đã xảy 
ra trước đó,  chẳng ai  biết  được,  nhưng Thánh 
Thần đã dạy cho họ biết.
 
Ông còn  nói  :  Cho  đến  ngày  Chúa  Giêsu  lìa  bỏ  
chúng ta và được rước lên trời, phải có một người  
trở  thành chứng nhân cùng với  chúng tôi  để  làm  
chứng Người đã phục sinh. Ông không nói : làm 
chứng về những điều khác, nhưng : làm chứng 
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Người  đã phục sinh mà thôi.  Quả thật,  người 
đáng tin hơn là người có thể nói được : Đấng đã 
ăn, đã uống và đã chịu đóng đinh vào thập giá, 
chính Đấng ấy đã sống lại. Vậy, người ấy không 
cần phải là chứng nhân về quá khứ, về tương lai 
hay về các dấu lạ, nhưng phải là chứng nhân về 
sự Phục Sinh mà thôi. Quả thế, những điều kia 
đã rõ ràng và hiển nhiên ; còn sự Phục Sinh thì 
đã xảy ra kín đáo và chỉ được tỏ ra cho các vị 
này mà thôi.
 
Rồi mọi người cùng nhau cầu nguyện rằng : Lạy  
Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin chỉ  
cho  thấy  Chúa,  chứ không phải  chúng con.  Họ 
kêu cầu Đấng thấu suốt lòng mọi người là phải, 
vì việc chọn lựa phải do Đấng ấy thực hiện, chứ 
không phải do những ai khác. Như thế, họ cầu 
xin với niềm tin tưởng, vì nhất thiết phải chọn 
cho được một người. Họ không nói : Xin Ngài 
chọn, nhưng xin chỉ cho thấy Ngài chọn ai, vì họ 
biết  rằng mọi  sự  đều do  Thiên Chúa ấn định 
trước. Rồi họ rút thăm. Quả thế, lúc ấy họ chưa 
nghĩ mình xứng đáng tự làm lấy việc lựa chọn, 
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nên họ muốn được một dấu chỉ nào đó tỏ cho 
biết. 
 
Xướng đáp Cv 1,24.25b.26
X  Lạy  Chúa,  chính  Chúa  thấu  suốt  lòng  mọi 
người. Xin chỉ
* cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ 
Tông Đồ.
Đ Họ rút thăm, và trúng Ông Mátthia. Ông được 
kể thêm vào số mười  một Tông Đồ.  Như thế, 
Chúa đã *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện
Lạy Chúa,  Chúa đã chọn thánh Mátthia để bổ 
sung nhóm mười  hai  Tông  Ðồ.  Cúi  xin  Chúa 
nhận lời  người  cầu thay nguyện giúp mà cho 
chúng  con  nay  đang  vui  hưởng  tình  yêu  của 
Chúa, thì mai sau cũng được kể vào số những 
người Chúa chọn. Chúng con cầu xin...
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Ngày 18 THÁNH GIOAN I, GIÁO HOÀNG, TỬ 
ĐẠO

Thánh nhân sinh tại Tốtcanô. Năm 523, người được  
bầu làm giáo hoàng. Người là nạn nhân. trong cuộc  
bách hại Hội Thánh công giáo do Têôđôríc, một ông  
vua theo giáo phái Ariô. Sau khi phái vị giáo hoàng  
này đi Contantinôpôli lo một sứ mạng mà biết trước  
thế nào cúng thất bại, ông vua này đã tống giam giáo  
hoàng vào nhà ngục ở Ravena. Người đã chết trong  
ngục năm 526.
 
Bài đọc 2
Ước gì sự sống của Đức Kitô biểu hiện nơi ta
 
Trích thư của thánh Gioan Avila, linh mục.
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ 
bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng 
đỡ ủi  an.  Người luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an 
chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để 
sau  khi  đã  được  Thiên  Chúa  nâng  đỡ,  chính 
chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian 
nan  khốn  khó.  Vì  cũng  như  chúng  ta  chia  sẻ 
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muôn vàn nỗi  khổ đau của Đức Kitô,  thì  nhờ 
Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an 
ủi.
 
Những lời trên đây là của thánh Phaolô, tông đồ. 
Ba lần người bị roi, năm lần bị đòn, một lần bị 
ném đá, rồi bị bỏ đói, vì người ta tưởng !à đã 
chết, bị người ta ngược đãi đủ cách, bị mọi thứ 
cực hình và gian lao khốn khổ, mà không phải 
một hay hai lần nhưng như chính người nói ở 
chỗ khác : Chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì 
Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được 
biểu lộ nơi chúng tôi.
 
Và trong  tất  cả  những  nỗi  khổ  cực  ấy,  người 
không kêu ca trách móc Thiên Chúa như những 
người yếu đức tin thường làm, cũng không buồn 
phiền như những kẻ háo danh và ham khoái lạc, 
không đòi Thiên Chúa giải gỡ cho khỏi những 
nỗi khổ cực ấy, như những kẻ không hiểu biết 
giá trị của những thứ đó nên tìm cách xa tránh. 
Người cũng không coi nhẹ như những kẻ khinh 
thường giá trị của những thứ đó. Nhưng một khi 



MỤC LỤC

dẹp bỏ mọi ngu xuẩn và hèn nhát, người chúc 
tụng  Thiên  Chúa  trong  chính  những  nỗi  gian 
truân và tạ ơn Đấng thi ân, như nhận được phần 
thưởng lớn. Người cho mình là hạnh phúc khi có 
thể chịu được một đôi điều để tôn kính Chúa,
 
Đấng đã chịu biết bao ô nhục cách lạ lùng để 
cứu chúng ta khỏi những nỗi ô nhục chúng ta 
phải chịu vì tội.  Chúa ban thần khí và ơn làm 
nghĩa tử Thiên Chúa để khen thưởng chúng ta. 
Nơi Người và nhờ Người, chúng ta nhận lãnh 
bảo chứng và dấu chỉ niềm vui thiên giới. 
 
Anh em rất thân mến của tôi ! Xin Thiên Chúa 
mở mắt anh em để anh em nhìn thấy biết bao 
phần  thưởng  Người  ban  cho  chúng  ta  trong 
những gì  thế gian khinh bỉ,  và chúng ta được 
vinh  hiển  dường  nào  trong  nỗi  ô  nhục,  khi 
chúng ta tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Từ 
nỗi đau buồn hiện tại mà vinh quang dành cho 
chúng ta  rực  rỡ  biết  chừng nào  !  Thiên  Chúa 
rộng mở đôi tay đón chúng ta, đôi cánh tay nhẹ 
nhàng thân ái và êm dịu biết bao, để tiếp rước 
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những  kẻ  bị  thương  tích  khi  chiến  đấu  cho 
Người. Chắc hẳn điều này mang lại một sự êm 
dịu ngọt ngào hơn mọi thứ mật ong mà công lao 
vất vả có thể sản xuất ra ở trên đời. Nếu được 
nếm thử, chúng ta sẽ hết lòng mong ước được 
đôi cánh tay ấy ấp ủ, vì ai mà chẳng khao khát 
Đấng là  tất  cả,  vừa dễ  thương,  vừa đáng ước 
mong, trừ ra con người chẳng biết ước ao bất cứ 
điều gì.
 
Vậy nếu những sự cao trọng ấy làm cho anh em 
vui  thích  và  nếu  anh  em  được  thấy  và  được 
hưởng thì anh em nên biết rằng không có con 
đường nào hoàn hảo hơn là chịu khổ. Đây là con 
đường mòn mà Chúa Kitô và những kẻ thuộc về 
Người đã đi.  Người gọi đó là con đường hẹp, 
nhưng chính nó lại  đưa thẳng tới  sự sống. Và 
như thế, Người dạy rằng nếu chúng ta đến với 
Người thì hãy theo con đường chính Người đã 
đi.  Con Thiên Chúa tiến bước trên con đường 
mòn ô nhục mà con cái loài người lại tìm kiếm 
con đường danh vọng thì thật không xứng hợp 
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chút nào. Vì trò không hơn thầy, tớ không hơn 
chủ. 
 
Xướng đáp 2 Cr 4,11.16
X Tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì 
Đức Giêsu, 
* để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ 
nơi thân xác phải chết của chúng tôi.



MỤC LỤC

THÁNG 6
THÁNG 6

Ngày 1 T JUSTINÔ, TỬ ĐẠO

Ngày 2 T MÁCSELINÔ VÀ THÁNH PHÊRÔ, TĐ

Ngày 3 T CARÔLÔ LOANGA VÀ CÁC BẠN, TĐ

Ngày 5 T BÔNIPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Ngày 6 T NOBETÔ, GIÁM MỤC

Ngày 9 T ÉPHREM, PHÓ TẾ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Ngày 11 T BANABA, TÔNG ĐỒ 

Ngày 13 T ANTÔN PAĐÔVA, LINH MỤC,TIẾN SĨ 



MỤC LỤC

Ngày 1 THÁNH JUSTINÔ, TỬ ĐẠO
Lễ nhớ 

Thánh nhân là một triết gia và là anh hùng tử đạo.  
Người sinh tại  Phơlavia Nêapôli,  ở Samaria,  trong  
một gia đình ngoại giáo, đầu thế kỷ thứ II. Sau khi  
tin Chúa Kitô,  người đã viết  nhiều tác phẩm bênh  
vực Kitô  giáo.  Trong số  đó,  còn lại  hai  tác  phẩm:  
“Minh  Giáo”  gửi  cho  hoàng đế  Antôniô,  và  “Đối  
thoại với ông Triphông”, tranh luận với người Do  
Thái.  Người  cũng  mở  một  trường  dạy  triết  lý  ở  
Rôma. Bị một đồng nghiệp tố cáo, người một lòng  
son sắt xưng đức tin trước mặt quan toà và đã được  
phúc tử đạo cùng với sáu Kitô hữu khác, quãng năm  
165, thời hoàng đế Máccô Aurêliô.

Bài đọc 2

Tôi đã theo đạo lý chân thật của các Kitô hữu
 Trích sử liệu về cuộc tử đạo của thánh Giútinô 
và các bạn.
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Sau khi bị bắt, các thánh được điệu tới tổng trấn 
Rôma, tên là Rútticô. Lúc các ngài ra trước toà 
án,  tổng  trấn  Rútticô  nói  với  thánh  Giúttinô: 
“Trước hết ngươi phải tin các thần minh và tôn 
kính hoàng đế.” Thánh Giútticô trả lời: “Các ông 
không thể tố cáo hay bắt giam chỉ vì chúng tôi 
tuân  theo  lệnh  Đức  Giêsu  Kitô,  Đấng  cứu  độ 
chúng tôi.”
 
Quan Rútticô  nói:  “Nhà ngươi  xưng tụng  học 
thuyết gì vậy?” 
Thánh Giúttinô trả lời: “Tôi đã cố học đủ thứ học 
thuyết, nhưng tôi đã theo đạo lý chân thật của 
các Kitô hữu, dù đạo lý ấy không minh nhiên 
đối với những người đang chìm đắm trong sự 
lầm lạc.” 

Tổng trấn Rútticô nói: “Đạo lý ấy mà ngươi cho 
là minh nhiên ư, hỡi tên khốn kiếp?” 
Thánh Giúttinô trả  lời:  “Phải,  vì  giáo huấn ấy 
đúng nên tôi theo đạo lý ấy.”
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Tổng trấn Rútticô nói: “Giáo huấn đó thế nào?” 
Thánh  Giúttinô  trả  lời:  “Chúng  tôi  thờ  Thiên 
Chúa của các Kitô hữu; chúng tôi tin Người là 
Đấng tạo  thành duy nhất  từ  ban đầu;  là  Hoá 
Công toàn thể thọ tạo hữu hình và vô hình; và 
chúng  tôi  tin  Chúa  Giêsu  Kitô  là  Con  Thiên 
Chúa, Đấng đã được các ngôn sứ tiên báo sẽ đến 
rao giảng ơn cứu độ cho loài người và dạy dỗ 
các môn đệ Người tuyển chọn. Và tôi là người 
phàm, nên tôi nghĩ chỉ có thể nói một vài điều, 
bởi lẽ thần tính của Người thì vô biên. Tôi công 
nhận uy tín của các ngôn sứ khi các ngài tiên báo 
Người là Con Thiên Chúa như tôi vừa nói. Quả 
thật, tôi biết các ngôn sứ được ơn trên báo cho 
biết trước về cuộc giáng lâm của Người đến với 
nhân gian.” 

Tổng trấn Rútticô nói: “Vậy ngươi là Kitô hữu 
ư?” 
Thánh  Giúttinô  trả  lời:  “Đúng  thế,  tôi  là  Kitô 
hữu.”  
Tổng  trấn  nói  với  thánh  Giúttinô:  “Hãy  nghe 
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đây, hỡi kẻ được tiếng là thông thái  và tưởng 
mình biết đạo lý thật: nếu ngươi bị đánh đòn và 
bị chặt đầu, ngươi có tin chắc là ngươi được lên 
trời không?” 

Thánh Giúttinô trả lời: “Tôi hy vọng sẽ được ở 
trên đó, nếu tôi chịu được những điều này, vì tôi 
biết rằng cho đến tận thế, Chúa vẫn dành ơn ấy 
cho những ai ăn ở ngay lành.” 

Tổng  trấn  Rútticô  nói:  “Vậy  ngươi  tưởng  là 
người  sẽ  được  lên  trời  và  nhận  phần  thưởng 
đích đáng sao?” 

Thánh Giúttinô trả lời: “Không phải là tưởng mà 
là biết rõ và chắc chắn như vậy.” 

Tổng trấn Rútticô nói: “Thôi, ta hãy đi vào vấn 
đề, vào công việc cần thiết và khẩn trương, vậy 
các ngươi hãy đồng lòng tế thần đi.” 
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Thánh Giúttinô trả  lời:  “Không ai  là  người  có 
lương  tri  mà  lại  bỏ  con  đường  đạo  nghĩa  để 
bước vào con đường vô đạo.”
 
Tổng trấn Rútticô  nói:  “Nếu không tuân lệnh, 
các ngươi sẽ phải chịu khổ hình không chút xót 
thương.” 

Thánh Giúttinô trả lời: “Chúng tôi ao ước chịu 
khổ hình vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi để 
được cứu độ, vì điều ấy mang lại cho chúng tôi 
ơn cứu độ và làm cho chúng tôi vững tin trước 
toà  chung  thẩm  của  Chúa  là  Thiên  Chúa  và 
Đấng cứu độ chúng tôi.”
 
Các  vị  tử  đạo  khác  cũng  nói  như  sau:  “Ngài 
muốn làm thế nào tuỳ ý, chúng tôi là Kitô hữu, 
chúng tôi không tế thần.” 

Tổng trấn Rútticô tuyên án: “Ai không muốn tế 
thần và tuân lệnh hoàng đế, đều phải bị đánh 
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đòn và mang đi chặt đầu, phải chịu án tử hình 
theo luật định.”
Các thánh tử đạo ngợi khen Thiên Chúa, đi tới 
pháp trường, bị chặt đầu, hoàn tất cuộc tử đạo 
khi tuyên xưng Đấng Cứu Độ.

Xướng đáp x. Cv 20,21.24 ; Rm 1,16

X Tôi  đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, không chút sợ hãi.
• Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá 
gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn 
chức vụ tôi đã nhận là làm chứng cho Tin Mừng 
về ân sủng của Thiên Chúa.
Đ Tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin 
Mừng là sức Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ 
ai  có  lòng  tin,  trước  là  người  Dothái,  sau  là 
người Hylạp. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giúttinô tử 
đạo ơn hiểu biết sâu xa về Ðức Kitô,  nhờ suy 
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tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi  là 
điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện 
giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng 
sai  lầm  và  cương  quyết  giữ  vững  niềm  tin. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày  2  THÁNH  MÁCSELINÔ  VÀ  THÁNH  
PHÊRÔ, TỬ ĐẠO 

Hai vị thánh được kính nhớ hôm nay đã chịu tử đạo  
ở Rôma,  dưới  thời  hoàng đế  Điôclêxianô  năm 304  
hoặc 305. Người lý hình đã thuật lại cho đức giáo  
hoàng Đamaxô biết: người ta đã bắt hai vị tự tay đào  
huyệt cho mình trước khi chết, và hai vị đã làm công  
việc ấy trong tinh thần vui tươi. 
 
Bài đọc 2
Cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, họ cũng sẽ 
được an ủi với Người
 
Trích lời khuyên của linh mục Ôrigiênê về việc 
tử đạo. 

Nếu chúng ta đi từ cõi chết sang cõi sống, nghĩa 
là từ chỗ không tin đến chỗ tin, mà vì vậy thế 
gian ghét chúng ta, thì chúng ta đừng lấy làm lạ. 
Ai không đi từ cõi chết sang cõi sống, mà cứ ở lì 
trong  sự  chết,  thì  không  thể  yêu  mến  những 
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người đã từ căn nhà tối tăm của sự chết nếu nói 
được như vậy để bước vào lâu đài tràn ngập ánh 
sáng của sự sống được xây bằng những viên đá 
sống động.
 
Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, 
vậy tôi xin nói: chúng ta cũng phải hy sinh mạng 
sống, không phải vì chính Người, mà vì chúng 
ta; tôi thiết tưởng đó là vì những kẻ cần được 
chúng ta xây dựng bằng cuộc tử đạo của chúng 
ta.
 
Hỡi bạn Kitô hữu, đây là thời chúng ta phải hiên 
ngang. Thánh Phaolô nói:  Không phải chỉ có thế;  
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng,  
ai gặp gian truân, thì quen chịu đựng; ai quen chịu  
đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công  
nhận là trung kiên, ai được công nhận là trung kiên,  
thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta  
sẽ không thất vọng!  Nhưng Thiên Chúa đã đổ tình  
yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần  
mà Người ban cho chúng ta. 
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Nếu  cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ  
đau của Đức Kitô,  thì  nhờ Người,  chúng ta  cũng  
được chứa chan niềm an ủi. Chúng ta hãy hết sức 
vui mừng đón nhận những nỗi khổ đau của Đức 
Kitô, và ước gì những nỗi khổ đau ấy tràn ngập 
nơi  chúng  ta,  nếu  chúng  ta  muốn  được  ngập 
tràn an ủi, vì tất cả những ai khóc lóc sẽ được ủi 
an. Nhưng có một lẽ mức độ không đều, vì nếu 
ai cũng được an ủi như nhau, thì đã không có lời 
chép: Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ  
đau của Đức Kitô,  thì  nhờ Người,  chúng ta  cũng  
chứa chan niềm an ủi.
 
Ai thông phần đau khổ với Đức Kitô, thì cũng 
thông  phần an  ủi  với  Người,  tương  xứng với 
phần đau khổ mình đã cha sẻ với Người. Những 
điều này, anh em học được nơi thánh Phaolô là 
người đã nói một cách thân tình như sau: Chúng 
tôi biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng  
tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như  
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vậy. 
 
Thiên Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia: Ta đã nhận  
lời  ngươi vào thời Ta thi  ân, phù trợ ngươi trong  
ngày Ta cứu độ. Vậy có lúc nào đáng là thời Thiên 
Chúa thi ân hơn là lúc, vì trung thành yêu mến 
Thiên Chúa trong Đức Kitô, chúng ta được quân 
lính  long  trọng  điệu  ra  trước  thế  gian,  như 
những người vinh thắng, chứ không phải như 
những kẻ chiến bại. 
 
Quả thế, các vị tử đạo được cùng với Đức Kitô 
truất phế quyền lực thần thiêng và được cùng 
người toàn thắng. Các đấng đã cùng chịu đau 
khổ với Người, nên cũng được thông chia những 
chiến  công  lẫy  lừng  do  những  đau  khổ  của 
Người đem lại. Còn ngày nào đáng gọi là ngày 
cứu độ hơn là ngày anh em ra khỏi  trần gian 
cách hiển hách như vậy?
 
Thế nên tôi nài xin anh em đừng làm gì gây cho có  
ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về  
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công việc phục vụ của chúng ta. Trái lại, trong mọi  
sự,  anh em hãy chứng tỏ mình là những thừa tác  
viên của Thiên Chúa,  những người chịu đựng rất  
mực kiên trì.  Anh em hãy thưa lên: Giờ đây, con  
biết đợi trông gì, lạy Chúa ? Hy vọng của con đặt ở  
nơi Ngài.

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  khi  ban  ơn  cho  hai  thánh  tử  đạo 
Mácselinô và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng 
đức tin,  Chúa  đã cho  chúng con nghiệm thấy 
rằng Chúa luôn giữ gìn chở che Giáo Hội. Vì lời 
hai thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng 
con được bắt chước các ngài mà giữ vững niềm 
tin như thế. Chúng con cầu xin...
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Ngày 3 THÁNH CARÔLÔ LOANGA VÀ CÁC  
BẠN, TỬ ĐẠO

lễ nhớ
 
Cùng với hai mươi vị tử đạo Ugăngđa này, trang sử  
về các chứng nhân tử đạo những thế kỷ đầu lại tái  
diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu  
được ít lâu. Bốn vị trong số đó được thanh tẩy ngay  
trước lúc hành hình. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở  
Numunguntô  (năm 1886)  thuộc  lớp  tuổi  từ  mười  
sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Kiditô mới  
có mười ba tuổi.
 
Bài đọc 2
Vinh quang của các vị tử đạo là dấu chỉ về một 
cuộc tái sinh
 
Trích bài giảng của đức giáo hoàng Phaolô VI 
trong lễ phong thánh các vị tử đạo Ugăngđa.
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Các vị tử đạo Phi châu này đã thêm một trang 
mới vào Danh Bộ Các Thánh Tử Đạo, vào cuốn 
sổ ghi tên những người chiến thắng. Trang sách 
đó cho thấy những sự việc vừa bi thảm, lại vừa 
cao  đẹp.  Chúng  tôi  coi  đó  là  những  trang  sử 
xứng đáng tiếp nối những bài tường thuật hiển 
hách  về  châu Phi  ngày xưa.  Chúng ta,  những 
con người của thời đại hôm nay, những người 
kém lòng tin, chúng ta vẫn tưởng rằng sẽ không 
bao giờ lại có những trang hùng tráng như xưa. 
 
Thánh  Âutinh  và  thánh  Pruđenxiô  đã  kể  lại 
những thành tích đầy xúc động của các vị tử đạo 
ở Silium, ở Cácthagô, và của các vị tử đạo trong 
“Đoàn Người Trắng Thành Utica” (300 vị  chết 
trong hầm vôi đang sôi). Thánh Gioan Kim Khẩu 
thì hết lời tán dương các vị tử đạo Aicập. Những 
thành tích của tất cả các vị vừa được nhắc đến 
cùng với thành tích của các vị tử đạo trong cuộc 
bách hại của người Văngđan xưa, ai có thể ngờ 
rằng thời nay lại  được tiếp nối bởi những câu 
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chuyện  mới  không  kém  nét  hào  hùng,  không 
kém phần hiển hách.
 
Phi châu ngày xưa có các vị đại tử đạo và các bậc 
chứng nhân đức tin, những nhân vật nghìn năm 
không quên như thánh Síprianô, thánh Phêlixita, 
thánh Pepêtua, và nhất là thánh Âutinh. Trước 
đây, ai có thể tiên đoán rằng sau các vị đó sẽ có 
ngày chúng ta còn được kể thêm danh tánh rất 
thân  thương  của  thánh  Carôlô  Loanga,  thánh 
Mátthia Mulumba, thánh Calemba và hai mươi 
đồng bạn tử đạo. Cả những vị thuộc Giáo Hội 
Anh Giáo đã chịu chết vì danh Đức Kitô cũng 
cần phải được nêu danh nữa.
 
Các thánh tử đạo Phi châu nói đây đã mở đầu 
một kỷ nguyên mới, không phải là kỷ nguyên 
bách hại và tranh chấp, nhưng là kỷ nguyên tái 
sinh  về  cả  hai  mặt  đạo  cũng  như  đời.  
Phi châu đã được tưới bằng máu của các vị tử 
đạo mới này, những vị tử đạo đầu tiên trong kỷ 
nguyên chúng ta  ước chi cũng là những vị cuối 
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cùng, vì lễ toàn thiêu của các ngài cao quý và đắt 
giá biết bao!  Phi châu đã được tự do và độc lập. 
Quả thật, Phi châu đang tái sinh.
Người ta đã nghiền nát các ngài một cách tàn 
bạo. Thật khủng khiếp nhưng cũng đầy ý nghĩa, 
vì  sự tàn bạo đó ai  cũng thấy là đã phát sinh 
những động lực mạnh mẽ khiến hình thành một 
dân mới  mới về phương diện đạo đức . Một nếp 
sống tinh thần mới được kiến tạo để truyền lại 
cho hậu thế. Nếp sống đó phải là một biểu tượng 
nói lên sự chuyển biến và phải chuyển biến thật 
sự. 
 
Trước đây là một lối sống đơn sơ mộc mạc, tuy 
không thiếu những giá trị nhân bản đáng quý, 
nhưng người ta lại bị ràng buộc trong tình trạng 
nô lệ chính mình, khiến cho lối sống đó không 
còn  đáng trọng,  không  đứng vững được  nữa. 
Nay phải bước qua một nền văn minh hướng tới 
những biểu lộ cao quý nhất của tinh thần con 
người,  tới  những  hình  thái  thượng  đẳng  của 
cuộc sống xã hội.



MỤC LỤC

Xướng đáp
X Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức 
tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ 
của  Người  chứng  giám,  và  cả  Đức  Kitô  cũng 
chứng giám nữa.
• Ôi  vinh  hiển  dường  bao,  hạnh  phúc  biết 
chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên 
Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội 
triều thiên cho người chiến thắng.
Đ Ta hãy võ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm 
chiến : tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải 
nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nẩy sinh 
thêm nhiều Kitô hữu.  Xin cho máu của thánh 
Carôlô Loanga và các bạn đã tưới xuống cánh 
đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi 
dào. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 5 THÁNH BÔNIPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ 
ĐẠO

Thánh  nhân  sinh  tại  Anh  quốc  quãng  năm  673.  
Người nhập đan viện Ixơte và được đức giáo hoàng  
Ghêgôriô  II  đổi  tên  Uynphơrít  thành  Bôniphaxiô.  
Người là tông đồ của nước Đức và là người tổ chức  
lại  Hội  Thánh nhiều miền.  Sau khi  được đức giáo  
hoàng tấn phong giám mục (năm 722),  người  rảo  
khắp nước Đức, lập các giáo phận và các đan viện  
trong  đó  có  đan  viện  Phunđa.  Người  bị  sát  hại  ở  
Đốccum (Hàlan) cùng với năm mưới hai đồng bạn  
năm 754.

Bài đọc 2
Mục tử chuyên cần lo lắng cho đoàn chiên của 
Đức Kitô
 
Trích thư của thánh Bôniphát, giám mục tử đạo
 
Hội Thánh ví  như một con tàu lớn đang vượt 
biển trần thế, và đang bị mọi thứ sóng gió thử 
thách  trong  cuộc  đời  này  tấn  công,  nên  Hội 
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Thánh không thể bị trôi dạt đi mà phải được lèo 
lái.  
 
Về điều này, chúng ta đã có gương sáng của các 
giáo phụ đầu tiên: Cơlêmentê, Conêliô và nhiều 
vị khác ở thành phố Rôma, Síprianô ở Cácthagô, 
Athanaxia ở Alêxanria. Dưới thời các hoàng đế 
ngoại giáo, các ngài đã lèo lái con tàu của Đức 
Kitô, hay đúng hơn là hiền thê rất yêu quý của 
Người, tức là Hội Thánh ; lèo lái bằng cách dạy 
dỗ, bảo vệ, chịu vất vả và chịu đau khổ đến mức 
đổ máu mình ra. 
 
Khi  nghĩ  về  các  vị  này  và  những người  khác 
giống như các ngài,  tôi thật kinh hoàng; sự sợ 
hãi run rẩy ập xuống trên tôi và bóng tối của tội 
lỗi tôi gần như phủ lấp tôi. Tôi sẵn sàng và rất 
vui  lòng rời  ngay khỏi  tay lái  con thuyền Hội 
Thánh mà tôi đã một lần nhận lấy, nếu tôi tìm 
thấy một sự chuẩn nhận từ gương sống của các 
giáo phụ hoặc từ lời Kinh Thánh. 
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Bởi vì cuộc đời là như thế, và vì sự thật có thể bị 
quấy nhiễu nhưng không thể bị thua hoặc bị lừa 
dối,  nên  tâm hồn  mệt  mỏi  của  chúng  ta  phải 
chạy tới nương ẩn nơi Đấng đã phán qua vua 
Salômon : Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,  
chớ hề cậy vào hiểu biết của con. Nhận biết Người  
trong mọi đường đi nước bước, và chính Người sẽ  
dẫn đưa bước chân con. Và ở một nơi khác: Danh  
ĐỨC CHÚA là  tháp canh kiên vững,  chính nhân  
chạy đến là được an toàn.
 
Chúng ta hãy đứng vững trong sự công chính và 
đợi chờ Chúa giúp chúng ta. Chúng ta hãy thưa 
với Người: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn  
là nơi chúng con trú ẩn.
 
Chúng ta hãy tin tưởng vào Đấng đã đặt gánh 
nặng lên vai chúng ta. Những gì chúng ta không 
thể  tự  mình  mang  nổi  thì  hãy  mang  lấy  nhờ 
Người là Đấng Toàn Năng, Đấng đã từng phán: 
Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
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 ta hãy đứng vững trong cuộc chiến vào ngày 
của Chúa, bởi vì những ngày quẫn bách và gian 
truân  đã  ập  xuống  trên  chúng  ta.  Nếu  Chúa 
muốn, chúng ta hãy chết vì lề luật thánh của cha 
ông chúng ta, để đáng được hưởng gia tài vĩnh 
cửu với các ngài.
 
Chúng  ta  chớ  nên  như  những  con  chó  câm, 
những lính canh thinh lặng, kẻ chăn thuê chạy 
trốn sói dữ ; nhưng chúng ta hãy là những mục 
tử chuyên chăm, biết lo lắng cho đoàn chiên của 
Chúa Kitô, biết rao giảng mọi ý định của Thiên 
Chúa  cho  hết  mọi  người  thuộc  mọi  tầng  lớp 
cũng như tuổi tác, cho kẻ lớn cũng như người 
bé,  cho người  giàu cũng như kẻ  nghèo,  trong 
mức độ Thiên Chúa giúp sức cho, lúc thuận tiện 
cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, theo cách 
thức  như  thánh  Ghêgôriô  đã  chép  trong  sách 
mục vụ.

Xướng đáp 1 Tx 2,8 ; Gl 4,19
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X Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn 
sàng hiến cho anh em không những Tin Mừng 
của  Thiên  Chúa,  mà  cả  mạng  sống  chúng  tôi 
nữa, vì
• anh em đã trở nên những người thân yêu 
của chúng tôi.
Đ Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi 
mà tôi phải sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức 
Kitô được thành hình nơi anh em. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa,  thánh Bôniphát giám 
mục đã dùng lời nói mà rao giảng đức tin và lấy 
máu  đào  để  minh  chứng.  Vì  lời  thánh  nhân 
chuyển cầu,  xin cho chúng con giữ vững lòng 
tin, và lấy cả cuộc đời mà can đảm tuyên xưng 
lòng tin đó. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 6 THÁNH NOBETÔ, GIÁM MỤC

Thánh nhân sinh năm 1080. Vốn là kinh sĩ ở Xanten  
(Rêmani), người cùng một số anh em muốn theo một  
nếp sống theo tinh thần Tin Mừng sát hơn. Vì thế  
các  vị  đã  định  cư  ở  Pơrêmôngtrê,  gần  thành  phố  
Lăng, nước Pháp. Tại đây, thánh nhân đã lập một  
cộng đoàn gồm các kinh sĩ sống theo Tu luật (năm  
1120). Ít lâu sau, thánh nhân được đặt làm giám muc  
Mácđêbua và nỗ lực canh tân Hội Thánh tại nước  
Đức. Người qua đời năm 1134.

Bài đọc 2
Lớn với người lớn, bé với kẻ bé

Trích hạnh thánh Nobetô, giám mục.

Thánh Nobetô thật xứng đáng kể vào số những 
người đã từng dấn thân cách hữu hiệu hơn cả, 
trong  cuộc  canh  tân  của  đức  giáo  hoàng 
Ghêgôriô.  Thật  thế,  ngài  là  người  đầu tiên đã 
muốn thiết  lập  một  hàng giáo  phẩm vừa dấn 
thân để sống đời sống Phúc Âm chân chính, vừa 



MỤC LỤC

hoạt động tông đồ ; họ sẽ là những người khiết 
tịnh và nghèo khó, đón nhận “cả những y phục 
lẫn đồ trang sức của con người mới : y phục là 
áo dòng, đồ trang sức là là phẩm chức linh mục” 
; họ ước ao “sống theo Kinh Thánh và được Đức 
Kitô làm thủ lãnh.” Ngài thường khuyên họ ba 
điều:  “Sạch  sẽ  đối  với  bàn  thờ  và  phụng  vụ 
thánh ; khi hội họp với nhau, dám sửa sai những 
sự thái quá cũng như những sự chểnh mảng ; 
chăm sóc và mở cửa đón tiếp người nghèo.” 
 
Cùng với các linh mục là những người giữ vai 
trò của các Tông Đồ trong tu viện, ngài đã liên 
kết họ với thật nhiều tín hữu nam cũng như nữ 
như trong thời Hội Thánh sơ khai, đến nỗi nhiều 
người nói rằng: kể từ thời các thánh Tông Đồ, 
không một vị sáng lập nào, trong một thời gian 
ngắn ngủi như vậy, đã chinh phục về cho Đức 
Kitô được nhiều người bắt chước đời sống hoàn 
thiện như thế.
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Trở thành tổng giám mục, ngài kêu gọi anh em 
của ngài cùng dẫn dắt miền Văngđê đến với đức 
tin; ngài cố gắng đưa hàng giáo sĩ trong địa phận 
của ngài vào cuộc canh tân bất chấp sự ồn ào và 
dao động trong dân chúng. 

Sau hết, sự say mê chính yếu của ngài là gìn giữ 
và phát triển mối giao hảo giữa Toà Thánh và đế 
quốc mà bảo vệ được sự tự do tuyển chọn hàng 
giáo sĩ, đến nỗi đức giáo hoàng Innôcentê II đã 
viết cho ngài: “Toà Thánh hết lòng cảm ơn con là 
người rất tận tuỵ”, còn hoàng đế thì đặt ngài làm 
đại chưởng ấn của đế quốc.
 
Mọi  việc  ấy,  ngài  thi  hành  với  một  lòng  tin 
không hề lay chuyển; Người ta nói rằng : Nobetô 
trổi vượt về đức tin, cũng như Bênađô trổi vượt 
về đức mến.” Hơn nữa, trong giao tiếp ngài thật 
hoà nhã, “lớn với người lớn, bé với kẻ bé, thật dễ 
thương với hết mọi người”. Sau hết, ngài rất lợi 
khẩu: “Ngài muốn dùng Lời Chúa như lửa thiêu 
huỷ các nết xấu, rèn luyện các nhân đức”, ngài 
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ân cần lấy sự khôn ngoan mà trau dồi các tâm 
hồn. Ngài chiêm ngắm và năng suy niệm những 
mầu nhiệm của Thiên Chúa, rồi can đảm truyền 
đạt những mầu nhiệm ấy.

Xướng đáp 2 Tm 4.2.5 ; x Cv 20.28
X Anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc 
thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy 
biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng 
nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ.
• Trong mọi sự, anh hãy chịu đựng đau khố, 
làm công việc của người loan báo Tin Mừng.
Đ Anh hãy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên mà 
Thánh Thần đã đặt anh làm người coi sóc, hãy 
chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho Hội Thánh 
một vị giám mục rất nổi danh về đời sống cầu 
nguyện và lòng nhiệt thành của người mục tử là 
thánh Nobetô. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin 
Chúa sai những người mục tử vừa ý Chúa đến 
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hướng  dẫn  chúng  con  tới  nguồn  ơn  cứu  độ. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày  9  T  ÉPHREM,  PHÓ  TẾ,  TIẾN  SĨ  HỘI  
THÁNH
 
Thánh nhân sinh tại Nixíp, quãng năm 306. Người  
lãnh chức vụ phó tế và thi hành sứ vụ tại quê nhà và  
tại Êđétxa. Vào lúc người Ba Tu nổi dậy (năm 363),  
phó tế Érem đang phụ trách trường thần học ở Nixíp.  
Người cùng với các học trò phải lánh sang Êđétxa,  
tại đây người đã qua đời năm 373. Thánh nhân đã  
sống một cuộc đời chiêm niệm cùng với khổ chế gắt  
gao. Chính từ ngọn lửa nội tâm của người đã phát  
lên bài  thi  ca khiến cho người được mệnh danh là  
“cây đàn của Thánh Thần”.

Bài đọc 2
 
Kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử là hình 
bóng của thế giới thần linh 
 
Trích bài giảng của thánh Éprem, phó tế. 
Lạy Chúa,  xin dùng ánh sáng ban ngày là  ơn 
hiểu biết Chúa ban, mà xua đuối bóng tối ban 
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đêm khỏi tâm trí chúng con, để, khi tâm trí được 
soi sáng, chúng con phụng sự Chúa với tấm lòng 
đổi mới và trong sạch. Lúc mặt trời mọc lên là 
lúc loài người bắt đầu làm việc. Lạy Chúa, xin 
điểm trang lòng trí chúng con thành nơi cư ngụ 
cho ngày không có lúc tàn. Xin cho chúng con 
được thấy nơi con người chúng con sự sống do 
ơn phục sinh mang lại, và cũng xin đừng để cho 
bất cứ điều gì đẩy lòng trí chúng con xa niềm 
hoan lạc  của  Chúa.  Lạy  Chúa,  xin  in  vào  con 
người  chúng con dấu ấn của  ngày  không tuỳ 
thuộc  sự  xoay  chuyển  của  mặt  trời,  nhờ  việc 
chúng con chuyên cần tìm biết Chúa. 
 
Nhờ các bí tích của Chúa. hằng ngày chúng con 
được  tiếp  đón  Chúa  và  rước  Chúa  vào  trong 
thân xác chúng con, xin làm cho chúng con xứng 
đáng cảm nghiệm trong con người chúng con sự 
phục sinh mà chúng con trông đợi. Cùng với ơn 
bí tích thánh tẩy, chúng con cất giấu kho tàng 
của Chúa trong thân xác chúng con, xin cho kho 
tàng ấy được gia tăng nhờ bàn tiệc các bí tích của 
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Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng trong 
ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, nhờ bàn tiệc thần 
linh  của  Chúa,  chúng  con  được  mang  lấy  kỷ 
niệm của Chúa trong con người chúng con, xin 
cho chúng con được thực sự sở hữu kỷ niệm ấy 
trong ngày sống lại mai sau.
 
Xin cho chúng con hiểu được chúng con sẽ xinh 
đẹp như thế nào nhờ vẻ đẹp thần linh. Vẻ đẹp 
ấy, ý muốn bất diệt của Chúa đã làm nảy sinh 
trong chính thân phận phải chết của chúng con. 
Lạy  Đấng  cứu  độ  chúng  con,  việc  Chúa  chịu 
đóng đinh trên thập giá đã kết thúc cuộc sống 
trong xác phàm, xin cho chúng con được đóng 
đinh lòng trí chúng con để tiên báo cuộc sống 
thần linh. Lạy Chúa, xin cho sự phục sinh của 
Chúa làm cho con người thuộc linh của chúng 
con được lớn lên. Xin cho cuộc chiêm ngưỡng 
các  mầu nhiệm của Chúa thành gương soi  để 
chúng con nhận biết con người thuộc linh ấy. 
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Lạy Đấng cứu độ chúng con, kế hoạch thần diệu 
của Chúa là hình bóng của thế giới thần linh, xin 
cho chúng con được chạy mau trong thế giới ấy 
như những con người thuộc linh.
 
Lạy Chúa, xin đừng để lòng trí chúng con thiếu 
sự  mặc  khải  thần  linh  của  Chúa  và  đừng rút 
khỏi chi thể chúng con sức nóng dịu dàng của 
Chúa. Nọc chết tiềm tàng trong thân xác chúng 
con gây nên sự hư nát cho con người chúng con; 
xin  lấy  tình  yêu  thần  linh  của  Chúa  rảy  trên 
chúng  con  để  chúng  con  tẩy  sạch  khỏi  lòng 
chúng con hiệu quả của nọc chết. Lạy Chúa, xin 
ban cho chúng con biết hối hả tiến về thành trì 
của chúng con, và xin cho chúng con được nhờ 
mặc khải mà chiếm hữu thành trì  ấy như ông 
Môsê  được  đứng  trên  đỉnh  núi  mà  nhìn  Đất 
Hứa.

Lời nguyện
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Lạy Chúa là Ðấng nhiệm mầu khôn tả, Chúa đã 
ban cho thánh Éprem phó tế ơn linh hứng và sức 
mạnh của Thánh Thần, để thánh nhân vừa hỷ 
hoan ca tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết tình 
phụng sự một mình Chúa mà thôi. Xin tuôn đổ 
ơn Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con để 
chúng con cũng mến yêu phụng sự Chúa hết dạ 
hết lòng. Chúng con cầu xin...
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Ngày 11 THÁNH BANABA, TÔNG ĐỒ 
lễ nhớ

Thánh nhân quê ở đáo Sýp. Ít lâu sau lễ Ngũ Tuần,  
người  có  mặt  trong  cộng  đoàn  Giêrusalem,  rồi  ở  
Anti–ôkhia, nơi người đã giới thiệu ông Saolê thành  
Tácxô với các anh em. Người đã cùng với ông Phaolô  
đi loan báo Tin Mừng cho Tiểu Á, nhưng sau người  
trở lại đảo Sýp. Thánh Banaba, với cái nhìn rộng rãi,  
khoáng đạt, đã giữ vai trò chủ yếu trong tiến trình  
truyền giáo của Hội Thánh. 

Bài đọc 2

Chính anh em Ià ánh sáng cho trần gian 

Trích  khảo  luận  của  thánh  Crômaxiô,  giám 
mục, về Tin Mừng theo thánh Mátthêu. 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành  
xây  trên  núi  không  tài  nào  che  giấu  được.  Cũng  
chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng  



MỤC LỤC

đặt trên đế, và nó sẽ soi sáng cho mọi người trong  
nhà. Chúa đã gọi các môn đệ là muối cho đời, vì 
trái tim con người bị quỷ dữ làm cho ra nhạt, thì 
các ông đã lấy khôn ngoan bởi trời mà ướp cho 
mặn lạí. Bây giờ, Người gọi các ông là ánh sáng 
cho trần gian,  vì  Người  là  ánh sáng vĩnh cửu 
đích thực đã chiếu soi các ông, khiến các ông lại 
trở nên ánh sáng chiếu soi đêm tối.

Người là "Mặt Trời công chính", nên Người cũng 
có thể gọi các môn đệ là  ánh sáng cho trần gian. 
Các ông như những tia sáng rạng ngời. Qua các 
ông,  Người  tuôn  đổ  ánh  sáng  thông  biết  của 
Người  xuống  toàn  cõi  địa  cầu.
Quả vậy, các ông đã chiếu giãi ánh sáng chân lý 
mà xua đuổi bóng tối lầm lạc ra khỏi lòng người.

Chúng ta cũng thế, chúng ta đã được các môn đệ 
của Chúa sáng soi,  nên trước đây chúng ta là 
bóng tối, nay được trở thành ánh sáng như lời 
thánh Phaolô tông đồ nói : Xưa kia anh em là bóng  
tối,  nhưng bây giờ trong Chúa,  anh em lại  là  ánh  
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sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. 
Người còn nói: Tất cả anh em là con cái ánh sáng,  
con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm,  
cũng không thuộc về bóng tối.
 
Thánh Gioan cũng quả quyết thật chí  lý trong 
thư của người rằng: Thiên Chúa là ánh sáng. Ai 
ở lại trong Chúa thì cũng ở lại trong ánh sáng, 
như chính Thiên Chúa ở  trong ánh sáng.  Thế 
nên, chúng ta vui mừng vì được giải thoát khỏi 
bóng  tối  lầm  lạc,  thì  luôn  luôn  phải  bước  đi 
trong  ánh  sáng  như  con  cái  ánh  sáng.  Thánh 
tông đồ Phaolô dạy:  Giữa một thế hệ gian tà sa  
đoạ, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên  
vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. 

Nếu không làm như thế, chúng ta là những kẻ 
bất tín bất trung, và vì vậy, sẽ bị coi như tấm 
màn trùm lên che lấp mất lợi ích của ánh sáng 
cần thiết kia, khiến cả chúng ta lẫn người khác 
đều bị thiệt thòi. Vì thế, chúng ta đã biết và đã 
đọc thấy rằng: Chúng ta sẽ phải chịu hình phạt 
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thích đáng như kẻ đã nhận nén bạc để sinh lợi 
cho Nước Trời, nhưng lại muốn cất giấu đi hơn 
là ký thác ở ngân hàng. 

Thế  nên,  ngọn  đèn  đã  được  thắp  sáng  để  ta 
dùng mà lo cho mình được ơn cứu độ, ngọn đèn 
ấy phải luôn cháy sáng trong ta. Ngọn đèn ấy 
chính là những huấn lệnh bởi trời  và ân sủng 
thiêng liêng mà chúng ta đã nhận được, như lời 
vua Đavít nói:  Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con  
bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Vua Salômôn 
cũng nói: Giáo huấn của Lề Luật là ánh sáng. 

Vậy  ngọn  đèn  ấy,  tức  là  Lề  Luật  và  đức  tin, 
chúng  ta  không  được  che  khuất,  nhưng  phải 
luôn đặt trong Hội Thánh như trên đế cao, để nó 
đem lại ơn cứu độ cho muôn người, hầu chính 
chúng ta được hưởng ánh sáng chân lý, và mọi 
tín hữu cũng đều được chiếu soi. 

Xướng đáp Cv 11,23-24
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X Khi đến Antiôkhia và thấy ơn Thiên Chúa, ông 
Ba–naba mừng rỡ.
• ông là  người  tốt,  đầy  ơn Thánh Thần và 
lòng tin.
Đ Ông khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng 
Chúa. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  truyền  phải  dành  riêng 
thánh  Banaba  là  một  người  đầy  lòng  tin  và 
Thánh Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về 
với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói 
và việc làm mà trung thành loan báo Tin Mừng 
Đức  Kitô  như  thánh  nhân  đã  can  đảm  rao 
truyền. Chúng con cầu xin...
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Ngày  13  T  ANTÔN  PAĐÔVA,  LINH  MỤC,
TIẾN SĨ 
lễ nhớ

Chào  đời  khoảng  cuối  thế  kỷ  XII,  tại  Lítbon,  
Bồđàonha, nhập hội kinh sĩ thánh Âutinh, nhưng sau  
khi làm linh mục được ít lâu, thánh Antôn hâm mộ  
lý tưởng sống Tin Mừng của thánh Phanxicô. Người  
đã đến Átxidi, sống bên cạnh thánh Phanxicô (năm  
1221).  Với  tài  năng  giảng  thuyết  ngoại  thường,  
người được phái qua Pháp là nơi các giáo thuyết của  
phái Catha đang hoành hành. Người lập tu viện ở  
Bơrivơ  La  Gaiác.  Thánh  nhân  là  người  đầu  tiên  
trong dòng dạy thần học cho anh em. Người qua đời  
tại Pađôva sau khi giảng tĩnh tâm mùa Chay tại đó  
năm 1231.

Bài đọc 2
Lời  nói  sẽ  hùng  hồn  khi  có  việc  Iàm  minh 
chứng
 



MỤC LỤC

Trích bài giảng của thánh Antôn Pađôva, linh 
mục.
Ai đầy Thánh Thần thì nói được nhiều thứ tiếng. 
Nhiều  thứ  tiếng  đây  có  ý  hiểu  là  những  lời 
chứng về Đức Kitô như khiêm nhường, nghèo 
khó,  kiên  nhẫn  và  tuân  phục.  Chúng  ta  nói 
những thứ tiếng đó, khi tỏ cho người khác thấy 
nơi chúng ta các nhân đức nói trên. Lời nói sẽ 
hùng hồn khi có việc làm minh chứng. 
 
Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói 
nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị 
Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây 
vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi. 
Thánh Ghêgôriô nói:  “Quy luật cho nhà giảng 
thuyết là phải thực hành điều mình rao giảng.” 
Ai dùng việc làm mà phá huỷ đạo lý luật dạy, 
thì dù có dạy luật, cũng chỉ là khoác lác ba hoa. 
 
Xưa  kia  các  Tông Đồ nói  nhiều thứ  tiếng tuỳ 
theo khả năng Thánh Thần ban cho. Phúc thay 
cho ai nói tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban 
cho, chứ không theo sức riêng mình ! Quả thật, 
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có những người nói theo suy nghĩ riêng, lại có kẻ 
ăn cắp lời của kẻ khác, rồi trình bày cho đó là 
của  mình.  Về  những  người  ấy  và  những  kẻ 
giống  như  họ  thì  Chúa  đã  nói  trong  sách 
Giêrêmia như sau: Này Ta chống lại các ngôn sứ 
ăn cắp lời  của Ta phán với kẻ này người kia,  
sấm ngôn của Đức Chúa. 
 
Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi 
của  mình  mà  tuyên  sấm,  sấm  ngôn  của  Đức 
Chúa.  Này  Ta  chống  lại  những  kẻ  dựa  vào 
những giấc  chiêm bao dối  trá  mà tuyên sấm,  
sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng kể lại các chiêm 
bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối 
trá  cùng  những  chuyện  khoác  lác  ba  hoa  của 
chúng.  Chính Ta,  Ta đã không phái  chúng đi, 
cũng chẳng truyền lệnh cho chúng; đối với dân 
này, chúng thật vô tích sự,  sấm ngôn của Đức 
Chúa.  
 
Vậy,  chúng ta  hãy nói  tuỳ theo khả năng của 
Thánh Thần đã ban cho. Chúng ta hãy lấy lòng 
khiêm nhường và sốt sắng xin Người đổ tràn ơn 
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thánh xuống trên chúng ta, để chúng ta hoàn tất 
ngày lễ Ngũ Tuần nhờ việc kiện toàn năm giác 
quan và tuân giữ mười điều răn, đồng thời để 
chúng ta được đầy tràn tinh thần ăn năn sám 
hối, được đốt cháy bởi lưỡi lửa của Thánh Thần 
mà tuyên xưng đức tin,  và sau cùng,  một  khi 
được đốt cháy và sáng soi trong ánh quang của 
muôn  vàn  thần  thánh,  chúng  ta  đáng  được 
hưởng kiến một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Xướng đáp x. Hs 14,6b ; x. Tv 91 (92),13 ; x. Hc 
24,12
X Người công chính sẽ vươn lên khác nào bông 
huệ,
*  muôn  đời  sẽ  lớn  mạnh  trước  Thánh  Nhan,
Đ được tán dương giữa cộng đoàn chư thánh. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
ban cho dân Chúa một nhà gíảng thuyết lừng 
danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo 
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khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời 
thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết 
trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để 
được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. 
Chúng con cầu xin...
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NGÀY 3 THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 
Lễ kính 
Vào  lúc  Đức  Giêsu  chịu  thương  khó  và  phục 
sinh, khuôn mặt thánh Tôma nổi bật. Trong bữa 
ăn tối,  đáp lại thắc mắc của người,  Đức Giêsu 
nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là 
sự sống” (Ga 14,6). Khi nghe nói về Chúa Giêsu 
sống lại, vị Tông đồ này không tin ngay. Mãi tới 
lúc Chúa Giêsu cho người thấy tay và cạnh sườn 
bị  đâm  thủng,  người  mới  tuyên  xưng:  “Lạy 
Chúa  của  con,  lạy  Thiên  Chúa  của  con”  (Ga 
20,28).  Theo truyền khẩu thì  thánh nhân đã đi 
loan báo Tin Mừng cho dân Ấn Độ. Từ thế kỷ 
IV, người ta mừng ngày rước hài cốt của người 
về Êđétxa, tức là ngày 3 tháng 7. 
Bài đọc 1 1 Cr 4,116
Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô 
tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 
1 Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những 
đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ 
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đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng 
tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh 
em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. 
Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả 
thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, 
nhưng  đâu  phải  vì  thế  mà  tôi  đã  được  kể  là 
người  công  chính.  Đấng  xét  xử  tôi  chính  là 
Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì 
trước  kỳ  hạn,  trước  ngày  Chúa  đến.  Chính 
Người  sẽ đưa ra ánh sáng những gì  ẩn khuất 
trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong 
thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được 
Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
6 Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho 
tôi và anh Apôlô, vì lợi ích của anh em, để anh 
em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng 
có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu 
ngạo, theo người này mà chống người khác.  7 
Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn 
có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận 
lãnh,  tại  sao  lại  vênh vang như thể  đã  không 
nhận lãnh? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có 
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rồi! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi! 
Phải  chi  anh  em làm  vua,  để  chúng  tôi  cũng 
được làm vua với anh em! 9 Thật vậy, tôi thiết 
nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ 
hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì 
chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên 
thần và loài người! 10 Chúng tôi điên dại vì Đức 
Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô; 
chúng tôi yếu đuối,  còn anh em thì mạnh mẽ; 
anh em được kính trọng,  còn chúng tôi  thì  bị 
khinh khi.  11 Cho đến giờ này,  chúng tôi  vẫn 
chịu đói khát,  trần truồng, bị hành hạ và lang 
thang phiêu bạt; 12 chúng tôi phải vất vả tự tay 
làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị 
bắt  bớ,  chúng  tôi  cam  chịu;  13  bị  vu  khống, 
chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng 
tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật 
đối với mọi người.
14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh 
em xấu hổ,  nhưng là để sửa dạy anh em như 
những người con yêu quý của tôi. 15 Thật thế, 
cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức 
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Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi 
vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính 
tôi đã sinh ra anh em. 16 Vậy tôi khuyên anh em: 
hãy bắt chước tôi.
Xướng đáp Ga 15,15 ; Mt 13,11.16
X  Thầy  không  còn  gọi  anh  em  là  tôi  tớ  nữa, 
nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy.
* Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của 
Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Đ  Anh em được  ơn  hiểu  biết  các  mầu nhiệm 
Nước Trời ;  mắt anh em thật có phúc vì được 
thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. *
Bài đọc 2 
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con
Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô  Cả,  giáo 
hoàng, về các sách Tin Mừng. 
Một người trong nhóm Mười Hai tên là Tôma, 
cũng gọi là Điđimô, không có ở với các ông khi 
Đức Giêsu đến . Chỉ có người môn đệ này vắng 
mặt.  Khi trở về,  ông nghe thuật lại sự việc đã 
xảy  ra  nhưng  không  chịu  tin  những  điều  đã 
nghe. Chúa đến lần nữa và đưa cạnh sườn cho 
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người môn đệ không tin chạm tay vào. Người 
đưa tay ra, và khi ông thấy các thương tích của 
Người.  Người  chữa  lành  vết  thương  cứng  tin 
của ông. Anh em thân mến, trong chuyện này, 
anh em chú ý đến điều gì ? Lúc đầu, người môn 
đệ được chọn này vắng mặt, sau đó ông về và 
nghe kể lại, nghe rồi nghi ngờ, nghi ngờ rồi đưa 
tay chạm, chạm rồi tin, chẳng lẽ anh em cho tất 
cả chuyện này là tình cờ hay sao ? 
Không,  không phải  tình  cờ  đâu,  nhưng Thiên 
Chúa an bài cho xảy ra như thế. Thật vậy, Đấng 
từ bi cao cả đã hành động cách lạ lùng là cho 
người  môn  đệ  hoài  nghi  đó  chữa  lành  vết 
thương cứng tin nơi chúng ta khi ông chạm tay 
vào thương tích trên thân thể của Thầy mình. 
Đàng khác, đối với đức tin của chúng ta, sự cứng 
tin của ông Tôma còn hữu ích hơn đức tin của 
những môn đệ khác là những người đã tin. Vì 
ông đã chạm tay vào Chúa và đã tin, nên tâm trí 
chúng ta không còn hoài nghi nữa và được một 
đức  tin  vững  mạnh.  Thật  vậy,  người  môn  đệ 
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nghi ngờ và đã chạm tay vào Chúa đã trở thành 
người làm chứng Chúa đã sống lại thật. 
Ông đã được chạm tay vào Chúa và đã kêu lên: 
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức 
Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Thánh 
Tông  Đồ  Phaolô  lại  nói:  Đức  tin  là  bảo  đảm 
những  điều  ta  hy  vọng,  là  bằng  chứng  cho 
những đều ta không thấy. Vì thế, chắc chắn đức 
tin  là  bằng  chứng  cho  những  điều  không  thể 
thấy đó. Thật vậy, những điều đã thấy thì không 
cần tin, nhưng phải nhìn nhận. Thế tại sao khi 
ông  Tôma  thấy  và  được  chạm  tay  vào  Chúa, 
Chúa lại bảo ông rằng: Vì đã thấy Thầy, nên anh 
tin ? Nhưng điều ông thấy là một chuyện, điều 
ông  tin  lại  là  chuyện  khác.  Người  phàm phải 
chết không thể nhìn thấy Thiên Chúa được. Thế 
mà ông thấy một con người mà ông tuyên xưng 
Thiên Chúa: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa 
của con. Nhờ đã thấy nên ông đã tin: khi nhìn 
xem một con người thật, ông đã gọi người ấy là 
Thiên Chúa, Đấng ông không thể thấy được. 
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Lời tiếp theo còn làm cho chúng ta vui hơn: Phúc 
thay những người không thấy mà tin. Chắc chắn 
lời này đặc biệt nhắm đến chúng ta, vì chúng ta 
không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng lại gắn 
bó với  Người bằng tâm trí.  Câu ấy nhắm đến 
chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải 
thể  hiện  đức  tin  bằng  hành  động.  Vì  ai  thực 
hành điều mình tin mới là người tin thật sự. Còn 
những  ai  chỉ  tin  ngoài  môi  ngoài  miệng,  thì 
thánh Phaolô nói về họ rằng: Họ tuyên bố là biết 
Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối 
Người. Thánh Giacôbê cũng nói: Đức tin không 
có hành động là đức tin chết.
Xướng đáp 1 Ga 1,2.1.3a
X Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và 
làm chứng, chúng tôi  loan báo cho anh em sự 
sống đời đời.
* Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã 
được tỏ bày cho chúng tôi.
Đ  Điều  chúng  tôi  đã  chiêm  ngưỡng,  và  tay 
chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều 
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chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo 
cho cả anh em nữa. *
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính. (đứng)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
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Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con 
hoan hỷ mừng lễ thánh Tôma tông đồ. Xin nhận 
lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố 
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lòng tin của chúng con để chúng con được sống 
muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng 
Ðức  Giêsu  Kitô  là  Chúa,  Ðấng  hằng  sống  và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 4 tháng 7 Thánh nữ Êlisabét Bồđàonha 

Chào đời năm 1271, trong hoàng tộc Aragông, 
kết hôn với vua Bồ Đào Nha và sinh được hai 
con. Elizabeth là một người vợ và một người mẹ 
đau khổ. Phải đau đớn nhục nhã vì chồng là một 
kẻ ăn chơi, mất cả con gái lẫn con rể, chứng kiến 
con trai nổi loạn chống lại vua cha: Giữa muôn 
vàn thử thách, thánh nữ cầu nguyện, ăn chay và 
ra sức xây dựng hoà bình. Khi chồng qua đời, 
người phân phát của cải cho người nghèo, và gia 
nhập dòng Ba thánh Phanxicô. Sau khi chấm dứt 
được cuộc tranh chấp giữa con trai  và con rể, 
người qua đời năm 1336. 
Bài đọc 2 
Phúc thay ai xây dựng hoà bình 
Trích bài giảng được coi là của thánh Phêrô Kim 
Ngôn, giám mục. 
Anh em thân mến, tác giả sách Tin Mừng nói: 
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được 
gọi là con Thiên Chúa. Đúng vậy, các nhân đức 
Kitô  giáo triển nở nơi  người  nào giữ được sự 
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bình an hoà hợp với mọi người theo tinh thần 
Kitô giáo, và người ta không đáng được danh 
hiệu con Thiên Chúa, nếu không xây dựng hoà 
bình. 
Anh  em  thân  mến,  hoà  bình  giải  phóng  con 
người khỏi ách nô lệ, đem lại cho họ một danh 
hiệu cao quý biến đổi con người và vị thế của họ 
trước nhan Thiên Chúa, làm cho họ từ phận tôi 
tớ  trở  thành  con  cái,  từ  thân  nô  lệ  trở  thành 
người tự do. Hoà bình giữa anh em với nhau là 
điều  Thiên  Chúa  muốn,  là  niềm vui  của  Đức 
Kitô, là sự thánh thiện vẹn toàn, là quy luật của 
sự công chính, là thầy dạy đạo lý, là người bảo 
vệ  luân  thường  và  là  nếp  sống  đáng  ca  ngợi 
trong  hết  mọi  sự.  Hoà  bình  hỗ  trợ  cho  kinh 
nguyện chúng ta,  giúp cho lời  cầu khẩn được 
chấp nhận dễ dàng và thoả mãn mọi ước muốn 
của chúng ta. 
Bình an là mẹ của tình thương, là mối dây thuận 
hoà, là dấu cho thấy rõ một tâm hồn thanh khiết, 
có  thể  yêu  cầu  Thiên  Chúa  điều  mình  muốn, 
nhận được điều mình xin. Theo lệnh truyền cao 



MỤC LỤC

cả, cần phải gìn giữ bình an, vì chính Đức Kitô 
đã nói:  Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy 
ban cho anh em bình an của Thầy. Thế có nghĩa 
là: Thầy từ giã anh em trong bình an, Thầy sẽ 
gặp lại anh em trong bình an. Khi ra đi, Chúa 
muốn ban điều mà khi trở lại, Người muốn gặp 
thấy nơi mọi người. 
Lệnh Chúa truyền là giữ gìn điều Chúa đã ban: 
Thầy muốn gặp điều Thầy để lại khi ra đi, chỉ 
một điều ấy thôi. Vun trồng sự bình an từ gốc rễ, 
đó là việc của Thiên Chúa, còn nhổ tận gốc sự 
bình an, đó là việc của kẻ thù. Vì cũng như tình 
yêu thương huynh đệ nảy sinh từ Thiên Chúa 
thì sự thù ghét cũng phát xuất từ ma quỷ, thế 
nên phải lên án sự hận thù, vì có lời chép: Phàm 
ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. 
Vậy anh em thân mến, anh em thấy tại  sao ta 
phải mến bình an, yêu thuận hoà, vì đó là nguồn 
mạch  sinh  ra  và  nuôi  dưỡng  lòng  yêu  mến. 
Nhưng anh em cũng biết, theo thánh Tông Đồ: 
Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thế nên ai 
không có tình yêu thì không có Thiên Chúa. 
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Vậy  thưa  anh  em,  chúng  ta  hãy  giữ  các  lệnh 
truyền, vì đó là sự sống của chúng ta. Ước chi sự 
bình an sâu xa là mối dây giữ cho tình huynh đệ 
bền vững và lòng yêu thương nhau là mối dây 
tốt lành thắt chặt tình huynh đệ ấy, vì lòng yêu 
thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Thế nên cần 
phải hết lòng gắn bó với tình yêu mến vì tình 
yêu  mến  đem  lại  biết  bao  ân  huệ  và  phần 
thưởng. Cần phải  giữ lấy sự bình an hơn mọi 
nhân đức khác vì Thiên Chúa luôn ở trong bình 
an. 
Anh em hãy yêu chuộng hoà bình và mọi sự sẽ 
yên ổn: được thế, anh em mang lại phần thưởng 
cho chúng tôi và cũng là niềm vui cho anh em, 
đồng thời, Hội Thánh của Thên Chúa đã được 
xây dựng trên nền là sự hiệp nhất bình an, cũng 
sẽ có được nếp sống hoàn hảo trong Đức Kitô.
Xướng đáp x. Ix 58,78
X Hãy chia  cơm cho người  đói,  rước vào nhà 
những người nghèo không nơi trú ngụ ;
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* bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng 
đông, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía 
trước.
Đ Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không 
ngoảnh  mặt  làm ngơ  trước  người  anh em cốt 
nhục. *
Lời nguyện 
Lạy  Chúa  là  Ðấng  tác  tạo  hoà  bình  và  yêu 
chuộng bác ái, Chúa đã ban cho thánh Êlisabét 
đặc ân hoà giải những kẻ bất hoà. Xin nhận lời 
chuyển cầu của thánh nữ, mà cho chúng con biết 
nỗ lực xây dựng hoà bình, để đáng được gọi là 
con cái Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 5 tháng 7  Thánh Antôn Maria Dacaria,  
linh mục 

Sinh năm 1502 tại  Cơrêmon,  miền Lombácđia, 
Antôn theo học y khoa tại Pađôa. Sau khi làm 
linh mục, người đã quy tụ ở Milanô những linh 
mục không thuộc các dòng đan sĩ và hành khất, 
để  theo  đuổi  hoạt  động  tông  đồ  như  thánh 
Phaolô đã vạch ra. Tu hội của người được gọi là 
tu hội các cha Bácnabít, vì các ngài phụ trách nhà 
thờ  thánh  Bácnabê.  Tu  hội  có  công  rất  nhiều 
trong việc canh tân đời sống luân lý cho các tín 
hữu. Người qua đời năm 1539. 
Bài đọc 2 
Người môn đệ thánh Phaolô tông đồ
Trích bài giảng của thánh Antôn Maria Dacaria 
cho anh em trong dòng. 
Chúng tôi  điên dại  vì  Đức Kitô .  Vị  lãnh đạo 
diễm phúc là vị thánh bảo trợ của chúng ta đã 
nói  như thế  về  chính bản thân Người,  về  các 
Tông Đồ khác, cũng như tất cả những ai tuyên 
xưng mình sống theo Đức Kitô và các Tông Đồ. 
Nhưng, anh em thân mến, chúng ta chẳng có gì 
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phải bỡ ngỡ hoặc sợ hãi, vì trò không hơn thấy, 
tớ không hơn chủ. Những kẻ chống lại chúng ta 
thì chuốc hoạ cho mình, vì đã chọc giận Thiên 
Chúa. Nhưng họ lại làm ích cho chúng ta, vì làm 
cho triều thiên vinh quang vĩnh cửu của chúng 
ta thêm rực rỡ. Vì thế, chúng ta phải thương xót 
và yêu thương hơn là ghét bỏ và căm thù họ. Lại 
cũng phải cầu nguyện cho họ và đừng để cho sự 
ác thắng mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác, 
và chất than hồng yêu thương lên đầu họ, như 
thánh Tông Đồ chúng ta khuyên nhủ. Như thế, 
khi thấy chúng ta kiên nhẫn và hiền lành, họ sẽ 
trở về cuộc sống tốt lành hơn và cháy lửa yêu 
mến Thiên Chúa. 
Phần chúng ta, dù bất xứng, Thiên Chúa đã chọn 
chúng ta từ giữa thế gian theo lòng thương xót 
của  Người,  để  khi  phục  vụ  Người,  chúng  ta 
ngày càng tiến tới trên đường nhân đức, và khi 
tự  hào không phải  chỉ  vì  niềm hy vọng được 
hưởng vinh quang của con cái Thiên Chúa mà 
còn  vì  những  gian  truân,  chúng  ta  mang  lại 
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nhiều hoa trái của lòng mến nhờ biết kiên nhẫn 
chịu đựng. 
Anh  em  thân  mến,  anh  em  hãy  xem  anh  em 
được Chúa kêu gọi làm sao. Nếu chúng ta muốn 
xét  kỹ,  chúng ta sẽ dễ thấy ơn gọi  ấy đòi  hỏi 
chúng ta thế nào. Chúng ta đã quyết tâm theo 
các Tông Đồ và các chiến sĩ khác của Đức Kitô, 
dù theo xa  xa,  chúng ta  đừng từ  chối  chia  sẻ 
những đau khổ của các ngài. Hãy kiên trì chạy 
trong các cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về 
Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng 
tin. 
Chúng ta đã chọn vị thánh Tông Đồ cao cả này 
làm người  lãnh đạo và làm cha của chúng ta, 
chúng ta đã tuyên xưng bước theo ngài thì hãy 
cố gắng thể hiện giáo huấn và gương sáng của 
ngài trong nếp sống của chúng ta. Dưới quyền 
của vị lãnh đạo như thế, chúng ta không được là 
những tên lính hèn nhát và phản bội, cũng như 
không  được  là  những  đứa  con  bất  xứng  của 
người cha cao trọng dường ấy.
Xướng đáp x. Cv 20,21.24
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X Tôi đã khuyến cáo mọi người phải tin vào Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi không hề e sợ.
* Mạng sống tôi. tôi coi thật chẳng đáng giá gì, 
miễn  sao  tôi  chạy  hết  chặng đường,  chu toàn 
chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng 
làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên 
Chúa.
Đ Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban cho thánh Phaolô 
tông  đồ  ơn  hiểu  biết  tuyệt  vời  về  Ðức  Giêsu 
Kitô,  và cũng là  ơn đã thúc  đẩy thánh Antôn 
Maria không ngừng rao giảng Tin Mừng cứu độ 
trong Hội Thánh. Nay xin Chúa cũng nhận lời 
thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con 
sống theo ơn hiểu biết ấy. Chúng con cầu xin...
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Ngày 6 tháng 7 Thánh Maria Gorétti, trinh nữ,  
tử đạo 

Sinh năm 1890 trong gia đình rất nghèo ở miền 
Côrimanđô,  nước Italia,  Maria  Gorétti  trải  qua 
thời thơ ấu khổ cực, ngày ngày giúp mẹ trong 
công việc gia đình. Nhưng cô lại đạo đức, siêng 
năng  cầu  nguyện.  Năm  mười  hai  tuổi  (năm 
1902), cô cự tuyệt trước những lời mời mọc của 
một  chàng trai  láng giềng.  Anh này giận điên 
lên, đâm cô nhiều nhát. Ngày hôm sau, trước khi 
trút hơi thở cuối cùng, cô đã tha thứ cho kẻ sát 
nhân, tha thứ “vì lòng mến Chúa Giêsu”. 
Bài đọc 2 
Con không sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng
Trích bài giảng của đức giáo hoàng Piô XII trong 
lễ tôn phong thánh Maria Gôrétti (2561950) 
Ai  cũng  biết  người  trinh  nữ  tay  không  ấy  đã 
phải đương đầu với một cuộc chiến cam go như 
thế nào. Một cuộc tấn công dữ dội và mù quáng 
thình lình ập đến, hòng chiếm đoạt và làm hoen 
ố sự trong trắng như thiên thần của cô. Trong 
cơn thử thách ngặt nghèo ấy, cô có thể nhắc lại 
những  lời  trong  quyển sách  quý báu  “Gương 
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Chúa Giêsu” để thưa với Đấng Cứu Chuộc: “Dù 
phải chịu ngàn nỗi gian truân, con không sợ gì 
nguy khốn,  vì  ơn Chúa ở cùng con.  Chính ơn 
Chúa  là  sức  mạnh  của  con.  Chính  ơn  Chúa 
hướng dẫn và đỡ nâng con. Ơn Chúa mạnh hơn 
mọi quân thù.” Vì thế, ý chí quảng đại và kiên 
cường của cô đáp lại ơn Chúa phù hộ, cô đã hy 
sinh mạng sống và không mất vinh quang đồng 
trinh. 
Chúng ta vừa lược qua những nét chính trong 
cuộc đời người thiếu nữ khiêm tốn này. Qua đó, 
có thể thấy một hình ảnh không chỉ  xứng với 
trời cao mà còn đáng cho người thời nay ngưỡng 
mộ, tôn kính. Những bậc cha mẹ trong gia đình 
phải  học  sao  cho  biết  dùng  đường  lối  ngay 
thẳng,  thánh  thiện  và  mạnh  mẽ  mà  giáo  dục 
những người con Chúa đã ban cho mình, đồng 
thời giúp chúng biết sống theo các giới răn của 
đạo công giáo. Nhờ đó, khi đức hạnh của chúng 
gặp cơn thử thách, thì nhờ ơn Chúa giúp, chúng 
có thể lướt thắng mà vẫn vẹn toàn, không lấm 
vết nhơ. 
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Ước gì tuổi trẻ vui tươi cũng như tuổi thanh niên 
đầy  nhiệt  huyết  học  được  điều  này  là  đừng 
buông theo những thú vui thấp hèn, chóng qua 
và trống rỗng, cũng đừng để cho mình bị tật xấu 
đầy sức quyến rủ lôi kéo. Đúng hơn, phải hăng 
hái vươn tới nếp sống trọn lành của Kitô giáo, 
cho dù gặp nhiều cam go gian khổ. Rồi có ngày 
tất cả chúng ta sẽ đạt được nếp sống ấy nhờ ý 
chí can trường, nhờ ơn Chúa nâng đỡ và bằng 
cách nỗ lực, cố gắng làm việc và cầu nguyện. 
Tất nhiên không phải tất cả chúng ta đều được 
kêu gọi tử đạo, nhưng mọi người chúng ta được 
kêu gọi sống theo theo nhân đức Kitô giáo. Mà 
nhân đức đòi hỏi nghị lực. Maria Gôrétti, người 
thiếu nữ trong trắng tựa thiên thần ấy đã đạt tới 
đỉnh cao của lòng dũng cảm. Dù không đạt tới 
cùng đỉnh cao đó, chúng ta cũng vẫn phải hết 
sức  kiên  trì,  chăm  chú,  và  suốt  đời  cố  gắng 
không được ngưng nghỉ. Chính vì thế, ta có thể 
nói đây là một cuộc tử đạo kéo dài, liên lỉ mà 
Đức Kitô đã thúc giục chúng ta: Nước Trời chịu 
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khuất  phục  sức  mạnh,  ai  mạnh  sức  thì  thắng 
được.
Nhờ ơn Chúa giúp, tất cả chúng ta hãy vươn tới 
mục tiêu ấy.  Xin thánh trinh nữ tử đạo Maria 
Gôrétti giúp chúng ta xác tín điều đó. Từ thiên 
quốc, nơi thánh nữ đang hưởng hạnh phúc vĩnh 
cửu,  xin  người  chuyển  cầu  cùng  Đấng  Cứu 
Chuộc cho tất cả chúng ta, mỗi người mỗi hoàn 
cảnh, được hăm hở theo vết chân người bằng cả 
ý chí cũng như hành động.
Xướng đáp 
X  Lạy  trinh  nữ  của  Chúa  Kitô,  ngài  diễm  lệ 
dường nào !
*  Ngài  thật  xứng  đáng  lãnh  triều  thiên  Chúa 
dành sẵn cho ai sống đời trinh khiết.
Đ Ngài đã không để mất ngành thiên tuế dành 
cho bậc đồng trinh, cũng không chịu lìa xa tình 
yêu Con Thiên Chúa bao giờ. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa là nguồn mạch sự trong trắng, và là 
Ðấng yêu quý đức khiết tịnh, Chúa đã ban cho 
thánh nữ Maria Gorétti ngay giữa tuổi hoa niên, 
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ơn chiến đấu can trường để lãnh vòng hoa chiến 
thắng và phúc tử đạo. Vì lời thánh nữ chuyển 
cầu, xin cho chúng con được bền tâm tuân theo 
các điều răn của Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 11 tháng 7  Thánh Biểnđức, viện phụ 
Lễ nhớ
Chào đời quãng năm 480 tại  Noócxia (Umria), 
sau một thời gian theo học ở Rôma, Biểnđức rút 
lui vào một hang ở Xubiacô và bắt đầu sống đời 
ẩn sĩ, chiêu mộ các đồ đệ rồi chuyển đến Montê 
Cátxinô.  Tại  đây người  lập một  đan viện thời 
danh, chính người soạn tu luật cho đan viện. Sau 
này tu luật mang tên người được phổ biến khắp 
châu Âu, nên người được mệnh danh là “Tổ phụ 
của nếp sống đan tu ở phương Tây”. Người qua 
đời  ngày 21 tháng 3  năm 547.  Từ cuối  thế  kỷ 
VIII, người đã được kính nhớ vào ngày 11 tháng 
7. Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo hoàng 
Phaolô VI ra tông thư “Sứ giả Hoà bình” (Pacis 
nuntius) đặt người làm bổn mạng toàn châu Âu. 
Bài đọc 2 
Tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô
Trích tu luật của thánh Biểnđức, viện phụ. 
Tiên vàn, bạn hãy đem lời khẩn cầu tha thiết mà 
xin Thiên Chúa hoàn thành bất cứ công việc tốt 
lành  nào  bạn  đã  khởi  sự,  ngõ  hầu  Đấng  đã 
thương kể chúng ta vào số các con cái Người, sẽ 
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không lúc nào phải phiền lòng vì những hành vi 
xấu xa của chúng ta.  Thật  vậy,  trong mọi lúc, 
chúng ta phải dùng các ơn lành Thiên Chúa đã 
ban để phục vụ Người. Như thế, Thiên Chúa sẽ 
không như một người cha nổi giận truất quyền 
thừa kế của con cái. Người cũng không phải như 
một ông chủ đáng sợ, bực tức vì những việc xấu 
xa ta đã làm mà bắt chúng ta phải chịu hình khổ 
đời đời như những đầy tớ gian ác nhất đã không 
muốn đi theo Người vào chốn vinh quang. 
Vậy chúng ta hãy trỗi dậy như Kinh Thánh đã 
từng thúc giục chúng ta: Đã đến lúc anh em phải 
thúc dậy. Chúng ta hãy mở đôi mắt đón nhận 
ánh sáng thần hoá, hãy lắng tai nghe tiếng Thiên 
Chúa vẫn hằng ngày nhắc nhở: Ngày hôm nay, 
ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán: các 
ngươi đừng cứng lòng. Và lời khác nữa: Ai có tai 
thì  hãy  nghe  điều  Thần  Khí  nói  với  các  Hội 
Thánh. 
Thần Khí nói gì ? Các con hãy đến mà nghe, Ta 
sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. Hãy nhanh 
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chân bao lâu còn có ánh sáng của sự sống, kẻo 
bóng tối bắt chợt các con. 
Khi đến giữa đoàn dân đông đảo để đi tìm thợ, 
Chúa còn nói thêm: Ai là người thiết tha được 
sống,  ước  ao  hưởng  những  ngày  hạnh  phúc 
chứa chan. Nghe như thế, bạn hãy thưa lại: Dạ, 
con đây !  Chúa bảo bạn:  Nếu con muốn được 
sống đời  sống thật  và  vĩnh cửu,  con phải  giữ 
mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa, 
hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở 
thuận hoà. Khi các con làm như vậy, Ta sẽ để 
mắt nhìn các con, và sẽ lắng tai nghe lời các con 
cầu nguyện. Và trước cả khi các con kêu cầu Ta, 
Ta sẽ đáp lại : Này Ta đây ! 
Anh em thân mến, còn gì dịu ngọt đối với chúng 
ta hơn là tiếng nói của Chúa đang mời gọi ta ? 
Bạn  thấy  đó,  vì  yêu  thương,  Người  chỉ  cho 
chúng ta con đường đưa tới sự sống. 
Vậy chúng ta hãy lấy đức tin và các việc lành 
làm đai thắt lưng, và nhờ Tin Mừng hướng dẫn, 
hãy tiến bước trong đường lối của Chúa, để một 
ngày kia chúng ta đáng được nhìn thấy Chúa là 
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Đấng  đã  gọi  chúng  ta  vào  vương  quốc  của 
Người.  Nếu muốn có một  chỗ  ở  trong vương 
quốc  ấy,  chúng ta  phải  ra  công làm việc  lành 
phúc đức thì mới mong đạt được. 
Nếu có một thứ nhiệt  thành xấu xa chua chát 
làm xa cách Chúa và dẫn đến hoả ngục, thì cũng 
có một lòng nhiệt thành tốt đẹp làm xa rời thói 
xấu, dẫn đến cùng Thiên Chúa và sự sống đời 
đời. Vậy các đan sĩ phải lấy hết lòng yêu mến 
nồng nàn mà luyện tập lòng nhiệt  thành này, 
nghĩa  là  người  này  coi  người  khác  trọng  hơn 
mình ; phải hết sức kiên nhẫn chịu đựng những 
yếu đuối của nhau, về thể xác hoặc về tinh thần; 
phải  thi  đua vâng lời  nhau,  đừng ai  tìm kiếm 
điều mình xét thấy là lợi ích cho mình, nhưng 
nhắm lợi ích cho người khác thì hơn ; phải thực 
thi tình bác ái huynh đệ trong sáng; phải đem 
lòng yêu mến mà kính sợ Chúa ; phải đem lòng 
bác ái chân thành và khiêm tốn mà yêu mến viện 
phụ của mình ; phải tuyệt đối không coi gì trọng 
hơn Đức  Kitô,  Đấng muốn dẫn đưa  chúng  ta 
đến hưởng sự sống đời đời.
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Xướng đáp 
X Giã từ cha, không màng chi gia sản, chỉ ôm ấp 
trong  lòng  một  nỗi  đam  mê  là  làm  vui  lòng 
Chúa,  Biểnđức  dấn  thân  vào  cuộc  đời  chiêm 
niệm 
* và trong nơi thanh vắng, người sống dưới cái 
nhìn của Đấng thấu suốt những gì bí ẩn.
Đ Người rút  lui  khỏi thế giới  loài  người,  giàu 
sang danh vọng không ham, mánh khoé mưu 
mô chẳng thiết. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biểnđức 
làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân 
phục vụ Chúa, xin cho chúng con hằng yêu mến 
Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh 
thơi  mà  rảo  bước  trên  con  đường  theo  Chúa. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 13 tháng 7 Thánh Henricô 
Sinh năm 973 tại Bavaria, Henricô kế vị cha cai 
quản lãnh địa,  rồi  năm 1014 được  phong  làm 
hoàng đế. Không chỉ lo chu toàn nhiệm vụ bậc 
anh quân, người còn nỗ lực canh tân đời sống 
trong Hội Thánh, và cổ võ việc truyền bá đức 
tin. Người lập nhiều giáo phận, giúp nhiều đan 
viện. Cùng với hoàng hậu, người sống khắc khổ 
theo gương các đan sĩ. Người qua đời năm 1024, 
và được đức giáo hoàng Êugêniô III ghi tên vào 
sổ Các Thánh năm 1146. 
Bài đọc 2 
Người chăm lo cho Hội Thánh được bình an và 
yên ổn 
Trích hạnh thánh Henricô của một tác giả xưa. 
Sau khi người tôi tớ của Thiên Chúa được xức 
dầu phong vương, người không giới hạn mình 
trong những lo toan cho vương quốc trần thế, 
nhưng để được triều thiên bất tử, người sẵn sàng 
chiến đấu dưới cờ Đức Vua cao cả, vì phục vụ 
Đức Vua cao cả chính là thống trị. Bởi thế, người 
thiết tha truyền bá lòng mộ mến đạo thánh, cho 
các nhà thờ có tài sản và trang hoàng thật xứng 
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đáng.  Người  cũng  lập  toà  giám  mục  Bambe 
trong lãnh địa của mình. Người chọn hai thánh 
tông đồ  Phêrô  và  Phaolô  cũng như vị  tử  đạo 
vinh hiển Giogia làm bổn mạng. Người liên kết 
toà giám mục này với toà thánh Rôma bằng một 
khế ước đặc biệt.  Như thế, người tôn kính toà 
thánh như Thiên Chúa muốn và đồng thời đem 
lại  cho công trình của người  sự bảo trợ  vững 
chắc hơn. 
Nhưng để ai nấy biết rõ con người phúc đức này 
đã ân cần chăm lo cho Hội Thánh mới thiết lập 
được bình an và yên ổn như thế nào, ngay cả 
trong tương lai,  chúng tôi xin trích dẫn chứng 
thư sau đây: 
“Chúng tôi là Henricô, được làm vua nhờ lòng 
nhân hậu quan phòng của Thiên Chúa,  xin có 
đôi  lời  cùng Hội  Thánh hôm nay và  mai  sau. 
Những lời cứu độ trong Kinh Thánh đã dạy dỗ 
và nhắc nhở chúng tôi từ bỏ của cải chóng qua 
và đặt lợi lộc trần gian xuống hàng thứ yếu, để 
cố đạt được nơi vĩnh cửu ở trên trời. Thật vậy, 
vinh  quang  hiện  tại  thật  là  mau  qua  và  phù 
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phiếm mà một khi hưởng thụ, người ta không 
còn  nghĩ  tưởng  gì  đến  sự  vĩnh  cửu trên  trời. 
Nhưng  lòng  thương  Chúa  đã  tiên  liệu  một 
phương dược hữu ích cho con người: Người ban 
cho chúng tôi của cải trần gian làm phương thế 
mua lấy một chỗ ở trên quê trời. 
Vì thế,  khi tưỏng nhớ lòng nhân từ của Thiên 
Chúa và ý thức rằng chúng tôi được nâng lên 
hàng vương giả là nhờ lòng thương xót nhưng 
không  của  Người,  chúng  tôi  thấy  rằng  không 
những tôn tạo những ngôi thánh đường do các 
bậc tiền bối xây nên là điều xứng hợp, mà còn 
phải xây dựng những ngôi thánh đường mới để 
tôn vinh danh Thiên Chúa hơn nữa và dâng tặng 
những bổng lộc quý giá để bày tỏ lòng sùng mộ 
của chúng tôi. Vì thế, phải để tai chăm chú nghe 
các  lệnh Chúa truyền và  vâng theo lời  Người 
mời gọi. Do lòng quảng đại, Thiên Chúa đã rộng 
ban cho chúng tôi nhiều kho tàng quý giá của 
Người, chúng tôi muốn tích trữ những kho tàng 
ấy trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi 
trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Và 
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giờ  đây,  nhớ  lại  tất  cả  những  gì  đã  tích  trữ, 
chúng  tôi  thường  hướng  lòng  về  đó  với  trọn 
niềm yêu mến khát khao. 
Vậy chúng tôi  muốn cho toàn thể các tín  hữu 
biết rằng chúng tôi đã dành một nơi trong phần 
đất của cha ông để lại, gọi là Bambe, để làm toà 
giám mục chính. Đây là nơi người ta sẽ tưởng 
nhớ đến chúng tôi và gia đình, và cũng là nơi 
người ta thường xuyên tiến dâng hy lễ cứu độ 
cầu cho mọi tín hữu.”
Xướng đáp Kn 10,11b12a.14c.10a
X Thiên Chúa đã làm cho người nên cao trọng, 
gìn  giữ  người  khỏi  tay  kẻ  thù,  che  chở người 
khỏi quân giăng bẫy
* và cho người được mãi mãi hiển vinh.
Đ Chúa hướng dẫn chính nhân đi đúng đường 
đúng lối, cho chính nhân được thấy Nước Thiên 
Chúa. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Henricô được 
đầy tràn ân sủng và đưa thánh nhân từ ngai báu 
trần gian lên hưởng vinh quang thiên quốc. Vì 
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lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng 
con, giữa cuộc sống hay thay đổi này, biết giữ 
lòng trong sạch ngay thẳng mà mau bước tiến về 
cùng Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 14 tháng 7  Thánh Camilô Lenli, linh 
mục 

Sinh năm 1550 tại Kiêti, miền Áprútdô, sau một 
thời gian sống buông tha, Camilô được đưa tới 
một bệnh viện ở Rôma. Nơi đây, cảnh tượng các 
bệnh nhân bị bỏ rơi đã gây cảm xúc mạnh mẽ, 
khiến Camilô quyết tâm làm y tá nhằm chăm sóc 
các bệnh nhân. Cuối cùng, Camilô chịu chức linh 
mục, rồi lập “Hội Tôi Tớ các bệnh nhân”, chuyên 
lập bệnh viện và săn sóc bệnh nhân. Người qua 
đời năm 1614. 
Bài đọc 2 
Phục vụ Chúa trong anh em 
Trích hạnh thánh Camilô, do một người bạn ghi 
chép. 
Tôi  xin  bắt  đầu  bằng  đức  bác  ái,  đó  là  căn 
nguyên của mọi nhân đức và là ân huệ mà anh 
Camilô quý mến hơn hết. Tôi xin nói rằng anh là 
con người bừng cháy lửa nhân đức ấy,  không 
phải chỉ đối với Thiên Chúa mà còn đối với tha 
nhân, và đặc biệt đối với các bệnh nhân, đến nỗi 
mới nhìn thấy họ là anh đã mủi lòng, không còn 
màng chi đến thú vui và sung sướng trần gian 
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và không để cho mình vương vấn. Khi phục vụ 
bất cứ một bệnh nhân nào, vì quá yêu mến và 
xót thương, dường như anh xả thân không tiếc 
gì. Anh sẵn lòng mang lấy bệnh tật hoặc đau khổ 
để làm dịu bớt những nỗi đau đớn hoặc để chữa 
lành bệnh tật của họ. 
Thật  vậy,  với  trí  tưởng tượng  sinh  động,  anh 
thấy con người Đức Kitô nơi bệnh nhân, đến nỗi 
nhiều lần mang thức ăn cho họ, anh nghĩ họ là 
Đức Kitô, nên anh nài xin họ ban ơn và tha thứ 
tội lỗi cho mình. Anh đứng trước mặt họ với thái 
độ cung kính như thể chính anh đang thật sự ở 
trước  nhan  Thiên  Chúa  vậy.  Trong  khi  trò 
chuyện, không có đề tài nào anh nói và nói hăng 
cho bằng đức bác ái, và anh mong ước đưa đức 
bác ái vào lòng mọi người. 
Rồi để đốt lên ngọn lửa nhân đức căn bản ấy nơi 
các anh em tu sĩ của mình, anh thường ghi khắc 
vào tâm khảm anh em những lời rất dịu dàng 
của Đức Giêsu Kitô: Ta đau yếu, các ngươi đã 
thăm nom. Những lời này như đã thực sự ghi 
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sâu vào lòng anh; biết bao lần anh đã nói, biết 
bao lần anh đã nhắc lại. 
Lòng bác ái của anh Camilô lớn lao và rộng ở 
đến nỗi anh đem lòng yêu thương nhân ái đặc 
biệt  mà  đón  lấy  không  chỉ  các  bệnh  nhân  và 
những  người  hấp  hối,  nhưng  cách  chung  cả 
những người nghèo và cùng khổ. Sau cùng, anh 
rất có lòng yêu thương những người thiếu thốn. 
Anh quen nói: “Vì những người nghèo trên đời 
này không được người ta đoái hoài, nên phải có 
những người xả thân tìm kiếm họ và kéo họ lên 
khỏi đất đen, để mang lại cho họ những điều tốt 
lành và thương xót họ.”
Xướng đáp 1 Tx 5,14b.15b.18b ; Rm 15,7
X Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối,  luôn 
luôn cố gắng làm điều thiện cho mọi người ;
* đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô 
Giêsu.
Đ Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã 
đón  nhận  anh  em,  để  làm  rạng  danh  Thiên 
Chúa. *
Lời nguyện 
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Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  thánh  linh  mục 
Camilô lòng bác ái phi thường đối với người ốm 
đau bệnh tật. Vì công đức của thánh nhân, xin 
tuôn đổ vào lòng chúng con tinh thần bác ái của 
Chúa, để chúng con biết phụng sự Chúa nơi anh 
em, và trong giờ lâm tử, chúng con được đến 
cùng Chúa,  thật  vững dạ an lòng.  Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 15 tháng 7  Thánh Bônaventura, giám 
mục, Tiến Sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ
Chào đời khoảng năm 1218 ở Banhorêgiô, tỉnh 
Vitécbô, Bônaventura theo học triết lý rồi thần 
học ở Paris, sau đó dạy các tu sĩ dòng Anh Em 
Hèn  mọn.  Khi  được  chọn  làm  tổng  phục  vụ, 
người  đã  chu  toàn  nhiệm  vụ  một  cách  khôn 
ngoan, đã soạn thảo hiến chương nhằm giúp anh 
em sống luật dòng thánh Phanxicô. Là một nhà 
thần học sâu sắc, theo trường phái thánh Âutinh, 
người nghiên cứu và giảng dạy lộ trình đưa linh 
hồn về với Thiên Chúa.  Được đặt làm hồng y 
giám mục Anbanô, người qua đời năm 1274 giữa 
lúc công đồng Lyông đang họp. 
Bài đọc 2 
Sự khôn ngoan nhiệm mầu được mặc khải nhờ 
Chúa Thánh Thần 
Trích tác phẩm “Lộ trình của tâm hồn đến với 
Thiên Chúa” của thánh Bônaventuta, giám mục. 
Đức Kitô là đường và là cửa. Đức Kitô là thang 
và là xe,  là nắp xá tội  được đặt trên Hòm Bia 
Chứng Ước, và là mầu nhiệm đã được giữ kín từ 
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muôn  thuở.  Người  nào  hoàn  toàn  ngước  mắt 
nhìn về nắp xá tội này, nhìn về Đấng chịu treo 
trên thập giá, với lòng tin, cậy, mến, lòng sùng 
kính  ngưỡng  mộ,  vui  mừng,  lòng  quý  trọng, 
ngợi khen và hoan hỉ, thì người ấy cùng với Đức 
Kitô làm một cuộc vượt qua, nghĩa là băng qua 
Biển Đỏ nhờ cây thập giá. Người ấy rời Ai Cập 
đi vào hoang địa, ở đó họ thưởng thức manna đã 
được giấu kỹ, được an nghỉ trong mồ cùng với 
Đức Kitô.  Người ấy bề ngoài như thể đã chết, 
nhưng trong thân phận lữ hành, lại cảm nghiệm 
được lời Đức Kitô trên thập giá nói với kẻ trộm 
gắn bó với Người: Hôm nay, anh sẽ được ở với 
tôi trên thiên đàng. 
Trong cuộc vượt qua này, nếu người ấy muốn 
nên hoàn hảo, thì phải bỏ đi những hoạt động trí 
óc, và trọn tâm tư ước muốn phải được đưa về 
Thiên Chúa và được biến đổi trong Người. Đây 
là  mầu  nhiệm cao  siêu  nhất,  chẳng  có  ai  biết 
được trừ ra những người đón nhận, chẳng có ai 
đón nhận được trừ ra người khao khát, chẳng ai 
khao khát được trừ ra người đã thấy bừng lên 
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trong cõi thâm sâu của lòng mình ngọn lửa của 
Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô phái xuống trần 
gian. Thế nên thánh Phaolô bảo sự khôn ngoan 
này được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần. 
Nếu bạn thắc mắc việc đó xảy ra thế nào, bạn 
hãy hỏi ơn thánh chứ đừng hỏi kiến thức, hỏi 
lòng khao khát thâm sâu chứ đừng hỏi lý trí, hỏi 
tiếng rên siết của lời cầu khẩn chứ đừng hỏi việc 
chuyên chăm đọc sách, hỏi hôn phu chứ đừng 
hỏi  thầy  giáo,  hỏi  Thiên  Chúa  chứ  đừng  hỏi 
người  phàm,  hỏi  mây  mù  chứ  đừng  hỏi  ánh 
quang, cũng đừng hỏi ánh sáng, nhưng hãy hỏi 
ngọn lửa đốt cháy trọn vẹn con người và đưa 
con người lên tới Thiên Chúa bằng ân sủng chứa 
chan và lòng yêu mến nồng nàn. Ngọn lửa này 
là  chính  Thiên  Chúa  và  lò  thì  ở  Giêrusalem. 
Chính Đức Kitô đã nhóm lên ngọn lửa ấy trong 
cuộc thương khó nồng cháy của Người. Chỉ có 
Người nói được như ông Gióp mới thật sự hiểu 
được điêu ấy : Tôi chẳng thà bị treo, chẳng thà bị 
chết.  Ai  yêu cái  chết  như thế mới có thể nhìn 
thấy Thiên Chúa được. Vì lời sau đây là lời chân 
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thật : Con người không thể thấy Ta mà vẫn sống. 
Vậy chúng ta hãy chết, hãy tiến vào trong mây 
mù,  hãy  bắt  những lo  toan,  những dục  vọng, 
những ảo ảnh phải im lặng. Cùng với Đức Kitô 
chịu đóng đinh, chúng ta hãy bỏ thế gian mà về 
với Chúa Cha. Và một khi Chúa Cha đã được tỏ 
ra  cho  chúng  ta,  thì  cùng  với  ông  Philípphê, 
chúng ta  hãy nói:  Như thế  là  chúng con mãn 
nguyện. Cùng với thánh Phaolô, ta hãy nghe: Ơn 
của Thầy đã đủ cho con. Cùng với vua Đavít, ta 
hãy hân hoan thưa rằng: Dẫu cho hồn xác suy 
tàn, thì nơi ẩn náu kỷ phần lòng con, muôn đời 
là Chúa cao tôn. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên 
Chúa Ítraen từ muôn thuở cho đến muôn đời. 
toàn dân hãy hô lên : Amen ! Amen !
Xướng đáp 1 Ga 3,24 ; x. Hc 1,98.10
X Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở 
lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 
người ấy.
* Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên 
Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, 
Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.
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Đ  Thiên  Chúa  đã  tạo  dựng  đức  khôn  ngoan 
trong  thần  khí  thánh,  và  đổ  tràn  khôn  ngoan 
xuống mọi  phàm nhân,  rộng ban khôn  ngoan 
cho những ai yêu mến Người. *
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con 
đang  họp  nhau  mừng  ngày  thánh  giám  mục 
Bônaventura  về  trời.  Xin  cho  chúng  con  vừa 
được  đức  khôn  ngoan  phi  thường  của  thánh 
nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt 
của người khích lệ. Chúng con cầu xin...
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Ngày 16 tháng 7 Ðức Mẹ núi Cátminh
Từ thời  cổ xưa,  núi  Cátminh đã lừng danh vì 
gắn liền với kỳ tích Êlia, vị ngôn sứ cương quyết 
bảo vệ lòng tin tinh tuyền vào Thiên Chúa hằng 
sống. Vào thế kỷ XII, nhiếu tín hữu đạo đức đã 
tìm đến đây sống đời ẩn sĩ, rồi quy tụ nhau sống 
theo một tu luật chung (năm 1209). Đó là nguồn 
gốc của dòng Cátminh, được đặt dưới sự bảo trợ 
của Đức Maria, Đức Trinh Nữ thành Nadarét và 
Mẹ của những người chiêm niệm. 
Bài đọc 2 
Đức Maria đã cưu mang trong tâm hồn trước khi 
cưu mang trong thân xác 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
Một trinh nữ thuộc hoàng tộc Đavít được tuyển 
chọn làm mẹ một Hài Nhi thánh. Hài Nhi này 
vừa là Thiên Chúa, vừa là người, đã được Trinh 
Nữ  cưu  mang  trong  tâm  hồn  trước  khi  cưu 
mang  trong  thân  xác.  Và  để  Trinh  Nữ  không 
hoảng  sợ  trước  những  hiệu  quả  lạ  lùng  do 
không biết kế hoạch của Thiên Chúa, thì thiên sứ 
đã nói cho Trinh Nữ biết điều sẽ được thực hiện 
nơi Trinh Nữ là bởi Chúa Thánh Thần. Trinh Nữ 
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không tin rằng sự trinh khiết của mình bị  tổn 
thương  khi  sắp  làm  Mẹ  Thiên  chúa.  Vậy  sao 
Trinh Nữ lại thất vọng vì sự cưu mang lạ lùng 
này khi đã được hứa rằng việc đó thành sự là do 
quyền năng của Đấng Tối  Cao ?  Lòng tin của 
Trinh Nữ còn được củng cố bởi phép lạ xảy ra 
trước đó: Không ai nghĩ rằng bà Êlisabét có thể 
sinh con, thế mà Thiên Chúa đã ban cho người 
phụ nữ vô sinh ấy được thụ thai. Vậy Người sẽ 
ban cho Trinh Nữ được thụ thai là điều không 
còn nghi ngờ gì nữa. 
Thế thì Ngôi Lời của Thiên Chúa cũng là Thiên 
Chúa,  là  Con  Thiên  Chúa  lúc  khởi  đầu  vẫn 
hướng về Thiên Chúa, nhờ Người vạn vật được 
tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì 
được tạo thành, là Đấng đã làm người để giải 
thoát con người khỏi chết đời đời; Người đã hạ 
mình  đến  nỗi  mang  thân  phận  thấp  hèn  của 
chúng ta mà uy quyền của Người cũng không hề 
giảm sút.  Người vẫn giữ được bản tính Thiên 
Chúa và còn nhận lấy bản tính vốn không phải 
của Người.  Người đã nối  kết  thân phận nô lệ 
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vào  địa  vị  ngang  hàng  với  Thiên  Chúa  Cha. 
Người đã nối kết chặt chẽ hai bản tính đến nỗi 
vinh quang của Thiên Chúa không tiêu diệt bản 
tính thấp hèn của con người, và ngược lại nối kết 
đó cũng không làm giảm bớt bản tính cao trọng 
của Thiên Chúa. 
Thế nên điều gì là đặc trưng cho từng bản tính 
vẫn còn trọn  vẹn nhưng lại  liên  kết  với  nhau 
trong một ngôi vị duy nhất, phận hèn được uy 
quyền đón nhận, yếu đuối được sức mạnh nâng 
lên, bản tính phải chết được sự vĩnh hằng đón 
nhận.  Để trả món nợ của thân phận chúng ta, 
bản tính không thể bị tổn thương đã kết hợp với 
bản tính có thể đau khổ. Thiên Chúa thật và con 
người thật đã phối hợp làm một nơi Chúa Giêsu. 
Vậy để cứu chữa chúng ta, Đấng trung gian duy 
nhất giữa Thiên Chúa và loài người có thể chết 
vì mang bản tính loài người nhưng chỗi dậy nhờ 
bản tính Thiên Chúa. Do đó, thật là hợp lý khi 
Đấng Cứu Độ sinh ra, Người không mảy may 
làm  tổn  thương  đức  trinh  khiết  vẹn  toàn  của 
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Thánh Mẫu, vì khi Đấng là chân lý xuất hiện thì 
Người cũng gìn giữ đức khiết tịnh. 
Anh em thân mến, việc giáng sinh như thế thật 
thích hợp với Đức Kitô là quyền năng và là khôn 
ngoan của Thiên Chúa. Việc giáng sinh đó làm 
cho Người  hoà hợp với  chúng ta  xét  về  nhân 
tính, và trổi vượt chúng ta xét về thần tính. Nếu 
không phải là Thiên Chúa thật, thì Người không 
đem lại linh dược cứu chữa chúng ta; nếu không 
phải là người thật, thì Người không thể trở nên 
gương mẫu cho chúng ta. 
Khi Chúa sinh ra, các thiên sứ nhảy mừng ca hát: 
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và loan 
báo:  Bình  an  dưới  thế  cho  loài  người  Chúa 
thương.  Các  ngài  nhìn  thấy  Giêrusalem  thiên 
quốc được gầy dựng bởi mọi dân nước thế gian. 
Trước công trình yêu thương khôn tả này của 
Thiên Chúa,  các thiên sứ cao vời đã hân hoan 
dường ấy, thì loài người hèn yếu phải vui mừng 
biết bao!
Xướng đáp 
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X Ta hãy cung kính tưởng niệm Đức Trinh Nữ 
Maria  vinh  hiển.  Người  rất  mực  khiẽm  tốn, 
nhưng đã được Thiên Chúa đoái nhìn.
*  Theo  lời  thiên  sứ  truyền  tin,  Người  đã  cưu 
mang Đấng Cứu Thế.
Đ Trong ngày mừng kính Người là Thánh Mẫu 
tuyệt  vời  của  Thiên  Chúa,  ta  hãy  ca  ngợi  tôn 
vinh Đức Kitô, Con của Người. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, vì lời Ðức Trinh Nữ Maria cầu thay 
nguyện giúp,  xin Chúa luôn bảo vệ và hướng 
dẫn chúng con trên đường đời,  để  chúng con 
thẳng tiến về núi thánh là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 21 tháng 7  Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh  
mục, tiến sĩ Hội Thánh

Sinh năm 1559, Lôrenxô gia nhập dòng Anh Em 
Hèn  Mọn  nhánh  Capuxinô  ở  Vêron.  Vừa  là 
người hiểu biết rộng, vừa có tài hoạt động phi 
thường,  nhưng  trên  hết  mọi  sự,  Lôrenxô  là 
người con đích thực của thánh Phanxicô. Người 
nhiệt thành hoạt động cho công cuộc canh tân 
Hội Thánh công giáo khắp châu Âu, và là linh 
hồn  của  đạo  binh  thánh  giá  chống  lại  người 
Thổnhĩkỳ  ở  Hunggari  (năm  1601).  Người  còn 
viết nhiều tác phẩm để trình bày đức tin. Người 
qua đời ở Lítbon năm 1619. 
Bài đọc 2 
Rao giảng là công việc của Tông Đồ 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Lôrenxô  Bơrinđixi, 
linh mục.
Chúng ta  có  đời  sống thiêng liêng như các  vị 
thiên sứ và các bậc thần linh, và cũng như các 
ngài,  chúng  ta  được  tạo  dựng  theo  hình  ảnh 
Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa. Để sống đời 
sống ấy, nhất thiết chúng ta cần ơn Thánh Thần 
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và  tình  thương của  Thiên  Chúa như cần cơm 
bánh. Nếu không có đức tin thì ân sủng và tình 
thương của Thiên Chúa cũng vô hiệu, vì không 
có  đức  tin  thì  không  thể  làm đẹp  lòng  Thiên 
Chúa. Đức tin sẽ không thể có được, nếu không 
có việc rao giảng lời Thiên Chúa: Có đức tin là 
nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố 
lời Đức Kitô. Thế nên việc rao giảng lời Thiên 
Chúa cần thiết cho đời sống thiêng liêng cũng 
như việc gieo trồng cần cho đời sống thân xác. 
Đức Kitô đã nói: Người gieo giống đi ra gieo hạt 
giống của mình. Người gieo giống đi ra là người 
rao giảng sự công chính. Chúng ta đã đọc thấy 
rằng có khi người rao giảng đó là chính Thiên 
Chúa, cũng như xưa kia trong hoang địa Thiên 
Chúa đã ban cho toàn dân luật công chính, khi 
Người phán từ trời; có khi người rao giảng đó là 
thiên sứ của Chúa, đứng ở chỗ gọi là Nơi Than 
Khóc,  khiển  trách  dân  vì  họ  đã  vi  phạm  luật 
Thiên Chúa,  do đó toàn thể con cái  Ítraen khi 
nghe lời thiên sứ nói, thì đã khóc oà lên mà ăn 
năn đau đớn trong lòng. Ông Môsê cũng đã rao 
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truyền luật Chúa cho toàn dân trong đồng bằng 
Môáp như sách Đệ Nhị Luật cho thấy. Sau cùng, 
Đức Kitô là Thiên Chúa và là người đến để rao 
giảng lời Thiên Chúa, rồi Người cũng phái các 
Tông Đồ đi  rao  giảng như thế,  như trước  kia 
Người đã sai các ngôn sứ. 
Vậy rao giảng là một công việc của Tông Đồ, của 
thiên sứ, của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Lời 
rao  giảng  của  Thiên  Chúa  đem lại  muôn vàn 
phúc lộc,  vì  đó như là kho tàng mọi ân phúc. 
Quả thật, từ lời Chúa nảy sinh dức tin, đức cậy, 
đức mến, và tất cả các nhân đức, cũng như mọi 
ân huệ của Thánh Thần, tất cả các mối phúc của 
Tin Mừng, mọi việc lành, hết thảy công phúc của 
đời sống cũng như tất cả vinh quang trên thên 
đàng. Anh em hãy đón nhận lời đã gieo trong 
lòng anh em; lời đó có sức cứu độ linh hồn anh 
em. 
Quả thật, lời Chúa là ánh sáng soi cho trí khôn, 
là lửa hun đúc ý chí, để loài người có thể nhận 
biết và yêu mến Thiên Chúa. Đối với con người 
bên trong, nhờ ân sủng sống bằng Thần Khí của 
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Thiên  Chúa,  thì  lời  Chúa là  bánh ăn và  nước 
uống;  nhưng  bánh  đó  lại  ngọt  hơn  mật  ong, 
nước đó ngon hơn rượu và sữa. Còn đối với linh 
hồn, lời Chúa là kho tàng thiêng lênh chứa đựng 
mọi ơn ích, ví tựa vàng ròng đá quý. Lời Chúa 
như búa đập tan sự cứng lòng ngoan cố trong 
tính hư nết xấu.  Lời  Chúa còn là thanh gươm 
giết chết mọi tội lỗi để trị xác thịt, thế gian và ma 
quỷ.
Xướng đáp Is 40,9ac ; Lc 9.59a.60b
X Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xion, hãy trèo lên 
núi cao, 
* và bảo các thành miền Giuđa rằng : "Kìa Thiên 
Chúa các ngươi !"
Đ Anh hãy theo tôi, đi loan báo Triều Đại Thiên 
Chúa. *
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  thánh  linh  mục 
Lôrênxô thần trí  khôn ngoan và  dũng lực,  để 
làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn.  Xin 
nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà 
ban thần trí ấy cho chúng con, để chúng con biết 



MỤC LỤC

việc phải làm, và làm điều đã biết. Chúng con 
cầu xin...
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 Tháng Tám
   Tháng Tám  

Ngày 1 Thánh Anphong Maria Ligôri, GM TS HT

Ngày 2 Thánh Êuxêbiô, giám mục Vecseli

Ngày 2 Thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục

Ngày 4 Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục

Ngày 5 Cung hiến thánh đường Ðức Maria

Ngày 6 Chúa Hiển Dung

Ngày 7 T Xíttô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo

Ngày 7 Thánh Gaêtanô, linh mục

Ngày 8 Thánh Ðaminh, linh mục

Ngày 10 Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo

 11 Thánh Cơlara, trinh nữ

Ngày 13 Thánh Ponxianô, GH TĐ và thánh Híppôlitô, 
linh mục, tử đạo
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Ngày 1 Thánh Anphong Maria Ligôri, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ 
Thánh nhân sinh năm 1696 tại Napôli. Người từ 
bỏ nghề luật sư để làm linh mục, rồi sau lại nhận 
trách nhiệm giám mục để loan báo tình yêu của 
Chúa Kitô. Người đi giảng không mỏi mệt, siêng 
năng giải  tội  và  rất  nhân từ với  các  tội  nhân. 
Người đã lập Dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục 
đích loan báo Tin Mừng cho dân các miền quê 
(1732). Người đã giảng dạy luân lý và viết nhiều 
tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Người qua 
đời năm 1787 . 
Bài đọc 2 
Lòng yêu mến Đức Kitô 
Trích tác phẩm của thánh Anphong về cách tỏ 
lòng yêu mến Đức Kitô. 
Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ 
tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa 
chúng ta, là sự thiện tuyệt đối và và Đấng cứu 
chuộc chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi 
nhân đức làm cho con người trở nên trọn lành. 
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Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không đáng cho chúng 
ta hết lòng yêu mến sao ? Từ muôn thuở Người 
đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói 
với  chúng  ta  :  “Hỡi  con  người,  hãy  suy  xét  : 
chính Ta đã yêu con trước. Lúc con chưa mở mắt 
chào đời, và cả khi trời đất chưa có, Ta đã yêu 
con rồi. Ta hiện hữu là Ta yêu con.” 
Thiên  Chúa  thừa  biết  là  ân  huệ  thu  hút  con 
người, nên Thiên Chúa đã muốn ban nhiều đặc 
ân để thúc bách họ yêu mến Người : “Con người 
dễ sa vào lưới nào, thì Ta muốn dùng lưới ấy mà 
chinh phục ho : lưới dò tình yêu.” Mọi tặng ân 
Thiên Chúa ban cho con người đều nhằm mục 
đích đó. Thiên Chúa ban cho họ có linh hồn có 
trí nhớ, trí hiểu và lòng muốn để nên hình ảnh 
của Người,  ban cho họ thân xác có giác quan. 
Thiên Chúa cũng đã tạo dựng trời đất với bao 
nhiêu sự vật.  Người  đã làm nên tất  cả vì  yêu 
thương con người, để mọi tạo vật đó phục vụ 
con  người,  còn  con  người  thì  yêu  mến  Thiên 
Chúa vì bao nhiêu ân huệ Chúa ban. 
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Không những Thiên Chúa muốn ban cho chúng 
ta các tạo vật tốt đẹp kia, mà Người còn đi xa 
hơn nữa : để lôi kéo chúng ta yêu mến Người, 
Người đã ban trót cả mình Người cho chúng ta. 
Chúa Cha hằng hữu đã yêu mến chúng ta đến 
nỗi đã ban tặng chính Con Một Người. Khi thấy 
tất cả chúng ta mà phải chết và bị mất hết ân 
sủng  vì  tội  lỗi,  thì  Người  làm  gì  ?  Người  đã 
thương chúng ta vô cùng, hay đúng hơn, theo 
kiểu  nói  của  thánh  Phaolô,  Người  đã  thương 
chúng ta quá đỗi, nên đã sai Con yêu dấu đến 
đền tội cho chúng ta, phục hồi cho chúng ta sự 
sống đã mất vì tội lỗi. 
Người đã ban Con của Người cho chúng ta. Để 
tha tội cho chúng ta, Người đã không tha chết 
cho  Con  của  Người.  Đồng  thời,  Người  cũng 
rộng ban mọi sự tốt lành như : ân sủng, tình yêu 
và thiên đàng. Bởi chưng những ân huệ đó chắc 
chắn đều không quý bằng chính Con của Người. 
Thánh Phaolô  viết  :  Đến như chính Con  Một, 
Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp 
vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con 
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đó, lẽ nào Chúa chẳng rộng ban tất cả cho chúng 
ta ?
Xướng đáp Tv 144 (145),1920 ; 1 Ga 3,9
X Kẻ kính sợ Chúa, Người cho toại nguyện, nghe 
tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu.
* Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người.
Đ  Phàm  ai  đã  được  Thiên  Chúa  sinh  ra  thì 
không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở 
lại trong người ấy. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội 
những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống 
Kitô  hữu.  Xin cho chúng con hằng noi  gương 
thánh giám mục Anphong mà nhiệt thành cộng 
tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau 
được  Chúa  ân  thưởng  cùng  với  thánh  nhân. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 2 Thánh Êuxêbiô, giám mục Vecseli
Thánh nhân sinh khoảng đầu thế kỷ thứ IV tại 
Xácđinia. Từ năm 345 đến 371, người làm giám 
mục  Vécseli.  Người  đã  bị  đày  sang  Đông 
phương vì  nhất định trung thành với  tín điều 
Đức Giêsu là Thiên Chúa, tín điều đã được công 
đồng Nixêa xác định. Khi lưu đày trở về (361), 
người đã quyết định sống chung với các giáo sĩ, 
chia sẻ hoạt động mục vụ. Người đi tiên phong 
về điểm này. Ngwời qua đời ở Vécseli năm 371. 
Bài đọc 2 
Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức 
tin 
Trích  thư  của  thánh  Êuxêbiô,  giám  mục 
Vécseli. 
Anh em thân  mến,  tôi  được  biết  anh  em vẫn 
bình yên khoẻ mạnh như tôi hằng mong ước. Tôi 
bỗng thấy mình như được cất lên, đưa qua một 
vùng đất thật xa để đến với anh em, như xưa 
ngôn sứ Khabacúc đã được thiên thần đưa đến 
với  ngôn  sứ  Đanien.  Khi  được  thư  của  mỗi 
người  trong anh em và  qua những lá  thư ấy, 
nhận ra tâm hồn thánh thiện và lòng yêu mến 
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của anh em, tôi vừa mừng vừa khóc, rất háo hức 
muốn đọc, nhưng đọc không nổi vì nước mắt cứ 
giàn giụa. Khóc cũng muốn khóc, mà đọc cũng 
muốn đọc. Bên nào cũng muốn được thoả lòng 
yêu mến trước, bù lại lòng mong ước bấy lâu. 
Tôi cứ vừa khóc vừa đọc như thế ngày này qua 
ngày khác,  tưởng chừng như mình đang được 
trò chuyện với anh em và quên hết những nỗi 
nhọc  nhằn trước  đây.  Tôi  được tràn ngập vui 
mừng khi nhớ đến một đàng là đức tin bền vững 
của anh em, đàng khác là đức ái, đàng khác nữa 
là những thành quả anh em đã thực hiện. Nhờ 
biết bao điều tốt đẹp tuyệt vời ấy, tôi vui mừng 
đến nỗi tưởng như mình bỗng được ở giữa anh 
em, chứ không còn bị lưu đày nữa. 
Anh em thân mến, tôi vui mừng vì đức tin của 
anh em, vui mừng vì nhờ tin mà anh em được 
cứu độ, vui mừng vì những thành quả anh em 
đã thực hiện được không những ở nơi anh em 
sống, mà còn cả ở những nơi xa nữa. Như người 
làm vườn đem một nhánh ghép vào cây đang sai 
trái nên không bị chặt, không bị quăng vào lửa, 
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thì  cũng  vậy,  chúng  tôi  thiết  tha  mong  muốn 
không những đem thân mình phục vụ anh em là 
những người đã được thánh hiến, mà còn sẵn 
sàng thí mạng sống mình để anh em được cứu 
độ. 
Mặt khác, chúng tôi đã phải nhọc công xoay xở 
mới viết được lá thư này, phải không ngừng cầu 
xin Thiên Chúa cầm chân mấy anh lính gác lâu 
giờ, xin Người cho người trợ tế đem được về cho 
anh em nhiều lời thăm hỏi chúng tôi viết hơn là 
những tin tức thầy kể về những nỗi nhọc nhằn 
của chúng tôi.  Vì thế,  tôi tha thiết xin anh em 
luôn thức tỉnh giữ vững đức tin, duy trì mối hoà 
thuận,  cầu  nguyện  chuyên  chăm  và  không 
ngừng nhớ đến chúng tôi, để Chúa thương giải 
thoát  Hội  Thánh Người  đang long đong khốn 
khổ khắp nơi, và để chúng tôi có ngày thoát khỏi 
cảnh áp bức này mà hân hoan vui mừng với anh 
em. 
Tôi cũng nhân danh lòng thương xót của Thiên 
Chúa mà nài xin anh em hãy hiểu rằng : trong lá 
thư này, tôi muốn chào thăm từng người một. Vì 
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hoàn cảnh cấp bách, tôi không thể viết cho từng 
người như tôi  vẫn quen làm trước đây.  Trong 
thư này, thưa anh chị em và các con yêu quý, tôi 
muốn nói chuyện với mọi người cả nam lẫn nữ. 
Xin mọi người già trẻ lớn bé vui nhận lời chào 
thăm của chúng tôi, và chuyển lời chúng tôi kính 
thăm các anh em ở ngoài cộng đoàn nhưng vẫn 
dành cho chúng tôi lòng quý mến. 
Xướng đáp Lc 12,3536 ; Mt 24,42
X Anh em hãy thắt lưng cho gọn, cầm đèn cho 
sẵn.
* Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới 
về.
Đ Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết 
ngày nào Chúa của anh em đến. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  xin cho chúng con hằng noi gương 
can đảm của thánh giám mục Êuxêbiô mà tuyên 
xưng Ðức Kitô là Thiên Chúa, để khi giữ vững 
đức  tin  thánh  nhân đã  rao  truyền,  chúng  con 
được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô Con 
Chúa,  Ðấng hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
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hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.
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Ngày 2 Thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục
Thánh nhân sinh tại thành La Muyrơ bên Pháp 
năm 1811. Sau khi chịu chức linh mục và lo việc 
mục vụ được vài năm, người vào hiệp hội Đức 
Maria. Với lòng tôn sùng mầu nhiệm Thán Thể 
rất đặc biệt, người thành lập các tu hội nam nữ 
chuyên lo sùng kính bí tích Thánh Thể và lập ra 
nhiều tổ chức rất thích hợp cho giáo dân thuộc 
đủ mọi  giai  cấp,  để cổ  vỏ lòng sùng kính ấy. 
Người qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1868 tại tỉnh 
nhà. 
Bài đọc 2 
Bí tích Thánh Thể, bí tích ban sự sống 
Trích tác phẩm "Chúa hiện diện đích thực" của 
thánh Phê–rò Giulianô Ẽma, linh mục. 
Bí tích Thánh Thể là sự sống của mọi người. Bí 
tích Thánh Thể ban cho họ nguyên lý sự sống. 
Để cử hành tiệc thánh của Giáo Hội, mọi người 
có thể họp nhau lại, bất chấp họ thuộc dân tộc 
hay ngôn ngữ nào. Bí tích Thánh Thể ban cho họ 
luật sống, hơn nữa luật bác ái mà bí tích này là 
nguồn mạch. Vì vậy, bí tích này tạo ra một mối 
dây chung ràng buộc các tín hữu, một sự liên hệ 
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trong Đức Kitô. Mọi người cùng ăn một bánh, 
cùng là khách đồng bàn của Chúa Giêsu, Đấng 
tạo ra một mối đồng tâm huynh đệ có tính siêu 
nhiên  liên  kết  họ  với  nhau.  Xin  hãy  đọc  sách 
Công vụ Tông Đồ. Đoạn sách đó quả quyết rằng 
đông đảo Kitô hữu đầu tiên, người Do thái mới 
vào đạo cũng như dân ngoại mới lãnh phép rửa 
từ  nhiều miền khác nhau mà đến,  chí  có  một 
lòng một ý. Tại sao vậy ? Bởi vì họ chuyên cần 
nghe các Tông Đồ giảng dạy và kiên trì dự lễ bẻ 
bánh. 
Bí tích Thánh Thể quả là sự sống của linh hồn và 
của xã hội loài người, cũng như mặt trời là sự 
sống của vạn vật và trái đất. Không có mặt trời, 
trái  đất  sẽ khô cằn ;  mặt trời  làm cho trái  đất 
xinh tươi, tô điểm và làm cho nên phong phú, 
đem lại sự “hữu hiệu, sức mạnh và vẻ đẹp cho 
muôn  loài.  Trước  những  sự  kiện  lạ  lùng  đó, 
chúng ta không nên lấy làm lạ khi thấy các dân 
ngoại tôn kính mặt trời như chúa tể trần gian. 
Thật vậy, vầng ô vâng lời và tùng phục Mặt Trời 
tối cao, Ngôi Lời của Thiên Chúa là Đức Giêsu 
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Ki–tô, Đấng chiếu soi mọi người đến trong thế 
gian. Qua bí tích Thánh Thể, bí tích ban sự sống, 
chính  Người  hành  động  trong  thâm  tâm  con 
người.  Linh hồn diễm phúc của tín hữu khám 
phá ra kho tàng ẩn dấu này, đẩy lùi được cơn 
khát nhờ nguồn suối ban sự sống, và được ăn 
bánh  trường  sinh  này.  Nhờ vậy,  các  gia  đình 
được củng cố và các dân nước nên vững mạnh. 
Hơn nữa, cộng đồng Kitô hữu còn là gia đình. 
Mối dây ràng buộc các phần tử trong gia đình 
đó, là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Người la 
gia trưởng dọn bàn ăn cho gia đình. Tình huynh 
đệ  Kitô  hữu được công bố trong bữa Tiệc  Ly 
cùng một  lúc  với  tình  phụ tử  của  Đức  Kitô  ; 
Chính Người gọi các Tông Đồ là những người 
con nhỏ, nghĩa là các con bé bỏng yêu quý của 
mình,  và truyền cho các ông phải  yêu thương 
nhau như chính Người đã yêu thương các ông. 
Tại bàn tiệc thánh, mọi người đều là những trẻ 
nhỏ  cùng  lãnh  một  của  ăn,  và  bởi  đấy  thánh 
Phaolô kết luận họ làm thành một gia đình, một 
thân  thể,  vì  mọi  người  cùng  chia  sẻ  một  tấm 
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bánh là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Thể thông ban 
sức mạnh cho cộng đoàn Kitô hữu, để tuân giữ 
luật trọng kính và yêu thương tha nhân. Chúa 
Giêsu Kitô  truyền cho  các  môn đệ  phải  trọng 
kính và yêu thương anh em mình. Vì thế, chính 
Người đồng hoá với họ, bởi lẽ khi họ làm điều gì 
cho một anh em nhỏ nhất của Người là họ làm 
cho  chính  Người.  Chính  Người  trao  ban  thân 
mình cho mỗi người trong họ, khi họ rước lễ.
Xướng đáp x. 1 Cr 10,17 ; Ga 6,58a
X Tuy nhiều người,  chúng ta  cũng chỉ  là  một 
tấm bánh, một thân thể, bởi vì mọi người cùng 
chia sẻ một tấm bánh.
* Đây là bánh từ trời xuống.
Đ Chúa đã nuôi chúng ta bằng lúa mì tinh hảo. *
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa,  Chúa đã làm cho lòng thánh 
Phêrô Giulianô bừng cháy lên lửa yêu mến lạ 
lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Ðức Kitô, 
Con Chúa. Xin cho chúng con lãnh nhận được 
ơn phúc dồi dào của bàn tiệc thánh Chúa ban 
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như xưa chính thánh nhân đã lãnh nhận. Chúng 
con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 4 Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục
Lễ nhớ 
Thánh nhân sinh năm 1786 tại Lyông. Sau biết 
bao khó khăn gian khó người làm linh mục và 
được giao phó nhiệm vụ làm cha sở họ Ácxơ 
thuộc giáo phận Benle. Người quả là vị mục tử 
gương mẫu : hoàn toàn lo việc loan báo lời Thiên 
Chúa,  giải  tội,  cầu  nguyện  và  hãm  mình.  Có 
nhiều  lúc,  khuôn  mặt  người  rạng  rỡ  khác 
thường, nhờ tình yêu bắt nguồn từ bí tích Thánh 
Thể mà người đem hết lòng sốt sắng để vừa cử 
hành,  vừa  thờ  phượng.  Người  qua  đời  năm 
1859. 
Bài đọc 2 
Cầu nguyện và yêu mến : phận sự cao quý của 
con người 
Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Gioan  Maria 
Vianê. 
Các con thân mến, kho tàng của người Kitô hữu 
không phải ở dưới đất này, nhưng ở trên trời. 
Thế thì lòng trí của chúng ta phải hướng đến nơi 
có kho tàng của chúng ta. 



MỤC LỤC

Con  người  có  một  bổn  phận  cao  đẹp  là  cầu 
nguyện và yêu mến… Các con cầu nguyện, các 
con yêu mến : đó là hạnh phúc của con người 
trên trần gian. 
Cầu nguyện không là gì khác hơn là kết hiệp với 
Thiên Chúa. Khi có tâm hồn trong sạch và gắn 
bó với  Thiên Chúa,  ta thấy nơi  mình một thứ 
hương thơm ngây ngất, một luồng sáng rực rỡ 
chói  chan.  Trong  mối  kết  hiệp  mật  thiết  này, 
Thiên Chúa và linh hồn tựa hai khối sáp nóng 
chảy hoà vào nhau, không thể tách rời nhau nữa. 
Thiên  Chúa  kết  hiệp  với  thụ  tạo  bé  nhỏ  của 
Người : đẹp đẽ biết bao ! Hạnh phúc này không 
sao hiểu thấu. 
Xưa kia chúng ta chẳng xứng đáng cầu nguyện, 
nhưng Thiên Chúa đã thương cho chúng ta được 
thưa chuyện với Người. Lời cầu nguyện của ta là 
hương thơm rất đẹp lòng Người. 
Các  con  thân  mến,  trái  tim  các  con  nhỏ  hẹp, 
nhưng lời cầu nguyện sẽ khiến nó mở rộng và có 
sức yêu mến Thiên Chúa… Cầu nguyện là nếm 
trước hạnh phúc trời  cao,  là làm cho phúc lộc 
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thiên đàng tuôn đổ. Không bao giờ cầu nguyện 
mà không thấy dịu êm. Cầu nguyện là mật chảy 
vào hồn, biến tất cả nên êm ái ngọt ngào. Buồn 
phiền cực nhọc sẽ biến tan khi cầu nguyện sốt 
sắng, tựa tuyết tan dưới ánh mặt trời. 
Cầu nguyện làm cho thời gian đi rất mau, khiến 
ta không cảm thấy lâu. Đúng vậy : hồi các cha sở 
vùng Bơrétxơ bị bệnh hầu hết, cha phải đi khắp 
vùng.  Cha  vừa  đi  vừa  cầu  nguyện  với  Thiên 
Chúa  nhân  lành.  Nói  thật  với  các  con  là  cha 
chẳng thấy lâu gì cả. 
Cha biết có những người đắm chìm trong cầu 
nguyện  như cá  trong  nước.  Họ thuộc  trọn  về 
Thiên Chúa nhân lành. Họ không bị chia trí. Ôi, 
cha mến những tâm hồn quảng đại  này quá ! 
Thánh  Phanxicô  Átxidi  và  thánh  Côlêta  trong 
thấy Chúa và chuyện vãn với Người như chúng 
ta vẫn trò chuyện với nhau. Còn chúng ta biết 
bao  lần  chúng  ta  đến  nhà  thờ  mà  chẳng  biết 
mình đến để làm gì, cũng chẳng biết mình muốn 
xin gì ! Thế mà khi đến nhà ai thì ta lại biết rõ 
mình đến để làm gì... Có những người như nói 
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với Thiên Chúa nhân lành rằng : “Con đến nói 
mấy câu cho xong chuyện đây…” Cha thường 
nghĩ rằng : Khi đến tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ 
được mọi điều như sở nguyện, với điều kiện là 
lời cầu xin của chúng ta đi đôi với đức tin sống 
động và một tấm lòng thật trong trắng. 
Xướng đáp 2 Cr 4,17 ; 1 Cr 2,9
X Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ 
mang lại cho chúng ta
* cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.
Đ Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, 
lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên 
Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người : 
*
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa 
đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria nên một 
tấm gương tuyệt vời về lòng tận tuỵ hy sinh của 
người  mục  tử.  Vì  lời  thánh  nhân  cầu  thay 
nguyện giúp, xin cho chúng con hằng noi theo 
lòng bác ái của người mà cố gắng đem nhiều anh 
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em về  với  Ðức  Kitô  để  muôn  đời  cùng  nhau 
hưởng nguồn vinh phúc. Chúng con cầu xin...
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Ngày 5 Cung hiến thánh đường Ðức Maria
Vương cung thánh đường Đức Bà Cả được đức 
giáo  hoàng  Xíttô  III  (421440)  cho  xây  dựng  ở 
Rôma  trên  đường  Étkilinô,  để  tôn  kính  thánh 
Mẫu của Chúa Giêsu. Lúc ấy, tước hiệu này vừa 
được công đồng Êphêxô dùng để ca tụng Đức 
Maria  (431).  Đây  là  một  trong  những  thánh 
đường cổ kính đầu tiên của Tây Phương mang 
tước hiệu kính Đức Mẹ. 
Tc Tin Mừng ÐC 
Kinh Sáng 
ÐC: Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời,
Mẹ trọn đời trinh khiết.
Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ,
và Ðấng Mẹ đã cưu mang
cũng thật là có phúc.
Kinh Chiều 
ÐC: Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
bây giờ và trong lúc lâm chung.
Bài đọc 2 
Ca ngợi thánh Maria, Đức Maria Chúa Trời 
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Trích bài giảng của thánh Syrilô Alêxanria, tại 
công đồng Êphêxô.
Đáp lời  mời  của  Đấng  trọn  đời  đồng trinh  là 
thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, các nghị phụ đã 
hoan hỉ tề tựu nơi đây. Tôi thấy hội nghị thật vui 
mừng và phấn khởi. Vì thế, dù đang nặng lòng 
với  nhiều nỗi  phiền muộn,  tôi  cũng rất  mừng 
được thấy các nghị phụ hiện diện nơi đây. Lúc 
này ứng nghiêm nơi chúng ta lời thánh ca êm 
dịu của vua Đavít : Ngọt ngào êm dịu lắm thay, 
anh em đang sống vui vầy bên nhau. 
Kính lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh nhiệm mầu. 
Chúa đã triệu tập mọi người chúng con lại trong 
ngôi thánh đường này, thánh đường dâng kính 
thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. 
Kính chào Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Mẹ 
là kho tàng đáng kính của cả hoàn vũ, là ngọn 
đèn không tắt, là triều thiên ân thưởng đức khiết 
trinh, là vương trượng tượng trưng cho giáo lý 
chân truyền, là đền thờ không hư nát, là nơi cư 
ngụ cho Đấng không nơi nào có sức chứa đựng, 
là  mẹ mà vẫn là  trinh nữ.  Chính nhờ Mẹ mà 
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Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa đã được 
xưng tụng là diễm phúc như Tin Mừng viết. 
Kính chào Mẹ. Nơi cung lòng khiết tinh thánh 
thiện, Mẹ đã cưu mang Đấng vô biên, Đấng mà 
các tầng trời không chứa nổi. Nhờ Mẹ, Ba Ngôi 
chí thánh được tôn vinh và phụng thờ. Nhờ Mẹ, 
cây thập giá cao quý được kính tôn và thờ lạy 
trên kháp địa cầu. Nhờ Mẹ, trời cao nhảy mừng. 
Nhờ Mẹ, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần 
hân hoan. Nhờ Mẹ, ma quỷ chạy trốn. Nhờ Mẹ, 
tên quỷ cám dỗ bị tống khứ ra khỏi trời.  Nhờ 
Mẹ, thọ sinh sa ngã được cất nhắc về trời. Nhờ 
Mẹ, toàn thể thụ tạo vẫn nô lệ tà thần, nay nhận 
ra chân lý. Nhờ Mẹ, những người tin được lãnh 
nhận ơn thánh tẩy và dầu hoan lạc. Nhờ Mẹ, các 
cộng đoàn Hội Thánh được thiết lập trên khắp 
địa cầu. Nhờ Mẹ, các dân ngoại được ăn năn trở 
lại. 
Con phải nói gì nữa đây ? Nhờ Mẹ mà ánh sáng 
của  Con  Một  Thiên  Chúa  bừng  lên  chiếu  soi 
những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. 
Nhờ Mẹ, các ngôn sứ đã loan báo tương lai. Nhờ 
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Mẹ, các sứ đồ đã rao giảng cho muôn dân biết 
ơn cứu độ. Nhờ Mẹ, kẻ chết được chỗi dậy. Nhờ 
Mẹ, các vua chúa được trị vì nhân danh Ba Ngôi 
cực thánh. 
Vậy ai có thể ca ngợi Đức Maria cho xứng đáng ? 
Mẹ là Đấng rất đáng ngợi khen. Chính Mẹ vừa 
là mẹ, vừa là trinh nữ. Ôi lạ lùng biết bao ! Tôi 
kinh ngạc sững sờ. Nào có ai nghe nói người xây 
dựng đền thờ lại bị cấm không được ở trong đền 
thờ chính mình đã kiến tạo ? Ai dám che trách 
Đấng cất nhắc nữ tỳ của mình lên làm mẹ ? Này 
đây vạn vật đang mừng rỡ hân hoan. Xin cho 
chúng con được sùng bái và thờ lạy Thiên Chúa 
duy nhất, được uý kính và phụng thờ Ba Ngôi 
bất khả phân ly khi chúng con ca ngợi Đức Mẹ 
trọn đời đồng trinh là đền thờ của Thiên Chúa, 
đồng thờ ca ngợi Người Con và Đấng Phu Quân 
tinh  tuyền  của  Mẹ,  Chúa  là  Đấng  vinh  hiển 
muôn đời. Amen. 
Xướng đáp x. Lc 1,48
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X Hãy vui mừng với tôi, hỡi tất cả những người 
yêu mến Chúa, vì từ hồi tấm bé tôi đã đẹp lòng 
Đấng chí tôn.
* Tôi đã được phúc cưu mang và sinh hạ Con 
Thiên Chúa làm người.
Đ Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn 
tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi, và ban ơn cứu độ 
cho  chúng  con,  không phải  bởi  chúng con đã 
làm gì nên công trạng, nhưng chính là nhờ lời 
chuyển  cầu  của  Thánh  Mẫu  Ðức  Kitô,  Con 
Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển 
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 6 Chúa Hiển Dung
Lễ kính
Bốn mươi  ngày trước lễ  Suy tôn thánh giá,  lễ 
Hiển Dung nhắc cho các tín hữu nhớ rằng Chúa 
Kitô  đã  muốn "chuẩn bị  tâm hồn các  môn đệ 
khỏi  vấp phạm vì  khổ hình thập giá".  Nhưng 
đồng thời lễ này cũng loan báo cho mọi tín hữu 
biết mình được nhận làm con cái  Thiên Chúa, 
nhờ Con Thiên Chúa là Đức Giêsu, và loan báo 
ánh sáng diệu kỳ một ngày kia sẽ rạng ngời nơi 
toàn thân thể nhiệm mầu, tức là Hội Thánh. 
Bài đọc 1 2 Cr 3,7 – 4,6
Vinh quang của Giao Ước Mới trong Đức Kitô 
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô 
Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
3 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật, thứ Lề Luật chỉ 
đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên 
những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân 
Ítraen  không  thể  nhìn  mặt  ông  Môsê  được  vì 
mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh 
quang chóng qua, 8 thì việc phục vụ Thần Khí 
lại không được vinh quang hơn sao ? 9 Vì việc 
phục vụ án chết mà còn được vinh quang như 
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thế,  thì  việc  phục  vụ sự công chính lại  chẳng 
vinh quang hơn lắm sao ? 10 So với vinh quang 
tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh 
quang là gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà 
còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng 
vinh quang hơn sao ? 
12 Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta 
thật vững dạ an lòng. 13 Chúng ta không làm 
như ông Môsê lấy màn che để dân Ítraen khỏi 
thấy  khi  nào  cái  chóng  qua  kia  chấm  dứt.  14 
Nhưng trí họ đã ra mê muội. Thật vậy, cho đến 
ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn 
còn chưa được vén lên, vì chỉ trong Đức Kitô, 
tấm màn ấy mới được vứt bỏ. 15 Phải, cho đến 
nay, mỗi khi họ đọc sách ông Môsê, tấm màn ấy 
vẫn che  phủ lòng  họ.  16  Nhưng khi  người  ta 
quay lại với Chúa, thì tấm màn ấy được cất đi. 
17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của 
Chúa, thì ở đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta, mặt 
không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang 
của Chúa như một bức gương ; như vậy, chúng 
ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh 
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đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác 
động của Chúa là Thần Khí. 
4 1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho 
chúng tôi việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn 
lòng  nản  chí.  2  Trái  lại,  chúng  tôi  khước  từ 
những  hành  động  ám muội,  đáng xấu  hổ,  và 
không  dùng  mưu  mô  mà  xử  trí,  cũng  không 
xuyên tạc lời Thiên Chúa : nhưng chúng tôi giải 
bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho 
lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên 
Chúa. 3 Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che 
khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người 
hư mất, 4 đối với những kẻ không tin. Họ không 
tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí 
họ ra mù quáng. 5 Bởi chúng tôi không rao giảng 
chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là 
Chúa ; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là đầy tớ của 
anh em,  vì  Đức Giêsu.  6  Quả thật,  xưa  Thiên 
Chúa đã phán : Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối 
tăm !  Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi 
lòng trí  chúng tôi,  để tỏ bày cho thiên hạ biết 
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vinh  quang  của  Thiên  Chúa  rạng  ngời  trên 
gương mặt Đức Kitô.
Xướng đáp 1 Ga 3,1.2
X  Anh  em  hãy  xem  Chúa  Cha  yêu  chúng  ta 
dường nào :  Người yêu đến nỗi  cho chúng ta 
được gọi là con Thiên Chúa,
* và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Đ Chúng ta biết  rằng khi  Đức Kitô xuất hiện, 
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế 
nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. *
Bài đọc 2 
Chúng con ở đây thì hay quá 
Trích bài giảng lễ Chúa Hiển Dung của giám 
mục Anáttaxiô Xinai.
Đức Giêsu đã bày tỏ  mầu nhiệm này cho  các 
môn đệ trên núi Tabo. Đang khi cùng đi đường, 
Người đã chuyện trò với các ông về Nước Trời 
và về cuộc quang lâm của Người. Có lẽ các ông 
chưa xác tín những điều Người tiên báo về Nước 
Trời, nên Người muốn cho các ông thâm tín tận 
đáy lòng và từ những việc hiện tại, các ông có 
thể tin vào những việc tương lai. Vì thế, trên núi 
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Tabo,  Người  đã  cho  các  ông  thấy  một  quang 
cảnh  thần  diệu  như  hình  ảnh  Người  đã  báo 
trước về Nước Trời.  Dường như Người  muốn 
nói với các ông : “Để anh em khỏi mất lòng tin 
trong  khi  còn  phải  chờ  đợi,  thì  ngay  bây giờ, 
Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở 
đây,  có  những kẻ  sẽ  không phải  nếm sự chết 
trước  khi  thấy  Con  Người  đến  hiển  trị  trong 
vinh quang của Cha Người.” 
Để  chứng  tỏ  Đức  Kitô  muốn  thế  nào  thì  có 
quyền làm như thế, tác giả sách Tin Mừng thêm : 
Sáu ngày sau,  Đức Giêsu đem các  ông Phêrô, 
Giacôbê  và  Gioan  là  em  ông  Giacôbê  đi  theo 
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới 
một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng 
trước mặt các ông.  Dung nhan Người  chói  lọi 
như mặt trời, và y phục của Người trở nên trắng 
tinh  như  ánh  sáng.  Và  kìa  các  ông  thấy  ông 
Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. 
Đó là những điều kỳ diệu của ngày đại lễ hôm 
nay ; đó là mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ cho 
chúng ta, mầu nhiệm đang được thực hiện trên 



MỤC LỤC

núi vào chính lúc này. Quả thế, cả sự chết lẫn 
vinh quang của Đức Kitô đang quy tụ chúng ta. 
Vậy chúng ta hãy đi sâu vào những mầu nhiệm 
thánh thiêng khôn tả này cùng với những người 
Đức Kitô đã tuyển chọn trong số môn đệ được 
Thiên Chúa dẫn lối soi đường. Để được như thế, 
chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói thánh thiêng 
của  của  Thiên  Chúa.  Từ  đỉnh  núi  cao,  Người 
đang khẩn thiết kêu mời chúng ta. 
Tôi dám nói là chúng ta phải mau chân tìm đến 
đó  như  Đức  Giêsu.  Giờ  đây,  trên  trời,  Người 
cũng đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Cùng với 
Người, chúng ta sẽ rực sáng, và chỉ những ai có 
đức tin mới nhận ra, vì một cách nào đó, khuôn 
mặt tâm linh của chúng ta được đổi mới, được 
nên đồng hình đồng dạng với Người, và cũng 
như chính Người, chúng ta không ngừng được 
biến đổi hình dạng, được thông phần vào bản 
tính thần linh và sẵn sàng để được đưa về trời. 
Chúng ta hãy chạy đến đó, phấn khởi hân hoan ; 
hãy vào sâu trong đám mây như các ông Môsê 
và Êlia hay các ông Giacôbê và Gioan. Như ông 
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Phêrô, hãy say sưa chiêm ngắm cảnh tượng thần 
thiêng, hãy để cho cuộc biến đổi hình dạng của 
Chúa  biến  đổi  con  người  bạn,  giúp  bạn  siêu 
thoát cõi đời và xa rời trần thế. Hãy từ bỏ xác 
thịt, lìa xa thụ tạo và quay về với Tạo Hoá, với 
Đấng mà trong phút  xuất  thần,  ông  Phêrô đã 
thưa lên : Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật hay 
quá. 
Hẳn rồi, lạy thánh Phêrô, ở đây với Chúa Giêsu 
và ở đây mãi mãi thì thật hay quá. Còn gì hạnh 
phúc hơn, còn gì cao cả và quý báu hơn là được 
ở  với  Thiên  Chúa,  được  nên  đồng  hình  đồng 
dạng với Người và được chan hoà ánh sáng ? 
Hẳn rồi, mỗi khi chúng ta có Thiên Chúa ở trong 
mình và được biến đổi nên hình ảnh thần thiêng 
của Người, thì phải vui mừng kêu lên : Ở đây 
thật hay quá, vì ở đây, mọi sự đều sáng ngời rực 
rỡ ; ở đây, có niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào ; 
ở đây,  lòng ta được hoàn toàn bình an,  thanh 
tĩnh và êm đềm ; ở đây, ta được nhìn thấy Đức 
Kitô ; Người chọn chỗ này làm nơi cư ngụ cùng 
với  Chúa Cha.  Vừa bước vào,  Người  đã  nói  : 
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Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này ; ở đây, 
có  Đức  Kitô  là  có  những  kho  tàng  chất  chứa 
phúc lộc  đời  đời  ;  ở  đây,  những hoa trái  đầu 
mùa và những hình ảnh tiên báo đời sau được 
mô tả như đang hiển hiện trong một tấm gương 
vậy.
Xướng đáp Mt 17,2.3 ; x. Lc 9,32.34
X Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời.
*  Được chiêm ngưỡng vinh quang của Người, 
các môn đệ vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi. 
Đ Và kìa có ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm 
đạo với Người. *
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
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Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
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Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con 
Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, 
Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông 
Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các 
Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước 
hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con 
làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con 
Một  Chúa để  mai  sau được chung  hưởng gia 
nghiệp với  Người.  Người là  Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 7 Thánh Xíttô II, giáo hoàng, và các 
bạn, tử đạo

Thánh nhân được tấn phong giám mục  Rôma 
năm 257. Ngày 6 tháng 8 năm 258, người cùng 
với 4 phó tế bị chặt đầu đang lúc cử hành phụng 
vụ  thánh  tại  nghĩa  trang  Calíttô.  Hoàng  đế 
Valêrianô đã ra sắc chỉ cấm không được tụ họp 
để cử hành phụng vụ. Phó tế Lôrenxô không bị 
chém, nhưng phải chịu cực hình. Biến cố này là 
một  trang  đẹp  trong  thiên  hùng  sử  của  Hội 
Thánh Rôma thời bách hại. 
Bài đọc 2 
Chúng tôi biết các chiến sĩ của Đức Kitô không 
chết, nhưng được đội triều thiên 
Trích  thư  của  thánh  Síprianô,  giám  mục,  tử 
đạo.
Thưa hiền huynh, tôi không thể nào viết thư cho 
các anh em ngay được là vì toàn thể hàng giáo sĩ 
đang chịu thử thách, không thể đi đâu được. Ai 
cũng sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình để tôn 
vinh Thiên Chúa trên trời. Anh em cũng nên biết 
là những người đi Rôma đã về rồi. Tôi đã cử họ 
đi để tìm hiểu và cho chúng tôi biết sự thật về 
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nội dung sắc lệnh liên quan đến chúng tôi. Quả 
thật, có nhiều lời đồn thổi khác nhau và không 
rõ ràng về chuyện này. 
Sự thật là hoàng đế Valêrianô đã gửi cho nguyên 
lão viện một sắc lệnh truyền xử tử ngay lập tức 
các giám mục, linh mục và trợ tá. Còn đối với 
các nghị viên nguyên lão viện, các quan chức và 
hiệp sĩ Rôma thì phải tước bỏ hết chức vị và tài 
sản. Nếu tịch biên tài sản rồi mà họ còn ngoan cố 
giữ  đạo  thì  phải  trảm  quyết  ngay.  Phần  các 
mệnh phụ, thì cũng tịch thu tài sản rồi phát lưu. 
Các viên chức triều đình trước đây xưng danh là 
Kitô hữu, hay bây giờ vẫn còn xưng mình như 
thế, thì tịch thu tài sản, xiềng lại, lập danh sách 
và  cho  đi  canh tác  các  vùng  đất  thuộc  hoàng 
triều. 
Hoàng đế Valêrianô còn cho đính kèm với sắc 
lệnh trên bản sao văn thư ông đã gửi cho các 
tổng đốc nói về chúng tôi. Ngày nào chúng tôi 
cũng mong cho văn thư đến, vì chúng tôi đang 
đứng vững trong đức tin, sẵn sàng chịu đau khổ, 
trông  đợi  ơn  Chúa  trợ  giúp  và  được  Người 
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thương ban thưởng sự sống đời đời.  Tôi cũng 
xin báo tin cho anh em là đức Xíttô đã bị hành 
quyết cùng với  bốn trợ tá tại  một nghĩa trang 
ngày  sáu  tháng  tám.  Hằng  ngày  ở  Rôma  các 
quan vẫn ra sức bách hại  như thế :  thấy ai  bị 
điệu đến là họ xử tử ngay ; còn tài sản thì tịch 
thu và sung vào công quỹ. 
Xin hiền huynh thông báo những tin tức này cho 
các anh em giám mục khác, để nhờ những tấm 
gương ấy khích lệ, anh em chúng ta ở khắp nơi 
được  vững mạnh và  chuẩn  bị  vào  cuộc  chiến 
thiêng liêng. Nhờ vậy, mỗi người trong chúng ta 
sẽ  nghĩ  đến  sự  sống  đời  đời  hơn  là  cái  chết. 
Trong  cuộc  tuyên  xưng  này,  những  người  đã 
đem hết lòng tin và can đảm mà hiến mình cho 
Chúa sẽ vui mừng hơn là lo sợ, vì biết rằng các 
chiến  sĩ  của  Thiên  Chúa  và  của  Đức  Kitô  sẽ 
không bị tiêu diệt, nhưng được đội triều thiên.
Xướng đáp 2 Cr 4,11 ; x. Tv 43 (44),23
X  Chúng  tôi  hằng  bị  cái  chết  đe  doạ  vì  Đức 
Giêsu,
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* để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ 
nơi thân xác phải chết của chúng tôi.
Đ Âu cũng vì Chúa, mà mỗi ngày chúng tôi bị 
giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã ban thánh Xíttô và các bạn 
thí mạng sống mình để trọn niềm trung thành 
với lời Chúa và làm chứng cho Ðức Giêsu. Xin 
dùng quyền năng của Thánh Thần giúp chúng 
con biết sẵn sàng đón nhận chân lý và can đảm 
tuyên xưng đức tin. Chúng con cầu xin...
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Ngày 7 Thánh Gaêtanô, linh mục
Thánh nhân sinh năm 1480 tại Vinxenxa. Người 
học luật, nhưng sau khi làm linh mục, người trở 
thành một quan chức tại giáo triều Rôma. Người 
vừa chu toàn các công việc quản trị hành chánh, 
vừa để tâm chăm sóc các bệnh nhân và chuyên 
cần  cầu  nguyện.  Cùng  với  các  bạn  là  Gioan, 
Phêrô, Carapha, người lập hội giáo sĩ chuyên lo 
giảng  thuyết  và  phụng vụ.  Người  qua đời  tại 
Napôli năm 1547. 
Bài đọc 2 
Nhờ đức tin, chúng ta có Đức Kitô ngự trong 
lòng 
Trích thư của thánh Gaêtanô, linh mục.
Cha là kẻ tội lỗi và biết mình hèn mọn nên chạy 
đến các tôi tớ tốt lành của Chúa, xin các đấng 
cầu cùng Đức Kitô và Mẹ Người cho con. Nhưng 
con  đừng  quên  rằng  tất  cả  các  thánh  hợp  lại 
cũng không làm cho con nên đẹp lòng Đức Kitô 
bằng chính con : đó là việc của con. Và nếu con 
muốn được Đức Kitô thương yêu trợ giúp, thì 
con hãy yêu mến Người, luôn cố gắng làm đẹp 
lòng Người. Cũng đừng nghi ngờ điều này : cho 
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dù tất cả các thánh, các thụ tạo có bỏ con, Đức 
Kitô  lúc  nào cũng ở  bên con khi  con cần đến 
Người. 
Con hãy nắm vững rằng : chúng ta là lữ khách 
và đang bước đi trên cõi đời này ;  quê hương 
chúng ta ở trên trời. Ai tự phụ sẽ trật đường và 
lao vào chỗ chết. Nơi trần thế, chúng ta phải tìm 
cho được sự sống đời đời. Tự sức mình, chúng ta 
không đáng được sự sống ấy, vì đã đánh mất nó 
khi phạm tội. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã lấy lại 
cho chúng ta, nên chúng ta phải tạ ơn, yêu mến, 
vâng phục Người  và bao lâu có thể,  chúng ta 
luôn ở với Người. 
Chính Người đã ban mình làm của nuôi chúng 
ta. Vô phúc cho những ai không biết đến ơn cao 
quý đó. Đức Kitô là con Đức Trinh Nữ Maria, 
chúng ta được phúc có Người làm của mình, vậy 
mà chúng ta không muốn ! Khốn cho ai không lo 
đón rước Người. Con ơi, điều tốt lành nào cha 
mong ước cho mình, thì cha cũng cầu khẩn cho 
con. Nhưng để đạt được điều ấy thì không có 
cách nào khác hơn là năng cầu cùng Đức Trinh 



MỤC LỤC

Nữ Maria, xin Mẹ cùng với Con vinh hiển của 
Mẹ đến viếng thăm con. Hơn nữa, con hãy mạnh 
dạn xin Mẹ trao Con của Mẹ cho con. Đức Kitô 
thực là của nuôi linh hồn con trong bí tích Thánh 
Thể, nơi bàn thờ. Mẹ sẽ sẵn lòng trao Người cho 
con, còn chính Người thì lại còn sẵn lòng hơn 
nữa. Người sẽ đến thêm sức mạnh cho con, để 
con có thể bước đi an toàn giữa cánh rừng tăm 
tối này, nơi đầy dẫy địch thù rình rập. Chúng 
phải đứng xa khi thấy chúng ta được bảo vệ chở 
che như thế. 
Này  con,  đừng  có  đón  rước  Đức  Giêsu  Kitô 
nhằm  mục  đích  lợi  dụng  Người  theo  ý  con. 
Ngược lại, cha muốn con phó thác trọn vẹn cho 
Người  và  xin  Người  đón  nhận  con,  để  chính 
Người là Thiên Chúa cứu độ con, thì muốn thế 
nào, Người sẽ làm như thế cho con và nơi con. 
Đó là điều cha mong muốn, xin con thi hành. Và 
con phải thi hành như vậy. Được phép đòi con 
đến đâu, cha đòi con đến đó.
Xướng đáp x. Pl 1,21
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X Quý hoá  thay  những  lời  dạy  dỗ  của  thánh 
nhân, cao cả thay lòng yêu mến của Người !
* Người chẳng màng chi vinh hoa trần thế, chỉ 
mong sao được sống muôn đời.
Đ Đối với người, sống quả là Đức Kitô, và chết là 
một mối lợi. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã thúc đẩy thánh Gaêtanô linh 
mục sống theo lý tưởng cộng đoàn các Tông Ðồ. 
Vì  gương  sáng  và  lời  chuyển  cầu  của  thánh 
nhân, xin cho chúng con biết trọn niềm tin tưởng 
vào Chúa và không ngừng tìm kiếm Nước Trời. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 8 Thánh Ðaminh, linh mục
Lễ nhớ
Thánh nhân sinh quãng năm 1170 tại Calêruêga, 
Tây Ban Nha. Người học thần học tại Palenxia, 
rồi  làm  kinh  sĩ  giáo  phận  Ốtma.  Trước  hết, 
người  quy  tụ  một  số  phụ  nữ  về  sống  tại 
Pơrôvinlơ (Pháp), theo một tu luật, rồi sau người 
lập dòng Anh Em Thuyết Giáo (Dominicans) tại 
Tuludơ để đối lại lạc giáo Catha. Chính người đã 
chiến  đấu  với  lạc  giáo  bằng  lời  giảng  thuyết, 
bằng gương sáng và đã thu hoạch được kết quả 
khả quan. Người muốn các anh em trong Dòng 
phải sống khất thực, và lời giảng dạy phải xuất 
phát  và  được  nuôi  dưỡng  bằng  chiêm  niệm. 
Người đã đặt trung tâm Dòng ở Rôma trước khi 
qua đời ở Bôlônha ngày 6 tháng 8 năm 1221. 
Bài đọc 2 
Thánh  Đaminh  nói  với  Thiên  Chúa  hay  về 
Thiên Chúa 
Trích  các  văn  kiện  lịch  sử  Dòng  Anh  Em 
Thuyết Giáo.
Thánh Đaminh rất mực đoan chính và nhiệt tình 
mến  Chúa.  Không  nghi  ngờ  gì  nữa,  ai  cũng 
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chứng thực là người thật đáng kính và đầy ân 
sủng. Tâm hồn người hết sức bình thản, chỉ xao 
động  khi  đồng  cảm nỗi  thống  khổ  của  người 
khác, hay khi tỏ lòng thương xót khoan dung. 
Lòng vui thì nét mặt cũng lây vui, nên người đã 
giải toả niềm an vui nội tâm trên khuôn mặt khả 
ái hân hoan. 
Qua lời nói cũng như việc làm, đâu đâu người 
cũng tỏ ra là một con người phúc âm. Ban ngày, 
không ai hoà đồng vui vẻ với anh em bằng hữu 
hơn người. Ban đêm, chẳng ai kiên trì canh thức 
cầu nguyện đủ cách như người.  Người  ít  nói, 
ngoại trừ nói với Thiên Chúa, tức là cầu nguyện, 
hay nói về Thiên Chúa, và người thường khuyên 
bảo anh em như vậy. 
Người  thường dâng lên lời  cầu khẩn đặc  biệt 
này, là  xin Thiên Chúa thương ban cho người 
lòng bác ái chân thật, lòng bác ái giúp người nỗ 
lực  tìm  kiếm  và  đem  lại  ơn  cứu  độ  cho  con 
người. Người nghĩ rằng người chỉ thực sự là chi 
thể của Đức Kitô khi đem trọn vẹn con người và 
sức lực ra cứu các linh hồn như Chúa Giêsu là 



MỤC LỤC

Đấng cứu độ mọi người đã dâng hiến trọn vẹn 
con người mình để cứu độ chúng ta. Và để thực 
hiện công trình này, theo kế hoạch quan phòng 
sâu thẳm từ ngàn đời của Thiên Chúa, người đã 
lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo. 
Người thường dùng lời  nói  và thư từ khuyên 
bảo  anh em dòng thường xuyên học  hỏi  Cựu 
Ước và Tân Ước. Lúc nào người cũng mang theo 
mình sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu cùng 
với các thư thánh Phaolô, và học đến hầu như 
thuộc lòng. 
Hai ba lần được chọn làm giám mục, nhưng lần 
nào người cũng từ chối, vì muốn sống nghèo với 
anh  em hơn  là  ngự  trong  một  toà  giám mục. 
Người  bảo  toàn  đức  khiết  tịnh  cao  quý  vẹn 
tuyền cho đến chết. Người những ước ao được 
chịu đòn, chịu tan xương nát thịt và chịu chết vì 
tin Đức Kitô.  Đức Giáo hoàng Ghêgôriô IX đã 
nói về người : “Tôi biết người đã theo lối sống 
của các Tông Đồ một cách trọn hảo, nên không 
chút nghi ngờ :  người cũng được chia sẻ vinh 
quang trên trời với các Tông Đồ.”
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Xướng đáp x. Hc 48,1 ; Ml 2,6
X Người  xuất  hiện  chẳng khác  nào  ngọn  lửa, 
người là ngôn sứ mới của ơn cứu độ.
* Lời người tựa đuốc cháy bừng bừng.
Đ  Môi  miệng  người  không  nói  điều  gian  ác, 
nhưng chỉ nói toàn điều chân thật. *
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  Chúa đã cho xuất 
hiện  trong  Hội  Thánh  một  tông  đồ  nhiệt  tâm 
truyền giảng chân lý là thánh Ðaminh. Xin nhận 
lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban 
cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và 
lời giảng dạy của Người. Chúng con cầu xin...
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Ngày 10 Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo
Lễ kính
Thánh Lôrenxô chịu tử đạo tại  Rôma ngày 10 
tháng  8  năm  268  sau  đức  Xíttô  II  bốn  ngày. 
Chuyện kể rằng người phải  chịu cực hình lửa 
thiêu trên một chiếc giường sắt sau khi người đã 
phân  phát  cho  người  nghèo  tài  sản  của  cộng 
đoàn. Ngay từ thế kỷ IV, lòng tôn kính người đã 
phổ biến trong Hội Thánh. 
Bài đọc 1 Cv 6,16 ; 8,1.48
Bảy phụ tá do các Tông Đồ lựa chọn 
Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.
6 1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín 
hữu Do Thái  theo  văn  hoá  Hy Lạp kêu  trách 
những tín  hữu Do Thái  bản  xứ,  vì  trong  việc 
phân  phát  lương  thực  hằng  ngày,  các  bà  goá 
trong  nhóm  họ  bi  bỏ  quên.  2  Bởi  thế,  Nhóm 
Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : 
“Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa 
để lo việc ăn uống là điều không phải.  3  Vậy 
thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn 
bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn 
ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc 
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đó. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu 
nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” 5 Đề nghị 
trên  được mọi  người  tán  thành.  Họ chọn ông 
Têphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh 
Thần,  cùng với  các  ông  Philípphê,  Pơrôkhôrô, 
Nicano,  Timôn,  Pácmêna  và  ông  Nicôla,  một 
người ngoại quê Antiôkhia đã theo đạo Do Thái. 
6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau 
khi  cầu nguyện,  các Tông Đồ đặt tay trên các 
ông. 
8 1 Phần ông Saolô, ông tán thành việc giết ông 
Têphanô. 
Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một 
cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi 
người đều phải tản mác về các vùng quê miền 
Giuđê và Samari. 
4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp 
nơi loan báo lời Chúa. 
5 Ông Philípphê xuống một thành miền Samari 
và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. 6 Đám 
đông  một  lòng  chú  ý  đến  những  điều  ông 
Philípphê  giảng,  bởi  được  nghe  đồn  và  được 
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chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, 
các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi 
nhiều  người  trong  số  những kẻ  bị  chúng ám. 
Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 
Trong thành, người ta rất vui mừng.
Xướng đáp Mt 10,32 ; Ga 12,26
X Chúa nói : Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước 
mặt thiên hạ,
*  Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước 
mật Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Đ Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy 
ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. *
Bài đọc 2 
Thừa tác viên phục vụ Máu Thánh Đức Kitô 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Hôm nay,  Hội  Thánh Rôma mời  gọi  chúng ta 
mừng lễ thánh Lôrenxô khải hoàn, ngày người 
đã chà đạp thế gian hung tợn,  đã loại  trừ thế 
gian nịnh hót. Thế là tên quỷ tấn người chịu hai 
lần  thất  bại.  Như  anh  em  đã  biết,  trong  Hội 
Thánh Rôma, người đã thi hành chức vụ trợ tá, 
đã phục vụ Mình Máu Đức Kitô, đã chịu đổ máu 
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vì  danh  Đức  Kitô.  Thánh  Gioan  Tông  Đồ  đã 
trình bày rất rõ về mầu nhiệm bữa tối của Chúa 
khi nói : Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như 
vậy,  cả  chúng  ta  nữa,  chúng  ta  cũng  phải  thí 
mạng vì anh em. Thưa anh em, thánh Lôrenxô 
hiểu điều ấy, người đã hiểu và thực hành. Người 
được lãnh nhận Đấng trao ban chính mình làm 
của ăn tại bàn tiệc thánh thế nào, thì người cũng 
trao hiến chính mình làm của ăn cho người khác 
như vậy. Khi sống, người yêu mến Đức Kitô, thì 
lúc chết, người cũng bắt chước Đức Kitô. 
Còn chúng ta, thưa anh em, nếu chúng ta thật 
lòng yêu mến Chúa, chúng ta hãy bắt chước Đức 
Kitô. Thực vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh 
em, để lại một gương mẫu để anh em dõi bước 
theo Người. Khi nói thế, dường như thánh Tông 
Đồ Phêrô hiểu rằng : Đức Kitô đã chỉ chịu đau 
khổ vì những ai dõi bước theo Người, và cuộc 
thương khó của Đức Kitô sẽ chẳng lợi ích gì cho 
ai  ngoài  những  kẻ  dõi  bước  theo  Người.  Các 
thánh  tử  đạo  đã  theo  Người  đến nỗi  chịu  đổ 
máu,  đến  nỗi  chịu  đau  khổ  như  Người.  Các 
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thánh tử  đạo  đi  theo  Đức  Kitô,  nhưng không 
phải chỉ  có các ngài thôi.  Quả thế,  các ngài đi 
qua, cầu vẫn chưa sập ; các ngài uống nước, suối 
vẫn chưa khô. Thưa anh em, vườn của Chúa đủ 
loại hoa : không phải chỉ có hoa hồng tử đạo, mà 
còn có hoa huệ khiết trinh, có dây trường xuân 
hôn  nhân,  có  hoa  tím goá  bụa.  Anh  em thân 
mến, đừng có ai thất vọng vì ơn gọi của mình, 
dẫu thuộc hạng người nào đi nữa : Đức Kitô đã 
chịu đau khổ vì mọi người. Kinh Thánh đã chép 
rất  đúng về Người  :  Chúa là  Đấng muốn cho 
mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 
Vì  thế,  người  Kitô  hữu phải  biết  cách đi  theo 
Đức Kitô, mặc dù họ không phải đổ máu, không 
có nguy cơ phải chịu thương khó. Thánh Phaolô 
tông  đồ  nói  về  Chúa  Kitô  :  Người  vốn  dĩ  là 
Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy 
trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Chúa uy 
nghi dường nào !  Nhưng Người đã hoàn toàn 
trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân làm nô lệ, trở 
nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. 
Chúa khiêm hạ biết bao ! 
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Đức Kitô đã hạ mình xuống. Hỡi Kitô hữu, đó là 
tấm gương bạn phải noi theo. Đức Kitô đã trở 
thành vâng phục, sao bạn lại kiêu căng ? Rồi sau 
khi hạ mình đến cùng và tiêu diệt sự chết, Đức 
Kitô  đã  lên  trời  :  Ta  hãy  đi  theo  Người.  Hãy 
nghe  thánh  Phaolô  tông  đồ  nói  :  Anh  em  đã 
được cùng chỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm 
kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Xướng đáp x. Tv 17 (18),3
X  Thánh  Lôrenxô  kêu  lên  rằng  :  Tôi  chỉ  thờ 
Thiên Chúa của tôi, tôi chỉ phụng sự một mình 
Người.
* Cực hình không làm tôi sợ hãi.
Đ Thiên Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn, là 
Đấng giải thoát tôi. *
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính. (đứng)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
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Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Ngày 11 Thánh Cơlara, trinh nữ
Lễ nhớ
Thánh nữ sinh năm 1193 tại Átxidi. Năm 18 tuổi, 
chị xin thánh Phanxicô cho được theo nếp sống 
khó nghèo. Thánh Phanxicô đã cho chị ở trong 
một căn nhà tồi tàn, gần nhà thờ thánh Đamianô 
ở cửa ngỏ thành Átxidi. Em của thánh nữ là Anê 
và một số thiếu nữ khác gia nhập nếp sống của 
chị : sống thanh bần triệt để. Đó là những nữ tu 
Phaxicô tiên khởi. Chị qua đời năm 1253. 
Bài đọc 2 
Hãy  ngắm  nhìn  gương  nghèo  khó,  khiêm 
nhường và bác ái của Đức Kitô 
Trích thư của thánh Cơlara, trinh nữ, gửi chân 
phước Anê Pơraga.
Hạnh phúc thay người được tham dự bàn tiệc 
thánh để được hết lòng kết hợp với Đức Kitô. 
Toàn thể thiên quốc không ngừng thán phục vẻ 
đẹp của Người. Yêu mến Người thì sẽ say mê, 
chiêm ngưỡng Người thì được thêm sức mạnh. 
Lòng nhân hậu của Người làm ta no thoả, sự dịu 
dàng  của  Người  làm  ta  ngây  ngất.  Nhớ  đến 
Người tựa như được ánh sáng êm dịu chiếu soi. 
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Hương thơm của Người làm kẻ chết hồi  sinh. 
Nhìn  vinh  quang  của  Người,  mọi  công  dân 
thành Giêrusalem thiên quốc được hạnh phúc. 
Vì Người là phản ánh vinh quang ngàn đời, là 
vẻ rực rỡ của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương 
không chút tì ố. Thưa hoàng hậu, hiền thê của 
Đức Giêsu Kitô, xin bà hằng ngày hãy soi mình 
vào tấm gương ấy, và cũng hãy nhìn kỹ khuôn 
mặt của bà trong đó ; nhờ vậy, bà trang điểm cả 
bề  trong  lẫn  bề  ngoài  bằng  trang  phục  huy 
hoàng lộng lẫy, bằng vòng hoa và xiêm y nhân 
đức,  xứng đáng là nữ tử và hiền thê của Đức 
Vua  cao  cả.  Nhưng  trong  tấm  gương  ấy  còn 
phản ảnh đức khó nghèo diễm phúc, đức khiêm 
nhường  thánh  thiện,  và  đức  bác  ái  tuyệt  vời. 
Nhờ ơn Thiên Chúa,  qua tấm gương trọn vẹn 
này, bà có thể chiêm ngắm tất cả. 
Vậy, xin bà hãy ngắm nhìn từ đầu tấm gương ấy 
: đó là sự nghèo khó của Chúa, Đấng được bọc 
trong khăn và nằm trong máng cỏ. Ôi sự khiêm 
nhường đáng khâm phục ! Ôi sự nghèo khó gây 
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ngỡ ngàng ! Vua các thiên thần, Chúa Tể trời đất 
lại nằm trong máng cỏ. 
Rồi ở giữa tấm gương, bà hãy chiêm ngắm sự 
khiêm nhường, ít ra là sự nghèo khó. Hãy ngắm 
nhìn bao nỗi cực nhọc vất vả Người đã chịu để 
cứu chuộc loài người. 
Còn ở cuối  tấm gương,  bà hãy chiêm ngưỡng 
tình yêu khôn tả khiến Người chịu đóng đinh 
trên thập giá, và chịu chết cách tủi nhục nhất.
Chính Người là tấm gương đó. Từ trên thập giá, 
Người  mời  gọi  khách  qua  đường  hãy  ngắm 
nhìn, theo như lời nhắn nhủ : Nào tất cả những 
ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem : có nỗi khổ nào 
so sánh được với nỗi khổ tôi phải chịu. Chúng ta 
hãy hợp một tiếng, chung một lòng đáp lại lời 
Chúa, Đấng đã kêu than : Nỗi niềm riêng canh 
cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. 
Vậy, thưa hoàng hậu của Đức Vua trên trời, xin 
bà hãy đốt lên ngọn lửa yêu mến mỗi ngày một 
nồng nàn hơn. 
Nhưng  xin  bà  cũng  hãy  chiêm  ngắm  những 
niềm  hoan  lạc,  những  giàu  sang  khôn  tả  và 
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những vinh dự vĩnh cửu của Người, và vì lòng 
yêu mến, khát khao mãnh liệt, xin bà hãy mượn 
lời  sách Diễm Ca mả kêu lên :  “Lạy Đức Phu 
Quân trên trời, xin hãy kéo em theo anh, đôi ta 
cùng sánh bước, theo mùi hương anh thơm ngát. 
Em sẽ chạy mãi không biết mệt cho đến khi anh 
đưa em vào phòng tiệc, cho đến khi anh đưa tay 
trái cho em gối đầu, đưa tay phải âu yếm ghì 
chặt lấy em, rồi hôn em nồng nàn.” 
Khi  chiêm niệm điều ấy,  xin  bà  hãy  nhớ đến 
người  mẹ  bé  nhỏ nghèo hèn của  bà,  nên  biết 
rằng tôi ghi nhớ hình ảnh bà trong trái tim tôi, 
không bao giờ phai nhạt, vì tôi quý mến bà hơn 
hết mọi người.
Xướng đáp Tv 72 (73),25.26 ; x. Pl 3,8.9
X Con còn ai  chốn trời  xanh,  bên Ngài  thế sự 
thật tình chẳng ham.
* Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ 
phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn.
Đ Lạy Chúa Kitô, con coi tất cả là thíệt thòi so 
với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa. *
Lời nguyện 
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Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt 
thánh Cơlara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu 
chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh 
nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con 
được cùng người sống tinh thần nghèo khó mà 
bước theo chân Ðức Kitô để được vào quê trời 
chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 13 Thánh Ponxianô, giáo hoàng, tử 
đạo, và thánh Híppôlitô, linh mục, tử đạo

Thánh Híppôlitô là linh mục giáo phận Rôma. 
Người là một nhà thần học tên tuổi. Trong cuộc 
bách hại dưới thời hoàng đế Mắcximianô, người 
bị đày sang Xácđinia cùng với đức giáo hoàng 
Ponxianô ( 235). Vì lao động khổ sai, cả hai vị đã 
chết để làm chứng cho Chúa Kitô. Lễ kính các vị 
vào ngày hôm nay kỷ niệm ngày cải táng thi hài 
các vị. Thi hài thánh Híppôlitô được đưa về an 
táng trong nghĩa trang trên đường Tibuốctina, 
còn thi hài thánh Ponxianô được đưa về an táng 
trong nghĩa trang Calíttô. 
Bài đọc 2 
Đức tin bất khuất 
Trích thư thánh Síprianô, giám mục, tử đạo.
Thưa anh em là những người rất dũng cảm, tôi 
biết  lấy  lời  nào  để  ca  ngợi  anh em ?  Tôi  biết 
dùng lời lẽ nào để tán dương chí khí can trường 
và đức tin kiên vững của anh em ? Anh em phải 
chịu nhục hình dã man nhất,  cho đến hồi  kết 
thúc trong vinh quang. Như thế không phải anh 
em chịu thua những cực hình,  hay đúng hơn, 
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cực hình phải thua anh em. Không phải những 
dụng cụ tra tấn, mà chính triều thiên vinh hiển 
đã chấm dứt những đau khổ của anh em. Dù 
cuộc hành trình có kéo dài, dù hình khổi có dữ 
tợn  hơn,  thì  không phải  để  quật  ngã  lòng  tin 
vững  vàng,  nhưng  để  đưa  những  người  của 
Thiên Chúa về với Chúa nhanh hơn. 
Đám  đông  dân  chúng  đang  hiện  diện  chứng 
kiến cuộc đọ sức thần thánh của Thiên Chúa và 
cuộc chiến thiêng liêng của Đức Kitô mà thán 
phục. Họ chứng kiến các tôi tớ Thiên Chúa đang 
đứng vững, nói năng tự do, tâm hồn không nao 
núng,  mạnh mẽ  thần  kỳ.  Quả  vậy,  những tín 
hữu này không có những khí  giới  phàm trần, 
nhưng họ lại được trang bị những vũ khi đức 
tin.  Những  con  người  phải  chịu  cực  hình  lại 
đứng vững hơn những kẻ hành hình. Các chi thể 
họ bị đánh đập, bị cấu xé, nhưng họ lại thắng 
những nanh vuốt đã đánh đập, đã cấu xé họ. 
Đòn vọt có tăng thêm mãi cũng không thể chế 
ngự được đức tin bất khuất. Tuy nhiên, nơi thân 
thể  đã  bị  tan  nát  của  các  tôi  tớ  Thiên  Chúa, 
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không phải các chi thể chịu đòn mà là những vết 
thương. Máu chảy ra chan hoà máu dập tắt lửa 
bách hại, máu đem sắc thắm hiển vinh làm dịu 
đi những ngọn lửa hoả ngục. Ôi, cảnh tượng do 
Chúa Kitô thực hiện tuyệt vời biết mấy, cao quý 
làm  sao,  vĩ  đại  chừng  nào  và  đẹp  mắt  Thiên 
Chúa xiết  bao,  vì  trang chiến sĩ  của Người đã 
đoan  thệ  trung  thành  và  đã  tận  tình  tận  sức. 
Chúa  Thánh Thần cũng lên  tiếng  khuyên dạy 
chúng ta như thế, và thánh vịnh đã ghi lại : Đối 
với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai 
trung hiếu với Người. Cái chết này quả là quý 
giá, vì người chiến sĩ lấy máu của mình mà mua 
được sự bất tử, và vì dũng cảm đến cùng nên đã 
lãnh được triều thiên ân thưởng của Chúa. 
Lúc ấy, Đức Kitô hoan hỷ chừng nào ! Người vui 
mừng chiến đấu và chiến thắng với  các tôi  tớ 
dũng cảm ấy. Người giữ gìn đức tin cho họ. Đối 
với các tín hữu, ai cần đón nhận sức mạnh bao 
nhiêu và tin là mình có thể nhận được, thì Người 
ban cho  họ  bấy  nhiêu.  Cuộc  chiến  này  là  của 
Người và Người có mặt tại đó. Người nâng đỡ, 
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củng cố, và khích lệ những ai chiến đấu bảo vệ 
danh Người. Người đã một lần chiến thắng sự 
chết cho ta và mãi mãi luôn còn chiến đấu cho 
ta. 
Ôi, Hội Thánh của chúng ta diễm phúc dường 
nào  !  Hội  Thánh  đã  được  Thiên  Chúa  đoái 
thương  lấy  vinh  quang  của  Người  mà  chiếu 
sáng, và ngày nay còn đang toả rạng nhờ máu 
vinh quang của các chứng nhân tử đạo. Trước 
đây, Hội Thánh trắng ngần nhờ các việc lành của 
anh em chúng ta, nay Hội thánh lại trở nên đỏ 
thắm nhờ máu đào của các chứng nhân tử đạo. 
Hội  Thánh  không  thiếu  hoa  huệ  cũng  không 
thiếu hoa hồng. Mỗi người hãy chiến đấu để đạt 
được tối đa một trong hai vinh quang đó, tức là 
lãnh nhận hoặc triều thiên trắng nhờ đức thánh 
thiện, hoặ triều thiên hoa đỏ do chịu tử đạo.
Xướng đáp 
X Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức 
tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ 
của Người chứng giám, và cả Đức Ki–tô cũng 
chứng giám nữa. 
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Ngày 3 Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến 
sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ 
Thánh  nhân  sinh  quãng  năm  540  tại  Rôma. 
Người theo con đường công danh, nhưng đã từ 
chối chức thái  thú Rôma. Người gia nhập đan 
viện và sau khi làm phó tế, nhận nhiệm vụ sứ 
thần Côngtăngtinốp.  Ngày 3 tháng 9 năm 590, 
người được chọn làm người kế vị thánh Phêrô 
suốt 14 năm phục vụ Hội Thánh (590-604). Dầu 
sức khoẻ không dồi dào, người đã tận tuỵ chu 
toàn bổn phận, giúp đỡ người nghèo, củng cố và 
truyền bá đức tin. Người đã biên soạn nhiều tác 
phẩm về  luân lý  và  thần học.  Hoạt  động của 
người được nuôi dưỡng nhờ chiêm niệm. Người 
qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604. 
Bài đọc 2 
Vì yêu mến Chúa Kitô, tôi không quản ngại nói 
về Người 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô  Cả,  giáo 
hoàng, về sách Êdêkien. 
Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh 
gác cho nhà Ítraen. Cần lưu ý rằng Chúa gọi kẻ 
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Người sai đi rao giảng là người canh gác. Người 
canh gác luôn luôn phải đứng trên cao, để thấy 
được từ xa chuyện gì xảy tới. Và bất cứ ai được 
đặt làm người canh gác cho dân đều phải đứng 
trên cao nhờ cuộc sống của mình, để có thể đem 
lại lợi ích cho dân nhờ khả năng tiên liệu. 
Ôi,  thật  khổ tâm biết  bao khi  tôi  phải  nói  lên 
những điều trên. Quả thật, nói như thế là tôi tự 
đánh mình, bởi miệng tôi  đã không giảng cho 
xứng đáng, và nếu có giảng cho đầy đủ thì đời 
sống của tôi cũng chẳng đi đôi với lời giảng. 
Tôi nhìn nhận là tôi có lỗi, tôi thấy mình uể oải 
và lơ là. Biết đâu chính việc thú nhận lỗi lầm sẽ 
trờ thành lời nài xin vị thẩm phán nhân từ ban 
ơn tha thứ. Khi ở đan viện, tôi có thể vừa giữ 
miệng lưỡi không nói lời vô ích, vừa hầu như 
liên lỉ cầm trí lo việc cầu nguyện. Nhưng một khi 
đã ghé vai mang gánh nặng mục vụ thì tôi bị chi 
phối về nhiều chuyện nên không thể dễ dàng hồi 
tâm được. 
Thật vậy, tôi buộc phải suy xét về các vấn đề của 
các Giáo Hội cũng như của các tu viện, nhiều lần 
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tôi phải nghĩ tới nếp sống và hành vi của các cá 
nhân ; hơn nữa, tôi còn phải giải quyết một số 
công việc của người dân, phải lo lắng vì quân 
man  di  xông  vào  giết  chóc,  phải  đề  phòng 
những con sói đang rình rập đàn chiên đã được 
uỷ thác cho tôi. Có khi tôi phải lo đem lại những 
trợ giúp cần thiết cho chính những người có bổn 
phận tuân giữ kỷ luật tu trì  ;  có lúc phải bình 
tĩnh chịu đựng những quân trộm cướp, nhưng 
cũng có lúc phải đối đầu với chúng để bảo trì 
đức ái. 
Khi tâm trí  còn bị phân tán và xâu xé vì  phải 
nghĩ đến biết bao chuyện như thế, thì bao giờ tôi 
mới  có  thể  hồi  tâm  để  chỉ  nghĩ  đến  việc  rao 
giảng và không bỏ bê tác vụ công bố Lời Chúa ? 
Vì địa vị bó buộc tôi phải tiếp xúc với người đời, 
nên  đôi  khi  tôi  lơi  lỏng  trong  việc  giữ  miệng 
lưỡi. Bởi nếu tôi luôn tự kiềm chế mình một cách 
nghiêm ngặt, thì tôi biết những kẻ yếu đuối sẽ xa 
lánh tôi,  và chẳng bao giờ tôi  lôi kéo được họ 
đến điều tôi mong ước. Cho nên tôi thường phải 
luôn kiên nhẫn nghe cả  những chuyện vô  ích 
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của  họ.  Thế  nhưng,  vì  bản  thân  tôi  cũng  yếu 
đuối,  nên  dần  dần  tôi  bị  lôi  cuốn  vào  những 
chuyện vô ích và bắt đầu thích nói những điều 
mà trước kia tôi chỉ nghe một cách miễn cưỡng ; 
nơi mà trước kia tôi sợ ngã vào, thì nay tôi lại 
khoái nằm xuống. 
Vậy tôi là ai và tôi thi hành nhiệm vụ canh gác 
như thế nào, nếu tôi không đứng trên núi cao là 
công việc phải làm, mà vẫn còn nằm bẹp dưới 
thung lũng là tính yếu đuối của tôi ? Nhưng dù 
tôi bất xứng, thì Đấng tạo dựng và cứu chuộc 
loài người vẫn có khả năng ban cho tôi cả đời 
sống cao quý lẫn tài nói năng thuyết phục, bởi lẽ 
vì yêu mến Người mà tôi không quản ngại nói 
về Người.
Xướng đáp 
X Từ Kinh Thánh, người rút ra bao lời giáo huấn 
sâu xa, mở đường cho nguồn mạch Tin Mừng 
tưới gội khắp mọi dân.
* Người tiếp tục lên tiếng sau khi nhắm mắt lìa 
đời.
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Đ Như phượng hoàng dang cánh,  lòng bác ái 
của thánh nhân bao bọc chở che hết mọi người.*
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  luôn  hướng  dẫn  và  âu  yếm 
chăm nom đoàn dân Chúa, xin nhận lời thánh 
Ghêgôriô  chuyển  cầu,  mà  ban  thần  trí  khôn 
ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu 
Hội Thánh, và ban cho các ngài được niềm vui vì 
thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Chúng 
con cầu xin...
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Ngày 8 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria 
Lễ kính 
Sinh nhật của Đức Maria vượt hẳn cả sinh nhật 
của thánh Gioan, vị Tiền Hô. Sinh nhật của Đức 
Maria  loan  báo  Sinh  Nhật  của  Đức  Giêsu,  là 
khúc dạo đầu của Tin Mừng. Một người con gái 
ra đời trong gia đình bà Anna và ông Gioakim 
đã làm cho “niềm hy vọng và bình minh ơn cứu 
độ mọc lên chiếu soi thế giới.” Chính vì thế, Hội 
Thánh mời  gọi  chúng ta  cử hành ngày lễ  này 
trong tâm tình hân hoan. 
Bài đọc 1 St 3, 920
Sau khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa 
hứa ban ơn cứu độ 
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 
9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : 
"Ngươi ở đâu ?" 10 Con người thưa : "Con nghe 
thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi  vì  con 
trần truồng,  nên con lẩn trốn."  11Đức Chúa là 
Thiên Chúa hỏi : "Ai đã cho ngươi biết là ngươi 
trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta 
đã cấm ngươi ăn không ?" 12Con người thưa : 
"Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con 
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trái  cây ấy, nên con ăn." 13Đức Chúa là Thiên 
Chúa hỏi người đàn bà : "Ngươi đã làm gì thế ?" 
Người đàn bà thưa :  "Con rắn đã lừa dối con, 
nên con ăn."  14Đức Chúa là Thiên Chúa phán 
với con rắn : "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị 
nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi 
loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi 
đất mọi ngày trong đời mi. 15Ta sẽ gây mối thù 
giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và 
dòng giống người ấy ;  dòng giống đó sẽ đánh 
vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." 
16Với người đàn bà, Chúa phán : "Ta sẽ làm cho 
ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén ; 
ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ 
thèm muốn chồng ngươi, 
và nó sẽ thống trị ngươi." 
17Với con người, Chúa phán : "Vì ngươi đã nghe 
lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi 
rằng  :  "Ngươi  đừng  ăn  nó",  nên  đất  đai  bị 
nguyền rủa vì ngươi ;
ngươi  sẽ  phải  cực  nhọc  mọi  ngày  trong  đời 
ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. 
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18Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ 
ăn cỏ ngoài đồng. 19Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi 
trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, 
vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, 
và sẽ trở về với bụi đất." 
20Con người đặt tên cho vợ là Evà, vì bà là mẹ 
của chúng sinh.
Xướng đáp 
X  Hôm nay  là  ngày  sinh  nhật  Đức  Trinh  Nữ 
Maria. Người xuất thân từ dòng tộc Đavít.
*  Nhờ Người,  Đấng cứu độ trần gian đã xuất 
hiện cho  những ai  tin  tưởng vào  Thiên Chúa. 
Cuộc sống của Người là ánh vinh quang rạng soi 
trần thế.
Đ Chúng ta hãy đem hết tình yêu mến mà họp 
mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.*
Bài đọc 2 
Cái cũ đã qua, này đây mọi sự đều đổi mới 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Anrê,  giám  mục 
Cơrêta. 
Cứu cánh của Lề Luật là Đức Kitô. Người không 
đẩy chúng ta xa Lề Luật cho bằng nâng chúng ta 
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lên tới tinh thần của nó. Quả thật, nơi Người, Lề 
Luật được hoàn tất, vì sau khi kiện toàn và kết 
thúc mọi sự, thì chính Đấng lập Luật đã chuyển 
chữ viết sang tinh thần. Thật vậy, Người thâu 
hồi tất cả nơi bản thân và sống theo luật ân sủng. 
Luật thì Người bắt phục tùng, còn ân sủng thì 
Người phối hợp và liên kết với Luật. Đặc tính 
của bên này, Người không trộn lẫn và hoà tan 
với bên kia, nhưng hoán chuyển cách thần kỳ, 
khiến điều xưa nặng nề nay trở nên nhẹ nhàng 
và  tự  do,  để  chúng  ta  không  phải  làm  nô  lệ 
những yếu tố của vũ trụ, như thánh Phaolô tông 
đồ đã nói,  và chúng ta cũng chẳng phải mang 
ách nô lệ dựa trên chữ viết của Luật. 
Quả thế, đây là hồng ân cao cả nhất Đức Kitô 
ban cho chúng ta, đây là mặc khải mầu nhiệm 
cứu độ, đây là sự trút bỏ vinh quang, khi Thiên 
Chúa làm người, để con người được thông phần 
bản tính Thiên Chúa nhờ mầu nhiệm nhập thể. 
Vì khi Thiên Chúa vinh hiển và rất mực quang 
minh đến với nhân loại, thì cần phải có Đức Mẹ 
là niềm vui đi trước để chuẩn bị ơn cứu độ lớn 
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lao cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của buổi lễ hôm 
nay,  mà khởi  điểm là biến cố Mẹ Thiên Chúa 
chào đời,  còn kết  thúc và tận điểm là biến cố 
Ngôi Lời mặc lấy xác phàm. Quả thật, Đức Trinh 
Nữ nay được sinh ra, được cho bú mớm và được 
chuẩn bị để xứng đáng trở nên Mẹ Thiên Chúa, 
Mẹ của Vua muôn đời. 
Điều đó đem lại cho chúng ta hai mối lợi : một là 
đưa chúng ta tới chân lý, hai là giải thoát chúng 
ta khỏi làm tôi và sống theo nghĩa đen của Lề 
Luật. Điều đó xảy ra như thế nào và vì lý do gì ? 
Thưa, ánh sáng đến để đẩy lui bóng tối và ân 
sủng mang lại tự do thay cho mặt chữ. Lễ hôm 
nay là mốc phân ranh giữa hai điều đó, vì lễ này 
nối kết chân lý với hình ảnh tượng trưng, lấy cái 
mới thay cho cái cũ. 
Vậy, mọi loài thọ tạo hãy đồng ca, hãy nhảy múa 
và biểu lộ niềm vui thích hợp với ngày lễ. Hôm 
nay, mọi loài trên trời dưới đất hãy cùng nhau 
hoan hỉ và bất cứ vật nào ở trong gian trần cũng 
như bên trên trần gian hãy họp nhau mừng lễ. 
Quả thật, hôm nay thánh điện của Đấng đã tạo 
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thành muôn vật đã được xây lên, và một thọ tạo, 
vì lý do mới mẻ và thích đáng, đã được chuẩn bị 
làm nơi cư ngụ mới cho Đấng Hoá Công.
Xướng đáp 
X Chúng ta hãy đem hết tình con thảo mà cử 
hành sinh nhật Đức Mẹ Chúa Trời. 
*  Cuộc  đời  sáng  chói  của  Mẹ  chiếu  soi  Hội 
Thánh khắp nơi.
Đ Trong ngày đại lễ kính Đức Mẹ Chúa Trời, ta 
hãy đem hết  tam hồn mà ca ngợi  vinh quang 
Chúa Kitô.*
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con 
Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, 
thì  hôm  nay,  ngày  sinh  nhật  của  Thánh  Mẫu 
Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc lộc, 
và cho chúng con hưởng bình an. Chúng con cầu 
xin…
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Ngày 9 Thánh Phêrô Cơlave, linh mục 
Thánh Phêrô  Cơlave  sinh tại  Vécđu nước Tây 
Ban Nha năm 1580, theo học văn chương và triết 
lý tại đại học Bácsêlôna ;sau đó người gia nhập 
dòng Tên. Người nghe theo tiếng gọi đi truyền 
giáo,  đặc  biệt  nhờ thánh Anphong Rođighê là 
thầy  giữ  cổng  trường  Magioócca.  Được  thụ 
phong  linh  mục  tại  xứ  truyền  giáo 
Côlombia,người làm việc tông đồ ở đó cho đến 
chết giữa những người nô lệ  da đen,  và khấn 
suốt đời làm tôi tớ cho các người nô lệ, Người 
qua đời vì kiệt sức tại Catagiêna, nước Côlombia 
ngày 8 tháng 9 năm 1654. 
Bài đọc 2 
Loan báo Tin Mừng cho người nghèo, chữa trị 
những tâm hồn thống hối, rao giảng ân xá cho 
những người tù tội 
Trích thư của thánh Phêrô Cơlave, linh mục. 
Hôm qua, ngày 30 tháng 5 năm 1627, lễ Thiên 
Chúa Ba Ngôi, có rất đông người da đen từ một 
chiếc tàu thật lớn đi lên bờ. Họ là những người 
bị  bắt  ở các  bờ sông Phi  Châu.  Chúng tôi  vội 
vàng chạy đến, gánh theo táo, chanh, bánh kẹo, 
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và nhiều thứ khác nữa. Khi đến các căn lều của 
họ, chúng tôi tưởng mình như vào một chỗ nước 
Ghinê khác. Chúng tôi đã phải xô lấn đám đông 
dân chúng mới có thể tới  được chỗ các người 
bệnh. Số người này qua đông, nằm la liệt trên 
nền đất ẩm ướt, hay đúng hơn lầy lội. Có người 
đã nghĩ đến chuyện lấy ngói vỡ, gạch vụn đổ lên 
cho đỡ lầy lội. Đó là nơi họ nằm. Như vậy đã là 
quá thảm thương, phương chi họ lại nằm trần 
truồng, không có lấy một mảnh áo che thân !
Chúng tôi cởi áo choàng ra, vào kho lấy tất cả 
những đồ gỗ còn dùng được, ghép lại thành mặt 
bằng. Rồi nhờ một nhóm người thiện chí xông 
vào mở đường,  chúng tôi  đã  khiêng các  bệnh 
nhân về đó. Chúng tôi chia họ thành hai nhóm : 
một nhóm do phụ tá của tôi cùng với một người 
thông ngôn phụ trách, một nhóm do chính tôi 
chăm  lo.  Có  hai  người  da  đen  đang  hấp  hối, 
chân tay lạnh cứng, mạch đã chìm hẳn. Chúng 
tôi lấy một viên ngói, đặt than hồng lên trên, và 
để ở giữa, gần những người sắp chết, rồi quăng 
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vào  lửa  các  mảnh  gỗ  thơm.  Trong  dịp  này, 
chúng tôi đã đốt sạch hai bao đầy.
Nhờ những tấm áo choàng của chúng tôi – vì họ 
không có gì giống như thế, và chúng tôi đã mất 
công xin chủ mà không được, chúng tôi đã quạt 
khói hương về phía họ ; nhờ vậy, họ như được 
tiếp hơi nóng và sinh khí. Có xem mới thấy được 
họ nhìn chúng tôi với nét mặt hoan hỷ như thế 
nào !
Chúng tôi nói với họ bằng cách đó, không phải 
bằng lời, nhưng bằng đôi tay và việc làm. Quả 
thế, đối với những người xác tín rằng mình bị 
mang tới đây là để cho người ta ăn thịt, thì lời lẽ 
nào cũng hoàn toàn vô ích. Rồi chúng tôi ngồi 
hay  quỳ gối  bên  họ,  lấy  rượu lau  mặt  và  lau 
mình cho họ, cố dịu dàng an ủi để làm cho họ 
vui, và bày ra trước mắt họ những lý do tự nhiên 
có thể làm cho họ vui bằng bất cứ cách nào.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu dạy giáo lý về phép 
rửa cho họ, cho họ biết những công hiệu lạ lùng 
của bí tích này, về phần hồn cũng như phần xác. 
Khi họ đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi và 
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xem ra đã hiểu những điều nói trên, chúng tôi 
sang  phần  đạo  lý  cao  hơn,  như  nói  về  Thiên 
Chúa duy nhất,  Đấng thưởng phạt  mỗi  người 
tuỳ theo công việc họ làm,v.v..,  chúng tôi  yêu 
cầu họ sám hối và tỏ lòng chê ghét những tội đã 
phạm. Cuối cùng, khi thấy họ đã khá sẵn sàng, 
chúng tôi dạy họ các mầu nhiệm về Thiên Chúa 
Ba Ngôi, mầu nhiệm Nhập Thể, Cuộc Thương 
Khó và sau khi đã tỏ cho họ thấy Chúa Giêsu bị 
đóng đinh vào thập giá, máu từ các thương tích 
của Người chảy ra, như hình vẽ phía trên giếng 
rửa tội, chúng tôi bảo họ đọc theo chúng tôi kinh 
ăn năn tội bằng tiếng của họ.
 
Xướng đáp: Mt 25,35.40 ; Ga 15,12
X Thầy đói, anh em đã cho ăn; Thầy khát, anh 
em đã cho uống; Thầy là khách lạ, anh em đã 
tiếp rước.
* Thầy bảo thật anh em; mỗi lần anh em làm như 
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 
của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy 
vậy.
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Đ Đây là điều răn của Thầy:  anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa,  Chúa đã làm cho lòng thánh 
Phêrô Cơlave trở thành tôi tớ các người nô lệ, và 
đã ban cho người lòng bác ái và đức kiên nhẫn lạ 
lùng để phục vụ những người khốn khổ ấy. Nhờ 
lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con 
biết luôn tìm kiếm lợi ích của Ðức Kitô mà thật 
tình thương mến anh em bằng những việc làm 
cụ thể. Chúng con cầu xin...
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gày 13 Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục,  
tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ
Thánh  nhân  sinh  quãng  năm  349  tại  Antiôkhia.  
Người học cao hiểu rộng, cuộc sống khắc khổ. Sau khi  
làm linh mục, người nhận nhiệm vụ giảng thuyết,  
thu hoạch được kết quả khả quan. Năm 397, người  
được chọn làm giám mục Côngtăngtinốp. Người là  
mục tử tận tuỵ, lo chấn chỉnh phong hoá cho giáo sĩ  
và giáo dân. Vì can đảm làm chứng cho Tin Mừng và  
bênh vực người nghèo trước cảnh xa hoa vô tâm của  
người giàu, người đã bị hoàng gia ghen ghét, hai lần  
bị đi đày, rồi chết ở Cômana, Pontô nơi lưu đày ngày  
14 tháng 9 năm 407. Người đã giảng dạy nhiều và  
viết nhiều tác phẩm để giải thích giáo lý công giáo và  
huấn luyện đời sống Kitô hữu. Vì thế người được  
mệnh danh là “Kim Khẩu.” 
Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối 
lợi 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim  Khẩu, 
giám mục.
Dù  sóng  nước  mênh  mông  hay  dông  tố  phũ 
phàng, chúng ta cũng không sợ bị chìm đắm vì 
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chúng ta đứng vững trên tảng đá. Biển có thét 
gào cũng không thể làm đá tiêu tan ;  sóng có 
trào lên cũng không thể nhận chìm thuyền của 
Đức Kitô. Vậy chúng ta sợ gì ? Sợ chết ư ? Đối 
với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. 
Hay là sợ phải lưu đày, bạn hãy nói đi.  Chúa 
làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Hay 
sợ tài sản bị sung vào công quỹ ? Chúng ta đã 
không mang gì  vào  trần  gian,  thì  cũng chẳng 
mang gì ra được. Tôi coi khinh những hình khổ 
của thế gian này và cho lợi lộc của nó là chuyện 
nực cười. Tôi không sợ nghèo, chẳng ham giàu 
có, không ngại chết, cũng chẳng muốn sống, trừ 
khi là để làm ích cho anh em. Vì thế, tôi nhắc lại 
những gì đang xảy ra và xin anh em lấy lòng yêu 
mến mà tin tưởng vào Chúa. 
Chẳng lẽ ban không nghe Chúa nói thế này sao : 
Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, 
thì có Thầy ở đấy giữa họ ? Vậy, giữa một dân 
đông đảo được liên kết bằng dây đức ái, Người 
lại không có mặt sao ? Tôi nắm được bảo chứng 
của Người, tôi có dựa vào sức riêng đâu ! Lời 
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của Người,  tôi  đang nắm giữ. Đó là chiếc gậy 
bảo đảm cho tôi được an toàn, là cảng yên hàn 
cho thuyền tôi cập bến. Dù cả trái đất có đảo lộn, 
tôi vẫn nắm giữ sắc chỉ của Chúa, vẫn đọc tâm 
thư của Người.  Đó là tường thành che chở, là 
chiến luỹ bảo vệ tôi. Tâm thư nào thế ? Thưa lời 
này : Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 
thế. 
Đức Kitô ở với tôi, tôi còn sợ gì ai ? Dù ba đào, 
dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên 
chống lại  tôi,  tất  cả những thứ đó,  tôi  coi  tựa 
lông hồng. Nếu không phải vì yêu mến mà anh 
em giữ tôi  lại,  thì  tôi  không ngần ngại  đi  nơi 
khác  hôm nay  rồi.  Quả  thật,  tôi  vẫn  thưa với 
Thiên Chúa : Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể 
hiện.  Con  sẽ  làm  không  phải  điều  người  này 
người  kia  muốn  nhưng  là  điều  Cha  muốn. 
Thánh ý Chúa là đồn luỹ bảo vệ tôi, là đá tảng 
kiên cố cho tôi nương tựạ, là cây gậy giúp tôi 
vững bước. Nếu Thiên Chúa muốn thế nào, thì 
xin xảy ra như vậy. Nếu Người muốn tôi ở lại 
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đây, tôi xin tạ ơn Người. Người muốn tôi đi đâu, 
tôi vẫn dâng lời cảm tạ. 
Tôi ở đâu, anh em cũng ở đó ; anh em ở đâu, tôi 
cũng  ở  đó  :  Chúng  ta  là  một  thân  thể  ;  thân 
không lìa đầu, đầu không lìa thân. Chúng ta xa 
cách nhau về nơi chốn, nhưng liên kết với nhau 
nhờ  đức  ái,  đến  nỗi  cái  chết  cũng  không  thể 
phân ly. Quả vậy, dù thân thể tôi có chết, thì linh 
hồn tôi vẫn sống để nhớ đến đoàn dân. 
Đối với tôi, anh em là đồng bào, là cha mẹ, là 
anh em, là con cái, là chi thể, là thân mình, là ánh 
sáng, mà còn êm dịu hơn cả ánh sáng ban ngày 
nữa. Ánh sáng ban ngày đối với tôi, đâu có quý 
bằng đức ái của anh em. Ánh sáng có ích cho tôi 
trên đời này,  còn đức ái  của anh em kết triều 
thiên cho tôi ở đời sau.
Xướng đáp 2 Tm 2,910 ; Tv 26 (27),1
X Vì Tin Mừng tôi phải chịu khổ, và còn phải 
mang  cả  xiềng  xích  như  một  tên  gian  phi. 
Nhưng lời Thiên Chúa không bị xiềng xích.
* Vì thế, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho 
những người Thiên Chúa đã chọn.
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Đ Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của 
tôi, tôi còn sợ người nào ? *
Lời nguyện 
Lạy Chúa là nguồn sức mạnh cho những kẻ cậy 
trông, Chúa đã ban cho Giáo Hội một khuôn mặt 
sáng chói là thánh giám mục Gioan Kim Khẩu 
nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên 
ngang trước mọi cơn thử thách. Xin Chúa cũng 
ban cho chúng con được thấm nhuần lời thánh 
nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như người. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 14 Suy Tôn Thánh Giá
Lễ kính
Lễ  Suy  Tôn  Thánh  Giá  được  cử  hành  sau  lễ 
Cung Hiến Thánh Đường Phục Sinh, được xây ở 
Giêrusalem  trên  mộ  thánh  (335).  Từ  cõi  chết 
phục  sinh,  Chúa  Kitô  đã  chiến  thắng  sự  chết. 
Thánh giá của Người tiêu biểu cho cuộc chiến 
thắng này. Truyền thống còn thấy ở đây dấu chỉ 
của Con Người, Đấng sẽ xuất hiện trên trời để 
loan báo ngày Người trở lại. 
Bài đọc 1 Gl 2,19 – 3,7.1314 ; 6,1416
Vinh quang của thập giá Chúa Kitô 
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Galát.
2 19 Tại  vì  Lề Luật mà tôi  đã chết đối  với Lề 
Luật,  để  sống cho  Thiên  Chúa.  Tôi  cùng  chịu 
đóng  đinh  với  Đức  Kitô  vào  thập  giá.  20  Tôi 
sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức 
Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm 
nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng 
đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 21 Tôi không 
làm cho ân huệ Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu 
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người ta được nên công chính do Lề Luật,  thì 
hoá ra Đức Kitô đã chết vô ích. 
3 1 Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đã mê 
hoặc anh em là những người đã được thấy hình 
ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá 
phơi bày ra trước mắt ? 2 Tôi muốn anh em cho 
tôi  biết  điều này thôi  :  anh em đã nhận được 
Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã 
tin nhờ được nghe ? 3 Anh em ngu xuẩn như thế 
sao ? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại 
kết  thúc  nhờ  xác  thịt  sao  ?  4  Bấy  nhiêu  kinh 
nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao ? 
Mà quả thật là uổng công ! 5 Vậy Đấng đã rộng 
ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những 
phép lạ  giữa  anh em,  có  phải  vì  anh em làm 
những gì  Luật dạy, hay vì  anh em đã tin nhờ 
được nghe ? 
6 Cũng như ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và 
vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính. 7 
Vậy anh em nên biết rằng :  những ai dựa vào 
đức  tin,  những  người  ấy  là  con  cái  ông 
Ápraham. 
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13  Đức  Kitô  đã  chuộc  chúng  ta  cho  khỏi  bị 
nguyền rủa vì  Lề Luật,  khi  vì  chúng ta  chính 
Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép : 
Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây 
gỗ ! 14 Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô, các 
dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho 
ông Ápraham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận 
được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí. 
6  14  Ước  chi  tôi  chẳng hãnh  diện  về  điều  gì, 
ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! 
Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 
vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 
15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì 
cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. 
16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và 
chúc Ítraen của Thiên Chúa được hưởng bình an 
và lòng thương xót của Người.
Xướng đáp x. Gl 6,14 ; Dt 2,9
X Niềm vinh dự của chúng ta chính là thập giá 
Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta.  Nhờ  Người, 
chúng ta được ơn cứu độ, được sống và được 
phục sinh.
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* Chính Người cứu độ và giải thoát chúng ta.
Đ Người đã được ban vinh quang, danh dự làm 
mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. *
Bài đọc 2 
Thánh Giá là vinh quang của Chúa Kitô, thánh 
giá nâng Người lên cao 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Anrê,  giám  mục 
Cơrêta.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh giá ;  thánh 
giá  đã xua tan bóng tối  và  đem lại  ánh sáng. 
Chúng ta mừng lễ thánh giá, và cùng với Đấng 
bị đóng đinh, chúng ta được đưa lên cao. Vì thế, 
chúng ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi để được 
những của trên trời. Có được thánh giá là điều 
lớn lao biết mấy ! Ai có thánh giá là có một kho 
tàng.  Tôi  vừa dùng chữ kho tàng để  chỉ  điều 
người ta gọi, và sự thực là như thế, đó là của tốt 
nhất và đẹp nhất trong mọi của cải, vì trong đó, 
nhờ đó mà tất cả điều cốt  yếu cho ơn cứu độ 
chúng ta được tạo lập và phục hồi. 
Quả vậy, nếu không có thánh giá, thì Chúa Kitô 
cũng đã không bị đóng đinh, sự sống cũng đã 
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không bị đóng đinh vào cây gỗ và nguồn mạch 
trường sinh, máu cùng nước thanh tẩy thế giới 
cũng không vọt ra từ bên sườn Người, văn khế 
tội nợ cũng đã không bị xé, chúng ta cũng đã 
không được đón nhận tự do, cũng không được 
hưởng nhờ cây ban sự sống,  thiên đàng cũng 
không được mở ra. Nếu không có thánh giá thì 
sự chết  cũng đã không bị  quật  ngã,  hoả ngục 
cũng đã không bị tước đoạt vũ khí. 
Vậy thánh giá vừa cao cả, vừa quý báu. Cao cả, 
vì thánh giá đã sinh ra nhiều ơn ích, bởi lẽ Chúa 
Kitô càng làm nhiều phép lạ và chịu đau khổ bao 
nhiêu thì  Người lại  càng chiến thắng lẫy lừng 
hơn bấy nhiêu. Quý báu, vì thánh giá vừa là sự 
đau khổ, vừa là chiến tích của Thiên Chúa. Là sự 
đau khổ, vì Người đã tự nguyện chết trên đó ; là 
chiến tích, bởi vì ma quỷ đã bị trọng thương và 
bị đánh bại ở đó, thần chết cũng đã bị thua cùng 
với nó ; then sắt hoả ngục đã bị đập tan và thánh 
giá trở thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới. 
Thánh giá là vinh quang của Chúa Kitô, thánh 
giá nâng Người lên cao. Thánh giá là chén đắng 
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Người khát khao, là bảng thâu tóm mọi cực hình 
Người đã chịu vì  chúng ta.  Thánh giá là  vinh 
quang của Chúa Kitô, điều ấy, anh em đã nghe 
chính Người nói : Giờ đây Con Người được tôn 
vinh  và  Thiên  Chúa  cũng  được  tôn  vinh  nơi 
Người.  Nếu  Thiên  Chúa  được  tôn  vinh  nơi 
Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người 
nơi chính mình. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha 
tôn  vinh Con bên Cha.  Xin  Cha  ban cho  Con 
vinh  quang  mà  Con  đã  được  hưởng  bên  Cha 
trước khi có thế gian. Lạy Cha, xin tôn vinh danh 
Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống : Ta đã 
tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa. Điều 
ấy ám chỉ vinh quang Người sẽ được trên thánh 
giá.
Thánh giá nâng Chúa Kitô lên cao, anh em biết 
đó, điều ấy là do chính Người nói ra: Phần tôi, 
một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ 
lôi kéo mọi người lên với tôi. Bạn thấy đó : thánh 
giá là vinh quang của Chúa Kitô, thánh giá nâng 
Người lên cao.
Xướng đáp 
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X Ôi cây thập giá huyền diệu xiết bao, vì cành 
ngươi mang kho tàng châu báu, mang Đấng cứu 
chuộc muôn người.
*  Nhờ Chúa đổ màu đào trên thập giá,  mà cả 
trần gian được cứu độ.
Đ Kính chào cây thập giá,  đã được Chúa Kitô 
thánh hiến,  được các  chi  thể  của Người  trang 
điểm, khác nào cây nạm ngọc dát vàng. *
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
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Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 
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Lạy Chúa,  Chúa đã muốn cho Con Một Chúa 
chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. 
Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả 
phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn 
một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin…
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Ngày 15 Ðức Mẹ sầu bi
Lễ nhớ
Đức Maria đã hiệp thông sâu xa với cuộc thương 
khó của Chúa Con. Vì thế, Mẹ cũng được liên 
kết một cách độc nhất vô nhị với cuộc phục sinh 
của Người. Chính vì thế, sau ngày lễ Suy Tôn 
Thánh Giá, chúng ta mừng lễ Đức Maria cùng 
chia sẻ cuộc thương khó của Đức Giêsu. Lễ này 
nhắc cho chúng ta nhớ rằng : dưới chân thánh 
giá, tình mẫu tử của Đức Maria đã trải rộng ra 
khắp Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Kitô, tức là 
Hội Thánh. 
Bài đọc 2 
Đức Mẹ đứng gần bên thánh giá 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.
Cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta 
biết được là nhờ lời tiên báo của ông già Simêôn, 
cũng như chính bài tường thuật sự thương khó 
của Chúa. Về Hài Nhi Giêsu, ông già nói rằng : 
Cháu sẽ là dấu hiệu bị người đời chống báng, 
còn bà  ông nói với Đức Maria : bà sẽ bị nát ruột 
nát gan như bị lưỡi gươm đâm thâu. 
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Vậy lạy Mẹ diễm phúc, một lưỡi gươm đã đâm 
thâu  lòng  Mẹ.  Lưỡi  gươm  ấy  không  thể  đâm 
thâu vào thân con của Mẹ, mà một trật không 
đâm thâu lòng Mẹ. Thật đúng, Chúa Giêsu, Con 
của Mẹ tuy là của tất cả mọi người, nhưng đặc 
biệt là riêng của Mẹ ; sau khi trút hơi thở cuối 
cùng,  Người  đã  không  bị  lưỡi  gươm  tàn  bạo 
đâm thâu lòng. Lưỡi gươm đó không tha người 
đã chết mà nó không làm hại được nữa, nó đã 
mở sườn Người ra ; nhưng chính lúc đó, nó lại 
đâm thâu  lòng Mẹ.  Linh hồn của  Người  chắc 
chắn không còn đó nữa, nhưng tâm hồn của Mẹ 
không tránh đâu được. Lòng Mẹ đã bị đau khổ 
đâm thâu, vì vậy, chúng con thật có lý do mà 
tuyên bố rằng Mẹ còn hơn các vị tử đạo, bởi vì 
nỗi đau do việc Mẹ cùng chịu khổ chắc chắn đã 
vượt quá sự đau khổ trong thân xác. Câu : thưa 
Bà, đây là con Bà,  đối với Mẹ, chẳng còn hơn 
một lưỡi gươm và đã chẳng đâm thâu lòng Mẹ 
cùng đạt tới chỗ phân cách tâm với linh sao ? Ôi 
cuộc trao đổi kỳ lạ ! Thánh Gioan đã được trao 
cho Mẹ để thế chỗ Chúa Giêsu. Người tôi tớ thế 
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chỗ chủ,  người môn đệ thế chỗ thầy,  con ông 
Dêbêđê  thế  chỗ  Con  Thiên  Chúa,  một  người 
phàm thay vì Thiên Chúa thật. Làm sao nghe lời 
này, lòng Mẹ đầy âu yếm không bị đâm thâu, 
trong lúc chúng con, dù lòng chai đá mà chỉ nhớ 
tới  lời  đó  thôi,  cùng  cảm thấy  lòng  mình  tan 
nát ? 
Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên khi Đức 
Maria được gọi là một vị tử đạo trong tâm hồn. 
Có ngạc nhiên chẳng là kẻ quên lời thánh Phaolô 
rằng một trong những tội tày trời của dân ngoại 
là vô tâm bạc tình. Một tội như thế thật xa lạ đối 
với lòng dạ Đức Maria. Ước gì tội đó cũng xa lạ 
đối với các tôi tớ mọn hèn của Mẹ. 
Biết đâu có kẻ chẳng nói :  nào Mẹ không biết 
trước  Chúa Giêsu phải  chết  sao ?  Dĩ  nhiên là 
biết. Nào Mẹ chẳng hy vọng Người sẽ sống lại 
sao ?  Dĩ  nhiên với  tất  cả lòng tin.  Và dù vậy, 
Người  cũng  đau  khổ  khi  thấy  con  mình  phải 
đóng đinh, phải thế không ? Phải,  và đau khổ 
ghê gớm. Này người anh em, bạn là ai ? Khôn 
ngoan của bạn ở đâu mà bạn lại ngạc nhiên vì 
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Đức Maria còn chịu thương khó hơn là vì Đức 
Giêsu,  Con  của  Người  chịu  thương  khó  ?  Về 
phần xác, con của Mẹ đã chết,  còn Mẹ, Mẹ đã 
chẳng chết trong tâm hồn với con sao ? Chính 
tình thương đã khiến Chúa Giêsu chịu thương 
khó,  và không có tình thương nào cao cả hơn 
tình thương của Người. Và kể từ đây, không có 
tình  thương  nào  sánh  nổi  với  tình  thương  đã 
khiến Đức Maria cùng chịu thương khó với con 
của người.
Xướng đáp Lc 23,33 ; Ga 19,25 ; x. Lc 2,35
X Khi đến nơi gọi là Cái Sọ, Đức Giêsu bị đóng 
đinh vào thập giá.
* Đứng gần thập giá, có Thân Mẫu Người.
Đ Bà đã bị  nát  ruột  nát  gan,  như bị  một  lưỡi 
gươm đâm thấu. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, 
Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng 
kề  bên  mà thông  phần đau  khổ.  Xin  cho  Hội 
Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết 
hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày 
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được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.
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Ngày 16 Thánh Conêliô, giáo hoàng và thánh 
Síprianô, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ
Thánh Conêliô làm giám mục giáo phận Rôma năm  
251. Người đã chống lại giáo phái Novaxianô. Chưa  
được bao lâu, người bị hoàng đế Ganlô bắt đi đày tại  
Xivita Véckia và đã qua đời ở đấy (253). Người đã  
được thánh Síprianô kính trọng và quý mến. Chính  
vì thế, ngay từ thế kỷ IV, Hội Thánh Rôma đã mừng  
lễ thánh Conêliô trong chính hang mộ của người vào  
ngày lễ thánh Síprianô. 
Thánh Síprianô sinh tại  Cácthagô, quãng năm 210  
trong một gia đình ngoại giáo. Người lãnh nhận đức  
tin, làm linh mục, rồi làm giám mục năm 249. Trong  
cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Valêrianô, người bị  
lưu đày, rồi ngày 14 tháng 9 năm 258, người chịu  
chết để làm chứng cho Chúa Kitô. Các thư từ và tác  
phẩm của người viết ra cho thấy người có tâm hồn  
của một vị mục tử đích thực, luôn đứng ở chỗ nguy  
hiểm nhất để  nâng đỡ các  anh em đang phải  chịu  
bách hại và để duy trì sự hiệp nhất trong Hội Thánh.  
Trong mọi  việc,  người lo  nêu gương sáng về lòng  
trung thành với Chúa Giêsu Kitô.
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Bài đọc 2 
Việc  chính đáng như thế,  không cần phải  suy 
nghĩ 
Trích sử liệu về cuộc tử đạo của thánh Síprianô.
Sáng ngày 14 tháng 9,  một đám rất  đông dân 
chúng tụ họp lại  tại  quảng trường Xéttô,  theo 
lệnh của quan kinh lược Galêriô Mácximô. Viên 
quan này truyền lệnh phải điệu thánh Síprianô 
ra trước mặt ông ngay trong ngày, khi ông ngồi 
xử  tại  tiền  đường  Xausiôlô.  Khi  giám  mục 
Síprianô bị điệu đến, quan kinh lươc hỏi : “Ông 
có phải  là  Tasiô Síprianô không ?” Giám mục 
Síprianô trả lời : “Chính tôi.” 
Quan kinh lược nói : “Ông có phải là lãnh đạo 
đám người có đầu óc phạm thượng đó không ?” 
Giám mục Síprianô trả lời :  “Chính tôi.” Quan 
kinh  lược  lại  nói  :  “Các  hoàng  đế  chí  tôn  đã 
truyền lệnh cho ông phải  tế  thần.”  Giám mục 
Síprianô trả lời :  “Tôi không tế.” Quan Galêriô 
Mácximô  nói  :  “Ông  nghĩ  kỹ  đi  !”  Thánh 
Síprianô trả lời : “Quan được lệnh làm gì thì cứ 
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làm đi. Trong một việc chính đáng như thế này, 
khỏi cần suy nghĩ nữa.” 
Khi bàn hỏi với hội đồng, quan kinh lược quyết 
định tuyên án. Quan buộc lòng phải nói như sau 
:  “Ông đã sống theo học thuyết phạm thượng 
này từ lâu rồi, và ông đã quy tụ nhiều người để 
mưu mô làm tội ác, ông đã đứng lên đối địch với 
các thần Rôma và các nghi thức kính thần ; các 
hoàng đế mộ đạo và chí thánh của chúng tôi là 
Valêrianô, Galiênô ; ngay cả Valêrianô, vị Xêda 
chí tôn, cũng đã không thể làm cho ông trở lại 
thờ cúng như các ngài. Ông bị bắt vì đã chủ mưu 
và gieo rắc các tội ác khả ố, nên ông sẽ là bài học 
cho những kẻ liên kết với ông để làm tội ác. Máu 
của ông sẽ làm chứng cho sự nghiêm minh của 
pháp  luật.”  Nói  xong,  quan đọc  án  quyết  ghi 
trên một tấm thẻ nhỏ : Chúng tôi ra lệnh xử trảm 
quyết  cho  ông  Tasiô  Síprianô.  Giám  mục 
Síprianô nói : “Tạ ơn Chúa.” 
Sau khi nghe bản án, đám đông anh em tín hữu 
hô lên : “Chúng tôi xin cùng được xử trảm với 
người.”  Vì  thế,  họ  náo  động  và  một  đám rất 
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đông dân chúng theo sau người tử tội. Síprianô 
bị  điệu  tới  quảng  trường  Xéttô.  Người  cởi  áo 
choàng ra, quỳ xuống và sấp mình cầu nguyện 
với Chúa. Sau khi cởi áo giám mục trao cho các 
phó tế, và chỉ giữ lại trên mình áo dài bằng vải 
gai, người đứng đợi lý hình. 
Khi  lý  hình tới,  người  bảo mấy tín hữu đứng 
quanh cho anh ta hai mươi lăm đồng tiền vàng. 
Đám anh em tín hữu trải vải và khăn trước mặt 
người.  Rồi  thánh  Síprianô  tự  tay  bịt  mắt.  Vì 
người  không  thể  tự  buộc  tay,  nên  linh  mục 
Giulianô  và  phụ  phó  tế  cũng  tên  là  Giulianô 
buộc giùm cho người. 
Thánh Síprianô đã chịu tử đạo như thế. Để tránh 
cho dân ngoại khỏi tò mò, người ta đem cất xác 
người ở một nơi gần đó. Rồi đến đêm, họ mang 
đèn cầy và đuốc rước xác người về nghĩa trang 
của  thái  thú  Macôbê  Cănđiđianô,  trên  đường 
Máppala, gần các bể chứa nước. Cuộc rước này 
diễn  ra  trong  bầu  khí  hân  hoan  khải  hoàn.  Ít 
ngày sau, quan kinh lược Galêriô Mácximô qua 
đời. 
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Thánh Síprianô đã chịu tử đạo ngày 14 tháng 9 
dưới  thời  các  hoàng  đế  Valêrianô  và  Galiênô, 
nhưng thực ra là dưới triều của Đức Giêsu Kitô, 
Chúa  chúng  ta,  Đấng  được  vinh  dự  và  vinh 
quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Xướng đáp 
X Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức 
tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ 
của  Người  chứng  giám,  và  cả  Đức  Kitô  cũng 
chứng giám nữa.
* Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng 
nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa 
hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều 
thiên cho người chiến thắng.
Đ Ta hãy võ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm 
chiến : tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải 
nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt. *
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban cho  dân Chúa hai  vị 
mục tử nhiệt thành và cũng là chứng nhân bất 
khuất  là  thánh Conêliô và thánh Síprianô.  Xin 
nhận  lời  hai  thánh  chuyển  cầu  mà  ban  cho 
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chúng  con  can  trường  giữ  vững  đức  tin  và 
không ngừng hoạt động cho Giáo Hội được hiệp 
nhất. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 17 Thánh Rôbetô Belaminô, giám mục, 
tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân sinh năm 1542 tại Montêpunxianô, 
miền Tốtcan, nước Italia. Người nhập dòng Tên 
ở Rôma, làm linh mục. Người đã viết nhiều bài 
tranh luận để bênh vực đức tin công giáo,  đã 
dạy thần học ở Luvanh rồi Rôma. Người được 
đặt làm hồng y và giám mục Capuanô. Người là 
một giáo sư có biệt tài về hoạt động mục vụ và 
đã  có  công  đào  tạo  thánh  trẻ  Luy  Gondaga. 
Người qua đời ở Rôma năm 1621. 
Bài đọc 2 
Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý 
Trích  khảo  luận  của  thánh  Rôbetô  Belaminô, 
giám mục, về việc hướng lòng trí lên cùng Chúa.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình 
thương với mọi kẻ kêu xin. Ai mà chẳng hết lòng 
phục vụ Ngài,  một khi  đã nếm cảm được đôi 
chút sự ngọt ngào về quyền làm cha của Ngài ? 
Lạy Chúa, Ngài truyền dạy cho tôi tớ Ngài điều 
gì ? Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi 
và ách của Chúa thế nào ? Chúa nói : Ách tôi êm 
ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Vậy ai không sẵn sàng 
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mang lấy  ách chẳng những không đè  bẹp mà 
còn  làm  cho  phấn  chấn,  gánh  chẳng  những 
không đè nặng mà còn bổ sức ? Bởi thế, Người 
còn nói thêm cách chí lý rằng : Tâm hồn anh em 
sẽ được bồi dưỡng. Ách của Ngài chẳng những 
không làm cho mệt mà còn đem lại sự nghỉ ngơi 
là ách nào ? Đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn 
cả : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa 
của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. 
Còn gì dễ dàng hơn, ngọt ngào hơn, êm dịu hơn 
là sự tốt lành, là sự xinh đẹp của tình yêu mà 
Ngài là tất cả, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. 
Nào  Ngài  chẳng  hứa  ban  phần  thưởng  cho 
những ai tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, là 
những lệnh truyền đáng ao ước hơn bạc vàng 
muôn lượng và ngọt  ngào hơn mật ong sao ? 
Thật đúng như vậy, Ngài hứa ban phần thưởng 
rất  trọng  hậu  như  lời  thánh  Giacôbê  tông  đồ 
nói : Họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa 
hứa ban cho những ai yêu mến Người. Vậy phần 
thưởng sự sống đó là gì ? Đó là một sự thiện lớn 
lao hơn cả điều chúng ta có thể suy tưởng hay 



MỤC LỤC

ước ao. Quả thế, dựa vào lời ngôn sứ Isaia, thánh 
Phaolô tông đồ đã nói : Điều mắt chẳng hề thấy, 
tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, 
đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai 
yêu mến Người.
Quả thế, phần thưởng dành cho những ai tuân 
giữ các điều răn của Ngài thật là lớn lao. Điều 
răn thứ nhất và lớn hơn cả đem lại lợi ích cho kẻ 
vâng  giữ,  chứ  không  phải  cho  Thiên  Chúa  là 
Đấng  truyền  dạy.  Còn  các  điều  răn  khác  của 
Chúa làm cho kẻ vâng giữ nên hoàn thiện,  có 
đầy đủ, được dạy dỗ, được soi sáng và cuối cùng 
nên tốt  lành và  được hạnh phúc.  Vì  vậy,  nếu 
khôn thì bạn hãy biết rằng bạn được tạo dựng 
nên để làm vinh danh Chúa, và để được cứu rỗi 
muôn đời. Đó là cùng đích của đời bạn, là tâm 
điểm của hồn bạn, là kho tàng của lòng bạn. Đạt 
tới cùng đích này, bạn sẽ hạnh phúc, còn nếu lạc 
xa, bạn sẽ khốn khổ. 
Do đó, bạn hãy đánh giá cho đúng : điều tốt thật 
là điều giúp bạn đạt tới cùng đích của đời bạn, 
còn  điều xấu thật  là  điều  làm cho  bạn xa  rời 
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cùng đích ấy. Thành công hay thất bại, giàu sang 
hay nghèo túng, mạnh khoẻ hay ốm đau, vinh 
dự  hay  nhục  nhã,  sống  hay  chết,  người  khôn 
không được tìm cũng không được tránh những 
điều  ấy  vì  chúng.  Nếu  chúng  làm  vinh  danh 
Chúa và giúp bạn được hạnh phúc muôn đời thì 
đó là những điều tốt  và đáng ước mong. Còn 
nếu chúng ngăn trở, thì đó là những điều xấu và 
phải tránh xa.
Xướng đáp Mt 2,7 ; Tt 1,79
X Môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết, và người 
ta tìm điều luật dạy nơi miệng người.
*  Vì  người  là  thần  sứ  của  Đức  Chúa  các  đạo 
binh.
Đ Giám quản phải như người quản lý của Thiên 
Chúa, có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà 
khuyên nhủ. * 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  thánh  giám mục 
Rôbetô Belaminô trí  thông minh và lòng dũng 
cảm tuyệt vời để người bảo vệ đức tin của Hội 
Thánh. Vì lời thánh nhân nguyện giúp cầu thay, 
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xin cho dân Chúa biết giữ đức tin ấy luôn vẹn 
toàn. Chúng con cầu xin...
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Ngày 19 Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Người làm giám mục Bênêventanô, chịu tử đạo 
ở Napôli năm 305 cùng các bạn, dưới thời bách 
hại  của  hoàng  đế  Điôlêxianô.  Thế  kỷ  sau  đó, 
người  ta  di  chuyển  hài  cốt  người  về  ngoại  ô 
Napôli. Thành phố này đã chọn người làm bổn 
mạng.  Lòng tôn kính thánh nhân dần dần lan 
rộng, Rio de Janeiro là một điển hình. 
Bài đọc 2 
Để phục vụ anh em, tôi là giám mục, cùng với 
anh em, tôi là Kitô hữu 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Từ khi Thiên Chúa đặt trên vai gánh nặng chức 
giám  mục,  một  trách  nhiệm  không  dễ  hoàn 
thành, thì vinh dự đó hằng làm tôi bức rức lo âu. 
Điều đáng sợ trong chức vụ đó là gì, nếu không 
phải  là  lấy  làm  thích  thú  về  thứ  vinh  quang 
nguy hiểm do chức vụ mang đến, hơn là những 
gì đem lại lợi ích ơn cứu độ của anh em ? Phải lo 
cho ơn cứu độ của anh em :  điều này làm tôi 
khiếp sợ ; được ở với anh em, đó là điều an ủi 
tôi.  Quả thật,  để phục vụ anh em, tôi  là giám 
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mục,  cùng với  anh em,  tôi  là  Kitô  hữu.  Danh 
hiệu đầu là do chức vụ, danh hiệu sau là do ân 
sủng ; danh hiệu đầu là một nguy cơ, danh hiệu 
sau dẫn đến ơn cứu độ. 
Hoạt động do chức vụ đòi hỏi thì tựa cơn phong 
ba làm chúng tôi như con tàu tròng trành giữa 
biển cả, nhưng khi chúng tôi nhớ đến Đấng đã 
dùng máu mà cứu chuộc chúng ta, thì ý tưởng 
ấy  khiến  chúng  tôi  bình  an  thanh  thản  như 
người được vào bến an toàn. Tuy vất vả thi hành 
chức vụ của mình, chúng tôi lại được an hưởng 
phúc  lộc  cùng  với  anh  em.  Vậy  nếu  tôi  thích 
được  cứu  chuộc  cùng  với  anh  em  hơn  là  cai 
quản anh em, thì khi ấy, theo lời Chúa truyền 
dạy, tôi sẽ trở nên người phục vụ anh em trọn 
vẹn hơn, để khỏi bất xứng với Đấng đã làm cho 
tôi trở nên người cùng phục vụ anh em. Chắc 
chắn tôi phải yêu mến Đấng Cứu Chuộc, và tôi 
biết Người đã nói gì với ông Phêrô :  Này anh 
Phêrô, anh có yêu mến Thầy không ? Hãy chăm 
sóc chiên của Thầy. Chúa nói đến điều đó một 
lần, hai lần, ba lần. Chúa hỏi về tình yêu, Chúa 
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giao phó công việc nhọc nhằn ;  vì  ở đâu càng 
yêu mến nhiều, ở đó càng ít nhọc nhằn. 
Biết  lấy chi  đền đáp Chúa bây giờ,  vì  mọi ơn 
lành Người đã ban cho ? Tôi mà nói là tôi đền 
đáp Chúa là vì tôi chăn dắt chiên của Người, thì 
đúng là tôi làm việc đó, nhưng không phải tôi, 
mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Vậy, tôi đền 
đáp Chúa ở chỗ nào, vì đâu đâu Chúa cũng ban 
ơn cho tôi trước ? Nhưng vì chúng tôi yêu mến 
nhưng  không,  và  vì  chúng  tôi  chăn  dắt  đoàn 
chiên,  nên  chúng  tôi  mong  được  Chúa  ân 
thưởng.  Điều đó sẽ  xảy ra thế  nào ?  Làm sao 
dung hoà được hai điều này : Vì yêu mến nhưng 
không, nên tôi chăn dắt đoàn chiên, và Tôi xin 
Chúa  thưởng  công  vì  tôi  chăn  dắt  ?  Điều  đó 
không  thể  xảy  ra  được,  vì  kẻ  được  yêu  mến 
nhưng không, thì chẳng được đòi Chúa thưởng 
công,  trừ  phi  phần  thưởng  đó  là  chính  Đấng 
được yêu mến. Quả thế, chúng tôi đã đền đáp ơn 
Người cứu chuộc chúng tôi, khi chúng tôi chăn 
dắt đoàn chiên ; còn ơn Người đã đặt chúng tôi 
làm mục tử, chúng tôi sẽ đền đáp thế nào ? Thật 
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vậy, nếu chúng tôi là mục tử xấu (chớ gì không 
phải thế !) thì đó là do lỗi chúng tôi ;  còn nếu 
chúng tôi là mục tử tốt (ước gì chúng tôi được 
Người  ban  cho  được  như  vậy  !)  thì  chính  là 
chúng tôi được ơn của Người mà chúng tôi được 
như thế. Do đó, thưa anh em, chúng tôi khuyên 
nhủ  anh  em  :  anh  em  lãnh  nhận  ân  huệ  của 
Thiên Chúa, thì đừng để nên vô hiệu. Anh em 
hãy làm cho sứ vụ của chúng tôi được sinh hoa 
kết quả. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa. 
Một mặt, anh em hãy tiếp nhận kẻ trồng người 
tưới  ;  nhưng mặt khác,  anh em hãy đón nhận 
Đấng  làm  cho  lớn  lên.  Anh  em  hãy  giúp  đỡ 
chúng tôi bằng lời cầu nguyện và thái độ tuân 
phục, để chúng tôi được vui sướng, không phải 
vì điều khiền anh em, nhưng vì giúp ích cho anh 
em.
Xướng đáp Kn 10,10a
X Đây quả là vị tử đạo đã đổ máu mình vì danh 
Chúa Kitô.
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* Thánh nhân đã coi thường lời buộc tội, chẳng 
màng chi  danh vọng ở  đời,  mà chỉ  mong sao 
được về thiên quốc.
Đ Thiên Chúa hướng dẫn người công chính qua 
nẻo đường ngay thẳng, tỏ cho thấy Nước Trời. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con tưởng niệm 
thánh Gianuariô tử đạo. Xin Chúa rộng ban cho 
chúng  con  mai  sau  được  cùng  thánh  nhân 
hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin...
Ngày  20  Thánh  Anrê  Kim  Têgon,  Phaolô 
Chung Hasan và các bạn, tử đạo 
Lễ nhớ
Nhờ việc tông đồ của một số giáo dân, đức tin Kitô  
giáo đã đi vào Hàn Quốc đầu thế kỷ thứ XVII. 
Dù thiếu các mục tử,  giáo đoàn vẫn sống đức tin  
hăng say và mạnh mẽ. Cộng đoàn được hướng dẫn  
và xây dựng hầu như chỉ nhờ những người giáo dân,  
cho tới cuối năm 1836, khi những nhà truyền giáo  
đầu tiên người Pháp bí mật đến xứ này. 
Giáo đoàn này, với những cuộc bách hại vào những  
năm 1839, 1846, 1866 và 1867, đã sinh sản ra 103  
thánh tử đạo, trong đó nổi bật nhất là linh mục đầu  
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tiên người Hàn quốc, Anrê Kim Têgon. Người là một  
mục tử hăng hái nhiệt thành. Kế đó là người tông đồ  
giáo dân, anh Phaolô Chung Hasan. 
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 Tháng Mười

   Tháng Mười  

Ngày  1  Thánh  Têrêxa  Hài  Ðồng  Giêsu,  trinh 
nữ, tiến sĩ Hội Thánh 

Ngày 2 Các thiên thần hộ thủ     

Ngày 4 Thánh Phanxicô Assisi

Ngày 6 Thánh Brunô, linh mục

Ngày 7 Ðức Mẹ Mân Côi

Ngày 9 Thánh Ðiônixiô, giám mục, và các bạn, 
tử đạo
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Ngày 1 Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu, trinh 
nữ, tiến sĩ Hội Thánh 

Lễ nhớ
Thánh nữ sinh năm 1873 tại Alăngxông, nước Pháp.  
Người nhập đan viện Cátminh ở Lidiơ lúc tuổi còn  
rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị  
đã sống khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng  
và  hoàn toàn phó  thác cho  Thiên Chúa,  theo  “con  
đường thơ ấu”. Chị cũng đã dùng lời nói và gương  
sáng để hướng dẫn các tập sinh trong Dòng. Chị qua  
đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 trong niềm khao khát  
được hiến dâng mạng sống để các linh hồn được cứu  
độ và Hội Thánh được tăng triển. Ngày 19 tháng 10  
năm 1997, Đức Gioan Phaolô II ghi tên chị vào số  
các tiến sĩ Hội Thánh. 
 
Bài đọc 1
 
Thánh Trinh nữ 
Bài đọc 1 1 Cr 7,25-40.
Đức trinh khiết của người Kitô hữu
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Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô 
tông đồ gửi tín hữu Côrinhtô. 
25 Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào 
của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với 
tư cách là người  nhờ Chúa thương  đáng được 
anh  em  tín  nhiệm.  26  Vậy  tôi  nghĩ  rằng  :  vì 
những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. 
Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là 
tốt. 27 Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư ? 
Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một 
người đàn bà ư ? Đừng lo kiếm vợ. 28 Nhưng 
nếu bạn cưới vợ, thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu 
người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì. 
Tuy  nhiên,  những  người  ấy  sẽ  tự  chuốc  lấy 
những  nỗi  gian  truân  khốn  khổ.  Mà  tôi,  tôi 
muốn cho anh em thoát khỏi điều đó. 
 
29 Thưa anh em, tôi  xin  nói  với  anh em điều 
này :  thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay 
những người có vợ hãy sống như không có ; 30 
ai  khóc  lóc  hãy  làm  như  không  khóc;  ai  vui 
mừng như chẳng mừng vui  ;  ai  mua sắm hãy 
làm như không có gì cả ; 31 kẻ hưởng dùng của 
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cải  đời này,  hãy làm như chẳng hưởng.  Vì bộ 
mặt thế gian này đang biến đi. 
32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo 
lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo 
việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng Người. 
 
33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời : họ tìm 
cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. 34 
Cũng  vậy,  đàn  bà  không  có  chồng  và  người 
trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn 
về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì 
lo  lắng  việc  đời  :  họ  tìm  cách  làm  đẹp  lòng 
chồng. 35 Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho 
anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em 
đâu,  nhưng chỉ  muốn đề nghị với  anh chị  em 
một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng 
Chúa mà không bị giằng co. 
 
36 Nếu ai đang lúc quá dồi dào khí lực mà nghĩ 
rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của 
mình, và cho rằng chuyện thường tình sẽ phải 
xảy ra, thì người ấy cứ làm theo ý mình muốn, 
không mắc tội đâu : họ cứ việc lấy nhau. 37 Còn 
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ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng 
miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình và 
quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy 
làm một việc tốt. 38 Như thế, ai cưới người trinh 
nữ  của  mình,  thì  làm  một  việc  tốt,  nhưng  ai 
không cưới, thì làm một việc tốt hơn. 
 
39 Người vợ bị ràng buộc bao lâu người chồng 
còn sống. Nếu chồng chết rồi, thì vợ được tự do, 
muốn  lấy  ai  thì  lấy,  miễn  là  trong  Chúa.  40 
Nhưng theo ý kiến tôi,  người ấy có phúc hơn 
nếu cứ ở vậy. Tôi thiết nghĩ : tôi cũng được Thần 
Khí Thiên Chúa soi sáng.
 
Xướng đáp 
X Đức Vua là Đấng đã dựng nên ngài đang nóng 
lòng  được  ngắm  dung  nhan.  Người  là  Thiên 
Chúa và là Vua của ngài.
*  Người là  Vua nhưng cũng là Phu Quân của 
ngài.
Đ Ngài được sánh duyên cùng Đức Vua và cũng 
là Thiên Chúa. Chính Người ban cho ngài của 
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hồi môn và đồ trang sức, chính Người cứu chuộc 
và thánh hoá ngài. *
 
hoặc 
Bài đọc 1
 
Thánh Tiến sĩ 
Bài đọc 1 Hc 39,1b-14.
Người khôn ngoan chăm chú nghe lời Chúa 
 
Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 
1b Người ấy truy tầm lẽ khôn ngoan nơi mọi bậc 
lão  thành,  không  ngừng  nghiên  cứu  các  sấm 
ngôn, 2 giữ gìn cẩn thận điều danh nhân đã nói, 
đi sâu vào các dụ ngôn phức tạp. 
3 Người ấy còn tìm hiểu ý nghĩa tiềm tàng của 
châm ngôn và miệt mài với những dụ ngôn bí 
ẩn.  4  Người  ấy  luôn  thi  hành  nhiệm vụ giữa 
những người chức trọng quyền cao và thường 
xuyên xuất hiện bên cạnh những vị cầm quyền. 
Người ấy được đi ra nước ngoài, vì đã từng biết 
rõ điều hay điều dở của người ta. 
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5 Từ sáng sớm, người  ấy đã hăm hở đến cầu 
nguyện cùng Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng 
tạo dựng nên mình. Người ấy mở miệng nài van 
Chúa, cầu xin Người thứ tha tội lỗi. 6 Nếu đẹp 
lòng Đức Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí 
thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa 
móc tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng Đức 
Chúa. 
7 Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu 
biết  của  mình sao  cho  đúng đắn,  sẽ  suy  gẫm 
những điều huyền bí cao siêu. 8 Người ấy sẽ làm 
sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ, sẽ tự hào về luật 
giao ước của Thiên Chúa. 
 
9  Nhiều  người  sẽ  khen  ngợi  người  ấy  thông 
minh,  trí  thông  minh đó  sẽ  không  bao  giờ  bị 
quên lãng, hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ 
và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. 10 
Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của 
người ấy, và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. 
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11 Nếu người ấy sống lâu, sẽ để lại danh thơm 
hơn cả ngàn người khác, và sẽ thoả lòng khi an 
giấc ngàn thu. 
12 Lòng tôi đầy ắp những suy tư như trăng rằm 
đầy đặn, đó là những điều tôi còn muốn nói ra. 
13 Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng tai 
nghe lời ta: hãy nên như cây hồng lớn lên bên 
dòng  nước,  14  như  cây  hương  toả  mùi  thơm 
ngào  ngạt,  như  cây  huệ  trổ  bông,  hãy  đồng 
thanh  cất  tiếng  hát  lên  một  bài  ca.  Hãy  ngợi 
khen Đức Chúa vì mọi công việc Người làm.
 
Xướng đáp x. Hc 15,5
X Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn,
* và ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan 
minh mẫn.
Đ Chúa đã mặc cho người áo vinh quang. *
 
Bài đọc 2 
Giữa lòng của Hội Thánh, tôi sẽ là tình yêu 
 
Trích sách Tự thuật của thánh Têrêxa Hài Đồng 
Giêsu, trinh nữ. 
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Khi nguyện ngắm, những khát vọng của em làm 
cho em bị đau khổ giày vò. Em mở các thư của 
thánh Phaolô để tìm một câu trả lời. Tình cờ em 
bắt gặp chương 12 và 13 thư thứ nhất gửi tín 
hữu Côrinhtô... Khi đọc chương trước, em thấy 
rằng không phải ai có cũng làm tông đồ, ngôn sứ 
hay  thầy  dạy.  Em cũng  thấy  rằng  Hội  Thánh 
gồm nhiều phần tử khác nhau, và mắt không thể 
vừa là mắt vừa là tay được... Câu trả lời trên thật 
rõ ràng nhưng không làm cho em thoả mãn và 
đem lại cho em sự bình an. 
 
Không nản lòng, em tiếp tục đọc và câu sau đây 
làm em nhẹ nhõm : Anh em hãy tha thiết kiếm 
tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin 
chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. Và 
thánh  Phaolô  tông  đồ  giải  thích  rằng  mọi  ơn 
hoàn hảo nhất chẳng là gì cả, nếu không có tình 
yêu...  và  đức  ái  là  con  đường  tuyệt  hảo  chắc 
chắn dẫn tới Thiên Chúa. Và cuối cùng, em đã 
được bình an thư thái. 
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Khi suy nghĩ  về  thân thể mầu nhiệm của Hội 
Thánh, em chẳng thấy mình thuộc loại chi thể 
nào  trong  các  loại  thánh Tông Đồ mô tả,  hay 
đúng ra em muốn thấy mình có mặt trong mọi 
loại chi thể đó. Đức ái đã cho em chìa khoá để 
tìm ra ơn gọi của em. 
 
Em hiểu rằng nếu Hội Thánh có một thân thể 
gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn Hội Thánh 
không thể thiếu chi thể cần thiết nhất và cao quý 
nhất. Em hiểu rằng Hội Thánh có một Trái Tim 
và  Trái  Tim đó bừng cháy tình  yêu.  Em hiểu 
rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các phần tử của 
Hội Thánh hoạt động và nếu tình yêu tắt ngúm 
thì  các  Tông Đồ sẽ  chẳng loan báo Tin  Mừng 
nữa, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình 
ra... Em hiểu rằng tình yêu bao trùm mọi ơn gọi, 
vì tình yêu là tất cả, nó bao trùm mọi nơi và mọi 
thời... ; tắt một lời, tình yêu tồn tại mãi. 
 
Bấy giờ, vào lúc tình yêu dạt dào ngây ngất, em 
đã reo lên : Ôi Giêsu, Tình Yêu của con... ơn gọi 
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của con, cuối cùng con đã tìm thấy, ơn gọi của 
con, chính là tình yêu... 
Vâng, con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong 
Hội Thánh, và chỗ đứng này, ôi Thiên Chúa của 
con, chính Chúa đã ban cho con. Trong lòng Hội 
Thánh,  Hiền Mẫu của con,  con sẽ là  tình yêu. 
Như thế, con sẽ là tất cả... và như thế, ước mơ 
của con sẽ được thực hiện. 
 
Xướng đáp x. Tv 20 (21),4 ; G 31,18 ; Ep 3,18 ; Tv 
30 (31),20
X Lạy Thiên Chúa, Chúa đã đón nhận con trong 
tình yêu của Chúa, từ khi con còn bé, tình yêu ấy 
đã tăng trưởng với con.
* Và giờ đây con không tài nào thấu hiểu mọi 
kích  thước  dài  rộng  cao  sâu  của  tình  thương 
Chúa.
Đ Lạy  Chúa,  cao  cả  thay  tấm lòng nhân hậu, 
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước 
Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng 
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con hằng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêxa 
Hài Ðồng Giêsu mà bước đi trên con đường phó 
thác  để  muôn đời  được chiêm ngưỡng Thánh 
Nhan. Chúng con cầu xin...
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Ngày 2 Các thiên thần hộ thủ 
Lễ nhớ

Các thiên thần được ơn gọi  trước hết  là  để  chiêm  
ngưỡng ánh huy hoàng của thánh Nhan Thiên Chúa  
và không ngừng ca ngợi hát khen Ngài. Nhưng theo  
Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên thần sứ  
mạng hiện diện bên cạnh con người để giúp đỡ con  
người. Ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh nhắc  
cho ta nhớ lại điều đó. 
 
Bài đọc 2 
Xin các thiên sứ giữ gìn bạn trên các nẻo đường 
 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ. 
Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khá 
nẻo đường . Các ngài hãy tạ ơn Chúa vì Người 
nhân hậu và vì những kỳ công Người làm cho 
con cái loài người. Các ngài hãy tuyên xưng và 
nói lên giữa chư dân những điều lớn lao Người 
đã làm cho họ. Lạy Chúa, con người là chi mà 
Chúa tỏ mình ra cho nó ? Phàm nhân là gì mà 
Chúa phải bận tâm ? 
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Ngài bận tâm đến con người và tỏ ra ân cần săn 
sóc nó.  Sau cùng,  Ngài  còn sai  Con Một Ngài 
đến  với  con  người,  sai  Thánh  Thần  Ngài  đến 
trong  con  người,  và  hứa  cho  con  người  được 
thấy nhan Ngài. Và để cho tất cả chư thần trên 
trời  không  đứng  ngoài  công  việc  chăm  sóc 
chúng con, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ 
chúng  con  và  truyền  cho  các  ngài  trở  thành 
những người dìu dắt chúng con. 
 
Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp 
nẻo đường . Lời này phải khơi dậy nơi bạn lòng 
cung kính,  đem lại  cho bạn lòng sùng mộ,  và 
truyền đạt cho bạn niềm tin tưởng lớn lao biết 
chừng nào ! Cung kính vì sự hiện diện của các 
ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin 
tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vậy các 
ngài  hiện  diện,  hiện  diện  bên  bạn,  không  chỉ 
hiện diện với bạn mà còn hiện diện vì bạn. Các 
ngài hiện diện để chở che, hiện diện để giúp đỡ. 
Dù  chính  Thiên  Chúa  đã  sai  các  ngài,  nhưng 
chúng ta không được vô ơn đối với các ngài, vì 
các ngài đã vâng phục Thiên Chúa, vì lòng yêu 
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mến lớn lao, và hằng trợ giúp chúng ta trong cơn 
quẫn bách. 
 
Vậy chúng ta hãy tỏ lòng sùng mộ và biết ơn đối 
với những vị đã bảo vệ chúng ta như thế ; chúng 
ta hãy yêu mến các ngài  để đền đáp,  hãy tôn 
kính các ngài hết sức cho phải đạo. Tuy nhiên, 
chúng ta phải dành cho Thiên Chúa trọn niềm 
kính yêu và tôn trọng, vì nhờ Người mà cả các 
thiên thần lẫn chúng ta có khả năng kính trọng 
và mến yêu Thiên Chúa cũng như đáng được 
Thiên Chúa mến yêu và kính trọng. 
 
Vì thế, thưa anh em, trong Thiên Chúa, chúng ta 
hãy tha thiết mến yêu các thiên thần của Người, 
ý thức rằng một ngày kia các ngài sẽ là những 
người đồng thừa tự với chúng ta, và từ nay các 
ngài đã được Chúa Cha sắp đặt và chỉ định làm 
người hướng đạo và giám hộ chúng ta. Vì giờ 
đây, chúng ta là con cái Thiên Chúa, tuy điều đó 
chưa tỏ hiện ; cho đến nay, chúng ta còn là trẻ 
con dưới quyền các vị  hướng đạo và giám hộ 
chẳng khác gì những người nô lệ. 
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Dù chúng ta là trẻ nhỏ, và đường đời còn dài, 
chẳng những dài mà còn nguy hiểm nữa, nhưng 
chúng ta còn sợ gì khi được bao đấng che chở, 
bảo  vệ  ?  Các  đấng  giữ  gìn  ta  trên  khắp  nẻo 
đường đời là những vị không ai thắng nổi hay bị 
ai lường gạt lại càng không thể lường gạt chúng 
ta. Các vị ấy là những người trung thành, khôn 
ngoan và quyền thế,  vậy chúng ta còn sợ gì  ? 
Chúng ta chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các 
ngài, ắt sẽ được sống dưới sự chở che của Thiên 
Chúa trên trời. 
 
Xướng đáp Tv 90 (91),11-12.10
X  Chúa  truyền  cho  thiên  sứ  giữ  gìn  bạn trên 
khắp nẻo đường ;
* và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp 
chân vào đá. 
Đ Bạn sẽ  không gặp điều ác  hại,  và  tai  ương 
không bén mảng tới nhà. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, 
Chúa sai các thiẽn thần đến gìn giứ chúng con. 
Xin ban cho chúng con đời này được các ngài 
luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các 
ngài  hưởng phúc  vinh quang.  Chúng  con cầu 
xin...
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Ngày 4 Thánh Phanxicô Assisi
 

Lễ nhớ
Thánh nhân sinh năm 1182, tại Átxidi. Từ ngày trở  
lại, gặp Chúa Kitô ở nhà thờ thánh Đamianô cho tới  
ngày từ trần ớ Poóctiuncula (1226), thánh nhân  con  
người  được  mệnh  danh  là  Người  Nghèo  thành  
Átxidi  cùng với  các  anh em tu sĩ  của  mình sống  
nghèo khó, rảo khắp nơi loan báo tình yêu của Thiên  
Chúa.  Người cũng đã đặt nền tảng cho ngành nữ  
đan sĩ của Dòng và huynh đoàn giáo dân hãm mình.  
Người còn tha thiết với việc giảng thuyết cho những  
người chưa tin. Suốt đời, thánh nhân không có bận  
tâm nào  khác  ngoài  mối  bận  tâm theo  Đức  Giêsu  
trong tinh thần vui tươi, đơn sơ, tha thiết phục vụ  
Hội Thánh và dịu dàng yêu thương mọi người. 
 
Bài đọc 2 
Chúng ta phải đơn sơ, khiêm tốn và trong sạch 
 
Trích thư của thánh Phanxicô Átxidi  gửi  cho 
mọi tín hữu.  
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Chúa Cha cao cả trên trời đã sai tổng lãnh thiên 
thần Gáprien báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria 
thánh thiện và vinh hiển biết rằng Ngôi Lời rất 
đáng kính, thánh thiện và vinh hiển sẽ từ trời mà 
đến. Và từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Ngôi Lời đã 
nhận  lấy  xác  phàm  hèn  yếu  của  loài  người 
chúng ta. Tuy rất mực giàu sang, nhưng chính 
Người đã muốn cùng với người mẹ diễm phúc 
của  mình  chọn  nếp  sống  nghèo  khó.  Khi  sắp 
chịu khổ hình, Người đã cử hành lễ Vượt Qua 
với các môn đệ. Sau đó, Người đã cầu nguyện 
với Chúa Cha rằng : Lạy Cha, nếu có thể được, xin  
cất chén này khỏi con. 
 
Tuy nhiên, Người đặt ý mình trong ý Chúa Cha. 
Và ý Chúa Cha là Người Con diễm phúc và vinh 
hiển mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta và đã 
được sinh ra cho chúng ta, sẽ phải đổ máu mình 
ra để dâng hiến chính bản thân làm lễ vật  hy 
sinh trên bàn thờ thập giá. Chúa Con đã làm như 
vậy không phải  vì  bản thân,  bởi  lẽ  chính nhờ 
Người mà muôn vật được tạo thành, nhưng là vì 
tội lỗi chúng ta, Người nêu gương cho chúng ta, 
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để  chúng  ta  dõi  bước  theo  Người.  Chúa  Cha 
muốn cho tất cả chúng ta được cứu độ nhờ Chúa 
Con, và đón nhận con của Người với tâm hồn 
trong trắng và thân xác thanh sạch. 
 
Ôi  hạnh  phúc  và  đáng  chúc  phúc  biết  bao, 
những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính 
Chúa dạy bảo trong Tin Mừng : Ngươi phải yêu 
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, 
hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính 
mình ! Vì vậy, chúng ta hãy đem lòng thanh trí 
sạch  mà  yêu  mến  Thiên  Chúa  và  thờ  phụng 
Người, bởi lẽ đó chính là điều Người khao khát 
hơn cả  khi  nói  :  Những người  thờ  phượng đích  
thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự  
thật.  Quả thế,  những người  thờ  phượng Chúa 
Cha thì phải thờ phượng Người trong thần khí 
và sự thật. Và ngày đêm chúng ta hãy ngợi khen 
và cầu khẩn 
 
Người rằng : Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên  
trời, vì chúng ta phải cầu nguyện luôn không được  
nản chí. 
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Hơn nữa, chúng ta phải sinh hoa quả xứng với lòng  
sám hối. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Hãy có  
lòng bác ái và khiêm nhường. Hãy làm phúc bố thí, vì  
của bố thí thanh tẩy linh hồn khỏi những vết nhơ tội  
lỗi. Thật vậy, con người mất hết mọi sự khi phải 
để  lại  ở  đời  này,  nhưng  lại  mang  theo  mình 
những công phúc do đức ái và các của bố thí. Vì 
những việc đó họ sẽ được Chúa ân thưởng và trả 
công xứng đáng. 
 
Chúng ta  không nên khôn ngoan và  khéo  léo 
theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn 
sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn 
mình  hơn  người  khác,  nhưng  đúng  hơn,  vì 
Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục 
vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy 
và kiên nhẫn đến cùng,  thì  Thần Khí Chúa sẽ 
ngự trên họ và cư ngụ trong họ. Họ sẽ là con cái 
Cha trên trời, vì thi hành công việc của Người. 
Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
 
Xướng đáp Mt 5.34.6
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X Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước 
Trời là của họ.
* Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa 
làm gia nghiệp.
Đ Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 
vì họ sẽ dược Thiên Chúa cho thoả lòng. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô 
chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên 
hình  ảnh  sống  động  của  Ðức  Kitô.  Xin  cho 
chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà 
thiết  tha  gắn bó cùng Chúa,  và  hăm hở bước 
theo Ðức Kitô,  lòng chan chứa an vui  và  đầy 
tràn yêu mến. Chúng con cầu xin...
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Ngày 6 Thánh Brunô, linh mục
Thánh nhân sinh năm 1035 tại Côlônhơ, nước Đức.  
Khi mãn học tại Paris, người chịu chức linh mục và  
dạy thần học một thời gian khá lâu. Sau đó, người  
cùng một số môn sinh đi vào dãy núi Sáctrơ lập đan  
viện để sống cuộc sống chiêm niệm và hãm mình đền  
tội. Người đã chọn một lối sống liên kết sự cô độc của  
các ẩn sĩ với một mức độ sống chung tối thiểu. Đức  
Giáo hoàng Urbanô II gọi người về giúp Hội Thánh  
một số việc ;  người qua đời trong một đan viện ở  
Calápria năm 1101. 
 
Bài đọc 2 
Thần trí tôi hơn hở vui mừng trong Chúa 
 
Trích thư của thánh Brunô, linh mục, gửi anh 
em đan sĩ Sáctrơ.
Qua  bản  báo  cáo  cặn  kẽ  và  lý  thú  của 
Lăngđoanh, người anh em đáng kính của chúng 
ta, tôi được biết anh em đã tuân hành quy luật 
khôn ngoan và  rất  cao  quý của chúng ta  một 
cách nghiêm túc không nao núng ; tôi cũng được 
nghe nói về lòng mộ mến thánh thiện, và tinh 
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thần hăng hái  không sờn của  anh em đối  với 
những gì là tinh tuyền và cao thượng :  vì thế, 
thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa. Thật, 
tôi hớn hở vui mừng và dâng lời ngợi khen cảm 
tạ Chúa, nhưng tôi cũng cảm thấy buồn sầu cay 
đắng. Tôi hớn hở vui mừng  điều này thật chính 
đáng  vì thấy anh em gặt hái thêm nhiều nhân 
đức, nhưng tôi lại đau buồn và hổ thẹn vì tôi còn 
biếng nhác nằm lỳ trong vũng nhơ tội  lỗi  của 
mình.
 
Vậy,  anh  em  rất  thân  mến,  anh  em  hãy  vui 
mừng  vì  phúc  phận  của  anh  em  và  vì  Thiên 
Chúa đã rộng tay giáng phúc cho anh em. Anh 
em hãy vui mừng vì đã thoát khỏi bao nỗi hiểm 
nguy, khỏi đắm chìm vào biển đời đầy sóng gió. 
Anh em hãy vui mừng vì đã tới được nơi yên 
tĩnh và an toàn tại một bến cảng khuất gió mà 
nhiều người muốn đến, nhiều người khác cũng 
cố gắng đến, nhưng đã không đến được. Ngoài 
ra cũng có nhiều người đã đến được, nhưng sau 
đó bị loại, vì không được ơn trên. 
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Vì vậy, anh em thân mến, anh em hãy tin chắc 
không  chút  hồ  nghi  rằng  bất  cứ  ai  đã  được 
hưởng điều tốt lành đáng ao ước này, mà vì lý 
do nào đó lại để mất đi, thì sẽ phải đau khổ suốt 
đời, nếu người ấy còn biết tôn trọng và lo cho 
linh hồn mình được ơn cứu độ. 
 
Còn về anh em, những trợ sĩ rất thân mến của 
tôi,  tôi  xin  nói  :  Linh  hồn  tôi  ngợi  khen  Đức 
Chúa, vì tôi thấy tình thương bao la của Người 
đổ xuống trên anh em khi tôi đọc bản báo cáo 
của tu viện trưởng cũng là  người  cha rất  quý 
mến  của  anh  em,  vị  ấy  rất  hãnh  diện  và  vui 
mừng vì anh em. Chúng ta cũng hãy vui mừng, 
vì  dù  anh  em  không  thông  thạo  chữ  nghĩa, 
nhưng Thiên Chúa quyền năng đã dùng ngón 
tay của Người mà ghi khắc nơi tâm hồn anh em 
chẳng những lòng mộ mến mà cả sự hiểu biết lề 
luật thánh nữa. Thật vậy, những gì anh em yêu 
mến và hiểu biết,  anh em đã lấy việc làm mà 
chứng tỏ. Vì anh em hết sức thận trọng và nhiệt 
tình giữ đức vâng lời chân chính, nên hiển nhiên 
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là anh em đã khôn ngoan thu lượm được hoa 
quả rất ngọt ngào và có sức bổ dưỡng của Kinh 
Thánh. 
 
Xướng đáp Tv 54 (55),78 ; 1 Ga 2,17
X Phải chi tôi được đôi cánh bồ câu để bay bổng 
tìm nơi an nghỉ !
* Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong 
sa mạc.
Đ Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của 
nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì 
tồn tại mãi mãi. * 
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  mời  gọi  thánh  linh  mục 
Brunô phụng sự Chúa trong nơi vắng lặng. Xin 
nhận  lời  thánh  nhân  chuyển  cầu  mà  ban  cho 
chúng con dù đang sống giữa cảnh đời  ồn ào 
náo động, cũng biết luôn hướng lòng về Chúa. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 7 Ðức Mẹ Mân Côi
Lễ nhớ, 

Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi  
sự đe doạ của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở  
vịnh Lêpantô. Người ta cho rằng chiến thắng đó là  
kết quả của kinh Mân Côi. Ngày nay, mừng lễ này  
không có nghĩa là mừng biến cố xa xưa ấy, nhưng là  
nhắc  nhở việc  suy niệm các  mầu nhiệm nhập thế,  
thương khó và phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu  
Kitô, Con Thiên Chúa cũng như khám phá ra vị trí  
của Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm cứu độ. 
 
Bài đọc 2 
Phải suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ 
 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.
Vì Đấng Thánh từ lòng Bà sinh ra sẽ được gọi là 
Con Thiên Chúa. Ôi nguồn mạch của sự khôn 
ngoan ! Ôi Ngôi Lời của Chúa Cha trên chốn cửu 
trùng ! Lạy Đức Trinh Nữ thánh thiện, nhờ Mẹ 
làm trung gian, Ngôi Lời nay sẽ thành xác phàm, 
để Đấng nói : Thầy ở trong Cha và Cha ở trong 
Thầy, cũng nói : Thầy bởi Thiên Chúa mà ra và 
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Thầy đã đến. Kinh Thánh viết : Lúc khởi đầu đã 
có Ngôi Lời. Suối đã vọt ra rồi nhưng chỉ nơi ở 
mình thôi. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa 
ngự trong ánh sáng siêu phàm. 
 
Từ đầu, Chúa đã nói : Ta chỉ nghĩ đến chuyện 
mang lại bình an, chứ không nghĩ đến chuyên 
gây phiền muộn. Nhưng tư tưởng của Chúa thì 
ở trong Chúa, và Chúa nghĩ gì, chúng ta đâu có 
biết.  Quả thật,  nào có ai  biết được tâm tư của 
Chúa hay ai làm cố vấn cho Người ? 
 
Vì thế, Đấng nghĩ đến bình an đã xuống thế để 
thực hiện bình an. Ngôi Lời đã thành xác phàm 
và ở giữa chúng ta rồi. Nhờ đức tin, Người hoàn 
toàn ở trong tâm hồn chúng ta, Người ở trong trí 
nhớ của chúng ta,  Người ở trong tư tưởng và 
thậm chí Người còn đi vào tận trí tưởng tượng 
của chúng ta nữa. Trước kia, con người có thể 
nghĩ gì về Thiên Chúa, có chăng là một hình ảnh 
do lòng con người tạo ra ? Khi đó, Thiên Chúa là 
Đấng không thể hiểu được, không thể tới  gần 
được, không thể nhìn thấy hay suy tưởng được ; 
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nhưng bây giờ,  Người  đã  muốn cho  người  ta 
hiểu, muốn cho người ta thấy, muốn cho người 
ta suy tưởng. 
 
Bạn hỏi  :  bằng cách nào vậy ?  Thưa qua việc 
Người nằm trong máng cỏ, ngủ yên trong lòng 
Đức Trinh Nữ, rao giảng trên núi, thức thâu đêm 
cầu nguyện; qua việc Người bị treo và chết rũ 
trên thập giá, thoát khỏi tử thần, sống lại, tỏ cho 
các Tông Đồ thấy các dấu đinh là biểu hiệu chiến 
thắng, và cuối cùng lên trời cao thẳm trước mắt 
các ông. 
 
Trong các mầu nhiệm nói  trên, có mầu nhiệm 
nào lại không gợi cho chúng ta những ý tưởng 
chân thật, đạo đức và thánh thiện chăng ? Khi tôi 
suy tưởng bất cứ mầu nhiệm nào trên đây là tôi 
suy tưởng về Thiên Chúa và qua tất cả những 
mầu nhiệm đó, chính Người là Thiên Chúa của 
tôi.  Suy gẫm những mầu nhiệm ấy,  tôi  cho là 
khôn ngoan. Nhớ lại những mầu nhiệm ấy, tôi 
cho là sáng suốt. Những mầu nhiệm ấy ngọt như 
những  trái  hạnh  đào  trổ  sinh  từ  cây  gậy  của 
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Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc 
từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta. 
 
Xướng đáp x. Lc 1,4-2.28.
X Lạy Đức Trinh Nữ Maria, trong hàng nữ giới ở 
Giêrusalem,  nào  có  ai  sánh  được  như  Ngài  : 
Ngài là hiền mẫu của Vua các vua, là nữ vương 
trên  chín  phẩm thiên  thần,  là  nữ  hoàng  thiên 
quốc. Lạy Mẹ Maria,
* Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người 
con Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc,
Đ Mừng vui lên, hỡi Mẹ đầy ân sủng, Đức Chúa 
ở cùng Mẹ. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin 
mà cho chúng con biết thật Đức Kitô, Con Chúa, 
đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy 
lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu 
khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria 
chuyển  cầu,  Chúa  cũng  cho  chúng  con  được 
sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin...
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Ngày 9 Thánh Ðiônixiô, giám mục, và các 
bạn, tử đạo

Thánh Điônixiô là giám mục tiên khởi Pari. Người  
chịu tử đạo quãng giữa thế kỷ thứ 3 gần Lyon. Thi  
hài  người  được  mai  táng  ở  phía  Bắc  thành  phố.  
Quãng năm 495, thánh nữ Giơnơvie đã cho xây cất  
một  thánh  đường  trên  ngôi  mộ  của  thánh  nhân.  
Cùng chịu tử đạo với người còn có hai người bạn là  
Êlêuthêrô và Rútticô. 
 
Bài đọc 2 
Bạn hãy là chứng nhân trung thành và dũng 
cảm 
 
Trích  bài  chú  giải  thánh  vịnh  118  của  thánh 
Ambrôxiô, giám mục.
Có nhiều kiểu bách hại thì cũng có nhiều kiểu 
làm. Ngày nào bạn cũng là chứng nhân của Đức 
Kitô được. 
 
Bạn bị cám dỗ làm điều dâm ô, nhưng vì sợ sự 
phán  xét  sau  này  của  Đức  Kitô,  bạn  nghĩ  là 
không  được  liều  lĩnh  làm  thương  tổn  đến  sự 
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trong sạch của tinh thần và thể xác : như thế bạn 
là vị tử đạo của Đức Kitô. 
 
Bởi tính tham lam, bạn bị cám dỗ xâm chiếm tài 
sản của người yếu thế, vi phạm quyền lợi của 
quả phụ cô đơn,  nhưng khi suy gẫm các lệnh 
truyền  của  Chúa,  bạn  thấy  phải  giúp  đỡ  chứ 
không được làm hại ; như thế bạn là chứng nhân 
của Đức Kitô. 
Đức Kitô muốn có những chứng nhân như vậy 
như có lời chép : Các ngươi hãy xử công minh 
cho cô nhi,  biện hộ cho quả phụ,  rồi  hãy đến 
đây, ta cùng nhau tranh luận, Đức Chúa phán 
như thế. 
 
Bạn bị  cám dỗ bởi  tính kiêu ngạo,  nhưng khi 
nhìn thấy người nghèo khó túng thiếu, bạn động 
lòng  trắc  ẩn  ;  bạn  quý  chuộng  đức  khiêm 
nhường chứ không ưa tính kiêu ngạo : như thế, 
bạn là nhân chứng của Đức Kitô. Hơn nữa, bạn 
làm chứng không chỉ bằng lời nói mà bằng cả 
việc làm. 
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Quả thật, ai là chứng nhân hùng hồn cho bằng 
người tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã 
đến trong xác phàm và tuân giữ các điều răn của 
Tin  Mừng? Ai  nghe mà không làm là  chối  bỏ 
Đức Kitô ; cho dù người ấy có tuyên xưng bằng 
lời nói thì cũng chối bỏ bằng việc làm. Biết bao 
người nói : Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi 
đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nó tiên tri, 
trừ quỷ, và làm nhiều phép lạ đó sao ? Trong 
ngày ấy,  Người sẽ trả lời  cho họ :  Xéo đi cho 
khuất mặt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác ! Vậy ai 
chứng thực các điều răn của Chúa Giêsu bằng 
những việc làm phù hợp, người ấy mới là chứng 
nhân. 



MỤC LỤC

 Tháng Mười Một
 
   Tháng Mười Một  

   Ngày 1   Lễ Các Thánh  

Ngày 2   Cầu cho các tín hữu đã qua đời  

Ngày 3   Thánh Máctinô Porê, tu sĩ  

Ngày 4   Thánh Carôlô Borômêô, giám mục  

Ngày 9   Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô  

Ngày 10   Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội   
Thánh

Ngày 11   Thánh Máctinô, giám mục  

Ngày 12   Thánh Giosaphát, giám mục, tử đạo  

Ngày 15   Thánh Anbertô Cả, giám mục, tiến sĩ   
Hội Thánh



MỤC LỤC

 Ngày 1 Lễ Các Thánh
lễ trọng

Đại lễ kính toàn thể các thánh nam nữ hôm nay cho  
ta  chiêm ngưỡng đám đông hằng hà  sa  số  những  
người đã được Chúa Kitô cứu chuộc, đồng thời cũng  
cho ta thấy trước tương lai chúng ta đang hướng tới.  
Nhưng lễ này còn giúp chúng ta ý thức mối dây liên  
đới giữa ta với các anh chị em đã đi trước vào thế giới  
vô hình.  Nay, họ được ở bên Thiên Chúa và đang  
chuyển cầu cho chúng ta. Họ là sức mạnh nâng đỡ  
cuộc đời chúng ta .
Bài đọc 1 Kh 5,114
Đoàn người được cứu chuộc thuộc mọi chi tộc, 
quốc gia và ngôn ngữ 
Lời  Chúa  trong  sách  Khải  Huyền  của  thánh 
Gioan tông đồ. 
1 Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một 
cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 2 
Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng 
công bố : "Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo 
ấn niêm phong ?" 3 Nhưng không ai trên trời, 
dưới  đất  hay  trong  lòng  đất,  có  thể  mở cuốn 
sách và nhìn vào đó. 4 Tôi khóc nức nở, vì không 
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ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn 
vào  đó.  5  Một  trong  các  vị  Kỳ  Mục  bảo  tôi  : 
"Đừng khóc nữa ! Này đây, Sư Tử xuất thân từ 
chi  tộc  Giuđa,  Chồi  Non  của  Đavít,  đã  chiến 
thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm 
phong." 
6 Bấy giờ tôi thấy đứng giữa ngai và bốn Con 
Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông 
như thể đã bị giết ; Chiên đó có bảy sừng và bảy 
mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được 
sai đi khắp mặt đất. 7 Con Chiên đến lãnh cuốn 
sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai. 8 Khi Con 
Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai 
mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt 
Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén 
vàng  đầy  hương  thơm,  tức  là  những  lời  cầu 
nguyện của dân thánh. 9 Các vị hát một bài ca 
mới rằng : "Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách 
và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã 
lấy  máu đào  chuộc  về  cho  Thiên  Chúa  muôn 
người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi 
nước mọi dân. 



MỤC LỤC

10 Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, 
thành những tư tế,  để  phụng thờ Thiên Chúa 
chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này." 
11 Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên 
thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ 
Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. 12 
Các vị lớn tiếng hô : “Con Chiên đã bị giết nay 
xứng  đáng  lãnh  nhận  phú  quý  và  uy  quyền, 
khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh 
quang, và muôn lời cung chúc. 
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới 
đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở 
các nơi đó, tất cả đều tung hô : "Xin kính dâng 
Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng 
cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến  
muôn đời !" 
14 Bốn con vật thưa :  “Amen” và các Kỳ Mục 
phủ phục xuống thờ lạy. 
 
Xướng đáp Kh 11,17.18 ; Tv 144 (145),10
X Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hiện 
có, đã có và sẽ đến, chúng con xin cảm tạ Ngài,
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* vì Ngài đã lên ngôi hiển trị, và đã đến thời ân 
thưởng các bề tôi của Chúa cũng như muôn kẻ 
thuộc về Ngài.
Đ Lạy  Chúa,  muôn  loài  Chúa  dựng nên  phải 
dâng lời  tán tạ,  kẻ  hiếu trung phải  chúc  tụng 
Ngài. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta hãy mau đến với các anh em đang chờ 
đợi chúng ta 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ. 
Chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì ? Chúng ta 
tôn kính các thánh để làm gì ? Chúng ta mừng 
ngày đại lễ này để làm gì ? Những vinh dự trần 
gian ích gì cho các ngài, một khi Chúa Cha trên 
trời tôn vinh các ngài đúng như lời Chúa Con đã 
hứa ? Lời tán dương của chúng ta ích gì cho các 
ngài ? Các thánh không cần chúng ta tôn vinh, 
và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm 
gì cho các ngài. Thực ra, chúng ta kính nhớ các 
ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho 
các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng 
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nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong lòng 
một khát vọng mãnh liệt. 
 
Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên 
hoặc thôi thúc mãnh liệt hơn trong ta niềm khát 
vọng đầu tiên này : đó là mong hợp đoàn với các 
ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và 
làm bạn hữu với các thánh, được liên kết với chư 
vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với 
hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn 
các  vị  tuyên xưng đức tin,  với  đoàn trinh nữ. 
Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong 
mối dây hiệp thông với toàn thể các thánh. Cộng 
đoàn các con đầu lòng của Thiên Chúa đang đợi 
chúng  ta,  thế  mà  chúng  ta  vẫn  vô  tình  !  Các 
thánh đang mong chúng ta, thế mà chúng ta lại 
coi thường ! Các bậc công chính đang đợi chúng 
ta, thế mà chúng ta vẫn hờ hững ! 
 
Cuối cùng, thưa anh em, chúng ta hãy thức dậy, 
hãy chỗi dậy cùng với Đức Kitô. Chúng ta hãy 
tìm hiểu những gì thuộc thượng giới, hãy hướng 
lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Chúng ta 
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hãy mong những người  đang mong chúng ta, 
hãy mau đến với những người đang đợi chúng 
ta, hãy hết lòng ước nguyện tiến đến với những 
người đang chờ chúng ta. Không những chúng 
ta phải ao ước được hợp đoàn với các thánh, mà 
còn phải ao ước được chia sẻ hạnh phúc với các 
ngài, để khi chúng ta mong được ở với các ngài, 
thì chúng ta cũng nóng lòng ôm ấp tham vọng 
được chia sẻ vinh quang với các ngài. Quả vậy, 
ôm ấp tham vọng như thế không có gì là nguy 
hiểm. 
 
Việc  kính  nhớ  các  thánh  đốt  lên  trong  lòng 
chúng ta khát vọng thứ hai :  Đó là mong mỏi 
Đức Kitô,  nguồn sống của chúng ta,  xuất hiện 
cho các thánh thế nào thì Người cũng xuất hiện 
cho chúng ta  như thế,  và  chúng ta  được xuất 
hiện  với  Người,  và  cùng  Người  hưởng  phúc 
vinh quang. Trong khi chờ đợi, hẳn nhiên Người 
tỏ mình ra  cho chúng ta  không phải  theo bản 
chất thường hằng của Người, nhưng theo thân 
phận Người đã đón nhận vì chúng ta :  Người 
cho  thấy  Người  là  đầu  của  chúng  ta,  nhưng 
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không phải là đầu đội triều thiên vinh quang, 
mà là đầu cuốn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. 
 
Thật đáng xấu hổ khi đầu đội vòng gai mà một 
chi thể theo đuổi lạc thú, vì toàn thể chiếc áo đỏ 
thắm khoác  trên  mình Người  chưa phải  là  áo 
vinh dự cho bằng là áo nhạo cười. Sẽ có ngày 
Đức Kitô ngự đến, và ngày đó không còn phải 
loan báo về cái chết của Người nữa, để chúng ta 
biết rằng chính chúng ta cũng đã chết và sự sống 
của chúng ta hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô. 
Đầu hiển vinh sẽ xuất hiện và, cùng với đầu, các 
chi  thể  đã  được  tôn  vinh  sẽ  chiếu  sáng,  khi 
Người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 
nên giống đầu vinh hiển là chính Người. 
Vậy chúng ta  hãy hết  lòng bền chí  khát  khao 
vinh quang ấy. Và để chúng ta có quyền hy vọng 
đạt tới vinh quang ấy, có quyền hướng tới hạnh 
phúc lớn lao chừng ấy, chúng ta cũng phải hết 
sức ước ao các thánh cầu nguyện cho, ngõ hầu 
những gì  tự sức chúng ta không xin được, thì 
nhờ lời  chuyển cầu của các ngài,  Chúa sẽ ban 
cho chúng ta. 
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Xướng đáp Kh 19,5.6; Tv 32 (33),1
X Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả 
tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng 
kính sợ Người.
*  Đức Chúa là  Thiên Chúa Toàn Năng đã lên 
ngôi hiển trị.
Đ Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa. Kẻ 
ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.*
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
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Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
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Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày 
đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng 
kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu 
vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con 
tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi 
dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 2 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lễ nhớ 

Cầu nguyện  cho  những  người  đã  qua  đời  là  một  
trong  những  truyền  thống  cổ  kính  nhất  của  Hội  
Thánh. Vì  thế,  sau ngày mừng các anh chị  em đã  
được sống thân mật với Thiên Chúa trên thiên đàng,  
ta lại hướng về các anh chị em chúng ta đã qua đời  
trong niềm hy vọng phục sinh,  và cùng hướng về  
"tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết  
trong lòng tin của họ." 
 
Bài đọc 1 (1 Cr 15,12-34)
Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng của mọi 
tín hữu 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô, 
tông đồ, gửi tín hữu Côrintô. 
12 Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô từ cõi 
chết chỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại 
nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ? 13 Nếu 
kẻ chết không chỗi  dậy, thì  Đức Kitô cũng đã 
không chỗi dậy. 14 Mà nếu Đức Kitô không chỗi 
dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, 
và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. 15 
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Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của 
Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà 
làm chứng  rằng  Người  đã  cho  Đức  Kitô  chỗi 
dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức 
Kitô chỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không chỗi 
dậy. 16 Vì nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì Đức 
Kitô cũng đã không chỗi dậy. 
 
17 Mà nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng 
tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn 
còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, 
cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng 
bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào 
Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là 
những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 
 
20 Nhưng không phải thế ! Đức Kitô đã chỗi dậy 
từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn 
thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải 
chết, thì cũng nhờ một người mà những kẻ chết 
được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên 
đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ 
liên đới  với  Đức Kitô,  cũng được Thiên Chúa 
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cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của 
mình : mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô 
quang  lâm,  thì  đến  lượt  những  kẻ  thuộc  về 
Người.  24  Sau  đó,  mọi  sự  đều  hoàn  tất,  khi 
Người tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền 
thần và mọi dũng thần, rồi trao ương quyền lại 
cho Thiên Chúa là Cha. 
25 Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền 
cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới 
chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là 
sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới 
chân  Đức  Kitô.  Mà  khi  nói  muôn  loài  thì  dĩ 
nhiên  không  kể  Đấng  đã  đặt  muôn  loài  dưới 
chân Đức Kitô. 28 Lúc muôn loài đã quy phục 
Đức Kitô,  thì  chính Người,  vì  là  Con,  cũng sẽ 
quy phục  Đấng bắt  muôn loài  phải  quy phục 
Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền 
trên muôn loài. 
 
29 Chẳng vậy, những người chịu phép rửa thế 
cho kẻ chết thì được gì ? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết 
không chỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép 
rửa thế cho kẻ chết ? 30 Và chính chúng tôi, tại 
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sao hằng giờ chúng tôi liều mình đương đầu với 
hiểm hoạ? 31 Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải 
đối diện với cái chết : tôi có hãnh diện về anh em 
trong Đức Kitô Giêsu,  Chúa chúng ta,  thì  mới 
quả quyết như vậy. 32 Nếu vì những lý do phàm 
trần  mà  tôi  phải  chiến  đấu  với  thú  dữ  tại 
Êphêxô, thì điều đó nào có ích gì cho tôi ? 
 
Nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì chúng ta cứ ăn 
cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. 33 Anh 
em chớ lầm : Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra 
xấu. 34 Đừng say sưa nữa mới phải phép, và chớ 
phạm tội  :  một số người quả không biết gì  về 
Thiên Chúa. Tôi nói như vậy để anh em phải xấu 
hổ.
 
Xướng đáp 1 Cr 15,25-26 ; x. Kh 20,13.14 
X Chúa Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi 
Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 
* Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.
Đ Bấy giờ sự chết và âm phủ trả lời những người 
chết chúng đang giữ, rồi sự chết và âm phủ bị 
quăng vào lò lửa. * 
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hoặc : 
Bài đọc 1 (1 Cr 15,35-57)
Kẻ chết được phục sinh và Chúa đến 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô, 
tông đồ, gửi tín hữu Côrintô. 
Anh em thân mến, 
35 Có người sẽ nói : kẻ chết chỗi dậy thế nào ? 
Họ lấy thân thể nào mà trở về ? 36 Đồ ngốc ! 
Ngươi  gieo cái  gì,  cái  ấy phải  chết,  mới  được 
sống. 37 Cái ngươi gieo không phải là hình thể 
sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn 
như hạt lúa hay một thứ nào khác. 38 Rồi Thiên 
Chúa cho nó một hinh thể như ý Người muốn : 
giống nào hình thể nấy. 
 
39 Không phải mọi thể xác đều giống nhau : của 
loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài 
chim thì  khác,  của  loài  cá  thì  khác.  40  Lại  có 
những vật thể thuộc thiên giới, và những vật thể 
thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật 
thể  thuộc  thiên  giới  thì  khác,  vẻ  rạng  rỡ  của 
những vật thể thuộc địa giới thì  khác. 41 Ánh 
mặt trời  thì  khác,  ánh mặt trăng thì  khác,  ánh 
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tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác 
với ánh sáng tinh tú kia 42 Việc kẻ chết sống lại 
cũng như vậy : 43 gieo xuống thì hư nát, mà chỗi 
dậy thì vinh quang ; gieo giống thì yếu đuối, mà 
chỗi dậy thì mạnh mẽ, 44 gieo xuống là thân thể 
có sinh khí, mà chỗi dậy là thân hể có thần khí. 
 
Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể 
có thần khí. 45 Như có lời đã chép : con người 
đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một sinh 
vật,  còn  Ađam  cuối  cùng  là  thần  khí  ban  sự 
sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài 
có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có 
thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất 
bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai 
thì từ trời mà đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì 
giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc 
về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì 
thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người 
bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang 
hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 
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50 Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và 
khí  huyết  không  thể  thừa  hưởng  Nước  Thiên 
Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa 
hưởng sự bất diệt được. 51 Đây tôi nói cho anh 
em  biết  mầu  nhiệm  này  :  không  phải  tất  cả 
chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được 
biến đổi 52 trong một giây lát, trong một nháy 
mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng 
kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy 
mà không còn hư nát ; còn chúng ta, chúng ta sẽ 
được biến đổi. 53 Quả vậy, cái thân phải hư nát 
này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết 
này sẽ mặc lấy sự bất tử.
 
54 Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự 
bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự 
bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh 
sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến 
thắng  !  Hỡi  tử  thần,  đâu  là  chiến  thắng  của 
ngươi ? 55 Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi 
? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi,  mà tội lỗi có 
mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên 
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Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
 
Xướng đáp x. G 19,25.26.27 
X Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và 
ngày cuối cùng, từ bụi đất tôi sẽ đứng dậy. 
*  Chính trong thân xác này, tôi  sẽ được ngắm 
nhìn Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
Đ Tôi sẽ được phúc ngắm nhìn Người, Đấng mắt 
tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. * 
 
Bài đọc 2
Chúng ta hãy cùng chết với Chúa Kitô để cùng 
sống với Người 
Trích sách của thánh Ambrôxiô,  giám mục,  về 
cái chết cùa người anh là ông Xatirô.
Chúng ta thấy chết là một mối lợi và sống là một 
hình phạt. Bởi đó, thánh Phaolô nói : Đối với tôi, 
sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Chúa 
Kitô là gì, nếu không phải là sự chết về thể xác, 
là thần khí ban sự sống ? Vì thế, chúng ta hãy 
cùng chết với Người để cùng sống với Người. 
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Chớ gì mỗi ngày chúng ta tập làm quen và yêu 
mến sự chết, để nhờ sự tách biệt này, linh hồn 
chúng  ta  học  cho  biết  đoạn tuyệt  với  các  dục 
vọng thể xác, và mỗi khi được đặt ở chốn cao 
siêu, nơi các ham muốn trần tục không thể tới 
cũng không  quyến dụ được  nó,  linh  hồn đón 
nhận được hình ảnh của sự chết,  để khỏi phải 
chịu hình phạt của sự chết. Quả vậy, luật của xác 
thịt thì chống lại luật của tinh thần và đưa luật 
này vào con đường lầm lạc. Nhưng phải dùng 
phương thuốc nào để trị liệu? Ai sẽ giải thoát tôi 
khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
 
Chúng ta có thầy thuốc,  nên hãy theo phương 
thuốc  trị  liệu  của  Người.  Phương  thuốc  của 
chúng ta là ơn Chúa Kitô, và thân xác phải chết 
là thân xác chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi ra khỏi 
thân xác  chứ đừng đi  ra  khỏi  Chúa Kitô  ;  dù 
chúng  ta  ở  trong  thân  xác,  nhưng  những  gì 
thuộc thân xác, chúng ta đừng theo, cũng đừng 
từ bỏ quyền lợi  của tính tự nhiên,  nhưng hãy 
dành ưu tiên cho hồng ân của Chúa. 
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Còn  phải  nói  gì  nữa  ?  Nhờ  cái  chết  của  một 
người, thế gian được cứu chuộc. Thật thế, Đức 
Kitô  đã  có  thể  không  chết,  nếu  Người  muốn, 
nhưng Người nghĩ rằng không được tránh cái 
chết bị coi như ô nhục đó, cũng không có cách 
thức nào tốt hơn để phục vụ chúng ta cho bằng 
chết.  Vì  thế,  cái  chết  của  Người  làm cho  mọi 
người được sống. Chúng ta được ghi dấu bằng 
cái chết của Người ; chúng ta loan truyền Người 
đã chịu chết khi chúng ta cầu nguyện ; chúng ta 
rao giảng Người đã chịu chết khi chúng ta dâng 
lễ.  Cái chết của Người là chiến thắng, cái  chết 
của Người là mầu nhiệm, cái chết của Người là 
đại lễ hằng năm cho thế giới. 
 
Khi gương của Chúa đã cho chúng ta thấy rõ chỉ 
có sự chết mới tìm được sự bất tử, và chính sự 
chết  tự  chuộc  lấy  mình,  thì  chúng  ta  còn  nói 
được gì về cái chết của người anh em này nữa ? 
Vậy, không nên buồn vì  phải chết,  bởi chết là 
nguyên nhân sinh ơn cứu độ cho mọi người ; 
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không nên trốn cái chết, vì Con Thiên Chúa đã 
không quản ngại, cũng chẳng trốn tránh. 
 
Trước kia, cái chết đã không thuộc về bản tính 
loài người, nhưng nay đã nhập vào bản tính ấy ; 
quả vậy, Thiên Chúa không lập ra sự chết từ ban 
đầu,  nhưng đã dùng nó làm phương thuốc trị 
liệu. Một khi, vì tội bất tuân, con người bị kết án 
phải vất vả triền miên, phải than van khóc lóc, 
thì  kiếp  người  trở  thành  khốn  khổ.  Cần  phải 
chấm dứt  cái  nỗi  bất  hạnh,  để  sự  chết  trả  lại 
những gì sự sống đã đánh mất. Nếu không có ơn 
Chúa trợ giúp, thì bất tử sẽ là gánh nặng hơn là 
lợi ích. 
 
Linh hồn phải ra khỏi cuộc đời rối ren, khỏi xác 
đất  vật  hèn  lăn  lộn  trong  vũng  bùn  nhơ,  mà 
hướng về hội vui thiên quốc, nơi chỉ thần thánh 
mới tới được. Ở đó, linh hồn phải dâng lời ngợi 
khen Thiên Chúa, lời ngời khen mà qua bài đọc 
sách ngôn sứ, chúng ta biết có những nhạc công 
vừa gảy đàn vừa ca hát rằng : Lạy Chúa là Thên 
Chúa toàn năng. sự nghiệp ngài thật lớn lao kỳ 
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diệu ! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối 
Ngài quả chân thật công minh ! Lạy Chúa, nào 
có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh 
danh Ngài ? Vì chỉ  có Ngài chí  thánh chí tôn. 
Người  muôn nước  sẽ  về  phủ phục  trước  Tôn 
Nhan. 
 
Lạy Chúa Giêsu, linh hồn cũng được tham dự 
hôn lễ của Ngài với hiền thê ; hiền thê không còn 
lệ thuộc vào trần gian, nhưng kết hợp với thần 
khí, được rước từ đất lên trời giữa muôn ngàn 
tiếng reo vui : Mọi phàm nhân sẽ đến với Người. 
Điều vua  thánh  Đavít  ước  ao  hơn cả  là  được 
ngắm  nhìn  và  chiêm ngưỡng  những  điều  nói 
trên. Cuối cùng vua nói : Một điều tôi kiếm tôi 
xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày 
trong  suốt  cuộc  đời,  để  chiêm  ngưỡng  Chúa 
tuyệt vời cao sang.
 
Xướng đáp x. 2 Mcb 12,45 ; Mt 13,43
X Những người chết trong ơn nghĩa Chúa
* sẽ được một phần thưởng vô cùng lớn lao.
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Đ Người  công  chính  sẽ  chói  lọi  như  mặt  trời 
trong Nước của Cha họ.  Những người  đó khi 
nhắm mắt lìa đời *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã 
tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin 
Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện 
mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững 
vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa 
cõi  thế  được  phục  sinh  vinh  hiển.  Người  là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.
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Ngày 3 Thánh Máctinô Porê, tu sĩ
Thánh nhân sinh  năm 1579  tại  Lima,  nước  Peru.  
Người vẫn tự nhận mình là "đứa con lai", vì thân  
phụ là một người lính Tây Ban Nha, thân mẫu là  
người  da  đen.  Lúc  còn  nhỏ,  người  học  nghề  bốc  
thuốc.  Sau  này,  khi  đã  trở  thành  một  thầy  trợ  sĩ  
trong dòng Anh Em Thuyết Giáo, người giữ chức vụ  
y tá,  đặc biệt  giúp đỡ những người nghèo.  Người  
sống  khiêm  tốn  và  hãm  mình  thật  nghiêm  ngặt,  
nhưng đặc biệt, người đón nhận được ánh sáng và  
sức mạnh nhờ việc cầu nguyện, nhất là trước Thánh  
thể lúc đêm khuya. Cũng chính nhờ đó,  người trở  
thành một người dạy giáo lý có biệt tài. Người qua  
đời năm 1639. 
 
Bài đọc 2 
Máctinô tình thương 
Trích bài  giảng của đức Giáo hoàng Gioan 23 
trong  lễ  phong  thánh  cho  chân  phúc  Máctinô 
Porét.
Qua  gương  sáng  đời  sống  của  mình,  thầy 
Máctinnô cho thấy : Chúng ta có thể được cứu 
độ nhờ và nên thánh bằng con đường Đức Giêsu 
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Kitô đã vạch ra, nghĩa là nếu trước hết chúng ta 
yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và 
hết trí khôn chúng ta, rồi sau đó nếu chúng ta 
yêu người thân cận như chính mình. 
 
Khi thầy nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô đã chịu 
đau khổ vì chúng ta và đã mang vào thân thể 
mình tội lỗi của chúng ta mà đưa lên cây thập 
giá,  thầy đã hết lòng yêu mến và đi theo Đức 
Giêsu  chịu  đóng  đinh  trên  thập  giá.  Lúc  suy 
niệm các hình khổ dữ dằn Người phải chịu, thầy 
không thể cầm mình mà không khóc lóc thảm 
thiết. Thầy cũng đặc biệt yêu mến và tôn sùng bí 
tích Thánh Thể rất uy linh, cũng như thường kín 
đáo chầu Thánh Thể lâu giờ trong phòng thánh 
của nhà nguyện và hết  sức ước ao được năng 
nhận lãnh bí tích này.
 
Rồi vâng phục Thầy chí  thánh dạy bảo,  thánh 
Máctinô hằng đem lòng bác ái rất đặc biệt mà 
đối xử với anh em ; lòng bác ái đó phát xuất từ 
một  đức  tin  toàn  vẹn  và  một  tâm hồn  khiêm 
nhu. Thánh nhân cũng luôn yêu mến mọi người 
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vì chân thành coi họ là con cái Thiên Chúa, là 
anh em của mình ; hơn nữa, người còn yêu mến 
họ hơn chính mình, và vì khiêm tốn, người cho 
rằng tất các những người khác công chính và tốt 
lành hơn bản thân mình. 
 
Thánh nhân chữa lỗi cho kẻ khác và tha thứ cho 
những kẻ xúc phạm mình cách tàn tệ, vì xác tín 
rằng mình đáng phải chịu những hình phạt lớn 
hơn thế nhiều do tội lỗi đã phạm. Người hết sức 
cố gắng đem tội nhân trở về đường chính nẻo 
ngay, lại ân cần chăm sóc các bệnh nhân, và tuỳ 
theo  khả  năng,  cung  cấp cho  kẻ  nghèo  lương 
thực, quần áo, thuốc men, lại tận tình giúp đỡ 
nông dân, người da đen hay người lai là những 
người thời ấy coi như những nô lệ hèn kém. Do 
đó,  người  xứng  đáng  nhận  được  danh  hiệu 
“Máctinô  tình  thương”,  như  dân  chúng  quen 
gọi. 
 
Xưa vị thánh này đã dùng lời an ủi, gương sáng 
và  ảnh  hưởng  của  mình  mà  lôi  kéo  biết  bao 
người vào con đường đạo đức, nay lại  có khả 
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năng hướng tâm trí chúng ta về những sự trên 
trời một cách kỳ lạ. Than ôi, đáng buồn thay ! 
Không phải mọi người ai cũng hiểu biết và quý 
trọng cho đúng mức những giá trị  cao cả trên 
trời ! Tệ hơn nữa, nhiều người còn bị thói hư tật 
xấu lôi cuốn vào những thú vui bất chính, nên ít 
lưu  tâm,  chán  ghét  hay  tuyệt  nhiên  khinh 
thường những giá trị đó. Chớ gì gương sáng của 
thánh Máctinô dạy một cách hữu hiệu cho nhiều 
người biết : bước theo vết chân Đức Giêsu Kitô 
và tuân giữ các điều răn của Người, thì dịu dàng 
và hạnh phúc biết bao !
 
Xướng đáp x. Hc 31,8.11.9
X Phúc thay ai vô tội, không chạy theo của cải 
tiền tài.
* Gia nghiệp người ấy sẽ tồn tại trong Chúa. 
Đ Người ấy là ai để chúng ta khen là có phúc ? 
Vì  đã  thực hiện những việc  lớn lao  trong đời 
mình. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh tu sĩ Máctinô 
qua  con  đường  khiêm  nhu  ẩn  dật  đến  vinh 
quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay 
biết  noi  gương  người,  để  mai  sau  được  cùng 
người hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 4 Thánh Carôlô Borômêô, giám mục
Lễ nhớ

Thánh  nhân  sinh  năm  1538  tại  Arôna,  miền  
Lombađia.  Sau  khi  đã  học  xong luật  đạo  luật  đời,  
người được cậu là Đức Giáo hoàng Piô IV nhận vào  
hàng hồng y,  rồi  được đặt  làm giám mục Milanô.  
Người  ra  sức thể  hiện gương mẫu một  giám mục  
như đã được công dồng Trentô nêu lên.  Người cố  
công cải tổ hàng giáo sĩ, lập các công đồng miền và  
các chủng viện. Người cũng canh tân phong hoá của  
các tín hữu bằng cách thăm viếng họ, trình bày cho  
họ biết thế nào là sống trung thành thực sự với Hội  
Thánh. Người qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1584. 
 
Bài đọc 2 
Bạn đừng nói một đàng làm một nẻo 
Trích bài giảng của thánh Carôlô Bôrômêô trong 
kỳ họp hội đồng lần cuối cùng.
Tôi  nhìn  nhận  rằng  hết  thảy  chúng  ta  đều  là 
những con người yếu đuối, nhưng Thiên Chúa 
là Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta những 
phương tiện giúp chúng ta dễ dàng hành động, 
nếu chúng ta muốn. 
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Linh mục nọ muốn có một đời sống tinh tuyền 
theo lương tâm đòi hỏi, muốn sống tiết độ và có 
phong cách của bậc thiên thần : đó là điều hợp lý 
; nhưng vị ấy lại không quyết tâm dùng những 
phương tiện cần thiết là : ăn chay, cầu nguyện, 
tránh  tiếp  xúc  với  những  người  xấu,  tránh 
những cuộc giao du thân mật nguy hại. 
Vị linh mục đó phàn nàn rằng mỗi khi vào nhà 
nguyện để đọc kinh thần vụ hay đi dâng thánh 
lễ, thì tức khắc cả trăm ngàn chuyện nảy ra trong 
tâm trí,  làm cho mình lo ra,  không thể hướng 
lòng về Thiên Chúa. Nhưng thử hỏi : trước khi 
vào cầu nguyện hoặc đi dâng thánh lễ, vị đó đã 
làm gì trong phòng thánh, đã chuẩn bị tâm hồn 
như thế nào, đã sử dụng những phương thế nào 
để hồi tâm ? 
 
Có phải bạn muốn tôi dạy bạn làm sao để tiến 
tới  trên  đường  nhân  đức,  và  nếu  trong  nhà 
nguyện, bạn đã cầm trí được rồi thì làm thế nào 
bận sau bạn cầm trí hơn nữa và lời cầu nguyện 
cũng đẹp lòng Thiên Chúa hơn ? Hãy nghe tôi 
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đây. Nếu bạn đã có một chút lửa tình yêu bốc 
cháy  trong  lòng,  thì  đừng vội  trưng  ra,  đừng 
phơi ra trước gió. Hãy giữ lò lửa cho kín, kẻo nó 
nguội đi và mất sức nóng ; hãy loại bỏ những sự 
chia trí, hãy hồi tâm kết hợp với Thiên Chúa và 
tránh những cuộc chuyện trò vô ích. 
 
Bạn có nhiệm vụ rao giảng và dạy dỗ ư ? Hãy 
học hỏi và nghiên cứu những gì cần biết khả dĩ 
giúp  bạn chu  toàn  nhiệm vụ ấy  một  cách  tốt 
đẹp ; chính bạn hãy thực hành trước đi, như thế 
là bạn giảng bằng đời sống và đức hạnh đó. Nếu 
không, những kẻ thấy bạn nói một đường làm 
một nẻo, sẽ phải lắc đầu, to nhỏ với nhau về lời 
bạn nói. 
 
Bạn coi sóc các linh hồn ư ? Thì đừng vì thế mà 
bỏ bê chính mình, cũng đừng phung phí tất cả 
cho người khác đến độ không giữ gì cho bạn cả. 
Vì nên nhớ rằng bạn coi sóc các linh hồn, nhưng 
không được quên bản thân mình. 
Thưa anh em, anh em phải biết rằng : không có 
gì cần thiết đối với mọi người trong hàng giáo sĩ 
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cho bằng tâm nguyện ;  đó là một việc phải đi 
trước, đi  cùng và theo sau mọi hoạt động của 
chúng ta, như tác giả Thánh vịnh nói : Con đàn 
hát và nguyện chủ tâm. 
 
Này bạn, nếu bạn cử hành bí tích, thì hãy suy 
gẫm về việc bạn làm ; nếu dâng thánh lễ, hãy 
suy gẫm về của lễ bạn dâng ; nếu đọc thần vụ 
trong cung nguyện, hãy nghĩ xem bạn nói với ai 
và nói gì ; 
Nếu bạn coi sóc các linh hồn, hãy nghĩ xem họ 
đã tẩy rửa bằng máu nào ; như thế, hãy làm mọi 
sự vì đức ái ; nhờ vậy, chúng ta có thể dễ dàng 
lướt thắng vô vàn khó khăn chắc chắn sẽ gặp 
phải  trong đời  sống hằng ngày (vì  địa  vị  của 
chúng ta là như thế) ; nhờ vậy, chúng ta sẽ có 
sức sinh Đức Kitô nơi bản thân mình cũng như 
nơi kẻ khác.
 
Xướng đáp — 1 Tm 6,11 ; 4,11.12.6 
X Hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên 
công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, 
hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.



MỤC LỤC

*  Anh hãy truyền,  hãy dạy điều đó ;  hãy nên 
gương mẫu cho các tín hữu.
Đ Nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy, 
thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô 
Giêsu. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  xin  hằng  ban  ơn  Thánh  Thần  cho 
Giáo Hội, như xưa Chúa đã ban cho thánh giám 
mục Carôlô, để Giáo Hội biết không ngừng canh 
tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó, thế giới sẽ 
tìm thấy hình ảnh trung thực của Ðức Kitô là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.
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Ngày 9 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô
Lễ kính

Thánh đường Latêranô là vương cung thánh đường  
của đức giáo hoàng. Thánh đường này được hoàng  
đế  Contantinô  xây  dựng  năm 320.  Vì  thế,  đây  là  
thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh  
“là đầu và là mẹ của mọi thánh đường.” Ngày lễ này  
nhắc ta nhớ rằng thừa tác vụ của đức giáo hoàng,  
người kế vị thánh Phêrô, là nguyên nhân và nền tảng  
hữu hình cho sự hiệp nhất trong Dân Thiên Chúa. 
 
Bài đọc 1 Pr 2,1-17
Anh em phải là những viên đá sống động 
Lời Chúa trong thư thứ nhất  của thánh Phêrô 
tông đồ.
1 Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều 
xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói 
xấu gièm pha.  2 Như trẻ sơ sinh,  anh em hãy 
khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó 
anh em sẽ lớn lên và hưởng ơn cứu độ, 3 nếu 
anh em đã nghiệm thấy Thiên Chúa tốt lành. 
4  Anh em hãy  tiến  lại  gần  Đức  Kitô,  viên  đá 
sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được 
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Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để 
Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá 
sống  động  mà  xây  nên  ngôi  Đền  Thờ  thiêng 
liêng, và hãy để cho Thiên Chúa đặt anh em làm 
hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng 
đẹp  lòng  Người,  nhờ  Đức  Giêsu  Kitô.  6  Quả 
thật, có lời Kinh Thánh chép : Này đây Ta đặt tại 
Xion một  viên đá quý được lựa  chọn,  làm đá 
tảng góc tường : kẻ tin vào đó sẽ không phải thất 
vọng. 
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, 
còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ 
xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 8 và 
cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho 
ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. 
Số phận của họ là như vậy. 
9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển 
chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân 
riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ 
công của Người,  Đấng đã gọi  anh em ra khỏi 
miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 
Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em 
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đã là Dân của Thiên Chúa ;  xưa anh em chưa 
được  hưởng lòng  thương xót,  nay anh em đã 
được xót thương. 
11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ 
hành,  tôi  khuyên anh em hãy tránh xa những 
đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 
Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để 
ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người 
gian ác, họ cũng thấy các việc làm của anh em 
mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến 
viếng thăm. 
 
13 Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế 
do  loài  người  đặt  ra  :  dù  là  vua,  người  nắm 
quyền tối cao, 14 dù là quan, sứ giả của nhà vua 
để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng 
người làm điều thiện, 15 vì ý muốn của Thiên 
Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng 
những kẻ ngu xuẩn vô tri. 16 Anh em hãy hành 
động như những người tự do, không phải như 
những người lấy sự tự do làm màn che sự gian 
ác, như những người tôi tớ của Thiên Chúa. 17 
Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh 
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em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà 
vua.
 
Xướng đáp x. Tb 13,16 ; Kh 21,19-21
X Hỡi thành thánh Giêrusalem, mọi bức tường 
của ngươi sẽ xây toàn đá quý,
* các tháp canh bằng trân châu bảo ngọc,
Đ các cửa thành được xây bằng lam ngọc, các 
đường hào bao quanh được xây bằng đá quý. *
 
Bài đọc 2 
Nhờ bí tích thánh tẩy, tất cả chúng ta được trở 
nên đền thờ của Thiên Chúa 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Xêdariô,  giám mục 
Áclơ.
Anh  em  thân  mến,  hôm  nay  nhờ  lòng  khoan 
nhân của Đức Kitô, chúng ta hân hoan mừng rỡ 
cử hành ngày kỷ niệm khánh thành ngôi đền thờ 
này. Nhưng chính chúng ta phải là đền thờ đích 
thực và  sống động của Thiên Chúa.  Dân Kitô 
hữu quả có lý khi trung thành mừng kính ngày 
lễ trọng đại của Mẹ Hội Thánh, vì họ biết nhờ 
Mẹ Hội  Thánh mà họ  được tái  sinh  vào  cuộc 
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sống  thiêng  liêng.  Bởi  vì  khi  sinh  ra  lần  đâu, 
chúng ta là những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh 
nộ của Thiên Chúa, nhưng lần sau chúng ta đã 
được trở nên những kẻ được Người xót thương. 
Lần sinh thứ nhất dẫn chúng ta đến cõi chết, còn 
lần sinh thứ hai lại đưa chúng ta về cõi sống. 
Thưa  anh  em,  trước  khi  được  thanh  tẩy,  mọi 
người chúng ta là miếu thờ ma quỷ, nhưng sau 
khi được thanh tẩy, chúng ta thành đền thờ của 
Đức Kitô. Nếu chúng ta để tâm suy nghĩ nhiều 
hơn  về  ơn  cứu  độ  linh  hồn,  chúng  ta  sẽ  biết 
chúng ta là đền thờ đích thực và sống động của 
Thiên Chúa,  Thiên Chúa không chỉ  ngự trong 
những đền do tay con người làm ra, cũng không 
chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ bằng đá, 
nhưng đặc  biệt  Người  ngự trong  linh  hồn đã 
được dựng nên giống hình ảnh Người,  và  do 
chính Người xây lên. Vì thế, thánh Phaolô tông 
đồ đã nói : Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và 
đền thờ ấy chính là anh em. 
Và vì khi Đức Kitô đến, Người trục xuất ma quỷ 
ra khỏi lòng chúng ta để chuẩn bị ngôi đền thờ 
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cho chính Người trong chúng ta nên, với sự trợ 
giúp của Người, chúng ta hãy cố gắng hết sức 
mình để  nơi  chúng  ta  Người  không  còn  phải 
chịu sỉ nhục vì các việc làm xấu xa của chúng ta 
nữa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì sỉ nhục 
Đức Kitô. Như tôi đã nói : trước khi Đức Kitô 
cứu chuộc chúng ta, chúng ta là đền đài của ma 
quỷ, về sau chúng ta lại được nên ngôi nhà của 
Thiên Chúa : chính Thiên Chúa đã đoái thương 
làm cho chúng ta trở thành ngôi nhà cho Người 
ngự. 
 
Vì thế,  thưa anh em, nếu chúng ta  muốn hân 
hoan mừng ngày cung hiến đền thờ,  chúng ta 
không được dùng những hành động xấu xa phá 
huỷ  đền  thờ  sống  động  của  Thiên  Chúa  nơi 
chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy có 
thể hiểu rằng :  mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta 
muốn thấy nhà thờ ấy thế nào, thì chúng ta cũng 
phải chuẩn bị chính tâm hồn của chúng ta như 
thế. 
Bạn muốn thấy ngôi  thánh đường sạch sẽ ư ? 
Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những 
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nhơ  bẩn  của  tội  lỗi.  Nếu bạn  muốn  cho  ngôi 
thánh  đường  rực  sáng,  thì  Thiên  Chúa  cũng 
muốn bạn không được để cho linh hồn ra  tối 
tăm, nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện : 
ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong 
chúng  ta,  và  như  thế,  Thiên  Chúa,  Đấng ngự 
trên  trời,  được  tôn  vinh.  Bạn  muốn  vào  ngôi 
thánh đường kia như thế nào,  thì  Thiên Chúa 
cũng muốn vào trong linh hồn bạn như thế, theo 
lời Người đã hứa : Ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi 
lại lại giữa họ.
 
Xướng đáp x. Ed 47,1.9
X Tôi đã thấy dòng nước từ của đông Đền Thờ 
tuôn ra. Halêluia ; và tất cả những người được 
nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ, và cất 
tiếng reo mừng : Halêluia.
Đ Ngày cung hiến thánh đường, dân chúng hát 
mừng ca ngợi Chúa. Được hưởng ơn cứu độ, họ 
cất tiếng reo mừng : Halêluia. Halêluia.
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
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Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện chọn một trong hai mẫu sau đây:
1. 
Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những 
viên  đá  sống  động  để  xây  nên  một  ngôi  đền 
thánh,  nơi  Chúa  ngự  muôn  đời.  Xin  cho  Hội 
Thánh là dân Chúa ngày càng thêm đông và dồi 
dào ân sủng để trở nên thành thánh Giêrusalem 
trên trời. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

2. 
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho dân Chúa được 
gọi là Hội Thánh. Xin nhìn đến chúng con đang 
tụ  họp  nơi  đây  nhân  danh  Chúa  mà  ban  cho 
chúng con biết kính thờ, yêu mến và phụng sự 
Chúa cho phải đạo hầu đạt tới phúc lộc quê trời 
Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
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Ngày 10 Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ  
Hội Thánh

Lễ nhớ
Thánh nhân sinh tại Êtruria. Năm 440, người làm  
giáo hoàng. Với tầm nhìn xa rộng và nghị lực phi  
thường, người đã đương đầu với nguy cơ xâm lăng  
của dân man di và lạc giáo của Êutikhê đang đe doạ  
niềm tin về mầu nhiệm Nhập Thể. Nhưng trong tư  
cách một mục tử, người ý thức sâu sắc trách nhiệm  
của mình và không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể  
hiện đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Người qua  
đời năm 461. 
 
Bài đọc 2 
Việc phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
Hội  Thánh phổ quát  của  Thiên Chúa được tổ 
chức theo những cấp bậc khác nhau, sao cho các 
chi thể khác nhau duy trì được sự toàn vẹn của 
thân thể thánh. Tuy nhiên, như thánh Tông Đồ 
nói : Tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. 
Và cũng chẳng ai vì chức vụ của người khác mà 
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bị tách ra, đến nỗi một phần chi thể tầm thường 
nào đó không còn liên kết với đầu nữa. 
 
Vậy anh em thân mến, hiệp nhất trong đức tin 
và trong phép rửa, chúng ta làm thành một xã 
hội  không  phân  biệt  giai  cấp,  và  chúng  ta  có 
chung một phẩm giá, theo lời thánh Phêrô tông 
đồ nói : Cả anh em nữa, hãy để cho Thiên Chúa 
dùng anh em như những viên đá sống động mà 
xây  lên  ngôi  Đền Thờ thiêng  liêng  và  hãy  để 
Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, 
dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, 
nhờ Đức Giêsu Kitô. Và ngay sau đó, thánh nhân 
nói thêm : Anh em là giống nòi được tuyển chọn, 
là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng 
của Thiên Chúa. 
 
Thật vậy, dấu Thánh giá làm cho mọi người đã 
được tái sinh trong Đức Kitô thành những bậc 
quân vương, rồi Thánh Thần xức dầu thánh hiến 
họ thành những tư tế ; như vậy, không kể việc 
phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi, mọi Kitô 
hữu sống theo  ơn Thánh  Thần đều biết  mình 
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đồng phận với hàng quân vương và được tham 
gia nhiệm vụ tư tế. Thật vậy, còn gì có tính cách 
vương giả cho bằng người suy phục Thiên Chúa 
mà thành người cai quản chính thân xác mình ? 
 
Và còn gì có tính cách tư tế cho bằng hiến dâng 
cho Chúa lương tâm tinh tuyền,  và  tiến dâng 
những lễ phẩm vô tì tích của lòng đạo đức trên 
bàn  thờ  là  chính  lòng  mình?  Nhờ  ơn  Thiên 
Chúa, mặc dầu những lễ dâng đó đã trở thành 
của chung mọi  người,  nhưng đối  với  anh em, 
thật là đạo đức và đáng ca ngợi khi anh em vui 
mừng với ngày đăng quang của tôi, coi đó như 
niềm vinh dự riêng  của  anh em,  mà cử  hành 
trong khắp Hội Thánh lễ mừng một mầu nhiệm 
tư tế duy nhất. Khi dầu thánh hiến tuôn chảy, 
mầu nhiệm ấy hẳn đã đổ lên các chi thể cấp trên 
dào dạt hơn,  nhưng càng trào không ít  xuống 
các chi thể cấp dưới. 
 
Vậy, anh em thân mến, cho dầu chúng ta có dư 
lý lẽ để cùng vui mừng vì được thông chia ân 
huệ trên đây, nhưng chúng ta còn có lý do đích 
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thực và chính đáng hơn nữa khi không dừng lại 
ở thân phận mọn hèn của tôi. Ngược lại sẽ hữu 
ích hơn nhiều, xứng hợp hơn nhiều, nếu chúng 
ta  đưa  mắt  tâm  hồn  lên  chiêm  ngưỡng  vinh 
quang của Thánh Cả Phêrô tông đồ và cử hành 
ngày lễ hôm nay chủ yếu là để tôn kính người. 
Chính suối nguồn mọi ân sủng đã tuôn đổ cho 
người ngập tràn muôn ơn, đến nỗi dù chỉ có một 
mình người đã nhận được nhiều ơn, nên không 
có ơn nào được thông ban cho người khác mà 
chính người lại không được chia sẻ : Ngôi Lời đã 
trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Đức Kitô đã tự hiến hoàn toàn để cứu chuộc loài 
người.
 
Xướng đáp Mt 16,18 ; Tv 47 (48), 9
X Đức Giêsu nói với ông Simon : Anh là Phêrô, 
nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây 
Hội Thánh của Thầy
* và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Đ Thiên Chúa củng cố Hội Thánh Người đến  
muôn đời. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa 
trên nền tảng vững chắc là các Tông Ðồ, khiến 
cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng 
nổi. Xin nhận lời thánh giáo hoàng Lêô nguyện 
giúp cầu thay mà cho Hội Thánh luôn giữ vững 
chân lý và được vui hưởng thái bình. Chúng con 
cầu xin...
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Ngày 11 Thánh Máctinô, giám mục
Lễ nhớ

Thánh  nhân  sinh  khoảng  năm  316  trong  một  gia  
đình ngoại giáo. Người lãnh nhận bí tích thánh tẩy,  
sau đó bỏ binh nghiệp. Trước tiên, người làm đồ đệ  
của  thánh  Hilariô,  lập  đan  viện  Liguygiê.  Rồi  khi  
được đặt làm giám mục giáo phận Tua (372), người  
thành  lập  nhóm đan sĩ  truyền  giáo.  Cùng với  họ,  
người đi giảng Tin Mừng ở các vùng quê thuộc miền  
Turen và các vùng phụ cận. Người qua đời năm 397.  
 
Bài đọc 2 
Thánh  Máctinô,  con  người  khó  nghèo  và 
khiêm tốn 
Trích thư của sử gia Xunpixiô Xêvêrô.
Giám mục Máctinô đã biết trước giờ ra đi của 
mình từ lâu. Người cho anh em biết giờ thân xác 
người phải tiêu tan đã gần kề. Bấy giờ có một 
việc khiến người phải đi thăm giáo xứ Canđơ : 
các giáo hữu tại Hội Thánh ấy đang bất hoà với 
nhau. Vì muốn tái lập sự hoà thuận, nên dù biết 
ngày cuối đời của mình không còn nhiều, người 
vẫn không vì thế mà từ khước ra đi. Thật vậy, 
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người nghĩ rằng các hoạt động của mình sẽ kết 
thúc hoàn hảo, nếu người vãn hồi được sự hoà 
thuận cho Hội Thánh ấy. 
Vậy sau một thời  gian lưu lại  thị  trấn ấy, hay 
đúng hơn là Hội Thánh người đã tới, và đã tái 
lập được sự hoà thuận giữa các giáo sĩ với nhau, 
người  nghĩ  đến  việc  trở  về  đan  viện.  Nhưng 
bỗng  nhiên  sức  lực  của  người  sút  giảm  trầm 
trọng. Người gọi anh em đến và cho biết mình 
sắp ra đi. Lúc đó, ai nấy đều buồn phiền khóc 
lóc và đồng thanh than van : 
 
“Cha  ơi,  sao  cha  lìa  bỏ  chúng  con  ?  Cha  để 
chúng con bơ vơ lại cho ai ? Lũ sói rừng hung ác 
sắp  xông  vào  đoàn  chiên  của  cha,  ai  sẽ  giữ 
chúng con khỏi bị cấu xé, khi người mục tử đã bị 
đánh rồi ? Chúng con biết cha ao ước được liên 
kết với Đức Kitô, nhưng phần thưởng dành cho 
cha đã chắc chắn rồi, cha có trì hoãn một chút 
cũng không làm cho phần thưởng ấy giảm đi. 
Xin cha thương chúng con hơn là lìa bỏ chúng 
con !” 
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Họ  khóc  lóc  khiến  người  cảm  động.  Lúc  nào 
người  cũng hoàn toàn  kết  hợp với  Chúa,  nên 
người dễ động lòng thương xót. Có kẻ nói rằng 
người  đã  khóc.  Người  hướng  về  Chúa  và  chỉ 
đáp  lại  những  người  đang  khóc  bằng  lời  cầu 
nguyện sau : “Lạy Chúa, nếu con vẫn còn cần 
thiết cho dân Chúa, thì con không quản ngại vất 
vả. Chỉ xin cho ý Chúa được thể hiện.” 
 
Ôi con người tuyệt diệu, không chịu thua vất vả, 
cũng  không  chịu  khuất  phục  trước  cái  chết  ! 
Người  hoàn  toàn  không  theo  ý  riêng  mình  : 
không sợ chết cũng chẳng ngại sống ! Đôi mắt và 
đôi tay người luôn hướng về trời, không để cho 
tinh thần bất khuất của mình ngơi cầu nguyện. 
Rồi các linh mục bấy giờ đang tề tựu bên người, 
xin  người  đổi  bên  nằm  cho  dễ  chịu,  nhưng 
người nói : “Xin anh em cứ để yên, xin cứ để tôi 
hướng lên trời  hơn là nhìn xuống đất,  để linh 
hồn tôi thẳng đường khi giờ tôi về với Chúa đã 
điểm.” Nói xong người nhìn thấy quỷ đứng bên 
cạnh. Người liền bảo : “Đồ thú dữ, ngươi đứng 
đây làm gì ? Đồ sát nhân, người đừng hòng kiếm 
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được gì ở nơi ta. Tổ phụ Ápraham đang đón ta 
vào lòng của người.” 
 
Nói những lời đó xong, người trút hơi thở cuối 
cùng để về trời. Giám mục Máctinô được tổ phụ 
Ápraham đón nhận vào lòng, hưởng niềm hoan 
lạc. Giám mục Máctinô, con người khó nghèo và 
khiêm tốn tiến vào trời, hưởng tràn đầy phúc lộc 
của Thiên Chúa.
 
Xướng đáp 
X  Phúc  thay  vị  thánh  không  nói  lời  xảo  trá, 
không hạch tội, không kết án người nào.
* Thánh nhân có mở miệng là để rao giảng Đức 
Kitô, để cầu chúc bình an, bày tỏ lòng nhân ái.
Đ Nói sao về vị thánh không quản ngại gian lao, 
có chết cũng chẳng nề ; người không từ chối sự 
sống, cũng không sợ cái chết. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xưa thánh giám mục Máctinô đã làm 
vinh danh Chúa khi còn sống cũng như lúc qua 
đời.  Nay  xin  Chúa  cũng  ban  cho  chúng  con 



MỤC LỤC

những hồng ân  kỳ  diệu,  để  dù sống dù chết, 
chúng con chẳng lìa  xa tình thương của Chúa 
bao giờ. Chúng con cầu xin...
 
Ngày 12 Thánh Giosaphát, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ
Thánh  nhân  sinh  khoảng  năm  1580  tại  Ucraina,  
trong một gia đình theo Chính Thống Giáo. Nhưng  
người lại sớm gắn bó với giáo hội Ucraina hiệp nhất  
với  Rôma.  Năm  1617,  người  làm tổng  giám mục  
Pôlốc và dấn thân phục vụ dân tộc mình, không so đo  
tính toán, nhất là cố gắng lo cho việc hiệp nhất Hội  
Thánh.  Thành  công  trong  hoạt  động  tông  đồ  của  
người đã khiến cho các kẻ thù của Hội Thánh Công  
Giáo căm ghét người. Người bị giết trong lúc đang  
viếng thăm các tín hữu, năm 1623. 
 
Bài đọc 2 
Người đã đổ máu mình vì sự hiệp nhất của Hội 
Thánh Thiên Chúa 
Trích thông điệp Hội Thánh của Thiên Chúa của 
Đức Giáo hoàng Piô XI.
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Hội  Thánh của  Thiên  Chúa  đã  được  thiết  lập 
theo một kế hoạch kỳ diệu, để khi thời gian viên 
mãn, Hội Thánh nên như một đại gia đình bao 
gồm  toàn  thể  nhân  loại.  Chúng  ta  biết  rằng 
người ta nhận ra Hội Thánh là của Thiên Chúa 
nhờ sự hiệp nhất phổ quát cũng như một số đặc 
tính khác. 
 
Chúa Kitô không những trao riêng cho các Tông 
Đồ sứ vụ Người đã nhận lãnh từ Chúa Cha khi 
Người nói : Thầy đã được trao toàn quyền trên 
trời  dưới đất ;  vậy anh em hãy đi và làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ. Nhưng Người còn 
muốn đoàn Tông Đồ hiệp nhất hoàn toàn nhờ 
hai mối dây rất chặt chẽ : bên trong là lòng tin và 
lòng mến mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng 
ta nhờ Thánh Thần Người ban cho chúng ta ; 
còn bên ngoài là việc một người cai  quản mọi 
người, vì Chúa đã trao quyền lãnh đạo các Tông 
Đồ cho ông Phêrô, đặt ông làm nguyên lý vĩnh 
cửu và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất. 
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Và để mãi mãi duy trì sự hiệp nhất và đồng tâm 
ấy,  Thiên  Chúa  quan  phòng  đã  lấy  sự  thánh 
thiện cùng ơn tử đạo như một ấn tín mà thánh 
hiến  Hội  Thánh.  Thánh  Giôsaphát,  tổng  giám 
mục  Pôlốc,  thuộc  nghi  lễ  Slavônia  trong  Hội 
Thánh Đông Phương được cả hai  vinh dự ấy. 
Chúng ta có đủ lý do để nhìn nhận người là vinh 
quang  rực  rỡ  và  là  cột  trụ  của  những  người 
Slavônia theo nghi lễ Đông Phương. Bởi lẽ khó 
có ai khác đã làm rạng danh họ hay đã góp phần 
vào ơn cứu độ cho họ hơn vị mục tử này và cũng 
là tông đồ của họ, nhất là việc người đã đổ máu 
mình vì sự hiệp nhất của Hội Thánh. 
 
Hơn thế nữa, khi cảm thấy mình được ơn trên 
thúc đẩy để tái lập sự hiệp nhất phổ quát của 
Hội Thánh, người hiểu rằng mình có thể đóng 
góp nhiều hơn nữa,  nếu duy trì  được nghi  lễ 
Slavônia  Đông  Phương và  nếp  sống  đan  viện 
theo thánh Baxiliô, trong Hội Thánh duy nhất và 
phổ quát. 
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Trong khi đặc biệt quan tâm đến việc giúp đỡ 
những người đồng hương của mình liên kết với 
toà thánh Phêrô, thánh Giôsaphát đã tìm mọi lý 
lẽ để cổ võ cũng như để củng cố mối liên kết ấy, 
nhất là người nghiên cứu những sách phụng vụ 
mà các tín hữu Đông Phương và cả chính những 
người ly khai  cũng quen sử dụng theo truyền 
thống  của  các  giáo  phụ.  Sau  khi  chuẩn  bị  kỹ 
lưỡng như thế, người khởi công tái lập sự hiệp 
nhất một cách vừa thật mạnh mẽ vừa thật êm 
dịu và rất hiệu quả, đến nỗi những kẻ đối nghịch 
đã gọi người là tên bắt cóc các linh hồn.
 
Xướng đáp Ga 17,11.23.22
X  Đức  Giêsu  cầu  nguyện  rằng  :  Lạy  Cha  chí 
thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha 
mà Cha đã ban cho con ;
*  để  họ được hoàn toàn nên một,  và thế gian 
nhận biết là chính Cha đã sai con.
Đ Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà 
Cha đã ban cho con ; *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  thánh  giám mục 
Giosaphát đầy tinh thần yêu mến khiến người 
hy  sinh  mạng  sống  vì  đoàn  chiên.  Xin  Chúa 
thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban 
cho Giáo Hội cũng được đầy tinh thần yêu mến, 
và cho chúng con hằng biết  noi  gương người, 
không ngại xả thân vì anh em. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 15 Thánh Anbertô Cả, giám mục, tiến sĩ  
Hội Thánh

Lễ nhớ
Thánh nhân sinh khoảng năm 1206 ở nước Đức, gần  
sông Danube. Theo học tại Padua và Paris, sau đó,  
người gia nhập dòng Đaminh và trở nên một giáo sư  
lỗi lạc, đảm nhận công việc giảng dạy nhiều nơi, đặc  
biệt tại đại học Paris (1245-1248). Tại đây, trong số  
các học trò, có một người sau thành nổi tiếng, đó là  
thánh  Tôma  Aquinô.  Được  chọn  làm  giám  mục  
Ratisbon, nhưng người chỉ làm công việc lãnh đạo  
vỏn vẹn có 2 năm so với cả một đời làm giáo sư và  
nhà khảo cứu, chuyên lo khám phá những quy luật  
của khoa vật lý để tìm sự can thiệp của Đấng Sáng  
Tạo. Người qua đời tại Cologne năm 1280. 
 
Bài đọc 2 
Mục tử và thầy dạy để xây dựng thân thể Đức 
Kitô 
Trích bài  chú giải  của thánh Anbetô Cả,  giám 
mục, về Tin Mừng theo thánh Luca.
"Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Ở đây 
có hai điều đáng chú ý. Một là việc truyền sử 
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dụng bí tích này, Chúa Giêsu tỏ rõ điều ấy khi 
Người nói :  Anh em hãy làm việc này.  Hai là 
việc này phải  là  một cuộc tưởng nhớ Chúa đi 
chịu chết vì chúng ta. 
Chúa truyền : Anh em hãy làm việc này. Không 
có lệnh truyền nào hữu ích hơn, ngọt ngào hơn, 
có sức cứu độ hơn, đáng yêu hơn, và giống với 
cuộc sống đời đời hơn. Sau đây, xin trình bày 
từng điểm một. 
 
Quả vậy, bí tích Thánh Thể có hiệu năng tha tội, 
và rất hữu ích để giúp người ta lãnh nhận dồi 
dào  ân  sủng trong cuộc  sống.  Đấng là  nguồn 
mạch ân sủng dạy cho chúng ta biết cái gì hữu 
ích để đón nhận ơn thánh hoá của Người.  Ơn 
thánh hoá của Người ở trong cuộc hiến tế của 
Người, nghĩa là, khi Người tự hiến dâng trong bí 
tích  thì  Người  vừa hiến dâng mình cho Chúa 
Cha vì chúng ta, vừa ban chính mình cho chúng 
ta hưởng dùng. Con xin thánh hiến chính mình 
con vì họ. Đức Kitô, Đấng đã nhờ Thánh Thần 
mà dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa làm 
của lễ tinh tuyền, sẽ thanh tẩy lương tâm chúng 
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ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta 
phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. 
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Ngày 3 Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục 
Lễ kính (tại VN)

Thánh Phanxicô chào đời tại Tâybannha năm 1506.  
Khi đang học văn chương ở Pari, người nhập đoàn  
với  thánh  Inhaxiô.  Người  chịu  chức  linh  mục  ở  
Rôma năm 1537 và chăm lo thực hành việc bác ái.  
Năm 1541,  người  lên  đường  sang  phương  Đông.  
Trong mười năm, người can đảm loan báo Tin Mừng  
cho người Ấn Độ và Nhật Bản, giúp cho nhiều người  
hoán cải mà đón nhận đức tin. Người qua đời năm  
1552 ở đảo Xanxian, cửa ngỏ vào Trung Quốc. 
 
Bài đọc 2 
Khốn  thân  tôi,  nếu  tôi  không  rao  giảng  Tin 
Mừng 
 
Trích  thư  của  thánh  Phanxicô  Xaviê  linh  mục 
gửi thánh Inhaxiô. 
Chúng tôi đã tới nhiều làng tân tòng mới được 
chịu phép rửa cách đây ít năm. Người Bồđàonha 
không ở các làng này vì đất đai xác xơ cằn cỗi. Vì 
không  có  linh  mục  nên  các  Kitô  hữu  bản  xứ 
chẳng biết gì khác ngoài việc mình là Kitô hữu. 
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Chẳng có ai cử hành bí tích cho họ, chẳng có ai 
dạy  kinh  Tin  Kính,  kinh  Lạy  Cha,  kinh  Kính 
Mừng, chẳng có ai dạy cho họ biết điều răn của 
Chúa. 
Từ khi đến đây, tôi chẳng ngưng chút nào : tôi 
rảo khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ 
em chưa được lãnh bí tích này. Tôi đã làm phép 
rửa cho một số rất đông các em chưa biết phân 
biệt bên phải với bên trái. Khi tôi đến các làng, 
trẻ em không để cho tôi đọc kinh nhật tụng, ăn 
uống, ngủ nghỉ, nếu tôi chưa dạy cho chúng một 
kinh. Vì thế, tôi bắt đầu hiểu sao Nước Trời lại là 
của những người giống như chúng. 
Cũng vì không đang tâm từ khước một lời xin 
thánh  thiện  như  vậy,  tôi  đã  bắt  đầu  dạy  cho 
chúng làm dấu thánh giá mà tuyên xưng Chúa 
Cha,  Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  rồi  dạy 
cho chúng kinh Tin Kính,  kinh Lạy Cha,  kinh 
Kính  Mừng.  Tôi  nhận  thấy  chúng  rất  thông 
minh. Và nếu có ai huấn luyện cho chúng về đạo 
lý  Kitô  giáo,  tôi  dám  chắc  chúng  sẽ  trở  nên 
những Kitô hữu rất tốt lành. 
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Tại các miền ấy, có nhiều người không được làm 
Kitô hữu chỉ vì không có ai làm cho họ trở thành 
Kitô hữu. Nhiều lần tôi đã có ý định đi tới các 
đại học ở châu Âu, trước hết là đại học Pari, mà 
kêu gào khắp nơi như một kẻ mất trí và thúc đẩy 
những người chỉ nghiên cứu học thuyết hơn là 
thực hành bác ái rằng : Tiếc thay vì lỗi của các 
ông mà biết bao linh hồn thay vì lên thiên đàng 
lại phải xuống hoả ngục. 
Ước chi họ miệt mài với văn chương chữ nghĩa 
thế nào thì họ cũng miệt mài với công việc tông 
đồ này như vậy, để có thể trả lẽ với Thiên Chúa 
về học thuyết của họ cũng như các nén bạc đã 
được  trao  phó  cho  họ.  Nhiều  người  trong  họ 
được đánh động vì ý tưởng này. Nhờ suy gẫm 
những  sự  việc  về  Chúa,  họ  nghe  được  tiếng 
Chúa  trong  tâm hồn  và  từ  bỏ  các  tham vọng 
cũng như công việc trần thế mà hoàn toàn vâng 
theo ý Chúa và lệnh truyền của Người. Họ thốt 
lên tự đáy lòng : Lạy Chúa, này con đây, Chúa 
muốn con làm gì ? Xin sai con đi bất cứ nơi nào 
tuỳ ý Chúa, cả Ấn Độ cũng được ! 



MỤC LỤC

 
Xướng đáp Lc 10,2 ; Cv 1,8
X Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
* Anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa 
về.
Đ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh 
Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh 
em sẽ làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất. 
*
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
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Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
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Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  Chúa đã sai  thánh Phanxicô đi  rao 
giảng để kêu mời các dân tộc Á châu đón nhận 
Tin Mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành 
truyền giáo  như thánh nhân và  cho  Giáo  Hội 
được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng 
con cầu xin...
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Ngày 4 Thánh Gioan Ðamát, linh mục, tiến sĩ  
Hội Thánh 

Lễ nhớ 
Thánh Gioan chào đời ở Đamát vào hạ bán thế kỷ VII  
trong  một  gia  đình Kitô  giáo.  Đang là  một  người  
tinh thông triết học, thánh nhân gia nhập đan viện  
Sápba  gần  Giêrusalem,  và  sau  đó  thụ  phong  linh  
mục. Người viết nhiều về giáo lý thần học, đặc biệt  
nhằm chống lại những người chủ trương loại bỏ ảnh  
tượng. Người qua đời giữa thế kỷ VIII. 
 
Bài đọc 2 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  gọi  con  phục  vụ  con  cái 
Chúa 
 
Trích bản tuyên xưng Đức tin của thánh Gioan 
Đamát, linh mục. 
Lạy Chúa,  chính Chúa đã cho cha con sinh ra 
con,  cho  con  thành  hình  trong  dạ  mẹ.  Chính 
Chúa đã cho con chào đời, mang tấm thân bé thơ 
trần trụi, vì các định luật chi phối bản tính loài 
người chúng con đều phải tuân theo các mệnh 
lệnh của Chúa. 
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Nhờ phúc lành của Chúa Thánh Thần, Chúa đã 
chuẩn bị cho con được dựng nên và hiện hữu, 
không phải do ý muốn của người đàn ông, cũng 
chẳng do ước muốn của nhục thể, nhưng do ân 
huệ của Chúa, ân huệ không sao tả hết được. 
 
Khi chuẩn bị cho con chào đời, Chúa ân cần đến 
độ vượt lên trên các định luật chi phối bản tính 
loài  người  chúng  con.  Khi  nhận  con  làm con, 
Chúa cho con được nhìn thấy ánh sáng, xem con 
như thành viên của Giáo Hội thánh thiện và tinh 
tuyền của Chúa. 
Chúa đã dưỡng nuôi con bằng sữa thiêng, nghĩa 
là lời của Chúa. Chúa đã bổ sức cho con bằng 
bánh trường sinh là Mình Đức Giêsu Kitô, Thiên 
Chúa chúng con, Con Một chí thánh của Chúa. 
Chúa đã cho con được uống thoả thuê chén rượu 
thần, tức là Máu ban sự sống mà Đức Giêsu đã 
đổ ra để cứu độ toàn thế giới. 
 
Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã ban Con 
Một dấu yêu của Chúa làm giá chuộc chúng con. 
Người đã chấp nhận cứu chuộc chúng con chứ 
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không khước từ. Hơn nữa, Người phải chịu sát 
tế như con chiên vô tội, và chính Người đã dấn 
thân vào công việc ấy : bởi vì tuy là Thiên Chúa, 
Người đã làm người và đã dùng ý muốn theo 
bản tính loài người của mình để phục tùng, vâng 
lời Chúa là Thiên Chúa và là Cha của Người, cho 
đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập 
tự. 
 
Vì  vậy,  lạy  Đức  Kitô  là  Thiên  Chúa  của  con, 
Chúa đã hạ mình xuống để vác con trên vai như 
vác con chiên lạc,  chăn dắt con trong đồng cỏ 
xanh tươi và dưỡng nuôi con bằng nguồn nước, 
tức là giáo lý chân thật,  qua trung gian các vị 
mục tử của Chúa. Chính Chúa là mục tử chăn 
dắt các ngài, để rồi các ngài lại chăn dắt đoàn 
chiên Chúa đã chọn lựa và ưu ái. 
Giờ đây, lạy Chúa, Chúa đã gọi con phục vụ con 
cái Chúa qua việc đặt tay của vị thượng tế. Vì 
sao Chúa quan phòng lại chọn con : điều đó chỉ 
một mình Chúa biết. 
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Nhưng lạy Chúa, xin làm nhẹ bớt gánh tội nặng 
nề của con, những tội con đã phạm làm mất lòng 
Chúa một cách trầm trọng. Xin thanh tẩy trí hồn 
con. Xin Chúa nên như ngọn đèn chiếu sáng mà 
dẫn con theo nẻo chính đường ngay. 
Xin đặt lời của Chúa vào miệng con, xin cho lưỡi 
con nói năng ngay thẳng và thành thạo, nhờ lưỡi 
lửa  của  Thánh  Thần  Chúa,  để  con  luôn  sống 
dưới cái nhìn của Chúa. 
 
Lạy Chúa,  xin chăn dắt con,  xin cùng với  con 
chăn  dắt  đoàn  chiên  Chúa,  để  tâm  hồn  con 
không nghiêng bên phải,  ngả bên trái.  Chớ gì 
Thánh Thần Chúa dẫn con trên đường ngay nẻo 
chính và những việc con làm đều diễn ra theo ý 
Chúa cho đến cùng. 
Ôi Hội Thánh cao sang rạng ngời và tinh tuyền 
rất mực ! Ôi cộng đoàn cao quý đang mong đợi 
được Thiên Chúa phù trì  !  Ôi  Hội  Thánh,  nơi 
Thiên Chúa nghỉ ngơi, xin nhận lấy giáo lý đức 
tin do chúng tôi trao lại. Đó là chính giáo lý các 
giáo  phụ đã  truyền lại  cho  chúng tôi,  giáo  lý 
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không mảy may lầm lạc, sẽ làm cho Hội Thánh 
nên mạnh mẽ vững vàng. 
 
Xướng đáp Ml 2,6 ; Tv 88,22
X Thiên Chúa phán về tư tế của Người rằng : 
Miệng nó nói lời lẽ chân thật, và môi nó không 
nói lời gian ác.
* Nó đi với Ta trên đường nẻo bình an và ngay 
thẳng.
Đ  Ta  sẽ  không  ngừng  đưa  tay  nâng  đỡ,  tay 
quyền năng củng cố vững vàng. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh linh mục Gioan 
Ðamát được biệt tài trình bày đức tin chân chính 
của  Giáo  Hội.  Nhờ lời  cầu  nguyện  của  thánh 
nhân, xin làm cho đức tin hằng trở nên ánh sáng 
soi đường và sức mạnh thúc đẩy chúng con tiến 
bước. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

Ngày 6 Thánh Nicôla, giám mục 
Lễ nhớ 

Thánh Nicôla là giám mục Myra thuộc miền Lykia  
(nay thuộc Thổnhĩkỳ), qua đời quãng giữa thế kỷ IV  
và được mừng kính trong toàn thể Giáo Hội, đặc biệt  
từ thế kỷ X. 
 
Bài đọc 2 
Yêu đến độ không còn sợ chết 
 
Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về 
Tin Mừng theo thánh Gioan. 
Điều đầu tiên Chúa hỏi là điều Người đã biết  và 
không phải chỉ hỏi một lần, nhưng là hai, rồi ba  
: liệu Phêrô có mến Người không. Và bao nhiêu 
lần Người không nghe thấy thánh nhân nói gì 
ngoài  việc  yêu  mến  Người,  thì  bấy  nhiêu  lần 
Người không trao cho thánh Phêrô điều gì khác 
ngoài việc chăn dắt đoàn chiên của Người. 
 
Ba  lần  tuyên  xưng  bù  lại  ba  lần  chối  bỏ,  để 
miệng lưỡi nói lên tình yêu như trước đây đã nói 
lên sự sợ hãi và để cái chết gần kề lúc bị hạch hỏi 
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tại  dinh  thượng  tế  cũng  không  bắt  phải  nói 
nhiều hơn là sự sống hiện tại.  Chăn dắt  đoàn 
chiên Chúa hiện nay là nghĩa vụ của tình yêu, 
cũng như chối bỏ chủ chiên trước kia là dấu hiệu 
của sợ hãi. 
 
Ai chăn dắt  đoàn chiên của Chúa Kitô mà lại 
muốn chúng thuộc về mình chứ không thuộc về 
Đức Kitô, người đó chứng tỏ họ yêu mình chứ 
không yêu Đức Kitô. 
Lời này của Đức Kitô thường được nhắc lại là có 
ý đề phòng đối với những kẻ mà thánh Tông Đồ 
than rằng họ chỉ tìm lợi ích cho mình chứ không 
tìm lợi ích của Đức Giêsu Kitô. 
 
Vì chưng câu Anh có mến Thầy không ? Hãy 
chăn dắt đoàn chiên của Thầy có nghĩa gì khác 
hơn là : Nếu anh mến Thầy, anh đừng lo săn sóc 
bản thân anh, nhưng hãy lo chăn dắt đoàn chiên 
của Thầy. Anh hãy chăn dắt họ như chiên của 
Thầy,  chứ  không  phải  của  anh,  hãy  tìm  vinh 
quang của Thầy ở nơi họ chứ không phải vinh 
quang của anh, quyền của Thầy chứ không phải 
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của anh, lợi của Thầy chứ không phải của anh. 
Anh đừng nhập bọn với những người gặp thời 
nguy khó, chỉ biết yêu mình và những gì khác 
gắn liền với tính ích kỷ là đầu mối sinh ra mọi sự 
xấu xa. 
 
Vậy, những kẻ chăn dắt đoàn chiên của Đức Kitô 
thì đừng yêu bản thân mình, họ đừng chân dắt 
đoàn chiên như thể chiên là của mình, nhưng là 
của Chúa.
Những người chăn dắt đoàn chiên của Đức Kitô 
phải hết sức tránh thói xấu này : đó là tìm lợi ích 
cho mình chứ không tìm lợi ích của Đức Giêsu 
Kitô, và sử dụng những người đã được Đức Kitô 
đổ máu ra để cứu chuộc mà phục vụ những ham 
muốn của riêng mình. 
Đã chăn dắt đoàn chiên của Đức Kitô thì phải 
yêu  mến  Người.  Lòng  yêu  mến đó  phải  tăng 
triển để trở nên sức mạnh tinh thần khiến người 
chăn chiên, dầu có muốn sống với Đức Kitô đi 
nữa thì  cũng không sợ chết,  vì  không ai  chấp 
nhận chết nếu chỉ theo bản tính tự nhiên. 
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Thế nhưng dù sự chết có đáng ghê sợ đến đâu 
thì sức mạnh của tình yêu cũng thắng được. Đó 
là  tình  yêu  của  chúng  ta  đối  với  Đấng  đã  vì 
chúng ta mà vui lòng chịu chết, tuy Người là sự 
sống của chúng ta. 
 
Vì chưng nếu sự chết không có gì đáng ghê sợ 
hoặc chỉ có chút ít, thì vinh quang tử đạo cũng 
chẳng lớn  lao  gì.  Nhưng nếu vị  mục  tử  nhân 
lành đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên và đã 
làm cho  rất  nhiều  trong  số  các  con  chiên  của 
mình thành những vị tử đạo, thì những người 
được giao việc chăn dắt đoàn chiên, tức là được 
trao bổn phận dạy dỗ và hướng dẫn họ,  càng 
phải chiến đấu biết bao nhiêu cho đến chết vì 
chân lý, kể cả khi phải đổ máu ra để chống lại tội 
lỗi. 
 
Do đó, khi nhìn vào tấm gương của Đấng chăn 
chiên chịu thương khó,  ai  lại  không thấy rằng 
các người chăn chiên càng phải noi gương Đấng 
chăn chiên nhiều hơn nữa, vì ngay cả một số lớn 
con chiên cũng đã noi gương Người. Quả thật, 
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dưới quyền Đấng chăn chiên duy nhất trong một 
đoàn chiên duy nhất, chính các người chăn chiên 
cũng là những con chiên. Thực vậy, Người đã 
muốn  cho  tất  cả  trở  thành  chiên  của  Người. 
Người đã chịu nạn chịu chết là cho tất cả. Và để 
chịu nạn chịu chết cho tất cả, chính Người đã trở 
thành con chiên. 
 
Xướng đáp Hc 45,3 ; Tv 77,70.71
X  Thiên  Chúa  đã  làm  cho  người  được  vinh 
quang rạng rỡ trước mặt các vua, đã dùng người 
mà ban huấn lệnh cho dân Chúa.
* Và cho người được chiêm ngưỡng vinh quang.
Đ Thiên Chúa đã chọn người để chăn dắt Ítraen 
là sản nghiệp của Người. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng 
con, và vì lời chuyển cầu của thánh Nicôla giám 
mục, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cơn hiểm 
nghèo, để chúng con được thảnh thơi tiến bước 
trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...
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Ngày 7 Thánh Ambrôxiô, giám mục, tiến sĩ  
Hội Thánh

Lễ nhớ 
Thánh Amrôxiô chào đời ở Trêvêrô quãng năm 340  
trong một gia đình người Rôma. Thánh nhân theo  
học  ở  Rôma  và  bắt  đầu  sự  nghiệp  hiển  hách  ở  
Xiếcmiô. Năm 374, lúc đang ở Milanô, thánh nhân  
bất ngờ được bầu làm giám mục và được tấn phong  
ngày 7 tháng 12. Người trung thành thi hành bổn  
phận, nổi bật về lòng bác ái đối với mọi người. Đối  
với các tín hữu, người vừa là mục tử, vừa là tôn sư.  
Người  đã  can  đảm  bênh  vực  các  quyền  của  Hội  
Thánh, người vừa viết lách, vừa hoạt động để bênh  
vực giáo lý đức tin chân thật, chống lại những người  
theo phái Ariô. Người qua đời thứ bảy tuần thánh,  
ngày 4 tháng 4 năm 397. 
 
Bài đọc 2 
Lời lẽ duyên dáng của bạn sẽ làm cho dân chúng 
say mê 
 
Trích thư của thánh Ambrôxiô, giám mục.
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Bạn đã nhận thừa tác vụ giám mục, và nay từ 
buồng lái, bạn điều khiển con thuyền Giáo Hội 
giữa phong ba bão táp. Bạn hãy giữ chặt bánh lái 
đức tin để giông tố phong ba đời này không làm 
bạn quay cuồng nao núng. Biển rộng lớn, biển 
mênh mông, nhưng bạn chẳng có chi phải sợ, vì 
nền trái đất, Chúa dựng trên biển cả, đặt vững 
vàng trên làn nước mênh mông. 
 
Bởi  thế  không  lạ  gì,  giữa  bao  giông  bão  trần 
gian, Hội Thánh của Chúa vẫn vững vàng không 
lay chuyển vì đã được xây trên đá tảng Tông Đồ, 
và  vẫn tồn  tại  trên  nền tảng  vững chắc  trước 
những đợt sóng dữ dội.  Sóng nước ngập tràn, 
nhưng không làm cho con thuyền lay chuyển, và 
cho dầu biết  bao phen gặp phải sức công phá 
mãnh  liệt  của  các  nguyên  tố  trần  gian,  Hội 
Thánh vẫn là bến cứu độ thật an toàn đón tiếp 
những người gặp hiểm nguy khốn khó. 
 
Và cho  dầu  có  khi  phải  lao  đao  trên  biển  cả, 
chẳng mấy chốc mà con thuyền Hội Thánh lại 
lướt nhanh trên sóng nước : bạn hãy hiểu rằng 
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điều này đã được nói tới trong câu : Sóng nước 
đã gầm lên tiếng thét gào. Vì chưng có những 
dòng nước chảy ra  từ  lòng kẻ  đón nhận thức 
uống do Chúa Kitô ban và từ Thánh Thần của 
Thiên Chúa. Vì vậy, những dòng nước này, khi 
đầy tràn ơn thiêng thì đã gầm lên tiếng thét gào. 
 
Rồi cũng có những dòng nước đã tràn trên các 
thánh của Chúa như thác lũ, khiến tâm hồn các 
ngài được đầy tràn hoan lạc và bình an. Ai được 
sung mãn từ dòng nước này, như thánh Gioan, 
tác  giả  sách  Tin  Mừng,  như  thánh  Phêrô  và 
thánh Phaolô, thì cất lên tiếng nói. Và cũng như 
các Tông Đồ đã lớn tiếng rao giảng Tin Mừng 
đến tận chân trời góc biển thế nào, thì người ấy 
cũng bắt đầu loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu 
như vậy. 
 
Vậy bạn hãy đón nhận lời Đức Kitô để tiếng bạn 
cũng vang lên. Bạn hãy hứng lấy nước của Đức 
Kitô, thứ nước ca tụng Thiên Chúa. Bạn hãy thu 
tích nước đổ xuống từ nhiều nơi, từ những đám 
mây, tượng trưng các ngôn sứ. 
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Ai hứng nước từ núi non, ai dẫn nước về cho 
mình  hoặc  múc  nước  từ  các  nguồn  mạch,  thì 
chính người  ấy  cũng  đổ  mưa xuống tựa  đám 
mây. Vậy bạn hãy để tâm hồn bạn được đầy tràn 
nước  của  Thánh  Thần,  để  mảnh  đất  đời  bạn 
được thấm nhuần và được tưới mát. 
 
Vì thế ai đọc nhiều, hiểu nhiều thì sẽ được đầy 
nước. Khi đã được đầy thì  họ sẽ đổ tràn sang 
những  người  khác.  Chính  vì  thế  Kinh  Thánh 
nói : Mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất. 
Vậy  ước  gì  lời  bạn  giảng  có  nội  dung  phong 
phú,  tinh tuyền,  trong sáng,  để khi  giảng dạy 
luân lý, bạn nói năng ngọt ngào như rót vào tai 
dân chúng, và lời lẽ duyên dáng của bạn sẽ làm 
cho dân chúng say mê, từ đó người ta sẽ theo 
bạn đến nơi bạn muốn. 
Ước gì những lời bạn nói đầy khôn ngoan. Quả 
vậy,  vua  Salômôn  đã  nói  :  Môi  người  khôn 
ngoan là khí giới của trí tuệ, và ở nơi khác : Ước 
chi môi bạn gắn liền với hiểu biết, tức là ý nghĩa 
lời bạn nói phải rõ ràng và sáng sủa. Ước gì lời 
bạn nói và cách bạn trình bày không cần phải 
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giải thích gì thêm nữa, nhưng lời bạn nói ra phải 
là vũ khí bảo vệ chính lời nói của bạn. Đừng nói 
ra một lời nào vô ích chỉ vì thiếu ý nghĩa.
 
Xướng đáp 2 Tm 4,2 ; x. Hc 48,4.8
X  Hãy  rao  giảng  lời  Chúa,  hãy  lên  tiếng  lúc 
thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy 
biện bác, hãy ngăn đe, khuyên nhủ.
* Với tất cả lòng nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ.
Đ Người đã xức dầu tấn phong các vua, dùng 
các vua để thưởng công phạt tội. Người đã làm 
mọi sự. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  làm cho  thánh  Ambrôxiô 
giám mục trở nên một bậc thầy giảng dạy đức 
tin công giáo, và một tông đồ trung kiên mẫu 
mực. Xin cho Hội Thánh ngày nay được thêm 
nhiều mục tử vừa ý Chúa, biết khôn ngoan và 
dũng cảm chăm sóc đoàn chiên. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 8 Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lễ trọng 

Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã  
được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân  
sủng do cái chết của Con mình. Như vậy, tín điều  
Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được đặt căn bản  
trên  đặc  ân  làm  Mẹ  Thiên  Chúa.  Đức  Maria  vô  
nhiễm nguyên tội, cũng như được cất lên trời là hình  
ảnh tiên báo Hội Thánh : Thiên Chúa muốn cho Hội  
Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một  
khuyết điểm nào. 
 
Bài đọc 1 Rm 5,12-21
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng còn chứa 
chan gấp bội. 
 
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Rôma.
12 Vì  một người duy nhất,  mà tội  lỗi  đã xâm 
nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như 
thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi 
người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã 
có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Lề 
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Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời 
Ađam đến thời  Môsê,  sự  chết  đã  thống trị  cả 
những người đã không phạm tội bất tuân lệnh 
Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình 
ảnh Đấng sẽ tới. 
 
15 Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào 
sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, 
nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn 
người phải chết, thì ân sủng Thiên Chúa ban nhờ 
một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi 
dào hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên 
Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người 
phạm tội đã gây ra. 
 
Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con 
người  đã bị  xét  xử để phải  mang án,  còn sau 
nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn 
cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, 
một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống 
trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy 
nhất là Đức Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết 
mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban 
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ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ 
được sống và sẽ được thống trị. 
 
18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã 
sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì 
nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công 
chính,  mọi  người  cũng  được  Thiên  Chúa  làm 
cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật 
vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không 
vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội 
nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời 
Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người 
công chính. 
 
20 Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn ; 
nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng còn 
chứa chan gấp bội. 21 Như vậy, tội lỗi đã thống 
trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân 
sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta 
nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
 
Xướng đáp Rm 5,12 ; Lc 1,30 ; x. Tv 114,8; 17,19
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X Vì một người duy nhất, tội lỗi đã xâm nhập 
trần gian, như thế mọi người đã phạm tội.
*  Thưa bà Maria,  xin đừng sợ,  vì  bà đẹp lòng 
Thiên Chúa. 
Đ Chúa cứu gỡ mạng bà khỏi chết, Người đã dủ 
thương che chở bà khi kẻ thù tìm cách tấn công. 
*
 
Bài đọc 2 
Lạy Đức Trinh Nữ, nhờ phúc lành của Mẹ mà 
muôn loài được chúc phúc 
 
Trích bài giảng của thánh Anxenmô, giám mục.
Trời cao và tinh tú, đất thấp với sông ngòi, ngày 
lẫn đêm cùng bất cứ những gì thuộc quyền cai 
trị và sử dụng của con người đều hân hoan vì, 
lạy Mẹ Maria là bà chúa, chính nhờ Mẹ mà tất cả 
đã  được  sống  lại  với  vẻ  đẹp  nguyên  thuỷ  và 
được ban tặng một hồng ân mới, hồng ân khôn 
tả. Vì chưng mọi sự ra như đã chết khi đánh mất 
phẩm giá bẩm sinh của chúng, là được dựng nên 
cho những người ca tụng Thiên Chúa, để những 
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người  đó  thống  trị  và  hưởng  dùng,  nhưng 
chúng đã bị chà đạp và ra xấu xa vì bị những kẻ 
tôn thờ ngẫu tượng sử dụng sai trái. Chúng đã 
được  dựng  nên  không  phải  cho  những  hạng 
người như thế. Nhưng nay chúng vui mừng như 
được  sống  lại,  vì  chúng  được  những  người 
tuyên xưng Thiên Chúa điều khiển và sử dụng 
vào mục đích tốt đẹp. 
 
Vậy có thể nói chúng nhảy mừng vì hồng ân mới 
mẻ và vô giá, không những khi chúng cảm nhận 
rằng chính Thiên Chúa, chính Đấng sáng tạo ra 
chúng  và  điều  khiển  chúng,  đang  ngự  trên 
chúng  cách  vô  hình,  nhưng còn cả  khi  chúng 
thấy rằng Người thánh hoá chúng bằng cách sử 
dụng chúng cách hữu hình, theo những quy luật 
riêng  của  chúng.  Những  hồng  ân  lớn  lao  ấy 
được ban tặng cho muôn loài nhờ quả phúc từ 
lòng Mẹ Maria đầy ơn phúc. 
 
Quả vậy, nhờ Mẹ Maria đầy ơn phúc mà mọi vật 
trong âm phủ vui mừng vì được giải thoát, mọi 
vật trên dương gian vui sướng vì được phục hồi. 
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Nhờ chính Người Con vinh hiển do lòng trinh 
khiết rạng ngời của Mẹ, mọi người công chính 
đã qua đời trước khi Người Con ấy chịu chết để 
đem lại sức sống, đều hớn hở vui mừng vì được 
thoát khỏi chốn giam cầm ; các thiên thần cũng 
vui  mừng vì  thấy thành trì  của  mình xưa kia 
nghiêng ngả, nay lại được tái thiết. Ôi ! Lạy Mẹ 
chứa chan ơn phúc, nhờ ơn sung mãn của Mẹ 
mà toàn thể tạo vật được phục hồi sức sống như 
thế này. Mẹ là Trinh Nữ được chúc phúc hơn hết 
mọi người, nhờ phúc lành của Mẹ mà mọi loài 
mọi vật được Đấng Hoá Công chúc lành, nhưng 
ngược  lại,  tạo  vật  cũng  chúc  tụng  Đấng  Hoá 
Công. 
Thiên Chúa đã trao cho Đức Maria chính Con 
của mình, người Con độc nhất sinh ra từ lòng 
Thiên Chúa, đồng hàng với Người, người Con 
mà Người yêu mến như chính mình. Người Con 
do Đức Maria sinh ra, cũng là Con Thiên Chúa, 
không phải là ai khác mà chính là người Con của 
Thiên Chúa,  để  chính người  Con độc  nhất  ấy 
thực sự vừa là Con của Thiên Chúa vừa là Con 
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của Đức Maria. Mọi loài mọi vật đều được Thiên 
Chúa  tạo  thành,  thế  mà  Thiên  Chúa  lại  được 
Đức Maria sinh hạ.  Thiên Chúa,  Đấng đã làm 
nên mọi sự, lại muốn thành hình nhờ Đức Maria, 
và như thế Người tái tạo mọi sự Người đã tạo 
thành. Đấng có thể làm nên mọi sự từ hư vô lại 
không muốn tái tạo muôn loài đã bị hư hỏng mà 
không có Đức Maria. 
 
Vì thế, Thiên Chúa là Cha muôn vật đã được tạo 
thành, còn Đức Maria là Mẹ muôn loài đã được 
tái  tạo.  Thiên Chúa là Cha làm nên muôn loài 
muôn vật, còn Đức Maria là Mẹ của muôn vật 
muôn  loài  đã  được  tái  thiết.  Vì  chưng  Thiên 
Chúa đã sinh ra Đấng tạo dựng muôn loài, còn 
Đức Maria đã hạ sinh Đấng cứu độ muôn loài. 
Nếu không có Đấng do Thiên Chúa sinh ra thì 
chẳng  có  gì  được  hiện  hữu,  và  nếu không  có 
Đấng do Đức Maria sinh ra thì chẳng có gì là tốt 
lành. 
Ôi ! Đúng vậy, Chúa ở cùng Mẹ, bởi vì Chúa đã 
ban cho Mẹ ơn làm cho mọi loài mọi vật phải 
mắc nợ Mẹ, cũng như đã mắc nợ chính Chúa.
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Xướng đáp Tv 33,4 , 85,13 ; Lc 1,48
X Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa.
* Vì tình Chúa thương tôi như trời như biển.
Đ Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
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Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng 
đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Ðức 
Trinh Nữ Maria  khỏi  mắc tội  tổ  tông ngay từ 
trong  lòng  mẹ.  Chúa  cũng  đã  gìn  giữ  Người 
khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con 
Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Ðức Trinh Nữ 
nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho 
chúng con được trở nên công chính thánh thiện 
mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống 
và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 11 Thánh Ðamaxô I, giáo hoàng
Lễ nhớ 

Thánh Đamaxô gốc Tâybannha, chào đời khoảng năm  
305, nhập hàng giáo sĩ Rôma, được tấn phong giám  
mục Rôma năm 366, bấy giờ đang là thời tai ương.  
Thánh nhân đã tổ chức nhiều hội nghị để đối phó với  
những người ly khai và theo lạc giáo. Thánh nhân cổ  
võ việc tôn kính các vị tử đạo, chăm lo phần mộ của  
các ngài, cho khắc vào bia mộ những vần thơ tưởng  
niệm. Người qua đời năm 384 .
 
Bài đọc 2 
Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, chúng ta 
hãy tôn vinh các vị tử đạo 
 
Trích  khảo  luận  Chống  Phautô  của  thánh 
Âutinh, giám mục.
Cộng đoàn Kitô hữu long trọng và sốt sắng cùng 
nhau kính nhớ các vị tử đạo, vừa để thúc giục 
nhau noi gương các ngài, vừa để thông hiệp với 
huân công các ngài và được các ngài cầu thay 
nguyện giúp. Nhưng cho dầu chúng ta kính nhớ 
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các vị  tử đạo ấy,  chúng ta  không lập bàn thờ 
kính một vị nào. 
 
Quả vậy, có bao giờ một vị giám mục tiến lên 
bàn thờ, nơi thi hài các thánh được chôn cất mà 
đọc rằng :  Lạy thánh Phêrô, lạy thánh Phaolô, 
hoặc lạy thánh Xíprianô, đây là của lễ chúng tôi 
dâng ngài ? Của lễ ta dâng, ta dâng cho Thiên 
Chúa trên phần mộ các ngài, nơi các ngài được 
ân thưởng triều thiên, để chính những nơi này 
thúc giục chúng ta, làm cho lòng yêu mến của 
chúng ta thêm nồng nàn, vừa đối với các ngài là 
những người chúng ta có thể noi gương, vừa đối 
với Thiên Chúa là Đấng ban ơn giúp chúng ta 
noi gương các ngài.
 
Vậy  trong  tâm  tình  mến  yêu  và  hiệp  thông, 
chúng ta hãy tôn kính các vị tử đạo, cũng như 
chúng ta vẫn tôn kính những con người thánh 
thiện của Thiên Chúa ngay khi họ còn sống ở 
đời này, vì họ là những người, theo chỗ chúng ta 
biết cũng sẵn lòng chịu đau khổ như các vị tử 
đạo để làm chứng cho Tin Mừng. Tuy nhiên, khi 
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họp mừng ca ngợi những người đã chiến thắng 
và đang hưởng một cuộc đời  hạnh phúc chứa 
chan, chúng ta tin tưởng vững vàng hơn là khi 
ca ngợi những ai đang tiếp tục cuộc chiến đấu ở 
đời này. 
Nhưng việc tôn kính dẫn đến thờ lạy là một bổn 
phận phải chu toàn đối với thần minh. Chúng ta 
chu toàn bổn phận đó và dạy người khác phải 
chu toàn đối với một mình Thiên Chúa mà thôi. 
 
Chính vì dâng tiến hy lễ là một hành vi diễn tả 
lòng thờ kính trên đây, nên người ta thường gọi 
người  thờ  kính  kiểu  này  là  người  thờ  ngẫu 
tượng.  Tuy  nhiên,  chúng  ta  không  hề  chủ 
trương, cũng không đòi người khác phải  chấp 
nhận một lối kính thờ như vậy đối với một anh 
hùng tử đạo, một linh hồn thánh thiện hay bất 
cứ một thiên thần nào. Và giả như có ai rơi vào 
một sai lầm như vậy, thì phải dựa theo giáo lý 
lành mạnh mà sửa dạy,  để người đó thay đổi 
hoặc cẩn thận đề phòng. 
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Các thánh chỉ là những người phàm, nên chính 
các ngài cũng không muốn người ta dành cho 
mình những vinh dự mà các ngài  biết  là  phải 
dành riêng  cho  một  mình Thiên  Chúa.  Thánh 
Phaolô  hay  thánh  Banaba  đã  từng  xử  sự  như 
thế : Sau khi chứng kiến những phép lạ do các 
ngài vừa thực hiện, những người xứ Laođikêa 
xúc động, họ đã định dâng lễ tế cho các ngài như 
cho  những vị  thần.  Nhưng  các  ngài  đã  xé  áo 
mình, đã tuyên bố và thuyết phục họ rằng các 
ngài  không phải  là  thần minh,  đồng thời  cấm 
không cho họ đối xử với các ngài như vậy. 
 
Những điều chúng ta dạy là một chuyện, điều 
chúng ta phải chịu đựng là chuyện khác. Điều 
người  ta  truyền  chúng  ta  làm là  một  chuyện, 
điều người  ta  truyền chúng ta  sửa chữa lại  là 
chuyện khác, và trong khi chờ đợi chúng ta sửa 
chữa thì chúng ta buộc phải nhân nhượng vậy.
 
Xướng đáp Tv 115,15 ; 33,20.21
X Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những 
ai trung hiếu với Người.
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*  Người công chính gặp nhiều nỗi  gian truân, 
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.
Đ Xương cốt  họ đều được Chúa giữ gìn,  dầu 
một khúc cũng không giập gãy. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  thánh Ðamaxô giáo hoàng đã phục 
hưng và cổ võ lòng tôn sùng các thánh tử đạo. 
Xin cho chúng con cũng biết noi gương người 
mà luôn luôn tưởng nhớ công ơn của các chứng 
nhân  anh  dũng  đã  đổ  máu  mình  vì  đức  tin. 
Chúng con cầu xin...
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Ngày 12 Thánh Gioanna Phanxica Săngtan, 
nữ tu

Lễ nhớ 
Thánh nữ sinh tại Đigiông, nước Pháp năm 1572.  
Kết  hôn  với  nam tước  Săngtan  và  sinh  được  sáu  
người con. Thánh nữ giáo dục con cái theo đường  
đạo đức. Khi nam tước qua đời, thánh nữ được thánh  
Phanxicô đờ Xan hướng dẫn và đã tiến nhanh trên  
đường trọn lành,  đặc  biệt  qua  những công tác  từ  
thiện giúp đỡ người nghèo khó bệnh tật. Thánh nữ  
thiết  lập dòng Thăm Viếng và đã điều khiển Dòng  
thật khôn ngoan. Thánh nữ qua đời năm 1641. 
 
Bài đọc 2 
Tình yêu mạnh như sự chết 
 
Trích hồi ký của nữ tu,  thư ký thánh Gioanna 
Phanxica
Một ngày kia, thánh Gioanna thốt lên những lời 
nóng cháy như lửa. Ngay lúc ấy, những lời ấy 
được trung thành ghi lại sau đây : 
"Các con thân mến, trong số các thánh vốn được 
xem như tổ phụ và rường cột của Hội Thánh, 
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phần đông đã không được phúc tử đạo. Các con 
có biết tại sao không ?" Sau khi từng chị một trả 
lời, mẹ thánh nói : "Phần mẹ, mẹ nghĩ rằng sở dĩ 
như thế vì có một lối tử đạo khác được gọi là tử 
đạo  vì  tình  yêu.  Trong  lối  tử  đạo  này,  Thiên 
Chúa vẫn nâng đỡ đời sống các đầy tớ nam nữ 
của  Người  để  họ  làm việc  mà  tôn  vinh  danh 
Người,  đồng  thời  làm  cho  họ  thành  những 
người  vừa  chết  vì  đạo,  vừa  tuyên  xưng đạo." 
Thánh nữ nói thêm : "Phúc tử đạo ấy được dành 
riêng cho các  nữ tu Dòng Thăm Viếng.  Thiên 
Chúa sẽ ban phúc ấy cho những chị em mong 
muốn hết lòng." 
 
Một chị hỏi thánh nữ lối tử đạo ấy sẽ được thực 
hiện  như thế  nào,  thánh  nữ đáp :  "Hãy  vâng 
phục  Thiên  Chúa  hoàn  toàn,  rồi  chị  em  sẽ 
nghiệm ra điều đó. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa 
sẽ thành lưỡi gươm xuyên suốt những nơi bí ẩn 
và thâm sâu nhất trong tâm hồn chúng ta, phân 
rẽ chúng ta với chính mình.  Chính mẹ biết  có 
một tâm hồn đã được tình yêu Thiên Chúa tách 
ra khỏi tất cả những gì người yêu quý nhất. Việc 
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đó làm người ta đau đớn không kém gì các bạo 
chúa lấy gươm bắt hồn lìa khỏi xác." 
Chúng tôi biết mẹ nói chuyện đó về chính mình. 
Vì khi một chị khác hỏi thánh nữ xem việc tử 
đạo ấy kéo dài bao lâu, thì thánh nữ trả lời : "Bắt 
đầu từ giây phút chúng ta tận hiến cho Thiên 
Chúa cho tới lúc lìa đời. 
 
Nhưng phải hiểu điều ấy về những con người 
quảng đại, không giữ lại cho mình một điều gì, 
mà chỉ lo giữ lòng trung tín với tình yêu. Bởi vì 
Chúa không ban ơn tử đạo cho những người yếu 
đuối ít yêu mến và thiếu kiên trì. Người đành để 
họ  sống  cuộc  đời  tầm  thường  kẻo  họ  lìa  bỏ 
Người, vì chưng Người không bao giờ cưỡng ép 
sự tự do lựa chọn." 
 
Cuối  cùng,  khi  có  người  vặn  hỏi  xem tử  đạo 
bằng tình yêu như thế có bằng tử đạo ngoài thân 
xác không, thì mẹ trả lời : "Chúng ta đừng tìm 
xem  bằng  nhau  hay  không,  dù  mẹ  nghĩ  rằng 
cách tử đạo này không thua kém cách tử đạo kia, 
vì tình yêu mạnh như sự chết.  Khi giữ gìn sự 
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sống  để  thực  hiện  thánh  ý  Thiên  Chúa,  thì 
những người chịu tử đạo bằng tình yêu phải đau 
khổ gấp ngàn lần so với những người phải thí 
mạng đến cả ngàn lần để làm chứng cho đức tin, 
đức mến và lòng trung thành." 
 
Xướng đáp Pl 4,8-9
X Những gì là chân thật, cao quý, những gì là 
chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và 
đem lại danh thơm tiếng tốt thì anh em hãy đem 
ra thực hành.
* Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh 
em.
Đ Những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh 
em hãy để ý. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  Chúa  đã  làm  rạng  danh  thánh  nữ 
Gioanna Phanxica vì những công nghiệp rực rỡ 
của người trong đời sống gia đình cũng như đời 
sống tu viện. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện 
giúp,  xin  cho  mỗi  người  chúng  con  biết  sống 
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trung thành với ơn Chúa kêu gọi để mọi người 
nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc 
chúng con làm. Chúng con cầu xin...
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Ngày 13 Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ 

Có lẽ thánh nữ đã chịu chết ở Xyracuxa, thời hoàng  
đế Điôclêtianô bách hại đạo (340). Ngay từ thuở xa  
xưa, hầu như cả Hội Thánh Rôma đã tôn kính rồi ghi  
tên người vào Kinh Tạ Ơn. 
 
Bài đọc 2 
Ánh sáng tâm hồn sẽ làm cho thân xác con thêm 
duyên dáng 
 
Trích sách Bậc đồng trinh của thánh Ambrôxiô, 
giám mục.
Con là một thành phần của dân thánh và cũng là 
một trong số các trinh nữ, một người làm cho 
thân xác duyên dáng nhờ ánh sáng trong tâm 
hồn (nhờ vậy,  con là hình ảnh sống động của 
Hội  Thánh).  Vậy  lúc  đêm  khuya,  khi  ở  trong 
phòng, con hãy luôn suy niệm về Chúa Kitô, và 
lúc nào, con cũng hãy chờ mong Người đến. 
 
Chúa  Kitô  mong  muốn  con  như  thế  nào,  thì 
Người đã chọn con như thế. Vậy khi cửa đã mở 
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thì Người sẽ bước vào. Người đã hứa thì Người 
sẽ vào, chứ không sai lời đâu. Vậy con hãy đón 
nhận Đấng con đang tìm kiếm. Hãy tiến lại gần 
Người để được Người soi sáng. Hãy giữ Người 
lại. Hãy xin Người đừng vội ra đi. Hãy nài xin 
Người đừng lìa bỏ. Quả thế lời Thiên Chúa chạy 
mau,  kẻ  nguội  lạnh  thì  không  sao  bắt  được, 
người biếng nhác không tài nào nắm giữ. Ước 
chi khi nghe tiếng Người mời gọi, tâm hồn con 
mau đến gặp Người, và kiên vững trên đường 
do lời Thiên Chúa đã vạch ra, vì lời đó qua đi 
mau chóng. 
 
Vậy người phụ nữ trong sách Diễm Ca đã nói 
gì ? Tôi đi tìm chàng nhưng nào có gặp, đã gọi 
chàng mà chàng không đáp. Khi con đã gọi, đã 
xin, đã mở cửa, con đừng nghĩ là con làm phiền 
lòng  Người  vì  thấy  Người  vội  đi  như  thế  : 
Người vẫn thường để chúng ta chịu thử thách. 
Lại  nữa,  khi  đám đông dân chúng xin  Người 
đừng lui bước thì sách Tin Mừng đã nói gì ? Tôi 
còn phải loan báo Tin Mừng cho các thành khác 
nữa,  vì  tôi  được  sai  đến  cốt  để  làm  việc  đó. 
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Nhưng, nếu Người có vẻ như xa con, thì con hãy 
ra đi và hãy tìm kiếm nữa. 
Tuy nhiên, ai sẽ dạy con biết cách giữ Chúa Kitô, 
nếu  không  phải  là  Hội  Thánh  ?  Nhưng  Hội 
Thánh đã dạy rồi, nếu con hiểu điều con đọc sau 
đây :  Vừa rời  bọn lính gác  mà đi,  tôi  đã  gặp 
người lòng tôi yêu dấu. Tôi vội níu lấy chàng và 
chẳng chịu buông ra. 
 
Vậy lấy gì mà níu Chúa Kitô lại ? Không phải 
bằng xiềng xích bất công hay một thứ dây vật 
chất nào, nhưng là dây của đức mến, thứ dây 
của tâm hồn, đó là lòng yêu mến. 
Nếu con muốn níu Chúa Kitô lại, thì con hãy tìm 
kiếm, đừng sợ vất  vả.  Thông thường giữa lúc 
thân xác phải  chịu những cực hình,  phải  chịu 
bách hại, người ta dễ tìm thấy Chúa Kitô hơn. 
 
Vừa rời bọn lính gác mà đi. Phải, trong một thời 
gian ngắn, sau một giây lát, khi con vừa thoát 
khỏi tay những người bách hại và không chịu 
khuất phục quyền bính thế gian, thì Chúa Kitô 
đã ra đón con, không để con chịu thử thách lâu. 
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Ai tìm và gặp Chúa Kitô như thế, có thể nói : Tôi 
vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra cho 
đến khi đưa vào nhà thân mẫu, tới khuê phòng 
người đã cưu mang tôi. Nhà của thân mẫu con 
và  phòng của  bà  là  gì  nếu không phải  là  nơi 
thâm sâu bí ẩn nhất của con người con? 
 
Con hãy giữ gìn căn nhà ấy, hãy tẩy sạch mọi 
ngóc  ngách.  Khi  nhà sạch mọi  vết  nhơ,  thì  sẽ 
vươn lên thành ngôi nhà thiêng liêng cho tế vụ 
thánh,  được  xây  trên  tảng  đá  vững  vàng,  và 
Chúa Thánh Thần sẽ đến ngự nơi ấy. 
Ai tìm kiếm Chúa Kitô như thế, ai van nài Chúa 
Kitô như thế sẽ không bị Người bỏ rơi, trái lại sẽ 
được  Người  năng  đến  viếng  thăm,  vì  Người 
luôn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. 
 
Xướng đáp 
X Được tôn vinh trước mặt Thiên Chúa và trước 
mặt người phàm, thánh nhân đã chiến đấu anh 
dũng, đã làm đẹp lòng Chúa. Đối diện với các 
nhà lãnh đạo, người có những lời lẽ thật khôn 
ngoan.
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* Nên Chúa Tể càn khôn đã đem lòng sủng ái.
Đ  Đây  là  người  trinh  nữ  đã  dành  cho  Thiên 
Chúa một nơi ở đặc biệt trong lòng mình. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm 
ngày  thánh  nữ  Luxia  đồng  trinh  tử  đạo  vinh 
hiển bước vào trời. Xin Chúa nhận lời người cầu 
thay nguyện giúp mà khơi lửa yêu mến trong 
lòng  chúng  con,  để  mai  sau,  chúng  con  được 
chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Chúng 
con cầu xin...

 



MỤC LỤC

Ngày 14 Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, 
tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ 
Thánh  Gioan  thánh  giá  chào  đời  năm  1542  ở  
Phontivêrốt, nước Tâybannha. Sau một ít năm sống  
trong dòng Cácmen, và được thánh nữ Têrêxa thành  
Avila khuyến khích, thánh Gioan đã muốn thực hiện  
việc cải cách trong dòng. Điều này khiến thánh nhân  
phải chịu đựng muôn vàn đau khổ, thử thách. Người  
qua đời tại Ubêđa, nổi tiếng là một bậc khôn ngoan,  
thánh thiện, như chúng ta có thể nhận thấy qua các  
tác phẩm của người. 
 
Bài đọc 2 
Nhận biết  mầu nhiệm được ẩn giấu nơi  Chúa 
Kitô Giêsu 
 
Trích bài ca thiêng liêng của thánh Gioan Thánh 
Giá, linh mục.
Dù các bậc thánh sư đã khám phá ra bao điều 
mầu nhiệm, lạ lùng,  đồng thời  nhiều tâm hồn 
đạo đức ngay ở đời này đã được cảm nghiệm 



MỤC LỤC

những điều ấy, thế nhưng còn có nhiều điều cần 
phải nói ra, cần được hiểu biết. 
Chính  vì  vậy,  ta  phải  đi  sâu  vào  mầu  nhiệm 
Chúa Kitô. Người như thể một hầm mỏ phong 
phú,  chứa nhiều tầng kho tàng quý giá  ở bên 
trong. Có hết sức đào, cũng không bao giờ hết. 
Hơn thế nữa, ở mỗi tầng, chỗ này hay chỗ nọ, 
người ta còn khám phá ra những lớp kho tàng 
mới. 
 
Vì thế, thánh Phaolô đã nói về Chúa Kitô : Trong 
Người  có  cất  giấu mọi  kho tàng  của  sự khôn 
ngoan  và  hiểu  biết  của  Thiên  Chúa.  Các  kho 
tàng đó, linh hồn không thể vào, cũng không thể 
tới được, nếu trước đó không chịu những đau 
khổ thấm thía bên trong lẫn bên ngoài,  không 
được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết và nhạy 
cảm, không kiên trì tập luyện về đời sống thiêng 
liêng. 
 
Thật vậy, tất cả những điều này còn ở cấp độ 
thấp và mới chỉ là những điều kiện giúp ta vươn 
tới  thâm cung  cao  thẳm  là  hiểu  biết  các  mầu 
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nhiệm của Chúa Kitô. Đó mới là đỉnh cao của sự 
khôn ngoan ta có thể đạt tới khi còn ở đời này. 
Ôi ! Ước gì sau cùng con người hiểu biết được 
rằng mình không thể nào đạt tới các kho tàng 
cũng  như  sự  khôn  ngoan  khôn  dò  của  Thiên 
Chúa, nếu trước đó không chịu đau khổ thấm 
thía và nhiều cách đến độ coi đó là niềm vui và 
ước muốn của mình ! Linh hồn nào thực sự khao 
khát sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì trước 
tiên phải đi vào mầu nhiệm thẳm sâu của thập 
giá. 
 
Vì thế, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêxô 
kẻo họ nản chí khi gặp gian truân, ngõ hầu họ 
được mạnh mẽ và nhờ được bén rễ sâu, được 
xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn 
thể các thánh, họ đủ sức thấu hiểu kích thước 
dài, rộng, cao, sâu và nhận biết tình thương của 
Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. 
Như thế, họ sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn 
của Thiên Chúa. 
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Thánh giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào 
kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là cửa 
hẹp. Có nhiều người muốn hưởng sự hoan lạc 
xuất  phát  từ  thánh giá,  nhưng lại  ít  có  người 
chịu đi qua cửa này. 
 
Xướng đáp 1 Cr 2,9-10
X Điều mắt chẳng hề thấy,  tai  chẳng hề nghe, 
lòng người không hề nghĩ tới. 
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BÀI ĐỌC T1TN
 
BÀI ĐỌC T1TN

C NHẬT THỨ HAI THỨ BA

THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

THỨ BẢY
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TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT SAU NGÀY 6 THÁNG GIÊNG

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Bài đọc 1 Is 42,19 ; 49,19

Người Tôi Trung dịu hiền của Thiên Chúa chính  
là ánh sáng muôn dân 

Như các sách Tin Mừng cho ta thấy : đối với các Kitô  
hữu ngay từ thế hệ đầu tiên, Người Tôi Trung của  
sách  ngôn  sứ  Isaia  xuất  hiện  như  một  nhân  vật  
huyền bí với những nét hết sức đặc biệt, đưa chúng  
ta  vào mầu nhiệm Đức Kitô.  Trong đoạn văn sau  
đây, Thiên Chúa gọi Người Tôi Trung là người được  
tuyển chọn. Chính Thiên Chúa lặp lại những từ đó  
khi Đức Kitô chịu phép rửa. Ước gì đối với chúng ta,  
Người  Tôi  Trung luôn là  ánh  sáng  muôn dân,  là  
người  quy tụ  dân riêng của Chúa,  giúp chúng ta  
chịu đau khổ, chịu chết với Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
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1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta 
tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí 
Ta ngự trên Người ; Người sẽ làm sáng tỏ công 
lý trước muôn dân.

2 Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không 
để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim 
đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung 
thành làm sáng tỏ công lý.

4 Người không nao núng, không chịu thua, cho 
đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các 
hải đảo xa xăm đều mong được Người chỉ bảo.
 
5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA, Đấng 
sáng tạo và căng vòm trời, Đấng trải rộng mặt 
đất với hoa mầu tràn lan, Đấng ban hơi thở cho 
dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư 
dân.
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6 Người phán thế này : "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta 
đã  gọi  ngươi,  vì  muốn  làm sáng tỏ  đức  công 
chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ 
ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng 
chiếu soi muôn nước,

7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù 
những  người  bị  giam  giữ,  dẫn  ra  khỏi  ngục 
những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta. Vinh quang 
của Ta, Ta không nhường cho ai khác ; lời tán 
tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần 
tước đoạt.
 
9 Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những 
điều mới, và trước khi những điều này xảy ra, 
Ta đã cho các ngươi nghe biết.

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc 
miền xa xăm, hãy chú ý : ĐỨC CHÚA đã gọi tôi 
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từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào 
đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2  Người  đã  làm  cho  miệng  lưỡi  tôi  nên  như 
gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. 
Người đã biến tôi  thành mũi tên nhọn,  cất tôi 
trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi : "Hỡi Ítraen, ngươi là 
tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ 
vinh quang."

4 Phần tôi, tôi đã nói : "Tôi vất vả luống công, 
phí sức mà chẳng được gì." Nhưng sự thật, đã có 
ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn 
cho tôi phần thưởng.
 
5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại  lên tiếng. Người là 
Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng 
mẹ để tôi  trở thành người tôi  trung,  đem nhà 
Giacóp về cho Người và quy tụ dân Ítraen chung 
quanh  Người.  Thế  nên  tôi  được  ĐỨC  CHÚA 
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trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh 
của tôi.

6 Người phán : "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của 
Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các 
người Ítraen sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. 
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn 
dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận 
cùng cõi đất."
 
7 Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình 
kinh tởm, với người làm tôi mọi cho bạo chúa, 
ĐỨC  CHÚA  là  Đấng  Cứu  Chuộc  và  là  Đức 
Thánh  của  Ítraen,  Người  phán  thế  này  :  Vua 
chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái 
lạy vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung 
thành, là Đức Thánh của Ítraen, Đấng đã tuyển 
chọn ngươi.

8  ĐỨC CHÚA phán thế này :  Ta đã nhận lời 
ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong 
ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi 
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làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, 
để  chia  lại  những  gia  sản  đã  bị  tàn  phá,
9 để nói với người tù : "Hãy đi ra", với những kẻ 
ngồi trong bóng tối :  "Hãy ra ngoài." Như bầy 
chiên,  chúng  sẽ  được  nuôi  ăn  trên  các  nẻo 
đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

Xướng đáp x. Mt 3,16.17 ; Lc 3,22

X Hôm nay, trong sông Giođan, khi Chúa chịu 
phép rửa, các tầng trời mở ra, Thánh Thần đáp 
xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Rồi 
có tiếng Chúa Cha vọng xuống

• Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về 
Người.
Đ Thánh Thần hiện hình trông giống như chim 
bồ câu, ngự xuống trên Người. Rồi có tiếng từ 
trời phán. *
Bài đọc 2
Đức Kitô chịu phép rửa
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Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục 
Nadien.
Đức Kitô toả sáng, chúng ta hãy toả sáng cùng 
với  Người.  Đức  Kitô  được  dìm  xuống  nước, 
chúng ta  hãy cùng xuống để rồi  cùng lên với 
Người.
 
Thánh Gioan đang làm phép rửa, thì Chúa Giêsu 
đến.  Có  thể  là  Chúa  muốn  thánh  hoá  kẻ  làm 
phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn 
vùi  trọn  vẹn  con  người  Ađam  cũ  trong  dòng 
nước.  Thật  vậy,  trước  khi  thanh  tẩy  ta,  Chúa 
thánh hoá sông Giođan;  vì  Người vừa là thần 
khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ 
Thần Khí và nước để đưa chúng ta vào đạo. 
 
Vị Tẩy Giả không chấp nhận, nhưng Đức Giêsu 
vẫn nhất quyết đòi hỏi. Gioan nói : chính tôi mới  
cần được Ngài làm phép rửa, đó là đèn nói với Mặt 
Trời, tiếng nói với Lời, phù rể nói với Chàng Rể, 
người cao trọng nhất trong số những người sinh 
ra bởi đàn bà, nói với Trưởng Tử mọi loài thọ 
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sinh,  người  nhảy  mừng  trong  dạ  mẹ  nói  với 
Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, 
người tiền hô trong hiện tại và tương lai nói với 
Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện.  Chính tôi  
mới cần được Ngài làm phép rửa, và hãy thêm : “để 
làm chứng cho Ngài”.  Quả thật,  con người ấy 
biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử 
đạo, cũng như thánh Phêrô, không phải chỉ có 
chân mới được rửa mà thôi.
 
Nhưng  Đức  Giêsu  cũng  từ  dưới  nước  đi  lên. 
Người nâng thế gian lên cao với Người. Người 
thấy trời bị xé và mở ra, vì xưa kia, khi bị đuổi ra 
khỏi  vườn địa đàng và bị  lưỡi  gươm lửa cấm 
đoán, chính Ađam đã đóng cửa trời lại, không 
cho mình mà cũng không cho  con cháu vào.  
Bấy giờ, Thánh Thần chứng nhận thần tính của 
Đức Giêsu, vì Thánh Thần đến cùng với Đấng 
cùng có thần tính với mình. Khi ấy có tiếng từ 
trời vọng xuống để làm chứng cho Đấng từ trời 
mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng thân xác 
dưới hình chim bồ câu, vì thân xác đã được thần 
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hoá,  khi  Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong thân 
xác.  Điều  này  cũng  giống  như  chuyện  xảy  ra 
trước đây nhiều thế kỷ : chim bồ câu đến báo tin 
chấm dứt đại hồng thuỷ.
 
Vậy, hôm nay, chúng ta hãy đem lòng tôn kính 
mà tưởng niệm ngày Đức Giêsu chịu phép rửa, 
và hãy mừng lễ cách xứng đáng.
 
Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy 
tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì 
Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con 
người hối cải và được cứu độ : mọi lời giảng dạy 
và mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đích này. 
Anh em hãy nên như đèn sáng giữa thế gian, 
nên sức  sống cho  người  khác.  Như những tia 
sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh 
em hãy để mình được thấm nhuần ánh sáng huy 
hoàng của ánh sáng đó,  là  ánh sáng trên trời. 
Hãy để Chúa Ba Ngôi chiếu soi trên anh em cách 
sâu xa và rực rỡ hơn, vì giờ đây, tuy chưa trọn 
vẹn, nhưng anh em cũng đã nhận được một tia 
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sáng xuất phát từ thần tính duy nhất, trong Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì vinh quang và uy 
quyền thuộc về Người đến muôn đời. Amen.

Xướng đáp Tv 113A,5

X Hôm nay trời rộng mở, biển cả nên hiền hoà, 
đất mừng vui hớn hở, núi đồi cũng hoan ca.
• Vì Đức Kitô đến bên bờ sông Giođan xin 
ông Gioan làm phép rửa.
Đ Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ? Giođan hỡi, 
cớ  chi  chảy  ngược  dòng  ?  

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong 
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
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Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
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Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức 
Kitô chịu phép rửa tại  sông Giođan và Thánh 
Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng 
tuyên bố Người là Con chí ái, xin cho chúng con 
là  đoàn  nghĩa  tử  được  tái  sinh  bởi  nước  và 
Thánh Thần, hằng bền vững thi  hành ý Chúa. 
Chúng con cầu xin...
TUẦN I
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Dẫn vào sách Huấn ca 

Vị trí của sách Huấn ca trong chu kỳ các bài đọc  
Sách Thánh có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Không  
phải chỉ vì sách Huấn ca được tách khỏi các sách  
khác của bộ sách Giáo Huấn (mà chúng ta sẽ đọc  
trong năm tuần nữa), nhưng còn vì sách Huấn ca  
được đọc ở đầu Mùa Thường Niên, dù Sách Huấn  
ca là một trong những cuốn được viết cuối cùng của  
Sách  Thánh.
Tác giả không theo một chủ đề rõ rệt, nhưng suy  
gẫm một  cách khá tự do về những vấn đề khác  
nhau liên quan đến đời sống cá nhân cũng như đến  
các mối tương quan xã hội. Nội dung các giáo huấn  
của sách Huấn ca khiến ta có thể xem sách này  
như  một  thứ  cẩm  nang  của  những  người  lương  
thiện nhất. Với nội dung này, sách Huấn ca chuẩn  
bị chúng ta sẵn sàng hơn để đón nhận mặc khải  
của  các  sách  khác  trong  bộ  Kinh  Thánh.
Được viết  vào đầu thế kỷ II  trước Công Nguyên,  
sách  Huấn  ca  muốn  trang  bị  cho  những  người  
Dothái đương thời chống lại các cám dỗ của nền 
văn minh và của tông giáo Hylạp đang lan tràn. Tuy  
chưa đề ra được một thứ khôn ngoan sâu sắc lắm,  
sách Huấn ca xét về nhiều mặt, là một cuốn sách  
rất hiện đại. 
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Hc 1,1-20

Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa

Ngay từ những dòng đầu, ông Ben Xira tác giả  
sách Huấn ca đã cho chúng ta biết hai điều căn  
bản :  tất  cả sự khôn ngoan đều phát  xuất  từ  
Thiên  Chúa,  Người  ban  thì  mới  có;  và  con  
đường chắc chắn nhất  để đón nhận được sự  
khôn ngoan chính là lòng kính sợ Thiên Chúa.  
Kính sợ Thiên Chúa là từ chuyên biệt của sách  
này. Người có lòng kính sợ Thiên Chúa là người  
có lòng đạo đức chân thật và tích cực thể hiện 
trong đời sống.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.

1 Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức 
Chúa,  và  khôn  ngoan  vẫn  ở  với  Người  đến 
muôn đời.

2  Cát  biển,  giọt  mưa và tháng ngày của vĩnh 
cửu, ai đếm được cho hết?
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3 Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, 
ai dò cho thấu?

4 Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.

6 Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho 
ai?  Và  những  công  trình  kỳ  diệu  của  khôn 
ngoan, ai nào biết rõ?

8  Chỉ  có  một  Đấng khôn  ngoan rất  đáng  sợ,
ngự trên ngai của Người.

9 Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình,

10 nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai 
yêu mến Người.
 
11 Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự 
hào
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hân hoan và phấn khởi.
12 Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung 
sướng,
cho con người được hoan hỷ mừng vui
và an khang trường thọ.
 
13 Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết 
thúc tốt đẹp,
ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành.
14 Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức 
Chúa,
ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ,
các tín hữu đã được ơn khôn ngoan.
15 Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền 
móng vĩnh cửu,
và tin tưởng vào con cái loài người.
 
16 Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Đức 
Chúa.
Khôn ngoan lấy hoa trái của mình làm cho họ 
say sưa,
17 lấy bảo vật của mình chất đầy nhà cửa họ,
đem sản phẩm của mình đổ đầy kho lẫm.
 
18 Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của 
khôn ngoan,
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mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.
19 Đức Chúa đã thấy và đã đếm khôn ngoan,
Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ,
nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn 
ngoan.
20 Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa,
cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.

Xướng đáp Hc 1,6.10.1.9
X Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho 
ai ? Đức Chúa đã làm cho khôn ngoan nổi bật 
nơi mọi phàm nhân,
* Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai 
yêu mến Người.
Đ Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức 
Chúa. Chính Người đã tạo dựng, và làm cho 
khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình. *

Bài đọc 2

Lời  Thiên  Chúa  trên  nơi  cao  thẳm  là  nguồn 
mạch khôn ngoan

Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, 
gửi tín hữu Côrinhtô.
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Chúng ta sẽ liên lỉ dâng lời cầu xin khẩn nguyện 
lên Đấng tác thành vạn vật : xin Người giữ gìn 
nguyên vẹn trên khắp thế giới con số những kẻ 
Người  tuyển chọn,  nhờ Thánh Tử yêu dấu là 
Đức Giêsu Kitô. Nhờ Thánh Tử, Người đã kêu 
gọi chúng ta từ chốn tối tăm ra nơi sáng láng, từ 
chỗ ngu muội đến chỗ nhận biết thánh danh vinh 
hiển Người. 
 
Lạy Cha, xin Cha cho chúng con biết cậy trông 
vào danh Cha là khởi nguyên mọi thụ tạo, để với 
đôi mắt tâm hồn rộng mở, chúng con nhận biết 
một mình Cha là Đấng Tối Cao, ngự trên chốn 
cửu trùng, là Đấng Thánh giữa triều thần thánh. 
Cha hạ bệ phường kiêu căng tự đắc, phá tan ý 
định của chư dân ; Cha nâng cao kẻ thấp hèn và 
hạ thấp người quyền cao, làm cho nên giàu và 
bắt phải nghèo túng ; Cha giết đi rồi lại cứu và 
làm cho sống mãi. Mình Cha là Đấng thi ân cho 
các bậc thần thiêng và là Thiên Chúa mọi xác 
phàm ;  Đấng thấu nhìn vực thẳm,  dò xét  mọi 
công việc của người đời, trợ giúp những kẻ gặp 
nguy  nan,  cứu  thoát  ai  thất  vọng  ;  Đấng  tạo 
dựng và giám sát mọi loài có hơi thở ; Cha tăng 
số các dân tộc trên địa cầu và từ dân đó chọn ra 
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những kẻ yêu mến Cha nhờ Thánh Tử Giêsu chí 
ái, nhờ Người Cha đã dạy dỗ, thánh hoá và tôn 
vinh chúng con.
 
Lạy Cha, chúng con xin Cha nâng đỡ và trợ giúp 
chúng con.  Trong chúng con có những người 
gặp  gian  nan  khốn  khó,  xin  Cha  giải  thoát  ; 
những kẻ  hèn mọn,  xin  Cha xót  thương ;  xin 
nâng dậy những ai sa ngã, cứu giúp những kẻ 
túng nghèo, chữa lành những ai đau yếu, đưa 
những kẻ lầm lạc trong dân Cha trở về ; xin nuôi 
dưỡng những người đói khát, giải thoát những 
ai  trong chúng con bị  cầm tù, làm cho kẻ yếu 
nhược đứng vững, ủi an người nhút nhát ; ước 
gì  chư dân nhận biết  Cha là  Thiên Chúa duy 
nhất và Đức Giêsu Kitô là Con Cha, còn chúng 
con  là  dân  tộc  và  đoàn  chiên  Cha  dẫn  dắt.  
Quả thật, qua công trình sáng tạo, Cha tỏ cho 
chúng con thấy thế giới đã được thiết lập một 
cách vững bền. 
 
Lạy Cha, chính Cha đã kiến tạo địa cầu. Cha là 
Đấng trung thành qua muôn thế hệ, công bình 
khi xét xử, diệu kỳ khi biểu dương sức mạnh và 
quyền  uy,  khôn  ngoan  khi  sáng  tạo,  và  sáng 
suốt khi củng cố muôn loài Cha đã dựng nên. 
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Cha là  Đấng tốt  lành trong các vật  hữu hình, 
trung thành, nhân hậu và giàu lòng thương xót 
đối với ai tin cậy Cha. Xin tha thứ cho chúng con 
những kẻ gian ác bất công tội  lỗi  và thiếu sót 
chúng con đã trót phạm. 

Xin đừng chấp tội các tôi tớ nam nữ Cha đây, 
nhưng thanh tẩy chúng con trong chân lý của 
Cha. Xin dẫn bước chúng con để với tâm hồn 
đạo đức, công chính và đơn sơ, chúng con tiến 
lên và thi hành những điều tốt lành đẹp ý Cha và 
vừa lòng các vị lãnh đạo chúng con.
 
Hơn nữa, lạy Cha, xin tỏ thánh nhan cho chúng 
con, để chúng con được hưởng hồng phúc của 
Cha trong bình an, được Cha che chở dưới bàn 
tay uy quyền của Cha, được thoát  khỏi  tội  lỗi 
nhờ cánh tay mạnh mẽ dương oai, và cũng xin 
Cha cứu chúng con thoát khỏi tay những kẻ thù 
ghét chúng con cách bất công. 

Xin Cha cho chúng con và mọi người sống trên 
mặt đất được hoà thuận và bình an như xưa đã 
cho cha ông chúng con,  những người  đã kêu 
cầu Cha trong đức tin và chân lý. Chỉ một mình 
Cha có thể thực hiện các điều ấy và nhiều điều 
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tốt  lành khác nữa cho chúng con.  Chúng con 
tuyên xưng Cha, nhờ vị thượng tế và đấng bảo 
trợ chúng con là Đức Giêsu Kitô,  nhờ Người, 
mọi vinh quang và uy quyền đều thuộc về Cha 
bây giờ và qua muôn thế hệ cho đến muôn đời. 
Amen.

Xướng đáp Tv 76 (77),14-16

X Lạy Chúa,  có thần nào cao cả như Ngài  ?
*  Chính  Ngài  là  vị  Thần  thực  hiện  những  kỳ 
công.
Đ Ngài  biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn 
dân nước, tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài. *

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Hc 11,12-28

Chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa

Đem hết tình con thảo mà cậy trông vào Thiên  
Chúa quan phòng, vào Thiên Chúa tốt lành con  
người  phải  yêu  mến,  đó  là  ý  tưởng  Ben Xira  
không ngừng nhấn mạnh. Ông kịch liệt chống lại  
thái  độ  an  toàn  giả  tạo  vì  cậy  mình  lắm bạc  
nhiều tiền.  Đức Giêsu,  nhất  là  trong sách Tin  
Mừng theo  thánh  Luca,  sẽ  dùng những lời  lẽ  
tương tự như thế để diễn tả giáo lý của Người. Ở 
cuối mỗ đoạn văn sau đây, ta có cảm tưởng như  
tác giả linh cảm được cuộc chung thẩm.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.

12  Có  người  yếu  đuối  cần  được  nâng  đỡ,
sức  lực  thua  kém,  túng  thiếu  trăm  bề,
mà Đức Chúa lại ghé mắt nhìn xem, để thi ân 
cho họ,và cất nhắc họ lên khỏi cảnh khốn cùng.

13 Người  làm cho họ ngẩng đầu hiên ngang,
khiến nhiều kẻ phải ngạc nhiên về họ.
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14 Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều 
do Đức Chúa.

17 Phúc lộc của Đức Chúa còn mãi cho những 
người  đạo  hạnh,và  tình  thương  của  Người 
hướng dẫn họ đến muôn đời.

18  Có  kẻ  giàu  vì  vun  quén  và  keo  kiệt,
và đây là phần thưởng của nó:

19  Khi  nó  nói:  "Tôi  đã  tìm  được  an  nhàn,
của  tôi  làm  ra,  bây  giờ  tôi  hưởng",
thì nó đâu biết thời gian mình sống còn bao lâu ;
nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ chết.
 
20 Hãy cứ bổn phận của con mà làm cho chu 
đáo,và chăm lo công việc cho đến già.

21 Đừng phục người tội lỗi vì các công việc của 
nó,nhưng  hãy  tin  vào  Đức  Chúa,
và  công  việc  của  con,  hãy  chịu  khó  mà  làm,
vì làm cho kẻ nghèo bỗng nhiên nên giàu có,
đối với Đức Chúa, là chuyện thật dễ dàng.
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22 Phúc lành của Đức Chúa là phần thưởng cho 
người  đạo hạnh,trong  giây  lát  Người  làm cho 
phúc lành nở rộ như hoa.

23  Con  đừng  nói:  "Tôi  cần  gì  đây?
Rồi ra tôi còn phải có những của nào nữa? "

24  Đừng  nói:  "Tôi  đầy  đủ  cả  rồi,
từ đây tôi còn gặp bất hạnh nào nữa đâu? "

25 Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi  bất 
hạnh,và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ 
đến vận may.
 
26 Trong ngày mệnh chung,trả cho con người 
theo lối họ đã sống,đối với Đức Chúa, là chuyện 
thật dễ dàng.

27  Khổ  cực  một  giờ  làm  quên  lạc  thú,
đến cuối đời, công việc của con người mới lộ ra.
28 Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời,
vì nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ.

Xướng đáp Hc 11,19.20 ; Lc 12,17.18
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X Khi người giàu nói : "Tôi đã tìm được an nhàn, 
của tôi làm ra, bây giờ tôi hưởng",
• nó đâu biết  thời  gian mình sống còn bao 
lâu ; nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ 
chết.
Đ Người  giàu  nghĩ  bụng  rằng  :  Mình  sẽ  phá 
những cái kho kia đi,  xây dựng những cái lớn 
hơn, rồi tích trữ của cải mình vào đó. *

Bài đọc 2

Tự bẩm sinh, chúng ta đã có sức mạnh yêu mến

Trích bản Giải thích tu luật của thánh Baxiliô 
Cả, giám mục.

Lòng yêu  mến Thiên  Chúa không phải  do  lời 
giảng dạy mà có. Quả vậy, chung ta chẳng cần 
ai dạy cho biết vui hưởng ánh sáng, khao khát 
sự sống,  mến yêu các bậc sinh thành dưỡng 
dục. Về lòng yêu mến Thiên Chúa cũng vậy, mà 
còn hơn thế nữa: chúng ta cũng chẳng phải học 
với ai. Một khi con vật mà chúng ta gọi là con 
người xuất hiện, thì tự bẩm sinh, kiểu như hạt 
giống, nó có một sức mạnh tinh thần chứa đựng 
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khả năng và nhu cầu yêu mến. Chính nhờ luật 
Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận sức mạnh 
đó, và ân cần vun xới và khéo léo nuôi dưỡng 
cho nó lớn lên, rồi nhờ Thiên Chúa trợ giúp, đưa 
nó tới mức hoàn thiện.
 
Vì lẽ đó, khi thấy anh em có nhiệt tâm cần thiết 
để đạt mục tiêu trên, thì nhờ ơn Chúa và lời cầu 
nguyện của anh em hỗ trợ, chúng tôi sẽ cố gắng 
dùng khả năng Thánh Thần ban cho, mà khơi 
dậy tia lửa của lòng yêu mến Thiên Chúa, vốn 
tiềm ẩn nơi anh em.

Trước hết, chúng tôi phải nói rằng Thiên Chúa 
đã ban sẵn cho anh em sức mạnh thực thi mọi 
mệnh lệnh Người truyền. Vì thế, chúng ta không 
được  tỏ  ra  khó  chịu,  như  thể  Người  đòi  hỏi 
chúng ta điều gì khác thường ; cũng chẳng nên 
bực bội, như thể chúng ta phải bù lại nhiều hơn 
những gì Người đã ban cho chúng ta. Khi chúng 
ta sử dụng các sức mạnh ấy một cách đúng đắn 
và thích hợp, thì chúng ta tích cực sống một đời 
sống đạo đức ; ngược lại, nếu lạm dụng những 
sức mạnh đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hư 
hỏng.
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Những khả năng Thiên Chúa ban cho chúng ta 
để làm điều tốt, mà chúng ta lạm dụng để làm 
trái với điều Thiên Chúa truyền: đó là hư hỏng ; 
còn ngược lại, theo lương tâm ngay thẳng mà 
sử dụng các khả năng kia cho hợp với luật Thiên 
Chúa: đó là nhân đức như Thiên Chúa đòi hỏi.

Vì thật ra là như thế nào, nên chúng ta cũng nói 
được một cách tương tự về lòng yêu mến. Vậy 
khi chúng ta được Thiên Chúa truyền phải yêu 
mến  Người,  thì  ngay  từ  lúc  mới  thành  hình, 
chúng ta đã có một sức mạnh và khả năng yêu 
mến Thiên Chúa phú bẩm cho ; chúng ta không 
phải  tìm  đâu  bằng  chứng  về  điều  ấy  ở  bên 
ngoài, vì mỗi người đều có thể tự mình tìm thấy 
và tìm thấy ở nơi mình. Quả vậy, tự nhiên chúng 
ta thích những sự tốt lành đẹp đẽ, dù thoạt tiên 
người  này  nhận  thấ  cái  tốt  cái  đẹp  khác  với 
người kia ; cũng thế, chẳng cần ai dạy mà chúng 
ta cũng yêu cái gì cần thiết cho mình và gần gũi 
với mình, và tự nhiên chúng ta dành mọi thiện 
cảm cho  những  người  làm ơn  cho  chúng  ta.
 
Xin  hỏi:  có  gì  diệu  kỳ  hơn  vẻ  đẹp  của  Thên 
Chúa?  Có  gì  hấp  dẫn  và  êm dịu  hơn  là  suy 
tưởng về sự cao cả của Thiên Chúa? Có niềm 
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khát  vọng nào sâu xa  và mãnh liệt  hơn niềm 
khát  vọng Thiên Chúa phú  bẩm cho  tâm hồn 
mình khi nó được tẩy sạch khỏi mọi hư đốn và 
thốt  lên vì  được tình  yêu đích  thực thúc  đẩy: 
Bệnh tôi mắc phải, ấy là bệnh tương tư? Vẻ đẹp 
rạng ngời của Thiên Chúa thì không lời nào diễn 
ta và kể ra cho xiết được.

Xướng đáp Tv 17 (18), 23 ; 90 (91),2

X Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của 
con.
* Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải 
thoát con.
Đ Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi Con náu ẩn, con 
tin tưởng nơi Ngài. *

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Hc 24,1-23

Đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo

Trong sách Châm ngôn trước đây,  ta  đã thấy  
đức khôn ngoan lên tiếng, nhưng ông Ben Xira  
còn đi  xa hơn :  nếu ông nhìn nhận đức khôn  
ngoan như nguyên lý điều khiển muôn loài trong  
vũ trụ, thì cũng vì ông biết rằng đức khôn ngoan 
đã nhập cuộc với dân tộc của ông và được đồng 
hoá với lề luật. Đây là giao điểm của sự khôn 
ngoan không biên giới theo quan niệm của hiền  
nhân và niềm hy vọng được các ngôn sứ loan  
báo.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 

1 Đức Khôn Ngoan tự biểu dương và hãnh diện 
ở giữa dân mình.

2 Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của Đấng 
Tối  Cao  và  hãnh  diện  trước  quyền  uy  của 
Người.
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3 "Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao và như 
mây mù, Ta bao phủ cõi đất.

4 Ta cắm lều trên nơi cao thẳm và đặt ngai Ta 
trên cột mây.

 
5 Duy có mình Ta đi  vòng cả bầu trời  và rảo 
bước khắp vực sâu thăm thẳm.

6  Trên  sóng  biển,  trên  toàn  cõi  đất,  trên  mọi 
nước mọi dân, Ta nắm trọn chủ quyền.

7 Giữa chúng hết thảy, Ta tìm chốn nghỉ ngơi,
xem có gia nghiệp của ai để Ta cư ngụ.

8 Bấy giờ, Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh 
cho Ta, Đấng tạo thành Ta dựng lều cho Ta ở.
Người  phán:  "Hãy  cắm  lều  ở  Giacóp,
hãy hưởng phần sản nghiệp ở Ítraen."

9 Người  đã dựng nên Ta trước muôn đời,  từ 
khởi thuỷ, và Ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời.
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10 Trong lều thánh,  trước nhan Người,  Ta thi 
hành thánh vụ và như thế, Ta định cư tại Xion.

11 Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu,
tại Giêrusalem, Ta nắm chủ quyền.

12  Ta  đâm  rễ  sâu  giữa  một  dân  hiển  hách,
trong  phần  riêng  của  Đức Chúa,  cũng  là  sản 
nghiệp của Người.

13  Ta  đã  vươn  lên  tựa  cây  bá  hương  vùng 
Libăng, tựa cây trắc bá núi Khécmôn.

14 Ta đã vươn lên như cây chà là ở Ên Gheđi,
như  những  khóm  hồng  ở  Giêrikhô,
như  cây  ôliu  xanh  tốt  giữa  cánh  đồng.
Như cây tiêu huyền, Ta đã vươn lên.
 
15 Như cây quế, như tước sàng, Ta nức hương 
ngào ngạt,  Ta toả hương thơm ngát như mộc 
dược quý, như phong tử hương, mã não, an tức 
hương, như khói hương nghi ngút trong lều,

16  Ta  vươn  nhánh  ra  như  cây  nhựa  điều,
nhánh của Ta là nhánh vinh quang tươi đẹp.
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17  Tựa  cây  nho,  Ta  nẩy  mầm  xinh  tốt,
hoa  của  Ta  sẽ  kết  trái  phú  túc  vinh  quang.
19 Hỡi những kẻ khao khát Ta, nào hãy đến,
hãy ăn cho no thoả hoa trái của Ta.

 
20  Vì  nhớ  đến  Ta  thì  ngọt  ngào  hơn  mật
và được Ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật 
ong.

21 Ai ăn Ta sẽ còn đói, ai uống Ta sẽ còn khát.

22  Ai  nghe  lời  Ta  sẽ  không  phải  thẹn  thùng,
ai hoạt động trong Ta sẽ không hề phạm tội.

23 Tất cả những điều ấy đều có trong sách Giao 
ước của Thiên Chúa Tối Cao, trong Lề Luật ông 
Môsê đã truyền, để các cộng đồng Giacóp nhận 
làm gia nghiệp.

Xướng đáp Ga 14,6 ; Hc 24,9

X Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự 
sống.
*  Không ai  đến với  Chúa Cha mà không qua 
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Thầy.
Đ Thầy là Đức Khôn Ngoan, Chúa đã dựng nên 
Thầy trước muôn đời, từ khởi thuỷ, và Thầy sẽ 
tồn tại mãi đến muôn đời. *

Bài đọc 2

Chúa Con tỏ mình ra thì Chúa Cha được nhận 
biết
Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Không ai có thể nhận biết Chúa Cha mà không 
nhờ Con Thiên Chúa, nghĩa là nhờ Chúa Con 
mặc khải, cũng không ai nhận biết Chúa Con mà 
không do ý muốn Chúa Cha. Ý muốn của Chúa 
Cha thì Chúa Con thực hiện: quả thế, Chúa Cha 
sai đi, và Chúa Con thì được sai đi và đến trần 
gian. Đối với chúng ta thì Chúa Cha là Đấng vô 
hình và không ai định nghĩa được, nhưng Ngôi 
Lời của Người thì biết Người ; và dù Người là 
Đấng khôn tả, thì  chính Ngôi Lời cũng kể cho 
chúng ta biết.  Và lại,  chỉ  mình Chúa Cha biết 
Ngôi  Lời  của Người.  Cả hai  điều đó do Chúa 
Con tỏ cho biết. Vì vậy, khi tỏ mình ra thì Chúa 
Con  cũng  mặc  khải  cho  biết  Chúa  Cha.  Quả 
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thật, Chúa Con tỏ mình ra thì Chúa Cha được 
nhận biết:  vì  mọi  điều được Ngôi  Lời  biểu lộ.
Vì thế mà Chúa Cha mặc khải cho Chúa Con, để 
nhờ  Chúa  Con,  Chúa  Cha  được  tỏ  cho  mọi 
người  biết,  và  để  những  ai  tin  Chúa  Con  thì 
được Chúa Cha đưa vào nơi bất diệt, vào chốn 
nghỉ ngơi muôn đời. tin Chúa Con là làm theo ý 
muốn của Người.
 
Bởi vì qua chính công trình tạo dựng, Ngôi Lời 
mặc khải Thiên Chúa là Đấng Hoá Công ; qua 
thế gian, Ngôi Lời mặc khải Thiên Chúa là Đấng 
tạo thành thế gian ; qua tác phẩm, Ngôi Lời mặc 
khải Đấng làm ra tác phẩm ; và qua Chúa Con, 
Chúa Cha được mặc khải là Đấng sinh ra Chúa 
Con.  Những điều  ấy,  mọi  người  đều  nói  như 
nhau, nhưng không tin như nhau. Qua lề luật và 
các ngôn sứ, Ngôi Lời rao giảng chính mình và 
rao  giảng  Chúa Cha.  Toàn  dân  đã  nghe  như 
nhau,  nhưng mọi  người  không tin  như nhau ; 
qua chính Ngôi Lời là Đấng người ta có thể nhìn 
xem và đụng chạm, Chúa Cha được tỏ ra cho 
mọi người thấy, dù họ không tin Chúa Cha như 
nhau, nhưng đều nhìn thấy Chúa Cha qua Chúa 
Con. Quả vậy, Đấng vô hình nơi Chúa Con là 
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Chúa Cha. và Đấng hiện hữu nơi Chúa Cha là 
Chúa Con.
 
Khi phục vụ Chúa Cha, Chúa Con kiện toàn mọi 
sự  từ  đầu  đến  cuối,  và  không  có  Người  thì 
không ai có thể nhận biết Chúa Cha. Quả vậy, 
Chúa Con làm cho người ta biết Chúa Cha ; còn 
Chúa Cha làm cho người ta biết Chúa Con và 
được  mặc  khải  nhờ  Chúa  Con  ;  vì  thế,  Đức 
Giêsu nói: Không ai biết rõ người Con trừ Chúa 
Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ  
người Con, và kẻ mà người Con mặc khải cho.  
Quả vậy, câu muốn mặc khải cho không những 
nói về tương lai như thể Ngôi Lời bắt dầu tỏ cho 
thấy Chúa Cha khi sinh ra bởi Đức Maria, mà 
nói chung còn bao gồm tất cả thời gian trước 
cũng như sau. Quả vậy, ngay từ đầu, khi Chúa 
Con tham dự các tác phẩm của mình, thì Người 
mặc khải  Chúa Cha cho những kẻ Chúa Cha 
muốn, khi Chúa Cha muốn và theo cách Chúa 
Cha muốn. Và vì thế, trong mọi sự và qua mọi 
sự,  chỉ  có một Thiên Chúa là Chúa Cha, một 
Ngôi Lời là Chúa Con, một Thánh Thần và một 
ơn cứu độ duy nhất cho mọi kẻ tin vào Người.

Xướng đáp Ga 1,18 ; Mt 11,27
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X Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ ;
• Con  Một  là  Đấng  hằng  ở  nơi  cung  lòng 
Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Đ Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con, và 
kẻ mà người Con muốn mặc khải cho *

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Hc 42,15 43,12

Thi nhân ca tụng Đấng Tạo Hoá

Với một giọng văn trữ tình không thua gì những  
thánh vịnh hay nhất, hiền nhân tán dương vinh  
quang Thiên Chúa chói lọi nơi vẻ đẹp và sự hài  
hoà của thế giới, nhất là của các vì tinh tú. Còn 
phải  nói  thêm rằng,  những  gì  ta  được  chiêm 
ngưỡng mới chỉ là một ánh lửa nhỏ mà thôi.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 

42, 15 Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức 
Chúa,  những  điều  mắt  thấy,  tôi  sẽ  kể  lại.
Do lời Đức Chúa mà có những công trình của 
Người.

16  Mặt  trời  toả  sáng  nhìn  xuống  muôn  loài,
vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người 
sáng tạo,

17  các  thánh  của  Đức  Chúa
không tài  nào kể  lại  mọi  kỳ  công  của  Người.
Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã 
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thực  hiện  cho  vũ  trụ  được  bền  vững
(trước tôn nhan) vinh hiển của Người.

18 Người  dò thấu vực thẳm và cõi  lòng nhân 
thế,  hiểu  rõ  toan  tính  của  con  người,
vì  Đấng  Tối  Cao  am  tường  tất  cả
và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian.

19  Người  công  bố  dĩ  vãng  và  tương  lai
và  mặc  khải  dấu  vết  của  những  điều  bí  ẩn.
 
20  Không  một  ý  nghĩ  nào  Người  không  thấu 
suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người.

21 Người khôn ngoan sắp xếp những công trình 
vĩ đại, vì Người hằng có từ đời đời đến muôn 
muôn  thuở,  không  cần  thêm  hay  bớt  điều  gì
và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.

22 Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao!
Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa.

23  Mọi  vật  ấy  đều  sống  và  tồn  tại  muôn đời
để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều 
vâng phục Người.
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24  Tất  cả  đều  có  đôi,  cái  này  đối  cái  kia  ;
Người không làm gì dang dở.
 
25  Vật  này  làm  tôn  vẻ  đẹp  của  vật  kia,
nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán 
được?

43,  1  Lộng  lẫy  chốn  cao  vời,  một  khung  trời 
trong vắt.

Nhìn ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay!
2 Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công 
bố:  "Công  trình  của  Đấng  Tối  Cao  kỳ  diệu 
dường nào! "

3  Vào  chính  ngọ,  mặt  đất  cháy  khô,
dưới sức nóng mặt trời, ai nào chịu nổi?

4 Người ta kéo bễ thổi lò để tạo ra sức nóng,
nhưng  mặt  trời  còn  nóng  gấp  ba,
đốt  cháy  cả  núi  đồi,  toả  hơi  nóng  bỏng,
chiếu rọi những ánh nắng chói chang, làm loá 
con mắt.
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5 Cao cả thay Đức Chúa, Đấng làm ra mặt trời!
Theo lệnh Người, nó lên đường mau lẹ.

6  Cả  vầng  trăng  cũng  luôn  đúng  hẹn,
làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian.

7  Trăng  đánh  dấu  các  thời  kỳ  đại  lễ,  có  khi 
khuyết, có lúc lại tròn.

8 Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng,
theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm,
làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời.
Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.

9 Các vì  sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời,
là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của 
Đức Chúa.
 
10 Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng 
chờ  lệnh,  không  chểnh  mảng  trong  lúc  canh 
đêm.

11 Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm 
ra  nó,  nó  thật  là  xán  lạn  huy  hoàng,
uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ ;
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12 chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên.

Xướng đáp Kh 4,11 ; x. Et 4,17c

X Lạy  Chúa  là  Thiên  Chúa  chúng  con,  Ngài 
xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy 
quyền,
* vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài 
muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.

Đ Chính Ngài đã tạo dựng trời đất, và thực hiện 
mọi kỳ công dưới bầu trời ;  lạy Chúa, Ngài là 
Chúa vạn vật. *

Bài đọc 2

Ngôi Lời của Chúa Cha trang điểm, xếp đặt và 
bao gồm vạn vật

Trích bài giảng Chống ngoại giáo của thánh 
Athanaxiô, giám mục.

Như một hoa tiêu tuyệt vời, Cha chí thánh của 
Đức Kitô cũng là Đấng siêu việt trên muôn loài 
thọ tạo, đã dùng chính sự khôn ngoan và Ngôi 
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Lời của mình là Chúa Kitô, Đấng cứu độ chúng 
ta,  mà làm ra,  sắp xếp và điều khiển mọi loài 
khắp mọi nơi một cách an lành, theo như Người 
xét là đúng. Sở dĩ muôn vật được hiện hữu như 
Thiên Chúa đã tạo thành, và còn hình thành như 
chúng ta thấy, là vì chính Người muốn như vậy: 
điều đó là hợp lý, không ai chối cãi. Vì chưng, 
giả sử thọ tạo biến chuyển cách phi lý, và vũ trụ 
xoay vần cách ngẫu nhiên,  thì  không có lý  gì 
buộc phải tin những điều đã nói. Trái lại, nếu vũ 
trụ được tạo thành có lý do, với sự khôn ngoan 
và hiểu biết, đồng thời được trang hoàng đầy đủ, 
thì tác giả là Đấng trang hoàng cho nó phải là 
Ngôi Lời của Thiên Chúa, chứ không ai khác.
 
Tôi muốn nói đến Ngôi Lời của Thiên Chúa tốt 
lành, Đấng tạo thành vạn vật: Ngôi Lời cũng là 
Thiên  Chúa  hằng  sống  và  cũng  là  Đấng  tạo 
thành. Người khác hẳn mọi loài thọ tạo, vì chính 
Người và chỉ mình Người mới là Lời của Chúa 
Cha tốt  lành.  Toàn thể vũ trụ  Người  đã dựng 
nên thì  Người điều khiển cách tốt  lành. Chính 
Người sắp đặt vạn vật cho có trật tự vá phối hợp 
những cái mâu thuẫn với nhau, làm nên một bản 
hoà ca duy nhất. Người là Thiên Chúa duy nhất 
và là Con Một Thiên Chúa, là Đấng tốt lành phát 
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xuất từ Chúa Cha như từ mạch suối tốt lành ; 
Người trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật.
 
Vậy Đấng đã nhờ Ngôi Lời hằng hữu của mình 
mà tác thành vạn vật và ban bản tính cho các 
loài thọ tạo đã không muốn bỏ mặc những vật 
đó, kẻo chúng trở về hư vô. Nhưng vì là Đấng 
tốt lành, Người đã dùng Ngôi Lời của mình, cũng 
là Thiên Chúa, mà điều khiển và nâng đỡ mọi 
loài  thọ  tạo,  để  nhờ Người  hướng dẫn,  quan 
phòng và cai quản một cách sáng suốt, , vạn vật 
có thê đứng vững và tồn tại. Vì chưng, loài thọ 
tạo đã được tham dự vào Ngôi Lời  của Chúa 
Cha – mà đúng như vậy – và được Ngôi  Lời 
giúp cho hiện hữu, nghĩa là không trở về hư vô, 
điều này sẽ xảy ra nếu không có Ngôi Lời gìn 
giữ. Chính Ngôi Lời  là hình ảnh Thiên Chúa vô 
hình, là Trưởng Tử sinh ra trước moi loài thọ tạo,  
vì Người và trong Người mà muôn vật hữu hình 
cũng nhu vô hình  được tồn tại.  Người  còn là 
Đầu của Hội  Thánh ,  như các người  phục vụ 
chân lý giảng dạy trong Sách Thánh.
 
Vậy khi  Ngôi  Lời  toàn năng và chí  thánh của 
Chúa Cha đến với vạn vật và trải rộng khắp nơi 
sức mạnh của mình, cùng chiếu soi vạn vật, hữu 
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hình cũng như vô hình, thì Người ôm ấp và siết 
chặt tất cả nơi chính mình, đến nỗi không để vật 
nào ở ngoài quyền năng của mình, nhưng ban 
phát và duy trì sự sống cho tất cả và nhờ tất cả, 
cũng như cho từng vật nói riêng và cho vạn vật 
nói chung.

Xướng đáp x. Cn 8,23-24.27.30
 
X Đức Khôn Ngoan nói  :  Từ nguyên thuỷ, khi 
chưa có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi 
chưa có mạch nước đầy tràn, 

• trước khi núi non được đặt nền vững chắc, 
trước khi có gò nổng, Ta đã được sinh ra.

Đ Đã có Ta hiện diện khi Đức Chúa thiết lập cõi 
trời, Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Hc 43,13-33

Vũ trụ tuyệt vời giúp nhận ra Thiên Chúa muôn 
trùng cao cả

Nếu thế giới chúng ta đang sống là thế giới bao 
la và kỳ diệu, thì phải nói sao về Thiên Chúa là  
Đấng tạo  thành  ?  Ngợi  khen  yêu  mến  Người  
như Người đáng được ngợi khen yêu mến, điều  
đó vượt quá sức chúng ta. Nhưng chính Thánh  
Thần  của  Thiên  Chúa  đang  cầu  nguyện  nơi  
chúng ta !

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
 
13 Người  ra  lệnh truyền,  tuyết  liền  sa  xuống.
Người  phóng những tia  chớp làm phán quyết 
của Người.

14 Nhờ vậy, các kho lẫm được mở ra và mây 
tựa chim chóc bay đi.

15 Người dùng quyền năng làm cho mây đen 
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đặc rồi tan thành mưa đá. Cõi đất quằn quại vì 
tiếng sấm của Người.

16  Người  nhìn,  núi  non  liền  rung  chuyển,
Người muốn là gió nam,

17 bão táp phương bắc và gió xoáy liền thổi tới.
 
18 Người rải tuyết như chim sa, tuyết rơi xuống 
như cào cào vẻ đẹp trắng ngần khiến mắt kinh 
ngạc. Thấy tuyết rơi, lòng trí sững sờ.

19 Người còn đổ sương giá xuống đất như đổ 
muối, sương giá đông lại thành những mũi kim.

20 Gió lạnh từ phương bắc thổi xuống làm cho 
mặt  nước đóng thành  băng ;  băng tụ  lại  trên 
khắp mặt  nước,  nước như thể mặc lấy  chiến 
bào.

21 Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng 
hoang địa, nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh.
 
22  Bỗng  mây  bay  đến  chữa  lành  tất  cả,
và  sau  cơn nồng  nực,  sương xuống  làm cho 
cảnh vật vui tươi.
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23 Theo kế hoạch của Người, Người chế ngự 
vực thẳm và trồng những hòn đảo lên trên.

24 Những người  vượt  biển thuật  lại  các hiểm 
nguy, chuyện tai nghe khiến chúng ta kinh ngạc. 

25 Ở đó có bao điều kỳ diệu, lạ lùng, đủ loại thú 
vật và những loài thuỷ quái.

26 Nhờ Người, sứ giả của Người thuận buồm 
xuôi gió cũng nhờ lời Người, muôn vật được xếp 
đặt lớp lang.
 
27 Kể sao cho xiết những gì muốn nói ; tắt một 
lời: "Người là tất cả! "

28  Làm  sao  đủ  sức  để  tôn  vinh  Người?
Vì chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi 
công trình Người thực hiện.

29  Đức  Chúa  khả  uý  và  rất  mực  cao  cả,
kỳ  diệu  thay  quyền  năng  của  Người!
30 Anh em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh Đức 
Chúa,  nhưng  Người  vẫn  còn  hơn  thế  nhiều.
Để tôn vinh Người, anh em hãy dốc toàn lực.
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Đừng sờn lòng nản chí, dù anh em chẳng đi tới 
cùng.

31  Ai  đã  từng  thấy  Người  để  mà  thuật  lại?
Ai có thể ngợi khen Người cho cân xứng?
 
32 Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều 
kể trên, và ta chỉ thấy một số ít trong những việc 
Người làm.

33 Quả thật, chính Đức Chúa đã làm nên tất cả,
và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh.

Xướng đáp Hc 43,27.28

X Kể sao cho xiết những gì muốn nói ;
• tắt một lời : "Đức Chúa là tất cả !"

Đ Làm sao đủ sức để tôn vinh Người ? Vì chính 
Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi công trình 
Người thực hiện. * 

Bài đọc 2
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Nhờ Ngôi Lời, vạn vật tạo nên một bản hoà tấu 
tuyệt diệu

Trích bài giảng Chống ngoại giáo của thánh 
Athanaxiô, giám mục.

Trong vạn vật,  không có gì  hiện hữu và hình 
thành mà không được tác tạo và tồn tại nơi Ngôi 
Lời và nhờ Ngôi Lời, như nhà thần học Gioan 
dạy rằng: Lúc khởi đâu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời  
hướng  về  Thiên  Chúa  và  Ngôi  Lời  là  Thiên  
Chúa. Nhờ Người muôn vật được tạo thành và  
không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
 
Quả thế, như nhạc sĩ lên dây đàn để hoà tấu, rồi 
bằng nhưng cung điệu du dương trầm bổng và 
với những nhạc cụ khác nhau, tạo nên một bản 
hoà tấu thế nào, thì  Thiên Chúa khôn nogoan 
cũng làm như vậy. Người ôm vũ trụ như chiếc 
đàn, phối hợp vạn vật trên trời dưới đất và trong 
không trung với nhau, và nối kết muôn loài với 
từng vật, điều khiển theo sở thích và ý muốn của 
mình:  như thế là Người dựng nên một vũ trụ, 
một  trật  tự  tuyệt  vời  và  hài  hoà  trong  vũ  trụ. 
Trong khi  nhờ bản tính trường cửu của mình, 
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Người điều khiển muôn loài theo ý muốn Chúa 
Cha như thế. Người vẫn là Ngôi Lời bất biến của 
Thiên  Chúa  luôn  hướng  về  Chúa  Cha.  Sau 
cùng, nhờ Người vạn vật được sống và tồn tại 
nên một bản hoà tấu thật là tuyệt diệu.
 
Để có thể hiểu được sự việc cao siêu đó, chúng 
ta hãy lấy một ca đoàn đông đảo làm ví dụ. Một 
ca đoàn gồm nhiều thành phần khác nhau: đàn 
ông, đàn bà, nhi đồng, thiếu niên và các bô lão, 
do một ca trưởng điều khiển, mỗi người hát theo 
tính chất và khả năng riêng, đàn ông như đàn 
ông, nhi đồng như nhi đồng, bô lão như bô lão, 
thiếu niên như thiếu niên. Một ví dụ khác: Nơi 
chúng ta, cùng một linh hồn điều khiển tất cả các 
giác quan theo chức năng riêng của chúng, nhờ 
thế, khi một vật nào đó xuất hiện, thì tất cả các 
giác  quan  đều  được  huy  động:  mắt  thấy,  tai 
nghe, tay sờ, mũi ngửi, lưỡi nếm và các phần 
thân thể khác đôi khi cũng hoạt động theo, như 
chân đi  chẳng hạn. Vạn vật trong vũ trụ cũng 
thế. Dù sao, ví dụ trên đây chỉ là những hình ảnh 
mờ nhạt, do đó phải được nhận thức theo một 
nghĩa cao siêu hơn.
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Chỉ cần Ngôi Lời của Thiên Chúa tỏ ý muốn là 
vạn vật được điều khiển cách hài hoà, nhờ đó 
mỗi vật hoạt động theo đặc tính riêng, đồng thời 
tất cả cùng tạo nên một trật tự duy nhất.

Xướng đáp Tb 12,6

X Hãy  chúc  tụng  Thiên  Chúa  và  tuyên  xưng 
Người trước toàn thể sinh linh
• về những điều tốt lành Người đã làm cho 
anh  em.
Đ Hãy  chúc  tụng  và  ca  ngợi  danh  Người  ! 
Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng 
tỏ  cho  mọi  người  biết.  Đừng ngần  ngại  xưng 
tụng Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Hc 44,12.16-45,5

Ca ngợi các bậc tổ tiên: từ ông Khanóc tới ông 
Môsê
Hiền nhân ca tụng các truyền thống tôn giáo của 
Ítraen trước một  thế  giới  chịu  ảnh hưởng văn  
minh Hylạp. Nhưng trên hết mọi sự, hiền nhân  
chiêm  ngưỡng  hoa  trái  của  đức  khôn  ngoan 
được Thiên Chúa ban cho con người,  nhất  là  
trong đời sống gương mẫu của các bậc tổ tiên  
hiển hách của dân tộc.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.

44, 1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị 
danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua 
các thế hệ.

2 Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người 
hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa:

16 Ông Khanốc đẹp lòng Đức Chúa và đã được 
đưa đi. Ông là tấm gương cho các thế hệ quay 
về với Thiên Chúa.
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17 Ông Nôê được xem là người công chính vẹn 
toàn ; trong thời thịnh nộ, ông đã trở thành một 
chồi non: nhờ có ông, mặt đất còn lại một số sót,
khi hồng thuỷ xảy ra.

18 Các giao ước vĩnh cửu đã được lập với ông
để không xác phàm nào còn bị hồng thuỷ tiêu 
diệt.
 
19 Ông Ápraham là người cha vĩ đại của muôn 
dân tộc, vinh quang của ông chẳng ai sánh tày.

20 Lề Luật của Đấng Tối Cao, ông hằng tuân 
giữ và ông được giao ước với Người. Nơi thân 
xác mình, ông đã lập giao ước, trong cơn thử 
thách, ông được nhìn nhận là trung thành.

21 Vì thế, Người thề hứa với ông: nhờ dòng dõi 
ông,  các  dân  tộc  được  chúc  lành.  Người  gia 
tăng dòng dõi ấy nhiều như bụi đất, tôn hậu duệ 
ông lên như những vì sao, cho họ được hưởng 
phần gia  nghiệp từ biển này cho tới  biển kia,
từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.
 
22 Với ông Ixaác, Người cũng bảo đảm như thế,
vì ông Ápraham, thân phụ của ông.
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23 Phúc lành của mọi người cũng như giao ước, 
Người đặt lên đầu ông Giacóp. Người cho ông 
cũng được hưởng phúc lành và ban cho ông xứ 
sở làm gia nghiệp. Người chia thành nhiều phần
và phân phát cho mười hai chi tộc.
 
45,  1  Rồi  từ  ông  Giacóp  xuất  phát  một  con 
người  phúc  hậu,  đẹp  lòng  mọi  người,  được 
Thiên Chúa và người đời thương mến, đó là ông 
Môsê. Nhớ đến ông là phải dâng lời chúc tụng.

2 Người cho ông vinh quang ngang hàng các 
thánh, cho ông nên vĩ đại khiến quân thù kinh 
hãi.

3 Vì lời  ông nói,  Người khiến các dấu lạ phải 
ngưng; Người làm cho ông được vẻ vang trước 
mặt các vua, ban cho ông các điều răn để truyền 
lại cho dân chúng và tỏ cho ông một chút vinh 
quang của Người.
 
4 Người thánh hoá ông vì ông tín thành và nhân 
hậu,  Người  chọn lựa  ông  trong  số  mọi  phàm 
nhân.
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5 Người  cho ông nghe thấy tiếng Người,  dẫn 
ông vào trong đám mây dày đặc, và, diện đối 
diện, ban cho ông các điều răn, đó là luật ban sự 
sống và thông hiểu, để dạy cho Giacóp biết giao 
ước, cho Ítraen biết các quyết định của Người.

Xướng đáp Đnl 6,4.7 ; 7,9 ; 6,5

X Nghe đây, hỡi Ítraen, anh em phải cẩn thận 
giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho anh 
em.
* Anh em phải biết rằng Người là Thiên Chúa 
trung thành, vẫn giữ giao ước và tình thương đối 
với những ai yêu mến Người.

Đ Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. *

Bài đọc 2

Từ đầu, Thiên Chúa đã làm cho mọi người nên 
công chính nhờ đức tin

Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, 
gửi tín hữu Côrinhtô.
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Chúng  ta  hãy  kiên  trì  theo  dõi  Phúc  Âm của 
Thiên Chúa trong lịch sử, xem Người đã thi ân 
giáng phúc như thế nào. Chúng ta hãy suy nghĩ 
những gì đã xảy ra từ thuở ban đầu. Nhờ đâu 
mà tổ phụ chúng ta là ông Ápraham đã được 
hưởng phúc lành? Không phải  vì  ông đã nhờ 
đức tin thi  hành sự công chính và hành động 
theo  sự thật  hay  sao?  Với  niềm tín  thác  vào 
Thiên Chúa, ông Ixaác đã biết trước chuyện sắp 
xảy ra, đã tự nguyện để mình được hiến dâng 
mình làm hy lễ. Vì sợ anh, ông Giacóp đã đành 
phải rời bỏ xứ sở để đi đến với ông Laban và 
phục vụ ông này ; sau đó, Thiên Chúa đã ban 
cho  ông  Giacóp  làm tổ  phụ  mười  hai  chi  tộc 
Ítraen.
 
Nếu ai thành tâm cân nhắc từng điều một, thì sẽ 
hiểu những hồng ân Thiên Chúa ban phong phú 
dường nào. Quả vậy, tất  cả các thầy tư tế và 
các thầy Lêvi, những kẻ phục vụ bàn thờ Thiên 
Chúa đều phát xuất từ ông Giacóp ; nhờ ông mà 
có Chúa Giêsu theo huyết nhục ; cũng nhờ ông 
mà có các vua chúa và thủ lãnh trong dòng tộc 
Giuđa. Nhưng các chi  tộc khác cũng không bị 
thua kém, vì Chúa đã hứa:  Dòng dõi ngươi sẽ 
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như sao trên trời. Vậy tất cả những ai được vinh 
quang và nên cao trọng, thì không phải do bản 
thân họ,  hay là những công trình hoặc những 
hành động của họ, nhưng do ý muốn của Thiên 
Chúa.  Phần  chúng  ta,  một  khi  được  kêu  gọi 
trong  Đức  Kitô  Giêsu  do  ý  muốn  của  Thiên 
Chúa. Chúng ta nên công chính, không nhờ bản 
thân chúng ta,  cũng không phải  nhờ sự khôn 
ngoan, sự hiểu biết,  lòng đạo đức hay những 
công việc chúng ta làm với tâm hồn thánh thiện, 
nhưng nhờ đức tin ; cũng nhờ đức tin này, từ 
đầu  Thiên  Chúa  toàn  năng  đã  làm  cho  mọi 
người được nên công chính. Kính dâng Người 
mọi  vinh  quang  đến  muôn  thuở  muôn  đời. 
Amen.
 
Vậy, thưa anh em, chúng ta phải làm gì đây? 
Chúng ta sẽ ngừng làm việc lành và từ bỏ đức ái 
hay sao? Xin đừng bao giờ để chúng ta làm như 
thế. Trái lại, chúng ta hãy mau mắn, ân cần và 
vui vẻ thực thi mọi việc lành. Chính Chúa, Đấng 
tác  tạo  mọi  loài,  luôn  hân  hoan  vui  mừng  vì 
những  công  trình  Người  thực  hiện.  Quả  thế, 
Người đã dùng quyền năng tối thượng vô song 
mà  thiết  lập  các  tầng  trời,  rồi  dùng  sự  khôn 
ngoan nhiệm mầu mà trang điểm chúng. Người 
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tách đất khỏi nước đang bao phủ mặt đất, và đặt 
nó trên nền tảng vững chắc là chính ý muốn của 
Người. Người truyền cho các thú vật xuất hiện 
trên trái  đất.  Người  dựng nên biển cả và các 
sinh vật sống trong đó, rồi định chỗ cho chúng.
 
Trên hết mọi sự, Thiên Chúa đã dùng bàn tay 
linh thiêng và trong sạch mà nặn ra con người 
giống hình ảnh Thiên Chúa ;  con người  ấy là 
sinh vật  tuyệt  vời  và ưu việt  nhờ có trí  thông 
minh. Quả thế, Thiên Chúa phán:  Chúng ta sẽ 
làm ra con người giống hình ảnh chúng ta, giống  
như chúng ta ; Thiên Chúa sáng tạo con người,  
Thiên Chúa sáng tạo họ có nam có nữ. Vậy, khi 
hoàn tất những việc đó, Thiên Chúa thấy thế là 
tốt đẹp. Người ban phúc lành cho họ và phán: 
Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều . Chúng ta hãy 
xem: Chúa đã lấy những việc tốt đẹp mà trang 
điểm cho mọi người công chính. Người lấy làm 
vui sướng vì đã trang điểm cho họ như thế. Vậy, 
trước mẫu gương đó,  chúng ta hãy mau mắn 
thực thi ý của Người và hết sức thực hiện những 
việc công chính.

Xướng đáp x. Đn 9,4 ; Rm 8,28
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X Đức Chúa là Thiên Chúa mạnh mẽ và trung 
thành, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa 
với những kẻ yêu mến Người
• và  tuân  giữ  các  mệnh  lệnh  Người  ban.
Đ Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho 
những ai yêu mến Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời 
cầu  khẩn,  nguyện  xin  Chúa  dủ  thương  chấp 
nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những 
việc  phải  làm  và  đủ  sức  thi  hành  trọn  vẹn. 
Chúng con cầu xin…
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TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào sách Đệ nhị luật 

Còn hơn cả sách của Ben Xira, sách Đệ nhị luật  
đáng được đọc riêng, như lời tựa của toàn thể  
các sách Cựu Ước. Quả vậy, đây là cuốn "sách 
bản lề" tóm lược cách tuyệt vời quá khứ, hiện tại  
và tương lai của Giao Ước.

Sách này còn được gọi là "Sách Luật", tìm thấy  
trong  Đền  Thờ  dưới  triều  vua  Giôsigia,  ít  lâu  
trước khi chế độ quân chủ tàn lụi và dân Chúa bị  
lưu  đày,  trong  những  hoàn  cảnh  bi  đát  được  
sách Các vua quyển 2 (ch. 22) thuật lại. Trước  
hết và trên hết, cuốn "Sách Luật" này là một tác  
phẩm có tính  truyền thống sâu xa.  Các lời  lẽ  
trong sách được đặt vào môi miệng ông Môsê,  
trước khi ông qua đời. Nhưng đó không phải chỉ  
là một kiểu văn chương ước lệ, trái lại tác giả rõ  
ràng có mục đích làm sống lại những giáo huấn 
mà nhà lập pháp vĩ đại muốn để lại cho người  
Ítraen. Tuy nhiên đây là một giáo huấn đã được  
canh tân theo tinh thần mới, tinh thần của các  
ngôn sứ.  Các ngài  là  những chứng nhân của 
Thiên Chúa đã giúp cho Ítraen vượt qua những 
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cuộc khủng hoảng trầm trọng trong lịch sử nhờ 
không ngừng đào sâu niềm tin của mình. Không  
những các ngài  giảng dạy về Giao Ước trong  
những hoàn cảnh  chính  trị,  xã  hội  và  kinh  tế  
hoàn toàn mới, nhưng nhất là còn khơi sâu thêm  
những nguyên tắc căn bản của Giao Ước : chỉ  
có một Thiên Chúa, phải có một lòng tin sắt đá,  
những đòi buộc của đời sống luân lý phải được  
gắn liền với tình nghĩa đối với Thiên Chúa, đã là  
thành phần của dân Chúa thì phải sống với nhau 
như anh em. Được thừa kế cách sống Giao Ước  
trong tinh thần tiến bộ này, đến lượt mình, tác  
giả Đệ nhị  luật  cũng muốn cho Lề Luật  được  
thấm nhuần tinh thần đó. 

Đàng  khác,  chính  nhờ  sách  Đệ  nhị  luật  mà  
chúng  ta  có  khái  niệm  đúng  đắn  về  lịch  sử 
thánh. Trước sách Đệ nhị luật, chưa hề có ai tìm 
cách  giải  thích  toàn  bộ  lịch  sử  từ  mối  tương 
quan giữa Thiên Chúa với dân của Người. Mọi  
biến  cố  đều được đọc  và  giải  thích  dưới  ánh  
sáng của Thiên Chúa toàn năng hoạt động trong  
lịch sử, tưởng thưởng dân Người khi họ cố gắng  
trung thành với Người, hay trừng phạt khi họ bất  
trung. Đó cũng sẽ là quan điểm của tất cả các  
ngôn sứ sử gia, đồ đệ của tác giả Đệ nhị luật.  
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Trước  khi  đọc  lại  lịch  sử  cứu  độ,  mong  rằng  
những chỉ dẫn trên đây giúp chúng ta nhận ra ý  
nghĩa  đích thực của lịch sử : qua biết bao sự  
kiện bề ngoài  xem ra mâu thuẫn, Thiên Chúa  
dùng dân Người để thực hiện kế hoạch vĩ dại  
của tình thương của Người đối với nhân loại. Đó  
cũng là sứ mạng Hội Thánh đang tiếp tục trong  
thế giới hôm nay.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Đnl 1,1,6-18

Những lời cuối cùng của ông Môsê

Phần đầu sách Đệ nhị luật là một bài diễn giảng  
dài, được gán cho ông Môsê để nhắc cho chúng  
ta  những nguyên tắc  căn bản của Giao Ước.  
Trong phần dẫn nhập sau đây, tác giả đề cập  
đến bổn phận của những người lãnh đạo trong  
dân.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

1 Đây là những lời ông Môsê nói với toàn thể 
Ítraen,  ở  bên kia  sông Giođan,  trong sa  mạc, 
trong thung lũng Arava, đối diện với Xúp, giữa 
Paran, Tôphen, Lavan, Khaxêrốt và Đi Daháp.  
6  "  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa của  chúng  ta,  đã 
phán với chúng ta tại núi Khôrếp như sau: "Các 
ngươi ở núi này đã lâu rồi.7 Hãy chuyển hướng 
và lên đường, đi tới núi người Emôri, và tới các 
dân chung quanh, ở thung lũng Arava, ở miền 
núi,  miền Sơphêla,  miền Neghép,  miền duyên 
hải, tới đất người Canaan, núi Libăng, cho đến 



MỤC LỤC

Sông Cả, là sông Êuphơrát.8 Đây, Ta trao đất 
đó cho các ngươi, hãy vào và chiếm hữu đất mà 
Đức  Chúa  đã  thề  với  cha  ông  các  ngươi,  là 
Ápraham, Ixaác và Giacóp, rằng Người sẽ ban 
cho họ và dòng dõi họ sau này." 
 
9 Thời ấy, tôi đã nói với anh em: "Một mình tôi 
không thể gánh vác anh em được.10 Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em nên 
đông đúc,  và hôm nay,  coi  đó:  anh em nhiều 
như sao trên trời.11 Nguyện Đức Chúa, Thiên 
Chúa của cha ông anh em, tăng số anh em lên 
gấp ngàn  lần  và  chúc  phúc  cho anh  em như 
Người  đã  phán  với  anh  em!12  Làm sao  một 
mình tôi gánh được những phiền hà, yêu sách, 
tranh tụng của anh em?13 Mỗi chi tộc của anh 
em hãy đề cử những người khôn ngoan, thông 
minh và từng trải, và tôi sẽ đặt họ làm đầu anh 
em."14 Anh em đã trả lời tôi rằng: "Điều ông đề 
nghị làm, hay đó! "15 Tôi đã chọn những người 
đứng  đầu  các  chi  tộc  của  anh  em,  là  những 
người khôn ngoan, từng trải, và đặt họ làm đầu 
anh em, làm người chỉ  huy một ngàn, chỉ  huy 
một  trăm,  chỉ  huy  năm  mươi,  chỉ  huy  mười 
người,  và làm ký lục cho mỗi chi  tộc của anh 
em.16 Thời ấy, tôi đã truyền cho các thẩm phán 
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của  anh  em rằng:  "Các  ông  hãy  nghe  những 
điều anh em đồng bào các ông kiện tụng, và hãy 
xử công minh giữa một người đồng bào với một 
người đồng bào, hoặc với một ngoại kiều ở với 
người ấy.17 Các ông đừng thiên vị ai trong khi 
xét  xử:  hãy  nghe người  nhỏ cũng như người 
lớn,  đừng  sợ  ai,  vì  xét  xử  là  việc  của  Thiên 
Chúa. Có vụ nào khó quá đối với các ông, thì 
các  ông hãy  trình  bày  với  tôi,  tôi  sẽ  nghe vụ 
đó."18 Thời ấy, tôi  đã truyền cho anh em mọi 
điều anh em phải làm.

Xướng đáp Đnl 10,17 ; 1,17

X Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Thần 
các thần, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả 
uý.
* Người là Đấng không thiên vị ai và không nhận 
quà hối lộ.
Đ Hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn ; 
đừng sợ ai vì xét xử là việc của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Sống hoà hợp và hiệp nhất
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Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám 
mục, tử đạo, gửi tín hữu Êphêxô.

Thật là một điều thích hợp, khi anh em dùng mọi 
cách mà tôn vinh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tôn 
vinh anh em, để một khi sống niềm vâng phục 
trọn hảo, nghĩa là tùng phục đức giám mục và 
hàng linh mục, anh em được thánh hoá qua mọi 
sự.
 
Tôi không truyền lệnh cho anh em như thể mình 
là một nhân vật quan trọng. Quả thế, tuy bị siềng 
xích vì danh Đức Giêsu Kitô, tôi vẫn chưa đạt tới 
sự hoàn thiện trong Người. Hiện nay, tôi mới bắt 
đầu làm môn đệ, nên tôi xin ngỏ lời với anh em 
như những bạn đồng môn của tôi. Chính tôi cần 
nhờ anh em củng cố nhờ đức tin và lời khuyên 
nhủ, nhờ sự nhẫn nại và thanh thản của anh em. 
Nhưng vì đức ái không cho phép tôi im lặng về 
vấn đề của anh em, nên tôi đi  bước trước để 
khuyên anh em sống hoà hợp với ý muốn của 
Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Kitô, Đấng gắn liền 
với cuộc đời chúng ta, là ý định của Chúa Cha, 
cũng như các giám mục, những người được cắt 
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đặt trên các miền đất trên thế giới, thì sống hoà 
hợp với ý của Đức Giêsu Kitô.
 
Do đó, anh em cần sống hoà hợp với ý của đức 
giám mục, như anh em đang làm. Các linh mục 
khả kính của anh em, những người xứng đáng 
trước nhan Thiên Chúa, cũng sống hoà hợp với 
đức giám mục như những dây đàn với cây đàn. 
Như vậy, khi anh em đồng tâm nhất trí và yêu 
thương nhau là anh em ca ngợi Đức Giêsu Kitô. 
Nhưng chính anh em cũng hãy trở nên như một 
ca đoàn,  để khi  hoà chung tiếng hát  nhờ biết 
sống hoà hợp với nhau và khi nhận lấy âm điệu 
của Thiên Chúa trong tinh thần hiệp nhất, anh 
em ca ngợi Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Như 
thế,  Chúa Cha sẽ lắng nghe anh em,  và qua 
những việc làm anh em làm, Người sẽ nhận ra 
anh em là chi thể của chính Con của Người. Vậy 
thật là hữu ích nếu anh em sống trong sự hiệp 
nhất  vẹn  toàn,  để  luôn  được  hiệp  thông  với 
Thiên Chúa.
 
Nếu chỉ trong một thời gian ngắn chính bản thân 
tôi đã gắn bó thân thiết với đức giám mục của 
anh em bằng một tình thân ái thiêng liêng chứ 
không mang tính loài người, thì tôi nghĩ rằng anh 
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em còn được hạnh phúc hơn biết  chừng nào! 
Anh em gắn bó với đức giám mục của anh em 
như Hội Thánh gắn bó với Đức Giêsu Kitô và 
Đức Giêsu Kitô với Chúa Cha, đến độ tất cả mọi 
sự trở nên hài hoà nhờ tinh thần hiệp nhất. Chớ 
có ai lầm tưởng: người nào không ở trong cung 
thánh, thì  không được hưởng bánh của Thiên 
Chúa.  Nếu lời  cầu  nguyện  của  hai  người  mà 
mạnh mẽ đến thế, thì lời cầu nguyện của đức 
giám mục và toàn thể Hội Thánh còn mạnh mẽ 
hơn biết chừng nào

Xướng đáp Ep 4,1.3-4

X Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng 
với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh 
em.
* Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà 
Thần Khí  đem lại,  bằng cách ăn ở thuận hoà 
gắn bó với nhau.

Đ Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như 
anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm 
hy vọng. *
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Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Đnl 4,18.32-40

Ông Môsê cảnh cáo dân.

Qua những mối tương quan giữa Thiên Chúa với  
dân Người,  Thiên Chúa tự mặc khải  Người là  
Đấng yêu thương chúng ta.  Giống như người  
Hípri  ngày xưa, chúng ta luôn cần được nghe  
những lời nhắc nhở này.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

1 Giờ đây, hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ 
và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em 
đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được 
sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà 
Đức Chúa,  Thiên Chúa của cha ông anh em, 
ban cho anh em.2 Anh em đừng thêm gì vào lời 
tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng 
phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên 
Chúa  chúng  ta,  mà  tôi  truyền  cho  anh  em.3 
Chính mắt anh em đã thấy điều Đức Chúa làm 
tại  Baan Pơo: mọi  kẻ theo Baan Pơo thì  Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa của  anh  (em),  đã  tiêu  diệt 
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không cho sống giữa anh (em).4 Còn anh em, 
những kẻ gắn bó với Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh em, thì hôm nay đều còn sống cả.
 
5 Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh 
chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa 
của tôi,  đã truyền cho tôi,  để anh em đem ra 
thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào 
chiếm hữu.6 Anh em phải giữ và đem ra thực 
hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là 
khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả 
những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ 
đại  này mới  là  một  dân khôn ngoan và thông 
minh! "7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần 
minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng 
ta,  ở gần chúng ta,  mỗi  khi  chúng ta kêu cầu 
Người?8  Có  dân  tộc  vĩ  đại  nào  được  những 
thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề 
Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? 
 
32 Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có 
trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên 
con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này 
đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ 
đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như 
vậy chăng?33 Có dân nào đã được nghe tiếng 
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Thiên  Chúa  phán  từ  trong  đám  lửa  như  anh 
(em) đã nghe, mà vẫn còn sống không?34 Hoặc 
có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một 
dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao 
thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã 
dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn 
táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
em, đã làm cho anh em tại Aicập, trước mắt anh 
(em) không?
 
35  Chính  anh  (em)  đã  được  cho  thấy  những 
điều đó, để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa 
và  ngoài  Người  ra  không  có  thần  nào  khác 
nữa.36 Từ trời,  Người  đã cho anh (em)  nghe 
tiếng  Người,  để  dạy  dỗ  anh  (em);  dưới  đất, 
Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của 
Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán 
ra  từ  trong  đám lửa.37  Bởi  vì  Người  đã  yêu 
thương cha ông anh (em),  nên sau các  ngài, 
Người đã chọn dòng dõi  các ngài,  và đã đích 
thân dùng sức mạnh lớn lao của Người đưa anh 
(em) ra khỏi Aicập.38 Người đã đuổi những dân 
lớn và mạnh hơn anh (em) cho khuất mắt anh 
(em),  để đưa anh (em) vào đất  của chúng và 
ban cho anh (em) đất ấy làm gia nghiệp, như 
anh (em) thấy hôm nay.



MỤC LỤC

39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm 
suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới 
đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ 
không có thần nào khác nữa.40 Anh (em) phải 
giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà 
hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh 
(em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được 
hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên 
đất  mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
vĩnh viễn ban cho anh (em)."

Xướng đáp x. Đnl 4,1 ; 31,19.20; Tv 80 (81),9
X Hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ của Đức 
Chúa, hãy ghi tạc vào lòng như viết vào sách ;
* Ta sẽ đưa các ngươi vào đất tràn trề,sữa và 
mật.
Đ Dân Ta hỡi, nghe đây Ta cảnh cáo ; Ítraen
 này, phải chi ngươi chịu nghe Ta. *

Bài đọc 2

Anh em hãy có lòng tin và lòng mến đối với Đức 
Kitô
Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám 
mục, tử đạo, gửi tín hữu Êphêxô.



MỤC LỤC

Anh em hãy cố gắng hội họp thường xuyên hơn 
để tạ ơn Thiên Chúa và ngợi khen Người. Vì khi 
anh em đến gặp gỡ nhau thường xuyên hơn thì 
sức mạnh của Xatan bị tiêu diệt, và sự phá hoại 
do nó gây nên ắt bị dẹp tan bởi anh em sống 
hiệp nhất trong đức tin. Không gì quý trọng hơn 
một nền hoà bình loai trừ được mọi cuộc giao 
tranh với kẻ thù trên trời và dưới đất. 
 
Trong những điều ấy, không gì là bí ẩn đối với 
anh em, nếu anh em có lòng tin và lòng mến 
hoàn hảo với Đức Giêsu Kitô. Đó là khởi đầu và 
cùng đích của cuộc sống: lòng tin khởi đầu, lòng 
mến là cùng đích. Khởi đầu và cùng đích hợp lại 
là Thiên Chúa, còn tất cả những điều khác liên 
quan tới đời sống công chính đều xuất phát từ 
đó. Không ai tuyên xưng đức tin mà lại phạm tội, 
không ai có lòng mến mà lại ghét người. Xem 
quả thì biết cây. Cũng vậy, người ta nhận biết 
những ai xưng mình là người của Đức Kitô qua 
các việc những người ấy làm. Quả thế, vấn đề 
không phải là tuyên xưng bây giờ, nhưng là bền 
đỗ trong đức tin cho đến cùng. 
 
Thà im lặng mà làm còn hơn nói mà không làm. 
Dạy dỗ là điều tốt nếu người ta làm điều người 
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ta nói. Chỉ có một thầy dạy là Đấng đã phán, và 
tất cả được dựng nên. Và cả những gì Người đã 
làm trong thinh lặng cũng xứng đáng với Chúa 
Cha. Ai có lời của Đức Giêsu thì có thể thực sự 
nghe cả sự thinh lặng của Người để nên hoàn 
thiện mà hành động bằng lời nói, và được người 
ta nhận biết nhờ sự tinh lặng của mình. Không 
có gì bí ẩn đối với Chúa, và cả những điều bí 
mật nhất của chúng ta cũng ở kề bên Người. 
Vậy chúng ta hãy làm mọi sự với ý thức rằng 
chính Người đang ở trong chúng ta,  Người là 
Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đang có và sẽ 
xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu chúng ta yêu 
mến Người cho phải đạo. 

Thưa anh em, anh em đừng lầm. Những kẻ phá 
hoại gia đình người khác sẽ không được Nước 
Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Xướng đáp Cl 3,17 ; 1 Cr 10,31b

X Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói 
nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người
• mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Đ Anh  em  hãy  làm  tất  cả  để  tôn  vinh  Thiên 
Chúa, và hãy nhờ Chúa Giêsu. *
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BA
Bài đọc 1 Đnl 6,4-25

Luật yêu thương

Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu đòi hỏi  
bản văn dùng chữ "ghen tương" ,  đòi  hỏi  căn  
bản của tình yêu ấy là : chúng ta phải đem tình  
yêu đáp lại tình yêu. Ngay từ thời xa xưa trước  
khi có Tin Mùng, truyền thống Dothái đã nhận ra  
trong bản văn này điều răn quan trọng nhất. Và  
điều này đã được chính Đức Giêsu dùng tất cả  
quyền bính của mình để xác nhận lại.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

4 Nghe đây, hỡi Ítraen!  Đức Chúa, Thiên Chúa 
chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.5 Hãy yêu mến 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng 
hết  dạ,  hết  sức anh (em).6 Những lời  này tôi 
truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi 
tạc vào lòng.7 Anh (em) phải lặp lại những lời ấy 
cho  con  cái,  phải  nói  lại  cho  chúng,  lúc  ngồi 
trong  nhà  cũng  như lúc  đi  đường,  khi  đi  ngủ 
cũng như khi thức dậy,8 phải buộc những lời ấy 
vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu,9 
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phải  viết  lên khung cửa nhà anh (em),  và lên 
cửa thành của anh (em). 
 
10  Khi  Đức Chúa,  Thiên  Chúa của anh (em), 
đưa anh (em) vào đất Người đã thề với cha ông 
anh (em),  là  ông Ápraham,  ông Ixaác  và  ông 
Giacóp,  rằng Người sẽ ban cho anh (em);  khi 
anh (em) được những thành lớn và đẹp mà anh 
(em) đã không xây,11 những nhà đầy mọi thứ 
của cải mà anh (em) đã không để vào đó, những 
bể nước đào sẵn mà anh (em) đã không đào, 
những vườn nho và vườn ôliu mà anh (em) đã 
không  trồng;  khi  anh  (em)  được  ăn  uống  no 
nê,12 thì phải ý tứ đừng quên Đức Chúa, Đấng 
đã đưa anh (em) ra khỏi đất Aicập, khỏi cảnh nô 
lệ.13  Chính  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa  của  anh 
(em),  là  Đấng  anh  (em)  phải  kính  sợ;  chính 
Người  là Đấng anh (em) phải  phụng thờ;  anh 
(em) sẽ nhân danh Người mà thề. 
 
14 Anh em không được theo những thần khác 
trong số các thần của các dân chung quanh anh 
em,15 vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
Đấng  ở  giữa  anh  (em),  là  một  vị  thần  ghen 
tương;  hãy  coi  chừng  kẻo  Đức  Chúa,  Thiên 
Chúa của anh (em),  nổi  cơn thịnh nộ với anh 
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(em) và tiêu diệt anh (em), không còn cho sống 
trên mặt đất.16 Anh em  đừng thách thức Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em, như anh em đã 
thách  thức  ở Maxa.17  Phải  cẩn  thận  giữ  các 
mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
em, cũng như các thánh ý và thánh chỉ Người 
đã truyền cho anh (em).18 Anh (em)  phải làm 
điều Đức Chúa coi là ngay thẳng và tốt lành, để 
anh (em) được hạnh phúc và được vào chiếm 
hữu miền đất tốt tươi mà Đức Chúa đã thề hứa 
với cha ông anh (em):19 Đức Chúa sẽ đẩy lui 
mọi  kẻ  thù  của  anh  (em)  cho  khuất  mắt  anh 
(em), như Người đã phán. 
 
20 Mai ngày khi con anh (em) hỏi anh (em) rằng: 
"Vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà 
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho 
quý  vị?  "21  Anh  (em)  sẽ  trả  lời  cho  con  anh 
(em): "Chúng ta xưa làm nô lệ cho Pharaô bên 
Aicập, nhưng Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa 
chúng ta ra khỏi Aicập.22 Trước mắt chúng ta, 
Đức Chúa đã thực hiện những điềm thiêng dấu 
lạ  lớn  lao  và  khủng  khiếp,  phạt  Aicập,  phạt 
Pharaô và tất cả triều đình vua ấy.23 Còn chúng 
ta, Người đã đưa ra khỏi đó, để dẫn chúng ta 
vào và ban cho chúng ta đất Người đã thề hứa 
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với  cha ông chúng ta.24 Đức Chúa đã truyền 
cho chúng ta  đem ra thực hành tất  cả những 
thánh chỉ này và kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa 
chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc mọi ngày 
và để Người cho chúng ta được sống, như ngày 
hôm nay.25 Chúng ta sẽ là người công chính, 
nếu chúng ta lo đem ra thực hành tất cả mệnh 
lệnh  này  trước  nhan  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa 
chúng ta, như Người đã truyền cho chúng ta."

Xướng đáp Tv 18 (19),8.9b ; Rm 13,8b.10b

X Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho 
tâm hồn ; thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho 
người dại nên khôn.
• Mệnh lệnh Chúa xiết  bao minh bạch, cho 
đôi mắt rạng ngời.
Đ Ai  yêu người,  thì  đã chu toàn Lề Luật,  yêu 
thương là chu toàn Lề Luật vậy. *

Bài đọc 2

Ai giải thích nổi mối dây ràng buộc của lòng mến 
Thiên Chúa?
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Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám 
mục, tử đạo, gửi tín hữu Êphêxô.
 
Ai có lòng mến trong Đức Kitô, hãy thực hành 
những điều Đức Kitô truyền. Ai giải thích nổi mối 
dây  ràng buộc của lòng mến Thiên Chúa? Ai 
diễn tả được vẻ đẹp huy hoàng của lòng mến 
ấy? Lòng mến đưa chúng ta tới chiều cao khôn 
tả. Lòng mến gắn chặt chúng ta với Thiên Chúa, 
lòng mến che phủ muôn vàn tội lỗi.  Lòng mến 
chịu đựng tất cả, bao dung tấ cả một cách kiên 
nhẫn;  trong lòng mến không có  gì  nhơ nhớp, 
không một chút kiêu căng; lòng mến không chấp 
nhận chia rẽ, không xúi giục nổi loạn; lòng mến 
làm  mọi  sự  trong  tinh  thần  hoà  hợp;  tất  cả 
những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều 
được hoàn thiện nhờ lòng mến. Không có lòng 
mến thì chẳng có gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. 
Vì yêu thương, Chúa đã nhận lấy chúng ta; bởi 
tình thương của Người đối  với  chúng ta,  Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chng ta, theo ý định của Thiên 
Chúa, đã đổ máu mình ra vì chúng ta, và hiến 
dâng thân xác mình cho thân xác chúng ta, linh 
hồn mình cho linh hồn chúng ta.
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Anh em thân mến, anh em đã thấy đức ái thật 
lớn lao và lạ lùng. Sự trọn lành của đức ái thật 
khôn tả. Ai là người xứng hợp để sống trong đức 
ái, nếu không phải là những kẻ được Thên Chúa 
làm  cho  xứng  đáng?  Vậy  chúng  ta  hãy  cầu 
nguyện, xin Chúa thương ban cho ta sống tình 
bác ái thoát khỏi mọi xu hướng phàm tục, không 
bị ai trách cứ. Mọi thế hệ từ Ađam trở đi đã qua 
đi; nhưng những ai thành toàn trong đức ái nhờ 
ơn Thiên Chúa, thì  được ở nơi  dành cho các 
thánh.  Họ sẽ được xuất  hiện trong Nước của 
Đức  Kitô  khi  Người  đến  viếng  thăm,  vì  Sách 
Thánh đã chép: Hãy đi vào phòng đóng cửa lại,  
hãy ẩn mình trong giây lát  cho tới  lúc trận lôi  
đình qua đi. Bấy giờ Ta sẽ nhớ đến ngày tốt lành  
mà đưa các ngươi lên khỏi huyệt.
 
Anh em thân mến, phúc cho chúng ta nếu chúng 
ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống trong đức 
ái; để nhờ đức ái, chúng ta được tha thứ tội lỗi. 
Quả thế, Sách Thánh đã ghi:  Hạnh phúc thay,  
kẻ lỗi  lầm mà được tha  thứ,  người  có tội  mà  
được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa  
không hạch tội, và lòng trí  chẳng chút gian tà. 
Lời  chúc  phúc  đó  dành  cho  những  kẻ  được 
Thiên  Chúa  tuyển  chọn  nhờ  Đức  Giêsu  Kitô, 
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Chúa chúng ta.  Xin  tôn  vinh  Thiên  Chúa đến 
muôn đời. Amen.
 
Xướng đáp 1 Ga 4,16.7a

X Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của 
Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu 
đó.
*  Ai  ở  lại  trong  tình  yêu thì  ở  lại  trong  Thiên 
Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Đ Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 
bắt nguồn từ Thiên Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Đnl 7,6-14; 8,16)

Dân được Thiên Chúa tuyển chọn

Mầu  nhiệm  cao  cả  nhất  của  tình  yêu  Thiên  
Chúa, đó là việc Người tuyển chọn một dân nhỏ  
bé giữa  bao nhiêu  dân  khác  để đặc  biệt  yêu  
thương và ban phúc lành. Ngày nay ranh giới  
chủng tộc của dân được tuyển chọn này không  
còn nữa, nhưng bất kỳ ai tin đều có thể gia nhập  
dân  được  Thiên  Chúa  tuyển  chọn.  Chúng  ta  
được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử là do lòng  
ưu ái của Người. Lời mời gọi Người gửi đến từng  
người làm biến đổi thân phận của mỗi chúng ta.  
Thiên.  Chúa quả thực là Cha chúng ta,  chính  
Người ban cho ta sự sống của Người.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.
7, 6 Anh (em) là một dân thánh hiến cho Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em). ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của anh (em) đã chọn anh (em) từ 
giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc 
quyền sở hữu của Người.
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7 Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn 
anh em, không phải  vì  anh em đông hơn mọi 
dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các 
dân.8 Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và 
để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức 
Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải 
thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaô, 
vua Aicập.9 Anh (em) phải biết rằng Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là 
Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế 
hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối 
với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh 
lệnh của Người.10 Còn ai  thù ghét Người,  thì 
Người  nhằm  chính  bản  thân  nó  mà  trả  đũa, 
khiến  nó  phải  chết;  với  kẻ  thù  ghét  Người, 
Người không trì  hoãn, Người nhằm chính bản 
thân nó mà trả đũa.11 Vậy anh (em) phải tuân 
giữ  các  mệnh lệnh,  thánh  chỉ,  quyết  định  mà 
hôm nay tôi  truyền cho anh (em) đem ra thực 
hành.  
 
12 Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành 
các quyết định này, thì bù lại, đối với anh (em), 
Đức Chúa,  Thiên  Chúa của anh (em),  sẽ  giữ 
giao ước và tình thương mà Người đã thề hứa 
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với cha ông anh (em).13 Người sẽ yêu thương 
anh (em), chúc phúc cho anh (em), sẽ làm cho 
anh (em) nên đông đúc.  Người  sẽ chúc phúc 
làm cho lòng dạ và đất đai của anh (em) sinh 
hoa kết quả: lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, 
lứa chiên, ở trên đất mà Người đã thề với cha 
ông anh (em) là sẽ ban cho anh (em).14 Anh 
(em) sẽ được phúc lành hơn mọi dân, và giữa 
anh (em) không đàn ông, đàn bà nào không có 
khả năng sinh con, gia súc của anh (em) cũng 
vậy.  
 
8,  1 Tất  cả mệnh lệnh mà tôi  truyền cho anh 
(em) hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành 
để anh em được sống, được trở nên đông đúc 
và được vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã 
thề hứa với cha ông anh em.2 Anh (em) phải 
nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn 
mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) 
phải  cùng cực;  như vậy Người  thử thách anh 
(em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) 
có giữ các mệnh lệnh của Người hay không.3 
Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, 
rồi  đã cho anh (em) ăn manna là của ăn anh 
(em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng 
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chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận 
biết  rằng  người  ta  sống  không  chỉ  nhờ  cơm 
bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức 
Chúa  phán  ra.4  Bốn  mươi  năm  qua,  áo  anh 
(em)  mặc  đã  không  rách,  chân  anh  (em)  đã 
không sưng lên.
 
5 Suy nghĩ lại, anh (em) phải nhận biết rằng Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em), giáo dục anh 
(em), như một người giáo dục con mình.6 Anh 
(em) phải giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của anh (em), mà đi theo đường lối 
của Người và kính sợ Người.

Xướng đáp 1 Ga 4,10b.16a ; x. Is 63,8b.9b

X Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai 
Con  của  Người  đến  làm  của  lễ  đền  tội  cho 
chúng  ta.
* Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi 
chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Đ Đối với chúng ta, Thiên Chúa đã là một vị cứu 
tinh ; vì yêu mến, chính Người đã chuộc chúng 
ta về. *
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Bài đọc 2

Này chính Ta sẽ cứu dân Ta

Trích Hiến chế tín lý Ánh Sáng muôn dân của 
Công đồng Vaticanô II về Hội Thánh.

Do ý định khôn ngoan và nhân hậu, ý định hoàn 
toàn tự do và mầu nhiệm, Chúa Cha hằng hữu 
đã sáng tạo cả thế giới, và quyết định nâng con 
người lên, cho con người tham dự vào sự sống 
thần linh. Người không bỏ rơi những ai vì liên 
đới với Ađam mà đã sa ngã, nhưng luôn trợ giúp 
để họ đạt  tới  ơn cứu độ,  nhờ chiêm ngưỡng 
Đức Kitô cứu thế, Đấng là hình ảnh Thiên Chúa 
vô hình, là  trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ  
tạo. Từ muôn đời, Chúa đã biết trước những kẻ 
được Người tuyển chọn và đã tiền định cho họ 
trở  nên  đồng  hình  đồng  dạng  với  Con  của 
Người,  để Con của Người làm trưởng tử giữa  
một đàn em đông đúc. 
 
Vậy Chúa Cha đã muốn quy tụ trong Hội Thánh 
những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Hội Thánh này 
đã được tiên báo bằng hình bóng từ buổi khai 
nguyên của thế giới,  được chuẩn bị  một cách 
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tuyệt vời trong lịch sử dân Ítraen và trong Cựu 
Ước, được thiết lập trong thời sau hết, được tỏ 
hiện  khi  nhận  lãnh  Thánh  Thần  và  sẽ  được 
thành tựu vẻ vang vào ngày tận thế. Khi ấy, theo 
lời các thánh giáo phụ, mọi người công chính từ 
Ađam  trở  đi,  từ  Aben  công  chính  đến  người 
được tuyển chọn cuối cùng, tất cả sẽ được quy 
tụ  bên Chúa Cha trong Hội  Thánh phổ quát.  
Những người  chưa đón nhận  Tin  Mừng cũng 
được thuộc về dân Thiên Chúa bằng nhiều cách 
khác nhau.
 
Trước hết là dân tộc đã được tặng ban giao ước 
và lời hứa, từ dân tộc đó, Đức Giêsu đã sinh ra 
trong  thân  phận  phàm  nhân.  Đây  là  dân  tộc 
được Thiên Chúa tuyển chọn và rất  mực yêu 
quý vì cha ông họ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã 
ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề hối tiếc. 
Nhưng chương trình cứu độ của Thên Chúa còn 
bao gồm cả những người  đã  nhận biết  Đấng 
Tạo Hoá, trong đó trước tiên phải kể đến những 
người Hồi giáo. Họ tuyên xưng mình giữ đức tin 
của tổ phụ Ápraham, và cùng với chúng ta, họ 
tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và nhân hậu, 
Đấng sẽ xét xử loài người trong ngày sau hết.  
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Còn đối với những ai qua những hình bóng đang 
tìm kiếm một Thiên Chúa mà họ không biết, thì 
chính Thiên Chúa cũng chẳng ở xa họ, vì Người 
là  Đấng ban cho mọi  người  sự sống,  hơi  thở  
cũng như mọi thứ khác, và vì Người là Đấng cứu  
độ hằng mong muốn cho mọi người được cứu  
rỗi.
 
Thật vậy, có những người không biết Tin Mừng 
Đức Kitô và Hội Thánh của Người, nhưng không 
do lỗi của họ. Nếu họ thành tâm tìm kiếm Thiên 
Chúa và nhờ ân sủng tác động mà cố gắng chu 
toàn thánh ý của Người, được bày tỏ qua mệnh 
lệnh của lương tâm, thì họ có thể đạt tới sự sống 
đời đời. 
 
Những ai không do lỗi của mình mà chưa đạt tới 
sự nhận biết minh nhiên về Thiên Chúa, nhưng 
nhờ ơn Thiên Chúa vẫn cố gắng sống đời chính 
trực, thì Thiên Chúa quan phòng không từ chối 
ban  ơn  trợ  giúp  cần  thiết  để  cứu  độ  những 
người ấy.
 
Quả vậy, Hội  Thánh coi  tất  cả những gì  thiện 
hảo và chân thật nơi những người ấy như giai 
đoạn chuẩn bị để đón nhận Tin Mừng, và như 
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quà tặng của Đấng chiếu soi mọi người, để cuối 
cùng họ có được sự sống.

Xướng đáp Ep 1,9b-10 ; Cl 1,19-20a

X Điều Thiên Chúa đã định từ trước, là đưa thời 
gian tới hồi viên mãn, là quy tụ dưới quyền một 
thủ lãnh là Đức Kitô
• hết thảy mọi loài trong trời đất.
Đ Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên 
mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ 
Người mà làm cho hết thảy mọi loài trong trời 
đất được hoà giải với mình. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Đnl 9,7-21.25-29

Lời khẩn cầu của ông Môsê

Trong  quá  khứ,  dân Thiên  Chúa không có  gì  
đáng để Người cho hưởng lòng ưu ái của Người.  
Tệ hơn nữa, lòng ưu ái đó thường chỉ được đáp  
lại bằng thái độ hoài nghi và tội lỗi. đó cũng là  
câu chuyện của mỗi người chúng ta.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

7 Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) 
đã chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi 
đất Aicập cho đến khi tới đây, anh em đã phản 
nghịch  chống  lại  Đức  Chúa.8  Tại  núi  Khôrếp, 
anh em đã chọc giận Đức Chúa, và Người đã 
nổi cơn thịnh nộ với anh em đến nỗi muốn tiêu 
diệt anh em.9 Khi lên núi để nhận các bia đá, 
những tấm bia giao ước mà Đức Chúa đã lập 
với anh em, tôi đã ở trên núi bốn mươi ngày bốn 
mươi đêm, không ăn bánh, không uống nước.10 
Đức Chúa đã ban cho tôi hai bia đá do ngón tay 
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Thiên Chúa viết, trên đó có mọi lời Đức Chúa đã 
phán  với  anh  em trên  núi,  từ  trong  đám lửa, 
trong ngày đại hội.
 
11  Sau  bốn  mươi  ngày  bốn  mươi  đêm,  Đức 
Chúa ban cho tôi hai bia đá, là những tấm bia 
giao ước.12 Bấy giờ,  Đức Chúa phán với  tôi: 
"Đứng  lên!  Mau  xuống  khỏi  đây,  vì  dân  của 
ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa ra 
khỏi Aicập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường 
Ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một 
tượng để thờ."13 Đức Chúa phán với  tôi:  "Ta 
thấy rằng dân này là một dân cứng cổ.14 Cứ để 
mặc Ta làm, Ta sẽ tiêu diệt chúng, sẽ xoá tên 
chúng không còn dấu vết trong thiên hạ. Nhưng 
Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và 
đông hơn chúng." 

15 Tôi đã quay xuống núi, bấy giờ núi đang bốc 
lửa, hai tay tôi cầm hai tấm bia giao ước.16 Tôi 
đã  thấy  anh  em  phạm  tội  nghịch  cùng  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em: anh em đã đúc 
tượng một con bê để thờ, anh em đã vội đi ra 
ngoài con đường Đức Chúa đã truyền cho anh 
em đi.17 Tôi bèn nắm lấy hai bia đá, dùng hai 
tay mà ném, và đập vỡ hai tấm bia đó trước mắt 
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anh em.18 Tôi  đã phục xuống trước mặt Đức 
Chúa; như lần trước, suốt bốn mươi ngày bốn 
mươi  đêm,  tôi  không  ăn  bánh,  không  uống 
nước, vì mọi tội anh em đã phạm, khi làm điều 
dữ trái mắt Đức Chúa mà trêu giận Người.
 
19 Ấy vì tôi kinh hãi cơn thịnh nộ và trận lôi đình 
của Đức Chúa đang bùng lên chống lại anh em, 
đến nỗi Người muốn tiêu diệt anh em; nhưng cả 
lần này nữa Đức Chúa cũng nhận lời tôi.20 Với 
ông Aharon, Đức Chúa cũng nổi cơn thịnh nộ dữ 
dội,  đến nỗi muốn tiêu diệt ông ấy; lúc đó, tôi 
cũng cầu xin cho ông Aharon nữa.21 Còn sản 
phẩm tội lỗi anh em đã làm ra, là con bê, tôi đã 
lấy, bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến 
nhuyễn  thành  bụi,  rồi  ném  bụi  đó  xuống  khe 
nước từ núi chảy ra.
 
25 Tôi đã phục xuống trước mặt Đức Chúa, suốt 
bốn  mươi  ngày  bốn  mươi  đêm  tôi  đã  phục 
xuống, vì Đức Chúa đã nói đến chuyện tiêu diệt 
anh em.26 Tôi cầu xin Đức Chúa và thưa rằng: 
"Lạy Chúa là Đức Chúa, xin đừng huỷ diệt dân 
ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao 
của Ngài để giải  thoát,  và đã ra tay uy quyền 
đưa ra khỏi Aicập.27 Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài 
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là ông Ápraham, ông Ixaác và ông Giacóp, xin 
đừng để ý đến sự ngoan cố, sự gian ác và tội 
của dân này,28 kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã 
đưa chúng con ra,  người  ta  lại  nói:  "Chính vì 
Đức  Chúa  đã  không  thể  đưa  chúng  vào  đất 
Người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét 
chúng mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng 
trong sa mạc!29 Thế nhưng đó là dân Ngài, cơ 
nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh 
tay uy quyền đưa ra khỏi đất Aicập."

Xướng đáp x. Xh 32,11.13-14 ; 33,17

X Ông Mõsê đến trước nhan Đức Chúa là Thiên 
Chúa của ông và cầu nguyện rằng : "Lạy Chúa, 
tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài 
? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ ; xin Ngài nhớ đến 
các tôi  tớ  Ngài  là  Ápraham,  Ixaác  và Giacóp. 
Ngài đã thề với các vị ấy rằng sẽ ban cho các vị 
miền đất đầy sữa và mật."
• Đức  Chúa  đă  thương,  không  giáng  phạt 
dân Chúa như Người đã ngăm đe.
Đ Đức Chúa phán với  ông Môsê :  "Ngươi  đã 
được nghĩa với Ta và Ta biết đích danh ngươi."
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Bài đọc 2

Đức Kitô là Đấng hằng sống để chuyển cầu cho 
chúng ta
Trích  thư  thánh  Phungienxiô,  giám  mục 
Rútpê.
Trước hết, phải để ý đến diều này: trong câu kết 
những lời nguyện chúng ta đọc: Nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Con Chúa, Chúa chúng ta.. chứ không đọc: 
nhờ Chúa Thánh Thần. Hội Thánh thường cầu 
nguyện như thế, không phải vô cớ, mà vì mầu 
nhiệm sau đây: Con người Giêsu Kitô đã trở nên 
Đấng  Trung  Gian  giữa  Thiên  Chúa  và  loài  
người,  trở nên vị  tư tế đời đời theo phẩm trật  
Menkixêđê.  Khi  đổ  máu  mình  ra  mà  hiến  tế 
chính mình, Đức Giêsu Kitô đã vào cung thánh 
chỉ  một  lần,  không phải  là  cung thánh do tay  
người làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình ảnh 
của cung thánh thật, nhưng Người vào chính cõi 
trời,  nơi  Người  ngự bên  hữu Thiên Chúa mà 
chuyển cầu cho chúng ta. 
 
Khi xem xét nhiệm vụ đó của vị thượng tế, thánh 
Phaolô Tông Đồ nói:  Nhờ Người, chúng ta hãy 
luôn luôn dâng lời  ngợi  khen làm lễ dâng lên  
Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng  
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Danh Thánh. Nhờ Người, chúng ta dâng lời ngợi 
khen và cầu nguyện làm lễ tế dâng lên Thiên 
Chúa, vì nhờ Người chịu chết mà chúng ta được 
giao hoà với Thiên Chúa, trong khi chúng ta còn 
là  những kẻ  thù  nghịch  với  Thiên  Chúa.  Nhờ 
Người, Đấng đă đoái thương trở thành hy lễ cho 
chúng ta, để hy lễ của chúng ta được đẹp lòng 
Thiên  Chúa.  Vì  vậy,  thánh  Phêrô  khuyên  nhủ 
chúng ta  rằng:  Hãy để  cho Thiên  Chúa dùng 
anh em như những viên dá sống động mà xây  
nên ngôi  đền thờ thiêng liêng,  và hãy để cho  
Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh,  
dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người,  
nhờ Đức Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta 
lại  thưa với  Thiên Chúa Cha:  Nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. 
 
Vì vậy, khi đề cập đến chức tư tế thì cũng chính 
là  trình  bày  mầu  nhiệm  nhập  thể  của  Chúa 
Giêsu. Đó là mầu nhiệm của Con Thiên Chúa 
vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút 
bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ; với thân nô lệ 
đó,  Người  còn hạ mình  vâng lời  cho đến nỗi 
bằng lòng chịu chết; điêu đó có nghĩa là Người 
trở nên thua kém, nhỏ bé hơn các thiên thần 
trong một thời gian ngắn, dù xét về thần tính, 
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Người  ngang  hàng  với  Chúa  Cha.  Thật  đúng 
như vậy,  trong khi  Chúa Con ngang hàng với 
Chúa Cha xét về thần tính thì Chúa Con trở nên 
nhỏ bé hơn do việc Người đoái thương trở nên 
giống phàm nhân. Chính Chúa Con đã làm cho 
mình ra nhỏ bé hơn khi Người hoàn toàn trút bỏ 
vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Hơn nữa, hành 
động Đức Kitô làm cho mình ra nhỏ bé chính là 
việc Người  trút  bỏ vinh quang;  và việc Người 
hoàn toàn trút bỏ vinh quang cũng chính là việc 
Người mặc lấy thân nô lệ. 
 
Đức Kitô vẫn là Thiên Chúa, là Con Một Thiên 
Chúa, nên khi chúng ta dâng các lễ tế lên Chúa 
Cha,  thì  cũng dâng lên Người.  Tuy nhiên,  khi 
mặc lấy thân nô lệ, Người đã trở thành tư tế, để 
nhờ Người,  chúng ta  có  thể  tiến dâng của lễ 
sống động, thánh thiện, và đẹp lòng Thiên Chúa. 
Tuy nhiên, nếu Đức Kitô đã không trở thành của 
lễ cho chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng có thể 
dâng của lễ lên Thiên Chúa: trong Người, bản 
tính tự nhiên của loài người chúng ta là của lễ 
đích thật mang lại ơn cứu độ. 
 
Thật  vậy,  khi  chúng  ta  tỏ  cho  thấy  lời  cầu 
nguyện của chúng ta được dâng lên nhờ vị tư tế, 
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Chúa  chúng  ta,  là  chúng  ta  tuyên  xưng  rằng 
thân xác tự nhiên của chúng ta thực sự ở trong 
Người, như thánh Phaolô Tông Đồ nói: Thượng 
tế nào cũng là người được chọn trong số người  
phàm,  và  được  đặt  lên  làm đại  diện  cho  loài  
người,  trong  các  mới  tương  quan  với  Thiên  
Chúa, để dâng tế phẩm cũng như lễ vật đền tội. 
Thật vậy, khi chúng ta đọc: Con Chúa, chúng ta 
thêm:  Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,  
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đó là chúng ta 
nhớ lại sự duy nhất vốn có nơi Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, thật rõ ràng 
là chính Đức Kitô, Đấng thi hành nhiệm vụ tư tế 
cho chúng ta cũng là Đấng cùng có một bản tính 
duy nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Xướng đáp Dt 4,16.14

X Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Thiên Chúa là 
nguồn ân sủng
• để được xót  thương và lãnh ơn trợ  giúp 
mỗi khi cần.
Đ Bởi có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng 
qua  các  tầng  trời  là  Đức  Giêsu,  Con  Thiên 
Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng 
đức tin. *
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Đnl 10,12-11,26-28
Lựa chọn độc nhất

Đối  với  một  người  Ítraen,  từ  thời  rất  xa  xưa,  
phép  cắt  bì  là  dấu  cho  thấy  một  người  được  
nhận vào đoàn dân Thiên Chúa. Vì con tim tiêu  
biểu cho đời sống nội tâm, nên khi mời gọi cắt bì  
con tim, sách Đệ nhị luật mở ra một con đường 
mới dẫn đến cái tâm của đạo. Sống đạo không 
phải là làm một số nghi thức, nhưng trên hết mọi  
sự là có được một tinh thần mới.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

10, 12 Giờ đây, hỡi Ítraen, nào Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh (em), có đòi hỏi anh (em) điều gì 
khác đâu,  ngoài  việc phải  kính sợ Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em), đi theo mọi đường lối 
của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, 
hết dạ,13 giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và 
các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh 
(em) hôm nay, để anh (em) được hạnh phúc? 
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14 Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em),  làm 
chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và 
muôn loài trong đó.15 Nhưng chỉ có cha ông của 
anh (em) là  được Đức Chúa đem lòng quyến 
luyến yêu thương; sau các ngài, giữa muôn dân, 
Người đã chọn dòng dõi các ngài tức là anh em, 
như anh em thấy ngày hôm nay.16 Vậy anh em 
hãy cắt bì  tâm hồn anh em và đừng cứng cổ 
nữa,17 vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là 
Thần các thần, là Chúa các chúa, là Thiên Chúa 
vĩ đại, dũng mãnh, khả uý, là Đấng không thiên 
vị ai  và không nhận quà hối lộ,18 là Đấng xử 
công minh cho cô nhi quả phụ, và yêu thương 
ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc.19 Anh em 
phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng 
là ngoại kiều ở đất Aicập.
 
20 Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
là Đấng anh (em) phải kính sợ; chính Người là 
Đấng anh (em) phải phụng thờ; anh (em) phải 
gắn  bó  với  Người;  anh  (em)  sẽ  nhân  danh 
Người mà thề;21 chính Người là Đấng anh (em) 
phải  ca tụng;  chính Người  là  Thiên Chúa của 
anh  (em),  Đấng  đã  làm cho  anh  (em)  những 
điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh 
(em) đã thấy đó.22 Cha ông của anh (em) chỉ có 



MỤC LỤC

bảy mươi người khi  xuống Aicập,  mà bây giờ 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em),  đã làm 
cho anh (em) nên nhiều như sao trên trời.
 
11, 1 Anh (em) phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh (em), và mọi ngày phải giữ điều 
Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và 
mệnh lệnh của Người.2 Hôm nay, anh em chứ 
không phải con cái anh em, những kẻ không biết 
và không thấy anh em biết bài học Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh em, đã dạy, biết sức mạnh 
lớn  lao  và  cánh  tay  mạnh  mẽ  uy  quyền  của 
Người;3 anh em biết những dấu lạ và hành động 
Người đã làm ngay tại Aicập chống lại Pharaô, 
vua Aicập, và cả nước vua ấy;4 anh em biết việc 
Người đã làm chống quân đội  Aicập cùng với 
chiến mã và chiến xa của chúng, khi Người cho 
nước Biển Sậy tràn ngập lên chúng, đang lúc 
chúng đuổi theo anh em, và Đức Chúa đã huỷ 
diệt chúng cho đến ngày nay;5 anh em biết việc 
Người đã làm cho anh em trong sa mạc cho đến 
khi anh em tới đất này;6 anh em biết việc Người 
đã làm để phạt Đathan và Aviram, là con của 
Êliáp  thuộc chi  tộc  Rưuvên,  khi  đất  há  miệng 
nuốt chúng ngay giữa toàn thể Ítraen, cùng với 
gia đình chúng, lều chúng và mọi kẻ theo bước 
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chân chúng.7 Chính mắt anh em đã thấy tất cả 
hành động lớn lao Đức Chúa đã làm.
 
8  Vậy  anh  em phải  giữ  tất  cả  mệnh  lệnh  tôi 
truyền cho anh em hôm nay, để anh em được 
mạnh sức và vào chiếm hữu đất anh em sắp 
sang chiếm hữu,9 và để anh em được sống lâu 
trên đất, mà Đức Chúa đã thề với cha ông anh 
em là sẽ ban cho các ngài và dòng dõi các ngài, 
một đất tràn trề sữa và mật.
 
26 Hãy xem, hôm nay tôi  đưa ra cho anh em 
chọn:  hoặc  được  chúc  phúc  hoặc  bị  nguyền 
rủa.27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng 
nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa,  Thiên 
Chúa của anh em, mà tôi  truyền cho anh em 
hôm  nay.28  Anh  em  sẽ  bị  nguyền  rủa,  nếu 
không  vâng  nghe  những  mệnh  lệnh  của  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ 
con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải 
đi, mà theo những thần khác anh em không biết.

Xướng đáp 1 Ga 4,19 ; 5,3 ; 2,5a
X Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì 
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Yêu 
mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của 
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Người.
* Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu.
Đ Hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu 
Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. *

Bài đọc 2

Phải yêu mến một mình Thiên Chúa

Trích  sách  Đường  trọn  lành  của  đức  cha 
Điađôcô, giám mục Phôtixê.

Ai yêu mình thì không thể yêu mến Thiên Chúa; 
còn ai không yêu mình vì những sự phong phú 
tuyệt vời của tình yêu đối  với Thiên Chúa, thì 
người ấy yêu mến Thiên Chúa. Bởi đó, người ấy 
không hề tìm vinh quang cho mình, mà chỉ tìm 
vinh  quang của  Thiên  Chúa.  Quả vậy,  ai  yêu 
mình thì  tìm vinh quang cho mình;  còn ai  yêu 
mến Thiên Chúa thì  yêu mến vinh quang của 
Đấng dựng nên mình.
 
 
Quả vậy, đặc tính của linh hồn biết cảm nhận và 
yêu mến Thiên Chúa là luôn tìm vinh quang của 
Thiên Chúa trong việc tuân giữ mọi điều răn và 
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lấy  làm  vui  thích  khi  hạ  mình  xuống,  vì  vinh 
quang là  điều  xứng  hợp với  Thiên  Chúa,  bởi 
Người là Đấng cao cả;  còn hạ mình xuống là 
điều xứng hợp với con người, để nhờ vậy mà 
chúng  ta  trở  nên  những  người  thân  tình  với 
Thiên Chúa. Nếu vì vinh quang của Thiên Chúa 
mà chúng ta hoan hỉ làm như thế theo gương 
thánh Gioan Tẩy Giả là chúng ta bắt đầu không 
ngừng nói lên: Người phải nổi bật, còn tôi phải lu  
mờ đi. 
 
Tôi biết có một người than khóc vì đã không yêu 
mến Thiên Chúa như mình muốn, nhưng thực 
ra,  người ấy đã yêu mến Thiên Chúa đến nỗi 
linh hồn luôn bừng lên một khát vọng mãnh liệt 
là Thiên Chúa phải được tôn vinh nơi người ấy, 
còn chính người ấy thì phải hoá ra như không. 
 
Một con người như thế, vẫn biết mình là gì ngay 
cả khi  không nhận được lời  khen. Vì thiết  tha 
muốn sống khiêm nhường, người ấy không nghĩ 
đến phẩm giá của mình, dù có phụng thờ Thiên 
Chúa như luật truyền cho các tư tế. Vì lòng nhiệt 
thành yêu mến Thiên Chúa, người ấy đã quên đi 
phẩm giá của mình mà còn giấu sự hãnh diện về 
phẩm giá đó trong tình yêu sâu xa đối với Thiên 
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Chúa,  nhờ  tinh  thần  khiêm  nhường,  đến  nỗi 
ngay  cả  trong  tâm tưởng,  người  ấy  cũng  coi 
mình như đầy tớ vô dụng, như xa lạ với phẩm 
giá của mình, vì muốn sống khiêm nhường. Đó 
là điều chúng ta phải làm, và chúng ta cũng phải 
trốn  tránh  những  vinh  dự  và  vinh  quang  vì 
những sự phong phú tuyệt vời của tình yêu đối 
với  Thiên  Chúa,  Đấng  đã  thực  sự  yêu  mến 
chúng ta.
 
Ai yêu mến Thiên Chúa tự đáy lòng, người ấy 
được Thiên Chúa nhận biết.  Quả thật,  ai  yêu 
mến  Thiên  Chúa tự  đáy  linh  hồn  như thế  thì 
Thiên Chúa cũng yêu mến người ấy như vậy. Ai 
là người như thế thì cũng rất ước ao được Thiên 
Chúa soi sáng đến nỗi cảm nhận được từ trong 
xương tuỷ sự hiểu biết đó. Người ấy không còn 
biết đến mình, và hơn nữa, hoàn toàn được biến 
đổi nhờ đức ái. 

Một con người như thế, tuy thực sự sống trên 
cõi  đời,  mà lại  như không sống; tuy còn sống 
trong thân xác, nhưng người ấy như ra khỏi thân 
xác, bởi lòng mến nấu nung, khiến tâm hồn luôn 
hướng  về  Thiên  Chúa.  Từ  đây,  khi  tâm  hồn 
bừng cháy ngọn lửa mến yêu mãnh liệt, người 
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ấy gắn bó với Thiên Chúa bằng một ước muốn 
không sao cưỡng nổi. Người ấy hoàn toàn dứt 
bỏ  lòng  yêu  chính  mình  vì  lòng  mến  đối  với 
Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói: Chúng tôi có 
điên,  thì  cũng là  vì  Thiên  Chúa;  chúng tôi  có  
khôn, thì cũng là vì anh em.

Xướng đáp Ga 3,16 ; 1 Ga 4,10 

X Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con 
Một,  
* để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, 
nhưng được sống muôn đời. 

Đ Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta 
đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã 
yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến 
làm của lễ đền tội cho chúng ta. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Đnl 16,1-17

Lịch phụng vụ Do Thái

Dưới đây là một số điều khoản trích từ sách Đệ 
nhị luật. Tất cả những khoản luật này đều thấm 
nhuần tinh thần đã được xác định trong các bài  
đọc những ngày vừa qua. Như từ thuở ban đầu,  
các ngày lễ vẫn là những ngày đình đám vui vẻ,  
vào những thời điểm quan trọng của đời sồng  
nông thôn. Tuy nhiên, với thời gian, nhất là vào  
dịp lễ Vượt Qua, các lễ hội Dothái đã mang một  
ý  nghĩa  đặc  biệt,  đó  là  tưởng niệm những kỳ  
công Thiên Chúa thực hiện vì yêu thương dân  
Người, chẳng hạn khi gặt lúa hay hái nho.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

1 Anh (em) hãy giữ tháng Avíp và mừng lễ Vượt 
Qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
vì trong tháng Avíp, Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em), đã đưa anh (em) ra khỏi Aicập ban 
đêm.2 Anh (em) hãy giết chiên dê và bò làm lễ 
vật Vượt Qua dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh  (em),  ở  nơi  Đức  Chúa  chọn  cho  Danh 
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Người ngự.3 Anh (em) không được ăn bánh có 
men với  lễ  vật  đó;  trong  vòng bảy ngày,  anh 
(em) sẽ ăn bánh không men thứ bánh khổ cực, 
vì anh (em) đã phải vội vã ra khỏi đất Aicập, để 
mọi ngày trong đời anh (em), anh (em) nhớ ngày 
ra khỏi đất Aicập.4 Trong vòng bảy ngày, không 
ai được thấy anh (em) có men trên toàn lãnh thổ 
anh (em); và thịt con vật anh (em) đã tế chiều 
ngày thứ nhất,  thì  không được giữ lại  gì  qua 
đêm cho đến sáng.5 Anh (em) không được giết 
lễ vật Vượt Qua ở bất cứ thành nào khác trong 
những  thành  mà  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa  của 
anh (em), ban cho anh (em);6 nhưng chỉ ở nơi 
Đức Chúa chọn cho danh Người ngự, anh (em) 
mới được giết lễ vật Vượt Qua, vào buổi chiều, 
khi mặt trời  lặn, là thời điểm anh (em) ra khỏi 
Aicập.7  Anh  (em)  sẽ  nấu  mà  ăn,  ở  nơi  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chọn, rồi sáng 
ngày anh (em) sẽ quay về lều trại mình.8 Trong 
vòng  sáu  ngày,  anh  (em)  sẽ  ăn  bánh  không 
men,  đến  ngày thứ bảy,  sẽ  có  buổi  họp long 
trọng kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
anh (em) không được làm công việc gì.
 
9  Anh  (em)  sẽ  tính  bảy  tuần:  từ  khi  bắt  đầu 
mang liềm đi gặt lúa, anh (em) bắt đầu tính bảy 
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tuần.10  Rồi  anh  (em)  sẽ  mừng  lễ  Ngũ  Tuần 
kính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), dâng 
lễ vật tự nguyện, tuỳ theo phúc lành Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).11 
Ở nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã 
chọn  cho  Danh  Người  ngự,  anh  (em)  sẽ  liên 
hoan  trước  nhan  Đức Chúa,  Thiên  Chúa của 
anh (em), cùng với con trai con gái, tôi tớ nam 
nữ,  với  thầy  Lêvi  ở  trong  các  thành  của  anh 
(em),  với  ngoại  kiều  và  cô  nhi  quả  phụ  sống 
giữa anh (em).12 Anh (em)  hãy nhớ mình đã 
làm nô lệ bên Aicập, anh (em) phải giữ và đem 
ra thực hành các thánh chỉ này. 
 
13 Còn lễ Lều, anh (em) sẽ mừng trong vòng 
bảy  ngày,  khi  đã  thu  hoạch  lúa  trong  sân  và 
rượu  trong  bồn  đạp  nho.14  Anh  (em)  sẽ  liên 
hoan mừng lễ, cùng với con trai con gái, tôi tớ 
nam nữ, với thầy Lêvi, ngoại kiều và cô nhi quả 
phụ ở trong các thành của anh (em).15 Trong 
vòng bảy ngày,  anh (em)  sẽ  mở lễ  kính  Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa của anh (em),  tại  nơi  Đức 
Chúa chọn, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em) chúc phúc cho anh (em) là ban cho anh 
(em) mọi hoa lợi và cho mọi công việc tay anh 
(em) làm được kết quả; anh (em) chỉ có việc hân 
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hoan.  
16 Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của 
anh (em) phải đến trình diện Đức Chúa, ở nơi 
Người chọn: vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Ngũ 
Tuần và lễ  Lều.  Người  ta sẽ không đến trình 
diện Đức Chúa tay không.17 Nhưng mỗi người 
sẽ đem lễ vật theo khả năng, tuỳ theo phúc lành 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho 
anh (em).

Xướng đáp x. Đnl 16,14.15; Nk 2,1

X Anh em sẽ liên hoan mừng lễ, cùng với con 
trai con gái, với thầy Lêvi, ngoại kiều và cô nhi 
quả phụ.
• Đức Chúa sẽ chúc phúc cho anh em, và 
anh em sẽ hân hoan vui mừng.
Đ Kìa, trên các đồi núi, xuất hiện người đi loan 
báo tin mừng và công bố bình an ! Này hỡi anh 
em, hãy mừng lễ. *

Bài đọc 2

Hiến lễ tinh tuyền của Hội Thánh
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Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Hiến lễ của Hội Thánh mà Chúa dạy chúng ta 
phải  dâng  trên  toàn  thế  giới  và  được  Người 
chấp nhận. Không phải Thiên Chúa cần chúng 
ta dâng hy lễ, nhưng vì ai dâng của lễ thì chính 
người đó được vinh dự qua của lễ mình dâng, 
nếu của lễ đó được chấp nhận. Quả vậy, nhờ 
của lễ mà người  ta bày tỏ lòng kính trọng và 
mến yêu đối với một vị vua. Đó là điều Chúa đã 
giảng dạy, khi muốn chúng ta dâng của lễ với tất 
cả lòng đơn sơ trong trắng: 
 
Nếu khi anh em dâng lễ vật trước bàn thờ, mà 
sực nhớ có người anh em có chuyện bất bình  
với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, đi  
làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng  
lễ vật của mình. Chúng ta phải dâng cho Thiên 
Chúa những của đầu mùa trong các loài Chúa 
đã dựng nên, như ông Môsê nói: Ngươi không 
được đến tay không trước nhan Chúa là Thiên 
Chúa của ngươi. Như vậy, khi bày tỏ lòng biết 
ơn đối với Thiên Chúa vì những ân huệ Người 
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ban, con người được nên đep lòng Thiên Chúa 
và được Người ban cho vinh dự.
 
Không phải các loại hiến tế đều được bãi bỏ, vì 
xưa có hiến lễ  thì  nay cũng có hiến lễ:  hy  lễ 
trong dân Do Thái và hy lễ trong Hội Thánh. Chỉ 
có dạng thức là thay đổi, vì hiện nay không phải 
những con người nô lệ dâng hiến lễ nữa mà là 
những con  người  tự  do.  Quả  vậy  chỉ  có  một 
Chúa duy nhất, còn hiến lễ của người nô lệ có 
nét đặc thù, hiến lễ của người tư do cũng thế, 
nên cứ nhìn vào hiến lễ là nhận ra dấu vết của 
tự do. Quả vậy, nơi Thiên Chúa không có gì là 
vô ích, vô ý hay vô nghĩa. Vì thế, dân Do Thái đã 
dâng một phần mười của cải mình có, còn dân 
tự do thì dâng hết tất cả những gì là của mình 
cho Thiên Chúa sử dụng, dâng một cách hoan hỉ 
và  tự  nguyện  những  cái  không  phải  là  tầm 
thường vì họ mong đợi những điều lớn lao hơn, 
như bà goá kia đã bỏ vào hòm tiền của đền thờ 
tất cả những gì mình có để sống. 
 
Vì thế, chúng ta phải hiến dâng lên Thiên Chúa, 
và trong mọi sự, phải đem lòng biết ơn đối với 
Đấng  Hoá  Công  là  Thiên  Chúa  mà  dâng  lên 
Người các của đầu mùa trong các loài thọ tạo 
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Người đã dựng nên, ý hướng phải trong sạch, 
lòng tin chân thành, lòng cậy bền vững và lòng 
mến thiết tha. Chỉ Hội Thánh mới hiến dâng lễ 
vật tinh tuyền này lên Đấng Hoá Công, khi đem 
lòng tri  ân  mà dâng  lên  Người  hiến  lễ  lấy  từ 
trong  những  gì  Người  đã  dựng  nên.  
Thật vậy, khi rao giảng một cách xứng hợp sự 
hiệp thông và thống nhất, cũng như tuyên xưng 
sự sống lại về phần xác và phần hồn, chúng ta 
dâng lên Người những của thuộc về Người. Vì 
cũng như bánh là hoa mầu của ruộng đất, khi 
lãnh nhận lời truyền phép, thì không còn là bánh 
thường nữa, mà là bánh tạ ơn, kết thành bởi 
hai yếu tố đất và trời; cũng thế, thân xác chúng 
ta khi lãnh nhận bánh tạ ơn, thì không còn dễ bị 
mục nát nữa, vì nắm chắc niềm hy vọng phục 
sinh.

Xướng đáp x. Dt 10,1.14 ; Ep 5,2b 

X Lề luật Môsê chỉ phác hoạ lờ mờ, chứ không 
phản ánh chính xác những phúc lộc của thế giới 
tương lai.  Lề Luật cũng không bao giờ có thể 
làm cho người tiến lại gần Thiên Chúa được nên 
hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người 
ta cứ dâng mãi. Còn Đức Kitô, 
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• Người chỉ  dâng hiến lễ một lần,  mà vĩnh 
viễn  làm  cho  những  kẻ  Người  đã  thánh  hoá 
được nên hoàn hảo.
Đ Người đã yêu thương chúng ta, và vì chúng 
ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng 
lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngạt ngào. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều 
khiển  hết  mọi  loài  trên  trời  dưới  đất  ;  xin  dủ 
thương chấp nhận lời  dân Chúa khẩn cầu mà 
ban  cho  thời  đại  chúng  con  được  bình  an. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 



MỤC LỤC

TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
 

CHÚA NHẬT 

Bài đọc 1 Đnl 18,1-22

Các thầy Lêvi. Các ngôn sứ giả

Dưới đây là một loạt những chỉ thị về cách sống 
của các thầy Lêvi. Tất cả đều thấm nhuần ý thức  
về Thiên Chúa, về sự hiện diện của Thiên Chúa  
giữa con người. Phần thứ hai của bài đọc mời ta  
đề  cao  cảnh  giác  đối  với  những  việc  có  tính  
cách ma thuật.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

1 Các tư tế Lêvi, toàn thể chi tộc Lêvi, sẽ không 
được  chung  phần  và  hưởng  gia  nghiệp  với 
Ítraen: họ sẽ sống nhờ các lễ hoả tế dâng Đức 
Chúa và nhờ gia nghiệp của Người. 2 Họ không 
có gia nghiệp giữa các chi  tộc anh em: chính 
Đức Chúa là gia nghiệp của họ, như Người đã 
phán với họ. 
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3 Đây là quyền lợi các tư tế được hưởng trên 
dân,  trên  những người  dâng bò hay chiên dê 
làm lễ hy sinh: người ta sẽ biếu tư tế một cái vai, 
hai cái hàm và cái dạ dày. 4 Anh (em) phải biếu 
tư tế sản phẩm đầu mùa lấy từ lúa mì, rượu mới, 
dầu tươi của anh (em), và từ lông chiên dê mới 
xén. 
 
5  Thật  vậy,  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa  của  anh 
(em), đã chọn họ trong mọi chi tộc, để họ và con 
cái  họ  ứng  trực  và  phụng sự mọi  ngày  nhân 
danh Đức Chúa. 

6 Nếu một thầy Lêvi từ bất cứ một thành nào 
của anh (em) trong toàn cõi Ítraen, nơi họ đang 
cư ngụ,  đến  nơi  Đức  Chúa chọn,  mỗi  khi  họ 
muốn, 7 thì  họ sẽ được phụng sự nhân danh 
Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, như mọi anh em 
của họ là các thầy Lêvi khác đang ứng trực tại 
đó trước nhan Đức Chúa ; 8 họ sẽ được ăn một 
phần bằng phần của những người kia, không kể 
tiền bán của cải cha ông để lại. 
 
9 Khi vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em), ban cho anh (em), thì anh (em) đừng 
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học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy: 
10 giữa anh (em),  không được thấy ai  làm lễ 
thiêu con trai  hoặc con gái  mình,  không được 
thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, 
phù thuỷ, 11 bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu 
hồn. 12 Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều 
ghê tởm đối với Đức Chúa, và chính vì những 
điều ghê tởm ấy mà Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em), đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất 
mắt anh (em). 13 Anh (em) phải sống trọn hảo 
với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). 14 
Các dân tộc anh (em) sắp trục xuất ấy thì nghe 
những thầy chiêm tinh, thầy bói, còn anh (em) 
thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), không 
cho làm như vậy. 
 
15 Từ giữa anh (em), trong số các anh em của 
anh (em), Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), 
sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp 
anh (em); anh (em) hãy nghe vị ấy. 16 Đó chính 
là điều mà anh (em) đã xin với Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh (em), tại núi Khôrếp, trong ngày 
đại hội ; anh (em) đã nói: "Chúng tôi không dám 
nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi 
nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này 
nữa, kẻo phải chết." 17 Bấy giờ Đức Chúa phán 
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với tôi: "Chúng nói phải. 18 Từ giữa anh em của 
chúng, Ta sẽ cho xuất  hiện một ngôn sứ như 
ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của 
Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với 
chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. 
19 Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những 
lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ 
hạch tội nó. 20 Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân 
danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, 
hoặc nhân danh những thần khác mà nói,  thì 
ngôn sứ đó phải chết." 
 
21 Có khi anh (em) sẽ tự hỏi: "Làm sao chúng 
tôi biết được lời nào là lời Đức Chúa đã không 
phán?" 22 Nếu điều ngôn sứ nói nhân danh Đức 
Chúa  không  ứng  nghiệm,  không  xảy  ra,  thì 
không phải là lời Đức Chúa đã phán ; ngôn sứ 
đã nói càn, anh (em) không phải sợ ngôn sứ ấy

Xướng đáp Đnl 18,18 ; Lc 20,13b ; x. Ga 6,14b
X Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất 
hiện  một  ngôn  sứ  để  giúp  chúng,  Ta  sẽ  đặt 
những lời của Ta trong miệng Người.
• Người sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta 
đã  truyền.
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Đ Ta sẽ phái người Con yêu dấu của Ta. Đây là 
vị ngôn sứ phải đến thế gian. *

Bài đọc 2

Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh

Trích Hiến chế Thánh Công đồng của Công 
đồng Vaticanô II về Phụng Vụ.

Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, nhất là 
qua các  cuộc cử hành phụng vụ.  Người  hiện 
diện trong thánh lễ vì trong con người của thừa 
tác  viên,  chính Đấng giờ  đây  dâng mình  nhờ 
thừa  tác  vụ  của  các  linh  mục,  cũng  là  chính 
Đấng xưa kia đã dâng mình trên cây thập giá ; 
Người hiện diện cách đặc biệt dưới hình bánh 
và hình rượu trong  bí  tích  Thánh Thể.  Người 
hiện diện nhờ hiệu năng của Người trong các bí 
tích ; do đó, ai làm phép rửa là chính Đức Kitô 
làm phép  rửa.  Người  hiện  diện  trong  lời  của 
Người, vì chính Người nói, khi người ta đọc Kinh 
Thánh trong Giáo Hội.  Cuối  cùng,  Người  hiện 
diện khi Hội Thánh khẩn cầu và đọc thánh vịnh, 
như chính Người đã hứa: Ở đâu có hai ba người  
họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa  



MỤC LỤC

họ.
 
Thực ra, trong công việc trọng đại khiến Thiên 
Chúa  được  tôn  vinh  cách  hoàn  hảo  và  loài 
người được thánh hoá đó, Đức Kitô luôn kết hợp 
với  Hội  Thánh  là  Hiền  Thê  rất  yêu  dấu  của 
mình ;  còn Hội  Thánh thì  kêu cầu Người như 
Chúa mình và nhờ Người mà tôn thờ Cha hằng 
hữu.
 
Vậy, thật là đích đáng khi coi phụng vụ là việc 
Đức Giêsu Kitô thi hành chức vụ linh mục. Trong 
tác vụ này, việc thánh hoá con người được biểu 
lộ qua những dấu hiệu khả giác, đồng thời được 
thể hiện theo cách thức riêng của mỗi bí tích, và 
toàn bộ việc thờ phụng công khai được cử hành 
do thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô gồm 
đầu và các chi thể.
 
 
Vì thế, mọi việc cử hành phụng vụ hiểu như là 
việc của Đức Kitô linh mục, và của thân mình 
Người là Hội Thánh thì đều là hành động thánh 
thiêng tột bực ; không một hành động nào khác 
của Hội Thánh có hiệu lực bằng, xét về cả danh 
nghĩa lẫn mức độ.
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Khi cử hành phụng vụ trần thế, chúng ta được 
nếm cảm trước phụng vụ trên trời đang được cử 
hành trong thành thánh Giêrusalem, nơi chúng 
ta  hướng về như lữ  khách.  Nơi  đó,  Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là thừa tác viên  
phục vụ đền thánh và lều trại đích thật ; cùng với 
toàn thể đạo binh trên trời, chúng ta ca ngợi vinh 
quang Thiên Chúa ; khi tưởng nhớ các thánh, 
chúng ta hy vọng sẽ được thông phần và hợp 
đoàn với  các ngài  ;  chúng ta  mong đợi  Đấng 
Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta cho 
đến khi nguồn sống của chúng ta xuất hiện và  
chúng  ta  sẽ  xuất  hiện  với  Người  trong  vinh  
quang.  
 
Theo truyền thống của các Tông Đồ, bắt nguồn 
từ ngày Đức Kitô sống lại, ngày bát nhật nào Hội 
Thánh cũng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Từ 
đó, ngày này được gọi một cách chí lý là ngày 
của Chúa hay Chúa nhật. Trong ngày này, các 
Kitô hữu phải họp nhau lại, để khi nghe lời Thiên 
Chúa và tham dự thánh lễ, họ tưởng nhớ cuộc 
thương khó, sự phục sinh và lên trời của Đức 
Kitô ; đồng thời cảm tạ Thiên Chúa đã cho họ tái  
sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ 
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Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Vì thế, 
Chúa nhật là ngày lễ hàng đầu cần phải được 
trình bày và khắc ghi vào lòng sùng mộ của các 
tín hữu, sao co ngày đó cũng trở thành ngày vui 
và ngày nghỉ cho họ. Các cuộc cử hành khác, 
nếu không thật sự quan trọng thì  không được 
lấn át ngày Chúa nhật, vì Chúa nhật là nền tảng 
và nòng cốt của cả năm phụng vụ

Xướng đáp
 
X Là tư tế, Đức Ki–tô cầu nguyện cho chúng ta ; 
là thủ Iãnh, Người cầu nguyện trong chúng ta ; 
là  Thiên  Chúa,  Người  nghe  chúng  ta  cầu 
nguyện. Vậy, 
• chúng ta hãy nhận ra tiếng nói  của mình 
nơi  Đức  Kitô,  và  tiếng  nói  của  Người  trong 
chúng ta.
 
Đ Khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, 
chúng ta đừng tách khỏi Con của Người.*

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
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Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
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Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Đnl 24,1-25,4

Người thân cận và người ngoại kiều.

Đây  là  bộ  luật  chi  phối  nếp  sống  của  người  
Ítraen. Bộ luật này phán ánh tinh thần tôn trọng  
sự sống và nhân vị mỗi người.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

24, 1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn 
ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng 
người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều 
gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly 
dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà.2 Ra khỏi nhà 
người  ấy,  nếu  nàng  đi  lấy  chồng  khác,3  mà 
người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng 
một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi 
nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm 
vợ mà chết,4 thì người chồng đầu tiên đã đuổi 
nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, 
sau khi  nàng đã ra ô uế.  Đó là điều ghê tởm 
trước nhan Đức Chúa ; anh (em) không được 
làm cho miền đất  mà Đức Chúa,  Thiên Chúa 
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của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, 
phải mang tội.
 
5 Khi một người đàn ông mới cưới vợ, thì người 
ấy không phải đi lính, và người ta sẽ không bắt 
làm  công  tác  nào  ;  người  ấy  sẽ  được  miễn, 
được ở nhà một  năm,  và  sẽ  là  niềm vui  cho 
người vợ đã cưới. 

6 Không được giữ cối xay bột làm đồ cầm, dù 
chỉ một nửa trên, vì như thế là giữ chính mạng 
người làm đồ cầm. 

7 Nếu thấy ai bắt cóc một người anh em mình 
trong hàng con cái Ítraen, hành hạ và bán người 
đó đi,  thì  kẻ bắt cóc phải chết.  Anh (em) phải 
khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh 
(em).
 
8 Về bệnh phong cùi, anh (em) hãy ý tứ giữ cẩn 
thận và thi hành tất cả những gì các tư tế Lêvi 
chỉ dẫn cho anh em ; anh em hãy lo thực hành 
như tôi đã truyền cho họ. 9 Hãy nhớ cách Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã xử với bà 
Miriam trên đường, khi anh em ra khỏi Aicập.  
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10 Khi anh (em) cho người đồng loại vay cái gì, 
thì  không được vào nhà người  ấy mà bắt  đồ 
cầm. 11 Anh (em) sẽ đứng ngoài, và người mà 
anh (em) cho vay sẽ mang đồ cầm ra ngoài cho 
anh (em). 12 Nếu người ấy nghèo, anh (em) sẽ 
không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. 
13 Anh (em) phải đem trả lại đồ cầm cho người 
ấy khi mặt trời lặn ; người ấy sẽ đắp áo choàng 
của mình mà ngủ, sẽ chúc phúc cho anh (em) ; 
anh  (em)  sẽ  là  người  công  chính  trước  nhan 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 

14 Anh (em) không được bóc lột người làm thuê 
nghèo khó bần cùng, dù người ấy là một người 
anh em của anh (em) hay là một ngoại kiều ở 
trong đất nước của anh (em), trong các thành 
của anh (em). 15 Chính ngày hôm ấy, anh (em) 
phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặn mà 
không trả công, vì họ nghèo khổ và nóng lòng 
mong đợi được trả công ; như vậy họ sẽ không 
kêu lên Đức Chúa tố cáo anh (em), và anh (em) 
sẽ không mang tội.
 
16  Cha sẽ  không bị  xử  tử  vì  con,  và  con sẽ 
không bị xử tử vì cha: mỗi người sẽ bị xử tử về 
tội của mình.
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17  Anh  (em)  không  được  làm  thiệt  hại  đến 
quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được 
giữ áo của người goá bụa làm đồ cầm. 18 Anh 
(em) hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Aicập, và 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã giải 
thoát anh (em) ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho 
anh (em) thực hành điều đó.

19 Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ 
sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay 
lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô 
nhi quả phụ; như vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa 
của anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong 
mọi việc tay anh (em) làm.

 
20 Khi hái ôliu, thì anh (em) không được trở lại 
tìm trái sót; những trái đó dành cho ngoại kiều 
và cô nhi quả phụ.

21 Khi hái nho, thì anh (em) không được mót lại; 
những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi 
quả phụ

22 Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất 
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Aicập. Vì vậy, tôi truyền cho anh (em) thực hành 
điều đó.
 
25,  1  Khi  người  ta  có  chuyện  tranh  chấp với 
nhau, thì họ sẽ đi hầu toà, và toà sẽ phân xử 
cho  họ:  toà  sẽ  công  bố  người  công  chính  là 
công chính, kẻ có tội là có tội.2 Nếu người có tội 
đáng phải  đòn,  thẩm phán sẽ  cho nọc  ra  mà 
đánh  trước  mặt  mình,  tội  đáng  bao  nhiêu  thì 
đánh bấy nhiêu đòn.3 Quan toà được cho đánh 
bốn  mươi  đòn,  nhưng  không  được  cho  đánh 
thêm, sợ rằng đánh thêm sẽ bị trọng thương, và 
người anh em của anh (em) sẽ bị  nhục trước 
mặt anh (em). 

4 Anh (em) không được bịt mõm con bò đang 
đạp lúa.

Xướng đáp x. Mc 12,3233 ; Hc 35,4b5a 

X Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là 
Đấng duy nhất ;
• yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người 
thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ 
toàn thiêu và hy lễ.
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Đ Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen, từ bỏ 
gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. *

Bài đọc 2

Sự thánh thiện của hôn nhân và gia đình
 
Trích  Hiến  chế  Vui  Mừng  và  Hy  vọng  của 
Công đồng Vaticanô II về Hội Thánh trong thế 
giới ngày nay.

Bởi giao ước hôn nhân, người nam và người nữ 
không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một 
thịt. Họ phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết 
hợp mật thiết trong con người và hành động của 
họ. Họ cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp nhất 
với nhau ngày một đầy đủ hơn. Sự kết hợp mật 
thiết ấy, vốn là sự tận hiến của hai người cho 
nhau, cũng như sự lợi ích của con cái đòi hỏi hai 
vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và thúc bách 
họ sống hiệp nhất bất khả phân ly. 
Chúa Kitô ban phúc lành chan chứa cho tình yêu 
phong phú ấy, một tình yêu phát xuất từ nguồn 
mạch là tình yêu Thiên Chúa, và được gầy dựng 
theo mẫu mực của sự kết hợp giữa Chúa Kitô 
với Hội Thánh. Quả vậy, cũng như xưa kia Thiên 
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Chúa đã gặp gỡ dân Người bằng giao ước yêu 
thương và trung tín,  thì  nay Đấng cứu độ loài 
người và Phu Quân của Hội Thánh cũng gặp gõ 
đôi  vợ  chồng  Kitô  hữu  qua  bí  tích  hôn  phối. 
Người còn ở với họ, để như chính Người đã yêu 
mến Hội Thánh và phó mình cho Hội Thánh, thì 
hai vợ chồng qua việc hiến thân cho nhau cũng 
yêu mến nhau bằng một mối tình chung thuỷ cho 
đến trọn đời. 
 
Tình yêu của vợ chồng đích thực được tình yêu 
của  Thiên  Chúa  nâng  cao,  được  quyền  năng 
cứu chuộc của Đức Kitô và hoạt động cứu độ 
của  Hội  Thánh  hướng  dẫn  và  làm  cho  thêm 
phong phú, để hai vợ chồng được hướng dẫn 
cách hữu hiệu đến cùng Thiên Chúa, cũng như 
được  nâng  đỡ  và  thêm  sức  để  hoàn  thành 
nhiệm vụ cao cả là làm cha làm mẹ. Bởi đó, vợ 
chồng  Kitô  hữu  được  củng  cố  và  như  được 
thánh hiến bằng một bí tích riêng biệt để lãnh 
nhận các bổn phận và phẩm giá của bậc sống 
mình. 

Do sức mạnh của bí tích này, họ chu toàn bổn 
phận hôn nhân và gia đình, họ được thấm nhần 
tinh thần của Đức Kitô để làm cho tất  cả đời 
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sống của họ đầy tràn lòng tin, cậy, mến, và như 
thế họ càng ngày càng tiến gần tới sự trọn lành 
riêng của họ và thánh hoá lẫn nhau, qua đó họ 
cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. 
 
Do đó, được cha mẹ hướng dẫn bằng gương 
sáng và kinh nguyện gia đình, con cái và tất cả 
những ai sống trong khuôn khổ gia đình sẽ gặp 
được con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện 
dễ dàng hơn. Còn vợ chồng là những người đã 
lãnh nhận phẩm giá và chức vụ làm cha làm mẹ, 
phải chăm lo chu toàn bổn phận giáo dục, nhất 
là  về phương diện  tôn  giáo,  vì  bổn phận này 
trước hết là của họ. Con cái là những phần tử 
sống động trong gia đình cũng góp phần riêng 
vào  sự  thánh  hoá  cha  mẹ.  Chúng  sẽ  đáp  lại 
công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, với tâm tình 
hiếu  thảo  và  tin  cậy,  sẽ  cứ  đạo  làm con  mà 
phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng 
như tuổi già cô quạnh.

Xướng đáp Ep 5,32.25b.33b

X Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về 
Đức Kitô và Hội Thánh.
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• Đức Kitô  yêu thương Hội  Thánh và  hiến 
mình vì Hội Thánh.

Đ Mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính 
mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Đnl 26,1-19
Ông tổ tôi là một người Aram.

Để luôn tưởng nhớ giao ước giữa Thiên Chúa 
với  dân Người,  dân của Người  phải  nhắc cho  
nhau nhớ ngày Đức Chúa cho mình được trở  
nên dân thánh của Người.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. 

1 Khi  anh (em)  vào đất  mà Đức Chúa,  Thiên 
Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia 
nghiệp, khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó,2 thì 
hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh 
(em) thu hoạch được từ miền đất của anh (em), 
mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban 
cho anh (em). Anh (em) hãy để những thứ ấy 
vào giỏ, rồi đi đến nơi Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh (em), chọn cho Danh Người ngự.3 Anh 
(em) sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày 
đó và sẽ thưa với ông:
 
"Hôm  nay  tôi  xin  trình  với  Đức  Chúa,  Thiên 
Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà Đức 
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Chúa đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ 
ban cho chúng tôi." 
 
4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem 
đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em).5 Bấy giờ, anh (em) sẽ lên tiếng thưa 
trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em) rằng: 

"Ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống 
Aicập và trú ngụ tại đó cùng với một só người ít 
ỏi ; tại đó, người đã trở hành một dân tộc lớn, 
mạnh  và  đông".6  Người  Aicập  đã  ngược đãi, 
hành  hạ  chúng  tôi  và  đặt  ách  nô  lệ  trên  vai 
chúng tôi.7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng 
Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi ; 
Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ 
cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu.
 
8  Đức  Chúa  đã  dang  cánh  tay  mạnh  mẽ  uy 
quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện 
những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra 
khỏi Aicập.9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, 
ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và 
mật.10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin 
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dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã 
ban cho con." 
 
Anh  (em)  sẽ  đặt  lễ  vật  trước  tôn  nhan  ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), rồi anh (em) 
sẽ phủ phục trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của anh (em).11 Anh (em) sẽ liên hoan 
cùng với các thầy Lêvi và người ngoại kiều sống 
giữa anh (em),  vì  mọi  điều tốt  mà Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh (em), đã ban cho anh (em) 
và gia đình anh (em). 
 
12 Năm thứ ba, tức là năm nộp thuế thập phân, 
sau khi anh (em) đã trích ra một phần mười hoa 
lợi mà đem cho thầy Lêvi, người ngoại kiều và 
cô nhi quả phụ, và họ đã được ăn uống no nê 
trong các thành của anh (em),13 thì anh (em) sẽ 
đến thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh (em): 

"Con đã lấy của thánh hiến đem ra khỏi nhà và 
thật sự con đã cho thầy Lêvi, cho người ngoại 
kiều và cô nhi quả phụ, theo như tất cả mệnh 
lệnh ĐỨC CHÚA đã truyền cho con, mà không 
vi phạm, không quên mệnh lệnh nào của ĐỨC 
CHÚA. 



MỤC LỤC

 
14  Con  đã  không  ăn  của  đó  khi  có  tang,  đã 
không lấy một phần của đó khi con bị ô uế, đã 
không dùng mà cúng người chết. Con đã nghe 
tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của con,  đã làm 
theo mọi điều Ngài truyền cho con.15 Từ thánh 
điện của Ngài, từ trời cao, xin Ngài nhìn xuống, 
xin chúc phúc cho dân Ngài là Ítraen, cho đất đai 
mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề 
với cha ông chúng con, đất tràn trề sữa và mật." 
 
16 Hôm nay,  Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các 
thánh chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết 
lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các 
điều ấy. 

17 Hôm nay, anh (em) đã làm cho Đức Chúa 
tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh 
(em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của 
Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định 
của Người,  và nghe tiếng Người.18 Hôm nay, 
Đức Chúa đã khiến anh (em) tuyên bố rằng anh 
(em) sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người 
như Người đã phán với anh (em), và rằng anh 
(em) sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người,19 rằng 
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Người sẽ cho anh (em) vượt mọi dân tộc Người 
đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh 
quang, rằng anh (em) sẽ là một dân thánh hiến 
cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), như 
Người đã phán.

Xướng đáp 1 Pr 2,9a.10 ; x. Đnl 7,7.8 

X Anh em là dân Chúa tuyển chọn. Xưa anh em 
chưa phải là một dân, nay anh em là dân của 
Thiên Chúa. 
• Xưa  anh  em  chưa  được  hưởng  lòng 
thương  xót,  nay  anh  em  đã  được  Chúa  xót 
thương.  
Đ Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến mà chọn 
anh em, và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ. *

Bài đọc 2

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành 
Người đã ban cho?

 
Trích bản Giải thích tu luật của thánh Baxiliô 
Cả, giám mục.
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Lời lẽ nào diễn tả được cho cân xứng những 
hồng ân của Thiên Chúa.  Những hồng ân ấy 
nhiều vô kể và cao cả vô cùng, đến nỗi chỉ một 
ơn thôi cũng đủ cho chúng ta phải tìm mọi cách 
mà đền đáp Thiên Chúa là Đấng thi ân. 
 
Nhưng có một  ơn mà chúng ta  không thể bỏ 
qua, và chẳng ai có lương tri cùng hiểu biết lại 
có thể im lặng không nói đến, dù không tài nào 
nói cho cân xứng. Đó là ơn Thiên Chúa đã dựng 
nên con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa, 
ban cho vinh dự được hiểu biết  chính Người, 
phú bẩm cho trí khôn trổi vượt hơn hết mọi loài, 
cho có khả năng vui hưởng vẻ đẹp khôn tả của 
vườn địa đàng, và đặt làm chủ mọi loài trên trái 
đất. Nhưng con người đã bị con rắn lừa gạt mà 
sa ngã phạm tội, và vì tội nên phải chết và phải 
đau khổ.  Tuy nhiên  Thiên Chúa không bỏ rơi 
con người. 
 
Trước hết Người đã ban lề luật để giúp đỡ họ, 
chỉ định các thiên thần để gìn giữ và săn sóc họ, 
sai  các  ngôn  sứ  đến  sửa  trị  nết  xấu  và  dạy 
đường nhân đức, dùng lời răn đe để ngăn chận 
và hãm dẹp khuynh hướng xấu, lấy lời hứa mà 
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khích lệ họ hăng hái làm việc lành, báo trước số 
phận cuối cùng của hai hạng tốt xấu qua nhiều 
nhân vật khác nhau, để cảnh cáo những người 
khác. Nhưng nếu sau những việc đó và nhiều 
việc  như  thế  mà  chúng  ta  vẫn  ngoan  cố  thì 
Người cũng không ngoảnh mặt đi.
 
Thật vậy, lòng nhân lành của Chúa đã không bỏ 
rơi chúng ta, và chúng ta cũng không xoá được 
tình  yêu  của Người  đối  với  chúng ta,  cho dù 
chúng ta có khờ dại mà khinh chê những vinh 
dự Người dành cho chúng ta và làm nhục Đấng 
đã  làm ơn  cho  mình.  Hơn  nữa,  chúng  ta  đã 
được gọi về từ cõi chết, và nhờ chính Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, sự sống được hoàn lại cho 
chúng ta. Trong vấn đề này, ngay cả lý do thi ân 
cũng làm cho chúng ta phải thán phục hơn:  Vì 
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không 
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng  
với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh  
quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên phàm nhân 
sống như người trần thế. 
 
Và  Người  đã  mang  lấy  những  bệnh  tật  của  
chúng  ta,  đã  gánh  chịu  những  đau  khổ  của 
chúng ta, đã phải mang thương tích cho chúng 
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ta được chữa lành ; cũng vậy,  Người đã chuộc 
chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì  
chúng ta, chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, 
và đã chuốc lấy cái chết nhục nhã để đưa chúng 
ta đến cuộc sống vinh quang. Người đã không 
lấy việc trả lại  sự sống cho những kẻ đã chết 
làm đủ, mà còn ban cho họ được vinh dự được 
thông phần thiên tính của Người ; lại chuẩn bị 
cho họ được nghỉ ngơi đời đời, một sự nghỉ ngơi 
mang lại  niềm vui  lớn lao  vượt  trên  mọi  điều 
người ta có thể suy tưởng.
 
Vậy,  biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi  
ơn lành Người đã ban cho, Người tốt lành đến 
nỗi không đòi chúng ta phải đền đáp, nhưng nếu 
chúng ta yêu mến Người vì những gì Người đã 
ban cho thì Người lấy thế làm đủ. Tôi xin được 
thổ lộ tâm tình là khi hồi tưởng lại những điều 
đó, tôi rơi vào một nỗi khiếp sợ và ngỡ ngàng 
kinh khủng, sợ rằng vì vô tâm hay quá để ý đến 
những  chuyện  phù  phiếm mà  xa  lìa  tình  yêu 
Thiên Chúa, tôi làm cớ cho Chúa Kitô phải xấu 
hổ và nhục nhã.

Xướng đáp Tv 102 (103),2.4 ; Gl 2,20
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X Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên 
mọi ân huệ của Người.
• Chúa cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, 
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Đ Con Thiên Chúa đã yêu mến tôi và hiến mạng 
vì tôi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Đnl 29,15.9-28
Những đòi buộc của Giao ước 

Các bài đọc ngày hôm nay và những ngày kế  
tiếp thuật lại các truyền thống liên quan đến cái  
chết của ông Môsê : hôm nay, trong một diễn từ  
quan trọng, ông nhắc đến những kỳ công Thiên  
Chúa đã thực hiện, và ông nặng lời nguyền rủa  
những người vi phạm Lề Luật. 

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. 

1 Ông Môsê triệu tập toàn thể Ítraen và nói với 
họ:  
“Chính anh em đã thấy những gì ĐỨC CHÚA đã 
làm trước mắt anh em, tại đất Aicập, chống lại 
vua Pharaô,  cùng mọi  bề tôi  và cả nước vua 
ấy,2 đó là các thử thách lớn lao mắt anh (em) 
từng thấy, là các dấu lạ điềm thiêng lớn lao ấy.3 
Nhưng cho đến ngày hôm nay,  Đức Chúa đã 
không cho anh em lòng để biết, mắt để thấy, tai 
để nghe.
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4 Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa 
mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép 
chân các ngươi đi đã không mòn.5 Của ăn của 
các ngươi không phải  là bánh, thức uống của 
các ngươi  không phải  là  rượu và đồ uống có 
men, để các ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của các ngươi.
 
9 Hôm nay, tất cả anh em đứng trước tôn nhan 
Đức  Chúa,  Thiên  Chúa  của  anh  em:  nào  là 
những người đứng đầu các chi tộc của anh em, 
nào  là  các  kỳ  mục,  ký  lục  của  anh  em,  mọi 
người phái  nam trong Ítraen,10 nào là đàn bà 
con trẻ của anh em, nào là người ngoại kiều ở 
trong trại của anh (em), từ người chặt củi cho 
đến người múc nước cho anh (em).

11 Anh (em) sắp gia nhập giao ước của Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em), giao ước có 
kèm theo lời thề nguyền, là giao ước mà Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa của anh (em),  lập  với  anh 
(em) hôm nay,12 để đặt anh (em) lên làm dân 
của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa 
của anh (em), như Người đã phán với anh (em) 
và như Người đã thề với cha ông anh (em), là 
Ápraham,  Ixaác  và  Giacóp.13  Không  phải  chỉ 
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riêng với anh em mà tôi lập giao ước này, có 
kèm theo lời thề nguyền này,14 nhưng còn với 
kẻ có mặt ở đây với chúng ta, và hôm nay đang 
đứng  trước  tôn  nhan  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa 
chúng ta, cũng như với kẻ không có ở đây với 
chúng ta hôm nay.
 
15 Chính anh em biết chúng ta đã sống bên đất 
Aicập làm sao và đã băng qua lãnh thổ các dân 
tộc mà anh em đã đi qua như thế nào.16 Anh 
em đã thấy ở giữa chúng các đồ gớm ghiếc và 
các ngẫu tượng của chúng, là gỗ, đá, bạc, vàng. 

17 Giữa anh em, đừng có người nào, nam hay 
nữ, đừng có dòng họ hay chi tộc nào hôm nay 
trở lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà 
đi  phụng thờ các thần của những dân tộc ấy. 
Giữa anh em, đừng có thứ rễ sinh trái độc và 
quả đắng.

18 Nếu kẻ nào, khi nghe các lời thề nguyền này, 
lại  tự chúc phúc cho mình trong lòng mà nói: 
"Tôi sẽ được bình an, cho dù tôi cứ sống theo 
lòng chai dạ đá của tôi" ; như thể đất được tưới 
không khác gì đất khô cằn ;19 nếu kẻ nào làm 
thế thì Đức Chúa sẽ không muốn tha cho nó ; 
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bấy giờ cơn giận và lòng ghen tương của Đức 
Chúa sẽ bốc lên phạt người ấy, tất  cả lời  thề 
nguyền chép trong sách này sẽ đổ xuống trên 
nó, và Đức Chúa sẽ xoá tên nó không còn dấu 
vết trong thiên hạ.
 
20 Đức Chúa sẽ  tách  nó  ra  khỏi  mọi  chi  tộc 
Ítraen, cho nó phải mang hoạ, chiếu theo mọi lời 
thề nguyền của giao ước chép trong sách Luật 
này.
 
21 Khi thấy các vết thương của miền đất này và 
những bệnh tật Đức Chúa giáng xuống trên đó, 
thì thế hệ tương lai, tức là con cái anh em đứng 
lên sau anh em, và người nước ngoài đến từ 
một miền đất xa xôi, sẽ nói:22 "Cả miền đất chỉ 
là  diêm sinh,  muối  và  lửa,  không  ai  gieo  vãi, 
không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, 
giống  như  cảnh  tàn  phá  ở  Xơđôm,  Gômôra, 
Átma và Xơvôgim, những thành mà Đức Chúa 
đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi  đình của 
Người.

23 Và mọi dân tộc sẽ nói: "Vì sao Đức Chúa đã 
xử như thế với miền đất này? Vì sao cơn thịnh 
nộ lớn lao này đã bừng cháy?24 Người ta sẽ trả 
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lời:  "Ấy  là  vì  họ  bỏ giao  ước của Đức Chúa, 
Thiên Chúa của cha ông họ, giao ước Người đã 
lập với họ, khi Người đưa họ ra khỏi đất Aicập.
 
25 Họ đã đi  phụng thờ các thần khác và sụp 
xuống lạy các thần ấy, những thần mà họ không 
biết  và  Người  đã  chẳng  phân  chia  cho  họ.26 
Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với miền đất này, 
và giáng xuống tất cả lời nguyền rủa chép trong 
sách này.27 Trong cơn thịnh nộ, lôi đình và giận 
dữ lớn lao, Đức Chúa đã bứng họ đi khỏi đất đai 
của họ và ném họ vào một miền đất khác, như 
ngày  hôm  nay.28  Có  những  điều  Đức  Chúa, 
Thiên Chúa chúng ta, giữ kín cho mình ; nhưng 
những điều này được mặc khải cho chúng ta và 
con cháu chúng ta đến muôn đời, để chúng ta 
đem ra thực hành những lời của Luật này.” 

Xướng đáp x. Gl 3,1314 ; x. Đnl 8,14b

X Đức Kitô đã trở nên kẻ bị nguyền rủa vì chúng 
ta, để phúc !ành dành cho ông Ápraham cũng 
được ban xuống cho dân ngoại ; và
• để nhờ đức tin,  chúng ta  nhận được ơn 
Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.
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Đ Thiên  Chúa  đã  đưa  chúng  ta  ra  khỏi  đất 
Aicập, khỏi cảnh nô lệ. *

Bài đọc 2
Ở đâu tội  lỗi  đã lan tràn,  ở đó ân sủng càng 
chứa chan gấp bội 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ, 
về sách Diễm Ca. 

Những kẻ ốm đau sẽ được nơi an toàn bảo đảm 
và nghỉ ngơi vững chắc ở đâu, nếu không phải ở 
trong thương tích của Đấng Cứu Độ? Đấng ấy 
càng có quyền năng cứu độ thì tôi càng yên tâm 
ở lại nơi đó. Thế gian có gầm lên, xác thịt có dồn 
ép, ma quỷ có bày mưu, tôi cũng sẽ không quỵ 
ngã, vì tôi được đặt trên nền tảng đá cứng. Tôi 
đã  phạm  tội  nặng  nê,  lương  tâm  xao  xuyến, 
nhưng tôi  không bị  xáo độngõ, vì  tôi  nhớ đến 
các thương tích của Chúa, bởi lẽ  Người đã bị  
đâm vì chúng ta phạm tội. Cái gì có thể đưa tới 
chỗ chết mà cái chết của Đức Kitô không giải gỡ 
được?  Vậy  nếu  tâm  trí  tôi  nghĩ  đến  phương 
thuốc  thần  kỳ  và  hiệu  nghiệm như thế  thì  tôi 
chẳng còn phải  sợ  gì  nữa về  cơn bệnh  trầm 
trọng.  
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Và vì thế thật sai lầm khi có kẻ nói: Sự gian ác 
của tôi quá lớn, tôi không đáng được tha, như 
thể người ấy không phải là chi thể của Đức Kitô, 
cũng  chẳng  thông  phần  vào  công  ngihệp  cảu 
Người, khiến người ấy có thể nhận lấy những gì 
thuộc về Đức Kitô  và bảo là  của mình,  giống 
như chi thể nhận lấy cái thuộc về đầu làm của 
mình.  
 
Phần tôi, điều gì tôi thiếu do lỗi của tôi thì tôi tin 
tưởng dựa vào lượng hải hà của Chúa, vì Người 
chan  chứa  tình  thương,  và  nơi  Người  không 
thiếu những lỗ hổng cho tình thương ấy trào ra. 
Bọn lính đóng đinh chân tay Người và dùng lưỡi 
đòng mở cạnh sườn Người ra ; và qua kẽ hở 
này  tôi được nếm mật ong từ hốc đá chảy ra,  
nếm dầu từ tảng đá cứng nhất, nghĩa là nếm thử 
và nhìn coi Chúa tốt lành biết mấy.
 
Khi Người suy tưởng về sự bình an thì  tôi  lại 
không biết.  Quả vậy,  ai  đã  biết  tư  tưởng của 
Chúa? Ai  làm cố  vấn  cho  Người.  Nhưng mũi 
đinh đóng vào Người lại trở thành chìa khoá mở 
ra cho tôi, để tôi nhìn ra ý Chúa. Qua lỗ hổng, tôi 
thấy gì? Mũi đinh kêu lên, vết thương kêu lên 
rằng nơi Đức Kitô, Thiên Chúa thực sự hoà giải 
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thế gian với mình. Lưỡi đòng đã đâm thấu tâm 
hồn Người và đụng tới trái tim Người, để Người 
biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng 
ta.  
 
Qua  những  vết  thương  trên  thân  thể  Người, 
chúng  ta  thấy  lộ  ra  điều  ẩn  giấu  nơi  trái  tim 
Người, thấy hiện tỏ mầu nhiệm tình thương lớn 
lao của Người và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa 
chúng ta, Đấng tự chốn cao vời đã viếng thăm 
ta. Làm sao lòng trắc ẩn ấy lại không hiện tỏ qua 
những vết thương? Lạy Chúa là Đấng dịu dàng, 
hiền lành và giàu lòng trắc ẩn, ở đâu lòng trắc 
ẩn ấy bừng lên cho bằng nơi các vết thương của 
Ngài? Quả vậy, không ai có tình thương cao cả 
hơn người hy sinh mạng sống cho những kẻ bị 
lên án tử.
 
Bởi  thế công trạng của tôi  là tình thương của 
Chúa. Tôi không thiếu công trạng bao lâu Thiên 
Chúa không thiếu tình thương. Nếu Chúa giàu 
lòng trắc ẩn thì tôi càng nhiều công trạng. Vậy 
nếu tôi biết mình nhiều tội lỗi thì sao? Thật ra, ở 
đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa  
chan gấp bội. Và nếu tình thương Chúa trải qua 
muôn  ngàn  thế  hệ,  thì  tôi  cũng  ca  tụng  tình 
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thương Chúa cho đến muôn đời. Chẳng lẽ tôi lại 
ca tụng đức công chính của tôi sao? Lạy Chúa, 
tôi sẽ chỉ nhớ đến đức công chính của Ngài mà 
thôi. Đó là đức công chính của con, bởi Thiên 
Chúa đã đặt Ngài làm đức công chính cho con.

Xướng đáp Is 53,5 ; 1 Pr 2,24

X Người đã bị đâm vì chúng ta đã phạm tội, bị 
nghiền nát  vì  chúng ta lỗi  lầm, Người đã chịu 
sửa phạt để chúng ta được bình an.
• Người  đã  phải  mang  thương  tích  cho 
chúng ta được chữa lành.

Đ Tội  lỗi  của chúng ta,  chính Người đă mang 
vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi 
đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công 
chính.  *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Đnl 30,1-20
Lời hứa ban ơn tha thứ
 
Nghe lời Thiên Chúa là đi vào con đường hạnh  
phúc, thịnh vượng, con đường sự sống. Lời của  
Thiên Chúa "luôn ở gần, ngay trong miệng, ngay 
trong lòng."
 
Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. 

1 Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh 
(em), tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi 
đã đưa ra cho anh (em) chọn, anh (em) sẽ để 
tâm suy niệm những điều ấy, giữa các dân tộc, 
nơi mà Đức Chúa đã đuổi anh (em) đến ;2 anh 
(em) sẽ trở về cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh (em), anh (em) và con cái anh (em) sẽ nghe 
tiếng Người, hết lòng hết dạ, theo mọi điều tôi 
truyền cho anh (em) hôm nay.
 
3 Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đổi 
vận mạng anh (em), sẽ chạnh lòng thương và sẽ 
lại tập trung anh (em) về từ mọi dân, từ nơi mà 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã phân 
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tán anh (em).4 Dù anh (em) có bị đuổi xa đến 
tận chân trời, thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em), cũng sẽ tập trung anh (em) từ đó về, và từ 
đó Người sẽ đón anh (em).5 Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh (em), sẽ đưa anh (em) về đất mà 
cha ông anh (em) đã chiếm hữu, để anh (em) 
chiếm hữu đất ấy ; Người sẽ làm cho anh (em) 
được hạnh phúc và đông đúc hơn cha ông anh 
(em).  
 
6 Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cắt bì 
tâm  hồn  anh  (em)  và  tâm  hồn  dòng  dõi  anh 
(em),  để anh (em) yêu mến Đức Chúa,  Thiên 
Chúa của anh (em),  hết  lòng hết dạ, ngõ hầu 
anh (em) được sống.7 Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh (em), sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này 
trên quân thù anh (em), những kẻ ghét và bắt bớ 
anh (em).8 Phần anh (em), anh (em) sẽ trở lại 
và nghe tiếng Đức Chúa, sẽ đem ra thực hành 
mọi mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh 
(em) hôm nay.
 
9 Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho 
anh (em)  thành  công trong mọi  công việc  tay 
anh (em) làm, cho anh (em) sinh nhiều con cái, 
gia súc anh (em) sinh sôi nảy nở, đất đai anh 
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(em) sinh nhiều hoa trái, để anh (em) được hạnh 
phúc. Thật vậy, Đức Chúa sẽ lấy làm vui vì hạnh 
phúc của anh (em), cũng như Người đã lấy làm 
vui vì hạnh phúc của cha ông anh (em),10 miễn 
là anh (em) nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa 
của  anh  (em),  mà  giữ  những  mệnh  lệnh  và 
thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn 
là anh (em) trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh (em), hết lòng hết dạ.
 
11 Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) 
hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài 
tầm tay anh (em).12 Mệnh lệnh đó không ở trên 
trời, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ lên trời lấy 
xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, 
để chúng tôi đem ra thực hành?13 Mệnh lệnh đó 
cũng không ở bên kia biển, khiến anh (em) phải 
nói: "Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi 
và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra 
thực hành?14 Thật  vậy,  lời  đó  ở rất  gần anh 
(em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để 
anh (em) đem ra thực hành. 
 
15 Coi đây, hôm nay tôi  đưa ra cho anh (em) 
chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc 
là phải chết, bị tai hoạ.16 Hôm nay tôi truyền cho 
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anh (em) phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh (em), đi theo đường lối của Người, và 
tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ,  quyết định 
của Người, để anh (em) được sống, được thêm 
đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em),  chúc phúc cho anh (em) trong miền đất 
anh (em) sắp vào chiếm hữu.17 Nhưng nếu anh 
(em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn 
và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ 
chúng,18 thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết: 
chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ không 
được sống lâu trên đất mà anh (em) sắp sang 
qua sông Giođan để vào chiếm hữu.
 
19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội 
anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được 
sống  hay  phải  chết,  được  chúc  phúc  hay  bị 
nguyền rủa.  Anh (em)  hãy  chọn sống để anh 
(em) và dòng dõi anh (em) được sống,20 nghĩa 
là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 
(em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì 
như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở 
lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh 
(em), là ông Ápraham, ông Ixaác và ông Giacóp, 
rằng Người sẽ ban cho các ngài."
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Xướng đáp G 29,13-14a ; Mt 7,7b

X Các ngươi sẽ tìm Ta, và các ngươi sẽ thấy, 
bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta.
• Ta sẽ cho các ngươi được gặp  sấm ngôn 
của Đức Chúa  Ta sẽ dẫn các ngươi từ chốn lưu 
đày về.

Đ Chúa Giêsu nói : Anh em cứ tìm thì sẽ thấy, 
cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. *

Bài đọc 2

Hãy mến Chúa và bước đi trong đường lối của 
Người
 
Trích bài giảng của đức cha Gioan, giám mục 
Napôli. 
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,  
tôi còn sợ người nào?

Ai biết mình được soi sáng cách nào, được soi 
sáng bởi  đâu,  và khi  được soi  sáng thì  thành 
người thế nào, quả thật người đó là một đầy tớ 
tuyệt vời. Người đó nhìn thấy ánh sáng, nhưng 
không phải  ánh sáng lúc  chiều  tà,  mà là  ánh 
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sáng mắt phàm không thấy. Tâm trí nào được 
ánh sáng này soi chiếu thì không sa vòng tội lỗi, 
không vấp ngã vì tật xấu thói hư. 
 
Thật vậy, xưa Chúa nói với người Do Thái: Các 
ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh 
sáng.  Người nói  về ánh sáng nào,  nếu không 
phải về chính Đấng đã nói: Tôi là ánh sáng đến 
thế gian để những người  thấy thì  không thấy, 
còn những người mù lại được thấy ánh sáng toả 
ra. Vậy chính Chúa là ánh sáng soi chiếu chúng 
ta,  là mặt trời  soi  đường công chính,  là Đấng 
làm  cho  Hội  Thánh  Công  Giáo  của  Người  ở 
khắp nơi toả sáng ra, và vị Ngôn sứ là hình ảnh 
của Hội Thánh đã thốt lên:  Chúa là nguồn ánh 
sáng và ơn cứu độ của tôi,  tôi  còn sợ người  
nào? 
 
Ai  nhìn  thấy  quê  hương từ  xa  thì  chấp  nhận 
nghịch  cảnh,  không  buồn  sầu  vì  những  thử 
thách mau qua, kiên định trong Thiên Chúa ; tâm 
hồn có nặng trĩu ưu phiền, cũng vẫn chấp nhận, 
và nhờ khiêm nhường mà nên kiên nhẫn. Ánh 
sáng chân thật ấy, ánh sáng chiếu soi mọi người 
đến thế gian này, luôn hiến thân cho những kẻ 
biết kính sợ Chúa, tràn ngập lòng tri ai, ở bất cứ 
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nơi nào, và tỏ mình ra cho ai, là do Con Thiên 
Chúa muốn.
 
Kẻ  ngồi  trong  chốn  tối  tăm và  trong  bóng  tử 
thần,  tức là trong tối  tăm của sự dữ và trong 
bóng tội  lỗi  thì,  khi  ánh sáng bừng lên,  kẻ ấy 
gớm ghét bản thân, hạ mình xuống, sám hối ăn 
năn, hổ thẹn và nói: Chúa là nguồn ánh sáng và 
ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Thưa 
anh em, đó là ơn cứu độ lớn lao. Mà một khi 
được cứu độ như thế, người ta không còn sợ 
bệnh tật, không sợ mệt mỏi, không thấy đau đớn 
nữa. Vậy chúng ta phải kêu lên và nói ra một 
cách hoàn hảo và đầy đủ, không phải chỉ bằng 
miệng lưỡi mà còn bằng tâm trí rằng: Chúa là 
nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ 
người  nào? Nếu chính Người  soi  sáng,  chính 
Người cứu độ thì tôi còn sợ chi ai? 
 
Tôi  có  bị  những  đam mê đen  tối  xúi  giục  thì 
Chúa  vẫn  là  nguồn ánh  sáng  của  tôi.  Những 
đam mê ấy có thể đến, nhưng không thể thành 
công, vì dù có tấn công tâm hồn chúng ta, chúng 
cũng không thắng được. Tôi có bị mù quáng vì 
những  dục  vọng,  thì  Chúa  vẫn  là  nguồn  ánh 
sáng  của  tôi.  Vậy  sức  mạnh của  chúng  ta  là 
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chính Đấng đã hiến thân cho chúng ta, và chúng 
ta  tự hiến thân cho Người.  Hãy chạy đến với 
lương y khi anh em còn có thể, kẻo khi muốn lại 
không đến được.

Xướng đáp Kn 9,10.4a

X Lạy Chúa, xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, 
xin phái đến từ toà cao vinh hiển, để phù trì và 
đồng lao cộng khổ với con,
• cho con biết điều đẹp ý Ngài.
Đ Xin rộng ban cho con Đức Khôn Ngoan hằng 
ngự bên toà Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Đnl 31,1-15.23
Những lời trăn trối của ông Môsê
 
Ông Môsê cắt đặt ông Giôsuê làm người kế vị  
mình. Ông giới thiệu ông Giôsuê với dân và hứa  
rằng Đức Chúa sẽ đi trước mặt dân để dẫn đưa  
vào đất hứa.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

1 Ông Môsê đến nói những lời này với toàn thể 
Ítraen.2 Ông bảo họ: "Hôm nay tôi đã được một 
trăm hai  mươi tuổi,  tôi  không thể đi  ra đi  vào 
được nữa, và Đức Chúa đã bảo tôi: "Ngươi sẽ 
không được sang qua sông Giođan kia.3 Chính 
Đức Chúa,  Thiên Chúa của anh (em),  sẽ dẫn 
đầu anh (em) sang qua sông, Người sẽ tiêu diệt 
các dân tộc ấy cho khuất mắt anh (em), để anh 
(em) chiếm đất của chúng. Chính ông Giôsuê sẽ 
dẫn  đầu  anh  (em)  sang  qua  sông,  như  Đức 
Chúa đã phán.
 
4 Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các 
vua người  Emôri  là  Xikhôn và Ốc,  và với  đất 
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nước  của  chúng:  Người  đã  tiêu  diệt  chúng.5 
Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh (em), 
và anh (em) sẽ xử với chúng theo như tất  cả 
mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh (em).6 Mạnh 
bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp 
trước  mặt  chúng,  vì  chính  Đức  Chúa,  Thiên 
Chúa của anh (em), đi với anh (em) ; Người sẽ 
không để mặc, không bỏ rơi anh (em)." 
 
7 Rồi ông Môsê gọi ông Giôsuê lại, và nói với 
ông trước mặt toàn thể Ítraen: "Mạnh bạo lên, 
can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này 
vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng 
Người  sẽ  ban  cho  họ  ;  chính  anh  sẽ  cho  họ 
hưởng đất ấy làm gia nghiệp.8 Chính Đức Chúa 
đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh ; 
Người  sẽ  không  để  mặc,  không  bỏ  rơi  anh. 
Đừng sợ, đừng hãi!" 
 
9 Ông Môsê viết luật này và trao cho các tư tế, 
con cái Lêvi, là những người sẽ kiệu Hòm Bia 
Giao Ước của Đức Chúa, và cho tất cả các kỳ 
mục  Ítraen.10  Ông  Môsê  truyền  cho  họ  rằng: 
"Sau bảy năm, vào thời kỳ có năm tha nợ, trong 
dịp lễ Lều,11 khi toàn thể Ítraen đến để ra trình 
diện Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi 
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Người chọn, anh (em) phải đọc luật này trước 
toàn thể Ítraen,  cho họ nghe.12 Anh (em) hãy 
tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người 
ngoại kiều ở trong các thành của anh (em), để 
họ  nghe  và  để  họ  học  cho  biết  kính  sợ  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và lo đem ra 
thực hành mọi lời của luật này.

13 Con cái họ, là những kẻ không biết, sẽ nghe 
và học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa 
của anh em, mọi ngày anh em sống trên đất mà 
anh em sắp qua sông Giođan để chiếm hữu." 
 
14 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Đây sắp đến 
ngày ngươi phải lìa đời. Hãy gọi Giôsuê đến, và 
các người hãy đứng ở Lều Hội Ngộ để Ta truyền 
lệnh cho nó." Ông Môsê và ông Giôsuê ra đứng 
ở  Lều  Hội  Ngộ.15  Đức  Chúa  xuất  hiện  trong 
Lều, trong cột mây và cột mây đứng ở cửa Lều. 
23 Đức Chúa truyền lệnh cho ông Giôsuê, con 
ông Nun, Người phán: "Mạnh bạo lên, can đảm 
lên! Chính ngươi sẽ đưa con cái Ítraen vào đất 
mà Ta đã thề hứa với chúng ; và Ta sẽ ở với 
ngươi." 

Xướng đáp Đnl 31,6.7b8 ; Cn 3,26
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X Mạnh  bạo  lên,  can  đảm lên,  vì  chính  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em đi với anh em.
• Chính Người đi phía trước, chính Người sẽ 
ở với anh em. Anh em đừng sợ hãi !
Đ Đức Chúa sẽ ở bên anh em, giữ chân anh em 
khỏi sa vào cạm bẫy. *

Bài đọc 2
Các kỳ công của Thiên Chúa
 
Trích bài chú giải thánh vịnh của thánh Gioan 
Phisơ, giám mục, tử đạo.

Trước hết, Thiên Chúa đã làm nhiều điềm thiêng 
dấu lạ để giải thoát dân Ítraen cho khỏi làm tôi Ai 
Cập: Người đã cho họ qua Biển Đỏ không ướt 
chân, và dùng lương thực bởi trời là manna và 
chim cút nuôi họ trong sa mạc, đã ch nước từ 
tảng đá rất cứng vọt ra tràn trề cho những kẻ 
mệt lả được uống, cho họ chiến thắng những kẻ 
thù  gây  hấn  với  họ,  bắt  sông  Giođan  chảy 
ngược dòng trong một thời gian, phân chia đất 
đã hứa cho họ theo số các chi tộc và các thị tộc. 
Dù Thiên Chúa đã ban cho họ những ơn ấy một 
cách thân tình và rộng rãi  như vậy,  nhưng là 
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những người  vô ơn bạc  nghĩa  hầu như quên 
hẳn mọi sự đó, họ đã chối bỏ và khinh chê việc 
thờ phượng Thiên Chúa mà hơn một lần sa vào 
tội gớm ghê là tôn thờ ngẫu tượng.
 
Cả chúng ta nữa, khi chúng ta còn là dân ngoại,  
bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu  
tượng câm thì  Thiên Chúa đã  cắt chúng ta ra 
khỏi cây ôliu hoang dại ngoại giáo và  đã tháp 
chúng ta vào cây ôliu đích thật là dân Do Thái, 
và  sau  khi  đã  cắt  tỉa  những  nhánh  tự  nhiên, 
Người  đã  cho  chúng  ta  được  thông  ơn  của 
Người như thông một gốc rễ và một dòng nhựa. 
Cuối cùng, đến như chính Con Một Thiên Chúa 
cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy  
chúng ta, trao nộp Người làm hiến lễ, làm hy lễ  
dâng  lên  Thiên  Chúa  như  hương  thơm  ngào 
ngạt để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi  
điều  bất  chính,  và  để  thanh  luyện  chúng  ta,  
khiến chúng ta thành dân riêng của Người. 
 
Dù tất cả những điều đó không phải là những lý 
chứng mà là dấu chỉ chắc chắn về tình thương 
cao cả và lòng rộng rãi của Người đối với chúng 
ta, nhưng là những con người rất mực vô ơn và 
vượt quá mọi giới hạn của sự bạc nghĩa, chúng 
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ta không đếm xỉa gì đến tình yêu của Người, lại 
còn coi nhẹ và dường như khinh bỉ Đấng là tác 
giả và người ban phát bấy nhiêu ơn lành cho 
chúng ta. Lòng thương xót đặc biệt của Người 
đối với các tội nhân cũng chẳng thúc đẩy chúng 
ta điều chỉnh cuộc sống và cách ăn ở của chúng 
ta theo huấn lệnh rất thánh của Người. 
 
Những điều đã được viết ra trong thời trước ấy 
thành  văn  bản  ghi  nhớ đến  muôn đời  thật  là 
thích hợp để giúp mọi kẻ sau này mang danh 
Kitô hữu không ngớt lời ca tụng Thiên Chúa, khi 
nhận thấy lòng khoan dung lớn lao của Người 
đối với chúng ta.

Xướng đáp Tv 67 (68),27 ; 95 (96),1

X Hãy  họp  nhau  mà  chúc  tụng  Thiên  Chúa.
* Chúc tụng Chúa, hỡi dòng dõi Itraen.

Đ Hát lên mừng Chúa một bài ca mới ; hát lên 
mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. *
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 

Bài đọc 1 Đnl 32,48-52 ; 34:1-12

Ông Môsê qua đời
 
Nhìn thấy Đất Hứa mà không được vào : Phần  
thưởng duy nhất của ông Môsê là đã hoàn thành  
sứ mạng. Người kế vị ông là Giôsuê, nhưng Đức  
Chúa vẫn tiếp tục dẫn đầu dân của Người.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

32 48 Chính ngày đó, Đức Chúa phán với ông 
Môsê rằng:49 "Ngươi hãy lên ngọn núi kia của 
dãy Avarim, lên ngọn núi Nơvô, ở đất Môáp, đối 
diện với Giêrikhô, và hãy nhìn xem đất Canaan 
mà ta ban cho con cái Ítraen làm sở hữu.50 Rồi 
ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên, và 
hãy về sum họp với  gia  tộc  ngươi,  cũng như 
Aharon, anh ngươi, đã chết tại núi Ho và đã về 
sum  họp  với  gia  tộc.51  Bởi  vì  giữa  con  cái 
Ítraen, các ngươi đã không trung thành với Ta 
tại  mạch  nước Mơriva  ở Cađê,  trong  sa  mạc 
Xin,  và bởi  vì  các ngươi  đã không biểu lộ sự 
thánh thiện của Ta giữa con cái  Ítraen,52 nên 
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ngươi chỉ  được thấy đất ấy từ xa,  chứ không 
được vào đó, vào đất Ta ban cho con cái Ítraen."
 
34,  1  Từ đồng bằng Môáp,  ông Môsê lên núi 
Nơvô, tới Pítga, đối diện với Giêrikhô, và ĐỨC 
CHÚA cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền 
Galaát cho đến Đan, 2 tất cả Náptali, miền đất 
Épraim và Mơnase, tất cả miền đất Giuđa cho 
đến  Biển  Tây,  3  miền  Neghép,  vùng  sông 
Giođan,  thung lũng Giêrikhô là  thành Chà Là, 
cho đến Xôa. 4 ĐỨC CHÚA phán với ông: "Đây 
là miền đất Ta đã thề hứa với Ápraham, Ixaác 
và Giacóp, khi nói: "Ta sẽ ban đất ấy cho dòng 
dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng 
ngươi sẽ không được qua đó."
 
5 Ông Môsê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, qua đời 
tại đó, trong đất Môáp, theo lệnh ĐỨC CHÚA. 6 
Ông được mai táng trong thung lũng, ở miền đất 
Môáp, đối diện với Bết Pơo. Cho đến ngày hôm 
nay, không ai biết mộ ông ở đâu. 7 Khi chết, ông 
Môsê  thọ  một  trăm hai  mươi  tuổi,  mắt  không 
mờ, khí lực không giảm. 8 Con cái Ítraen khóc 
ông Môsê trong đồng bằng Môáp ba mươi ngày; 
rồi  những ngày than khóc thọ tang ông Môsê 
chấm dứt. 9 Ông Giôsuê, con ông Nun, đã được 
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đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay 
trên ông. Con cái Ítraen nghe ông và làm như 
ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Môsê.
 
10 Trong Ítraen, không còn xuất hiện một ngôn 
sứ nào như ông Môsê, người mà ĐỨC CHÚA 
biết rõ, mặt giáp mặt. 11 ĐỨC CHÚA đã sai ông 
thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Aicập, 
phạt Pharaô cùng tất cả bề tôi và cả nước. 12 
Ông Môsê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn 
tay  ông và gây  tất  cả  nỗi  kinh  hoàng lớn lao 
trước mắt toàn thể Ítraen.

Xướng đáp Ga 1,14bc.16a.17 ; Hc 24,23 

X Ngôi Lời đã cư ngụ giữa chúng ta, đầy tràn ân 
sủng  và  sự  thật.  Từ  nguồn  sung  mãn  của 
Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này 
đến ơn khác. Quả thế, Iề Luật đã được Thiên 
Chúa ban cho ông Môsê ; 
• còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu 
Kitô mà có.

Đ Thiên Chúa đã ban Lề Luật cho ông Môsê, và 
nhà Giacóp đã nhận làm gia nghiệp. *
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Bài đọc 2

Mầu nhiệm sự chết 

Trích  Hiến  chế  Vui  Mừng  và  Hy  vọng  của 
Công đồng Vaticanô II về Hội Thánh trong thế 
giới ngày nay.

Điều bí ẩn nhất về thân phận con người là sự 
chêt.  Không những con người  băn khoăn day 
dứt vì thân xác phải đau khổ và hao mòn dần, 
mà còn hơn nữa băn khoăn vì sợ phải bị tiêu 
diệt  vĩnh  viễn.  Con người  xét  đoán thật  đúng 
theo linh tính của lòng mình, khi khiếp sợ và lẩn 
tránh sự huỷ diệt hoàn toàn và ra đi vĩnh viễn 
của bản thân. 

Con người chống lại sự chết vì mang trong mình 
mầm mống của vĩnh cửu không thể bị thu gọn lại 
trong vật chất mà thôi. Mọi cố gắng lớn lao của 
kỹ thuật, dù rất hữu ích, cũng không thể xoa dịu 
nổi mối lo âu của con người: cuộc sống thể xác 
có kéo dài đến mấy cũng không thoả mãn được 
khát  vọng sống mãi vẫn hằng tiềm ẩn sâu xa 
trong lòng người.
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Khi mọi trí  tưởng tượng đều bất lực trước sự 
chết thì  Hội  Thánh, nhờ được mặc khải  chiếu 
soi, khẳng định rằng con người đã được dựng 
nên  để  đạt  tới  cùng  đích  hạnh  phúc,  sau  khi 
vượt qua giới  hạn cuộc đời  khổ ải.  Hơn nữa, 
đức tin Kitô giáo còn dạy rằng sự chết về thể 
xác  mà lẽ  ra  con  người  đã  có  thể  tránh  nếu 
không phạm tội, vẫn có thể được khắc phục, khi 
nhờ Đấng Cứu Tinh quyền năng và lân tuất, con 
người lấy lại được ơn cứu độ đã mất do lỗi của 
mình. 

Quả vậy, Thiên Chúa đã và đang kêu gọi con 
người hết mình gắn bó với Người, nhờ tham dự 
vào sự sống thần linh bất diệt. Chiến thắng ấy, 
Đức Kitô đã đạt được khi sống lại, nhờ giải thoát 
con người cho khỏi chết bằng cái chết của mình. 
Vậy, bằng những luận chứng vững chắc, đức tin 
Kitô giáo đem lại câu trả lời cho bất cứ ai đang 
băn khoăn suy nghĩ về số phận tương lai  của 
mình,  đồng thời  cũng cung cấp cho khả năng 
thông hiệp với các anh em thân mến đã lìa đời 
trong Đức Kitô, khi cho chúng ta hy vọng rằng 
họ  đã  đạt  được  sự  sống  đích  thật  nơi  Thiên 
Chúa.  
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Quả vậy, người Kitô hữu cần phải chống lại sự 
dữ ngay cả khi chịu đựng gian nan thử thách, và 
phải chấp nhận cả cái chết nữa. Nhưng vì được 
dự phần vào mầu nhiệm Vượt Qua, được nên 
đồng hình đông dạng với cái chết của Đức Kitô, 
được củng cố nhờ đức cậy, họ tiến lên đón nhận 
ơn phục sinh. 

Điều nói trên đây không chỉ có giá trị đối với các 
tín hữu của Đức Kitô, mà còn có giá trị đối với 
tất  cả  mọi  người  thành  tâm thiện  chí,  những 
người  được ơn thánh tác  động vô  hình trong 
tâm hồn. Quả vậy, vì Đức Kitô đã chết cho mọi 
người, và ơn gọi cuối cùng của mọi người chỉ là 
một, nghĩa là ơn được Thiên Chúa kêu gọi, nên 
chúng ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần 
ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu 
nhiệm Vượt Qua ấy, theo cách mà Thiên Chúa 
biết.  
 
Đó là phẩm chất và sự cao cả của mầu nhiệm 
con người  mà các tín  hữu đã được mặc khải 
Kitô giáo soi sáng cho. Vì vậy, nhờ Đức Kitô và 
trong Đức Kitô, điều bí ẩn về sự đau khổ và về 
cái chết được làm cho sáng tỏ ; điều bí ẩn đó sẽ 
đè bẹp  chúng ta,  nếu  chúng ta  không có  Tin 
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Mừng của Người. Đức Kitô đã sống lại, Người 
đã lấy cái chết của mình mà huỷ diệt cái chết và 
ban cho chúng ta sự sống, để một khi trở nên 
những  người  con  trong  Người  Con,  thì  nhờ 
Thánh Thần, chúng ta kêu lên: Ápba ! Cha ơi !

Xướng đáp Tv 26 (27),1 ; 22,4ab

X Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, 
tôi còn sợ người nào ?
• Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp 
gì ai nữa !
Đ Dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn vì có 
Chúa ở cùng. *

Lời nguyện
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng 
dẫn  chúng  con  biết  hành  động  theo  thánh  ý 
Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa, là Đức 
Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào 
là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
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TUẪN 4 TN
 
TUẪN 4 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY
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TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
 
Dẫn vào thư 1 và 2 Thêxalônica 

Hai thư thánh Phaolô gửi tín hữu Thêxalônica, 
có lẽ viết năm 51, đáng chúng ta đặc biệt chú ý. 
Đây không phải  chỉ  là  những thư đầu tiên do 
thánh  Phaolô  viết,  nhưng  còn  là  những  văn 
phẩm  đầu  tiên  của  Kitô  giáo  còn  lưu  lại  cho 
chúng ta trong hình dạng cuối cùng. Hai thư này 
cho ta biết hoàn cảnh sống cũng như các vấn đề 
được đặt ra cho các cộng đoàn Kitô hữu đang 
sống giữa thế giới  ngoại giáo vào thời kỳ đầu 
của sứ mạng truyền giáo trong thế giới Hylạp. 
Các thư này cũng để lại  cho chúng ta  những 
công  thức  tuyên  xưng  đức  tin  cổ  nhất.
Hoàn  cảnh  các  thư  này  cho  biết  không  khác 
hoàn  cảnh  của  chúng  ta  bao  nhiêu.  Các  Kitô 
hữu ở rải rác trong một thế giới vốn không biết 
họ và cũng không theo lý tưởng của họ, lý tưởng 
đã giúp họ sống tích cực. Các tín hữu này theo 
Kitô giáo chưa được bao lâu, đức tin của họ còn 
non yếu, và cách sống không phải luôn tương 
xứng  với  lòng  hăng  hái  nhiệt  thành.  Thánh 
Phaolô không giấu sự âu lo : Giờ đây không có 
thánh Phaolô ở với mình nữa, liệu các tín hữu 
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Thêxalônica, có đứng vững nổi không ? Thánh 
Phaolô tâm sự : Sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ  
anh em và công lao khó nhọc cúa chúng tôi trở  
nên vô ích (1 Tx 3,5). 
 
Nếu đối với chúng ta, hiểu được hoàn cảnh sống 
của giáo đoàn non trẻ này không phải là chuyện 
khó thì trái lại chúng ta ngỡ ngàng trước những 
vấn đề đang khuynh đảo giáo đoàn này, cũng 
như những thắc mắc do họ đặt ra. Các tín hữu 
bấy giờ chờ mong Chúa Kitô trở lại, họ nôn nóng 
đến độ họ tưởng rằng ngày Chúa trở lại đã đến 
nơi rồi. Từ đó, họ không để ý gì đến những vấn 
đề thuộc trần  gian này  nữa,  thậm chí  một  số 
người trong họ còn lơ là bổn phận làm ăn. Rồi 
họ lại thắc mắc không biết những phần tử trong 
cộng đoàn đã qua đời trước khi Chúa Kitô quang 
lâm có được vào Nước Thiên Chúa hay là bị loại 
ra ; họ tự hỏi không biết mình sẽ đi đón Chúa 
Kitô như thế nào...
 
Chính thánh Phaolô cũng hy vọng Đức Kitô sẽ 
đến  trong  một  tương  lai  gần.  Vì  thế,  người 
khuyên các tín hữu tỉnh thức đợi chờ, vì  Ngày 
của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm (1 Tx 
5.2).  Nhưng người  không nôn nóng theo kiểu 
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các tín hữu ở đây, nên khi thấy có những lệch 
lạc trong cách một số tín hữu mong chờ Chúa 
đến,  người cố gắng, trong thư thứ hai  gửi  tín 
hữu Thêxalônica, điều chỉnh lại cho đúng đắn. 
Vậy. người nhắc cho họ nhớ rằng những dấu 
hiệu báo trước cuộc quang lâm của Chúa chưa 
được thực hiện hoàn toàn. Có thể khó tìm một 
thế quân bình giữa một đàng là thái độ quá chú 
trọng đến thế gian này, thế gian mang  một bộ 
mặt đang biến đi (1 Cr 7,31), và đàng khác là 
thái độ chờ mong cuồng nhiệt, nhưng chắc hai 
thư gửi tín hữu Thêxalônica có thể góp phần tìm 
được thế quân bình đó.



MỤC LỤC

CHÚA NHẬT 

Bài đọc 1 1 Tx 1,1 2,12

Thánh Phaolô và cộng đoàn Thêxalônica

Thánh Phaolô không giấu nỗi ưu tư lo lắng về  
cộng đoàn còn non trẻ. Phải rời cộng đoàn sau 
khi đã loan báo Tin Mừng, người mong ước sao  
cho sự sống của Chúa Kitô được tăng triển thêm 
mãi nơi những anh em mới trở lại này.

Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh 
Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1, 1 Chúng tôi là Phaolô, Xinvanô và Timôthê, 
kính gửi Hội Thánh Thêxalônica ở trong Thiên 
Chúa Cha, và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh 
em được ân sủng và bình an. 

2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh 
em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời  cầu 
nguyện,3  và  trước  mặt  Thiên  Chúa  là  Cha 
chúng  ta,  chúng  tôi  không  ngừng  nhớ  đến 
những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi 
khó  nhọc  anh  em  gánh  vác  vì  lòng  mến,  và 
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những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông 
đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. 
 
4  Thưa  anh  em  là  những  người  được  Thiên 
Chúa  thương  mến,  chúng  tôi  biết  rằng  Thiên 
Chúa đã chọn anh em,5 vì  khi  chúng tôi  loan 
báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có 
lời  chúng  tôi  nói,  mà  còn  có  quyền  năng,  có 
Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh 
em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế 
nào để mưu ích cho anh em ;6 còn anh em, anh 
em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, 
khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân 
với niềm vui do Thánh Thần ban:
 
7 bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu 
ở miền Makêđônia và miền Akhaia.8 Quả thế, từ 
nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những 
ở Makêđônia và Akhaia, mà đâu đâu người ta 
cũng nghe biết  lòng tin anh em đặt vào Thiên 
Chúa,  khiến  chúng  tôi  không  cần  phải  nói  gì 
thêm nữa.9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại 
chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và 
anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với 
Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa 
hằng sống, Thiên Chúa thật,10 và chờ đợi Con 
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của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên 
Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, 
Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
 
2, 1 Thật vậy, thưa anh em, chính anh em biết 
rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải 
vô ích. 

2 Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị 
làm nhục tại Philípphê ; nhưng vì tin tưởng vào 
Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn 
rao  giảng Tin  Mừng của Thiên Chúa cho anh 
em,  qua  những  cuộc  chiến  đấu  gay  go.3  Lời 
giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không 
có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai,4 nhưng 
vì  Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi  và giao 
phó Tin Mừng cho chúng tôi,  thì  chúng tôi  cứ 
vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng 
người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, 
Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi.
 
5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, 
như anh em biết ; không bao giờ chúng tôi đã 
viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa 
chứng giám; 6 không bao giờ  chúng tôi đã tìm 
cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù 
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là anh em hay người khác,7 trong khi chúng tôi 
có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là 
Tông Đồ Đức Kitô. 
 
Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử 
thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ủ ấp con 
thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi 
sẵn sàng hiến  cho anh em,  không những Tin 
Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của 
chúng  tôi  nữa,  vì  anh  em  đã  trở  nên  những 
người thân yêu của chúng tôi.9 Thưa anh em, 
hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của 
chúng tôi:  đêm ngày chúng tôi  đã làm việc để 
khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong 
anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin 
Mừng của Thiên Chúa cho anh em.
 
10  Anh  em  làm  chứng,  và  Thiên  Chúa  cũng 
chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, 
chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công 
minh,  không  chê  trách  được.11  Anh  em  biết: 
chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em 
như cha với con  ;12 chúng tôi đã khuyên nhủ, 
khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với 
Thiên Chúa,  Đấng kêu gọi  anh em vào Nước 
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của Người và chia sẻ vinh quang với Người.  

Xướng đáp x. 1 Tx 1,9b-10 ; 3,12b.13 

X Anh em đã quay về với Thiên Chúa để phụng 
sự Người là Đấng hằng sống, chân thật, để chờ 
đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con 
mà Người đã cho chỗi dậy từ cõi chết là Đức 
Giêsu,  
*  Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang 
đến.  
Đ Xin Chúa Giêsu cho tình thương của anh em 
đối  với  nhau và đối  với  mọi  người  ngày càng 
thêm đậm đà thắm thiết, khiến anh em được bền 
tâm vững chí,  được trở nên thánh thiện trong 
ngày quang lâm của Người. *

Bài đọc 2

Đức Kitô đã kêu gọi chúng ta vào vương quốc 
hưởng vinh quang của Người

Trích thư thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, 
tử đạo, gửi Hội Thánh Miếcna.

Tôi là Inhaxiô, cũng gọi là Thêôphorô, kính gửi 
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Hội Thánh tại Miếcna thuộc Axia, Hội Thánh của 
Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô, con chí 
ái  của Người.  Anh chị em là Hội Thánh được 
Thiên Chúa từ bi ban cho mọi ơn lành, đầy tràn 
đức tin và đức mến, không thiếu một ơn nào, 
được Thiên Chúa yêu thương rất mực và đầy sự 
thánh thiện. Tôi cầu chúc anh chị em vạn sự an 
lành  trong  lòng  thuần  khiết  và  lời  của  Thiên 
Chúa.  
 
Tôi tôn vinh Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa, Đấng 
đã cho anh chị em được khôn ngoan dường ấy, 
bởi tôi nhận thấy anh chị em không nao núng và 
giữ vững đức tin một cách tuyệt vời, như những 
người đã chịu đóng đinh cả xác lẫn hồn vào thập 
giá của Chúa Giêsu Kitô, và được củng cố trong 
đức mến nhờ máu thánh  của Người.  Đức tin 
sung mãn và vững chắc đã làm cho anh chị em 
tin rằng: Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,  xuất 
thân từ dòng dõi Đavít xét như một người phàm, 
nhưng là Con Thiên Chúa thể theo ý muốn và 
quyền năng của Thiên Chúa. Người đã thật sự 
sinh  làm con Đức Trinh  Nữ,  được ông Gioan 
làm phép rửa để giữ trọn đức công chính. 
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Người  thật  sự  chịu  đóng  đinh  nơi  xương  thịt 
Người vì chúng ta dưới thời Phongxiô Philatô và 
tiểu vương Hêrôđê (mà chính chúng ta là hoa 
trái nảy sinh từ cuộc khổ hình hồng phúc ấy của 
Người) ; ngõ hầu, nhờ sự sống lại của Người, 
Người phất cờ chiến thắng muôn đời  cho các 
thánh và cho các tín hữu của Người, dù họ là 
người Do Thái hay dân ngoại, để họ được quy tụ 
trong thân thể duy nhất là Hội Thánh của Người.
 
 
Tất  cả mọi  khổ hình nói  trên,  Người  đã gánh 
chịu vì chúng ta, để chúng ta được ơn cứu độ ; 
Người đã chịu khổ hình thật sự như Người đã 
thật  sự  sống  lại.  
Phần tôi,  tôi  biết rằng sau khi  sống lại,  Người 
vẫn sống trong thể xác loài người, và tôi tin rằng 
Người vẫn còn sống trong thể xác ấy. Quả thật, 
khi đến với ông Phêrô và các bạn, Người nói với 
các  ông:  “Hãy  đến,  hãy  sờ  vào  Thầy  và  hãy 
xem: Thầy đâu phải là ma không xương không 
thịt !” Ngay tức khắc, các ông đã sờ vào Người 
và đã tin, được liên kết chặt chẽ với Người cả về 
thể xác lẫn linh hồn. 
 



MỤC LỤC

Nhờ đó, các ông đã coi thường và chiến thắng 
cái chết. Sau khi phục sinh, như con người có 
xương có thịt, Người đã cùng ăn cùng uống với 
các ông, mặc dầu Người đã hợp nhất với Chúa 
Cha.  
Anh chị em rất thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh 
chị em những điều trên đây, dù biết rằng anh chị 
em cũng cảm nghĩ y như thế.

Xướng đáp Gl 2,19.20 

X Tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên 
Chúa. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống 
trong niềm tin vào Con Thiên Chúa.
• Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.
Đ Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập 
giá ; tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là 
Đức Kitô sống trong tôi. * 

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
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Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
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Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Tx 2,13- 3,13)

Lòng  tin  của  anh  em  Thêxalônica  là  niềm 
vinh dự và là niềm vui của thánh Phaolô
 
Thánh Phaolô cho thấy người lo lắng khi hay tin  
những thử thách đang đe doạ cộng đoàn. Người  
cầu  chúc  cho  cộng  đoàn  một  lòng  tin  vững  
mạnh.
Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh 
Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

2, 13 Về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng 
tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh 
em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, 
không phải như lời người phàm, nhưng như lời 
Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời 
đó tác  động nơi  anh em là  những tín  hữu.14 
Thật vậy, thưa anh em, anh em đã noi gương 
các Hội Thánh của Thiên Chúa ở miền Giuđê là 
những Hội Thánh của Đức Kitô Giêsu, vì anh em 
cũng đã phải chịu những nỗi đau khổ do đồng 
bào của anh em gây ra, như các Hội Thánh đó 
đã phải chịu do người Dothái.



MỤC LỤC

 
15 Những người này đã giết Chúa Giêsu và các 
ngôn sứ, đã bắt bớ chúng tôi, họ không đẹp lòng 
Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi người ;16 họ 
ngăn  cản  khi  chúng  tôi  rao  giảng  cho  người 
ngoại  để  những người  này  được ơn  cứu  độ. 
Như vậy  họ luôn  luôn chất  đầy  thêm tội  lỗi  ; 
nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 
đã giáng xuống trên họ.
 
17 Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách 
anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không 
cách lòng, chúng tôi  càng cố gắng hơn để lại 
thấy mặt anh em, vì chúng tôi rất ước ao điều 
đó.18 Bởi vậy chúng tôi đã muốn đến thăm anh 
em chính tôi, Phaolô, đã nhiều lần định đi nhưng 
Xatan  đã  cản  trở  chúng  tôi.19  Quả  thế,  ai  là 
niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi,  ai  là 
triều  thiên làm cho chúng tôi  hãnh diện trước 
nhan  Đức  Giêsu,  Chúa  chúng  ta,  khi  Người 
quang lâm, nếu không phải là anh em?20 Phải, 
chính anh em là vinh quang và là niềm vui của 
chúng tôi.
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3, 1 Vì vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi  đã 
quyết định ở lại Athêna một mình,2 và chúng tôi 
đã phái anh Timôthê, người anh em của chúng 
tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc 
loan báo Tin Mừng Đức Kitô ; anh đến để làm 
cho anh em được vững mạnh, và khích lệ đức 
tin của anh em,3 khiến không ai bị nao núng vì 
các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số 
phận dành cho chúng ta.4 Thật thế, khi còn ở 
với anh em, chúng tôi đã nói trước cho anh em 
rằng chúng ta sẽ gặp gian truân, điều đó đã xảy 
ra như anh em biết.
 
5 Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai 
người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, 
sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công 
lao  khó  nhọc  của  chúng  tôi  trở  nên  vô  ích.  
 
6 Giờ đây, sau khi thăm anh em, anh Timôthê đã 
trở lại với chúng tôi và đưa tin mừng cho chúng 
tôi về lòng tin và lòng mến của anh em ; anh ấy 
nói rằng anh em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt về 
chúng tôi, và ao ước gặp lại chúng tôi, cũng như 
chúng tôi  ao  ước gặp lại  anh em.7  Như vậy, 
thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ 
đến  anh  em,  chúng  tôi  được  an  ủi  giữa  mọi 
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thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.8 Phải, 
chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em 
đứng vững trong Chúa.9 Chúng tôi biết nói gì để 
tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui 
mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên 
Chúa chúng ta?10 Đêm ngày chúng tôi tha thiết 
nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ 
túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em. 

 
11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin 
Chúa  chúng  ta  là  Đức  Giêsu  san  phẳng  con 
đường  dẫn  chúng  tôi  đến  với  anh  em.12  Xin 
Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau 
và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà 
thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi 
đối  với anh em vậy.13 Như thế,  Chúa sẽ cho 
anh em được bền tâm vững chí, được trở nên 
thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước 
nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày 
Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với 
các thánh của Người.

Xướng đáp x. 1 Tx 3,12.13a ; 2 Tx 2,16a.17a

X Xin Chúa Giêsu cho tình thương của anh em 
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đối  với  nhau và đối  với  mọi  người ngày càng 
thêm đậm đà thắm thiết
• khiến  anh  em  được  bền  tâm  vững  chí, 
được trở nên thánh thiện.
Đ Xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô an ủi 
tâm hồn anh em. *

Bài đọc 2

Thời bấy giờ, các tín hữu chỉ có một lòng một ý

Trích khảo luận của thánh Hilariô, giám mục 
về các thánh vịnh.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống  
vui vầy bên nhau ! Quả thật, anh em được sống 
vui vầy bên nhau thì ngọt ngào và tốt đẹp, bởi vì 
khi chung sống hoà hợp với nhau là quy tụ thành 
cộng đoàn Hội Thánh ; có sống ý hợp tâm đầu 
trong đức ái, thì mới gọi là anh em. 

Trong  thời  kỳ  các  Tông  Đồ  mới  bắt  đầu  rao 
giảng, chúng ta đọc thấy rằng điều quan trọng 
hơn cả là:  Bấy giờ các tín hữu chỉ có một lòng  
một ý. Quả vậy, thật là xứng hợp với dân Thiên 
Chúa, khi họ quy tụ với nhau như anh em cùng 
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một Cha, hợp nhất trong cùng một Thánh Thần, 
sống hoà thuận với nhau dưới một mái nhà, đối 
xử với nhau như các bộ phận trong cùng một 
thân thể.
 
Anh em sống hoà hợp với nhau thì thật là ngọt 
ngào và tốt đẹp !  Tác giả thánh vịnh đã dùng 
hình ảnh sau đây để so sánh sự ngọt ngào và 
tốt đẹp đó: Như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu  
xuống cổ áo chầu Aron.  Dầu xức cho Aharon 
gồm nhiều hương liệu ; người ta xức dầu này 
cho  ông,  để  ông  được  tấn  phong  làm  tư  tế. 
Thiên Chúa đã lấy làm ưng ý khi xức dầu tấn 
phong này trước hết cho tư tế của Người. Người 
cũng muốn Chúa chúng ta được xức dầu cách 
vô hình hơn là các đồng liêu.

Chính việc xức dầu tấn phong đó không diễn ra 
theo kiểu cách trần gian ; Chúa chúng ta được 
xức dầu không phải bằng dầu đựng trong sừng 
như các vua chúa xưa thường được xức, nhưng 
bằng  dầu thơm hoan lạc.  Cuối cùng, sau nghi 
thức xức dầu đó, theo luật Môsê, ông Aharon có 
biệt danh là người được xức dầu. 
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Vậy, cũng như dầu ấy được xức tới đâu thì dập 
tắt được đam mê của lòng người tới đó, thì cũng 
vậy, nhờ đức ái như dầu thơm, sự hoà hợp toả 
ra từ chúng ta chẳng khác gì làn hương ngào 
ngạt bay lên trước nhan Thiên Chúa, như thánh 
Phaolô nói:  Chúng tôi là hương thơm của Đức 
Kitô. Do đó, Thiên Chúa lấy làm ưng ý khi trước 
kia  cho ông Aharon được xức  dầu tấn  phong 
làm tư tế, thì nay anh em được sống vui vầy bên 
nhau cũng là điều ngọt ngào và tốt đẹp. 
 
Dầu quý đổ từ trên đầu xuống râu. Râu là để 
làm đẹp cho phái tu mi nam tử. Quả thật, trong 
Đức Kitô, chúng ta không được làm trẻ con, chỉ 
trừ ở điểm này như có lời nói: về mặt ác ý, sống 
như trẻ con thì được, nhưng về mặt cảm nghĩ thì 
không. Thánh Phaolô bảo: mọi người không có 
đức tin  đều là  trẻ  con,  vì  họ yếu không dùng 
được thức ăn đặc, nhưng còn phải cần đến sữa. 
Thật vậy, người nói:  Tôi đã cho anh em uống 
sữa chứ không cho dùng thức ăn,  vì  anh em 
chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn  
còn không chịu nổi.

Xướng đáp Rm 12,5 ; Ep 4,7 ; 1 Cr 12,13 
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X Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể 
trong Đức Kitô,  mỗi  người  liên đới  với  những 
người khác như những bộ phận của một thân 
thể.  
* Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ 
theo mức độ Đức Kitô ban cho. 
Đ Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng 
một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả 
chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy 
nhất.  *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin… 
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THỨ BA

Bài đọc 1 1 Tx 4,118
Sống đẹp lòng Thiên Chúa trong niềm hy vọng 
phục sinh.
 
Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh 
Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng 
tôi  dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên 
Chúa, và anh em cũng đang sống như thế ; vậy 
nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi 
khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.2 
Hẳn anh em rõ  chúng tôi  đã  lấy  quyền Chúa 
Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. 
 
3 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, 
tức là xa lánh gian dâm,4 mỗi người hãy biết lấy 
cho  mình  một  người  vợ  để  sống  cách  thánh 
thiện và trong danh dự,5 chứ không buông theo 
đam  mê  dục  vọng  như  dân  ngoại,  là  những 
người  không  biết  Thiên  Chúa.6  Về  điểm này, 
đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh 
em  mình,  vì  Chúa  là  Đấng  trừng  phạt tất  cả 
những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước 
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và cảnh cáo anh em.7 Thật vậy, Thiên Chúa đã 
không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống 
thánh thiện.

8 Vậy ai  khinh thường những lời  dạy trên, thì 
không  phải  khinh  thường  một  người  phàm, 
nhưng khinh thường Thiên Chúa ;  Đấng hằng 
ban cho anh em Thánh Thần của Người. 
 
9 Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai 
viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên 
Chúa dạy phải thương yêu nhau,10 và anh em 
cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em 
trong  toàn  miền  Makêđônia.  Nhưng  thưa  anh 
em, tôi  khuyên nhủ anh em hãy tiến tới  nhiều 
hơn nữa.11 Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy 
và lao động bằng chính bàn tay của mình, như 
chính tôi đã truyền cho anh em.12 Như vậy, lối 
sống  của  anh  em sẽ  được  người  ngoài  cảm 
phục, và anh em sẽ không cần nhờ đến ai. 
 
13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn 
thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay 
biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những 
người khác, là những người không có niềm hy 
vọng.14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã 
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chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng 
những người  đã an giấc trong Đức Giêsu,  sẽ 
được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.15 
Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em 
điều này, là chúng ta, những người đang sống, 
những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, 
chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an 
giấc ngàn thu đâu.
 
16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh 
thiên  thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang 
lên,  thì  chính  Chúa  sẽ  từ  trời  ngự xuống,  và 
những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại 
trước tiên ;17 rồi đến chúng ta, là những người 
đang sống,  những người  còn lại,  chúng ta  sẽ 
được  đem đi  trên  đám  mây  cùng  với  họ,  để 
nghênh đón  Chúa trên  không  trung.  Như thế, 
chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.18 Vậy 
anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Xướng đáp 1  Tx  4,168  ;  Mc  13,27b  2  x.  Mt 
24,318
 
X Khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên 
thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì 
chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống.
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• Và  Người  sẽ  tập  họp  những  kẻ  được 
Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt 
đất cho đến cuối chân trời.
Đ Khi  Con Người  ngự đến,  Người  sẽ sai  các 
thiên sứ của Người thổi loa vang dậy. *

Bài đọc 2
Hoa quả đầu mùa của ơn phục sinh trong Đức 
Kitô
Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Ngôi Lời của Thiên Chúa đã làm người và Con 
Thiên Chúa đã trở thành con của loài người, để 
một khi  con người được liên kết  với  Ngôi  Lời 
của Thên Chúa và lãnh nhận ơn làm nghĩa tử, 
thì họ trở nên con Thiên Chúa. 
 
Thật vậy, chúng ta không có cách nào khác để 
đón nhận ơn bất hoại  và bất tử, trừ khi  được 
hợp nhất với Đấng bất hoại và bất tử. Nhưng 
làm sao chúng ta có kết hợp nhất với Đấng bất 
hoại và bất tử, nếu Đấng trước kia là bất hoại và 
bất tử đã không trở thành con người như chúng 
ta, để cái hư hoại bị tiêu diệt bởi Đấng bất hoại 
và cái phải chết bị Đấng bất tử tiêu diệt, ngõ hầu 
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chúng ta  được  lãnh  nhận  ơn  làm nghĩa  tử?  
Vậy, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Ngôi Lời 
hiện hữu của Chúa Cha, đã trở thành Con của 
loài người, vì đã được sinh ra như một người 
bởi Đức Maria thuộc dòng giống loài người, và 
chính bản thân Đức Maria cũng là người. 
 
Vì thế, chính Chúa đã cho chúng ta một dấu lạ 
dưới vực thẳm cũng như trên trời cao. Dấu lạ 
đó, con người đã không xin, vì không hy vọng 
một trinh nữ lại có thể mang thai, cũng không hy 
vọng một người đã sinh con lại còn là trinh nữ ; 
mà con người được sinh ra đó lại là Thiên Chúa 
ở cùng chúng ta. Người con đó xuống tận lòng 
đất thẳm sâu tìm con chiên lạc là nhân loại do 
chính tay Người nhào nặn, rồi lên cõi trời hiến 
dâng và trao lại cho Chúa Cha nhân loại Người 
đã tìm thấy. Thế là chính Người nên hoa quả 
đầu mùa của một nhân loại phục sinh, để, như 
đã chỗi  dậy từ cõi  chết thế nào, thì  cũng thế, 
thân mình sẽ chỗi  dậy sau khi  được phục hồi 
nhờ gân khớp nối kết các phần lại với nhau và 
được Thiên Chúa ban thêm sinh lực. 
 
Thân  mình  nói  đây  chính  là  mọi  người  đang 
sống, nhưng phải qua một thời gian thọ án vì tội 
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bất công trước đã. Trong thân mình ấy, mọi chi 
thể  sẽ  vẫn  giữ  nguyên  vị  thế  thích  hợp  của 
mình.  Trong nhà Chúa Cha có nhiều chỗ ở, vì 
trong  thân  thể  có  nhiều  bộ  phận.  
Vậy, Thiên Chúa đã xử đại độ với loài người sa 
ngã, khi định liệu cho họ giành lại phần thắng lợi 
nhờ Ngôi Lời. Quả vậy, vì sức mạnh được biểu 
lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, nên Ngôi Lời đã 
bày tỏ lòng nhân hậu và quyền năng cao cả của 
Thiên Chúa.

Xướng đáp 1 Cr 15,20.22.21

X Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường 
cho những ai đã an giấc ngàn thu.
• Như mọi  người  vì  liên đới  với  Ađam mà 
phải chết,  thì  mọi người nhờ liên đới  với Đức 
Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.
Đ Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì 
cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin… 
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Tx 5,1-28

Sống như con cái ánh sáng

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống bình an  
hoà thuận, luôn tỉnh thức và cố gắng thực hiện  
tất cả những gì làm nên cuộc sống trong Chúa 
Kitô.

Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh 
Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa 
đến, anh em không cần ai viết cho anh em.2 Vì 
chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến 
như kẻ trộm ban đêm.3 Khi người ta nói: "Bình 
an biết bao, yên ổn biết bao! ", thì lúc ấy tai hoạ 
sẽ  thình  lình  ập  xuống,  tựa  cơn  đau  chuyển 
bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng 
có ai trốn thoát được. 
 
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, 
để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em.5 Vì tất 
cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban 
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ngày.  Chúng  ta  không  thuộc  về  đêm,  cũng 
không thuộc về bóng tối.6 Vậy chúng ta đừng 
ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh 
thức và sống tiết độ.7 Ai ngủ, thì ngủ ban đêm ; 
ai say sưa, thì say sưa ban đêm.8 Nhưng chúng 
ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống 
tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội 
mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.9 Vì Thiên 
Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn 
thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,10 Đấng đã chết 
vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng 
sống  với  Người.11  Vì  thế,  anh  em hãy  an  ủi 
nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn 
làm.  
 
12 Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý 
trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh 
đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh 
em.13 Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính 
những người ấy, vì công việc họ làm. Hãy sống 
hoà thuận với nhau.
 
14 Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em: 
hãy khuyên bảo người vô kỷ luật,  khích lệ kẻ 
nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn 
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với mọi người.15 Hãy coi chừng: đừng có ai lấy 
ác báo ác,  nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm 
điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.  
16  Anh em hãy vui  mừng luôn mãi17 và cầu 
nguyện  không ngừng.18  Hãy  tạ  ơn  trong  mọi 
hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều 
Thiên  Chúa  muốn  trong  Đức  Kitô  Giêsu.  
 
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí.20 Chớ khinh 
thường ơn nói tiên tri.21 Hãy cân nhắc mọi sự: 
điều gì tốt thì giữ ;22 còn điều xấu dưới bất cứ 
hình thức nào thì lánh cho xa. 

23  Nguyện  chính  Thiên  Chúa  là  nguồn  mạch 
bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, 
để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được 
gìn  giữ  vẹn  toàn,  không  gì  đáng  trách,  trong 
ngày  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta,  quang 
lâm.24  Đấng  kêu  gọi  anh  em  là  Đấng  trung 
thành: Người sẽ thực hiện điều đó. 
 
25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện 
cho chúng tôi  nữa.26 Tất cả anh em hãy hôn 
chào nhau một cách thánh thiện.27 Nhân danh 
Chúa, tôi  yêu cầu đọc thư này cho tất cả các 
anh  em.  
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28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp 1 Tx 5,9-10 ; C1 1,13

X Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải 
chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu 
độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
• Đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng 
được sống với Người.
Đ Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền 
lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử 
chí ái. *

Bài đọc 2

Phân định được Thần Khí là nhờ khả năng cảm 
nhận của tâm trí

Trích  sách  Đường  trọn  lành  của  đức  cha 
Điađôcô, giám mục Phôtixê.

Phân định được cách chính xác lẽ phải và điều 
sai,  đó là nhờ ánh sáng do trí  thức đích thực 
đem lại.  Một  khi  con  người  bước đi  trên  con 
đường  công  chính  như  thế,  thì  bấy  giờ  họ 
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hướng tâm trí  mình về Thiên Chúa là mặt trời 
công chính, vì chính tâm trí họ cũng được hiểu 
biết  nhờ  Thiên  Chúa  không  ngừng  soi  sáng 
cho ; từ đây tâm trí họ mạnh dạn tìm cách yêu 
mến Thiên Chúa. 
 
Những ai chiến đấu cần phải luôn giữ cho tâm 
hồn mình khỏi bị giao động trước mọi cơn sóng 
gió, để khi phân định được những ý tưởng nơi 
họ, tâm trí họ ghi sâu vào ký ức những ý tưởng 
tốt lành do Thiên Chúa gửi đến và loại khỏi nơi 
lưu trữ ấy những ý tưởng xấu xa do ma quỷ bày 
ra.  Quả thế,  khi  sóng yên biển lặng,  ngư phủ 
nhìn xuống lòng biển, có thể thấy thật sâu, đến 
nỗi hầu như không một con cá nào lọt khỏi mắt 
họ.  Nhưng khi  biển  động gió  to,  bão  táp  dồn 
dập, biển che đi những gì họ nhìn thấy dễ dàng 
trong lúc biển lặng. Lúc ấy, dù có là những ngư 
phủ lành nghề, họ cũng chịu bó tay.
 
Nhưng chỉ một mình Chúa Thánh Thần mới là 
Đấng thanh tẩy tâm trí chúng ta. Quả thật, của bị 
mất sẽ không bao giờ lấy lại  được, trừ khi có 
người mạnh vào giành lại của kẻ trộm. Vậy trong 
mọi  hoàn  cảnh,  Chúa Thánh Thần phải  được 
nghỉ ngơi nơi tâm hồn bình an của chúng ta. Nói 
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cách khác,  chúng ta  hãy để cho ngọn đèn trí 
thức luôn chiếu sáng trong chúng ta. Vì, bao lâu 
ngọn đèn ấy rực sáng nơi thẳm sâu tâm hồn, thì 
những cuộc xâm nhập và mờ ám của ma quỷ 
không những bị  phát hiện, mà còn bị  suy yếu 
hẳn đi vì bị ánh sáng chói chang kia rọi vào.  
 
Vì thế, thánh Phaolô Tông Đồ nói: Anh em đừng 
dập tắt Thần Khí. Điều này có nghĩa là: Anh em 
đừng làm những chuyện xấu xa và có ý gian tà 
kẻo làm buồn lòng Chúa Thánh Thần, khiến cho 
Người không còn lấy ánh sáng huy hoàng mà 
bảo vệ anh em nữa. Quả thật,  Thánh Thần là 
ánh sáng vĩnh cửu và tác sinh không bị dập tắt. 
Nhưng, nói đúng hơn, Người phải buồn lòng bỏ 
đi, mặc cho tâm hồn ra tối tăm vì mất ánh sáng 
trí thức và phải chìm sâu trong bóng đêm dày 
đặc.  
 
Khả năng cảm nhận của tâm trí là một khả năng 
hoàn  toàn  giúp  phân  định  được  các  sự  việc. 
Cũng như lúc khoẻ mạnh,  nhờ vị  giác là  một 
giác quan của thể xác, chúng ta phân biệt được 
chính xác cái ngon với cái dở, và chúng ta ưa 
chuộng những gì ngọt ngào ; cũng thế, khi tâm 
trí chúng ta bắt đầu hoạt động trong một trạng 
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thái lành mạnh hoàn hảo và thoát khỏi mọi nỗi 
âu lo, thì nó có thể cảm nhận mạnh mẽ sự an ủi 
của Thiên Chúa và luôn cảm nếm được hương 
vị đó nhờ hoạt động của lòng mến, để nhận ra 
cái gì là tốt hơn, như thánh Phaolô Tông Đồ nói: 
Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của  
anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được  
ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận  
ra cái gì là tốt hơn.

Xướng đáp x. Tb 4,19a : 14,8b 
X Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi 
nơi mọi lúc, hãy xin Người dạy con cho biết theo 
nẻo chính đường ngay. 
• Người  sẽ giúp con thành công trong mọi 
đường đi  nước bước, cũng như mọi toan tính 
của con.
Đ Hãy đem hết sức mình mà phụng thờ Thiên 
Chúa và làm đẹp lòng Người trong sự thật. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin… 
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 Tx 1,1-12
Lời chào và tạ ơn

Trải  qua  bao  thử  thách,  các  Kitô  hữu  ở 
Thêxalônica vẫn đứng vững, và đó là niềm vui  
cúa thánh Phaolô.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1 Chúng tôi là Phaolô, Xinvanô và Timôthê, kính 
gửi Hội Thánh Thêxalônica ở trong Thiên Chúa 
là Cha chúng ta, và trong Chúa Giêsu Kitô.2 Xin 
Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giêsu Kitô ban 
cho anh em ân sủng và bình an.
 
3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn 
Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải  lẽ,  vì 
lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và 
nơi  tất  cả  anh  em,  lòng  yêu  thương của  mỗi 
người đối với người khác cũng gia tăng.4 Bởi 
thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt 
các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên 
nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp 
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cảnh  gian  truân.5  Đó  là  dấu  cho  thấy  Thiên 
Chúa xét xử công minh: anh em sẽ được coi là 
xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì 
Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. 
 
6 Quả là điều công minh, nếu Thiên Chúa trả 
báo, nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho 
anh em phải chịu gian truân,7 và cho anh em, 
những kẻ gặp gian truân,  được nghỉ  ngơi  với 
chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giêsu từ 
trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh 
của Người,8 trong ngọn lửa cháy bừng, để báo  
oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa 
và những kẻ  không  vâng  theo  Tin  Mừng của 
Chúa chúng ta là Đức Giêsu.9 Những kẻ ấy sẽ 
lãnh  án  diệt  vong  muôn  đời,  xa  thánh  nhan 
Chúa và quyền năng vinh hiển của Người,10 khi 
Người  đến,  trong  ngày  ấy,  để  được  tôn  vinh 
giữa  các  thần  thánh  của  Người,  và  được 
ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng 
đã tin lời chứng của chúng tôi. 
 
11 Vì thế, lúc nào chúng tôi  cũng cầu nguyện 
cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho 
anh  em  được  xứng  đáng  với  ơn  gọi,  và  xin 
Người  dùng  quyền  năng  mà  hoàn  thành  mọi 
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thiện chí của anh em và mọi công việc anh em 
làm  vì  lòng  tin.12  Như  vậy,  danh  của  Chúa 
chúng ta là Đức Giêsu, sẽ được tôn vinh nơi anh 
em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu 
theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của 
Chúa Giêsu Kitô.

Xướng đáp x. 2 Tx 1,10a ; Tv 144 (145),13b

X Chúa Kitô sẽ đến để được tôn vinh giữa các 
thánh của Người, và để
• Người  được ngưỡng mộ giữa mọi  kẻ đã 
tin.
Đ Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy 
yêu thương trong mọi việc Người làm. *

Bài đọc 2

Thập giá phải là niềm vui cho bạn ngay cả trong 
thời bị bách hại

Trích bài  giáo huấn của thánh Syrilô,  giám 
mục Giêrusalem.

Bất cứ hành động nào của Đức Kitô cũng thật là 
niềm hãnh diện cho Hội Thánh Công Giáo, và 
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nềm hãnh diện lớn nhất chính là thập giá ; thánh 
Phaolô hoàn toàn xác tín  điều ấy nên đã nói: 
Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài  
thập giá Đức Kitô.
 
Người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt nơi 
hồ Siloác:  đó là việc đáng khâm phục,  nhưng 
việc ấy can gì đến những người mù trên toàn 
thế giới? Ông Ladarô sống lại sau khi ở trong 
mồ bốn ngày: đó quả là một việc lớn lao vượt 
sức tự nhiên, nhưng ân huệ ấy chỉ liên quan tới 
một mình ông Ladarô, còn đối với những kẻ đã 
chết vì tội lỗi ở khắp thế gian thì sao? Lạ thay, 
năm chiếc bánh trở nên như dòng suối cung cấp 
của ăn cho năm ngàn người, nhưng còn những 
người đang khổ sở vì cơn đói hiểu biết trên khắp 
thế giới thì sao? 
 
Kỳ diệu biết bao, tháo cởi cho một người đàn bà 
bị Satan cột trói đã mười tám năm, nhưng nếu 
bạn nhìn đến tất  cả chúng ta là những kẻ đã 
từng bị xiềng xích tội lỗi trói buộc, thì điều kia có 
là gì?

Nhưng vinh quang của thập giá đã chiếu soi cho 
những kẻ bị mù vì ngu dốt, đồng thời tháo cởi 
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cho hết những kẻ bị giam cầm dưới ách tội lỗi, 
và cứu chuộc toàn thể thế giới loài người. 
 
Vậy, chúng ta dừng xấu hổ vì thập giá của Đấng 
Cứu Độ, đúng hơn, chúng ta phải hãnh diện vì 
thập giá đó. Quả vậy, lời rao giảng về thập giá là 
điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể 
chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, thì đối 
với chúng ta lại là ơn cứu độ. Đối với những kẻ 
trên đà hư mất, lời rao giảng ấy là một sự điên 
rồ  ;  nhưng  đối  với  chúng  ta  là  những  người 
được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên 
Chúa. Bởi vì Đấng đã chết vì chúng ta không chỉ 
là  một  con  người,  mà là  Con Thiên  Chúa,  là 
Thiên Chúa đã trở nên người phàm.
 
Con chiên bị giết theo lệnh ông Môsê đã ngăn 
chặn được thần tru diệt, thì Chiên Thiên Chúa, 
Đấng xoá tội trần gian, lại chẳng giải thoát chúng 
ta khỏi tội lỗi hơn thế nhiều hay sao? Máu của 
con chiên không có trí khôn ấy còn đam lại sự 
giải thoát thì máu của Người Con duy nhất lại 
chẳng đem ơn cứu độ hơn nữa hay sao? Người 
đã bỏ mạng sống không phải vì bị cưỡng bách ; 
Người đã bị giết không phải do bạo lực, nhưng 
bởi Người tự nguyện. Bạn hãy xem Người nói 
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gì:  Mạng sống của tôi, tôi có quyền hy sinh, và 
có quyền lấy lại. Vì thế, Người đã tự ý bước vào 
cuộc thương khó, vui mừng vì công việc cao cả 
này, hân hoan vì chiến thắng, bằng lòng vi cứu 
được  loài  người:  không  hổ  thẹn  vì  thập  giá, 
Người đã mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Quả 
thật, không phải một con người tầm thường đã 
chịu thương khó, nhưng là Thiên Chúa nhập thể 
đã chiến đấu để giành phần thưởng dành cho ai 
vâng phục. 
 
Bạn đừng chỉ lấy thập giá làm niềm vui trong lúc 
được an lành,  mà hãy giữ cùng một  niềm tin 
như thế trong thời bị bách hại, chẳng vậy, bạn là 
bạn của Chúa Giêsu trong thời bình và trở thành 
kẻ thù của Người trong thời chiến. Giờ đây, bạn 
nhận được ơn tha tội và những ân huệ thiêng 
liêng dồi dào của Đức Vua, thì khi cuộc chiến 
xảy đến, bạn hãy chiến đấu anh dũng cho Đức 
Vua của bạn. 

Chúa Giêsu, Đấng không thể phạm tội, đã chịu 
đóng đinh vào thập giá vì  bạn ;  còn bạn, bạn 
không muốn chịu đóng đinh cho Đấng đã vì bạn 
mà chịu đóng đinh vào thập giá hay sao? Bạn 
không phải là kẻ ban ơn, vì bạn đã lãnh nhận 
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trước. Nhưng bạn là kẻ đền ơn, bạn trả nợ cho 
Đấng đã vì bạn mà bị  đóng đinh vào thập giá 
trên đồi Gôngôtha.

Xướng đáp 1 Cr 1,18.23

X Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối 
với những kẻ đang trên đà hư mất,
• nhưng  đối  với  chúng  ta  là  những  người 
được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên 
Chúa.

Đ Chúng tôi  rao giảng một Đấng Kitô bị  đóng 
đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không 
thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin… 
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Tx 2,1-17
Đứng vững trong đức tin

Phải  mong  chờ  Chúa  là  chuyện  hiển  nhiên,  
nhưng giờ nào Chúa đến thì không rõ.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1 Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với 
Người, tôi xin anh em điều này:2 nếu có ai bảo 
rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc 
đã  nói,  đã  viết  thư  quả  quyết  rằng  ngày  của 
Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh 
thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.3 Đừng để 
ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. 
 
Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo, và người 
ta phải  thấy xuất  hiện người  gian ác,  đứa hư 
hỏng.4  Tên  đối  thủ  tôn  mình  lên  trên  tất  cả 
những gì  được gọi  là  thần và được sùng bái,  
thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa 
và tự xưng là Thiên Chúa.5 Khi tôi còn ở với anh 
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em,  tôi  đã  từng  nói  những  điều  ấy,  anh  em 
không nhớ sao?6 Anh em biết cái gì hiện đang 
cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào 
thời của nó.7 Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian 
ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó 
bị gạt ra một bên,8 bấy giờ tên gian ác sẽ xuất 
hiện, kẻ mà Chúa Giêsu  sẽ giết chết bằng hơi  
thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy 
hoàng, khi Người quang lâm.
 
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động 
của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu 
lạ,  điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước 
dối,  nhằm  hại  những  kẻ  phải  hư  mất,  vì  đã 
không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được 
cứu độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức 
mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá 
;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, 
nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. 
 
13  Hỡi  anh  em là  những kẻ  được Chúa  yêu 
mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa 
về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay 
từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí 
thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý.14 Chính 
vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi 
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loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được 
hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức 
Giêsu Kitô.15 Vậy,  thưa anh em, anh em hãy 
đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng 
tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng 
thư từ.16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu 
Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng 
yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà 
ban cho chúng ta niềm an ủi  bất diệt và niềm 
cậy trông tốt đẹp,17 xin các Ngài an ủi và cho 
tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và 
nói tất cả những gì tốt lành.

Xướng đáp Mt 24,30 ; 2 Tx 2,8a
X Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện 
trên trời,
• và mọi  chi  tộc sẽ thấy Con Người rất  uy 
nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.
Đ Bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa 
Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người. 
*

Bài đọc 2

Anh em sẽ được đầy tràn tất  cả sự viên mãn 
của Đức Kitô
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Trích bài giảng của một tác giả thế kỷ thứ tư, 
về đời sống thiêng liêng.

Những ai xứng đáng trở nên con cái Thiên Chúa 
và được tái  sinh từ trên cao bởi  Chúa Thánh 
Thần, những ai có Đức Kitô ngự trong mình để 
soi sáng và tái tạo họ, thì được Thần Khí hướng 
dẫn bằng nhiều cách khác nhau, và được hưởng 
sự dìu dắt kín nhiệm của ân sủng cùng với sự 
an nghỉ thiêng liêng trong tâm hồn.
 
Có khi họ khóc lóc than van vì loài người, và tha 
thiết cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, đến nỗi 
nước mắt đầm đìa, vì tình yêu thiêng liêng với 
nhân loại thiêu đốt họ.
 
Có khi họ được Thánh Thần làm cho bừng cháy 
lửa hân hoan và yêu mến, đến độ, nếu có thể 
được, họ sẽ ôm hết mọi người vào lòng, không 
chút phân biệt người lành kẻ dữ.
 
Có khi họ khiêm nhường hạ mình dưới hết mọi 
người, đến độ coi mình như những kẻ đốn mạt 
và hèn hạ nhất. 
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Có khi họ được Thánh Thần gìn giữ trong niềm 
vui khôn tả. 

Có khi họ như một dũng sĩ, mang toàn binh giáp 
của bậc quân vương xông trận, chiến đấu anh 
dũng  với  quân  thù  và  toàn  thắng.  Con người 
thiêng liêng cũng vậy, một khi đã mang lấy binh 
giáp trên trời  của Thần Khí,  thì  xông tới  quân 
thù,  giao  tranh  với  chúng  và  giày  đạp  chúng 
dưới chân.
 
Có khi  linh  hồn họ được nghỉ  ngơi  trong tịnh 
tuyệt vời, trong bình an thư thái, chỉ sống trong 
niềm hoan lạc thiêng liêng, trong sự nghỉ ngơi 
khôn  tả,  và  trong  tình  trạng  tuyệt  vời.  
Có khi họ được ân sủng làm cho thông sáng, 
khôn  ngoan  tuyệt  diệu,  và  được  sự  hiểu  biết 
khôn dò của Thần Khí về những điều miệng lưỡi 
không thể nói ra.
 
Có khi họ lại là một người như là mọi người.  
 
Như thế, ơn thánh hoạt động nơi những người 
ấy cách khác nhau, hướng dẫn linh hồn họ theo 
nhiều  kiểu,  bằng cách đổi  mới  họ  theo ý  của 
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Thiên  Chúa,  và  dùng  nhiều  phương  thế  khác 
nhau mà huấn luyện linh hồn họ, để ơn thánh 
giúp họ trở nên những con người vẹn toàn, vô 
phương trách cứ, và tinh tuyền trước mặt Cha 
trên trời.
 
Vậy, chúng ta cũng hãy cầu xin Thiên Chúa, cầu 
xin với lòng yêu mến thiết tha và cậy trông vững 
vàng, để Người ban cho chúng ta ơn thiêng của 
Chúa Thánh Thần, để chính Chúa Thánh Thần 
cai  quản,  dẫn dưa chúng ta đến chỗ thi  hành 
mọi  ý  của Thiên Chúa và cho chúng ta  được 
nghỉ  ngơi  bồi  dưỡng  bằng  nhiều  cách  khác 
nhau, để nhờ ơn Thiên Chúa điều khiển, huấn 
luyện và thúc đẩy về đường thiêng liêng, chúng 
ta  đáng  đạt  tới  sự  viên  mãn  hoàn  thiện  của 
Chúa Kitô, như lời thánh Phaolô Tông Đồ nói: 
Để anh em được đầy tràn tất cả sự viên mãn  
của Chúa Kitô.

Xướng đáp x. 1 Ga 2,20.27 ; Ge 2,23b

X Anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh ; 
nguyện cho dầu mà anh em đã nhận từ Đấng ấy 
ở lại trong anh em.
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• Và  anh  em  chẳng  cần  ai  dạy  dỗ  nữa  ; 
nhưng dầu của Người sẽ dạy dỗ anh em mọi sự.

Đ Hãy mừng vui hoan hỷ vì Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh em ; chính Người đã ban cho anh 
em mưa đầu mùa, bởi vì Người thành tín. *

Lời nguyện
•
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 Tx 3,1-17
Noi gương thánh Phaolô: Làm việc thện không 
sờn lòng nản chí
 
Phải  yêu thương anh em,  đồng thời  giữ mình  
đừng làm điều ác.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

1  Sau  cùng,  thưa  anh  em,  xin  anh  em  cầu 
nguyện cho chúng tôi,  để lời  Chúa được phổ 
biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy 
nơi anh em.2 Xin cũng cầu nguyện cho chúng 
tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi 
vì không phải ai cũng có đức tin.3 Nhưng Chúa 
là  Đấng trung  tín:  Người  sẽ  làm cho  anh  em 
được vững mạnh,  và bảo vệ anh em khỏi  ác 
thần.4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh 
em: anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng 
tôi truyền.5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh 
em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết 
chịu đựng như Đức Kitô. Đề phòng lối sống vô 
kỷ luật: cơn sốt quang lâm !
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6 Thưa anh em,  nhân danh Chúa Giêsu Kitô, 
chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi 
người  anh  em  sống  vô  kỷ  luật,  không  theo 
truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.  
7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt 
chước chúng tôi  thế nào. Khi  ở giữa anh em, 
chúng tôi đã không sống vô kỷ luật.8 Chúng tôi 
đã chẳng ăn bám ai, trái lại  đêm ngày đã làm 
lụng khó nhọc vất vả, để khỏi  nên gánh nặng 
cho người nào trong anh em.9 Không phải là vì 
chúng tôi  không có quyền hưởng sự giúp đỡ, 
nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 
 
10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã 
chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng 
đừng ăn !11 Thế mà chúng tôi nghe nói: trong 
anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng 
làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào.12 Nhân 
danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và 
khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm 
việc, để có của nuôi thân.
 
13 Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn 
lòng nản chí !14 Nếu có ai không vâng theo lời 
chúng tôi nói trong thư này, anh em hãy ghi lấy 
tên và đừng giao du với người ấy, để họ biết xấu 
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hổ.15 Nhưng đừng coi họ như thù địch, trái lại 
hãy  khuyên  bảo  như  người  anh  em.  
16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban 
cho anh em được bình an mọi  lúc  và về mọi 
phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. 
 
17 Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Đó 
là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết 
như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân 
sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp 1 Tx 2,13b ; x. Ep 1,13a

X Khi anh em đón nhận lời Thiên Chúa,
• anh em đón nhận không phải như lời của 
người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng 
theo bản tính của lời ấy.
Đ Anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng 
cứu độ anh em. *

Bài đọc 2

Về hoạt động của con người
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Trích  Hiến  chế  Vui  Mừng  và  Hy  vọng  của 
Công đồng Vaticanô II về Hội Thánh trong thế 
giới ngày nay.

Vì hoạt  động của con người phát xuất  từ con 
người, nên cũng quy hướng về con người. Quả 
thế, khi hoạt động, không những con người biến 
đổi sự vật và xã hội, mà còn kiện toàn chính bản 
thân. Con người học hỏi nhiều điều, trau dồi tài 
năng, ra khỏi mình và vượt lên trên chính mình. 
Sự phát triển đó, nếu hiểu cho đúng, thì quý giá 
hơn của cải bên ngoài người ta có thể thu tích 
được. 
 
Con người có giá trị vì tư cách con người hơn là 
vì sở hữu. 

Cũng  vậy,  mọi  sự  hoạt  động  của  con  người 
nhằm đạt  tới  một sự công bình cao hơn, một 
tình huynh đệ rộng hơn, và một tổ chức nhân 
đạo hơn trong các mối tương giao xã hội, thì có 
giá trị hơn các tiến bộ kỹ thuật. Quả vậy, những 
tiến bộ đó có thể cung cấp điều kiện vật chất cho 
công cuộc thăng tiến con người ; nhưng tự mình 
chúng, chúng không tài nào thực hiện nổi công 
cuộc ấy.
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Do đó. đây là quy luật cho hoạt động của con 
người, theo dự định và ý muốn của Thiên Chúa, 
hoạt động đó vừa phải phù hợp với lợi ích đích 
thực của nhân loại, vừa phải giúp cho con người 
cá biệt  hay con người  sống trong xã hội,  vun 
trồng và thực hiện đầy đủ ơn gọi toàn diện của 
mình.
 
Tuy nhiên, nhiều người đương thời với chúng ta 
sợ rằng sự liên kết quá chặt chẽ giữa hoạt động 
của  con  người  với  tôn  giáo  gây  trở  ngại  cho 
quyền tự lập của con người, của xã hội, hay của 
khoa học. Thực ra thiên nhiên và chính các xã 
hội loài người đều có những định luật và giá trị 
riêng mà con người dần dần phải khám phá, sử 
dụng và xếp đặt nếu hiểu quyền tự lập là như 
thế, thì đòi hỏi cho các thực tại trần gian quyền 
đó, là điều hoàn toàn hợp lý. 
 
Điều đó không những đáp ứng những nguyện 
vọng của người thời đại chúng ta, mà còn phù 
hợp với ý muốn của Đấng Tạo Thành. Quả thế, 
vì  là  thọ  tạo,  nên vạn  vật  đều  được thiết  lập 
vững chắc, chân thành, tốt lành, có luật lệ riêng 
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trong trật tự hài hoà. Những điều đó, con người 
phải tôn trọng, đồng thời nhìn nhận các phương 
pháp riêng của từng khoa học và nghệ thuật.  
 
Do đó, chúng ta phải lấy làm tiếc là có những 
thành kiến cho rằng đức tin và khoa học mâu 
thuẫn nhau, kể cả nơi một số Kitô hữu ; những 
thành kiến đó nảy sinh do việc không nhận thức 
rõ tính độc lập chính đáng của khoa học, cũng 
như do những cuộc tranh luận và bất  đồng ý 
kiến phát xuất từ sự thiếu nhận thức đó. 
 
Trái lại, nếu hiểu “quyền tự lập của các thực tại 
trần gian” là các thọ tạo không tuỳ thuộc Thiên 
Chúa, và con người có thể sử dụng chúng mà 
không quy hướng về Thiên Chúa, thì không ai 
nhận biết  có Thiên Chúa mà không cảm thấy 
những quan điểm đó thật là sai  lầm. Quả thế, 
không có Đấng Tạo Thành, thọ tạo sẽ trở về hư 
vô.

Xướng đáp Đnl 2,7 ; 8.5b

X Thiên Chúa đã chúc phúc cho anh em trong 
mọi việc tay anh em làm ; Người đã biết cuộc 
hành trình của anh em trong sa mạc mênh mông 
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ấy.
* Đã bốn mươi năm, Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh em ở với anh em, và anh em đã chẳng thiếu 
thốn gì.

Đ Người đã giáo dục anh em như một người 
giáo dục con mình. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng 
thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi 
người. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào thư Galát
 
Đồng thời  với  hai  thư gửi  các tín hữu Côrintô  
(56-57), thư gửi các tín hữu Galát chắc hẳn là  
bức thư thống thiết nhất và cũng là bức thư có  
giọng điệu bút  chiến hơn cả trong số các thư  
của thánh Phaolô.  Vừa hay tin anh em Galát,  
những người  mà thánh nhân đã sinh ra trong  
đức tin (4,19), đang đặt vấn đề không phải chỉ  
về quyền tông đồ của người, mà cả Tin Mừng  
người đã loan báo cho họ, thánh Phaolô đã đọc  
cho  thư  ký  viết  thư  này  vào  lúc  cuộc  khủng  
hoảng đang diễn ra. 
 
Chuyện gì đã xảy ra ở Galát ? Do một số Kitô  
hữu gốc Dothái lôi kéo, các tín hữu Galát đã du  
nhập vào Hội Thánh việc giữ, nếu không phải là  
toàn thể Luật Môsê, thì ít là một số điều khoản 
Luật truyền phải làm, đặc biệt là phép cắt bì, có  
thể vì các tín hữu cho rằng đó cũng là một bảo  
đảm phụ trội để được ơn cứu độ. Nhưng đối với  
thánh Phaolô, như thế là làm cho thập giá của  
Đức Kitô ra vô ích,  và huỷ diệt  sự tự do của  
người Kitô hữu. Vì thế, người kịch liệt chống lại.  
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Bức thư của người là một bản biện hộ đầy xúc  
động về ơn cứu độ do Thiên Chúa ban không,  
về ơn cứu chuộc do Đức Kitô thực hiện đã đầy  
đủ trọn  vẹn,  về tính  cách hoàn toàn mới  của  
cuộc sống Kitộ hữu được Thánh Thần tác động.  
Theo  thánh  Phaolô,  không  phải  cứ  thực  hiện 
một số việc hợp với Lề Luật là con người tội lỗi  
sẽ  được  Thiên  Chúa  thương,  như  người  
Pharisêu vốn nghĩ. Con người tội lỗi hoàn toàn  
bất lực, không thể tìm được ơn cứu độ. Họ phải  
đón nhận ơn cứu độ nơi Thiên Chúa không phải  
như một món nợ Thiên Chúa phải trả, nhưng là  
như một ân huệ thuần tuý, chỉ nhờ lòng tin vào  
Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh mà thôi.  
Chủ trương của người Pharisêu và của Kitô giáo  
hoàn toàn tương phản nhau. Không có lối  thứ  
ba.  
 
Trong  bức  thư  nóng  bỏng  này,  tư  tưởng  dồn  
dập, xô đẩy nhau, những tiếng than thở xen vào  
giữa các lập luận. Văn phong cũng vậy, mang  
nặng tính bút chiến. Vì thế có những công thức  
gãy gọn có lúc cô đọng đến khó hiểu, đôi  khi  
thậm chí có thể gây hiểu lầm. Khó có thể lập  
một  bố cục thật  lớp lang cho thư này,  nhưng 
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những chỗ quan trọng trong cách lập luận đủ rõ  
để có thể nhận ra.

Bức thư này đặc biệt quan trọng đối với ai muốn  
tìm hiểu lịch sử cứu độ. Thư này còn cho thấy  
cuộc khủng hoảng trầm trọng đã làm cho Hội  
Thánh ở giai đoạn đầu phải chao đảo, và cuối  
cùng khiến Hội Thánh phải đoạn tuyệt với Dothái  
giáo. Hoàn cảnh hiện tại  cũng không làm cho  
bức thư này giảm tính đặc biệt thời sự : ngày 
nay cũng như ngày xưa, cám dỗ duy luật pháp 
vẫn  đe  doạ  các  Hội  Thánh Kitô  giáo,  và  mỗi  
người cần phải ý tứ để đừng lầm tưởng rằng có  
thể tìm được một sự an toàn hay một đảm bảo  
sẽ được cứu độ ngoài đức tin. 
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Gl 1,1-12

Tin Mừng do thánh Phaolô loan báo

Một số Kitô hữu gốc Dothái đã đến Galát sau khi  
thánh Phaolô đã rao giảng Tin Mừng ở đó. Họ  
rao  giảng  một  Tin  Mừng  khác.  Thánh Phaolô  
biết rằng Tin Mừng người rao giảng phát xuất từ  
Thiên Chúa, nên không ai có quyền thay đổi.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Galát.

1 Tôi  là  Phaolô,  Tông  Đồ không phải  do  loài 
người,  cũng  không  phải  nhờ  một  người  nào, 
nhưng  bởi  Đức  Giêsu  Kitô  và  Thiên  Chúa  là 
Cha, Đấng đã cho Người từ cõi chết trỗi dậy,2 
tôi và mọi anh em đang ở với tôi, kính gửi các 
Hội Thánh miền Galát.3 Xin Thiên Chúa là Cha 
chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh 
em ân sủng và bình an.4 Để cứu chúng ta thoát 
khỏi cõi đời xấu xa hiện tại, Đức Giêsu Kitô đã 
tự hiến vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên 
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Chúa là Cha chúng ta.5 Xin tôn vinh Thiên Chúa 
đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
6 Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở 
mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em 
nhờ  ân  sủng  của  Đức  Kitô,  để  theo  một  Tin 
Mừng khác.7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, 
mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn 
làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Kitô đó thôi.8 
Nhưng  nếu  có  ai,  kể  cả  chúng  tôi,  hoặc  một 
thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh 
em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã 
loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ 
kẻ ấy đi !9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: 
nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng 
khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin 
Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !10 Vậy, giờ đây tôi 
tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên 
Chúa?  Phải  chăng  tôi  tìm  cách  làm đẹp  lòng 
người  đời?  Nếu  tôi  còn  muốn  làm  đẹp  lòng 
người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức 
Kitô.
 
11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh 
em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do 
loài người.12 Vì không có ai trong loài người đã 
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truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là 
chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải.

Xướng đáp Gl 1,34a.10c

X Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Xin Chúa 
Giêsu Kitô ban cho anh em ân Sủng và bình an,
• Đức Giêsu Kitô đã tự hiến vì tội lỗi chúng 
ta.

Đ Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì 
tôi  không  phải  là  tôi  tớ  của  Đức  Kitô.  *

Bài đọc 2

Chúng ta hãy tìm hiểu ân huệ của Thiên Chúa

Trích  bài  diễn  giải  của  thánh  Âutinh,  giám 
mục, về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát.

Thánh  Phaolô  Tông  Đồ  viết  thư  cho  tín  hữu 
Galát,  là  để  giúp  họ  hiểu  biết  rằng  ân  sủng 
không còn phải lệ thuộc vào luật Môsê nữa. Quả 
vậy, trong khi Tin Mừng đã được rao giảng cho 
người Galát, thì có một số người xuất thân từ 
giới cắt bì, tuy mệnh danh là Kitô hữu, nhưng lại 
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chưa hiểu biết  được hiệu quả tốt  lành của ân 
sủng đã lãnh nhận, nên vẫn cứ muốn ở lại dưới 
gánh nặng của Lề Luật. Lề Luật ấy, Thiên Chúa, 
Chúa chúng ta, đã dặt ra không phải cho những 
người phục vụ sự công chính, nhưng cho những 
kẻ làm tôi tớ tội lỗi ; điều đó có nghĩa là Thiên 
Chúa  ban  một  Lề  Luật  cho  những  người  bất 
chính nhằm tố cáo tội lỗi của họ, chứ không phải 
để xóa tội lỗi đó đi. 
 
Quả vậy, tội lỗi không được xóa đi nếu không 
phải  nhờ đức tin,  một đức tin hành dộng nhờ 
đức ái. Trong khi người Galát đã được đặt dưới 
ân sủng rồi, thì những người kia lại muốn áp đặt 
trên họ gánh nặng của Lề Luật, khi khẳng định 
rằng Tin Mừng không có ích lợi gì cho họ, nếu 
họ  không  chịu  cắt  bì  và  không  chịu  tuân  giữ 
những nghi thức khác theo truyền thống của Do 
Thái giáo.
 
Vì  thế,  người  Galát  bắt  đầu  nghi  ngờ  thánh 
Phaolô Tông Đồ, đấng đã rao giảng Tin Mừng 
cho họ, là người không chịu đi theo đường lối 
của các Tông Đồ khác ; các vị này đã buộc dân 
ngoại  phải  theo luật  Do Thái.  Thật  vậy,  thánh 
Phêrô Tông Đồ cũng đã nhượng bộ trước sự 
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chống đối của những người đó, đến nỗi người 
làm  như  thể  chính  mình  cũng  nghĩ  rằng  Tin 
Mừng chẳng ích lợi  gì  cho dân ngoại,  nếu họ 
không chịu mang gánh nặng của Lề Luật. Thánh 
Phaolô  Tông  Đồ  đã  làm cho  thánh  Phêrô  bỏ 
cách làm giả bộ đó, như chính chúng ta đọc thấy 
trong  bức  thư  này.  Vần  đề  trên  đây  cũng  đã 
được đề cập đến trong thư gửi tín hữu Rôma. 
Tuy nhiên, hình như trong thời gian ngắn giữa 
hai thư này đã có một điều gì đó xảy ra, giúp 
chấm dứt tranh luận và dàn xếp vụ tranh tụng 
giữa các tín hữu gốc Do Thái và các tín hữu gốc 
dân ngoại.
 
Bức thư này thánh Phaolô viết cho tín hữu Galát 
là những người bị lung lạc vì thế giá của những 
người  tín  hữu gốc  Do Thái  đang  ép buộc  họ 
tuân giữ Lề Luật. Quả thật, người Galát bắt đầu 
tin  những người ấy,  như thể thánh Phaolô đã 
không rao giảng sự thật, vì không muốn cho họ 
chịu cắt bì. Vì vậy, người đã mở đầu bức thư 
như thế này: Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh  
em trở mặt mau lẹ như thể Đấng kêu gọi anh em 
lãnh nhận vinh quang của Đức Kitô, để theo một  
Tin Mừng khác.
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Với lời mở đầu ấy, người vắn tắt nêu lên vấn đề 
cần giải  quyết.  Tuy nhiên, ngay trong lời  chào 
thăm, khi tự giới thiệu mình là Tông Đồ không 
phải  do loài  người,  cũng không phải  nhờ một 
người nào – điều không thấy người nói ở một 
bức thư nào khác – thánh Phoalô cho thấy rõ 
những người thuyết phục người ta suy nghĩ như 
thế  không  phải  là  những  người  được  Thiên 
Chúa sai đến, nhưng là do loài người ;  người 
cũng cho thấy người  không thể bị  coi  là  thua 
kém các Tông Đồ khác, xét về uy quyền trong 
việc làm chứng về Tin Mừng, bởi lẽ người biết 
mình là Tông Đồ không phải do loài người, cũng 
không phải nhờ một người nào khác, nhưng nhờ 
Đức Giêsu Kitô và nhờ Thiên Chúa là Cha.

Xướng đáp Gl 3,24-25.23

X Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng 
ta  tới  Đức  Kitô,  để  chúng  ta  được  nên  công 
chính nhờ đức tin.
• Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không 
còn ở dưới quyền giám hộ nữa.
Đ Trước khi  đức tin đến, chúng ta bị  Lề Luật 
giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. *
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Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
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Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Gl 1,13-2,10

Sứ mạng của thánh Phaolô

Trong  phần  thứ  nhất  của  bức  thư,  trước  tiên 
thánh Phaolô bênh vực thẩm quyền tông đồ của  
mình. Người nhấn mạnh rằng quyền người nắm 
giữ không đến. từ con người, nhưng trực tiếp từ  
chính Thiên Chúa. Hơn thế nữa, người còn bênh  
vực Tin Mừng người rao giảng, quả quyết rằng  
Người  đón nhận Tin Mừng ấy từ Thiên Chúa.  
Ngoài ra, người còn nhấn mạnh rằng sứ mạng  
đặc biệt của người nơi dân ngoại và giáo lý chân  
chính  người  dạy  đã  được  các  Tông  Đồ  ở 
Giêrusalem nhìn nhận.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông 
Đồ gửi tín hữu Galát

1, 13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế 
nào trước kia trong đạo Dothái: tôi đã quá hăng 
say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh 
của Thiên Chúa.14 Trong việc giữ đạo Dothái, 
tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với 
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tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các 
truyền thống của cha ông.

15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ 
khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân 
sủng của Người.16 Người đã đoái thương mặc 
khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin 
Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi 
đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên,17 cũng 
chẳng lên Giêrusalem để gặp các vị đã là Tông 
Đồ trước  tôi,  nhưng tức  khắc tôi  đã  sang xứ 
Ảrập, rồi lại trở về Đamát.18 Ba năm sau tôi mới 
lên Giêrusalem diện kiến ông Kêpha, và ở lại với 
ông mười lăm ngày.19 Tôi đã không gặp một vị 
Tông Đồ nào khác ngoài  ông Giacôbê,  người 
anh em của Chúa.20 Viết  cho anh em những 
điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là 
tôi không nói dối.21 Sau đó tôi đến miền Xyri và 
miền Kilikia.22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức 
Kitô tại miền Giuđê không biết mặt tôi.23 Họ chỉ 
nghe nói rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng 
ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông 
những muốn tiêu diệt",24 và vì tôi họ tôn vinh 
Thiên Chúa.
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2,  1  Rồi  sau  mười  bốn  năm,  tôi  lại  lên 
Giêrusalem một lần nữa cùng với ông Banaba ; 
tôi cũng đem theo anh Titô đi với tôi.2 Tôi lên đó 
vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày 
cho người  ta Tin Mừng tôi  rao giảng cho dân 
ngoại,  cách riêng cho các vị  có thế giá,  vì  sợ 
rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích.3 
Thế mà ngay cả anh Titô, người cùng đi với tôi 
và là người Hylạp, cũng không bị ép phải chịu 
cắt bì.4 Sở dĩ thế là vì có những tên xâm nhập, 
những kẻ giả danh giả nghĩa anh em, đã len lỏi 
vào dò  xét  sự  tự  do của  chúng ta,  sự  tự  do 
chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu ; họ làm 
như vậy là  để bắt  chúng ta  trở  thành nô lệ.5 
Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không 
chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì 
cho anh em chân lý của Tin Mừng.6 Còn về các 
vị có thế giá lúc bấy giờ các vị ấy có là gì đi nữa, 
điều đó không quan hệ đối với tôi: Thiên Chúa 
không thiên vị ai, các vị có thế giá ấy đã không 
đưa ra thêm điều gì cho tôi.
 
7 Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được uỷ thác 
nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người 
không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được 
uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những 



MỤC LỤC

người  được  cắt  bì.8  Thật  vậy,  Đấng  đã  hoạt 
động nơi  ông Phêrô, biến ông thành Tông Đồ 
của  những  người  được  cắt  bì,  cũng  đã  hoạt 
động biến tôi  thành Tông Đồ các dân ngoại.9 
Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho 
tôi,  các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan,  những 
người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông 
Banaba để tỏ dấu hiệp thông:  chúng tôi  thì  lo 
cho  các  dân  ngoại,  còn  các  vị  ấy  thì  lo  cho 
những người được cắt bì.10 Chỉ có điều này là 
chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, 
điều mà tôi vẫn gắng làm.

Xướng đáp 1 Cr 15,10 ; Gl 2,8

X Tôi  có  là  gì,  cũng  là  nhờ  ơn  Thiên  Chúa,
*  và ơn Người ban cho tôi  đã không vô hiệu, 
nhưng vẫn luôn tồn tại nơi tôi.

Đ Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ 
cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi 
hoạt động cho dân ngoại. *

Bài đọc 2
Ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch của 
sự hiểu biết về toàn bộ Kinh Thánh
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Trích bài giảng ngắn của thánh Bônaventura, 
giám mục.

Kinh Thánh không phát xuất từ công việc sưu 
tầm  của  con  người,  nhưng  từ  mặc  khải  của 
Thiên Chúa ; mặc khải ấy tuôn xuống từ Chúa 
Cha là nguồn ánh sáng, là  nguồn gốc mọi gia 
tộc trên trời dưới đất. Chính nhờ Chúa Cha và 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Người, mà Thánh 
Thần là Đấng phân phối và ban phát ân huệ cho 
từng  người  theo  ý  muốn  của  Người,  đức  tin 
được  ban  tặng  cho  chúng  ta  :  nhờ  đức  tin,  
chúng ta được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Đó 
là ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô, ơn ấy là nguồn 
mạch của sự hiểu biết  vững chắc về toàn bộ 
Kinh Thánh.
 
Do đó, không ai có thể hểu biết Kinh Thánh, nếu 
trước hết không có đức tin vào Đức Kitô ; đức 
tin được phú ban ấy là như ngọn đèn soi sáng, 
như cửa dẫn vào và như cả những gì cơ bản 
nhất để hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh. Quả vậy, 
bao lâu chúng ta còn là lữ hành sống xa Chúa, 
chính đức tin ấy vừa là những gì cơ bản và chắc 
chắn, vừa là ngọn đèn hướng dẫn, vừa là cửa 
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dẫn vào để chúng ta có thể lãnh nhận mọi ánh 
sáng siêu nhiên. Còn phải tùy thuộc theo mức 
độ của đức tin ấy mà đo lường mức độ ơn khôn 
ngoan từ trời ban xuống cho chúng ta, để không 
ai  đi quá mức khi đánh giá sự khôn ngoan của 
mình, nhưng hãy đánh giá cho đúng mức, mỗi  
người  tùy  theo  lượng  đức  tin  Thiên  Chúa  đã  
phân phát cho.
 
Kinh Thánh không nhằm mục đích hay kết quả 
nào khác ngoài hạnh phúc sung mãn vĩnh cửu ; 
những lời này được viết ra không chỉ để chúng 
ta tin, nhưng còn để chúng ta được hưởng cuộc 
sống vĩnh cửu. Trong cõi vĩnh cửu này, chúng ta 
sẽ nhìn thấy, sẽ yêu thương, và tất  cả những 
ước vọng của chng ta sẽ được thực hiện, chúng 
ta sẽ thật sự nhận thấy tình thương vượt quá sự  
hiểu biết.  Như vậy, chúng ta sẽ được đầy trán  
tất cả sự viên mãn cũa Thiên Chúa. Kinh Thánh 
gắng đưa chúng ta vào sự viên mãn đó, theo 
như chân lý hàm chứa trong câu trích dẫn trên 
đây của thánh Phaolô. Vậy, để đạt tới mục đích 
đó, chúng ta, cần phải kỹ lưỡng tra cứu, truyền 
đạt và lắng nghe Kinh Thánh.
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Để trực tiếp đạt tới thành quả và mục tiêu cao cả 
đó  khi  tiến  lên  qua  con  đường  thẳng  là  Kinh 
Thánh, phải khởi sự từ đầu. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta đến gần Chúa Cha là nguồn ánh sáng 
với một lòng tin thuần khiết cũng như một tâm 
hồn  thuần  phục,  để  nhờ  Đức  Kitô,  Con  Một 
Thiên Chúa, và trong Chúa Thánh Thần, Thiên 
Chúa Cha ban cho chúng ta ơn thật  sự nhận 
biết  Đức Giêsu Kitô,  và cùng với  ơn đó,  lòng 
mến Giêsu Đức Kitô, Như thế, nhờ sự nhận biết 
và yêu mến Người, được củng cố trong đức tin, 
được bén rễ sâu trong đức ái, chúng ta có thể 
thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu của 
Kinh Thánh. Nhờ sự thấu hiểu đó, chúng ta cũng 
có thể nhận biết đầy đủ và hết lòng yêu mến Ba 
Ngôi Chí Thánh, là đối tượng mà thần thánh vẫn 
ước mong, là nơi mà mọi điều chân thật và thiện 
hảo được hoàn tất, được thành tựu.

Xướng đáp Lc 24,27.25b

X Bắt dầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ,
* Đức Giêsu giải thích cho hai môn đệ những gì 
liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Đ Người nói với hai ông : Các anh chẳng hiểu gì 
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cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các 
ngôn sứ ! *

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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THỨ BA

Bài đọc 1 Gl 2,1-13,14
Chân lý của Tin Mừng và ân sủng của đức tin

Trong phần thứ hai (3,1  6,12), tức là phần trọng 
tâm của bức thư, thánh Phaolô cố gắng chúng  
minh thập giá Chúa Kitô đã kết thúc chế độ Lề  
Luật như thế nào, một chế độ chỉ có thể tố giác  
tội lỗi và làm cho tội lỗi gia tăng. Từ nay, trong  
cuộc sống người Kitô hữu, đức tin thay thế cho  
Luật Môsê, và đức tin dẫn đến tự do. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông 
Đồ gửi tín hữu Galát.

2 11 Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đã 
cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều 
đáng trách.12 Thật vậy, ông thường dùng bữa 
với  những  người  gốc  dân  ngoại  trước  khi  có 
những người của ông Giacôbê đến ; nhưng khi 
những người  này đến,  ông lại  tránh né và tự 
tách  ra,  vì  sợ  những  người  được  cắt  bì.13 
Những người Dothái khác cũng theo ông mà giả 
hình  giả  bộ,  khiến cả ông Banaba cũng bị  lôi 
cuốn mà giả hình như họ.
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14 Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng 
theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông 
Kêpha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người 
Dothái mà còn sống như người dân ngoại, chứ 
không như người Dothái, thì làm sao ông lại ép 
người dân ngoại phải xử sự như người Dothái?"
 
15  Chúng  ta  bẩm  sinh  là  người  Dothái  chứ 
không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân 
ngoại.16 Tuy nhiên, vì biết rằng con người được 
nên công chính không phải nhờ làm những gì 
Luật  dạy,  nhưng nhờ tin  vào Đức Giêsu Kitô, 
nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để 
được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ 
không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, 
không phàm nhân nào sẽ được nên công chính  
vì làm những gì Luật dạy.17 Nhưng nếu khi tìm 
cách nên công chính trong Đức Kitô mà chúng 
ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, thì chẳng hoá ra 
Đức Kitô là người phục vụ tội  lỗi  sao? Không 
phải thế !
 
18 Thật vậy, nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá, 
thì tôi tỏ ra mình là kẻ phạm pháp.19 Quả thế, 
tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để 
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sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh 
với Đức Kitô vào thập giá.20 Tôi sống, nhưng 
không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong 
tôi.  Hiện  nay  tôi  sống  kiếp  phàm  nhân  trong 
niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến 
tôi và hiến mạng vì tôi.21 Tôi không làm cho ân 
huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta 
được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức 
Kitô đã chết vô ích.
 
3, 1 Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đã mê 
hoặc anh em là những người đã được thấy hình 
ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá 
phơi bày ra trước mắt?2 Tôi muốn anh em cho 
tôi  biết  điều  này  thôi:  anh  em đã  nhận  được 
Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã 
tin nhờ được nghe ?3 Anh em ngu xuẩn như thế 
sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại 
kết  thúc  nhờ  xác  thịt  sao?4  Bấy  nhiêu  kinh 
nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? 
Mà quả thật là uổng công !5 Vậy Đấng đã rộng 
ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những 
phép lạ  giữa anh em, có phải  vì  anh em làm 
những gì Luật dạy,  hay vì  anh em đã tin nhờ 
được nghe?
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6 Cũng như ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và 
vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính.7 
Vậy anh em nên biết  rằng:  những ai  dựa vào 
đức  tin,  những  người  ấy  là  con  cái  ông 
Ápraham.8 Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước 
rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công 
chính  nhờ  đức  tin,  nên  đã  tiên  báo  cho  ông 
Ápraham tin mừng này:  Nhờ ngươi, muôn dân 
sẽ được chúc phúc.9 Như vậy, những kẻ dựa 
vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông 
Ápraham, người có đức tin.
 
10 Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật 
dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì 
Kinh Thánh viết:  Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ 
không bền chí  thi  hành tất  cả những gì  chép  
trong sách Luật !11 Vả lại, không ai được nên 
công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, 
đó là điều hiển nhiên,  vì người công chính nhờ 
đức tin sẽ được sống.12 Thế mà Lề Luật không 
lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều 
Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống.
 
13  Đức  Kitô  đã  chuộc  chúng  ta  cho  khỏi  bị 
nguyền  rủa  vì  Lề  Luật,  khi  vì  chúng  ta  chính 
Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: 
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Đáng nguyền rủa thay mọi  kẻ bị  treo trên cây  
gỗ !14 Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô, các 
dân  ngoại  cũng  được  hưởng  phúc  lành  dành 
cho ông Ápraham, và để nhờ đức tin, chúng ta 
nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần 
Khí.

Xướng đáp Gl 2,16.21b

X Con người được nên công chính không phải 
nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào 
Đức Giêsu Kitô.
• Chúng ta tin vào Đức Giêsu Ki–tô để được 
nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô chứ không 
phải nhờ làm những gì Luật dạy.
Đ Nếu  người  ta  được nên  công  chính  do  Lề 
Luật, thì hoá ra Đức Kitô đã chết vô ích. *

Bài đọc 2

Hy lễ của ông Ápraham

Trích  bài  giảng  của  linh  mục  Ôrigiênê  về 
sách Sáng Thế.

Ông Ápraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu  



MỤC LỤC

đặt lên vai Ixaác, con ông. Ông cầm lửa và dao  
trong  tay,  và  cả  hai  cùng  đi.  Ixaác  mang  củi 
dùng đốt lễ toàn thiêu: đó là hình ảnh Đức Kitô 
vác thập giá ; mà mang củi dùng để đốt lễ toàn 
thiêu lại là nhiệm vụ của tư tế. Vậy, chính Đức 
Kitô đã thành tế phẩm và tư tế. Nhưng lời thêm 
ngay sau đó: rồi cả hai cùng đi cũng liên hệ đến 
điều ấy. Thật vậy, khi ông Ápraham cầm lửa và 
dao như thể sẽ tế lễ, thì Ixaác không đi đàng sau 
mà cùng  với  ông  ;  điều  đó  cũng  cho  thấy  rõ 
Ixaác  cũng  thực  thi  chức  vụ  tư  tế  với  cha.  

Sau đó thì sao ? Kinh Thánh chép: Ixaác nói với  
cha là ông Ápraham: “Thưa cha.”  Lúc đó, tiếng 
nói của người con lại trở thành một lời cám dỗ. 
Quả thế, ban thử nghĩ xem, lời của người con 
sắp bị sát tế khiến cho lòng cha rúng động biết 
chừng nào ! Mặc dù có một lòng tin khá cứng 
rắn, ông Ápraham cũng đã đáp lại với giọng đầy 
âu yếm: “Gì đó con ?” Cậu nói: “Có lửa, có củi  
đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu thì ở đâu,  
thưa cha ?” Ông Ápraham đáp: “Chiên làm lễ  
toàn  thiêu,  chính  Thiên  Chúa  sẽ  tự  liệu  cho  
Người, con ạ.”
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Câu  trả  lời  trìu  mến  và  thận  trọng  của  ông 
Ápraham làm tôi cảm động. Tôi không biết tâm 
trí ông đã thấy gì, vì ông không nói về hiện tại, 
nhưng về tương lai: “Chiên thì chính Thiên Chúa 
sẽ tự liệu cho Người.” Người con hỏi về hiện tai, 
ông lại trả lời về tương lai. Quả thật, chính Đức 
Chúa tự liệu cho Người có một con chiên nơi 
Đức Kitô
 
Ông Ápraam đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế  
con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời  
gọi ông: “Ápraham ! Ápraham !” Ông thưa: “Dạ  
con đây !” Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ,  
đừng làm gì hại nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ  
kính  sợ  Thiên  Chúa.  Chúng  ta  hãy  đối  chiếu 
những điều trên với những lời thánh Phaolô nói 
về Thiên Chúa: Đến như chính Con Một, Thiên 
Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết  
thảy chúng ta.  Hãy xem Thiên Chúa đua tranh 
với  loài  người  khi  bày  tỏ  lòng  quảng đại  thật 
tuyệt vời: Ông Ápraham đã dâng lên Thiên Chúa 
người  con  mang  thân  phận  phải  chết,  nhưng 
được thoát chết ; còn Thiên Chúa, vì mọi người 
chúng ta, lại trao vào tay thần chết chính người 
Con bất tử của mình.
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Ông Ápraham ngước mắt  lên nhìn thì  thấy có  
con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ở đây 
chúng ta đã nói rằng ông Ixaác là hình ảnh của 
Đức Kitô, nhưng theo tôi, ở đây hình như con 
cừu cũng là hình ảnh của Đức Kitô. Ông Ixaác 
không bị sát tế, còn con cừu thì bị sát tế:  tìm 
hiểu xem làm sao cả hai hình ảnh đó lại thích 
hợp  để  áp  dụng  cho  Đức  Kitô,  đó  là  chuyện 
đáng làm.
 
Đức Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa, nhưng là 
Ngôi Lời đã trở nên người phàm.  Đức Kitô đã 
chịu  đau khổ và  chịu  chêt  nơi  xác  phàm của 
Người, mà con cừu ở đây là hình ảnh của xác 
phàm đó, như thánh Gioan đã viết: Đây là Chiên 
Thiên  Chúa,  đây  Đấng  xóa  tội  trần  gian.  Tuy 
nhiên, Ngôi Lời vẫn ở trong trạng thái bất hoại, 
Người là Đức Kitô theo thần khí,  và hình ảnh 
của Người là ông Ixaác. Vì vậy, chính Đức Kitô 
vừa là tế phẩm vừa là tư tế theo thần khí,  vì 
Đấng  dâng  lên  Chúa  Cha  tế  phẩm  theo  xác 
phàm,  chính  Đấng ấy  được dâng  trên  tế  đàn 
thập giá.

Xướng đáp Ga 19,16b-17a ; St 22,6a 
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X Người ta điệu Đức Giêsu đi.
• Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi 
gọi là Cái Sọ.
Đ Xưa kia ông Ápraham lấy củi dùng để đốt lễ 
toàn thiêu, đặt lên vai Ixaác, con ông. Còn Đức 
Giêsu, * 

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Gl 3:15-4:7
Từ nô lệ đến tự do

Người  Kitô  hữu không còn  sống dưới  ách  Lề  
Luật nữa nhưng được tự do : từ nay họ sống  
trong  Chúa  Kitô,  dưới  sự  hướng  dẫn  của  ân  
sủng. Cách lập luận của thánh Phaolô thường 
khó hiểu,  nhưng trong thư gửi  tín  hữu Rôma,  
người sẽ lấy lại  đề tài  này và giải  thích thêm,  
nhờ đó ta sẽ hiểu rõ hơn tư tưởng của người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Galát. 

15 Thưa anh em, tôi  nói  theo kiểu người đời: 
một chúc thư đúng thể thức, dù chỉ  là do một 
người phàm, thì cũng không ai được huỷ bỏ hay 
thêm thắt điều gì.16 Thế mà những lời hứa đã 
được ban cho ông Ápraham và dòng dõi  ông, 
Kinh Thánh không nói:  và cho những dòng dõi, 
như thể nói về nhiều, mà chỉ nói về một: và cho 
dòng dõi người là Đức Kitô.17 Tôi muốn nói là: 
một chúc thư xưa kia đã được Thiên Chúa lập 
đúng  thể  thức,  thì  Lề  Luật,  mãi  bốn  trăm  ba 
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mươi năm sau mới có, không phế bỏ chúc thư 
đó  được,  và  như  vậy  làm cho  lời  hứa  ra  vô 
hiệu.18 Thật thế, nếu nhờ Lề Luật mà người ta 
được hưởng gia tài, thì không còn phải là nhờ 
lời  hứa nữa. Thế nhưng Thiên Chúa đã dùng 
một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Ápraham.
 
19 Vậy Lề Luật để làm gì? Chính là để gây ra 
các sự vi phạm mà Lề Luật đã được đặt thêm, 
cho tới khi Đấng là dòng dõi Ápraham đến, Đấng 
được hưởng lời hứa. Lề Luật đã được ban bố 
nhờ các thiên thần, qua tay một trung gian.20 
Nhưng không thể có trung gian khi chỉ có một 
bên, mà Thiên Chúa thì chỉ có một.21 Vậy thì Lề 
Luật đi ngược lại với những lời hứa của Thiên 
Chúa sao? Không phải thế. Thật vậy, giả như có 
một luật nào đã được ban cho con người mà lại 
có khả năng làm cho sống, thì quả là người ta 
được  nên  công  chính  nhờ  Lề  Luật.22  Nhưng 
Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội 
lỗi,  để  nhờ lòng tin  vào Đức Giêsu Kitô,  điều 
Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin.
 
23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật 
giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải.24 
Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn 
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chúng ta tới  Đức Kitô,  để chúng ta được nên 
công chính nhờ đức tin.25  Nhưng khi  đức tin 
đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám 
hộ nữa.26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em 
đều  là  con  cái  Thiên  Chúa  trong  Đức  Giêsu 
Kitô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được 
thanh tẩy  để thuộc về Đức Kitô,  đều mặc lấy 
Đức Kitô.28 Không còn chuyện phân biệt Dothái 
hay Hylạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà ; 
nhưng  tất  cả  anh  em  chỉ  là  một  trong  Đức 
Kitô.29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì 
anh em là dòng dõi ông Ápraham, những người 
thừa kế theo lời hứa.
 
1 Tôi thiết nghĩ: bao lâu người thừa kế còn là 
thiếu niên thì không khác gì một nô lệ, mặc dù là 
chủ mọi tài sản.2 Nó phải ở dưới quyền những 
người giám hộ và quản lý, cho đến khi mãn hạn 
người cha đã định.3 Chúng ta cũng vậy, khi còn 
là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu 
tố của vũ trụ.4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên 
mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm 
con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,5 
để  chuộc  những  ai  sống  dưới  Lề  Luật,  hầu 
chúng  ta  nhận  được  ơn  làm  nghĩa  tử.6  Để 
chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã 
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sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng 
anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi ! "7 Vậy anh 
em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, 
mà đã là con thì  cũng là người  thừa kế,  nhờ 
Thiên Chúa.

Xướng đáp G1 3,27.28 ; x. Ep 4,24

X Bất  cứ ai  trong anh em được thanh tẩy để 
thuộc  về  Đức  Kitô,  đều  mặc  lấy  Đức  Ki–tô, 
không còn chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp.
*  Tất  cả  anh  em  chỉ  là  một  trong  Đức  Kitô.
Đ Anh em hãy mặc lấy con người mới, là con 
người  đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên 
Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. 
*

Bài đọc 2

Chúng ta là thừa kế của Thiên Chúa và đồng 
thừa kế với Đức Kitô

Trích thư của thánh Amrôxiô, giám mục.

Theo thánh Phaolô, ai nhờ Thần Khí mà diệt trừ 
những hành vi  theo tính xác thịt,  người ấy sẽ 
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dược sống. Người ấy được sống thì không có gì 
lạ,  bởi  vì  ai  có  Thần  Khí  Thiên  Chúa,  thì  trở 
thành con Thiên Chúa. Người ấy thật sự là con 
Thiên Chúa đến độ không cần phải lãnh nhận 
một thần khí làm cho thành nô lệ, nhưng là một 
thần khí  làm cho nên nghĩa tử,  đến độ chính 
Thánh Thần chứng thực cho thần trí  chúng ta 
rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Lời chứng 
của Thánh Thần là thế này:  Chính Người kêu 
lên trong tâm hồn chúng ta: Ápba ! Cha ơi ! như 
được ghi trong thư gửi cho tín hữu Galát. Còn 
có  một  sự  kiện  rất  trọng  đại  này  chứng thực 
chúng ta  là  con cái  Thiên  Chúa:  Chúng ta  là 
thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với  
Đức Kitô.  Quả thế, ai  đồng hưởng vinh quang 
với Đức Kitô là kẻ cùng chịu đau khổ với Người 
trong những đau khổ chịu đựng vì Người.
 
Và để khuyên bảo chúng ta bằng lòng chịu đau 
khổ, thánh Phaolô thêm rằng: Tất cả những đau 
khổ chúng ta  chịu  nào đâu đáng kể,  nào đâu 
xứng  với  những  phúc  lộc  mai  sau  mà  Thiên 
Chúa dành làm phần thưởng cao quý sẽ được 
mặc  khải  nơi  chúng  ta,  để  thưởng  công  cho 
chúng ta. Phần thưởng đó là chúng ta sẽ đáng 
được nhìn thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt trong 
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vinh quang của Người, một khi đã được tái tạo 
theo hình ảnh Người
 
Để tán dương sự vĩ đại của điều sẽ được mặc 
khải mai sau, thánh Phaolô lại thêm: Muôn loài 
thọ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên 
Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người ; 
hiện  nay  muôn  loài  đã  lâm  vào  cảnh  hư  ảo, 
ngoài ý muốn của chúng, nhưng trong niềm hy 
vọng. Chúng hy vọng Đức Kitô sẽ ban ơn phù 
trợ của Người, hoặc bản thân chúng có ngày sẽ 
được giải thoát,  không phải lệ thuộc vào cảnh 
hư nát  nữa, mà được cùng với  con cái  Thiên 
Chúa chung hưởng tự do và vinh quang, để chỉ 
còn một thứ tự do duy nhất, chung cho thọ tạo 
và con cái Thiên Chúa, trong ngày Thiên Chúa 
mặc khải vinh quang của con cái Người. 
 
Nhưng nay, bao lâu sự mặc khải ấy còn bị trì 
hoãn, thì tất cả thọ tạo cùng rên siết, đang khi 
trông đợi vinh quang được làm con và được ơn 
cứu chuộc  của  chúng  ta,  khắc  khoải  đợi  chờ 
thần khí cứu dộ và mong mỏi thoát khỏi cảnh hư 
ảo phù vân.
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Ý nghĩa đã rõ: Nhưng ai đã lãnh nhận ân huệ 
mở đầu của Thần Khí,  thì  rên siết  trong lòng, 
trông đợi ơn làm nghĩa tử. Ơn làm nghĩa tử này 
là ơn cứu chuộc toàn thân,  khi  được tận mắt 
chiêm ngưỡng sự tốt lành vĩnh cửu của Thiên 
Chúa với tính cách là nghĩa tử của Người. Ơn 
làm nghĩa tử đã có trong Hội Thánh của Chúa 
khi Thần Khí kêu lên: Ápba ! Cha ơi !  như thấy 
trong thư gửi tín hữu Galát. Nhưng ơn làm nghĩa 
tử  ấy  sẽ  được toàn  hảo,  khi  tất  cả  những ai 
xứng  đáng  chiêm  ngưỡng  nhan  Thiên  Chúa 
được chỗi  dậy trong trạng thái  bất  hoại,  trong 
danh dự và vinh quang ; vì khi ấy người ta mới 
nhận ra rằng: quả thật, toàn thể con người mình 
đã được cứu chuộc. Do đó, thánh Phaolô hãnh 
diện mà nói: Chúng ta đã được cứu độ nhờ lòng 
trông cậy. Quả thật lòng trông cậy có sức cứu 
độ cũng như lòng tin, theo lời Sách Thánh: Lòng 
tin của con đã cứu con.

Xướng đáp Rm 8,17b ; 5,9

X Chúng ta đã được Thiên Chúa cho thừa kế, 
thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ;
• vì một khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, 
chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với 
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Người.
Đ Chúng ta đã được nên công chính nhờ máu 
Đức Kitô đổ ra,  hẳn chúng ta sẽ được Người 
cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Gl 4,8-31

Làm thế nào để mãi là người tự do

Theo những khuôn khổ sẵn có để được an toàn,  
đó là cám dỗ ở mọi thời. Ở thời tự do, Thần Khí  
mở  ra  những chân  trời  mới  và  biển  đổi  cuộc  
sống con người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông 
Đồ gửi tín hữu Galát. 

8 Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em 
làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là 
thần.9 Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa, 
hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm 
sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực 
và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một 
lần  nữa?10  Anh  em  cẩn  thận  giữ  ngày,  giữ 
tháng, giữ mùa, giữ năm !11 Anh em làm tôi sợ 
rằng tôi đã vất vả uổng công vì anh em !

 
12 Thưa anh em, tôi van anh em, anh em hãy 
nên giống như tôi, vì tôi cũng đã nên giống như 



MỤC LỤC

anh em. Anh em đã không làm tổn thương gì 
cho tôi cả.13 Anh em biết: nhân khi thân xác bị 
đau ốm, tôi đã loan báo Tin Mừng cho anh em 
lần đầu tiên.14 Mặc dù thân xác tôi là một dịp 
thử thách cho anh em, anh em đã không khinh, 
không tởm ; trái lại anh em đã tiếp đón tôi như 
một  sứ  giả  của  Thiên  Chúa,  như  Đức  Kitô 
Giêsu.15 Vậy hạnh phúc của anh em lúc đó, bây 
giờ đâu rồi? Thật thế, tôi xin làm chứng cho anh 
em rằng: nếu có thể, hẳn anh em đã móc mắt 
hiến cho tôi.16 Thành thử tôi đã trở nên kẻ thù 
của anh em vì nói sự thật cho anh em sao?
 
17 Họ nhiệt thành với anh em không phải vì mục 
đích tốt, mà chỉ vì muốn ly gián anh em với tôi, 
để anh em nhiệt thành với họ.18 Được người ta 
tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt,  miễn là vì mục 
đích  tốt  và  trong  mọi  trường  hợp,  chứ không 
phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em.19 Hỡi 
anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi 
phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi 
Đức Kitô được thành hình nơi anh em,20 tôi ước 
ao được có mặt giữa anh em lúc này, để lựa lời 
nói sao cho thích hợp, vì tôi thấy khó xử với anh 
em quá !
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21 Hãy nói cho tôi hay: anh em là những người 
muốn sống dưới Lề Luật, anh em không nghe 
Lề  Luật  nói  gì  sao?22  Thật  vậy,  có  lời  chép 
rằng: ông Ápraham có hai người con, mẹ của 
một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do.23 
Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo 
luật tự nhiên ; còn con của người mẹ tự do thì 
sinh ra nhờ lời hứa.24 Truyện đó ngụ ý thế này: 
hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ 
nhất tại núi Xinai, thì sinh ra nô lệ: đó là Haga.25 
Haga chỉ  núi  Xinai  trong miền Ảrập,  và tương 
đương với Giêrusalem ngày nay, vì thành này 
cùng  với  các  con  đều  là  nô  lệ.26  Còn 
Giêrusalem  thượng  giới  thì  tự  do:  đó  là  mẹ 
chúng ta.27 Thật vậy, có lời chép:

Reo mừng lên,
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui,
hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng !
 
28 Thưa anh em, như Ixaác, anh em là những 
người  con  sinh  ra  do  lời  Thiên  Chúa  hứa.29 
Nhưng cũng như thuở ấy đứa con sinh ra theo 
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luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo 
thần  khí,  thì  bây  giờ  cũng  vậy.30  Thế  nhưng 
Kinh  Thánh  nói  gì?  Kinh Thánh nói:  Tống  cổ 
người nô lệ và con của nó đi, vì con của nô lệ  
không đời nào được thừa kế gia tài cùng với con 
của người tự do.31 Ấy vậy, thưa anh em, chúng 
ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng 
là con của người tự do.

Xướng đáp x. Gl 4,28.31; 5,1a ; 2 Cr 3,17

X Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh 
ra do lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta không phải 
là con của một người nô lệ, nhưng là con của 
người tự do,
• chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô 
đã giải thoát chúng ta.
Đ Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của 
Chúa, thì ở đó có tự do. *

Bài đọc 2

Đức Kitô phải được thành hình trong anh em
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Trích sách chú giải của thánh Âutinh, giám 
mục, về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. 

Thánh Phaolô Tông Đồ nói:  Anh em hãy nên 
giống như tôi,  vì tuy sinh ra là người Do Thái, 
nhưng do cách xét đoán theo thần khí, tôi  coi 
thường những liên hệ huyết nhục. Vì tôi cũng đã 
nên giống anh em,  nghĩa  là  vì  tôi  là  một  con 
người. Sau đó, một cách thích đáng và tế nhị, 
ngài  nhắc  họ  nhớ  đến  lòng  thương  mến  của 
ngài, để họ đừng coi ngài là thù địch. Vậy ngài 
nói :  Thưa anh em, tôi van anh em, anh em đã  
không làm gì tổn thương cho tôi cả, như thể ngài 
muốn nói: “Đừng tưởng rằng tôi muốn làm tổn 
thuong anh em.”
 
Cũng nhằm mục đích đó, ngài nói như cha mẹ 
nói với con cái để chúng noi gương mình:  Hỡi 
anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi  
phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi  
Đức Kitô được thành hình nơi anh em. Câu này 
ngài  nói  nhân  danh  Hội  Thánh  là  mẹ  hơn  là 
nhân danh cá nhân mình,  vì  ở chỗ khác ngài 
cũng nói : Khi ở giữa anh em, tôi đã cư xử thật  
là dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ủ ấp con  
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thơ.
 
Nhờ đức tin,  Đức Kitô được thành hình trong 
người  Kitô  hữu,  nơi  con  người  nội  tâm,  con 
người  được  mời  gọi  hưởng  sự  tự  do  mà  ân 
sủng Chúa ban, con người hiền lành và khiêm 
nhu, không vênh vang về những công trạng của 
mình, là điều không đáng gì cả. Nhưng chính ân 
sủng đã khởi  sự một  thứ công trạng  nào đó, 
khiến Đức Kitô có thể gọi người ấy là “anh em 
bé nhỏ nhất” của Người, tức là chính Người vậy, 
khi Người nói : Mỗi lần các ngươi làm gì cho một  
người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã  
làm cho chính Ta vậy.  Quả thật,  Đức Kitô đã 
thành hình nơi người nào lãnh nhận hình dáng 
của Người, tức là kẻ gắn bó với Người,  bằng 
một thứ tình yêu Thánh Thần.
 
Do đó, nhờ noi gương Đức Kitô, người ấy trở 
nên như Đức Kitô tùy theo nhịp bước của mình, 
như thánh Gioan nói  :  Ai  nói  rằng mình ở lại  
trong Đức Kitô thì phải bước đi như Người đã  
bước.

Nhưng,  bởi  vì  con người  khi  được cưu mang 
trong lòng me để được hình thành, và sau khi đã 
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thành hình thì người mẹ phải quặn đau mà sinh 
ra, nên điều nói sau đây có thể gây ngạc nhiên: 
Hỡi anh em là những người tôi phải quặn đau 
sinh ra một lần nữa, cho đến khi Đức Kitô được  
thành hình nơi anh em. Chúng ta hiểu thành ngữ 
quặn đau mà sinh ra  ở đây có nghĩa là bồi hồi 
xao xuyến để lo cho các giáo dân được sinh ra 
trong  Đức  Kitô,  họ  là  những  người  ngài  phải 
quặn đau mà sinh ra. Ngài phải quặn đau mà 
sinh ra họ một lần nữa, vì họ đang phải chao 
đảo trước những hiểm họa sai lầm. 
 
Một phần nào giống như cơn đau chuyển bụng, 
mối bận tâm lo lắng cho họ còn có thể kéo dài 
cho đến khi  họ đạt tới  tầm vóc viên mãn của  
Đức Kitô, để họ không còn bị sóng đánh trôi dạt  
theo mọi chiều gió đạo lý nữa.

Vậy câu,  hỡi anh em, những người mà tôi phải  
quặn đau sinh ra một lần nữa, cho đến khi Đức  
Kitô được thành hình nơi anh em không nói đến 
tình  trạng đức tin  lúc  khởi  đầu nhờ đó họ đã 
được sinh ra, nhưng đến mức độ cường tráng 
và hoàn bị của đức tin nơi họ. Ở đoạn khác, ngài 
cũng nói về cơn “quặn đau” đó lúc sinh con, với 
những lời lẽ khác như sau : Còn có nỗi ray rức 
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hằng ngày của tôi là mối bận lo cho tất cả các 
Hội Thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm  
thấy  mình  yếu đuối,  có  ai  vấp ngã mà  tôi  lại  
không cảm thấy lòng sôi lên ?

Xướng đáp Ep 4,15 ; Cn 4,18

X Sống theo sự thật và trong tình bác ái,
• chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, 
vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu.
Đ Đường người công chính tựa ánh bình minh, 
rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ. * 

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Gl 5,1-25
Xác thịt và Thần Khí
 
Trong phần thứ ba (5,1-6,11) ít quan trọng hơn,  
thánh Phaolô nêu lên những nét chính của nền  
luân lý thật sự là của Kitô giáo. Tự do đối với Lề  
Luật  không  có  nghĩa  là  buông  thả.  Đúng  ra,  
trọng tâm của đời sống tự do đối với Lề Luật là  
đức ái. Chính đức ái thu tóm Lề Luật một cach  
trọn vẹn nhất.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông 
Đồ gửi tín hữu Galát.

1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã 
giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, 
đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.2 Phải, tôi 
đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà 
chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì 
cho anh em.3 Một lần nữa, tôi xin khẳng định với 
bất cứ ai chịu phép cắt bì là: người ấy buộc phải 
giữ trọn vẹn Lề Luật.4 Anh em mà tìm sự công 
chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với 
Đức Kitô và mất hết ân sủng.5 Còn chúng tôi thì 
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nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng 
chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy 
vọng.
 
6 Quả  thật,  trong  Đức Kitô  Giêsu,  cắt  bì  hay 
không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin 
hành  động  nhờ  đức  ái.7  Anh  em  đang  chạy 
ngon trớn như thế mà ai đã ngăn cản anh em 
vâng phục chân lý?8 Lời dụ dỗ ấy không phát 
xuất từ Đấng kêu gọi anh em.9 Một chút men 
làm cả khối  bột  dậy  men.10  Đối  với  anh em, 
trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không 
nghĩ khác. Còn kẻ phá rối anh em thì phải chuốc 
lấy án phạt, bất kể người ấy là ai.11 Về phần tôi, 
thưa anh em, giả như tôi còn rao giảng phép cắt 
bì, thì tại sao tôi lại vẫn bị ngược đãi? Như thế, 
thập giá đâu còn là chướng ngại nữa !12 Những 
kẻ làm cho anh em bị rối loạn, phải chi họ tự 
thiến cho xong !
 
13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi 
để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do 
để sống theo tính xác thịt,  nhưng hãy lấy đức 
mến mà phục vụ lẫn nhau.14 Vì tất cả Lề Luật 
được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: 
Ngươi  phải  yêu  người  thân  cận  như  chính 



MỤC LỤC

mình.15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh 
em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy 
!
 16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần 
Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn 
đam mê của tính xác thịt nữa.17 Vì tính xác thịt 
thì ước muốn những điều trái ngược với Thần 
Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái 
ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, 
khiến  anh  em  không  làm  được  điều  anh  em 
muốn.18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng 
dẫn,  thì  anh  em  không  còn  lệ  thuộc  Lề  Luật 
nữa.19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai 
cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng,20 
thờ  quấy,  phù  phép,  hận  thù,  bất  hoà,  ghen 
tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,
 
21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều 
khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, 
như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó 
sẽ  không  được  thừa  hưởng  Nước  Thiên 
Chúa.22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, 
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, 
trung tín,23 hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào 
chống lại những điều như thế.24 Những ai thuộc 
về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt 
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vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng 
hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

Xướng đáp Gl 5,18.22a.25

X Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì 
anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.
• Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, 
bình  an.
Đ Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí,  thì  cũng 
hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. *

Bài đọc 2

Hãy nhận thức nhân phẩm của bạn
 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng,
Khi  sinh  ra  làm người  thật  và  chẳng  bao  giờ 
không là Thiên Chúa thật, Đức Kitô, Chúa chúng 
ta,  đã thực hiện nơi  bản thân mình bước đầu 
của một tạo thành mới, và nhờ việc được sinh 
ra, Người đã ban cho nhân loại một nguyên lý 
thiêng  liêng.  Mầu  nhiệm  đó,  trí  nào  hiểu  cho 
thấu?  Ân  huệ  ấy,  lưỡi  nào  kể  cho  cùng?  Tội 
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nhân lại trở thành kẻ vô tội, cũ lại nên mới, kẻ xa 
lạ  được nhận làm con cái,  người  ngoài  được 
thừa hưởng gia nghiệp.

Hỡi con người, tỉnh dậy đi và nhận thức lấy nhân 
phẩm của bạn ! Hãy nhớ rằng bạn được dựng 
nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh này đã 
bị  hư hại nơi Ađam, nhưng đã được phục hồi 
nơi Đức Kitô. Hãy hưởng dùng mọi thụ tạo hữu 
hình  cho  đúng,  như  bạn  vẫn  hưởng  đất  trời, 
sông  biển,  không  khí,  suối  nguồn  ;  và  tất  cả 
những gì là xinh đẹp, kỳ diệu, thì hãy quy về cho 
Đấng Tạo Hóa, mà dâng lên Người lời ca tụng 
tôn vinh.
 
Hãy lấy con mắt thể xác mà tiếp cận ánh sáng 
thiên nhiên, rồi đem tất cả tình yêu và tâm hồn 
đón nhận ánh sáng thật soi chiếu mọi người đến 
trong thế gian. Về ánh sáng đó, tác giả thánh 
vịnh nói: Hãy đến gần Người, các ngươi sẽ được  
chiếu sáng, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Nếu 
chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, và nếu Thần 
Khí của Người cư ngụ trong chúng ta, thì điều 
mà bất  cứ người  tín  hữu nào mang trong tim 
cũng hơn hẳn những gì được nhìn thấy nơi bầu 
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trời.
 
Anh chị em thân mến, chúng tôi không hề có ý 
chỉ thị hay khuyên nhủ anh chị em khinh thường 
công trình tạo dựng của Thiên Chúa, hay cho 
rằng, trong những điều tốt lành mà Thiên Chúa 
tốt lành đã dựng nên, có điều nào đi ngược với 
đức  tin  của  anh  chị  em.  Chúng  tôi  chỉ  muốn 
nhắm giúp anh chị em biết sử dụng cho hợp lý 
và tiết độ tất cả mọi loài thọ tạo va tất cả vẻ đẹp 
của thế giới này ; như thánh Phaolô nói: Những 
gì thấy được thì tạm thời, còn những gì không  
thấy được mới là vĩnh cửu.
 
Thật  vậy,  chúng  ta  được  sinh  ra  để  hưởng 
những gì thuộc thế giới hiện tại, và được tái sinh 
để hưởng những gì thuộc thế giới tương lai, nên 
chúng ta không tha thiết với những lợi lộc nhất 
thời, nhưng luôn luôn hướng về những phúc lộc 
vĩnh cửu. Và để có thể ngắm nhìn cho gần cho 
sát hơn đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, 
chúng  ta  hãy  ngắm  xem  ân  sủng  của  Thiên 
Chúa đã  đem lại  những gì  cho  bản  thân  loài 
người  chúng  ta.  Hãy  nghe  thánh  Phaolô  nói: 
Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em 
hiện đang tiềm ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.  
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Khi  Đức  Kitô,  nguồn  sống  của  chúng  ta  xuất  
hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và  
cùng Người hưởng phúc vinh quang.  Người là 
Đấng hằng sống và hiển trị  với  Chúa Cha và 
Chúa  Thánh  Thần  đến  muôn  thuở  muôn  đời. 
Amen.

Xướng đáp Tv 143,9 ; 117,28

X Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, 

* thập huyền cầm, con gảy đôi câu

Đ Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng 
Ngài muôn câu cảm tạ ; *

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che  chở  chúng  con.  Chúng  con  cầu  xin  …
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Gl 5,25-6,18
Hoa trái của Thần Khí

Cuộc  sống  và  hoạt  động  của  người  Kitô  hữu  
không phải do nỗ lực riêng cho bằng nhờ Thần  
Khí hoạt động nơi họ. Càng sống theo Thần Khí,  
càng để cho Thần Khí hướng dẫn, người Kitô  
hữu càng nhận được ân sủng, nhờ đó có được 
một  thứ  bản  năng  mới  giúp  mình  tránh  được  
những việc do tính xác thịt gây ra và ngược lại  
gặt được kết quả của Thần Khí.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông 
Đồ gửi tín hữu Galát

5, 25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng 
hãy nhờ Thần Khí  mà tiến bước.26 Chúng ta 
đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, 
đừng ganh tỵ nhau.

6, 1 Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, 
thì  anh em, những người được Thần Khí thúc 
đẩy,  hãy  lấy  tinh  thần  hiền  hoà  mà  sửa  dạy 
người  ấy  ;  phải  tự  đề  phòng kẻo  chính  mình 
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cũng bị cám dỗ.2 Anh em hãy mang gánh nặng 
cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức 
Kitô.3 Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực 
không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình.4 Mỗi 
người hãy xem xét việc làm của chính mình, và 
bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, 
chứ không phải vì so sánh với người khác.5 Quả 
thế, mỗi người phải mang gánh nặng của riêng 
mình.
6 Người được học Lời Chúa, hãy chia sẻ mọi 
của cải với người dạy dỗ mình.
 
7  Anh  em  đừng  có  lầm  tưởng:  Thiên  Chúa 
không để cho người  ta nhạo báng đâu !  Thật 
vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.8 Ai 
theo tính xác thịt  mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt 
được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn 
ai  theo Thần Khí  mà gieo điều tốt,  thì  sẽ gặt 
được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.9 
Khi  làm điều thiện,  chúng ta đừng nản chí,  vì 
đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn 
lòng.10 Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy 
làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những 
anh em trong cùng đại gia đình đức tin.
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11 Anh em thấy những chữ to này: chính tay tôi 
viết cho anh em đó !12 Những ai muốn nở mày 
nở mặt vì những lý do thuần tuý con người, thì 
ép anh em phải  chịu  cắt  bì,  chỉ  là  để  khỏi  bị 
ngược  đãi  vì  thập  giá  Đức  Kitô.13  Thật  vậy, 
chính những kẻ được cắt bì cũng không giữ Lề 
Luật, nhưng họ muốn anh em phải cắt bì để tìm 
được  nơi  thân  xác  anh  em,  một  lý  do  hãnh 
diện.14 Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, 
ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! 
Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 
vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.15 
Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, 
điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.16 
Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và 
chúc Ítraen của Thiên Chúa được hưởng bình 
an và lòng thương xót của Người.
 
17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi 
nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích 
của  Đức  Giêsu.18  Thưa  anh  em,  nguyện  xin 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí 
anh em được đầy tràn ân sủng. Amen.

Xướng đáp Gl 6,7b-8 ; Ga 6,6-38
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X Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo 
tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được 
hậu  quả  của  tính  xác  thịt  là  sự  hư  nát.
* Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt 
được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.
Đ Thần  Khí  mới  làm  cho  sống,  chứ  xác  thịt 
chẳng có ích gì. *

Bài đọc 2

Tính ưu việt của đức ái
 
Trích bài giảng của Chân phước Ixaác, viện 
phụ đan viện Sao Mai.

Thưa anh em, tại sao chúng ta không quan tâm 
tìm dịp giúp đỡ lẫn nhau, tức là ở đâu chúng ta 
thấy cần hơn, thì chúng ta càng nâng đỡ nhau 
hơn và mang đỡ gánh nặng cho nhau? Thánh 
Phaolô Tông Đồ đã khuyên bảo chúng ta điều ấy 
khi người bảo : Anh em hãy mang gánh nặng  
cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật của 
Đức Kitô,  và ở nơi khác ngài nói:  Anh em hãy 
lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đó chính 
là luật của Đức Kitô.
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Điều tôi thấy là bất trị nơi anh em của tôi, hoặc vì 
hoàn cảnh khó khăn, hoặc do sự yếu đuối thể 
xác hay tinh thần, tại  sao tôi  không kiên nhẫn 
chịu đựng, sẵn lòng an ủi theo như lời đã chép: 
Con cái của chúng sẽ được mang trên vai, nâng  
niu trên đầu gối? Phải chăng trong tôi thiếu đức 
ái là sức chịu đựng tất cả, là sự kiên trì để nâng 
đỡ, là lòng nhân hậu để mến yêu?
 
Đây chính là luật của Đức Kitô là Đấng đã mang 
lấy bệnh tật của chúng ta nhờ cuộc thương khó, 
và gánh chịu những đau khổ của chúng ta nhờ 
sự thông cảm, vì  Người  yêu những kẻ Người 
chịu đựng và chịu đựng những kẻ Người yêu. 
Kẻ nào tấn công người anh em đang gặp khó 
khăn, kẻ nào âm mưu chống lại người anh em 
đang yếu đuối  về  bất  cứ  mặt  nào,  hẳn  là  kẻ 
đang tuân phục luật của Xatan và đang chu toàn 
luật đó. Vậy chúng ta hãy cảm thông với nhau, 
yêu thương nhau như anh em, chịu đựng những 
yếu đuối và chống lại những tật xấu.
 
Quả  thật,  đời  tu  nào  giúp  chúng  ta  yêu  mến 
Thiên Chúa và yêu mến tha nhân vì Người cách 
chân thành hơn, thì dù sống theo luật nào hay 
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phong cách nào, đời tu ấy vẫn được Thiên Chúa 
chấp nhận hơn. Quả vậy, đức ái  chính là tiêu 
chuẩn quy định tất cả: cái gì được làm, cái gì 
không được làm,  cái  gì  được thay  đổi,  cái  gì 
không được thay đổi. Chính đức ái là nguyên lý 
và  là  cùng  đích:  tất  cả  đều  phải  quy  về  đó. 
Không có gì là tội lỗi khi chúng ta vì đức ái và 
theo tinh thần đức ái mà hành động một cách 
chân thành.
 
Xin Thiên Chúa khấng ban đức ái cho chúng ta 
vì không có đức ái chúng ta không thể đẹp lòng 
Người và không có Người chúng ta không làm gì 
được.  Người  hằng  sống  và  hiển  trị  đời  đời 
chẳng cùng. Amen.

Xướng đáp 1 Ga 3,11 ; Gl 5,14a

X Đây là lời  loan báo anh em đã nghe từ lúc 
khởi đầu :
• Chúng ta hãy yêu thương nhau.

Đ Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn 
duy nhất này : *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ 
đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng 
che chở chúng con. Chúng con cầu xin …
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TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào sách Châm ngôn (Proverbs)

Trong bốn tuần lễ tiếp theo đây, chúng ta trở lại  
với các sách giáo huấn : Cuốn đầu tiên của bộ  
này là sách Huấn ca chúng ta đã đọc trong tuần  
thứ nhất Mùa Thường Niên rồi. 
 
Sách Châm ngôn hẳn là phần cổ nhất trong các  
sách giáo huấn. Ngay từ thời các vua Ítraen và  
Giuđa, giới  triều thần đã ra công học hỏi kinh  
nghiệm của  những  bậc  thức  giả  khôn  ngoan,  
những quan chức toàn tài  và những người tôi  
trung  của  Đức  Chúa,  đồng  thời  diễn  tả  kinh  
nghiệm đó  bằng  những câu châm ngôn thâm 
thuý, sắc sảo, gọt giũa tinh vi. Một hai chữ thôi  
cũng có thể tóm gọn ý thức của họ về chính  
mình  :  họ  là  những  bậc  khôn  ngoan,  tức  là  
những người ý thức rằng mình phải lèo lái cuộc  
đời mình chứ không để cho mình bị các biến cố  
bên ngoài  làm chao đảo.  Do đó,  có nhiều lời  
khuyên dựa trên kinh nghiệm thuần tuý và đôi  
khi  có  phần  hơi  đơn  giản.  Tuy  nhiên  đối  với  
những người  sống trong  một  môi  trường chịu  
ảnh hưởng sâu xa của tôn giáo như môi trường 
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Dothái,  thì  lối  khôn ngoan thực dụng như thế  
không thể không dựa trên đức tin : muốn sống 
hoàn thiện thì điều kiện tiên quyết là phải được  
Thiên Chúa thương, chứ không phải loài người,  
cho đầu là vua chúa đi  nữa.  Muốn được như 
vậy, phải có một đời sống luân lý không ai chê 
trách được và tin tưởng đợi chờ sự thưởng phạt  
của Thiên  Chúa (dầu  ngay lúc  này  chưa biết  
chắc được là có một đời sống sau khi chết). Các 
bài đọc ngày thứ Năm và thứ Sáu dựa vào chính  
nền tảng nguyên thuỷ ấy. 
 
Nhưng sau khi đã suy nghĩ về cuộc đời và cách  
sống, các bậc khôn ngoan dần dần tiến cao hơn,  
nhất là sau thời lưu đày, đến chỗ suy nghĩ về  
chính Đức Khôn Ngoan. Bấy giờ, các ngài khám 
phá ra một điều thật quan trọng : đó là người  
phàm có khôn ngoan chẳng qua là vì được chia  
sẻ một phần sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự  
khôn ngoan được giãi bày trong công trình sáng  
tạo, trong việc điều hành vũ trụ và, như sau này  
ta quen nói,  trong những kỳ công Người  thực 
hiện  qua dòng lịch  sử để cứu giúp  Ítraen,  và  
trong lề luật Người ban tặng cho dân đã được  
Người tuyển chọn. Đó chính là xác tín đã thúc  
đẩy người biên tập ra những câu châm ngôn cổ  
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kính  này.  Những câu  châm ngôn nói  về  Đức 
Khôn  Ngoan  của  Thiên  Chúa  tuy  dài,  nhưng  
chúng ta chỉ đọc những trích đoạn từ Chúa nhật  
tới thứ Tư. Tuy nhiên đó lại là đoạn văn đem lại  
ý nghĩa cho toàn thể tác phẩm.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Cn 1,17.20-33

Lòng kính sợ Thiên Chúa
Đức Khôn Ngoan biến thành người  phàm kêu 
gọi hết mọi người đến nghe lời mình dạy bảo.  
Cũng như sau này khi Ngôi Lời Thiên Chúa mặc  
lấy xác phàm đến trong thế gian, sẽ có những  
người đón nhận và những người từ chối.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn. 
1 Đây là những châm ngôn của Salômôn, ông là 
con vua Đavít và là vua Ítraen. ;

2  Các  châm ngôn  này  nhằm giúp  con  người
biết  lẽ  khôn  ngoan và  nhận lời  nghiêm huấn,
hiểu  được  những  lời  lẽ  thâm  thuý  cao  sâu,
3 đón nhận lời nghiêm huấn để biết cách xử sự 
khôn ngoan :
biết sống công bình, công minh và chính trực.
 
4 Các châm ngôn này cũng nhằm giúp cho kẻ 
ngây thơ nên sáng suốt, cho giới trẻ thêm hiểu 
biết  và  thận  trọng.6  Các  châm ngôn  này  còn 
nhằm giúp ta hiểu những châm ngôn và những 
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lời bóng bẩy, những ngôn từ và câu đố của các 
bậc hiền nhân
 
5 Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm 
kiến thức ;
người hiểu biết hãy nghe, và sẽ tìm được lời 
hướng dẫn.
7 Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của tri thức.
Kẻ ngu si khinh thường khôn ngoan và lời 
nghiêm huấn.
20 Đức Khôn Ngoan kêu to ngoài đường phố,
cất tiếng nơi quảng trường,
21 kêu gọi chỗ ồn ào náo nhiệt,
tuyên bố nơi cổng thành :
22 "Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại,
các ngươi còn chuộng sự ngu dốt đến bao giờ ?
Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn ưa chế giễu,
đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết ?
23 Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy.
Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi,
khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo.
24 Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ ;
ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý.
 
25 Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên 
nhủ,
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đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta.
26 Còn ta, ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp hoạ,
sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi,
27 khi kinh hoàng ập xuống như cơn bão
và tai hoạ đến tựa cuồng phong,
khi cùng quẫn với đau thương
cứ trên ngươi mà giáng xuống.
28 Lúc ấy thiên hạ sẽ kêu đến ta, nhưng ta 
chẳng đáp lời,
sẽ kiếm tìm ta, nhưng không sao gặp được.
29 Vì hiểu biết Đức Chúa, chúng chẳng ưa,
kính sợ Đức Chúa, chúng không chọn,
 
30 vì chúng không chấp nhận lời ta khuyên răn,
và khinh nhờn điều ta sửa dạy,
31 nên chúng phải gánh hậu quả việc chúng 
làm,
chuốc vào thân hết mọi điều chúng toan tính.
32 Ngây thơ mà bướng bỉnh, ắt sẽ phải thiệt 
thân ;
ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt.
33 Ai nghe ta sẽ sống an toàn,
được yên ổn, chẳng sợ chi tai hoạ."

Xướng đáp Rm 12,16b ; 1 Cr 3,18b-19a ; 
1,23a.24b
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X Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, nếu 
trong anh em có ai cho mình là khôn ngoan theo 
thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được 
khôn ngoan thật ;
* vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước 
mặt Thiên Chúa.
Đ Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng 
đinh, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa. *

Bài đọc 2

Lời Chúa là nguồn mạch bất tận ban sự sống

Trích bài chú giải của thánh Éprem, phó tế, 
về sách Tin Mừng tổng hợp.

Lạy Chúa, ai nào hiểu nổi dù chỉ một lời trong 
các  lời  Chúa phán.  Như miệng kẻ  khát  nước 
uống nơi mạch suối, chúng con bỏ đi nhiều hơn 
là thu vào, bởi lẽ lời Chúa có muôn màu muôn 
vẻ,  tuỳ  theo nhận thức khác nhau của những 
người  học  hỏi.  Chúa  tô  điểm lời  Người  bằng 
muôn màu sắc, để ai học hỏi đều tìm thấy ở đó 
điều mình ưa thích.  Người thiết  lập nhiều kho 
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tàng châu báu trong lời  của mình,  để ai  trong 
chúng ta khai thác ở đâu thì nên giàu ở đó.
 
Lời Chúa là cây sự sống cung cấp cho bạn quả 
phúc  từ  mọi  phần  cây,  tựa  như tảng  đá  xưa 
trong sa mạc đã nứt ra để ban nước thiêng cho 
mọi  thành  phần dân  Chúa,  như thánh  Phaolô 
Tông Đô nói:  Tất cả cùng ăn một thức ăn linh  
thiêng, cùng uống một thức uống linh thiêng.Vậy 
ai lãnh được phần nào trong kho tàng của Chúa 
thì đừng tưởng trong lời Chúa chỉ có bấy nhiêu 
thôi, nhưng phải nghĩ rằng mình chỉ thấy được 
có một trong nhiều điều chứa chất ở đó. Cũng 
đừng vì chỉ gặp được và lãnh nhận có một phần 
nào đó thôi  mà coi  nhẹ và bảo rằng lời  Chúa 
nghèo nàn và cằn cỗi, nhưng bởi lẽ không lãnh 
nhận hết nên hãy cảm tạ vì sự phong phú của 
lời Chúa.
 
Bạn hãy thưởng thức món bạn ăn và đừng buồn 
vì bạn không ăn hết được. Kẻ khát thì vui khi 
được uống và  đừng buồn vì  không uống cạn 
được suối. Hãy để suối làm cho bạn khát, chứ 
đừng để cơn khát của bạn uống cạn suối, vì nếu 
bạn hết khát mà suối không cạn thì khi bạn lại 
khát, bạn có thể uống nữa. Còn nếu như bạn hết 
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khát mà suối cũng cạn luôn thì việc bạn uống 
cạn  suối  sẽ  trở  nên  tai  hại  cho  bạn.
Hãy cảm tạ vì những gì bạn đã nhận được và 
đừng buồn vì phần còn lại quá nhiều. Cái bạn đã 
lãnh và đã tìm được là phần của bạn ; ngoài ra 
cái  còn  lại  là  phần  gia  nghiệp  bạn  sẽ  được 
hưởng. Điều mà trong một giờ bạn không lãnh 
nhận được vì bạn yếu đuối thì bạn vẫn có thể 
lãnh nhận trong một giờ khác, nếu bạn kiên trì. 
Đừng vì tà ý mà cố ý uống một hơi, cũng đừng 
vì ngu dốt mà không uống cái bạn có thể uống 
từ từ.

Xướng đáp 1 Pr 1,25 ; X. Br 4,1 
X Lời  Chúa vẫn tồn tại  đến muôn thuở muôn 
đời.  
* Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em 
như một Tin Mừng. 

Đ Đó là các huấn giới của Thiên Chúa ghi trong 
sách Luật,  Luật tồn tại  cho đến muôn đời ;  ai 
gắn bó với Luật này thì sẽ được sống. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
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Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Cn 3,1-20

Phúc thay người tìm thấy Đức Khôn Ngoan

Đáp lại lời mời gọi của Đức Khôn Ngoan là lời  
mời gọi  của người khôn ngoan. Là vì ai  được  
biết  Thiên Chúa thì  cũng như người tìm được  
kho tàng : không được bo bo giữ cho riêng mình.
 
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.
 
1 Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy,
huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn.
2 Vì nhờ đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi,
và đầy tràn phúc lộc bình an.
3 Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa 
con,
nhưng nên như vòng con đeo vào cổ,
và được con ghi khắc tận đáy lòng.
4 Như vậy, con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn 
phàm nhân
yêu thương và quý chuộng.
 
5 Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
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6 Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước 
bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.
7 Đừng tự coi mình là khôn ngoan,
hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ.
8 Như thế, da thịt con sẽ được chữa lành,
xương cốt con sẽ nên cứng cáp.
9 Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức 
Chúa,
và hãy dâng lên Người phần hoa lợi đầu mùa 
của con.
 
10 Nhờ thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa 
thơm
và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới.
11 Này con, chớ khinh thường khi Đức Chúa 
sửa dạy con,
đừng chán ngán khi Người khiển trách.
12 Vì Đức Chúa khiển trách kẻ Người thương,
như người cha xử với con yêu quý.
13 Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan,
cũng như kẻ được tài phán đoán.
14 Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc,
được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn 
được vàng.
 



MỤC LỤC

15 Khôn ngoan quý hơn cả trân châu,
không bảo vật nào của con so sánh nổi.
16 Bên hữu khôn ngoan là trường thọ,
bên tả là danh giá giàu sang.
17 Đường khôn ngoan là đường thú vị,
nẻo khôn ngoan là nẻo bình an.
18 Khôn ngoan chính là cây sự sống
đối với người nào nắm được khôn ngoan.
Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc.
19 Đức Chúa dùng khôn ngoan đặt nền cho trái 
đất,
dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời.
20 Nhờ tri thức của Người,
vực sâu được khai mở và mây trời đổ mưa.

Xướng đáp Cn 3,11.12 ; Dt 12,7b
X Chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy anh 
em, đừng chán ngán khi Người khiển trách ;
* vì Đức Chúa khiển trách kẻ Người thương, 
như người cha xử với con yêu quý.
Đ Thiên Chúa đối xử với anh em như với những 
người con, có đứa con nào mà người cha không 
sửa dạy ? *

Bài đọc 2
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Phải tìm kiếm đức khôn ngoan
 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.

Chúng ta hãy  làm việc để có của ăn không hư 
nát,  nghĩa là chúng ta hãy làm việc để lo cho 
phần rỗi của mình. Chúng ta hãy làm việc trong 
vườn  nho  của  Chúa  để  xứng  đáng  lãnh  tiền 
công  nhật.  Chúng  ta  hãy  làm  việc  trong  đức 
khôn  ngoan  vì  đức  khôn  ngoan  dạy:  Ai  hoạt 
động trong Ta sẽ không phạm tội. Đấng là Chân 
Lý nói: Ruộng là thế gian. Chúng ta hãy đào bới 
trong đó vì ở đó có kho tàng ẩn giấu, chúng ta 
hãy đào nó lên.  Quả vậy,  kho tàng ấy là đức 
khôn  ngoan  được  kéo  ra  từ  nơi  kín  ẩn.  Mọi 
người  chúng  ta,  ai  cũng  tìm  kiếm  đức  khôn 
ngoan, mọi người chúng ta, ai cũng ao ước có 
được đức khôn ngoan.
 
Kinh Thánh nói:  Nếu các ngươi tìm kiếm thì cứ  
tìm kiếm đi.  Hãy trở lại và đến đây. Bạn hỏi trở 
lại từ đâu? Từ chỗ bỏ ý riêng bạn, như có lời 
chép: Bạn nói nếu tôi không tìm thấy đức khôn 
ngoan nơi ý riêng mình thì tôi tìm thấy ở đâu? 
Quả vậy, linh hồn tôi khát khao đức khôn ngoan 



MỤC LỤC

khi tìm được rồi,  tôi  vẫn chưa lấy thế làm đủ, 
nếu tôi khôn được đong một đấu tốt, đã dằn, đã 
lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo tôi. Thật đúng 
như vậy,  vì  hạnh  phúc  thay  người  được  đức 
khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán. 
Vậy bạn hãy tìm khi còn có thể tìm được, và hãy 
kêu gọi khi đức khôn ngoan còn đang ở gần.
 
Bạn có biết đức khôn ngoan ở gần bạn chừng 
nào không? Lời đó ở gần bên, trong lòng bạn và  
trên môi miệng bạn, miễn là bạn chân thành tìm 
kiếm. Như thế, bạn sẽ tìm được đức khôn ngoan 
bằng trái tim bạn, và miệng bạn sẽ chứa chan 
sự hiểu biết. Nhưng bạn hãy liệu sao cho có đầy 
đức khôn ngoan, mà không để đức khôn ngoan 
trào ra hạy bị bạn mửa ra.

Quả thật, bạn đã tìm được mật ong, nếu bạn đã 
tìm  được  đức  khôn  ngoan,  nhưng  đừng  ăn 
nhiều, kẻo vì no mà bạn mửa ra. Vậy bạn hãy ăn 
thế nào để còn đói mãi, vì như có lời chép: Ai ăn 
Ta sẽ còn đói. Bạn đừng tưởng những gì bạn có 
là nhiều, đừng ăn no quá lại mửa ra, vì điều bạn 
tưởng mình có, biết đâu sẽ bị lấy đi, vì bạn đã 
thôi quá sớm mà không tìm kiếm nữa. Quả vậy, 
bao  lâu  bạn  còn  có  thể  tìm  được  đức  khôn 
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ngoan và bao lâu đức khôn ngoan còn ở gần thì 
bạn  đừng  ngưng  tìm  kiếm  và  kêu  cầu.  Nếu 
không, như vua Salômôn nói: kẻ ăn nhiều mật 
thì không tốt ; cũng vậy, kẻ mải mê tìm kiếm oai 
phong thì sẽ bị vinh quang đè bẹp.
 
Phúc  cho  người  tìm  được  đức  khôn  ngoan. 
Nhưng người  sống  trong  đức  khôn  ngoan thì 
cũng có phúc và còn có phúc hơn, vì điều đó có 
thể đưa tới nguồn sung mãn.

Có ba cách khiến cho miệng bạn được đầy khôn 
ngoan  và  hiểu  biết,  nếu  bạn  xưng  thú  tội  lỗi 
mình, nếu bạn tạ ơn và cất tiếng ngợi khen, nếu 
bạn dùng lời nói để xây dựng, vì có tin thật trong 
lòng,  mới  được  nên  công  chính  ;  có  xưng  ra  
ngoài miệng, mới được ơn cứu độ,  và “khi bắt 
đầu nói, người công chính tự cáo tội mình, thứ 
đến là ca tụng Chúa, cuối  cùng,  (bao lâu còn 
đầy khôn ngoan) thì cũng xây dựng tha nhân.”

Xướng đáp Kn 7,10ab.11a ; 8,2ac

X Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức 
khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn 
ánh sáng 
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;
* cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã 
đến với tôi.

Đ Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức 
Khôn Ngoan, và vẻ đẹp của Đức Khôn Ngoan 
làm tôi say đắm. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BA
Bài đọc 1 Cn 8,1-5.12-36

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa

Một lần nữa, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa  
lại lên tiếng mời gọi, nhưng lần này không nhằm 
khuyên nhủ cho bằng tự mặc khải. Tất cả những  
gì sau này thánh Gioan nói về Ngôi Lời đều đã  
tiềm tàng ở đây.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.

1 Hỏi rằng Đức Khôn Ngoan đã không mời gọi,
và Hiểu Biết đã chẳng lên tiếng đó sao ?
2 Trên đỉnh cao bên đường phố,
tại các giao lộ, Đức Khôn Ngoan đứng đó ;
3 bên cổng dẫn vào thành,
nơi lối đi tới cửa thành, Đức Khôn Ngoan kêu 
to :
4 "Phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó,
ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người.
 
5 Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều 
khôn khéo ;
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hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ 
phải chăng.
12 "Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí,
ta biết đường suy tính đắn đo.
13 (Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ).
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều ta chê ghét.
14 Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu 
biết và sức mạnh.
 
15 Chính nhờ ta, mà vua chúa biết cầm quyền trị 
nước,
các thủ lãnh có những phán quyết công bình.
16 Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều 
khiển,
giới cầm quyền biết xét xử công minh.
17 Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu lại, người tìm ta ắt 
sẽ gặp ta.
18 Bên cạnh ta là giàu sang, danh giá,
là phú quý bền lâu và thịnh vượng.
19 Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng 
ròng,
hoa lợi ta tặng ban tốt hơn bạc nguyên chất.
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20 Ta bước đi trên lối công bình,
đi giữa nẻo công minh chính trực,
21 để làm giàu cho những kẻ yêu ta,
khiến kho tàng của họ thêm phong phú.
22 "Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm 
đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa 
nhất.
23 Ta đã được tấn phong từ đời đời,
từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.
24 Khi chưa có các vực thẳm,
khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được 
sinh ra.
 
25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,
trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,
26 khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với 
khoảng không,
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực 
thẳm,
28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao
và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
29 khi Người định ranh giới cho biển, để nước 
khỏi tràn bờ,
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khi Người đặt nền móng cho đất.
 
30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.
Ngày ngày ta là niềm vui của Người,
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái 
loài người.
32 "Giờ đây, hỡi các con, hãy nghe ta.
Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.
33 Muốn nên khôn, phải nghe lời nghiêm huấn,
đừng bao giờ gạt bỏ.
34 Phúc thay người lắng nghe ta dạy,
ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta,
túc trực ở ngay lối ra vào.
 
35 Vì gặp được ta là gặp sự sống,
và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho.
36 Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình,
mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết."

Xướng đáp Cn 8,22 ; Ga 1,1
X Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu 
tay của Người,
* trước mọi công trình của Người, từ thời xa xưa 
nhất.
Đ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn 
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hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên 
Chúa. *

Bài đọc 2

Nhờ Đức Khôn Ngoan sáng tạo và trở thành 
nhục thể mà nhận biết Chúa Cha
 
Trích  bài  giảng  chống  lạc  thuyết  Ariô  của 
thánh Athanaxiô, giám mục.

Chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa cũng là 
Con Một của Người là Đấng tạo dựng và làm 
nên  muôn  vật  muôn  loài,  như  lời  thánh  vịnh: 
Chúa làm tất cả thật khôn ngoan, và những loài  
Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Nhưng để các 
vật đã được tạo thành không chỉ hiện hữu mà 
còn hiện hữu một cách tốt đẹp, Thiên Chúa đã 
muốn cho Đức Khôn Ngoan của Người khuôn 
mình theo thọ tạo, mà in vào tất cả và từng vật 
dấu ấn mang hình ảnh của Người  ;  nhờ thế, 
người ta thấy rõ các vật tạo thành được tô điểm 
một cách khôn ngoan, xứng đáng là những công 
trình của Thiên Chúa.
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Quả vậy, như lời của chúng ta là hình ảnh của 
Lời là Con Thiên Chúa, thì sự khôn ngoan Thiên 
Chúa ban cho chúng ta cũng là hình ảnh của Lời 
là chính Đức Khôn Ngoan. Nhờ sự khôn ngoan 
Thiên Chúa ban cho đó, chúng ta có khả năng 
nhận thức và hiểu biết, đồng thời cũng có khả 
năng đón nhận Đấng là Đức Khôn Ngoan sáng 
tạo và nhờ Người mà nhận biết Cha của Người. 
Thật thế, Sách Thánh nói:  Ai có Chúa Con thì  
cũng có Chúa Cha và ai đón tiếp Thầy thì cũng 
đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Vì dấu ấn của Đức 
Khôn Ngoan nơi thọ tạo hiện diện trong chúng ta 
và trong mọi loài, nên khi Đức Khôn Ngoan đích 
thật và sáng tạo nhận những gì thuộc dấu ấn ấy 
là của mình thì thật là thích hợp. Quả vậy, Đức 
Khôn Ngoan đã nói:  Chúa dựng nên ta để ghi  
dấu vào công trình của Người.
 
Nhưng như chúng tôi đã giải thích vì thế gian đã 
không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên  
Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn  
ngoan của Người, cho nên Thiên Chúa đã muốn  
dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người  
tin.  Quả thế, nay Thiên Chúa không còn muốn 
được nhận biết qua hình và bóng của sự khôn 
ngoan ở trong thọ tạo như trước kia nữa, nhưng 
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Người đã muốn cho Đức Khôn Ngoan đích thật 
nhập thể  làm người  và  chịu  chết  vì  khổ  hình 
thập giá, để từ nay tất cả những ai tin vào thập 
giá đó, sẽ được cứu độ
 
Chính  Đấng  là  Đức  Khôn  Ngoan  của  Thiên 
Chúa trước kia dùng hình ảnh của mình để in 
vào thọ tạo (vì thế mới gọi là được tạo thành) 
mà làm cho chính mình được nhận biết và nhờ 
mình, Chúa Cha cũng được nhận biết.  Rồi về 
sau, Đức Khôn Ngoan ấy cũng chính là Ngôi Lời 
đã trở thành xác phàm như thánh Gioan nói, đã 
mặc  khải  chính  mình  và  nhờ  mình  mặc  khải 
Chúa Cha rõ ràng hơn, sau khi đã huỷ diệt sự 
chết và giải thoát loài người chúng ta. Bởi đó, 
Người đã nói : Xin cho họ nhận biết Cha, Thiên  
Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng  
Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.

Vậy toàn thể cõi đất tràn đầy sự hiểu biết Chúa. 
Quả thật, nhờ Chúa Con mà biết Chúa Cha và 
bởi Chúa Cha mà biết Chúa Con: cả hai sự biết 
đó chỉ là một. Chúa Cha vui mừng vì chính niềm 
vui  làm cho Chúa Con vui  sướng trong  Chúa 
Cha khi nói: Ta hiện diện nơi Người như tay thợ  
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cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước  
mặt Người, ta không ngớt vui chơi

Xướng đáp Cl 2,6.9 ; Mt 23,10b

X Như anh  em đã  nhận  Đức  Kitô  Giêsu  làm 
Chúa, thì anh em hãy tiếp tục sống kết hợp với 
Người.
* Nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính 
hiện diện cách cụ thể

Đ Anh em chỉ có một Thầy là Đức Kitô. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Cn 9,1-18

Hãy bỏ tính ngây thơ khờ dại

Không phải  chỉ  khuyên  nhủ  và  giáo  dục  thôi,  
Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa còn dọn cho  
con người một bữa tiệc, mụ điên lại muốn con  
người lơ đi bữa tiệc này, mụ bày ra những thức  
ăn chỉ gạt gẫm người ta thay vì nuôi sống.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.

1 Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình,
dựng lên bảy cây cột,
2 hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn
3 và sai các nữ tỳ ra đi.
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong 
thành phố
và kêu gọi :
4 "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !"
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo :
 
5 "Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do 
ta pha chế !
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6 Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ 
được sống ;
hãy bước đi trên con đường hiểu biết."
Chống hạng người ngoan cố
7 Ai sửa dạy đứa ngoan cố là chuốc lấy khinh dể 
vào thân.
Ai khiển trách tên gian ác sẽ bị nó chửi rủa.
8 Đừng khiển trách đứa ngoan cố kẻo nó thù 
ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được 
họ thương mến.
9 Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn 
nữa.
Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết 
thêm.
 
10 Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn 
ngoan ;
biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.
11 Vì nhờ ta, con sẽ được sống lâu, và tăng 
thêm tuổi thọ.
12 Nếu con khôn thì chính con được hưởng,
còn con ngoan cố thì gánh chịu một mình.
 
13 Mụ Khờ Dại là một mụ đàn bà ầm ĩ,
đần độn, chẳng hiểu biết chi.
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14 Mụ ngồi bên cửa nhà,
trên ngai, hay tại những nơi cao trong thành 
phố,
15 để mời mọc kẻ qua người lại, mời những ai đi 
đường :
16 "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !"
Với người ngu si, mụ bảo :
17 "Nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới 
ngon."
18 Nhưng nào ai biết được bóng âm hồn lảng 
vảng nơi đây,
và thực khách mụ mời lại phải ở trong chốn âm 
ty sâu thẳm.

Xướng đáp x. Lc 14,1617 ; Cn 9,5
X Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều 
người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi mời quan 
khách đến.
* Vì cỗ bàn đã sẵn.
Đ Hãy đến mà ăn bánh của tôi và uống rượu do 
tôi pha chế. *

Bài đọc 2

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã chế rượu 
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và dọn tiệc cho chúng ta
 
Trích bài  chú giải  của đức cha Pơrơcôpiô, 
giám mục Gada, về sách Châm Ngôn.
 
Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình.  Quyền 
năng  tự  tại  của  Thiên  Chúa  cũng  là  Cha  đã 
dựng cho mình một ngôi nhà riêng là toàn thể vũ 
trụ ;  Người ngự trong đó bằng sức mạnh của 
mình. Quyền năng đó cũng làm nên con người 
có bản tính vừa hữu hình vừa vô hình, được tạo 
dựng  giống  hình  ảnh  Thiên  Chúa.
Người dựng bảy cây cột. Sau khi tạo thành, một 
khi con người đã được uốn nắn theo hình ảnh 
Đức Kitô thì được đức khôn ngoan ban cho bảy 
ơn Thánh Thần, để có thể tin vào Đức Kitô và 
giữ các điều răn của Người. Nhờ các ơn đó, con 
người  thiêng liêng càng hiểu biết  thì  càng tập 
tành các nhân đức, và đối lại, càng nhân đức thì 
càng biểu lộ sự hiểu biết, và một khi đã được 
củng cố vững chắc trong đời  sống siêu nhiên 
nhờ đức tin hoàn hảo, con người đạt tới  mức 
thiện toàn.
 
Các ơn đó đề cao ánh sáng tự  nhiên  của trí 
khôn : ơn sức mạnh làm cho người ta hăng say 
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tìm kiếm và ước ao theo lẽ đương nhiên của sự 
vật, các ý muốn của Thiên Chúa, nhờ đó vạn vật 
được tạo thành ;  ơn lo liệu làm cho người  ta 
phân biệt được ý muốn cực thánh, hằng hữu và 
bất tử của Thiên Chúa với những gì không phải 
là  như  vậy,  đồng  thời  cũng  phân  biệt  được 
những ai đón nhận các ý đó để suy nghĩ, công 
bố và thực hiện ; ơn khôn ngoan làm cho người 
ta đồng ý và chấp nhận những ý muốn đó của 
Thiên Chúa chứ không phải ý nào khác.
 
Đức Khôn Ngoan chế rượu trong chén và dọn 
bàn ăn. Trong con người đó, như trong một cái 
chén có pha lẫn bản tính thiêng liêng và bản tính 
thể xác, đức khôn ngoan đã kết hợp sự hiểu biết 
vạn vật với sự hiểu biết chính đức khôn ngoan 
như tác giả tạo thành vạn vật. Sự hiểu biết làm 
cho trí  khôn say sưa như say rượu, nhưng là 
say những sự thuộc về Thiên Chúa. Như vậy, 
Đấng là bánh từ trời,  khi  ban chính mình làm 
của ăn nuôi dưỡng linh hồn cho mạnh sức và 
lấy đạo lý làm say sưa lòng người, đã dọn tất cả 
những cái đó thành cao lương mỹ vị trong yến 
tiệc thiêng liêng cho những kẻ ước ao tham dự.
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Đức  khôn  ngoan  sai  tôi  tớ  lớn  tiếng  kêu  gọi  
người ta đến uống. Người kêu gọi các Tông Đồ 
đến với mình, sai  đi  công bố Tin Mừng để thi 
hành thánh ý của Người. Vì Tin Mừng do Thần 
Khí mà đến nên vượt trên luật Môsê và luật tự 
nhiên. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, nơi Đức Kitô, 
như trong một cái chén đã diễn ra sự phối hợp 
lạ lùng – phối hợp mà không ẫn lộn – giữa bản 
tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong một 
ngôi vị. Qua các Tông Đồ, Người lên tiếng kêu : 
Hỡi  người  ngây thơ khờ dại,  hãy  đến với  Ta. 
Người ngây thơ khờ dại  là kẻ nghĩ trong lòng 
rằng không có Thiên Chúa, kẻ ấy hãy từ bỏ sự 
vô tín của mình, lấy lòng tin mà quay về với Ta 
và  nhận  biết  Ta  là  Chúa  và  là  Đấng  tác  tạo 
muôn loài.
 
Với những kẻ ngu si, đức khôn ngoan bảo : Hãy  
đến mà ăn bánh với ta, và uống chén rượu do ta  
pha chế cho các ngươi. Đối với những kẻ không 
làm cho đủ những việc đức tin dạy và thiếu hiểu 
biết cặn kẽ về giáo lý, thì đức khôn ngoan bảo : 
“Hãy đến mà ăn mình ta như bánh nuôi dưỡng 
các ngươi, để các ngươi nên mạnh sức, và hãy 
uống máu ta như rượu làm cho các ngươi hoan 
hỉ, để các ngươi hiểu biết giáo lý và được thần 
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hoá. Quả vậy, ta đã pha trộn cách lạ lùng máu ta 
với thần tính để cứu độ các ngươi.”

Xướng đáp Cn 9,12.5 ; Ga 6,56
X Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng 
lên bảy cây cột, và chế rượu dọn bàn.
* Hãy đến mà ăn bánh của tôi và uống rượu do 
tôi pha chế.
Đ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và 
tôi ở lại trong người ấy. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Cn 10,6-32 
Tình yêu che lấp mọi lỗi lầm 

Đừng mất công phân tích các phương châm tinh  
tế sau đây. Mỗi câu tự nó đều đủ nghĩa, và có  
thể được xem như một lời  nhận xét tế nhị  về  
phong tục đượng thời hay như một lời khuyên 
giúp đạt tới hạnh phúc, tránh những rủi ro của  
số phận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những mảnh  
vụn của bữa tiệc linh đình Đức Khôn Ngôn hứa  
sẽ khoản đãi. 

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.
 
6 Đầu người công chính được Chúa chúc lành,
miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa.
7 Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi 
khen,
còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một.
8 Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh 
truyền,
kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong.
9 Ai sống liêm chính sẽ được an toàn,
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kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện.
 
10 Kẻ nháy mắt sẽ gây ra đau khổ,
người thẳng thắn rầy la sẽ đem lại an hoà.
11 Miệng người ngay là suối nguồn sự sống,
miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành.
12 Ghét ghen sinh cãi vã,
tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm.
13 Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt,
roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si.
14 Người khôn giữ kỹ điều mình biết,
kẻ ngu mở miệng là tai hoạ đến gần.
 
15 Của cải người giàu là thành trì kiên vững,
cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong.
16 Lương bổng của người ngay dẫn đến sự 
sống,
huê lợi của kẻ ác đưa đến tội khiên.
17 Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh 
lộ,
kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường.
18 Môi lọc lừa che giấu lòng thù ghét,
kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si.
19 Người năng nói năng lỗi,
ai dè giữ lời nói mới là người khôn.
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20 Lưỡi người ngay là bạc ròng hảo hạng,
tâm kẻ dữ chẳng đáng giá bao nhiêu.
21 Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người,
còn đứa dại chết vì dốt nát.
22 Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được 
giàu sang,
vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó.
23 Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,
còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.
24 Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó,
chính nhân mong ước gì, ắt sẽ được ban cho.
 
25 Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa,
nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn 
năm.
26 Giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt,
đứa lười làm bực bội người sai nó đi.
27 Ai kính sợ Đức Chúa sẽ được trường thọ,
còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi.
28 Mong ước của người ngay dẫn đến vui 
mừng,
hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói.
29 Đường lối của Đức Chúa là thành luỹ chở 
che người liêm chính,
nhưng lại khiến kẻ làm điều ác phải tiêu vong.
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30 Muôn đời người ngay không nao núng,
còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương.
31 Miệng người công chính nói điều khôn 
ngoan,
lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất.
32 Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ,
miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. 

Xướng đáp Tv 36 (37),30.31; 1-11 (112),6.7 
X Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, 
và lưỡi họ nói lên điều chính trực. 
* Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng. 
Đ Thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính 
nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ. * 

Bài đọc 2 

Hãy mở miệng ra để nói lời Thiên Chúa 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh 
Ambrôxiô, giám mục. 

Chớ gì lòng và miệng chúng ta luôn suy gẫm sự 
khôn ngoan và lưỡi bạn nói lên điều chính trực, 
chớ gì luật Thiên Chúa được ghi tạc vào lòng 
bạn. Vì thế, Sách Thánh nói với bạn:  Bạn hãy 
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nói những lời ấy cho con cái, khi ở nhà cũng như  
lúc đi  đường,  khi  ngủ cũng như khi  thức dậy. 
Vậy chúng ta hãy nói về Chúa Giêsu vì chính 
Người là sự khôn ngoan, chính Người là Lời, và 
là Lời của Thiên Chúa.
 
Thật vậy, có lời chép: Bạn hãy mở miệng ra để 
nói lời Thiên Chúa. Người soi sáng cho chính kẻ 
cất  tiếng  ngợi  khen  Người  và  suy  gẫm  lời 
Người. Chúng ta hãy luôn luôn nói về Người. Khi 
chúng ta nói về đức khôn ngoan là nói về chính 
Người, khi chúng ta nói về nhân đức là nói về 
chính Người, khi chúng ta nói về sự bình an là 
chúng ta nói về chính Người, khi chúng ta nói về 
chân lý, về sự sống và ơn cứu chuộc là chúng ta 
nói về chính Người.
 
Có lời  chép:  Bạn hãy mở miệng ra để nói  lời  
Thiên Chúa.  Bạn cứ mở ra, Người nói.  Vì thế 
vua Đavít nói :  Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa 
phán  và chính Con Thiên Chúa cũng nói :  Há 
miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ. Không phải ai 
cũng có  thể  nhận được sự khôn ngoan hoàn 
hảo, như vua Salômôn, không phải ai cũng như 
ông Đanien ; dầu sao thì thần khí khôn ngoan 



MỤC LỤC

cũng được tuôn đổ trên mọi người tuỳ theo khả 
năng, miễn là họ tin. 
 
Nếu bạn tin, thì bạn có thần khí khôn ngoan.  
Vậy hãy luôn luôn suy gẫm, hãy nói những gì 
thuộc về Thiên Chúa, khi ngồi trong nhà. Chúng 
ta có thể coi nhà đây là nhà thờ, cũng như có 
thể hiểu là nhà nội tâm của chúng ta, để chúng 
ta nói với chính mình. Bạn hãy suy nghĩ mà nói, 
để có thể tránh được tội lỗi, kẻo lại mắc tật nhiều 
lời. Hãy ngồi mà nói với chính mình như thể bạn 
là thẩm phán đang xét xử. Bạn hãy nói lúc đi 
đường, đừng ở không bao giờ. Nếu bạn ở trong 
Chúa Kitô mà nói, thì đó là bạn nói lúc đi đường, 
vì Chúa Kitô là đường. Lúc đi đường, bạn hãy 
nói với chính mình, hãy nói với Chúa Kitô. Hãy 
nghe bạn phải nói với Người thế nào : Tôi muốn 
rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ  
nơi  nào, tay giơ lên trời,  tâm hồn thánh thiện,  
không giận hờn, không xung khắc. Bạn ơi, hãy 
nói khi bạn ngủ, kẻo chìm trong giấc điệp ngàn 
thu.  Hãy  nghe,  bạn  phải  nói  thế  nào  khi  bạn 
ngủ :  Tôi quyết chẳng bao giờ chợp mắt khép 
mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,  
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Giacóp. 
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Khi  thức  giấc  hay  chỗi  dậy,  bạn  hãy  nói  về 
Chúa, để thi hành điều Người truyền cho bạn. 
Hãy nghe, để xem Chúa Kitô thúc giục bạn thế 
nào. Linh hồn bạn nói :  Có tiếng người tôi yêu 
gõ cửa, và Chúa Kitô lên tiếng : Mở cửa cho anh 
vào, hỡi người em gái,  bạn tình của anh.  Bạn 
hãy nghe bạn phải đánh thức Chúa Kitô thế nào. 
Linh hồn nói :  Này các thiếu nữ Giêrusalem, tôi  
van nài các bạn : Xin đừng lay vội, đừng đánh  
thức tình yêu. Tình yêu là Chúa Kitô.

Xướng đáp 1 Cr 1,30-31 ; Ga 1,16 
X Đức Kitô Giêsu trở nên sự khôn ngoan của 
chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên 
Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công 
chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, 
* hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự 
hào trong Chúa. 
Đ Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng 
ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. * 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin… 
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Cn 15,89.16-17.25-26.29.33 ; 16,19 ; 
17,5  

Sự minh mẫn của con người, nghĩa huynh đệ. 

Đề tài  được nhấn mạnh khá nhiều trong phần  
sau  đây  :  đó  là  những  mối  tương  giao  giữa  
người với người. Ở đây nổi bật hai nét chính :  
khôn ngoan và quảng đại.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn. 

15, 8 Đức Chúa ghê tởm hy lễ của đứa ác,
nhưng ưa thích lời cầu của kẻ ngay.
9 Đức Chúa ghê tởm lối sống của ác nhân,
nhưng mến thương người theo đuổi sự công 
chính.
16 Ít của ít tiền mà biết kính sợ Đức Chúa
hơn có cả kho tàng mà cứ phải âu lo.
17 Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau
còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hoà bất thuận.
 
25 Nhà đứa kiêu căng, Đức Chúa giật cho sập,
đất kẻ goá bụa, Người giữ vững đường ranh.
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26 Đức Chúa ghê tởm những mưu đồ xấu xa,
còn lời lẽ nhân hậu thì thuần khiết.
29 Đức Chúa ở xa phường gian ác,
nhưng nghe lời nguyện của chính nhân.
33 Lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn 
ngoan,
khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự. 
 
16, 1 Suy nghĩ lo toan là việc của con người,
còn nói câu trả lời là do Đức Chúa.
2 Con người cho lối sống của mình là trong 
sáng,
nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.
3 Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa,
dự tính của bạn ắt sẽ thành công.
4 Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích 
riêng,
người ác được dựng nên là cho ngày tai hoạ.
 
5 Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm,
hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu.
6 Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xoá bỏ,
nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ.
7 Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai
Người khiến cả quân thù cũng làm hoà với kẻ 
ấy.
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8 Thà ít của cải mà sống công chính
hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh.
9 Tâm trí con người nghĩ ra đường lối,
còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi.
 
17, 5 Chế giễu kẻ lâm cảnh túng nghèo
là sỉ nhục Đấng tạo thành nên họ.
Vui mừng khi người gặp tai ương
thì sẽ không thoát khỏi án phạt. 

Xướng đáp Đnl 6,12.18 ; Cn 15,33 
X Anh em đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa 
anh em ra khỏi đất Aicập ; 
* chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là 
Đấng anh em phải kính sợ, anh em phải phụng 
thờ. 
Đ Lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn 
ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự. * 

Bài đọc 2 

Thiên Chúa là niềm khát vọng của tâm hồn 
 
Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về thư thứ nhất của thánh Gioan. 
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Thiên Chúa đã hứa cho ta điều gì? Người hứa 
rằng:  Chúng  ta  sẽ  nên  giống  như  Người,  vì  
Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.  
Ngôn ngữ diễn tả như thế là hết  mức, nhưng 
lòng cũng phải suy tưởng những điều khác nữa. 
Điều thánh Gioan đã nói sánh sao được với thực 
tại  Thiên Chúa hứa? Phương chi  là  chúng ta, 
những con người kém xa thánh Gioan về công 
đức, chúng ta nói gì được ? 
 
Vậy chúng ta hãy nhớ lại ơn được xức dầu bởi 
Chúa thánh Thần, Đấng dạy chúng ta trong nội 
tâm điều chúng ta không thể nói ra và vì các bạn 
không thể thấy hiện nay, nên bổn phận của các 
bạn là phải khao khát. 

Đối với người Kitô hữu đích thực, sống không có 
nghĩa gì khác hơn là khao khát Thiên Chúa. Dĩ 
nhiên, Đấng bạn khao khát thì bạn chưa thấy. 
Nhưng chính nhờ khao khát, mà bạn nên xứng 
đáng  được  mãn  nguyện  khi  Đấng  bạn  phải 
chiêm ngưỡng là Thên Chúa ngự đến. 
 
Thật vậy, cũng như khi bạn muốn đổ đầy một 
vật chứa nào đó, như cái bao, cái vò hay cái gì 
khác và biết cái sẽ đổ vào nhiều bao nhiêu thì 
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bạn phải  nới  rộng dung tích của vật chứa ấy. 
Cũng vậy, khi Thiên Chúa trì hoãn, là Người nới 
rộng lòng khao khát, và khi làm cho khao khát là 
Người  nới  rộng tâm hồn, và khi  nới  rộng tâm 
hồn là Người làm cho nó có khả năng đón nhận 
Người.
 
Vậy thưa anh em,  chúng ta  hãy  khao khát  vì 
chúng ta phải được mãn nguyện. Chúng ta hãy 
xem thánh Phaolô nới rộng khả năng của người 
như thế nào để có thể đón nhận điều sắp đến. 
Quả thật, người nói : Không phải là tôi đã đoạt  
giải, hay đã nên hoàn thiện đâu, thưa anh em,  
tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi.
 
Vậy bạn làm gì ở đời này, nếu bạn chưa chiếm 
được?  Tôi chỉ  chú ý đến một điều, là quên đi  
chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.  
Tôi  chạy thẳng tới  đích,  để chiếm được phần 
thưởng  từ  trời  cao  Thiên  Chúa  dành  cho  kẻ 
được  Người  kêu  gọi  trong  Đức  Kitô  Giêsu.  
Người nói người  lao mình  và người nói người 
chạy thẳng tới  đích.  Người thấy không đủ khả 
năng để chiếm được điều mắt chẳng hế thấy, tai  
chẳng hề nghe, lòng người không thể nghĩ tới. 
Đời sống của chúng ta là để cho lòng khao khát 
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thanh luyện mình. Chúng ta càng để cho lòng 
khao khát thánh thiện thanh luyện mình thì càng 
đoạn tuyệt với các vương vấn trần gian. Một đôi 
lần chúng tôi đã nói: muốn đổ đầy thì phải dốc 
cạn đã. Bạn muốn được đầy điều tốt,  thì  phải 
dốc hết cái xấu đi.
 
Thử nghĩ  xem Thiên  Chúa muốn đổ  đầy  mật 
ngọt cho bạn mà lòng bạn đầy giấm chua, thì 
bạn đựng mật ngọt ở đâu ? Phải dốc hết những 
gì đang đựng trong bình, phải rửa bình cho sạch 
; phải rửa cho sạch dù phải vất vả, phải kỳ cọ, 
để cho bình xứng hợp với đồ đựng bên trong.  
Chúng ta phải  nói  đến mật,  chúng ta phải  nói 
đến vàng, chúng ta phải nói  đến rượu, nhưng 
bất cứ những điều gì chúng ta nói cũng không 
nói hết được về thực tại mà chúng ta muốn nói : 
thực tại đó là Thiên Chúa. Về thực tại mà chúng 
ta gọi là Thiên Chúa thì chúng ta đã nói gì ? Hai 
chữ đó là tất cả những gì chúng ta mong đợi. 
Tất cả những gì chúng ta có thể nói cũng chưa 
đủ mức : Vậy chúng ta hãy vươn mình lên tới 
Người,  để  khi  Người  đến,  Người  sẽ  lấp  đầy.  
Quả thật, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì  
Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy như vậy. 
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Xướng đáp Tv 36 (37),45 
X Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 
* Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng 
Đ Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng 
vào Người, Người sẽ ra tay. * 

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Cn 31,10-31
Người phụ nữ đảm đang

Trong sách Châm ngôn, đoạn văn ngắn sau đây 
là một đơn vị khá độc lập, trong đó thi nhân khen  
ngợi người phụ nữ hoàn hảo, đề cao những sinh 
hoạt  khiêm tốn thường ngày.  Là vì  Đức Khôn  
Ngoan không phải là sỡ hữu riêng của các nhà  
trí  thức,  các  nhà  bác  học.  Ngược  lại  thọ  tạo  
khiêm tốn nhất của Thiên Chúa cũng có thể đón 
nhận  Đức  Khôn  Ngoan,  và  nhờ  Đức  Khôn  
Ngoan mà được sống.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.
10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang ?
Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.
11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,
chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc
chứ không gây tai hoạ cho chồng.
13 Nàng tìm kiếm len và vải gai,
rồi vui vẻ ra tay làm việc.
14 Giống như những thương thuyền,
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nàng đem lương thực về từ tận phương xa.
 
15 Nàng thức dậy khi trời còn tối,
cung cấp phần ăn cho cả nhà, và sai bảo con ăn 
đứa ở.
16 Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy ;
nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra
mà canh tác một vườn nho.
17 Nàng thắt lưng cho chặt,
luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai.
18 Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận,
đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm.
19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,
và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
 
20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ
và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
21 Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết 
sương,
bởi cả nhà đều được mặc hai áo.
22 Nàng tự tay làm lấy chăn mền,
nàng mặc toàn vải gai, vải tía.
23 Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành
khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân.
24 Nàng dệt vải đem bán,
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cung cấp dây lưng cho nhà buôn.
 
25 Trang phục của nàng là quyền uy danh giá,
nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.
26 Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói
và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban.
27 Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà,
bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm 
ra,
28 con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc,
chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen :
29 "Có nhiều cô đảm đang,
nhưng em còn trổi trang gấp bội."
 
30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa
mới đáng cho người đời ca tụng.
31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả 
tay nàng làm ra.
Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán 
dương ca tụng
do những việc nàng làm.

Xướng đáp x. Cn 31,17.18 ; x. Tv 45 (46),6
X Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho 
mạnh mẽ dẻo dai ; 
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* vì thế đèn của nàng sẽ cháy sáng muôn đời. 
Đ Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ 
giúp ; có Thiên Chúa ở cùng, nàng không hề lay 
chuyển. * 

Bài đọc 2

Người vợ là mặt trời của gia đình
 
Trích huấn từ  của đức Giáo  hoàng Piô  XII 
dành cho những người mới lập gia đình.

Gia đình được tươi sáng nhờ một mặt trời riêng, 
đó là người vợ. Kinh Thánh nói gì, nghĩ gì về gia 
đình, các con nghe đây: Vợ có duyên thì chồng 
hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt  
nỏ mày. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời ;  
không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người  
vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như mặt  
trời trên chốn cao xanh của Thiên Chúa.
 
Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời của gia 
đình. Nhưng bà là mặt trời nhờ có tâm hồn cao 
cả, có lòng tận tuỵ hy sinh, lúc nào cũng mau 
mắn, tỉnh táo và tế nhị lo toan những gì đem lại 



MỤC LỤC

niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà toả 
ra chung quanh bà ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. 
Người  ta  thường  nói:  đời  sống  hôn  nhân  sẽ 
thuận buồm xuôi gió nếu cả hai vợ chồng, ngay 
từ buổi đầu của cuộc đời đôi bạn, không ai mưu 
cầu hạnh phúc cho chính mình, nhưng chỉ tìm 
hạnh phúc cho người kia. Tâm tình và ý hướng 
cao quý ấy mặc dầu cả hai  bên đều phải  có, 
nhưng  vẫn  là  những  đức  tính  riêng  biệt  của 
người phụ nữ. Quả thế,  tự bẩm tính bà được 
phú ban những cảm xúc của một người làm mẹ 
cùng với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt,  nhờ 
đó,  giá như có phải  chịu những đắng cay,  bà 
cũng chỉ lấy vui tươi đáp lại ; nếu có bị sỉ nhục 
khinh khi,  bà cũng chỉ  tỏ  bày phẩm cách của 
mình với một niềm trọng kính. Vậy nên bà là mặt 
trời bình minh đem nắng vui đến cho cả bầu trời 
ban mai sa mù, là mặt trời hoàng hôn lấy ánh 
vàng rọi sáng áng mây đen.
 
Người vợ là mặt trời của gia đình nhờ cái nhìn 
trong sáng, nhờ lời  nói  ấm êm. Vì đôi  mắt và 
giọng nói của bà như mặt trời thấm nhập tâm 
can, lay chuyển và đánh động lòng người, gia 
tăng nghị lực, đẩy lùi những đam mê náo động, 
đưa  người  chồng  về  lại  với  niềm vui  vì  điều 
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thiện, với hạnh phúc của những buổi hàn huyên 
trong gia đình, sau khi  ông đã suốt ngày phải 
liên miên làm việc và thường là rất vất vả tại các 
văn phòng hay ngoài đồng áng, hoặc trong các 
các  công  việc  phải  làm  nhanh  nơi  thương 
trường hay tại các nơi làm kỹ nghệ kinh doanh.
 
Người vợ là mặt trời của gia đình nhờ lòng chân 
thật tự nhiên và trong sáng, nhờ tính rất  mực 
đơn sơ, nhờ phẩm cách đoan trang của một Kitô 
hữu, nhờ biết phản tỉnh, biết giữ tâm hồn liêm 
khiết, biết tỏ ra lịch thiệp và hài hoà trong cách đi 
đứng ăn mặc, trong cách trang sức và nếp sống 
bình dị dễ thương. Tâm hồn tế nhị, nét mặt rạng 
rỡ vui tươi, không chút ác ý khi thinh lặng hay 
nói cười, những lúc gật đầu tỏ dấu từ tâm : tất 
cả đều đem lại cho bà nét duyên tươi thắm của 
một bông hoa tuyệt vời mà giản dị, bông hoa mở 
cánh đón nhận và phản chiếu ánh mặt trời muôn 
sắc.

Hình ảnh mô tả trên đây về người vợ hay người 
mẹ gia đình sẽ khơi dậy và khắc ghi vào tâm 
khảm  của  người  cha  cũng  như  của  con  cái 
những tâm tình yêu mến và biết ơn sâu sắc: ước 
gì các con nhận thức được điều này.
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Xướng đáp Hc 26,13.15-16
X Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc,
* phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời.
Đ Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp đẹp 
như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức 
Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn 
ngay thẳng ; xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng 
con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa, 
Chúng con cầu xin…
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TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Sách Giảng viên (Ecclesiastes)

Ta đã nghe những lời quả quyết chắc nịch của 
sách Châm ngôn, tưởng chừng như không ai có  
thể thêm bớt hay sửa đổi các lời khẳng định của  
tác giả.  Tuần này đọc Sách Giảng viên, ta có  
cảm tưởng như gặp một người không giống ai,  
chủ trương phá rối  trật  tự. Đây quả là một cố  
gắng phi thường nhằm phá đổ các giá trị truyền  
thống của Ítraen. Tác giả không hề nương tay  
đối với các giá trị cổ xưa nhất, cụ thể nhất, như 
thú  vui,  tuổi  thọ  hay  các  hoạt  động  của  con 
người. Đối với các giá trị tôn giáo cũng vậy, tỷ  
dụ như niềm tin vào việc thưởng phạt tuỳ theo  
lối sống luân lý và hành vi của con người. Sách  
Giảng viên quả là một cuốn sách kỳ lạ, và nhìn  
từ  một  góc  độ  nào  đó,  hiện  đại  một  cách  lạ  
thường. Chẳng hạn tác giả quả quyết  rằng tự  
bản chất, con người vốn lẻ loi đơn độc, không  
thể hiệp thông với người khác : đây là một đề tài  
thịnh hành trong văn chương ngày nay. Hay là  
tác  giả  ước  mơ  một  cuộc  sống  không  nhiều  
tham vọng để có thể hưởng trọn thú vui của giây 
phút hiện tại.
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Nhưng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa  
nhất của cuốn sách này khi đặt trong toàn thể  
mặc khải.  Tác giả hoàn toàn không biết gì  về  
cuộc sống vĩnh cửu như ta bắt đầu biết trong hai  
thế kỷ sau cùng của Cựu Ước. Niềm tin vào sự 
sống vĩnh cửu sẽ là chìa khoá giải đáp phần lớn  
các vấn nạn sách Giảng viên nêu ra. Thái độ bi  
quan  chán  đời  của  tác  giả  cho  thấy  vào  giai  
đoạn này mặc khải chưa trọn vẹn. Thái độ phê 
bình chỉ trích của tác giả không hoàn toàn tiêu  
cực nhưng ít nhiều dựa trên một niêm tin không  
được soi sáng bao nhiêu. Tuy nhiên chẳng phải  
vì thế mà thái độ đó không thúc đẩy con người  
đem lòng tri  ân mà đón nhận sự sống từ tay  
Thiên Chúa như ân huệ Người ban với một lòng  
tin không hề lay chuyển vào Thiên Chúa, cho  
dầu  thường  khi  mình  không  hiểu  được  cách  
thưởng  phạt  của  Người.  Chính  niềm  tin  vào  
quyền năng tuyệt đối cũng như vào lòng từ ái vô  
biên  của  Thiên  Chúa  là  nền  tảng  cuộc  sống  
người tín hữu.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Gv 1,1-18
Cuộc đời phải chăng là một cuộc tái diễn không 
bao giờ dứt ?

Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ. Đó là quả  
quyết nền tảng của sách Giảng viên. Mọi sự cứ 
bắt đầu lại không ngừng như đã vậy từ xa xưa.  
Chỉ  có một điều duy nhất đáng kể không giới  
hạn : đó là trong lịch sử thế giới cũng như nơi  
mỗi người chúng ta, kế hoạch của Thiên Chúa 
cứ không ngừng tiến triển.
 
Lời Chúa trong sách Giảng Viên.

1  Đây  là  lời  ông  Côhelét,  làm  vua  ngự  tại 
Giêrusalem.  Ông  là  con  vua  Đavít.
2 Ông Côhelét nói : "Phù vân, quả là phù vân. 
Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.3 
Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao 
gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ?4 Thế 
hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi 
trường tồn.5 Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã 
ngả xuống nơi nó đã mọc lên.6 Gió thổi xuống 
phía nam, rồi  xoay về phía bắc :  gió  xoay lui 
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xoay tới rồi gió đi ; gió trở qua trở lại lòng vòng.7 
Mọi  khúc  sông  đều  xuôi  ra  biển,  nhưng  biển 
cũng chẳng đầy.  Sông chảy tới  đâu thì  từ đó 
sông lại tiếp tục.8 Chuyện gì cũng phức tạp : ai 
giải  nghĩa  cho  ra.  Mắt  nhìn  bao  nhiêu  cũng 
không thoả, tai nghe đến mấy cũng không vừa.
 
9 Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm ra, rồi 
lại sẽ làm ra : dưới ánh mặt trời, nào có chi mới 
lạ ?

10 Nếu có điều gì đáng cho người ta nói : "Coi 
đây, cái mới đây này !", thì điều ấy đã có trước 
chúng ta từ bao thế hệ rồi.11 Chẳng ai còn nhớ 
đến người xưa, và đối với những người đến sau 
thì cũng thế ; các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn 
nhớ đến họ
 
12 Tôi là Côhelét, tôi đã làm vua cai trị Ítraen ở 
Giêrusalem.13 Tôi đã chú tâm tìm hiểu và dùng 
trí khôn ngoan mà khảo sát tất cả những gì xảy 
ra  dưới  bầu trời  :  đó là  công việc nhọc nhằn 
Thiên Chúa bắt con cái loài người phải để tâm 
thực hiện.14 Sau khi  nhìn thấy mọi  công việc 
thực hiện dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra : tất cả 
chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.15 Cái 
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gì đã cong, uốn làm sao nổi, cái gì đã thiếu, đếm 
thế nào ra ?

16 Tôi tự nhủ : Này tôi đã gom góp, đã thu thập 
được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị 
đã cai trị Giêrusalem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi 
được nhiều điều khôn ngoan, tích luỹ được bao 
nhiêu kiến thức ;17 tôi đã chú tâm phân biệt đâu 
là khôn ngoan, tri thức, đâu là điên rồ, khờ dại. 
Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy đó cũng chỉ 
là công dã tràng.
 
18 Càng nhiều khôn ngoan,  càng nhiều phiền 
muộn,  
càng  thêm  hiểu  biết,  càng  thêm  khổ  đau.

Xướng đáp Gv 1,14 ; 5,14 ; 1 Tm 6,7

X Sau khi  nhìn  thấy  mọi  công  việc  thực  hiện 
dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra : tất cả chỉ là phù 
vân, chỉ là công dã tràng xe cát.
• Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng 
sẽ ra đi như vậy.

Đ Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì 
cũng chẳng mang gì ra được. *
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Bài đọc 2

Không có đức mến, tất cả chỉ là phù vân

Trích sách của thánh Mácximô Tuyên Giáo, 
viện phụ, nói về đức mến.
•
Đức mến là thái độ tốt đẹp của tâm hồn, không 
trọng điều gì hơn là nhận biết Thiên Chúa. Thái 
độ ấy, không ai có thể có được, nếu tâm hồn 
còn bị ràng buộc bởi bất cứ vật gì ở đời này.
Ai yêu mến Thiên Chúa là coi trọng sự hiểu biết 
và  cảm nhận  Thiên  Chúa  hơn  tất  cả  thụ  tạo 
Người đã dựng nên, lại không ngừng đem tất cả 
lòng khao khát và yêu mến mà hướng về Thiên 
Chúa.
 
Vì muôn loài hiện hữu đều được Thiên Chúa tạo 
dựng để phụng sự Người, lại vì Người vượt xa 
mọi thụ tao của Người, nên kẻ nào lìa bỏ Thiên 
Chúa cao vời khôn ví mà gắn bó với những thứ 
phàm hèn kém cỏi, thì tự tỏ ra mình coi Thiên 
Chúa không bằng những thụ tạo Chúa đã dựng 
nên.
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy sẽ giữ các điều răn  
của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau.  Như 
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vậy,  ai  không  yêu  thương  người  thân  cận  là 
không tuân giữ điều răn của Chúa, mà ai không 
tuân giữ điều răn của Chúa thì cũng không thể 
yêu mến Chúa.

Phúc thay ai có khả năng yêu thương mọi người 
đồng đều như nhau.
 
Hơn nữa, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng hết 
tình yêu thương người thân cận. Một người như 
vậy không thể bo bo giữ của,  nhưng rộng rãi 
phân phát giống như Thiên Chúa, chia sẻ cho 
người nghèo túng theo nhu cầu của từng người.
 
Ai noi gương Thên Chúa mà làm việc bố thí, thì 
không hề thiên vị khi đáp ứng những nhu cầu 
thể xác của tha nhân – người lành cũng như kẻ 
dữ, người công chính cũng như kẻ bất lương – 
nhưng phân phát đồng đều cho mọi người, theo 
nhu cầu chính đáng của họ. Tuy nhiên, vì ý ngay 
lành, người ấy sẽ quý những ai có đức và cần 
mẫn hơn kẻ thất đức.

Đức mến không được biểu hiện không chỉ bằng 
việc rộng rãi ban phát tiền bạc, mà còn rõ nét 
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hơn bội phần bằng việc rao giảng lời Chúa và 
giúp đỡ tha nhân về phần xác.
 
Ai thật lòng từ bỏ những lo toan trần tục để phục 
vụ người thân cận với một đức ái không giả dối, 
thì sớm được giải thoát khỏi những đam mê và 
nết xấu, để thông phần vào tình yêu thương và 
sự thông hiểu của Thiên Chúa.
 
Ai có tình yêu Thiên Chúa trong lòng mình thì 
không thấy mệt mỏi cực nhọc khi đi theo Chúa, 
Thiên Chúa của mình, như lời ngôn sứ Giêrêmia 
đã nói : người ấy chịu đựng mọi khó nhọc, mọi 
sự phỉ báng và lăng mạ với một tâm hồn mạnh 
mẽ,  chẳng  hề  nghĩ  cách  làm  hại  ai.
Ngôn sứ Giêrêmia đã nói : Các ngươi đừng bảo : 
Chúng tôi là đền thờ Thiên Chúa. Cả bạn nữa, 
bạn cũng đừng nói :  “Chỉ có lòng tin vào Đức 
Kitô,
Chúa chúng ta, là tôi có thể được cứu độ,” bởi lẽ 
bạn không thể được cứu độ, nếu bạn không lấy 
hành động mà thể hiện lòng mến đối với Người.
 
Thật vậy, về đức tin đơn thuần thì có câu : Ngay 
cả  quỷ  cũng  tin,  chúng  nó  run  sợ.  
Thực thi đức ái là tận tâm phục vụ người thân 
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cận với lòng đại lượng và nhẫn nại, và cũng là 
sử dụng của cải đúng theo lẽ phải.

Xướng đáp Ga 13,34 ; 1 Ga 2,10.3
X Thầy ban cho anh em một điều răn mới,  là 
anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 
thương anh em.
• Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong 
ánh  sáng.
Đ Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng 
chúng ta biết Đức Kitô, đó là chúng ta tuân giữ 
các điều răn của Người. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Gv 2,13.12-26

Tất cả chỉ là phù vân hoặc ảo ảnh
Thú vui  không đem lại  hạnh phúc thật  :  hoạt  
động của con người, dưới bất cứ hình thức nào 
cũng thế. Cái chết kết liễu cả hai. Cái chết làm 
cho  chính  cuộc  sống  nên  đáng  ghét,  đối  với  
người Sêmít, đây là nghịch lý, lời nói không diễn  
tả hết được. Trong khung cánh đổ vỡ này, chỉ  
còn  một  thực  tại  duy  nhất  đứng  vững,  đó  là  
Thiên Chúa và kế hoạch Người muốn thực hiện  
cho con người.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên

1 Tôi tự nhủ : "Cứ đến đây, ta sẽ cho ngươi thử 
hưởng  thú  vui  và  nếm  mùi  hạnh  phúc."  Thế 
nhưng cả cái đó cũng chỉ là phù vân. 2 Tôi nói : 
"Cười là điên rồ. Vui là vô tích sự."3 Tôi rắp tâm 
thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn 
điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan ; tôi còn 
lao mình vào cuộc sống điên dại,  cho đến khi 
thấy được điều con cái loài người nên làm dưới 
bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian. 12 
Rồi tôi đưa mắt nhìn và để tâm suy về cái khôn, 
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cái điên và cái dại. Người nối ngôi vua sẽ làm 
gì ? Điều mà thiên hạ đã làm trước.13 Tôi đã 
thấy cái khôn lợi hơn cái dại, ánh sáng lợi hơn 
bóng tối.

14 Người khôn biết mở mắt nhìn, 
kẻ dại bước đi trong tăm tối. 
Còn tôi, tôi biết : cả hai sẽ cùng chung một số 
phận. 
 
15 Và tôi tự nhủ : "Số phận của kẻ dại làm sao, 
thì số phận của tôi cũng như thế. Vậy tôi khôn 
cho lắm để làm gì ?" Tôi lại tự nhủ : đó cũng chỉ 
là phù vân.16 Đời đời nhớ người dại, mãi mãi 
nhớ người khôn : làm gì có chuyện đó ! Tại vì có 
việc gì xảy ra, việc đó cũng rơi vào quên lãng 
ngay trong những ngày kế tiếp. Tất cả đều chết, 
người khôn cũng như kẻ dại

17 Tôi đâm ra chán ghét cuộc đời, vì đối với tôi, 
dưới ánh mặt trời, mọi việc làm ra đều xấu cả : 
quả thế,  tất  cả chỉ  là phù vân, chỉ  là công dã 
tràng xe cát
 
18 Tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả tôi phải 
chịu dưới ánh mặt trời, những gì tôi để lại cho 
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người đến sau tôi.19 Nào ai biết được người ấy 
khôn hay dại ? Nhưng người ấy lại là kẻ có thẩm 
quyền trên những gì tôi đã phải vất vả và khôn 
khéo mới làm ra dưới ánh mặt trời. Chuyện đó 
cũng chỉ là phù vân ! 20 Bấy giờ tôi đâm ra thất 
vọng về bao gian lao vất vả tôi đã phải chịu dưới 
ánh mặt trời.

21 Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và 
hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi 
lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người 
đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù 
vân và lại là đại hoạ.22 Chuyện gì xảy ra cho 
con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao 
vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?
 
23 Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ 
là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! 
Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng 
yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !
 
24 Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn 
uống và hưởng những thành quả do công lao 
khó nhọc mình làm ra ! Nhưng chính tôi đã thấy 
là điều đó cũng do Thiên Chúa mà đến, 25 vì có 
ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi 
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mà không nhờ Thiên Chúa ban cho ? 26 Ai đẹp 
lòng  Thiên  Chúa,  thì  Người  ban  cho  trí  khôn 
ngoan, sự hiểu biết và niềm vui ; ai  có tội, thì 
Người bắt phải vất vả gom góp và tích trữ, để 
trao lại cho kẻ đẹp lòng Người. Điều ấy cũng chỉ 
là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.

Xướng đáp Gv 2,26 ; 1 Tm 6,10

X Ai đẹp lòng Thiên Chúa, thì Người ban cho trí 
khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui ; ai có tội, 
thì Người bắt phải vất vả gom góp và tích trữ.
* Điều ấy cũng là phù vân, chỉ là công dã tràng 
xe cát. 

Đ Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng tham lam, vì 
buông theo lòng tham lam đó, nhiều người đã 
chuốc lấy bao đau khổ. *

Bài đọc 2

Người khôn ngoan đưa mắt nhìn lên Đầu của 
mình
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Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô,  giám 
mục Nítxê, về sách Giảng Viên.

Nếu linh hồn đưa mắt nhìn lên Đầu của mình là 
Đức Kitô,  như thánh Phaolô quen gọi,  thì  linh 
hồn được kể là có phúc nhờ mang đôi mắt sâu 
sắc  tinh  tường,  vì  nó  đưa  mắt  nhìn  vào  nơi 
không có bóng tối sự dữ. Thánh Phaolô là con 
người vĩ đại, và những ai khác vĩ đại như người, 
cũng như tất cả những kẻ sống, cử động và hiện 
hữu trong Đức Kitô,  thì  đều đưa mắt nhìn lên 
Đầu của mình.
 
Thật thế, không thể có chuyện kẻ ở trong ánh 
sáng lại thấy bóng tối, cũng vậy, không thể có 
chuyện kẻ đưa mắt  nhìn lên Đức Kitô lại  dán 
mắt vào điều hư ảo. Vậy ai  đưa mắt nhìn lên 
Đầu, mà ở đây chúng ta hiểu là nguyên lý vạn 
vật,  thì  cũng đưa mắt nhìn vào mọi nhân đức 
(mà Đức Kitô là nhân đức trọn lành và tuyệt đối 
xét  về  mọi  mặt),  nhìn  vào  chân  lý,  đức  công 
bình, sự bất tử và mọi sự tốt lành.  Người khôn 
để mắt ở nơi đầu, còn kẻ dại thì đi trong tăm tối. 
Quả vậy, ai không đặt đèn của mình trên đế mà 
lại đặt dưới gầm giường thì làm cho ánh sáng 
trở nên bóng tối cho mình.
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Nhưng có biết bao người làm ngược lại, khi họ 
dấn thân chiến đấu cho những điều cao cả, khi 
họ lo chiêm niệm những điều thực sự hiện hữu, 
mà lại bị coi là đui mù và vô dụng. Thánh Phaolô 
lấy làm hãnh diện về điều đó, khi người nói mình 
điên dại vì Đức Kitô. Thật vậy, sự khôn ngoan 
thông thái của người không nhắm vào những gì 
thường ràng buộc chúng ta ở dời này. Vì vậy, 
người nói : Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô ; như 
thế, chẳng khác gì người nói : chúng tôi đui mù 
về những sự thuộc đời sống này là đời sống hạ 
giới, vì chúng tôi nhìn lên cao và đưa mắt nhìn 
lên Đầu. Vì thế, thánh Phaolô đã không có nhà 
ở, không có cơm ăn, phải sống nghèo nàn, lang 
thang, trần trụi và đói khát.
 
Ai lại không cho rằng người là kẻ khốn khổ khi 
thấy người bị xiềng xích và đánh đập nhục nhã, 
bị đắm tầu giữa ba đào biển cả, bị điệu đi, tay 
chân mang xiềng xích. Dù bị khốn khổ như thế 
trước mặt người đời, người cũng không đưa mắt 
nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn luôn luôn đưa mắt 
nhìn lên Đầu, khi nói : Ai có thể tách chúng ta ra  
khỏi tình yêu của Đức Kitô, tình yêu ở nơi Đức  
Giêsu Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ,  
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bắt bớ, đói rách, trần trụi, hiểm nguy, gươm giáo 
? Như thế, chẳng khác nào người nói : “Ai có thể 
khoét mắt tôi ra khỏi đầu, và ném nó xuống chân 
cho mọi người chà đạp.”

Người cũng bảo chúng ta làm như thế, khi dạy 
chúng ta nếm cảm những sự trên trời. Như thế, 
chẳng khác nào người dạy chúng ta : “Hãy đưa 
mắt nhìn lên Đầu.”

Xướng đáp Tv 122 (123),2 ; Ga 8,12 

X Như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông 
chủ.  
*  Mắt  chúng ta  cũng hướng nhìn lên Chúa là 
Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương 
chút phận. 

Đ Tôi là ánh sáng thế gian ; ai theo tôi, sẽ không 
phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh 
sáng đem lại sự sống. * 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
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thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ BA
Bài đọc 1 Gv 3,1-22

Thiên Chúa biết ý nghĩa của mọi việc

Hoạt động của con người có thể dẫn đến những  
hậu quả hoàn toàn trái ngược nhau. Còn cách  
xử  sự  của  Thiên  Chúa,  con  người  không  thế  
hiểu được, nên thái độ hợp lý nhất là hạ mình  
chấp nhận tất cả những gì Người muốn.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên

1 Ở dưới bầu trời này,
mọi  sự  đều  có  lúc,  mọi  việc  đều  có  thời  :
2  một  thời  để chào đời,  một  thời  để lìa  thế ;
một  thời  để trồng cây,  một  thời  để nhổ cây ;
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một  thời  để  phá  đổ,  một  thời  để  xây  dựng  ;
4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
 
5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một  thời  để  ôm hôn,  một  thời  để  tránh  hôn ;
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một  thời  để  giữ  lại,  một  thời  để  vất  đi  ;
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7 một  thời  để xé rách,  một thời  để vá khâu ;
một thời  để làm thinh,  một thời  để lên tiếng ;
8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một  thời  để  gây  chiến,  một  thời  để  làm hoà.
9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?
 
10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao 
cho con người phải gắng sức làm.
11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. 
Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận 
thức về vũ trụ, tuy thế, 
con người cũng không thể nào hiểu hết được ý 
nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch 
sử.
12 Tôi nhận ra rằng đối với con người, 
không có hạnh phúc nào hơn là hưởng thú vui 
và sống thoải mái.
 
13 Ngay cả chuyện ăn uống và hưởng những 
thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, 
thì đó đã là một món quà Thiên Chúa ban tặng 
rồi.
14 Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ 
tồn tại mãi mãi.
Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt.
Thiên Chúa đã hành động như thế
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để phàm nhân biết kính sợ Người.
 
15 Điều gì đang có, xưa kia đã có,
điều gì sẽ có, xưa đã có rồi.
Thiên Chúa kiếm tìm điều không còn nữa.
16 Tôi lại còn thấy dưới ánh mặt trời :
có sự gian ác tại chốn pháp đình,
có sự gian ác tại nơi xét xử.
 
17 Và tôi tự nhủ : người công chính cũng như kẻ 
gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. 
Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời, có lúc.
18 Về con cái loài người, tôi tự nhủ : Thiên Chúa 
muốn thử thách họ và cho họ thấy chính họ chỉ 
là thú vật mà thôi.
19 Quả thế, con người và thú vật đều cùng 
chung một số phận : 
bên này chết, bên kia cũng chết ; đôi bên đều có 
sinh khí như nhau. 
Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi 
sự chỉ là phù vân.
 
20 Mọi sự đều đi về một nơi,
mọi sự đều đến từ bụi đất,
mọi sự đều trở về bụi đất.
21 Ai biết được là sinh khí của con người thì đi 
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lên cao, còn sinh khí của thú vật thì đi xuống 
đất ?
22 Từ đó, tôi nhận thấy : đối với con người, 
không có gì tốt hơn là hưởng những thú vui do 
công việc chính mình làm ra, vì đó là phần nó 
đáng được. 
Vậy ai sẽ chỉ cho nó biết cái gì sẽ xảy ra sau khi 
nó chết ?

Xướng đáp 1 Cr 7,29.31 ; Gv 3,1
X Thời gian chẳng còn bao lâu ; vậy kẻ hưởng 
dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng 
hưởng.
* Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Đ Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi 
việc đều có thời. *

Bài đọc 2

Một thời để sinh ra, một thời để chết đi
Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám 
mục Níssê, về sách Giảng Viên.

Tác giả sách Giảng Viên nói :  Có một thời dể 
sinh ra và một thời để chết. Ngay từ đầu, ông đã 
dùng lời lẽ khéo léo để nói lên mối liên hệ thiết 
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yếu đó, khi nối kết chuyện sinh tử với nhau. Quả 
thật, cái tử nhất thiết theo sau cái sinh, và mọi 
người sinh ra rồi cũng biến tan trong cái chết.
 
Có một thời dể sinh ra và một thời để chết. Ước 
gì Chúa cũng ban cho tôi được sinh ra đúng thời 
và chết đúng lúc ! Quả vậy, không ai có thể nói 
rằng tác giả sách Giảng Viên coi việc sinh ra và 
chết theo lẽ tự nhiên như những hành vi nhân 
đức. Thật thế, việc sinh nở đâu có tuỳ thuộc ý 
muốn của người phụ nữ, và sự chết đâu có tuỳ 
thuộc tự do của người đang hấp hối ; mà việc gì 
ở ngoài ý muốn tự do của ta, thì không thể bảo 
đó là nhân đức hay nết xấu được. Bởi thế, ta 
phải tìm hiểu xem sinh ra đúng thời và chết đúng 
lúc ở đây nghĩa là gì.
 
Thiết tưởng một người được sinh ra đúng ngày 
đúng tháng và không bị  đẻ non là người, như 
ngôn sứ Isaia nói, đã cưu mang do lòng kính sợ 
Thiên Chúa,  và  sinh  ra  ơn cứu độ cho chính 
mình nhờ các đau đớn trong tâm hồn khi sinh 
nở. Quả thật, một cách nào đó, chúng ta là cha 
mẹ của chính mình, khi biết tự do chọn làm điều 
thiện, nhờ đó chúng ta tạo cho mình một hình 
hài, sinh ra mình và cho mình được chào đời.
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Chúng ta làm được điều nói trên, khi đón nhận 
Thiên  Chúa  ngự  đến  trong  chúng  ta,  để  rồi 
chúng ta trở nên con cái  Thiên Chúa, con cái 
Đấng quyền năng và con cái Đấng Tối Cao. Trái 
lại chúng ta sẽ biến mình thành những kẻ sinh 
non và làm cho mình trở nên những kẻ bất toàn 
và  yếu  đuối,  bao  lâu  hình  ảnh  của  Đức  Kitô 
chưa hình thành nơi chúng ta, như thánh Phaolô 
Tông Đồ nói : Thật vậy, người của Thiên Chúa 
là con người vẹn toàn và hoàn hảo.
 
Nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của việc sinh ra 
đúng lúc, thì mọi người cũng hiểu rõ ý nghĩa của 
việc  chết  đúng  lúc.  Bởi  thế,  đối  với  thánh 
Phaolô,  lúc nào cũng thuận tiện để chết  lành. 
Thật  vậy,  trong các thư,  người kêu lên rằng : 
Mỗi ngày tôi  phải chết để mưu cầu vĩnh  phúc  
cho anh em,  lại có lời khác : Chính vì Ngài mà 
mỗi ngày chúng con bị giết. Và cuối cùng, người 
còn nói : chúng tôi đã mang án tử nơi mình.
 
Người ta thấy rõ ràng là thánh Phaolô chết mỗi 
ngày như thế nào : người không bao giờ sống 
cho tội, 
luôn luôn hãm dẹp ngũ quan xác thịt, và mang 
nơi mình cái chết nơi thân xác Đức Kitô. 
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Theo ý tôi, đó là một cái chết đúng lúc, cái chết 
đưa tới sự sống thật.

Quả vậy, Thiên Chúa phán : “Ta cầm quyền sinh 
tử.” 
Điều ấy cho hiểu rằng chết đối với tội lỗi và sống 
nhờ  thần  khí  thật  là  một  hồng  ân  của  Thiên 
Chúa. 
Vì thế, cái gì Người giết thì Người cũng hứa sẽ 
làm cho sống.

Xướng đáp Đnl 32,39 ; Kh 1,18 
X Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại 
chữa lành ;
• không ai cứu khỏi tay Ta được. 

Đ Ta giữ chìa khoá của tử thần và âm phủ. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Gv 5,9  6,8
Thiên Chúa ban cho mỗi người một phần hạnh 
phúc
Hơn bất cứ một giá trị hiển nhiên nào khác, của  
cải vật chất và mọi thứ phú quý giàu sang đều  
dẫn đến thất vọng. Về điểm này, hơn bất cứ chỗ  
nào khác, sách Giảng viên đi trước và báo trước  
Tin Mừng. Chết là mất tất cả, chỉ còn lại một tài  
sản duy nhất : đó là đã sử dụng của cải mình có,  
dù lớn hay nhỏ, theo thánh ý Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên.

5  9  Người  thích  tiền  bạc  có  bao  nhiêu  cũng 
không lấy làm đủ ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu 
được lợi lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !
10 Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người 
có của được lợi lộc gì, ngoài thú vui được nhìn 
thấy của cải ?11 Làm việc vất vả thì ngủ ngon : 
ăn ít hay nhiều thì cũng vậy ; lắm bạc nhiều tiền 
đâu được ngủ yên !

12 Dưới ánh mặt trời, tôi đã thấy một sự dữ làm 
tôi đau đớn, đó là người giữ của lại chuốc hoạ 
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vào thân.13 Của cải mất sạch khi thất bại trong 
công việc làm ăn, đến lúc sinh con, chỉ còn tay 
trắng.14 Lọt  lòng mẹ,  trần truồng làm sao,  thì 
cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian lao 
vất vả, để rồi chẳng mang theo được gì.
 
15 Đó cũng là một sự dữ làm tôi đau đớn. Đến 
làm sao, ra đi làm vậy. Thật là :

"Dã  tràng  xe  cát  biển  đông,
nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."

16  Đời  người  trôi  qua  trong  tối  tăm tang  tóc, 
trong buồn phiền sầu não, trong khổ đau, trong 
chán chường.

17 Chính tôi đã thấy rằng : điều tốt lành và thích 
hợp cho con người là ăn uống và hưởng những 
thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra 
dưới ánh mặt trời  trong suốt  cuộc sống Thiên 
Chúa ban cho mình. Quả thế, đó là phần con 
người được hưởng.18 Hơn nữa, bất cứ ai được 
Thiên Chúa ban của cải, tài sản cũng như quyền 
sử  dụng,  mà  lãnh  nhận  tất  cả  làm của  riêng 
mình, và vui hưởng những thành quả do công 
lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã nhận 
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một  món  quà  Thiên  Chúa  ban  tặng  rồi.
19 Bấy giờ người đó không còn quá bận tâm về 
cuộc sống ngắn ngủi  của mình  nữa,  vì  Thiên 
Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn 
ngập niềm vui.
 
6, 1 Dưới ánh mặt trời, tôi đã nhìn thấy một sự 
dữ, đó là một sự dữ lớn đối với con người.
2 Có kẻ được Thiên Chúa ban của cải, tài sản 
và vinh dự. Người ấy muốn gì được nấy, chẳng 
thiếu  thốn  chi.  Nhưng  Thiên  Chúa không cho 
người ấy hưởng những thứ đó, mà lại cho một 
người khác hưởng. Đó cũng là một chuyện phù 
vân, một sự dữ làm tôi đau đớn.
3 Giả như có người con đàn cháu đống, sống 
lâu trăm tuổi,  nhưng người  ấy lại  sống không 
mảy may hạnh phúc, chết chẳng có mồ chôn, thì 
tôi buộc phải nói : người ấy kém may mắn hơn 
cả thai nhi chết yểu.

4 Quả thật, thai nhi chết yểu đến không kèn, đi 
không trống, tên tuổi bị chôn vùi trong tối tăm.
 
5 Ngay ánh mặt trời,  nó không hề thấy,  cũng 
chẳng  hề  biết.  Nhưng chính  nó  mới  là  người 
được  an  nghỉ,  chứ  đâu  phải  người  kia.
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6 Giả như người ấy có sống được hai ngàn năm 
đi nữa, mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc, thì 
sống để làm gì ? 
Chẳng phải hết mọi người đều cùng đi về một 
chỗ đó sao ?

7 Mọi nỗi  khó nhọc của con người  đều nhằm 
nuôi cái miệng. Nhưng sự thèm muốn của họ có 
bao  giờ  được  hoàn  toàn  thoả  mãn  đâu  !
8  Người  khôn  được  lợi  gì  hơn  kẻ  dại  ?  
Người  nghèo  mà  biết  xử  thế,  có  được  lợi  gì 
không  ?

Xướng  đáp Cn  30,8  ;  Tv  30  (31),15a.16a
X Lạy Chúa, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện 
lọc lừa ;
• xin  đừng để con túng  nghèo,  cũng đừng 
cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần 
dùng.
Đ Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa : số 
phận con ở trong tay Ngài. *

Bài đọc 2

Hãy  tìm  kiếm  những  gì  thuộc  thượng  giới
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Trích bài chú giải của thánh Giêrônimô, linh 
mục, về sách Giảng Viên.

Bất cứ ai được Thiên Chúa ban cho cùa cải, tài  
sản cũng như quyền sử dụng, mà lãnh nhận tất  
cả  làm  của  riêng  mình,  và  vui  hưởng  những 
thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì  
người đó nhận được một món quà Thiên Chúa 
ban tặng rồi. Bấy giờ người đó không còn quá  
bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa,  
vì  Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người  đó  
được tràn ngập niềm vui. 
 
Sánh với người được hưởng của cải mình có 
mà phải đầu tát mặt tối, cũng như sánh với kẻ 
được nhiều của mau hư nát mà chán chường 
cuộc sống, thì tác giả sách Giảng Viên nói người 
được hưởng dùng những của cải hiện tại  vẫn 
hơn. Quả thế, một đàng thì ít ra cũng được vui 
thú phần nào khi hưởng dùng, còn một đàng thì 
chỉ toàn là bận tâm lo lắng. Và tác giả đưa ra lý 
do tại sao được hưởng dùng của cải và hồng ân 
của Thiên Chúa, vì : “người đó không còn quá 
bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa.”
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Thiên Chúa làm cho tâm hồn người đó hoan hỉ, 
không còn phải sầu buồn hay lao tâm khổ tứ mà 
được sung sướng vì niềm vui đang hưởng. Tuy 
nhiên, theo thánh Phaolô Tông Đồ, tốt hơn nên 
hiểu  về  của  ăn  của  uống  thiêng  liêng  Thiên 
Chúa ban cho, và nhìn thấy trong nỗi vất vả nào 
cũng có điều tốt vì nhờ vất vả tìm kiếm, chúng ta 
có thể khám phá ra những điều tốt lành thực sự. 
Đó  là  phần  dành  cho  chúng  ta,  để  chúng  ta 
được vui mừng khi vất vả tìm kiếm. Điều đó tuy 
là tốt, nhưng bao lâu Đức Kitô, nguồn sống của 
chúng ta chưa xuất hiện thì chưa tốt hoàn toàn.
 
Hết mọi nỗi khó nhọc của con người nhằm nuôi  
cái miệng. Nhưng ước muốn của con người có  
bao giờ được thoả mãn đâu. Người khôn được  
lợi gì hơn kẻ dại ? Người nghèo, ngay cả khi biết  
xử thế, có được ích gì không ?  Mọi vất vả của 
con người trên trần gian này là để cho miệng ăn, 
răng nhai và bụng tiêu hoá. Đành rằng thức ăn 
làm khoái khẩu đôi  chút,  nhưng chỉ  khoái bao 
lâu thức ăn còn ở trong miệng mà thôi.
 
Và sau khi ăn uống rồi, linh hồn của người ăn 
cũng không được no thoả, hoặc là vì người ấy 
muốn ăn nữa, vì người khôn và kẻ dại không thể 
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sống mà không ăn, và người nghèo cũng không 
tìm kiếm gì khác hơn là kiếm của độ thân cho 
khỏi  chết  đói  ;  hoặc  là  vì  linh  hồn  người  đó 
chẳng được ích lợi gì do việc ăn uống, vì người 
khôn kẻ dại đều phải ăn uống và nhìn thấy của 
ăn ở đâu, thì người nghèo đi tới đó.
 
Nhưng đúng hơn điều  đó phải  hiểu  về  người 
giáo sĩ, kẻ thông thạo Kinh Thánh miệng thì vất 
vả làm việc mà lòng không được thoả thuê, vì 
lúc nào cũng muốn học hỏi thêm. Về điều này thì 
người khôn vẫn hơn kẻ dại, vì khi cảm thấy mình 
nghèo (người nghèo được Tin Mừng coi là có 
phúc), người ấy hăm hở tìm những gì thuộc về 
sự sống và đi con đường chật hẹp đưa tới sự 
sống.  Người  ấy  nghèo  về  những  việc  xấu, 
nhưng lại  biết  Đức Kitô  là  sự sống cư ngụ ở 
đâu.

Xướng đáp x. Hc 23,1.46.3b
 
X Lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của 
đời  con,  xin  đừng  để  mặc  con  chiều  theo  tư 
tưởng xấu xa, đừng để cho mắt con trâng tráo ; 
xin đẩy dục vọng xa khỏi con.
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• Xin  đừng để con  đắm chìm trong  những 
dục vọng trơ trẽn.
Đ Bằng không, lỗi lầm của con cứ gia tăng mãi, 
tội lỗi của con chồng chất thêm nhiều. * 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Gv 6,11- 7,29
Vào ngày tai họa, bạn hãy suy nghĩ !

Đến lượt Đức Khôn Ngoan, vốn được xem như 
lý tướng cao vời của hiền nhân, lại trở nên để tài  
tranh luận. Là vì Đức Khôn Ngoan tuy cao quý 
thật,  nhưng  ở  ngoài  tầm  tay  chúng  ta.  Thế  
nhưng nếu có những chuyện vượt quá khả năng  
con người, thì đối với Thiên Chúa, không có gì là  
không thể làm được.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên. 

6, 11 Quả thật, càng lắm lời, càng nhiều chuyện 
hão.  Hỏi  con  người  có  được  lợi  chi  ?
12 Và nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con 
người  trong  cuộc  sống,  trong  chuỗi  ngày  của 
kiếp phù du, trong cuộc đời qua mau như chiếc 
bóng ? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ 
xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt 
xuôi tay ?

7, 7 Bị áp bức, người khôn hoá dại,
của biếu xén làm hư hỏng lòng người.
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8 Làm xong một việc thì tốt hơn mới bắt đầu,
nhẫn nại thì tốt hơn huênh hoang tự đắc.
9 Chớ vội để cho lòng mình nổi giận, vì chỉ 
người ngu mới nuôi giận trong lòng.
 
10 Đừng nói : "Làm sao thời xưa lại hơn thời 
nay được ?",
bởi vì hỏi như thế đâu phải là khôn.
11 Sự khôn ngoan đáng quý như một gia 
nghiệp,
và hữu ích cho những ai thấy ánh mặt trời.
12 Quả thật, núp bóng khôn ngoan khác nào 
núp bóng tiền bạc :
nhưng khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn,
vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được 
sống.
 
13 Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa làm :
Người đã bẻ cong, nào ai uốn thẳng được ?
14 Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng.
Ngày bị rủi ro, hãy gẫm mà xem :
Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên,
vì thế con người không thể khám phá
những gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt xuôi 
tay.
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15 Trong cuộc đời phù du của tôi, tôi đã thấy hết 
cả :
có người công chính bị tiêu vong dầu đã sống 
công chính,
có kẻ gian ác lại được sống lâu dầu đã làm điều 
ác.
16 Đừng sống quá công chính, cũng chớ quá 
khôn ngoan.
Tại sao bạn lại huỷ diệt chính mình ?
17 Đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ !
Tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn ?
18 Tốt hơn, hãy cứ nắm điều này và đừng 
buông điều kia,
bởi vì người kính sợ Thiên Chúa sẽ làm được cả 
hai.
19 Sự khôn ngoan làm cho người khôn mạnh 
hơn cả mười thủ lãnh trong thành.
 
20 Trên mặt đất, chẳng có người công chính 
nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội.
21 Đừng quan tâm đến tất cả mọi điều thiên hạ 
nói, kẻo phải nghe tôi tớ nguyền rủa bạn,
22 vì lòng bạn biết rõ : đã bao phen chính bạn 
cũng nguyền rủa người khác.
23 Tôi đã lấy khôn ngoan của tôi mà thử nghiệm 
tất cả những điều ấy. 
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Tôi đã nói : "Tôi muốn nên khôn ngoan !", nhưng 
chuyện đó đối với tôi thật xa vời.
24 Những gì đang hiện hữu thì xa vời và sâu 
thăm thẳm, ai nào hiểu thấu !
 
25 Tôi chăm chú hết lòng, cố nhận thức, khảo 
sát, kiếm tìm lẽ khôn ngoan cũng như cách thẩm 
định chính xác, 
và tôi nhận biết rằng gian ác là ngu dại, là ngốc 
nghếch, là điên rồ.
26 Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả 
cái chết
khi nó trở thành cạm bẫy, khi lòng dạ nó là lưới 
dò,
và cánh tay nó là dây trói.
Người đẹp lòng Thiên Chúa mới hòng thoát khỏi 
tay nó, còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt.
27 Ông Côhelét nói :
Nhờ xem xét từng chuyện một để tìm ra lý lẽ,
tôi đã thấy được điều trên đây.
 
28 Đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn 
gặp một,
đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy 
có ai :
đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy.
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29 Còn đây là điều duy nhất tôi đã tìm thấy :
con người do Thiên Chúa làm nên, vốn đơn sơ 
ngay thẳng,
nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối 
quanh co.

Xướng đáp Cn 20,9 ; Gv 7,20 ; 1 Ga 1,8.9 
X Ai dám nói : "Tôi đã giữ lòng mình thanh khiết, 
và tôi đã sạch tội rồi ?" 
* Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào 
làm điều thiện mà không phạm tội. 
Đ Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, 
chúng ta tự lừa dối mình ; nếu chúng ta thú nhận 
tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành sẽ tha tội 
cho chúng ta. *

Bài đọc 2

Sự cao sâu khôn lường của Thiên Chúa
Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, 
viện phụ.

Thiên  Chúa ở  khắp  mọi  nơi,  mênh  mông  bát 
ngát, và ở đâu cũng gần gũi như lời Người làm 
chứng về  mình  :  Phải  chăng  Ta  chỉ  là  Thiên 
Chúa khi ở gần, chứ không phải Thiên Chúa khi  
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ở xa ? Vậy, chúng ta không phải tìm Thiên Chúa 
ở xa ta,  nhưng ở trong ta nếu ta xứng đáng. 
Người ở trong ta như hồn trong xác, miễn sao ta 
là chi thể lành mạnh của Người, nghĩa là ta chết 
cho tội lỗi. Lúc ấy, Người thật ở trong ta, như 
Người đã nói : Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi. 
Nếu ta xứng đáng được Người ngự trong ta thì 
lúc  đó  Người  thực  sự  làm  cho  ta  sống  như 
những chi thể sống động của Người.  Thật vậy, 
chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động  
và hiện hữu.
 
Xin hỏi : ai tìm hiểu nổi Đấng Tối Cao theo bản 
tính khôn tả, khôn lường của Người ? Ai dò thấu 
được sự cao sâu của Thiên Chúa ? Ai tự hào 
mình biết được Thiên Chúa vô biên, Đấng lấp 
đầy tất  cả,  chứa dựng tất  cả,  Đấng không ai  
thấy  bao  giờ  theo  bản  tính  của  Người  ?  Vậy 
đừng ai dám tưởng rằng mình khám phá được 
những điều khôn dò, khôn thấu của Thiên Chúa, 
biết được điều gì đã có, có thể nào, ai đã có. Đó 
là những điều khôn tả, khôn lường, khôn thấu ; 
hãy cứ tin một cách đơn sơ nhưng mạnh mẽ 
rằng Thiên Chúa xưa kia làm sao, thì bây giờ và 
sau này vẫn thế, vì Thiên Chúa không thế nào 
thay đổi được.
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Vậy Thiên Chúa là ai ? Thưa là Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa duy 
nhất.. Bạn đừng tìm hiểu về Thiên Chúa nữa, vì 
những ai muốn biết sự cao sâu thì phải suy nghĩ 
về bản tính của sự vật trước đã. Quả thế, sự 
hiểu  biết  về  Chúa  Ba  ngôi  ví  được  như  đại 
dương sâu thẳm như lời Đấng Khôn Ngoan nói : 
Những gì hiện hữu thì  xa vời và sâu thẳm, ai  
nào hiểu thấu ? Vì như mắt người ta không nhìn 
thấy biển sâu thế nào, thì cảm quan của nhân 
loại  cũng  không  thể  hiểu  nổi  Thiên  Chúa  Ba 
Ngôi  như thế.  Vậy,  theo tôi,  nếu ai  muốn biết 
phải tin gì thì đừng tưởng mình hiểu đúng hơn, 
vì nói chứ không phải vì tin. Quả vậy, tìm hiểu 
Thiên Chúa khôn ngoan theo kiểu đó thì lại càng 
không hiểu về Người hơn.
 
Vậy, bạn hãy tìm kiến thức cao siêu không phải 
nhờ tranh luận nhưng nhờ cách ăn ở ngay lành, 
không phải bằng môi miệng nhưng nhờ đức tin 
phát xuất từ lòng chân thành chứ không phỏng 
đoán theo đạo lý bất chính. Vậy, nếu bạn dùng 
lý luận để tìm kiếm Đấng khôn tả, thì Đấng ấy lại 
lùi xa bạn hơn trước. Nhưng, nếu bạn lấy đức tin 
mà  tìm  kiếm  thì  Đấng  Khôn  Ngoan  sẽ  đứng 
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ngay ở cửa,  nơi  Người  ngự,  và ở nơi  Người 
ngự, bạn sẽ nhìn thấy Người, dù chỉ một phần 
thôi. Nhưng thật sự bấy giờ bạn có thể đạt tới 
Người ở một mức độ nào đó,  khi  bạn tin vào 
Đấng vô hình, dù bạn không hiểu thấu. Quả vậy, 
Thiên Chúa mà chúng ta phải tin vốn là Đấng vô 
hình, tuy nhiên, ai có lòng trong sạch, cũng có 
thể nhìn thấy Người một phần nào.

Xướng đáp Tv 35 (36),67a ; Rm 11,33

X Lạy  Chúa,  tình  thương  Ngài  cao  ngất  trời 
xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

* Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết 
định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

Đ Sự giàu có,  khôn ngoan và thông suốt  của 
Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! Quyết định 
của Người, ai dò cho thấu ! *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
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thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Gv 8,5 – 9,10

Hiền nhân gạn hỏi tương lai

Đối với người Ítraen đạo đức, không có gì có thể  
so  sánh  với  niềm  tin  vào  việc  Thiên  Chúa 
thưởng phạt. Ấy vậy mà niềm tin đó cũng chỉ là  
phù vân. Và vì nếu thưởng phạt là chuyện chắc  
chắn, thì hậu quả của việc đó mắt phàm chúng  
ta lại không thế lường được. Rõ ràng là Giảng  
viên chân thành hơn những ai dựa vào truyền  
thống để khẳng định rằng người công chính sẽ 
được hạnh phúc và ác nhân sẽ bị  trừng phạt.  
Biết bao phen ta thấy điều trái ngược trong cuộc  
sống  !  Phủ  định  việc  thưởng  phạt  của  Thiên  
Chúa là bắt ta đi tìm câu giải đáp cho vấn nạn  
không phải trong cuộc sống trên trần gian nhưng  
là một nơi khác. Mai kia các dụ ngôn về Nước  
Thiên Chúa sẽ mang lại ánh sáng cuối cùng cho 
chúng ta.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên. 

8, 5 Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải 
việc chẳng lành, và lòng người khôn ngoan biết 
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được thời được buổi, biết được Thiên Chúa sẽ 
xét xử. 6 Vì bất cứ chuyện gì, cũng đều có thời 
có  buổi,  và  đều  bị  Thiên  Chúa  xét  xử.
Nhưng có một nỗi khổ đè nặng trên con người
 
7  là  không  sao  biết  được  điều  gì  sẽ  xảy  ra,
và  điều  sẽ  xảy  ra,  nào  có  ai  báo  trước  ?
8 Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để 
mà cầm giữ lại ; và chẳng ai làm chủ được ngày 
chết ! Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này,
và tội ác không cứu nổi ác nhân. 9 Tất cả những 
điều trên đây, tôi đã thấy nhờ để tâm theo dõi 
mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời, vào lúc con 
người thống trị con người, và gây cho nhau bao 
thảm hoạ.
 
10 Thế rồi tôi đã thấy ác nhân được mồ yên mả 
đẹp, và từ nơi thánh đi ra, chẳng ai trong thành 
còn nhớ chúng đã hành động như thế nào nữa : 
đó  cũng  là  một  chuyện  phù  vân.
11 Vì  án  phạt  đối  với  hành động của kẻ  xấu 
không được nhanh chóng thi hành, nên lòng dạ 
con cái loài người đầy dẫy những toan tính xấu 
xa.
12 Có người tội lỗi làm cả trăm điều ác mà vẫn 
được sống lâu. 
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Tuy nhiên, tôi biết rằng phàm ai kính sợ Thiên 
Chúa thì được hạnh phúc, chính vì họ biết sợ 
trước Thánh Nhan.
13 Còn người gian ác, hạnh phúc làm sao được, 
ngày đời của nó trôi qua như chiếc bóng, chẳng 
có thể dài lâu, vì nó đâu có kính sợ trước nhan 
Thiên Chúa !

14 Còn một chuyện phù vân trên mặt đất này 
nữa,  là  người  công chính thì  gặp phải  những 
chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi 
người gian ác lại gặp được những chuyện như 
thể họ đã làm điều ngay chính. Và tôi nói : đó 
cũng là một chuyện phù vân.
 
15 Tôi bèn ca ngợi sự vui vẻ sung sướng : dưới 
ánh mặt trời, chẳng có gì tốt cho con người hơn 
là ăn, là uống và vui vẻ thoải mái. Đó là những 
thú  vui  gắn  liền  với  công  lao  khó  nhọc  trong 
chuỗi ngày Thiên Chúa ban cho con người được 
sống dưới ánh mặt trời.

16 Sau khi đã chú tâm tìm hiểu lẽ khôn ngoan, 
và quan sát công việc mà con người thực hiện 
cả ngày lẫn đêm không chợp mắt ở trên mặt đấy 
này,
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17 tôi  nhận ra tất  cả là  việc Thiên Chúa làm. 
Quả thật, con người không thể khám phá những 
gì được thực hiện dưới ánh mặt trời : cho dù có 
ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi ; cho 
dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì 
người ấy cũng không thể khám phá ra.
 
9, 1 Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý 
lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, 
người khôn ngoan cùng với những công việc họ 
làm  đều  ở  trong  tay  Thiên  Chúa.  Được  yêu 
thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết ! 
Mọi sự đều có thể xảy ra.

2 Mọi người đều như nhau, cùng chung một số 
phận :
người công chính cũng như đứa gian tà,
người tốt cũng như kẻ xấu,
người thanh sạch cũng như kẻ ô uế,
người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng,
người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi,
người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề 
hứa.
 
3 Tai hoạ thảm hại nhất trong tất cả những gì 
xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều 
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chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế 
mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều 
gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao 
lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào 
cõi chết.

4 Thế nhưng chỉ những ai  còn sống trong cõi 
dương gian mới có hy vọng mà thôi, vì con chó 
sống thì hơn con sư tử chết.

5 Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn 
người chết chẳng biết gì cả ; họ đâu còn được 
hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng.
6 Bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã 
tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được 
dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh 
mặt trời nữa.
 
7 Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thoả thích,
vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm.
8 Lúc nào cũng hãy ăn mặc cho sang,
mái tóc luôn xức dầu thơm phức.
9 Cùng với người vợ yêu thương,
bạn hãy hưởng trọn cuộc đời,
hết mọi ngày trong kiếp sống phù du
đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời,
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vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc 
đời,
giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm
dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp 
sống phù du.
 
10 Những gì trong tầm tay, bạn hãy ra sức làm,
vì  trong  cõi  âm  ty,  nơi  bạn  đang  đi  tới,
không  còn  hoạt  động,  không  còn  dự  tính,
chẳng  còn  hiểu  biết,  chẳng  còn  khôn  ngoan.

Xướng đáp 1 Cr 2,9-10 ;x. Gv 8,178

X Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, 
lòng  người  không  hề  nghĩ  tới,  đó  lại  là  điều 
Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến 
Người.
* Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa 
mặc khải cho nhờ Thần Khí. Thần Khí thấu suốt 
mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên 
Chúa.
Đ Con người không thể nhận ra mọi việc Thiên 
Chúa làm. *
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Bài đọc 2

Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Chúa

Trích bài diễn giải của thánh Grêgôriô, giám 
mục Arigentô, về sách Giảng Viên.

Hãy đến, hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỉ uống  
rượu, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn  
làm.
Nếu  hiểu  câu  này  theo  nghĩa  đen  và  thông 
thường thì chúng ta có lý mà nói rằng đó là một 
lời khuyên chính đáng. Sách Giảng Viên muốn 
dùng để khuyên chúng ta, một khi muốn gắn bó 
với lối sống đơn sơ và thấm nhuần đạo lý đức 
tin chân thành, chúng ta hãy vui vẻ ăn bánh và 
hoan hỉ uống rượu, không dùng lời lẽ gian tà và 
mưu mô ám muội,  nhưng đúng hơn, luôn suy 
tưởng những điều ngay thẳng, và chừng nào có 
thể, lấy lòng nhân từ và đại lượng mà giúp đỡ 
những kẻ nghèo nàn thiếu thốn. Một khi tận tâm 
lo toan và hành động như thế, chắc hẳn chúng 
ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa.
 
Nhưng ý nghĩa thiêng liêng của bản văn đưa trí 
chúng  ta  nghĩ  tới  điều  cao  xa  hơn,  và  nhắc 
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chúng ta liên tưởng đến bánh mầu nhiệm bởi 
trời,  bánh từ  trời  xuống ban sự sống cho thế 
gian. Ý nghĩa đó cũng mời gọi chúng ta hoan hỉ 
uống rượu thiêng liêng, thứ rượu đã vọt ra từ 
cạnh  sườn  cây  nho  thật,  vào  lúc  Người  chịu 
thương khó để ban ơn cứu độ. Về những điều 
trên, Tin Mừng cứu độ chúng ta thuật lại rằng : 
Khi  Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời  tạ  ơn,  
Người nói với các thánh Tông Đồ và môn đệ :  
Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy được  
bẻ ra cho anh em để ban ơn tha tội. Cũng vậy,  
Người cầm lấy chén và nói : Tất cả anh em cầm 
lấy mà uống, đây là máu Thầy, máu giao ước 
mới đổ ra cho anh em và nhiều người được ơn  
tha tội. Vậy ai ăn bánh và uống rượu mầu nhiệm 
này thì được niềm vui thật sự ; họ nhảy mừng và 
reo lên :  Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan 
lạc.
 
Ngoài ra, tôi thiết tưởng bánh và rượu này đã 
được sự khôn ngoan tự hữu của Thiên Chúa là 
Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta ám chỉ trong 
sách Châm Ngôn khi Người nói : Hãy đến mà ăn 
bánh của Ta và uống rượu do Ta pha chế cho  
các ngươi. Câu đó cho chúng ta thấy được tham 
dự vào Ngôi Lời một cách mầu nhiệm. Thật vậy, 
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những ai được tham dự như thế thì phải tỏ ra 
xứng đáng : lúc nào họ cũng phải mặc áo trắng 
tinh như ánh sáng nghĩa là các việc làm của ánh 
sáng, như Chúa nói trong các sách Tin Mừng : 
Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi  
trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc  
tốt lành anh em làm mà tôn vinh Cha của anh  
em, Đấng ngự trên trời.  Còn dầu mà người ta 
thấy luôn chảy trên đầu họ là thần chân lý, Đấng 
bảo vệ và gìn giữ họ cho khỏi bị tội lỗi làm tổn 
thương.

Xướng đáp Tv 15 (16),8b-9a.5a

X Lạy Chúa, được Ngài ở bên, con chẳng nao 
núng bao giờ.
• Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân 
hoan.
Đ Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là 
chén phúc lộc dành cho con. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ  những gì  là 
thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
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làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Gv 11,7  12,14

Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng 
đã dựng nên mình

Từ rất xa xưa, các bậc khôn ngoan đã hứa cho  
người  công  chính  một  cuộc  đời  trường  thọ.  
Nhưng thử hỏi : vào cuối một cuộc đời như thế  
cái gì chờ đợi chúng ta ? Đâu phải là niềm vui  
của người được thoả chí toại lòng sau một chuỗi  
ngày  dài  hạnh  phúc,  nhưng  là  nỗi  luyến  tiếc  
những năm tháng đã qua, và mối lo sợ khi cái  
chết mỗi ngày một đến gần hơn. Chính vì vậy  
mà sau này Đức Giêsu mời dạy chúng ta : Ai  
liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng  
sống ấy.

Lời Chúa trong sách Giảng Viên. 

11, 7 Êm dịu thay ánh sáng,

hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời !
8 Người nào được sống lâu năm, tận hưởng đi 
cho sướng ;
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nhưng phải nhớ rằng những chuỗi ngày đen tối 
sẽ dài lâu,
và những gì sẽ đến đều là phù vân cả.
9 Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân 
của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ :
cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
và những gì mắt mình ưa thích.
Nhưng bạn phải biết rằng : về tất cả những điều 
đó,
Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
 
10 Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,
khử trừ đớn đau khỏi thân xác,
vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.
12, 1Giữa tuổi thanh xuân,
bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những nằm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói :
"Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời 
gian đó cả !"
 
2 Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
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và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
3 Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ 
người xay,
các bà nhìn qua cửa sổ : chỉ nhìn thấy lờ mờ.
4 Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
 
5 Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta 
sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
6 Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
7 Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.
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8 Ông Côhelét nói :
"Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân 
cả !"
9 Ông Côhelét không những là một bậc thánh 
hiền, nhưng còn là một vị tôn sư dạy cho dân 
hiểu biết. Ông đã cân nhắc, suy tư và sáng tác 
ra nhiều châm ngôn.
 
10 Ông Côhelét đã sưu tầm để tìm ra những lời 
hay ý đẹp, rồi trung thực viết ra những điều chân 
thật.
11 Thánh hiền có những lời lẽ khác nào mũi 
nhọn, tác giả những tập ngạn ngữ ví như những 
cột mốc. Cả hai đều là hồng ân của vị mục tử 
duy nhất.
12 Ngoài ra, hỡi bạn là người con của tôi, bạn 
hãy coi chừng : làm nhiều sách vở có bao giờ 
đủ, học hỏi cho lắm chỉ thêm mệt xác.
13 Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe 
ở trên đây là : hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân 
giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả 
đạo làm người,14 vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét 
xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, 
tốt cũng như xấu.

Xướng đáp Tv 70 (71),17.98 ; x. Tv 15 (16),11
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X Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã 
được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn 
truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
* Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng.
Đ Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở 
bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi ! *

Bài đọc 2

Hãy đến với Chúa thì anh em sẽ được soi sáng
Trích bài diễn giải của thánh Grêgôriô, giám 
mục Arigentô, về sách Giảng Viên.

Giảng viên nói :  Êm dịu thay ánh sáng này  và 
mắt chúng ta được ngắm nhìn mặt trời xinh đẹp 
thì thú vị biết bao. Quả vậy, nêu cất ánh sáng đi 
thì  thế  gian  không  có  hình  dạng và  đời  sống 
cũng không có sự sống. Vì thế, người đã từng 
nhìn ngắm Thiên Chúa là ông Môsê xưa đã nói : 
Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. 

Còn chúng ta, chúng ta nên nghĩ đến ánh sáng 
lớn lao, đích thực và vĩnh cửu, là ánh sáng chiếu 
soi mọi người đến trong thế gian này tức là Đức 
Kitô, Đấng giải thoát và cứu chuộc trần gian. Khi 
nhập thể, Người đã đi đến giới hạn cuối cùng 
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của thân phận con người. Ngôn sứ Đavít đã nói 
về Người :  Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca 
kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự  
giá đằng vân. Danh Người là Đức Chúa ; trước  
Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.
 
Giảng viên đã gọi ánh sáng là êm dịu và báo 
trước cho biết được thấy mặt trời vinh hiển thật 
là thú vị, tức là được thấy Đấng, khi làm người ở 
trần gian, đã nói :  Tôi là ánh sáng thế gian. Ai  
theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng 
sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người 
còn nói :  Đây là bản án : ánh sáng đã đến thế  
gian.  Như thế, Giảng viên dùng ánh sáng mặt 
trời mà chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thể xác 
để  tiên  báo  Đấng  sẽ  xuất  hiện  như Mặt  Trời 
thiêng liêng, Mặt Trời soi đường công chính.
Đấng ấy thật  là êm dịu cho những ai  xưa kia 
đáng được Người đặt làm môn đệ để họ tận mắt 
nhìn ngắm Người sống và hoạt động giữa mọi 
người như bất cứ ai, nhưng lại không phải như 
ai  trong  thiên  hạ.  Quả thế,  vì  Người  là  Thiên 
Chúa thật nên đã làm cho người mù thấy được, 
kẻ què đi được và kẻ điếc nghe được. Người đã 
chữa cho những kẻ phong cùi được trong sạch, 
và chỉ nói một lời là làm cho kẻ chết sống lại.
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Ngay  cả  bây  giờ,  được  ngước  mắt  nhìn  lên 
Người và chiêm ngắm cũng như nghiền ngẫm 
vẻ đẹp đơn sơ thần linh của Người vẫn còn là 
điều rất êm dịu. Nhờ sự liên kết và hiệp thông 
đó,  chúng ta được soi  sáng và nên xinh đẹp, 
tâm hồn chan chứa ngọt ngào, mặc lấy sự thánh 
thiện, đạt ơn thông hiểu và sau hết được đầy 
tràn niềm hoan lạc thần linh qua hết mọi ngày 
trong đời sống hện tại. 

Đó là điều Giảng viên khôn ngoan đã cho thấy 
khi ông nói : ai sống lâu năm thì lấy đó làm vui. 
Quả thật, mọi điều hoan lạc đều do Đấng là Mặt 
Trời  soi  đường công chính ban cho những ai 
ngắm  nhìn  Người,  như  lời  ngôn  sứ  Đavít  : 
Những người công chính múa nhảy trước mặt  
Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng, và lời khác 
rằng : Người ngay chính hãy reo mừng Chúa, kẻ  
ngay lành nào cất tiếng ngợi khen.

Xướng đáp Tv 33 (34),4.6 ; CI 1,12b-13a
X Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng 
thanh chúc tụng danh Người.
* Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không 
bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
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Đ Chúa đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng 
chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh 
trong cõi đầy ánh sáng, và đã giải thoát chúng ta 
khỏi quyền lực tối tăm. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người 
chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là 
thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc 
làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng 
con cầu xin…
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TUẦN 8 TN
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CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY
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TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Tương  tự  sách  Giảng  viên,  sách  Gióp  mang  
dáng vẻ một lời phản kháng chống lại quan niệm 
đương thời về cách Thiên Chúa thưởng người  
lành phạt  kẻ dữ.  Chẳng hạn theo sách Châm 
ngôn, tai hoạ luôn luôn là hình phạt dành cho tội  
nhân, còn ai giữ đức công chính và sống đạo  
đức ngay thẳng thì chắc chắn sẽ được hưởng  
một cuộc đời  hạnh phúc và được Thiên Chúa  
ban phúc lành.

 
Vậy mà chuyện cổ Đông phương lại cho ta thấy  
một  người  Eđôm tên  Gióp.  Ông vốn là  người  
công chính,  nhưng Thíên Chúa thử thách ông 
xem ông đức độ tới đâu. Vì ông hoàn toàn trung  
kiên, nên lúc gian nan cũng như khi thịnh vượng,  
quả là chính đáng khi ông được Thiên Chúa cho  
trở lại vị  trí  ban đầu và được dư đầy ân phúc  
trước khi nhắm mắt lìa đời. Dựa vào câu chuyện 
cổ này (hai bài đọc đầu và bài đọc cuối), tác giả  
đã dệt nên một bài thơ dài, trong đó ông Gióp bị  
đau khổ xâu xé giày vò mà không sao hiểu được  
ý nghĩa thử thách ông đang gặp phải. Ông đối  
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chiếu kinh nghiệm của mình với kinh nghiệm của  
ba người bạn có thể được xem như phát ngôn  
viên của lẽ khôn ngoan theo truyền thống. Đây 
quả là một cuộc đối thoại dài giữa những người  
điếc : trong khi ba người khôn ngoan kia khuyên  
ông Gióp ăn năn trở lại với Chúa thì ông nhất  
mực quả quyết mình vô tội. 
 
Cuối cùng Thiên Chúa đích thân kết thúc cuộc  
tranh luận, khi tỏ mình ra trong vinh quang rực  
rỡ. Ta có cảm tưởng như con người bị đè bẹp 
khi Thiên Chúa xuất hiện từ chốn cao vời vĩ đại.  
Hỏi Thiên Chúa mong gì ở tôi tớ Người ? Người  
không  mong  tôi  tớ  Người  ăn  năn  hối  cải  vì  
những lỗi lầm tưởng tượng cho bằng khiẽm tốn  
tuân phục các kế hoạch Người đã định trước. Ở  
đây, tuy theo thể văn khác, nhưng sứ điệp khá 
gần với  sứ điệp của sách Giảng viên,  và cần  
được Tin Mừng sau này bổ túc.
 
Nhưng ta học được trong Sách Gióp không phải  
chỉ có bấy nhiêu. Đằng sau nhân vật chính !à cả 
một bức hoạ tuyệt vời của muôn vàn đau khổ 
của một kiếp người có một không hai. Ta thấy  
con người đó lần lượt bị sức nặng của bao nỗi  
khốn cùng đè bẹp, bực bội vì những lời lẽ nặng  
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mùi lý thuyết của bạn bè, khắc khoải lo âu khi  
phải vật lộn với chính mình trong một tình huống 
đầy bất trắc, có lúc con người đó đã phải thốt  
lên những lời phản kháng không kềm chế nổi. 
 
Thế nhưng không có nơi nào như ở đây (ngoại  
trừ trong một số thánh vịnh), Kinh Thánh đã cho  
chúng ta  hiệp thông cách sâu xa như thế với  
đau khổ của con người. Ngay cả trước khi học  
được bài học cuối cùng là tuân phục ý định của  
Thiên Chúa, và thậm chí trong những phút giây  
tệ hại là chống lại Thiên Chúa, đau khổ vẫn có  
một ý nghĩa tôn giáo trọn vẹn khi khơi dậy cuộc  
đối thoại giữa con người với Thiên Chúa. Dù là  
khi tâm hồn nặng trĩu  vì Thiên Chúa làm thinh  
không đáp lời,  hoặc là  khi  bám riết  lấy  Thiên  
Chúa để đòi cho được một lời giải thích, nhân  
vật Gióp vẫn là một  khuôn mẫu tuyệt  vời  cho  
thấy thế nào là lời cầu nguyện đích thực. 
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 G 1,1-22

Đâu phải tự nhiên mà ông Gióp kính sợ Thiên 
Chúa

Câu chuyện cổ mở đầu cuốn sách giới thiệu ông  
Gióp với chúng ta : ông là người tôi tớ của Thiên  
Chúa, lúc nào cũng để cho Người hướng dẫn.  
Trong những hoàn cảnh tương tụ; liệu chúng ta  
sẽ phản ứng như thế nào ?

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là 
một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ 
Thiên Chúa và lánh xa điều ác.2 Ông sinh được 
bảy người con trai và ba người con gái.3 Ông có 
một  đàn  súc  vật  gồm bảy  ngàn  chiên  dê,  ba 
ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái 
và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có 
nhất trong số các con cái Phương Đông.4 Các 
con  trai  ông  có  thói  quen  luân  phiên  tới  nhà 
nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái 
đến ăn uống với họ.5 Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, 
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ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ ; rồi 
ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi 
người trong họ, vì ông tự nhủ : "Biết đâu các con 
trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên 
Chúa trong lòng ! " Lần nào ông Gióp cũng làm 
như thế.

6 Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến 
trình diện Đức Chúa ; Xatan cũng đến trong đám 
họ.7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xatan : "Ngươi 
từ đâu tới ? " Xatan thưa với Đức Chúa : "Rảo 
quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây."8 Đức 
Chúa phán với Xatan : "Ngươi có để ý đến Gióp, 
tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi 
đất này giống như nó : một con người vẹn toàn 
và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa 
điều ác ! "9 Nhưng Xatan thưa lại vớiĐức Chúa : 
"Có phải  Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không 
cầu lợi  chăng ?10 Chẳng phải  chính Ngài  đã 
bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà 
cửa và tài sản của nó sao ? Ngài đã ban phúc 
lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn 
súc vật của nó lan tràn khắp xứ.11 Ngài cứ thử 
giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc 
chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt ! "12 Đức 
Chúa phán với Xatan : "Được, mọi tài sản của 
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nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của 
nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi 
Xatan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.

13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông 
đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của 
họ,14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp 
: "Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn 
cỏ bên cạnh,15 dân Sơva đã xông  vào cướp 
lấy  ;  còn  các  đầy  tớ,  chúng  dùng  gươm giết 
chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông 
hay."16 Người ấy còn đang nói  thì  một người 
khác  về  thưa  :  "Lửa  của  Thiên  Chúa  từ  trời 
giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ ; lửa 
đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo 
cho ông hay."17 Người này còn đang nói thì một 
người khác về thưa : "Người Canđê chia thành 
ba toán ập vào cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tớ, 
chúng  dùng  gươm  giết  chết,  chỉ  có  mình  tôi 
thoát nạn về báo cho ông hay."18 Người ấy còn 
đang nói, thì một người khác về thưa : "Con trai 
con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà 
người  anh  cả  của  họ,19  thì  một  trận  cuồng 
phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc 
nhà ; nhà sập xuống đè trên đám trẻ ; họ chết 
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hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông 
hay."

20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo 
đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy21 và nói :
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
xin chúc tụng danh Đức Chúa ! "
22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp 
không hề phạm tội cũng không buông lời trách 
móc phạm đến Thiên Chúa.

Xướng đáp G 2,10b ; 1,21
X Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, 
còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?
* Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin 
chúc tụng thánh danh Đức Chúa.
Đ Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về 
lòng đất mẹ cũng trần truồng. *

Bài đọc 2

Người kính sợ Thiên Chúa thì đơn sơ và ngay 
thẳng
Trích  sách  của  thánh  Grêgoriô  Cả,  giáo 
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hoàng,  bàn về  những vấn  đề luân lý  trong 
sách Gióp.

Có những người  đơn sơ mà không biết  ngay 
thẳng là gì. Nhưng họ đã không để tâm đến sự 
trong  trắng  của  tính  đơn  sơ  đích  thực,  nên 
không đạt được đức ngay thẳng. Vì bao lâu họ 
không biết nhờ đức ngay thẳng mà ăn ở khôn 
ngoan thì không thể nhờ đơn sơ mà trong trắng 
mãi được.

Vì thế, thánh Phaolô Tông Đồ khuyên các môn 
đệ : Tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều  
tốt, trong sạch, không làm điều xấu. Cũng vì thế 
người còn nói : Về mặt phán đoán thì đừng sống 
như trẻ con ; về đàng dữ, sống như trẻ con thì  
được.

Vì vậy, chính Đấng là Chân Lý đã truyền cho các 
môn đệ : Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ  
như  bồ  câu.  Quả  thật,  trong  lời  khuyên  này, 
Người liên kết chặt chẽ hai điều đó với nhau, để 
sự khôn ngoan của rắn bổ túc cho sự đơn sơ 
của bồ câu, và đối lại, sự đơn sơ của bồ câu tiết 
giảm sự tinh khôn của rắn.
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Vì thế, Thánh Thần đã tỏ cho nhân loại thấy sự 
hiện  diện  của  Người  không  những  dưới  hình 
chim bồ câu, mà còn dưới hình lưỡi  lửa nữa. 
Quả thật, bồ câu chỉ sự đơn sơ, còn lửa chỉ lòng 
nhiệt thành. Người tỏ mình ra dưới hình chim bồ 
câu và lưỡi lửa : bởi vì bất cứ ai được đầy tràn 
Thánh Thần thì cũng lo sống đơn sơ hiền lành, 
khiến  lòng  bừng  cháy  nhiệt  tâm  sống  ngay 
thẳng, chống lại tội lỗi.

Ông Gióp là  một  con người  đơn sơ và  chính  
trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ai 
khao khát  quê trời  vĩnh  cửu,  chắc chắn sống 
đơn sơ và chính trực : đơn sơ trong việc làm, 
chính trực trong tâm tưởng ; đơn sơ khi làm các 
việc lành ở đời này, và chính trực khi suy tưởng 
những điều cao siêu trong đáy lòng. Quả thật, có 
những người không đơn sơ khi làm việc lành, 
bởi  vì  họ  không  tìm  phần  thưởng  bên  trong, 
nhưng tìm tiếng khen bên ngoài. Vì thế, có lời 
hiền nhân dạy thật chí lý rằng : Khốn thay kẻ tội  
lỗi lập lờ nước đôi. Họ lập lờ nước dôi khi tay họ 
làm việc của Thiên Chúa, nhưng lòng họ lại tìm 
kiếm những sự thế gian.
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Lời  này  cũng  thật  chí  lý  :  Ông Gióp  kính  sợ 
Thiên Chúa và lánh xa điều ác, vì Hội Thánh của 
những người  được tuyển chọn bước vào con 
đường  đơn  sơ  chính  trực  với  lòng  kính  sợ, 
nhưng  hoàn  tất  con  đường  ấy  bằng  đức  ái. 
Người ta sẽ triệt để lánh xa điều ác, khi vì lòng 
kính mến Thiên Chúa, họ bắt đầu không muốn 
phạm tội nữa. Bao lâu còn làm việc lành vì kính 
sợ,  thì  chưa triệt  để  lánh  xa  điều  ác  ;  bởi  lẽ 
muốn phạm tội  khi  có thể phạm mà không bị 
phạt, là đã phạm tội rồi. Vậy khi nói ông Gióp có 
lòng kính sợ Thiên Chúa.mà cũng nói ông lánh 
xa tội lỗi, thì thật là đúng ; bởi lẽ khi đức ái thay 
thế sự sợ hãi, thì tư tưởng có còn muốn phạm 
tội cũng bị quyết tâm đánh bại.

Xướng đáp Dt 13,21 ; 2 Mcb 1,4

X Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành 
để có sức thi hành thánh ý Người.
• Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp 
lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.
Đ Xin Người mở lòng anh em đón nhận Lề Luật 
cũng  như  các  lệnh  truyền  của  Người.  *



MỤC LỤC

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 G 2,1-13

Thử thách không làm cho lòng tin của ông Gióp 
suy suyễn

Đã mất hết của rồi lại mất luôn sức khoẻ : mọi  
nỗi đau khổ như cô đọng trong con người ông  
Gióp : mọi niềm hy vọng tiêu tan, bệnh tình vô  
phương cứu chữa, người thân phản bội, bạn bè  
chửi bới. Ông mất hết thể diện trước mặt người  
đời và truớc mặt Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
1 Một ngày kia,  con cái  Thiên Chúa đến trình 
diện Đức Chúa ; Xatan cũng đến trong đám họ, 
để trình diện Đức Chúa.2 Bấy giờ,  Đức Chúa 
phán với Xatan :  "Ngươi từ đâu tới  ? "  Xatan 
thưa với Đức Chúa : "Rảo quanh cõi đất và lang 
thang  khắp  đó  đây."3  Đức  Chúa  phán  với 
Xatan : "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta 
không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống 
như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, 
kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác ! Nó vẫn 
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kiên vững trong đường lối vẹn Đức Chúa : "Da 
đổi da ! Tất cả những gì người ta có, người ta 
đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình.5 
Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó 
xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng 
mặt ! "6 Đức Chúa phán với Xatan : "Được, nó 
thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng 
mạng sống nó."7 Rồi Xatan rút lui khỏi nhan Đức 
Chúa.

8 Ông ngồi  giữa đống tro,  lấy mảnh sành mà 
gãi.9 Bấy giờ, vợ ông bảo : "Ông còn kiên vững 
trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi ? 
Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi ! 
"10 Nhưng ông Gióp đáp lại : "Cả bà cũng nói 
như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành 
từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón 
nhận sao ? " Trong tất cả những chuyện ấy, ông 
Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả 
những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi 
người từ xứ sở của mình, Êliphát người Têman, 
Binđát  người  Suác,  Xôpha người  Naamát.  Họ 
bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.12 Từ 
xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra 
ông. Họ bật khóc ; mỗi người xé áo mình ra và 
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rắc tro lên đầu.13 Rồi họ ngồi xuống đất,  bên 
cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông 
một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá 
lớn.

Xướng đáp Tv 37 (38),2b.3a.4a.12a

X Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình, 
trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập.
• Chính vì Chúa giận mà da thịt con không 
chỗ nào lành.

Đ Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng 
tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa. *

Bài đọc 2

Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên 
Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ?

Trích  sách  của  thánh  Grêgôriô  Cả,  giáo 
hoàng,  bàn về  những vấn  đề luân lý  trong 
sách Gióp.

Khi thấy mình bên trong thì chứa một kho tàng 
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khôn ngoan phong phú nhưng bên ngoài lại là 
một thân xác mỏng giòn, thánh Phaolô đã nói : 
Kho tàng ấy, chúng tôi chứa đựng trong những 
bình sành. Trong trường hợp ông Gióp, ta thấy 
chiếc bình sành ấy bên ngoài đã nứt vì ung nhọt, 
nhưng bên trong, kho tàng ấy vẫn còn nguyên 
vẹn.  Bên ngoài,  da thịt  ông nứt vỡ vì  các vết 
thương ; nhưng bên trong, chính kho tàng khôn 
ngoan  ấy  không  ngừng  tái  sinh,  đã  phát  ra 
những  lời  khôn  ngoan  thánh  thiện  như sau :  
Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên  
Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ ?  
Điều lành là các ân huệ Thiên Chúa ban, ân huệ 
đời tạm cũng như ân huệ vĩnh cửu ; còn điều dữ 
là những thử thách đời này. Về những thử thách 
đó, Đức Chúa đã phán như sau. qua lời ngôn sứ 
Isaia :  Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào  
khác.  Ta tạo  ra  ánh sáng  và  dựng nên bóng  
tối.làm  ra  bình  an  và  dựng  nên  tai  hoạ.
Người  tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, 
bởi vì khi bên ngoài, tâm hồn của ông Gióp phải 
đau khổ và nên tăm tối vì các thử thách, thì bên 
trong tâm trí ông được chiếu sáng nhờ sự khôn 
ngoan. Người  làm ra bình an và dựng nên tai  
hoạ,  bởi  vì  những điều được Thiên Chúa tạo 
dựng  cách  tốt  lành,  nhưng  chúng  ta  lại  ham 
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muốn cách sai lạc, thì chúng trở nên điều xấu xa 
và thử thách đối với chúng ta, sau đó chúng ta 
sẽ được giao hoà với Thiên Chúa. Quả thế, vì 
phạm tội, chúng ta trở thành những kẻ bất hoà 
với  Thiên  Chúa,  nên  chúng  ta  phải  chịu  thử 
thách để được giao hoà với Người : đó là điều 
phải lẽ. Như vậy, khi bất cứ điều gì được Thiên 
Chúa tạo dựng cách tốt  lành mà lại  trở thành 
đau khổ cho chúng ta thì tâm hồn kẻ được sửa 
dạy sẽ nên khiêm nhường và được giao hoà với 
Đấng Tạo Hoá.

Nhưng, trong những lời ông Gióp nói, cần chú ý 
nhiều đến câu ông đã dùng để khôn khéo đáp lại 
lời trách móc của bà vợ, khi ông lấy lại sự bình 
tĩnh :  Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay  
Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều  
dữ ? Quả vậy, nếu đang chịu đựng nghịch cảnh 
mà chúng ta vẫn nhớ đến những ơn lành Đấng 
Tạo Hoá đã ban,  thì  đó là niềm an ủi  lớn lao 
giữa cảnh gian truân.  Nếu chúng ta mau mắn 
nghĩ đến những ân huệ đã nâng đỡ chúng ta, thì 
dù có gây trở ngại, khổ đau cũng không đánh 
gục chúng ta. Thật thế, có lời chép rằng : Ngày 
gặp vận may, đừng quên điều bất hạnh, và ngày 
gặp bất hạnh, chớ quên đi vận may.
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Quả vậy, ai nhận được ơn lành Chúa ban, mà 
trong thời gian đó không lo sợ gì thử thách, cứ 
tự mãn tự kiêu, vui mừng thoả thích, sẽ có lúc té 
nhào. Đàng khác, ai bị thử thách nghiền nát, mà 
trong thời gian đó không lấy những ơn lành mình 
đã lãnh nhận làm nguồn an ủi, thì người ấy bị 
thất vọng ê chề, và tâm trí không còn được bình 
an.

Vậy, hai thái độ phải luôn đi đôi với nhau, để thái 
độ này nâng đỡ thái độ kia : Nếu chúng ta nhớ 
lại những ơn lành đã lãnh nhận, thì gánh nặng 
của thử thách sẽ nhẹ hơn ; còn nếu chúng ta 
canh phòng và lo sợ thử thách, thì nỗi vui mừng 
khi lãnh nhận ơn lành sẽ tế nhị hơn. Cũng vậy, 
trong  khi  bị  gian  nan thử thách,  ông  Gióp đã 
nhận ra hương vị ngọt ngào của các ơn lành, để 
xoa  dịu  tâm hồn  mình  đang  đang  chìm  ngập 
trong đau thương. Ông nói :  Chúng ta đã đón 
nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại  
không chịu đựng điều dữ ?

Xướng đáp G 2,10b ; 1,21-22
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X Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, 
còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?
• Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, 
xin chúc tụng thánh danh Đức Chúa.

Đ Trong  tất  cả  những  chuyện  ấy,  ông  Gióp 
không hề phạm tội cũng không buông lời trách 
móc phạm đến Thiên Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 G 3,1-26
Sao cứ phải chịu trăm bề đau khổ ?

Nếu toàn bộ sách Thánh là một bản trường ca  
mừng sự sống thì thật là ngạc nhiên khi tác giả  
ca ngợi  cái  chết  như trong đoạn sau đây.  Đó  
quả là điều gây vấp phạm như khi một Kitô hữu 
ca mừng âm phủ vậy. Nhưng làm sao hiểu được 
phản ứng của một người đau khổ khi chính bán  
thân ta chỉ là người ngoài cuộc mà thôi ?

Lời Chúa trong sách Gióp.

1 Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa 
ngày ông chào đời.2 Ông Gióp lên tiếng nói :
3 Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,
cũng như đêm đã báo :
"Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi ! "
4 Phải chi ngày ấy là đêm tối,
phải chi từ nơi cao thẳm
Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ấy làm gì. Phải 
chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi.
5 Phải chi trên ngày ấy tối tăm mờ mịt bao trùm,
mây đen đến che phủ và sương mù bỗng dưng 
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ập xuống.
6 Phải chi đêm ấy bị tối tăm xâm nhập,
không được kể vào niên lịch,
không được tính trong số các tháng.
7 Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn 
thảm,
đêm chẳng hề có tiếng reo vui.
8 Phải chi những kẻ đã nguyền rủa ngày
đã sẵn sàng đánh thức con giao long
cũng nguyền rủa đêm ấy.
9 Phải chi tinh tú ban mai thành tăm tối mịt mờ,
và ban mai uổng công chờ ánh sáng,
không hề thấy bình minh xuất hiện.
10 Vì đêm ấy đã không đóng
kín lòng dạ cưu mang tôi
khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ.
11 Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời,
không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ ?
12 Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi,
có đôi vú cho tôi bú mớm ?
13 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên 
hàn,
đã an giấc nghỉ ngơi
14 cùng các bậc vương hầu khanh tướng
đã xây lăng xây mộ cho mình,
15 hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy 
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nhà.
16 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu,
khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn,
hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng.
17 Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa,
cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi.
18 Kẻ tù đày được bình an thư thái,
chẳng còn nghe giám thị quát mắng rầy la.
19 Lớn bé đều như nhau,
nô lệ được tự do, hết phải làm tôi chủ.
20 Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn 
cùng,
ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng ?
21 Họ là những người mong chết mà không 
được, 
tìm cái chết hơn cả tìm kho báu.
22 Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy 
phần mộ.
23 Sao lại ban ánh sáng và sự sống
cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,
cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề ?
24 Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở,
tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn.
25 Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã 
xảy đến rồi.
Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ
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nay ập xuống trên tôi.
26 Tôi chẳng được thư thái yên hàn,
tôi hết được nghỉ ngơi, vì trăm điều phiền muộn.

Xướng đáp G 3,24-26 ; 6,13
X Bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào 
thét tựa nước lũ ngập tràn. Những gì khiến tôi 
kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi.
* Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập 
xuống trên tôi.
Đ Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi 
chờ đợi, hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà 
trốn mất rồi ? *

Bài đọc 2

Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã 
thấu tỏ

Trích  sách  “Tự  Thuật”  của  thánh  Âutinh, 
giám  mục.
Lạy  Chúa,  Chúa  biết  con,  xin  cho  con  biết 
Chúa ;  xin  cho  con  biết  Chúa như con  được 
Chúa biết. Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con, 
xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp 
với Chúa, để nó thành sở hữu của Chúa, không 
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còn một vết nhơ hay nếp nhăn nào. Đó là niềm 
hy vọng của con và cũng là lý do để con thốt ra 
những lời này. Niềm hy vọng ấy làm cho con vui 
một niềm vui lành mạnh. Về mọi sự khác trên 
đời này, những gì càng được khóc thương bao 
nhiêu thì  càng ít  đáng được khóc thương bấy 
nhiêu, và những gì càng ít được khóc thương, 
thì  lại  càng đáng được khóc thương hơn bấy 
nhiêu. Nhưng Chúa, Chúa quý sự thật, vì ai làm 
theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Con muốn 
làm theo sự thật  bằng cách tuyên xưng trong 
tâm hồn con trước nhan thánh Chúa, và trong 
sách  này  trước  mặt  nhiều  chứng  nhân.
Lạy  Chúa,  lương  tâm con  người  có  như vực 
thẳm cũng phơi trần trước nhan Chúa, nên trong 
con có gì giấu ẩn được, dù con chẳng xưng ra 
cùng Chúa ? Con đã che Chúa khuất mắt con, 
chứ đâu che được con khuất mắt Chúa. Giờ đây 
tiếng con rên siết làm chứng rằng con không vui 
thoả về bản thân con.  Chúa mới là Đấng làm 
con rạng rỡ và vui thoả, là Đấng con yêu mến và 
khát khao, đến nỗi con xấu hổ về mình và khước 
từ chính mình để chọn Chúa. Từ nay con chỉ 
còn Chúa để làm vui lòng Chúa và làm thoả lòng 
con.
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Lạy Chúa,  con là  người  thế  nào thì  Chúa đã 
thấu tỏ ; con đã thưa cùng Chúa, con muốn tìm 
kiếm chi khi tuyên xưng những điều này. Lời con 
xưng ra đây không phải là lời hay tiếng của thể 
xác, nhưng là lời của linh hồn, là tiếng kêu của 
tâm trí mà Chúa nghe thấu. Khi con là một kẻ 
xấu xa, con có xưng ra với Chúa là cốt để phàn 
nàn về bản thân con ; còn khi con tốt lành, con 
có xưng ra với Chúa là cốt để không gán cho 
mình sự tốt lành đó, vì lạy Chúa, Ngài ban phúc 
lành cho người công chính ; nhưng trước đó, khi 
kẻ ấy còn là kẻ bất lương, thì Chúa đã làm cho 
nên người công chính. Như vậy, lạy Thiên Chúa 
của con,  lời  con xưng ra  với  Chúa trước mặt 
Chúa đây thì lặng lẽ nhưng lại không lặng lẽ. Nó 
lặng lẽ không kêu thành tiếng, nhưng lại kêu lên 
bằng cả tâm tình.

Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng xét xử con. Quả 
vậy, không một ai trong loài người có thể  biết 
được  những  gì  có  nơi  con  người,  nếu  không 
phải là thần trí của con người trong con người. 
Dầu vậy, trong con người vẫn có những điều mà 
chính thần khí của con người cũng không biết. 
Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả, bởi Chúa tạo 
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dựng nên con người. Phần con, dầu trước thánh 
nhan Chúa, con tự khinh chê mình và coi mình 
như đất như tro, nhưng con cũng biết một đôi 
điều về Chúa, còn về chính mình con lại không 
biết.

Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong  
một tấm gương, chưa được mặt giáp mặt. Vì thế, 
bao lâu con còn là kẻ lữ hành xa cách Chúa, thì 
con vẫn ở với con hơn là ở với Chúa. Dầu vậy, 
con biết rằng Chúa không thể bị sức mạnh nào 
làm suy giảm, song con lại không biết mình có 
sức chống nổi cơn cám dỗ nào, và không chống 
nổi  cơn cám dỗ nào.  Tuy thế,  chúng con vẫn 
trông  cậy,  vì  Chúa  là  Đấng  thành  tín,  Chúa 
không để chúng con bị thử thách quá sức chịu 
đựng,  nhưng  cùng  với  cơn  thử  thách,  Chúa 
cũng sẽ mở lối thoát, để chúng con có sức chịu 
đựng.

Vậy con xin xưng ra điều con biết  về con, và 
cũng xin xưng ra cả điều con không biết về con. 
Vì điều con biết về con, con chỉ biết được nhờ 
Chúa soi sáng mà thôi ; còn điều con không biết 
về con, thì con vẫn chẳng biết cho đến khi sự tối 
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tăm của con trở thành ánh sáng chính ngọ trước 
nhan thánh Chúa.

Xướng đáp Tv 138 (139),1b.2b.7
 
X Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.  
*  Con  nghĩ  tưởng  gi,  Ngài  thấu  suốt  từ  xa.  
Đ Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào 
cho khuất được Thánh Nhan ? *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 G 7,1-21
Đối với con người, phải chăng Thiên Chúa chỉ là 
người xử tội ?

Kiếp sống càng phù du, nỗi bất hạnh cúa con  
người  càng  bi  thảm.  Nhưng  nào  có  ai  trả  lại  
những ngày đã mất ! Chính vì xác tín như vậy  
mà tác giả đã có được một lời cầu nguyện tuyệt  
vời.  Mãi  sau này Thiên Chúa mới  trả  lời  thôi.  
Chúa Giêsu sẽ nói : Những người khác đã làm 
lụng  vất  vả,  còn  anh  em,  anh  em sẽ  gặt  hái  
những gì anh em không vất vả làm ra.

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
1 Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao ?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê ?
2 Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô 
vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
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4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm : "Khi nào 
trời sáng ? "
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi : "Bao giờ chiều 
buông ? "
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
5 Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc,
da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa.
6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
7 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
8 Những đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận 
ra con nữa,
nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ 
chẳng còn.
9 Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay,
ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa !
10 Nó chẳng trở về mái nhà xưa,
nơi nó đã ở hết nhận ra nó rồi.
11 Chính vì thế, con sẽ không ngậm miệng,
con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não,
sẽ than thở lúc con tim cay đắng.
12 Con đâu có phải là biển cả hay thuỷ quái dị 
hình,
khiến Ngài phải cho người canh gác ?
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13 Nếu con nói : "Giường con nằm sẽ an ủi con,
nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở",
14 thì khi ấy, Ngài sẽ làm con kinh hoàng vì giấc 
mộng,
làm con hoảng sợ vì thị kiến.
15 Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết
hơn là sống lây lất, da bọc xương.
16 Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi,
xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở.
17 Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để 
Ngài phải lưu tâm,
18 để sáng nào Ngài cũng phải thăm viếng,
để mỗi lúc Ngài lại phải xét soi ?
19 Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi
để con yên thân nuốt trôi nước miếng ?
20 Con phạm tội có hề chi đến Ngài,
lạy Đấng dò xét phàm nhân ?
Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn ?
Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài ?
21 Chẳng lẽ Ngài không xoá được tội ác của 
con,
không bỏ qua được lỗi lầm con phạm ?
Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi.
Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.

Xướng đáp G 7,5.7a.6
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X Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, 
máu mủ đầm đìa.
* Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con 
chỉ là hơi thở.
Đ Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và 
chấm dứt, không một tia hy vọng. *

Bài đọc 2

Con đặt tất cả niềm hy vọng nơi lượng từ bi hải 
hà của Chúa

Trích  sách  “Tự  Thuật”  của  thánh  Âutinh, 
giám mục.

Lạy Chúa, con đã tìm thấy Chúa ở đâu để học 
biết  Chúa ?  Trước  khi  con  học  biết  Chúa thì 
Chúa chưa ở trong ký ức của con. Vậy con tìm 
thấy Chúa ở đâu để học biết Chúa, nếu không 
phải ở trong Chúa là Đấng ở trên con ? Ở đây 
chẳng có vấn đề nơi chốn ; chúng con đến gần 
Chúa hoặc xa lìa Chúa, thì cũng không phải là 
vấn đề nơi chốn. Lạy Chúa là chân lý, Chúa ngự 
khắp nơi  để tiếp kiến những ai  đến thỉnh vấn 
Chúa ; đồng thời Chúa trả lời cho mọi người đến 
thỉnh vấn về những điều khác nhau.
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Phần Chúa, Chúa trả lời rõ ràng, nhưng không 
phải hết mọi người đều rõ. Mọi người đến thỉnh 
vấn Chúa cề những điều họ muốn, nhưng không 
luôn luôn nghe được câu trả lời họ muốn. Người 
tôi tớ tuyệt hảo của Chúa là người không nhắm 
nghe Chúa nói điều họ muốn, cho bằng muốn 
điều họ nghe Chúa nói.

Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp 
vừa rất  xưa vừa mới  mãi,  con yêu Chúa quá 
muộn ! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy 
con cứ ở ngoài và tìm Chúa bên ngoài ! Con thật 
xấu khi  mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo 
của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở 
với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, 
nếu chúng không ở trong Chúa thì  chúng làm 
sao hiện hữu được ?

Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc 
lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu toả và 
đã xua tan sự mù loà của con. Chúa toả hương 
thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con 
đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. 
Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm 
bình an của Chúa.
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Mỗi khi con gắn bó hết mình với Chúa, con sẽ 
không còn cảm thấy đau đớn vất vả nữa. Cuộc 
đời con sẽ trở nên sống động, vì được tràn đầy 
Chúa. Thật thế, kẻ nào tràn đầy Chúa, sẽ được 
Chúa làm cho nhẹ gánh ; vì con chưa được đầy 
tràn Chúa, nên con còn là gánh nặng cho chính 
bản thân con. Nơi con có những niềm vui mà lẽ 
ra con phải than khóc, và những nỗi phiền muộn 
mà lẽ ra con phải hân hoan : Hai bên kình nhau, 
nhưng con không biết bên nào sẽ giành được 
phần thắng.

Khốn thân con ! Lạy Chúa, xin xót thương con. 
Những nỗi  phiền  muộn sâu  xa  của  con  đang 
chống lại những niềm vui tốt lành ; nhưng con 
không biết bên nào sẽ giành được phần thắng. 
Khốn thân con ! Lạy Chúa, xin xót thương con. 
Khốn thân con ! Này con chẳng che giấu những 
vết thương của con : Chúa là lương y, con là 
bệnh nhân ; Chúa là Đấng hay thương xót, còn 
con là kẻ đáng thương.

Cuộc sống con nơi dương thế chẳng phải là một  
thử thách đó sao ?  Ai lại muốn gặp những sự 
phiền hà, những nỗi khó khăn bao giờ ? Chúa 
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truyền phải chịu đựng, chứ không bảo phải yêu 
thích  những  điều  ấy.  Không  ai  lại  yêu  thích 
những điều mình phải chịu đựng, dù người đó 
có thích chịu đựng đi nữa. Quả vậy, dù ai có vui 
mừng vì được chịu đựng thì người đó vẫn thích 
hơn nếu không có gì phải chịu đựng. Trong lúc 
gặp nghịch cảnh, con ước mong được may mắn, 
con lại sợ phải gặp nghịch cảnh. Giữa hai thái 
cực đó, đâu là thế trung dung để đời sống của 
con người không phải là một thử thách ? Khốn 
thay  những  sự  may  mắn  ở  đời  này  !  Chẳng 
những khốn  một  lần  mà khốn  đến hai  lần,  vì 
người ta vẫn sợ nghịch cảnh, còn niềm vui lại 
chóng tàn. Khốn thay những nghịch cảnh ở đời 
này ! Chẳng những khốn một lần, hai lần mà còn 
khốn  đến  ba  lần,  vì  người  ta  vẫn  ước  mong 
được may mắn, còn nghịch cảnh lại cam go, và 
vì sức chịu đựng có lúc suy sụp : Cuộc sống con 
người  nơi  dương  thế  chẳng  phải  là  một  thử 
thách không ngừng đó sao ?

Như vậy, tất cả niềm hy vọng của con chỉ còn 
đặt nơi  lượng từ bi  hải  hà của Chúa mà thôi.

Xướng đáp Lc 19,10 
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X Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp 
vừa rất xưa, vừa mới mãi, con yêu Chúa quá 
muộn ! 
• Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự 
điếc lác của con.
•
Đ Con Người đến để tìm và cứu những gì đã 
mất. *
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 G 11,1-20
Một trong ba người bạn ép ông Gióp phải nhận 
rằng ông đắc tội.

Đối diện với mầu nhiệm đau khổ bạn bè của ông  
Gióp chỉ bập bẹ những câu đã thuộc lòng. Gặp 
người bất hạnh mà nói năng như thế thì thật là  
quá dở.

Lời Chúa trong sách Gióp.

2 Kẻ nhiều lời, phải chăng không ai đối đáp nổi ?
Khéo  ăn  khéo  nói  là  chính  trực  hay  sao  ?
3  Phải  chăng  những  lời  lẽ  ba  hoa  của  anh
khiến người ta câm miệng ?

Anh buông lời chế nhạo, mà chẳng ai làm anh 
nhục nhã sao ?

4 Anh dám khẳng định : "Điều tôi nói quả là đúng 
đắn.
Có Thiên Chúa làm chứng : tôi là người thanh 
sạch."
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5  Nhưng  phải  chi  Thiên  Chúa  lên  tiếng
để trực tiếp ngỏ lời với anh.

6 Phải chi Người cho anh được biết bao nhiêu bí 
ẩn của lẽ khôn ngoan vượt quá tầm hiểu biết 
của  người  phàm.
Bấy giờ anh mới rõ :lầm lỗi của anh, Thiên Chúa 
đã bỏ quên một phần.

7  Liệu  anh  có  dò  nổi  mầu  nhiệm  cao  sâu 
củaThiên  Chúa,liệu  anh  có  nhận  thức  Đấng 
Toàn Năng tuyệt hảo dường nào ?

8 Sự tuyệt hảo của Người cao hơn các tầng trời, 
liệu anh làm gì được, sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi 
anh biết được gì, 9 trải dài hơn cõi đất, rộng hơn 
cả biển sâu ?

10 Nếu Người đi qua để cầm tù, và triệu tập đại 
hội để xử án, thì ai ngăn cản được Người ?

11  Quả  thật,  Người  biết  rõ  quân  vô  loại,
tội  ác,  Người thấy ngay mà không cần chú ý.
12 Vì thế,  kẻ ngu si  sẽ thành người am hiểu,
và  lừa  hoang  được  huấn  luyện  thành  người.
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13 Phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên 
vững,

nếu  anh  dang  tay  hướng  thẳng  về  Người,
14  nếu  anh  ném  xa  điều  gian  ác  trong  tay,
và  không  để  cho  bất  công  cư  ngụ  trong  lều,
15 thì bấy giờ, anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ố,
anh  sẽ  được  vững  vàng,  không  sợ  hãi  chi.
16  Vì  bấy  giờ  anh  sẽ  quên  tại  hoạ,
dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy 
qua.
17 Đời  anh sẽ huy hoàng hơn mặt  trời  chính 
ngọ,  và  tháng  ngày  tăm tối  sẽ  trở  thành  như 
những buổi bình minh.

18 Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy 
vọng  dù  đã phải  thẹn  thùng  xấu  hổ,  anh sẽ 
được nghỉ ngơi yên hàn. 19 Anh sẽ nghỉ yên, 
không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến 
cầu thân. 20 Còn quân gian ác có mỏi mắt tìm
cũng chẳng  thấy  nơi  nương  ẩn,  hy  vọng  của 
chúng là trút hơi thở cuối cùng.

Xướng đáp 2 Cr 4,8-9.10
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X Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè 
bẹp,  hoang  mang,  nhưng  không  tuyệt  vọng.
* Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi.
Đ Chúng  tôi  luôn  mang  nơi  thân  mình  cuộc 
thương  khó  của  Đức  Giêsu,  để  sự  sống  của 
Đức  Giêsu  cũng  được  biểu  lộ  nơi  thân  mình 
chúng tôi. *

Bài đọc 2

Luật Chúa là luật đa diện

Trích  sách  của  thánh  Grêgoriô  Cả,  giáo 
hoàng,  bàn về  những vấn  đề luân lý  trong 
sách Gióp.

Chúng ta phải hiểu luật Chúa là gì, nếu không 
phải là đức ái, vì nhờ đức ái, tâm trí chúng ta 
luôn luôn nhớ đến những điều răn phải đem ra 
thực hành để được sống ? Quả vậy, có lời của 
Đấng là Chân Lý phán về luật ấy rằng :  Đây là 
điều  răn  của Thầy :  Anh em hãy yêu thương  
nhau.  Thánh Phaolô cũng dạy :  Yêu thương là 
chu toàn Lề Luật. Người lại nói thêm :  Anh em 
hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh 
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em chu toàn luật Đức Kitô. Thật thế, không có gì 
diễn tả luật Đức Kitô cách thích đáng hơn đức ái 
; luật ấy, chúng ta giữ trọn được khi chúng ta lấy 
tình thương mà mang gánh nặng cho anh em 
mình.

Nhưng luật ấy là luật đa diện, vì đức ái có mặt 
trong mọi hành vi của các nhân đức khác nhờ 
sự nhiệt tâm ân cần. Luật đó khởi đâu với hai 
điều răn, nhưng khai triển bằng vô số các điều 
răn khác.

Chính thánh Phaolô đã kể rõ tính cách đa diện 
của luật ấy như sau : Đức ái thì nhẫn nhục, hiền 
hậu, không ghen tương, không tham lam, không  
tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư  
lợi,  không  nóng  giận,  không  hận  thù,  không  
mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui vẻ khi thấy  
điều chân thật.

Kẻ sống đức ái thì  nhẫn nhục, vì họ chịu đựng 
với tâm hồn thanh thản mọi điều ác người ta làm 
cho mình ;  hiền hậu,  vì họ quảng đại lấy điều 
thiện đáp lại điều ác ;  không ghen tương, vì họ 
không ham muốn điều gì ở đời  này và không 
biết  ghen  tỵ  với  người  khác  về  những  thành 
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công ỏ trần gian ; không tự đắc, vì họ nóng lòng 
mong đợi  phần thưởng bên trong,  chứ không 
vênh vang ở những của cải bên ngoài ;  không 
làm điều bất chính, vì họ chỉ lo phát triển lòng 
mến Chúa yêu người, chứ không biết những gì 
làm cho họ xa rời đức chính trực.

Kẻ sống đức ái thì không tham lam, vì bên trong 
họ nhiệt thành lo việc của mình, chứ không ham 
muốn của cải thuộc về người khác ở bên ngoài ; 
không tìm tư lợi, vì họ coi thường tất cả những 
gì họ có ở đời tạm này, và coi đó như là của 
người khác. bởi lẽ họ không coi điều gì là của 
riêng mình ngoại trừ điều sẽ ở mãi với mình ; 
không nóng giận,  vì dù họ có gặp phải những 
bất công dồn dập, lòng họ vẫn chẳng hề buông 
theo ý muốn báo thù, bởi lẽ họ trông đợi phần 
thưởng mai sau lớn hơn bù lại những nỗi gian 
lao vất vả bây giờ ; không nuôi hận thù, vì tâm trí 
họ đã gắn chặt vào lòng yêu mến sự thanh sạch, 
và họ đã khử trừ tận căn mọi mối hận thù, không 
để diều gì len lỏi vào làm cho lòng mình hoen ố.
Kẻ sống đức ái không mừng khi thấy sự gian ác, 
vì họ chỉ tha thiết yêu thương tất cả mọi người, 
và dù có thấy kẻ thù sa cơ lỡ vận, cũng không 
lấy thế làm vui ; nhưng  cùng vui khi thấy điều 
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chân thật,  vì  một khi  họ yêu thương tha nhân 
như chính mình, nếu nhận thấy nơi kẻ khác điều 
gì chính trực, họ vui mừng như thể chính bản 
thân mình được thăng tiến. Vậy, luật Chúa quả 
là đa diện.

Xướng đáp Rm 13,8.10b ; Gl 5,14
X Anh em đừng mắc nợ gì  ai,  ngoài  món nợ 
tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu 
toàn Lề Luật.
• Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
Đ Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn 
duy nhất này là : Ngươi phải yêu người thân cận 
như chính mình. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 G 12,1-25

Thiên nhiên cũng như lịch sử đều tố cáo những 
lời nói vô hiệu quả.

Bằng giọng mỉa mai  chua chát,  ông Gióp cho 
thấy nói suông là chuyện quá dễ, nhưng đối với  
người đang đau khổ thì không gì vô hiệu và dễ  
làm nản chí cho bằng lời nói suông.

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
2 Các anh thật chỉ là con người !
Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ 
chết.
3 Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh,
với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết 
như vậy ?
4 Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được 
Người đáp lại.
Than ôi, người công chính vẹn toàn
lại trở nên trò cười cho thiên hạ !
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5 "Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê !
Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa."
Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.
6 Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều, 
những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề 
yên ổn,
và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế !
7 Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo 
cho anh,
cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
8 Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay,
cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.
9 Vì trong giống vật, có con nào lại không biết
rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó !
10 Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh 
vật
cũng như hơi thở của tất cả người phàm.
11 Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói,
và cổ họng không thưởng thức được món ăn ?
12 Người tóc bạc được trí khôn ngoan,
bậc tuổi cao có tài thông hiểu.
13 Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn 
sức mạnh,
mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về 
Người.
14 Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được,
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Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
15 Người giữ nước lại, trời liền hạn hán,
Người thả nước ra, đất bị tan hoang.
16 Nơi Người có cả dũng lực lẫn tài trí,
kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở 
trong tay Người.
17 Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất,
làm cho các thẩm phán ra điên rồ.
18 Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa
và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.
19 Người bắt các tư tế phải đi chân đất
Người lật đổ những kẻ quyền uy.
20 Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn 
nói,
cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.
21 Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý,
và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn.
22 Người vạch trần những tối tăm bí ẩn,
phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng.
23 Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt,
để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong.
24 Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
25 Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù,
lảo đảo như người thấm men say.
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Xướng đáp G 12,13.14 ; 23,13
X Nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức 
mạnh ; mưu lược cũng như tài thông hiểu đều 
thuộc về Người.
* Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được. Người 
giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
Đ Người quyết định rồi, ai làm Người đổi ý, điều 
lòng Người muốn, ắt Người sẽ thi hành. *

Bài đọc 2

Vị nhân chứng ở trong tâm hồn

Trích  sách  của  thánh  Grêgoriô  Cả,  giáo 
hoàng,  bàn về  những vấn  đề luân lý  trong 
sách Gióp.

Kẻ bị bạn hữu chê cười như chính tôi đây, kẻ ấy  
khẩn cầu Thiên Chúa, và Người sẽ đáp lời.  Khi 
một người có tâm hồn mến yêu được khen ngợi 
vì những việc lành mình đã làm thì thường bị lôi 
cuốn vì những niềm vui bên ngoài, nên người ấy 
coi nhẹ những điều mình mong ước bên trong, 
và dễ dàng phó mặc cho những điều mình nghe 
thấy  bên  ngoài.  Do  đó,  người  ấy  lấy  làm vui 
sướng vì được người đời khen là có phúc, hơn 
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là vì chính mình vươn tới hạnh phúc. Vì ham hố 
tiếng khen, nên họ đã bỏ luôn việc đã bắt đầu. 
Vậy, chính vì có vẻ đáng khen trước mtặt Thiên 
Chúa, mà người ấy lại xa cách Thiên Chúa.

Trái lại, đôi khi có những người kiên trì làm điều 
thiện, nhưng phải  bị  người đời  cười nhạo. Họ 
làm  những  công  việc  đáng  khâm  phục,  song 
phải chịu nhục nhã. Khi được ngợi khen, họ có 
thể hướng ra bên ngoài, còn khi bị lăng nhục, họ 
lại trở về với chính mình ; và khi ở bên ngoài họ 
không tìm thấy điều gì để nương tựa,  thì  bên 
trong, họ gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa.

 Quả thật, họ đặt tất cả niềm hy vọng vào Đấng 
Tạo Hoá. Khi bị lăng mạ cười chê, họ chỉ biết 
cầu xin với vị Chứng Nhân ở trong tâm hồn. Và 
tâm hồn của con người sầu khổ ấy càng xa lòng 
ái mộ và tiếng khen của người đời bao nhiêu, thì 
càng gần Thiên Chúa bấy nhiêu. Ngay lập tức 
họ cầu nguyện thiết tha, và trong khi bị dồn ép 
bên ngoài, họ được trở nên trong sạch hơn để 
thấm nhuần những thực tại bên trong.

Như vậy, câu nói sau đây thật chí lý : Kẻ bị bạn 
hữu chê cười như chính tôi đây, kẻ ấy khẩn cầu 
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Thiên Chúa, và Người sẽ đáp lời. Vì khi kẻ gian 
ác trách cứ người công chính, họ lại tỏ ra rằng 
chính họ đang đi tìm người làm chứng về những 
hành vi của họ. Còn tâm hồn bị thúc ép tư bề thì 
đi tìm sức mạnh trong cầu nguyện, và sở dĩ bên 
trong họ được Thiên Chúa nhậm lời, là vì bên 
ngoài họ không được người đời ngợi khen.

Nhưng phải để ý đến mấy chữ như chính tôi đây 
đã được xen vào giữa câu nói một cách khéo 
léo. Quả thế, có những kẻ bị người đời cười chê 
mà vẫn không được Thiên Chúa nhậm lời. Bởi lẽ 
sự  chê  cười  do  lỗi  lầm  gây  nên  tuyệt  nhiên 
chẳng sinh ra được công ích nào.

Sự đơn sơ của người công chính lại trở nên trò  
cười cho thiên hạ. Cái khôn của người đời là che 
đậy lòng mình bằng mưu mô xảo quyệt, dùng lời 
nói mà che giấu ý nghĩ, tô vẽ sự dối trá cho ra vẻ 
sự thật, dùng biện luận biến sự thật thành ra dối 
trá.
 
Trái lại, sự khôn ngoan của người công chính là 
không bày đặt điều gì để khoe khoang, dùng lời 
nói  mà  phô  bày  ý  nghĩ,  yêu  chuộng  sự  thật 
không tô vẽ, tránh xa sự dối trá, thực thi  điều 
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thiện mà không tìm lợi lộc, sẵn sàng gánh chịu 
hơn là làm điều ác, chẳng bao giờ tìm cách báo 
thù vì đã bị xúc phạm, và xem việc chịu sỉ nhục 
vì chân lý như một mối lợi. Nhưng lòng đơn sơ 
ấy của người công chính lại bị chê cười, bởi lẽ 
những kẻ khôn theo thế gian cho rằng giữ lòng 
thanh sạch là điên dại. Quả vậy, những gì người 
ta làm cách trong sáng chắc chắn bị họ coi là 
điên rồ ; và bất cứ việc nào được chân lý chấp 
thuận, thì bị cái khôn của người đời cho là khờ 
dại.

Xướng đáp Tv 118 (119),104b.105 ; Ga 6,68b
X Con ghét mọi đường nẻo gian tà.
* Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh 
sáng chỉ đường con đi. 
Đ Lạy Chúa, bỏ Chúa thì chúng con biết đến với 
ai ? Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời 
đời. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 G 12,1 ; 13,13 – 14,6

Ông Gióp nhất mực quả quyết mình vô tội

Phải  ở  trong tình  trạng ông Gióp ta  mới  hiểu  
được những lời lẽ táo bạo của ông khi ông cả  
gan tranh luận với Thiên Chúa. Ít lâu nữa ta sẽ  
thấy  ông  lên  án  thái  độ  của  chính  ông.

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
12, 1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
13, 13 Im đi, để mặc tôi ! Chính tôi sẽ nói, rồi 
muốn ra sao thì ra.
14 Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn.
15 Người có thể giết tôi, tôi chẳng còn gì để hy 
vọng,
nhưng trước nhan Người,
cách sống của tôi, tôi phải biện hộ.
16 Đó chính là điều sẽ cứu tôi,
vì trước nhan Người, ác nhân sẽ không dám 
xuất đầu lộ diện.
17 Xin các anh để tâm nghe lời tôi nói,
lắng tai nghe lời tôi giãi bày.
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18 Này đây tôi sắp sửa trình bày vụ việc,
tôi biết rõ rằng tôi công chính.
19 Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi,
tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì.
20 Chỉ xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi,
và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài :
21 Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con,
và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.
22 Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa,
hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời.
23 Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi ?
Bao nhiêu lần con đã phản nghịch,
đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.
24 Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch 
của Ngài ?
25 Có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc 
lá gió thổi bay,
hay đuổi theo một cọng rơm khô héo ?
26 Quả thật, nhằm chống lại con,
Ngài đã viết những lời cay đắng,
đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh,
27 đã tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường 
nẻo con đi,
và dò xét mọi dấu chân con bước.
28 Con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo 
đã bị mối xông.
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14, 1 Con người do phụ nữ sinh ra,
tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.
2 Tựa đoá hoa mới nở đã tàn,
con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa 
sổ,
3 thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem,
còn bắt ra đối chất với Ngài.
4 Ai tìm thanh sạch được từ ô uế ?
Dứt khoát chẳng một ai !
5 Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định,
sống được bao năm tháng là tuỳ thuộc ở Ngài.
Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua !
6 Xin Ngài đừng để ý đến con người nữa,
cho nó được an nhàn thư thái, và phấn khởi 
mừng vui
như người làm mướn xong được một ngày.

Xướng đáp x. G 14,13 ; 13,21 ; x. Gr 10,24
X Lạy Chúa, xin đừng giấu con trong âm phủ, 
không cho thấy nhan Ngài ; đừng để tay Ngài đè 
nặng lên con.
* Xin đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.
Đ Lạy Đức Chúa, xin sửa trị con theo lẽ công 
minh, chứ đừng theo cơn thịnh nộ, kẻo con phải 
diệt vong. *
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Bài đọc 2

Ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Kitô

Trích khảo luận của thánh Dênô, giám mục 
Vêrônê. 
Anh em thân mến, theo như chúng ta được biết : 
ông Gióp là hình ảnh tiên báo Đức Kitô. Cứ so 
sánh, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy. Ông Gióp 
được  Thiên  Chúa  gọi  là  kẻ  công  chính,  còn 
chính  Đức  Kitô  là  sự  công  chính.  Người  là 
nguồn suối cho mọi thánh nhân đến uống. bởi 
có lời  nói  về Người như sau :  Mặt Trời Công 
Chính sẽ mọc lên chiếu soi các ngươi. Ông Gióp 
được gọi là người chân thật, còn Chúa là chân lý 
đích thực, như Người đã nói trong Tin Mừng : 
Thầy là con đường và là sự thật.

Ông Gióp  là  một  người  giàu,  nhưng  làm sao 
giàu hơn Chúa được ? Bởi lẽ mọi  người giàu 
đều là tôi tớ của Thiên Chúa, toàn thể địa cầu và 
muôn loài muôn vật cũng đều là của Chúa, như 
lời thánh vương Đavít nói :  Chúa làm chủ trái  
đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu  
với toàn thể dân cư. Xatan đã cám dỗ ông Gióp 
ba lần, thì nó cũng tìm cách cám dỗ Chúa ba lần 
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theo như sách Tin Mừng kể lại. Ông Gióp mất 
tất cả tài sản, còn Chúa vì yêu thương chúng ta, 
đã khước từ sự giàu sang của mình ở trên trời 
và trở nên một người nghèo, để biến chúng ta 
thành những người giàu. Con cái của ông Gióp 
thì quỷ dữ đã giết chết, còn những người con 
của Chúa là các ngôn sứ, thì đám dân đạo đức 
giả điên cuồng đã giết đi. Ông Gióp đã ra ô uế vì 
ung  nhọt,  còn  Chúa  khi  nhận  lấy  thân  phận 
người phàm, Chúa đã nên hèn hạ vì những vết 
nhơ tội lỗi của toàn thể nhân loại.

Ông  Gióp  bị  vợ  mình  xúi  giục  phạm  tội,  còn 
Chúa thì bị hội đường Do Thái thúc đẩy đi theo 
đường lối sai lầm của các kỳ mục. Ông Gióp bị 
bạn hữu mình lăng mạ, còn Chúa thì bị các tư tế 
của mình, nhửng người thờ phượng mình lăng 
mạ.
Ông Gióp ngồi trên đống phân đầy giòi bọ, còn 
Chúa cũng ngồi trên đống phân thật sự, đó là 
đống bùn của thế gian này : Chúa cư ngụ giữa 
những con người thật sự là giòi bọ, luôn sôi sục 
tội ác và dục vọng.

Ông Gióp được lại tất cả sức khoẻ và tài sản, 
còn Chúa khi sống lại, đã ban cho những ai tin 
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vào Người không những sức khoẻ mà cả phúc 
trường sinh  bất  tử  ;  Người  còn  lấy  lại  quyền 
thống  trị  mọi  loài,  như  chính  Người  đã  xác 
nhận : Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Ông 
Gióp sinh thêm con cái, thay thế những đứa đã 
chết  ;  còn Chúa,  sau các ngôn sứ, cũng sinh 
thêm con cái là các Tông Đồ. Ông Gióp đã an 
nghỉ trong hạnh phúc ; còn Chúa là Đấng vẫn 
hằng được chúc tụng trước khi có thời gian, từ 
muôn thuở đến muôn đời.

Xướng đáp Dt 12,1c2a ; x. 2 Cr 6.45

X Chúng ta  hãy  kiên  trì  chạy  trong  cuộc  đua 
dành cho ta,
• mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở 
và kiện toàn lòng tin.
Đ Trong gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù 
đày, ta hãy chứng tỏ mình rất mực kiên trì chịu 
đựng. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian 
luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả 
chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui 
thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 G 28,1-28
Ca tụng đức khôn ngoan

Chỉ mình thiên Chúa mới là Đấng tuyệt đối khôn  
ngoan ; sự không ngoan này, con người chẳng  
bao giờ đạt tời, ngay cả khi có được khả năng  
đào sâu lòng đất để lấy quặng sắt, quặng đồng.  
Vì thế, ta không thể tranh luận tay đôi với Thiên 
Chúa, như ông Gióp từng muốn làm. Điều còn  
lại là : kính sợ Đức Chúa, tức là sống với Người  
cho trọn tình con thảo, hoàn toàn tin tưởng và  
phó thác nơi Người.

Lời Chúa trong sách Gióp. 

1 Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện 
vàng. 
2 Sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng. 
3 Người ta xua bóng tối, đào bới cho đến cùng, 
để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt. 
4 Những kẻ xa lạ đào đường hầm tại những nơi 
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không người qua lại ; 
chúng bị treo lơ lửng, đu đưa xa cõi người 
phàm. 
5 Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn, 
thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt. 
6 Tại đây đá có nhiều lam ngọc và trong bụi đất 
có cả vàng. 
7 Mãnh cầm không biết đường tới đó và mắt kền 
kền cũng chẳng nhận ra. 
8 Loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến, 
và sư tử con chưa qua đó bao giờ. 
9 Người ta tra tay đào đá lửa, 
làm đảo lộn núi non tận móng nền, 
10 và xẻ những đường hầm trong núi đá, 
mắt nhìn xem mọi thứ báu vật. 
11 Người ta đắp đập chặn các dòng sông, 
và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn. 
12 Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở 
chốn nào ? 
13 Người phàm không lượng giá được khôn 
ngoan, 
vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ 
sống. 
14 Vực thẳm nói : "Tôi không chứa khôn 
ngoan !" 
Đại dương bảo : "Khôn ngoan không ở nơi tôi 
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bao giờ !" 
15 Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế, 
cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua. 
16 Vàng Ôphia, mã não quý và lam ngọc 
người ta không dùng để định giá khôn ngoan. 
17 Vàng hay thuỷ tinh không thể sánh tày, 
bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn 
ngoan. 
18 So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô 
nghĩa, 
được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai. 
19 Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng 
ngọc xứ Cút, 
cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng. 

20 Khôn ngoan từ đâu đến, trí hiểu phát xuất từ 
nơi nao ? 
21 Khôn ngoan khuất dạng trước mắt người 
trần, 
ẩn mình đi, chim trời không nhìn thấy. 
22 Âm ty và tử thần lên tiếng bảo : 
"Tiếng tăm của khôn ngoan tai chúng tôi đã 
được biết." 
23 Đường nẻo của khôn ngoan một mình Thiên 
Chúa tỏ, 
chính Người biết nơi ở của khôn ngoan. 
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24 Quả thật, Người nhìn thấy tận cùng cõi đất, 
Người xem thấy mọi sự dưới vòm trời. 
25 Khi Người ban sức mạnh cho gió 
và định mức cho nước thuỷ triều, 
26 khi Người ra luật cho mưa, 
vạch đường cho sấm chớp, 
27 bấy giờ Người nhìn thấy và định giá khôn 
ngoan, 
Người thông hiểu và lại còn thấu suốt. 
28 Rồi Người nói với con người : 
"Này, kính sợ Chúa Thượng, đó là khôn ngoan, 
tránh xa điều ác, đó là trí hiểu." 

Xướng đáp 1 Cr 2,7 ; 1,30a
X Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu 
của Thiên Chúa đã được giữ bí mật,
* lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ 
trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.
Đ Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh 
em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng 
đã trở nên lẽ khôn ngoan của chúng ta, lẽ khôn 
ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
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Lòng chúng con những bồi hồi khắc khoải cho 
tới khi con được nghỉ yên trong Chúa

Trích sách Tự Thuật của thánh Âutinh, giám 
mục. 

Lạy Chúa,  Chúa thật là cao cả, xứng muôn lời  
ca tụng, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Thế 
mà phàm nhân vẫn muốn ngợi khen Chúa, dầu 
nó chỉ là một loài bé nhỏ giữa muôn loài thụ tạo, 
đi  đâu  cũng  phải  mang  thân  phận  phải  chết, 
cũng mang theo dấu chứng về tội lỗi của mình 
và dấu chứng rõ ràng cho sự kiện này : Chúa 
chống lại  kẻ kiêu căng. Phàm nhân vẫn muốn 
ngợi khen, dầu nó chỉ là một loài bé nhỏ giữa 
muôn loài  thụ tạo.  Chính Chúa hằng thúc đẩy 
con người  biết  mừng vui  khi  được ngợi  khen 
Chúa  :  vì  Chúa  đã  tạo  dựng  chúng  con  cho 
Chúa, nên bao lâu chúng con chưa được nghỉ 
yên trong Chúa, thì lòng chúng con những bồi 
hồi khắc khoải.
 
Lạy Chúa, xin cho con biết và hiểu ra là con phải 
làm thế nào ? Phải cầu khẩn Chúa trước, hay 
ngợi khen Chúa trước ? Phải biết  Chúa trước 
hay cầu khẩn Chúa trước ? Nhưng ai có thể cầu 
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khẩn Chúa nếu chưa biết  Chúa ?  Không biết 
Chúa thì có thể là sẽ cầu khẩn với một cái gì 
khác chứ không phải với Chúa. Hay đúng hơn là 
phải  kêu cầu Chúa rồi  mới  biết  Chúa được ? 
Thế nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Đấng họ  
không tin ? Làm sao họ tin nếu không có ai rao  
giảng
 ?  
Người tìm kiếm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Ai tìm 
Chúa  thì  sẽ  gặp,  và  ai  gặp  thì  sẽ  ngợi  khen 
Người.  Lạy  Chúa,  xin  cho  con  biết  tìm  Chúa 
đang khi cầu khẩn Chúa. Xin cho con biết cầu 
khẩn Chúa đang lúc con tin vào Chúa, vì chúng 
con  đã  được  nghe  rao  giảng  về  Chúa.  Lạy 
Chúa,  chính  dức  tin  của  con  đang  cầu  khẩn 
Chúa, đức tin Chúa đã ban cho con, đã khơi dậy 
trong con nhờ sự nhập thể của Con Chúa và 
nhờ tác vụ của người đã được Chúa sai đi rao 
giảng.
 
Tôi  sẽ  cầu  khẩn  Thiên  Chúa  của  tôi  thế  nào 
được đây ? Người là Thiên Chúa và là Chúa của 
tôi. Khi tôi cầu khẩn Người cũng chính là lúc tôi 
kêu mời Người ngự đến trong tôi. Mà có chỗ nào 
trong con người tôi để cho Thiên Chúa có thể 
ngự đến torng tôi ? Thiên Chúa là Đấng đã dựng 
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nên cả đất trời  có thể ngự đến chỗ nào trong 
con người của tôi đây ? Vậy lạy Chúa là Thiên 
Chúa của con, có cái gì trong con có thể chứa 
nổi Chúa ? Chúa đã dựng nên trời đất, rồi Chúa 
đã dựng nên con trong trời đất. Thử hỏi trời đất 
ấy chứa nổi Chúa hay không ? Trong mọi loài 
đang hiện hữu, nếu không có Chúa thì chẳng có 
loài nào hiện hữu được. Do đó có phải là bất cứ 
vật gì đang hiện hữu cũng đều chứa nổi Chúa 
không ?
 
Vậy, con đang hiện hữu thì việc gì phải xin Chúa 
ngự đến trong con, bởi nếu không có Chúa thì 
con đã chẳng hiện hữu ? Con chưa vào âm phủ, 
Chúa cũng đã có mặt ở đó rồi.  Quả thật,  con 
xuống âm ty, vẫn có Ngài hiện diện.  lạy Thiên 
Chúa của  con,  con  sẽ  không  hiện  hữu,  hoàn 
toàn không,  nếu không có Chúa ở trong con. 
Đúng hơn, làm sao con hiện hữu, nếu không ở 
trong Chúa, vì nhờ Chúa mà vạn vật được tạo 
thành và được hiện hữu ? Quả đúng như thế, 
lạy Chúa, thực đúng như vậy. Con còn phải kêu 
cứu đến đâu nữa để xin Chúa ngự đến, vì con 
đang ở trong Ngài ? Hoặc Ngài sẽ còn phải từ 
đâu nữa mà ngự đến với con ? Hoặc con còn 
phải lui tới chốn nào ngoài bầu trời trái đất, để từ 
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đất trời này, Thiên Chúa của con ngự đến torng 
con, vì Người đã phán :  Chính Ta làm cho trời  
đất đầy tràn. 

Ai sẽ cho con được an nghỉ trong Chúa ? Ai sẽ 
cho con được phúc có Chúa ngự đến trong lòng, 
có Chúa làm cho lòng con say ngất, để con có 
thể quên đi bao điều ác con đã làm và ôm lấy 
Chúa là sự thiện duy nhất của con ? Chúa là gì 
đối với con ? Xin Chúa dủ thương, con mới dám 
nói. Con đây, con là gì đối với Chúa mà Chúa lại 
truyền dạy con phải yêu mến Chúa, và nếu con 
không thi hành thì Chúa sẽ nổi giận, sẽ đe phạt 
khủng  khiếp.  Nếu  như  con  không  yêu  mến 
Chúa, thì con sẽ phải đau khổ ít lắm sao ? 

Khốn thân con !  Lạy Chúa là Thiên Chúa của 
con, xin thương tình nói cho con biết Chúa là gì 
đối với con.  Xin nói với con rằng : Ta là Đấng  
cứu độ ngươi. Xin Chúa nói cho con nghe. Này 
con đây đang ở trước mặt Chúa, xin Chúa mở 
đôi tai tâm hồn con và nói với con rằng : Ta là  
Đấng  cứu  độ  ngươi.  Con  sẽ  chạy  theo  tiếng 
Chúa và sẽ gặp được Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa 
con : con khao khát chiêm ngưỡng Thánh Nhan 
đến chết được.
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Xướng đáp Tv 72 (73),25.26 ; 34 (35),3b

X Con còn ai chốn trời xanh, bên Ngài thế sự 
thật tình chẳng ham ! 
• Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ 
phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn.

Đ Xin nói  với  con rằng :  "Ta là Đấng cứu độ 
ngươi." *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin...
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THỨ HAI

Bài đọc 1 G 29,1-10 ; 30,1.9-23
Chẳng lẽ Thiên Chúa quên thương xót

Đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với người  
Đông phương  đau khổ tự nó vốn đã phi lý rồi,  
càng phi lý hơn khi xảy đến sau thời gian thịnh  
vượng. Đau khổ làm ta mất mặt đối với người  
đời, còn những ai "đạo đức" có thể xem đó như  
cách Chúa phạt ta. Phải đem hết lòng tin người  
Kitô hữu, ta mới có thể nhận ra rằng : thử thách  
không thể đến với ta ngoài ý muốn của Thiên  
Chúa.

Lời Chúa trong sách Gióp. 

29 1 Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau:
2 Ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm 
thuở trước,
như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi,
3 khi trên đầu tôi, đèn Người chiếu sáng,
khi trong bóng đêm, tôi bước đi theo ánh sáng 
của Người,
4 như những ngày mùa thu thịnh vượng,
khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở,
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5 khi Đấng Toàn Năng còn ở với tôi
và bên cạnh, các con trai tôi quây quần,
6 khi tôi rửa chân trong sữa chua,
khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối.
7 Khi tôi đi ra Cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi 
tại công viên,
8 vừa thấy tôi, các thanh niên lẩn trốn,
các vị cao niên nhổm dậy đứng lên,
9 các thủ lãnh ngừng nói, và lấy tay che miệng;
10 các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi 
dính chặt với hàm.
30 1 Giờ đây, tôi bị những người ít tuổi hơn 
nhạo cười,
cha ông họ từng bị tôi khinh dể
và xếp vào hạng chó canh bầy vật.
9 Giờ đây tôi thành cớ cho họ chê cười, nên đề 
tài cho họ đàm tiếu.
10 Họ gớm ghiếc và lánh xa tôi,
nhổ vào mặt tôi không chút ngần ngại.
11 Bởi vì Thiên Chúa nới lỏng dây cung của tôi,
Người làm tôi bị nhục, nên họ cũng chẳng coi tôi 
ra gì.
12 Bên phải tôi, một đám người nổi dậy,
họ làm tôi trượt chân, còn mở đường cho bất 
hạnh ập tới.
13 Họ phá huỷ con đường tôi đi để tiêu diệt tôi,
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tiến đánh tôi không cần ai giúp đỡ.
14 Họ ùa vào như đi qua một lỗ hổng lớn,
băng mình qua đống đổ nát hoang tàn.
15 Kinh hoàng lại ập xuống trên tôi,
niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió thoảng,
ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay.
16 Và giờ đây mạng sống tôi tàn lụi,
những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi.
17 Ban đêm, xương cốt tôi đau như bị chọc 
thủng,
các vết thương nhức nhối khôn nguôi.
18 Người nắm lấy áo tôi thật chặt, siết vào tôi 
như cổ áo dài.
19 Người quăng tôi vào đống bùn nhơ,
khiến tôi trở nên như tro như bụi.
20 Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp,
con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm.
21 Ngài đối xử với con tàn nhẫn,
giương cánh tay mạnh mẽ đánh phạt con.
22 Ngài nâng con lên, cho cỡi mây đạp gió,
làm con tan chảy trong giông tố bão bùng.
23 Quả thật, con biết Ngài bắt con quay về cõi 
chết,
về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh.

Xướng đáp G 30,17.19 ; 7,16b
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X Ban đêm, xương cốt tôi đau như bị chọc 
thủng, các vết thương nhức nhối khôn nguôi.
* Chúa quăng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở 
nên như tro như bụi.
Đ Lạy Chúa, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là 
hơi thở. *

Bài đọc 2

Căn nguyên mọi xáo trộn là tại không ai chịu cáo 
mình

Trích sách giáo lý của thánh Đôrôthêô, viện 
phụ.
Thưa anh em, chúng ta hãy tìm hiểu do nơi đâu 
mà nhiều khi người ta bị một lời xúc phạm, nhng 
cứ như thể là không nghe thấy gì, thường bỏ đi, 
chẳng chút buồn bực ; lại có khi vừa nghe thấy 
lại lộn gan và buồn bực ngay. Xin hỏi : sao lại 
thay đổi thế ? Sự thể do một hay nhiều nguyên 
nhân ? Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân, nhưng 
đặc biêt có một nguyên nhân làm phát sinh mọi 
nguyên nhân khác, như có người nói : điều đó 
đôi khi là do chính tâm trạng của mỗi người lúc 
xảy ra sự việc. Thật vậy, nếu một người đang ở 
trong tâm trạng cầu nguyện học chiêm ngắm, thì 
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người ấy dễ dàng chịu đựng người anh em đang 
xúc phạm đến mình và sẽ bình tĩnh thản nhiên. 
Có khi vì tình cảm sâu đậm với một người anh 
em, mà người ta hết sức kiên nhẫn chị đựng mọi 
chuyện do người anh em ấy gây ra, vì yêu mến 
người anh em ấy. Cũng có khi vì khinh bỉ, tức là 
vì khinh khi miệt thị con người đã cố ý gây nhiều 
phiền toái cho mình, mà người ta coi con người 
ấy là đồ hèn mạt, nên không thèm đáp lại người 
ấy một lời nào, hoặc không thèm kể cho ai biết 
những lời sỉ nhục gièm pha mình đã chịu. 

Vì thế, như tôi đã nói, sở dĩ xảy ra sự thể như 
trên là vì người ta không muốn phiền toái hoặc 
phải bực bội, nên đã có thái độ khinh miệt và coi 
thường.  Nhưng người  ta  cảm thấy  mình  phải 
chịu phiền toái và buồn bực do lời nói của một 
người anh em, là vì người ta đang sống trong 
một tâm trạng không lành mạnh, hoặc vì đang 
ghét người anh em ấy. Tuy nhiên, sự việc như 
thế còn có nhiều căn cớ khác nhau, nhưng nếu 
ta tìm hiểu cặn kẽ, thì căn nguyên mọi xáo trộn 
là tại không ai chịu cáo mình.
 
Do đó sinh ra mọi thứ buồn phiền bực bội, và do 
đó ta chẳng có lúc nào được yên. Không có gì 
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đáng ngạc nhiên, vì ta đã học được nơi những 
người thánh thiện bài học này : không có con 
đường  nào  khác  đưa  tới  bình  an  ngoài  con 
đường trên. Rất nhiều lần ta đã thấy điều ấy xảy 
ra, thế mà đang khi ta sống lười biếng và thích 
bình an, ta lại mong ước và tưởng rằng mình đã 
bước vào con đường ngay chính ; đang khi ta tỏ 
ra  rất  bất  nhẫn  đối  với  mọi  người,  thì  chính 
chúng ta, chúng ta chẳng bao giờ chịu cáo mình. 

Sự thể là như thế. Cho dù người ta có vô số vô 
vàn nhân đức, nhưng nếu ta lìa xa con đường 
ấy, người ta chẳng bao giờ được thư thái bình 
an, trái lại, lúc nào người ta cũng cảm thấy bực 
bội và gây bực bội cho người khác, cũng như 
làm cho những công lao vất vả của mình bị tiêu 
tan.

Xướng đáp 1 Ga 1,8.9; Cn 28,13

X Nếu chúng ta nói  là chúng ta không có tội, 
chúng ta tự lừa dối mình.
• Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa 
là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho 
chúng ta.
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Đ Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn ; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng 
ban muôn điều lợi  ích  cho chúng con.  Chúng 
con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 G 31,18.13-23.35-37
Ông Gióp nhất mực chứng minh mình vô tội

Khi gợi lên những đức tính của ông Gióp, vị tổ  
phụ có trước cả ông Môsê, tác giả cho chúng ta  
một bức tranh tuyệt đẹp về đạo đức tự nhiên. Vị  
trí dành cho đức công bằng và lòng bác ái làm 
cho bức tranh ấy có một vẻ hiện đại. Nhưng khi  
muốn  tranh  luận tay  đôi  với  Thiên  Chúa,  ông 
Gióp  chẳng  mấy  chốc  sẽ  thấy  phản  ứng  của  
Đấng Toàn Năng : Người tỏ cho ông thấy ông  
thật điên rồ.

Lời Chúa trong sách Gióp.

1 Tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi
là không nhìn ngắm một thiếu nữ nào.
2 Từ cõi trời cao, Thiên Chúa gửi gì xuống làm 
sở hữu,
từ chốn cửu trùng, Đấng Toàn Năng ban gì làm 
gia nghiệp?
3 Há chẳng phải tai hoạ cho đứa bất công
và bất hạnh cho kẻ làm điều dữ?
4 Đường tôi đi, lẽ nào Người chẳng thấy,
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chân tôi bước, Người không đếm được sao?
5 Giả như tôi đồng hành cùng gian dối
và chân tôi dồn bước với điêu ngoa
6 thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bàn cân chính 
xác
và Người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn.
7 Nếu chân tôi đi trệch đường,
lòng chiều theo con mắt, và tay dính vết nhơ,
8 thì cái tôi gieo, người khác sẽ hưởng
và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi.
13 Giả như tôi chà đạp quyền lợi
của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi,
14 thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa chỗi dậy,
khi Người tra hỏi, tôi đáp lại thế nào?
15 Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ
không phải là Đấng tạo ra nó hay sao?
Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết 
thảy.
16 Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người 
nghèo,
làm cho mắt goá phụ mỏi mòn vì trông ngóng?
17 Phải chăng tôi ăn bánh một mình,
không chia phần cho kẻ mồ côi?
18 Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi nó như một 
dưỡng phụ
và đã hướng dẫn nó ngay từ lúc tôi lọt lòng mẫu 
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thân.
19 Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng 
không áo mặc,
thấy một người nghèo không mền đắp,
20 mà họ lại không chúc lành cho tôi,
vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm?
21 Phải chăng tôi đã giơ tay đánh trẻ mồ côi,
vì biết mình được nâng đỡ nơi cổng thành?
22 Nếu thế thì đầu tôi phải lìa khỏi cổ
và cánh tay tôi phải đứt khỏi khuỷu tay.
23 Bởi vì tai hoạ của Thiên Chúa làm tôi kinh 
hãi,
tôi không thể đứng vững
trước oai phong của Người.
35 Ôi, phải chi có người nghe tiếng tôi!
Đây là lời cuối cùng tôi nói, xin Đấng Toàn Năng 
trả lời cho tôi.
Còn bản cáo trạng kẻ thù tôi đã viết,
36 tôi sẽ mang trên vai, và đội như vương miện.
37 Tôi sẽ báo cho Người những bước chân của 
tôi
và tiến lại gần Người như một thủ lãnh.

Xướng đáp G 31,3 ; Cn 15,3 ; G 31,4
X Tai hoạ há chẳng phải dành cho đứa bất công, 
và bất hạnh dành cho kẻ làm điều dữ?
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* Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ hằng dõi 
theo kẻ dữ người lành.
Đ Đường tôi đi, lẽ nào Người chẳng thấy, chân 
tôi bước, Người không đếm được sao ? *

Bài đọc 2

Sự bình an giả dối trong tâm hồn

Trích sách giáo lý của thánh Đôrôthêô, viện 
phụ.

Ai nhận mình có lỗi  thì  khi  gặp điều chi  phiền 
lòng, bất hạnh, nhuốc nhơ, tủi hổ hay bất cứ nỗi 
khổ nào khác, người ấy cũng vui vẻ chấp nhận 
hết.  Họ  nghĩ  rằng  mình  có  phải  chịu  tất  cả 
những điều đó thì cũng đáng, nên không có gì 
có thể làm cho họ dao động. Hỏi  có ai  thanh 
thản hơn người ấy chăng ? 

Giả như có ai thắc mắc với tôi : Nếu người anh 
em làm tôi  phiền  lòng,  mặc  dù  tôi  thấy  mình 
chẳng gây nên duyên cớ nào, thì tại sao tôi lại 
phải nhận mình có lỗi ? 

Nếu ai vì lòng kính sợ Thiên Chúa mà xét mình 
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kỹ lưỡng, hẳn không bao giờ thấy mình hoàn 
toàn vô tội, nhưng đã có những việc làm, lời nói 
hay thái độ nên cớ cho anh em bực mình. Nếu 
người ấy thấy mình không có lỗi lúc bấy giờ, thì 
hẳn có lúc họ đã làm khổ người  anh em kia, 
không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác ; 
hoặc có khi làm cực lòng một người anh em nào 
khác nữa chăng. Vì thế, người ấy đáng chịu nỗi 
khổ này bởi đã phạm nhiều tội trong những dịp 
khác.
 
Có người lại hỏi tại sao lại nhận mình có lỗi ? 
Khi đang ngồi an nhàn thư thái, bỗng nhiên có 
một người anh em đến làm phiền, nói  một lời 
lăng nhục xúc phạm nào đó khiến họ không thể 
chịu đựng được, thì họ có lý mà nổi giận, buồn 
phiền, vì giả như người anh em kia không dến, 
không nói và không gây phiền phức, thì họ đã 
chẳng bao giờ lỗi phạm.
 
Nói như trên thực nực cười và hoàn toàn vô lý. 
Quả thế, không phải vì người kia nói một lời nào 
đó khiến mình nổi giận, nhưng lời đó đã tỏ cho 
thấy mình sẵn có tính nóng giận như thế nào ; 
biết vậy, thì mình phải ăn năn sám hối, nếu như 
còn có thiện chí. Người này giống như một tấm 
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bánh  làm  bằng  tinh  bột,  trông  thì  ngon  lành, 
nhưng bẻ ra thì mới thấy là hư. Kẻ ngồi đó, an 
nhàn thư thái như họ tưởng, nhưng thực ra bên 
trong,  họ  mang  tính  nóng  giận  mà  họ  không 
thấy. Bất chợt có người anh em đến nói điều gì 
đó khiến người ấy bực mình, lập tức người ấy 
liền phun ra  một  loạt  những điều tanh hôi  dơ 
bẩn,  bấy lâu vẫn giấu kín bên trong.  Vậy nếu 
người ấy muốn được Thiên Chúa xót thương, thì 
phải ăn năm sám hối, thanh tẩy mình và lo tiến 
tới trên đường thiêng liêng. Bấy giờ người ấy sẽ 
thấy rằng, thay vì bực bội chửi bới, thì mình phải 
cám ơn người  anh  em kia  đã  mang đến cho 
mình cơ hội được lợi ích lớn lao như thế.. Thật 
thế, chẳng bao lâu người ấy sẽ không còn bực 
bội  khi  gặp  thử  thách  nữa,  nhưng  càng  tiến 
bước, người ấy càng thấy thử thách nhẹ nhàng 
hơn. Vì chưng linh hồn càng tiến bức bao nhiêu 
thì càng trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn bấy 
nhiêu, để chịu đựng mọi thứ cam go xảy đến.

Xướng đáp x. G 9,2.14 ; 15,15

X Tôi biết rõ thế này : trước nhan Thiên Chúa, 
phàm  nhân  cho  mình  là  công  chính  thế  nào 
được ?
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• Chẳng  lẽ  tôi  lại  tranh  cãi  hay  tìm  lý  để 
chống đối Người sao ?
•
Đ Ngay các thánh của Người, Thiên Chúa còn 
không tin tưởng, ngay các tầng trời, cũng chẳng 
thanh sạch trước mắt Người. *

Lời nguyện
•
Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 G 32,16 ; 33,1-22
Lời biện hộ khá kiêu căng của ông Êlihu

Đi trước câu trả lời của Thiên Chúa, tác giả sách  
Gióp, vốn là một nhà hiền triết đã ghi lại sau đây  
những  suy  nghĩ  của  mình  về  ngôn  ngữ  của  
người hùng : Hão huyền thay ai nghĩ mình vô tội  
!  Ngay  cả  khi  không  có  những  thiếu  sót  bên  
ngoài, thì tính kiêu ngạo sâu xa vẫn sờ sờ ra đó,  
khiến  con  người  cậy  dựa  vào  sức  mình.  Và 
phương tiện chắc chắn nhất, hữu hiệu nhất giúp  
con người nhận ra giới hạn của mình, đó là đau  
khổ.  

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
1 Ba người này thôi không trả lời ông Gióp, vì họ 
nghĩ  ông  là  người  công  chính.  2  Nhưng  ông 
Êlihu, con ông Barácên, người Bút, thuộc thị tộc 
Ram đã nổi giận với ông Gióp, vì ông này dám 
cho mình công chính hơn Thiên Chúa. 3 Ông 
Êlihu cũng nổi giận với ba người bạn vì họ đã 
không tìm được câu trả lời nào đáp lại ông Gióp, 
mà còn lên án Thiên Chúa nữa.
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4 Đang khi họ tranh luận với ông Gióp, thì ông 
Êlihu chờ, vì họ nhiều tuổi hơn ông. 5 Nhưng khi 
thấy ba người không còn thốt ra câu trả lời nào 
nữa, thì ông Êlihu nổi giận. 6 Ông Êlihu, con ông 
Barácên, người Bút, lên tiếng nói:

33 1 Này ông Gióp, xin nghe tôi ngỏ lời,
xin lắng nghe mọi lời lẽ của tôi.
2 Giờ đây tôi mở miệng, lưỡi tôi thốt nên lời.
3 Lòng dạ ngay thẳng của tôi trào ra lời uyên 
bác,
môi miệng tôi nói lên chân lý tinh tuyền.
4 Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi,
hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được 
sống.
5 Nếu có thể, ông trả lời tôi xem,
cứ phi bác tôi và giữ vững lập trường.
6 Này, đối với Thiên Chúa, tôi đây cũng như 
ông,
tôi được nắn ra từ đất sét.
7 Sự kinh hoàng của tôi không làm ông sợ hãi
và tay tôi không đè nặng trên ông.
8 Ông đã nói rõ vào tai tôi,
tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời ông nói:
9 "Tôi trong sạch, không phạm tội bất trung,
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tôi tinh tuyền, chẳng hề vương tội lỗi.
10 Nhưng Thiên Chúa đã tìm cớ hại tôi,
coi tôi như thù địch của Người.
11 Người lấy xiềng cùm chân tôi lại
và canh chừng mọi nẻo tôi đi."
12 Vậy, tôi xin trả lời: trong vấn đề này, ông 
không có lý,
bởi vì Thiên Chúa cao cả hơn phàm nhân.
13 Tại sao ông lại tranh tụng với Người?
Vì Người đâu phải trả lẽ về các việc Người làm.
14 Thiên Chúa nói một lần, rồi nói thêm lần nữa,
nhưng người ta chẳng để ý lưu tâm.
15 Đang đêm, trong giấc mộng, xảy ra một thị 
kiến,
khi một giấc ngủ mê ập xuống trên người phàm,
lúc họ thiếp đi trên giường ngủ.
16 Bấy giờ Người mở tai cho phàm nhân,
làm cho họ sợ hãi vì những lời cảnh cáo,
17 để kéo họ xa những việc đã làm
giúp họ tránh được thói kiêu căng,
18 giữ linh hồn khỏi sa vào vực thẳm,
cứu sinh mạng khỏi rơi xuống đường hầm.
19 Người dùng cơn đau trên giường mà giáo 
dục họ,
làm cho xương cốt run rẩy không ngừng.
20 Họ sống mà không còn thiết ăn,
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cao lương mỹ vị cũng chẳng màng.
21 Thân hình họ trông thật là thiểu não, chỉ còn 
da bọc xương.
22 Sinh mạng họ gần kề miệng hố,
tuy còn sống mà như đã tiêu vong.

Xướng đáp Rm 11,33-34 
X Ôi sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của 
Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! 
* Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường 
lối của Người, ai theo dõi được ! 
Đ Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa ? Ai đã 
làm cố vấn cho Người ? *

Bài đọc 2

Đạo lý chân thật tránh thái độ kiêu căng

Trích sách của thánh Grêgôriô, giáo hoàng, 
bàn  về  những  vấn  đề  luân  lý  trong  sách 
Gióp.

Ông Êlihu nói :  Này ông Gióp, xin nghe tôi ngỏ 
lời, xin lắng nghe mọi lời lẽ của tôi. Đạo lý của 
những kẻ kiêu căng có đặc tính này là họ không 
biết mở đầu điều họ dạy thế nào cho khiêm tốn ; 
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và những gì họ nghĩ là đúng đắn, họ không thể 
truyền đạt cho người khác một cách đúng đắn. 
Thật vậy, căn cứ vào lời lẽ của họ, thì khi họ dạy 
dỗ, dường như họ tự đặt mình ở trên đỉnh cao 
và coi  những kẻ họ dạy dỗ là những người ở 
mãi bên dưới, như hạng cùng đinh. Vì thế, họ 
nói  theo  giọng  điệu  thống  trị  chứ  không  phải 
khuyên lơn.
 
Thế nên, qua ngôn sứ Êdêkien, Chúa phán thật 
đúng về họ : Các ngươi thống trị đàn chiên một  
cách tàn bạo và hà khắc. Mà những người thống 
trị một cách tàn bạo và hà khắc là những người 
không bình tĩnh sửa lỗi  cho người  dưới  bằng 
cách khuyên bảo rạch ròi, mà chỉ vội vàng trừng 
phạt một cách khắc nghiệt theo kiểu thống trị.  
Trái  lại,  đạo lý  chân thật  càng tránh thói  kiêu 
căng trong tư tưởng bao nhiêu, thì  càng dùng 
chính  những lời  lẽ  của mình  làm mũi  tên  tấn 
công mạnh mẽ vào ông thầy của sự kiêu căng 
bấy nhiêu. Vậy phải coi chừng kẻo lại đem cách 
ăn  nết  ở  kiêu  căng mà cao rao  ông  thầy  ấy, 
đang khi lẽ ra phải dùng những lời lẽ đạo đức 
thánh thiện mà tấn  công hắn trong lòng thính 
giả. Lại  phải cố gắng vừa dùng lời  nói  để rao 
giảng, vừa dùng đời sống để biểu lộ đức khiêm 
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nhường, là thầy là mẹ mọi nhân đức, sao cho 
đức khiêm nhường được rao giảng cho các môn 
đệ của chân lý bằng cách ăn nết ở hơn là bằng 
lời nói.
 
Vì thế, khi ngỏ lời với các tín hữu Thêxalônica, 
thánh Phaolô dường như quên mất địa vị tông 
đồ cao cả của mình, nên đã nói : Khi ở giữa anh 
em, tôi chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 
Cũng vì thế, thánh Tông Đồ Phêrô nó : Hãy luôn 
luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về  
lòng hy vọng của anh em.  Và để xác định tư 
cách phải có để dạy đạo lý thánh thiện như thế 
nào, thánh nhân còn thêm :  Nhưng phải trả lời  
cách  hiền  hoà  và  với  sự  kính  trọng,  hãy  giữ  
lương tâm ngay thẳng. 

Nhưng khi thánh Phaolô căn dặn các môn đệ : 
Đó là những điều anh phải khuyên, phải sửa dạy  
với tất cả uy quyền, thì người không có ý bảo 
phải dùng quyền thống trị cho bằng dùng uy tín 
của đời sống. Thật thế, người dạy có uy quyền 
là người làm trước rồi mới nói sau, bởi vì đạo lý 
không đáng tin nữa, một khi lương tâm ngăn cản 
không  cho  nói.  Vậy  thánh  Phaolô  có  ý  nhấn 
mạnh cho người đồ đệ rằng lời  nói  kiêu căng 
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chẳng thuyết phục được ai,  nhưng hành động 
tốt lành mới làm cho người ta tín nhiệm. Chính 
vì  thế,  đã  có  lời  chép  về  Chúa rằng  :  Người 
giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ 
không như các kinh sư và người Pharisêu. Quả 
thật, Người đã lấy quyền riêng mà nói một cách 
độc đáo và siêu việt, vì Người đã không phạm 
tội  nào  do  bản  tính  loài  người  yếu  đuối.  Vì 
chưng, qua nhân tính vô tội của mình Chúa Kitô 
đã ban cho chúng ta điều Người đã dùng quyền 
năng của thần tính Người.

Xướng đáp 1 Pr 5,5b ; Mt 11,29b

X Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử 
với nhau. 
• Vì  Thiên  Chúa  chống  lại  kẻ  kiêu  ngạo, 
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Đ Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được 
nghỉ ngơi bồi dưỡng. *

Lời nguyện
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Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều  lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin
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HỨ NĂM

Bài đọc 1 G 38,1-30
Cuối cùng Thiên Chúa trả lời, Người thách thức 
ông Gióp

Sự dữ đau khổ và chết chóc là mầu nhiệm con  
người chẳng bao giờ hiếu thấu cũng như con  
người không thể hiểu biết tường tận mọi bí mật  
của vũ trụ bao la. Ông Gióp biết là mình bất lực,  
và từ chốn cao vời, Thiên Chúa nhắc cho ông 
điều đó.

Lời Chúa trong sách Gióp. 

1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên 
tiếng trả lời ông Gióp như sau:
2 Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan 
hiểu biết,
để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu?
3 Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng,
Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời.
4 Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho đất?
Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi!
5 Ai đã định kích thước cho đất,
ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà!
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6 Đế của nó, lấy chi làm điểm tựa, đá góc của 
nó, ai đã đặt cho,
7 khi các vì sao ban sáng đang hoà tấu nhịp 
nhàng
và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng 
tung hô?
8 Cửa đại dương, ai ra tay khép lại
khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu,
9 khi Ta giăng mây làm áo nó mặc,
phủ sương mù làm tã che thân?
10 Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn,
lại đặt vào nơi cửa đóng then cài;
11 rồi Ta phán: "Ngươi chỉ tới đây thôi,
chứ không được tiến xa hơn nữa,
đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành! "
12 Trong cả đời ngươi, đã có lần nào
ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng,
chỉ định vị trí cho hừng đông,
13 để hừng đông nắm chắc mười phương đất,
giũ cho sạch hết bọn gian tà?
14 Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc
tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong,
và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy 
hoàng.
15 Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,
cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.
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16 Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả
và lang thang ở đáy vực sâu?
17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ
và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?
18 Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng 
nào?
Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi!
19 Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng,
đâu là nơi bóng tối cư ngụ,
20 để ngươi đưa nó đến miền nó ở,
và nhận ra đường về nhà nó?
21 Điều này, hẳn ngươi biết rõ,
vì khi ấy, ngươi đã chào đời,
và đời ngươi đã qua bao năm tháng!
22 Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết,
hay đã thấy kho mưa đá ở đâu?
23 Những thứ đó, Ta để dành cho thời khốn 
quẫn,
cho những ngày loạn lạc chiến tranh.
24 Ánh sáng toả ra theo hướng nào,
trên mặt đất, gió đông thổi về đâu?
25 Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường 
cho sấm chớp,
26 khiến mưa rơi xuống miền đất không người,
xuống sa mạc không một ai ẩn náu,
27 làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều,



MỤC LỤC

khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt?
28 Thử hỏi mưa có cha không,
những giọt sương mai, ai đã sinh ra chúng?
29 Băng đá phát sinh từ bụng dạ nào?
Sương muối trên trời, ai đã sinh ra,
30 khi nước đông lại như đá tảng
và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc?

Xướng đáp Rm 9,20 ; G 38,3
X Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên 
Chúa ?
* Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất : 
Sao ông làm ra tôi như thế này ?
Đ Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra 
hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. *

Bài đọc 2

Hội Thánh tiến lên như rạng đông
Trích sách của thánh Grêgôriô, giáo hoàng, 
bàn về những vấn đề luân lý trong sách 
Gióp.

Bình minh hay rạng đông là lúc trời chuyển từ tối 
qua sáng. Gọi Hội Thánh là bình minh hay rạng 
đông  thì  cũng  đúng  thôi.  Gồm  những  người 
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Chúa chọn, Hội Thánh được dẫn đưa từ đêm tối 
không tin  đến ánh sáng đức tin  và,  khác nào 
rạng đông, Hội Thánh rời bỏ bóng tối để bước 
vào ngày rực rỡ ánh sáng của Chúa. Sách Diễm 
Ca đã nói thật đúng :  Kìa bà nào đang tiến lên 
như  rạng  đông  ? Hội  Thánh  khát  khao  phần 
thưởng là  sự sống trên  trời,  nên được gọi  là 
rạng đông, vì đang khước từ bóng tối tội lỗi và 
rực lên ánh sáng công chính. 

Nhưng còn một điều gì đó tinh tế hơn, chúng ta 
cần suy nghĩ khi dùng hình ảnh bình minh hay 
rạng đông. Rạng đông hay bình minh cho biết 
đêm tối đã qua, nhưng chua cho thấy ngày sáng 
hoàn toàn. Tuy nhiên, đang lúc đẩy lùi đêm tối, 
rạng đông và bình minh đã đón nhận ngày sáng, 
nhưng ánh sáng còn pha trộn bóng tối. Vì thế, 
đang bước theo chân lý, mọi người chúng ta là 
chi trên cõi đời này, nếu không phải là rạng đông 
hay bình minh ? Chúng ta làm những công việc 
của ánh sáng rồi đó, nhưng trong một số việc 
khác,  chúng  ta  đâu  đã  hoàn  toàn  thoát  khỏi 
những bóng tối còn rớt lại. Có lời thưa với Chúa 
qua miệng ngôn sứ rằng  :  Trước thánh nhan 
Ngài, chẳng có người nào là công chính. Lại có 
lời chép : Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. 
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Bởi thế, khi thánh Phaolô nói đêm sắp tàn, thánh 
nhân không thêm ngày đã đến, nhưng lại thêm 
ngày gần đến. Thật vậy, khi bảo rằng đêm tối đã 
qua, nhưng ngày chưa lại, rõ ràng thánh nhân 
muốn cho thấy mình đã qua đêm, nhưng chưa 
tới ngày, mà còn ở vào lúc rạng đông. 

Hội Thánh của những người Chúa chọn sẽ trọn 
vẹn là ngày sáng khi nơi Hội Thánh không còn 
pha trộn bóng tối tội lỗi nữa. Hội Thánh sẽ trọn 
vẹn  là  ngày  sáng  khi  Hội  Thánh  rực  lên  ánh 
sáng chói chan của tâm hồn. Rạng đông là giai 
đoạn  chuyển  biến.  Điều  đó  thật  hợp  với  câu 
Người chỉ chỗ cho rạng đông. Được chỉ chỗ thì 
hẳn cũng phải chuyển chỗ. Chỗ mà rạng đông 
phải đến là chỗ nào nếu không phải là ánh sáng 
hoàn  hảo,  nơi  muôn  người  được  muôn  đời 
chiêm ngưỡng Thánh Nhan ? Chừng nào đến 
được chỗ đó, rạng đông không còn vương chút 
bóng tối nào của đêm đã qua. Rạng đông từng 
gắng  sức  đạt  tới  chỗ  của  mình,  nên  tác  giả 
thánh  vịnh  mới  viết  :  Linh  hồn  tôi  khao  khát  
Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con  
được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan ? Rạng đông 
từng  vội  vàng  đi  đến  nơi  đã  biết,  nên  thánh 
Phaolô mới nói là người  ao ước được ra đi và 
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được ở với Đức Kitô. Thánh nhân còn nói :  Đối 
với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.

Xướng đáp Pl 1,3.6.9 

X Tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến 
anh em. 
• Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực 
hiện nơi anh em một việc tốt lành như thế, cũng 
sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến 
ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.

Đ Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến 
của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em 
được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều  lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 G 40,1-14 ; 42,16
Ông Gióp nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên 
Chúa.

Ánh sáng đã bùng lên trong tâm trí ông Gióp :  
ông nhận mình thua cuộc. Trước kia ông chỉ biết  
Thiên Chúa nhờ được nghe nói về Người thôi,  
giờ đây ông được thấy tận mắt, và ông đã hiểu.

Lời Chúa trong sách Gióp.
 
40 1 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông 
Gióp:
2 Hỏi rằng kẻ tranh luận với Đấng Toàn Năng, 
có gì để chỉ trích,
và kẻ kêu trách Thiên Chúa, có gì để trả lời?
3 Ông Gióp thưa lại ĐỨC CHÚA:
4 Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói 
chi để trả lời Ngài?
Con sẽ đưa tay lên che miệng.
5 Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,
có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!
LỜI THỨ HAI
6 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên 
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tiếng trả lời ông Gióp:
7 Hãy thắt chặt đai lưng như dũng sĩ,
Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời.
8 Phán quyết của Ta, phải chăng ngươi cố tình 
phá bỏ,
lên án Ta để biện minh cho mình?
9 Tay ngươi có mạnh như tay Thiên Chúa,
tiếng ngươi có vang như tiếng sấm của Người?
10 Hãy lấy quyền uy cao cả làm đồ trang sức,
lấy oai phong lẫm liệt làm áo che thân.
11 Hãy trút cơn thịnh nộ lôi đình,
trừng đôi mắt hạ đứa kiêu căng.
12 Hãy giương cặp mắt hạ nhục phường kiêu 
hãnh,
và đập tan tại chỗ bọn ác nhân.
13 Hãy đem cả bọn vùi dưới cát,
giam hết cả lũ trong nhà tù.
14 Bấy giờ chính Ta sẽ ca tụng ngươi,
vì tay phải ngươi sẽ giúp ngươi chiến thắng.
42 1 Ông Gióp thưa với ĐỨC CHÚA:
2 Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không 
thành tựu.
3 "Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan 
hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
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không còn được rõ ràng minh bạch? "
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
4 Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi 
đôi điều,
con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.
5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ 
người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.

Xướng đáp G 42,56 ; 40,5.4b 
X Lạy Chúa, trước kia con chỉ được biết về Ngài 
nhờ người ta nói lại ; nhưng giờ đây, chính mắt 
con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin 
rút lại, 
* trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. 
Đ Đã nói một lần, con không lặp lại nữa, có nói 
lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì ! Con sẽ 
đưa tay lên miệng. *

Bài đọc 2

Chúa thấu suốt mọi tư tưởng và ý hướng của 
lòng dạ con người
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Trích khảo luận của đức cha Banđuyn, giám 
mục Cantơbơri.

Chúa biết mọi tư tưởng và ý hướng trong lòng 
ta. HIển nhiên là ai suy nghĩ gì, ai toan tính gì, 
Người biết hết ; còn chúng ta thì chỉ những tư 
tưởng và ý hướng nào Người cho hiểu thấu nhờ 
ơn thông hểu, chúng ta mới biết nó là gì. Thần 
trí ở ngay trong con người cũng không biết được 
trọn vẹn những gì  ở trong con người.  Các tư 
tưởng  hữu ý  hay  vô  tình  đến  với  con  người, 
không phải lúc nào con người cũng ý thức được 
đúng theo thực chất của nó. Cả những tư tưởng 
hiển nhiên trước con mắt  trí  khôn,  con người 
cũng đâu hiểu thấu tường tận được, vì đôi mắt 
này đã ra mờ tối. 

Thật  vậy,  nhiều  khi  có  những điều  trước  mặt 
Thiên  Chúa  chẳng  phải  là  nhân  đức  đáng 
thưởng gì,  nhưng lại  được suy nghĩ riêng của 
chúng ta, hay được người khác hoặc tên cám dỗ 
khoác cho một bộ mặt đạo đức. Có những hành 
động bề ngoài  giống như nhân đức thật  hoặc 
giống như các nết xấu đang làm cho đôi mắt tâm 
hồn lệch lạc đi, rồi nhờ phép này thuật nọ, có thể 
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như đang khiến cho trí khôn không còn sắc bén 
nữa, nên nhiều khi các thực không tốt lại mang 
vẻ bề ngoài là tốt, và cái thực sự không xấu lại 
có vẻ bề ngoài là xấu : đó chính là thân phận 
khốn cùng và ngu dốt của chúng ta, thân phận 
rất đau thương và thật đáng khiếp sợ. 

Quả  vậy,  Kinh Thánh  chép  :  Có  những  con 
đường xem ra ngay thẳng nhưng rốt cục lại đưa  
đến  tử  vong.  Để  tránh  nguy  hiểm  đó,  thánh 
Gioan khuyên chúng ta rằng : Hãy cân nhắc các 
thần  khí  xem có  phải  bởi  Thiên  Chúa  không. 
Nhưng ai có thể cân nhắc các thần khí xem có 
phải  bởi  Thiên  Chúa  hay  không,  nếu  không 
được Thiên Chúa ban cho ơn phân biệt các loại 
thần khí để có khả năng thẩm định các tư tưởng, 
cảm tình,  ý  hướng một  cách tinh  tế  và  chính 
xác ? Thế mà ơn biện phân lại  là nguồn phát 
sinh mọi nhân đức  ai cũng cần phải có  hoặc là 
để chỉ vẽ cho người khác biết cách sống, hoặc 
là để định hướng và điều khiển đời  sống của 
chính mình.
 
Đối với các việc phải làm, ta sẽ suy nghĩ đúng 
khi thuận theo ý Thiên Chúa, ta sẽ có ý ngay 
lành  khi  chỉ  hướng  về  Người.  Tóm  lại,  trong 
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cuộc sống của ta,  hết  mọi  hành  vi  của ta  sẽ 
trong sáng nếu con mắt ta đơn sơ. Mắt đơn sơ 
sẽ vừa là mắt,  vừa đơn sơ khi,  nhờ suy nghĩ 
đúng, nó thấy việc phải làm, và nhờ có ý ngay 
lành, nó hành động cách đơn sơ chứ không gian 
xảo. Suy nghĩ đúng không đi đôi với sai lầm ; ý 
ngay lành thì  loại  trừ  giả  dối.  Biện  phân đích 
thực chính là vừa suy nghĩ đúng, vừa có ý ngay 
lành.  
Vậy cần làm mọi  việc  dưới  ánh sáng của ơn 
biện phân, nghĩa là hành động trong Thiên Chúa 
và trước mặt Thiên Chúa.

Xướng đáp Mk 6,8 ; Tv 35 (37),3

X Hỡi người, bạn được nói cho hay điều nào là 
tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn :
• đó  chính  là  thực  thi  công  bình,  quý  yêu 
nhân nghĩa, và khiêm nhường đi với Thiên Chúa 
của bạn.
Đ Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì 
sẽ  được ở  trong  đất  nước và  sống  yên  hàn. 
Điều Chúa chờ đợi bạn *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều  lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 G 42,7-17
Thiên Chúa cho ông Gióp được toại nguyện

Sau bao nhiêu  gian  nan đau khổ người  công  
chính  tìm  lại  được  của  cải  và  danh  tiếng,  đó  
không phải là chuyện diễn ra mỗi ngày. Nhiều  
thế kỷ sau sách Gióp, Chúa Kitô sẽ dạy chúng  
ta rằng : Phúc thay ai khóc lóc, vì họ sẽ được  
Thiên Chúa ủi an.

Lời Chúa trong sách Gióp.

7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, ĐỨC 
CHÚA phán với ông Êliphát, người Têman: "Ta 
bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người 
bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không 
nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 

8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và 
bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các 
ngươi  hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các 
ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho 
các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử 
với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các 
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ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về 
Ta như Gióp, tôi tớ của Ta." 9 Vậy ông Êliphát 
người  Têman,  ông Binđát  người  Suác và ông 
Xôpha  người  Naamát,  đã  đi  làm  những  điều 
ĐỨC CHÚA phán với họ. ĐỨC CHÚA đã đoái 
nhìn đến ông Gióp.

10 Vậy ĐỨC CHÚA đã khôi  phục tài  sản cho 
ông Gióp, khi ông chuyển cầu cho các bạn của 
mình. ĐỨC CHÚA đã tăng gấp đôi những gì ông 
Gióp đã có trước kia. 11 Tất cả anh em, chị em 
ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng 
ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an 
ủi ông về tất cả tai  hoạ ĐỨC CHÚA đã giáng 
xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng 
bạc và  một  chiếc  nhẫn vàng.  12  ĐỨC CHÚA 
giáng phúc cho những năm cuối  đời  của ông 
Gióp  nhiều  hơn  trước  kia.  Ông  có  mười  bốn 
ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi 
bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy 
con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ 
nhất là "Bồ Câu", cô thứ hai là "Hoa Quế" và cô 
thứ  ba  là  "Phấn  Thơm".  15  Trong  khắp  xứ, 
người ta không sao tìm được những thiếu nữ 
xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô 
đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em 



MỤC LỤC

trai.
16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm 
bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu 
chắt đến bốn đời. 17 Ông Gióp đã qua đời và 
tuổi thọ của ông rất cao.

Xướng đáp x. G 42,7.8

X Đức Chúa phán với ông Êliphát : "Ngươi và 
người bạn của ngươi đã không nói đúng đắn về 
Ta như Gióp, tôi tớ của Ta,
• Gióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi.

Đ Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các 
ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi." *

Bài đọc 2

Con đường phải theo để đạt tới  sự sống đích 
thực

Trích bài diễn giải của thánh Tôma Aquinô, 
linh mục, về Tin Mừng theo thánh Gioan.
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Con đường, chính là Dức Kitô, nên Người nói : 
Chính Thầy là con đường.  Quả nhiên điều đó 
thật hữu lý, vì nhờ Người mà chúng ta đến cùng 
Chúa Cha. 

Nhưng con đường ấy không tách rời,  mà gắn 
liền với đích điểm, nên Người nói thêm : Thầy là 
sự thật và là sự sống. Như vậy, Người vừa là 
con đường, vừa là đích điểm : là con đường xét 
theo nhân tính, là đích điểm xét theo thần tính. 
Vậy, vì là con người, Người nói : Chính Thầy là 
con đường, còn là vì Thiên Chúa, Người thêm : 
Thầy là sự thật và là sự sống. Hai từ này thật 
thích hợp để chỉ đích điểm của con đường. 

Bởi chưng đích điểm của con đường đó là cứu 
cánh con người mong đạt tới. Mà con người thì 
đặc biệt  mong ước hai  điều này :  thứ nhất là 
được biết sự thật : đây là đặc tính riêng của con 
người. Thứ hai là được hiện hữu mãi : đây là 
điều chung cho hết mọi loài. Nhưng Đức Kitô là 
con đường phải theo để đạt tới chỗ nhận biết sự 
thật,  vì  chính Người  là  sự thật  :  Xin dạy con 
đường lối  Ngài,  lạy  Chúa,  để  con  vững bước 
theo chân lý của Ngài. Đức Kitô là con đường 
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phải theo để đạt tới sự sống, vì chính Người là 
sự sống :  Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi  
sống.
 
Vậy Người đã dùng hai từ sự thật và sự sống để 
chỉ đích điểm của con đường này. Đó là hai điều 
đã nói trên đây về Đức Kitô : trước tiên, chính 
Người là sự sống, vì  ở nơi Người là sự sống ; 
thứ đến, chính Người là sự thật, vì Người là ánh 
sáng cho nhân loại, mà ánh sáng là sự thật. 

Vậy nếu bạn hỏi là phải đi qua đâu, thì xin hãy 
đón  nhận  Đức  Kitô,vì  chính  Người  là  con 
đường :  Đây là con đường, hãy đi theo đó. Và 
thánh Âutinh nói : Hãy đi qua con người và bạn 
sẽ đạt tới Thiên Chúa. Đi khập khiễng mà đúng 
đường  còn  hơn  là  đi  nhanh  đi  khoẻ  mà  trật 
đường. Người đi khập khiễng mà đúng đường 
thì dù tiến chậm, cũng mỗi ngày mỗi gần đích 
diểm hơn. Đang khi đó, người đi trật đường thì 
càng chạy nhanh bao nhiêu,  càng xa rời  đích 
điểm bấy nhiêu. 

Nếu bạn hỏi bạn sẽ tới đâu, thì xin hãy gắn bó 
với Đức Kitô, vì chính Người là sự thật chúng ta 
đang khát khao đạt tới  :  Miệng ta nói sự thật. 
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Còn nếu bạn hỏi bạn sẽ được ở đâu, thì xin hãy 
gắn bó với Đức Kitô, vì chính Người là sự sống : 
Vì ai gặp được Ta là gặp sự sống, và hưởng ân 
lộc Đức Chúa ban cho. 

Vậy hãy gắn bó với Đức Kitô, nếu bạn muốn an 
toàn : bạn không thể nào lầm đường lạc lối, vì 
chính Người  là  con đường.  Cho nên phàm ai 
gán bó với Người, sẽ không cùng đường bí lối, 
nhưng sẽ đi vào con đường thẳng tắp. Người ấy 
cũng không thể nào bị lừa dối, vì chính Người là 
sự thật toàn vẹn. Người đã nói :  Tôi sinh ra và 
đã đến thế gian vì điều này : đó là để làm chứng  
cho sự thật. Người ấy cũng không thể bị bẽ mặt 
hổ ngươi, vì chính Người là sự sống và là Đấng 
ban sự sống, như Người đã nói : Tôi đến để cho 
đàn chiên được sống và sống cho dồi dào.

Xướng đáp G 42,10b.11ab.12a ; 1 Cr 10,13b

X Đức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp 
đã có trước kia. Tất cả anh em cùng bạn bè đã 
đến an ủi ông ;
• Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối 
đời của ông Gióp, nhiều hơn trước kia.
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•
Đ Thiên  Chúa  là  Đấng  trung  tín  :  Người  sẽ 
không để anh em bị thử thách quá sức ; nhưng 
khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết 
thúc tốt đẹp. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài 
thật  khôn ngoan, tất  cả đều xảy ra như Chúa 
muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban 
muôn điều  lợi  ích  cho chúng con.  Chúng con 
cầu xin
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TUẦN 10 TN
TUẦN 10 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY
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TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Sau các sách Giáo Huấn,  trong sáu tuần liên  
tiếp, chúng ta sẽ đọc những cuốn sách ghi lại  
lịch sử cứu độ. Đây không phải là những cuốn 
sách "lịch sử" hiểu theo nghĩa hiện đại. Nếu các  
sách  này  kể  lại  cho  chúng  ta  những  biến  cố  
trong lịch sử dân Ítraen, thì không phải để giúp 
chúng ta biết những câu chuyện khách quan và  
khoa học của các biến cố đó, cho bằng dùng  
các biến cố đó để làm nổi bật một chân lý thần  
học. Đó là Thiên Chúa trung thành với giao ước  
của  Người,  và  trải  qua  lịch  sử,  Người  không  
ngừng giáo dục dân Người, bằng cách làm cho 
dân  Người  ngày  càng  nhận  thức  hơn  tình  
thương cũng như những đòi hỏi của Người. Mỗi  
biến  cố  đều  được  giải  thích  như  một  phần  
thưởng hay một hình phạt dành cho dân Ítraen  
trung thành hay đắc tội. Chính nhờ các tác giả  
vừa là sử gia vừa là ngôn sứ này mà chúng ta  
hiểu được lịch sử của dân Thiên Chúa như một  
"lịch sử thánh". 

Dẫn vào sách Giôsuê
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Trong bối cảnh vừa nói, sách Giôsuê có một tầm 
quan trọng đặc biệt. Nếu Thiên Chúa đã dùng 
các việc lạ lùng cao cả của cuộc Xuất Hành mà  
giáo dục dân của Người, thì sách Giôsuê cho ta  
thấy rằng Thiên Chúa đã hoàn tất việc giáo dục  
đó khi thực hiện đầy đủ những lời Người đã hứa  
với ông Môsê và với dân của Người tại núi Xinai.  
Trong một câu chuyện được viết dưới văn thể  
anh hùng ca, tác giả cho ta thấy dân này chiếm 
đất hứa dưới sự hướng dẫn của một người hùng  
hoàn toàn nhận thức rằng người cầm đầu cuộc 
chiến này chính là Thiên Chúa. 
 
Đây là một cách nhìn chung chung, không được  
tinh tế lắm (thử so sánh với bức tranh hiện thực  
hơn của chương đầu sách các Thủ lãnh chẳng  
hạn), nhưng đây lại chính là cách nhìn của đức  
tin : chính nhờ Chúa mà dân Người chiến thắng,  
chỉ  có tội  lỗi  con người mới giới  hạn các hiệu  
quả của chiến thắng này mà thôi. Các tác giả  
các sách Giáo Huấn, nhất là các thánh vịnh đã  
ca ngợi những biến cố trên đây như đã ca ngợi  
các biến cố Xuất Hành, và nhờ đó mà tìm được  
sức mạnh giúp mình bó với đức tin. Tuy nhiên  
Đất  Hứa  không phải  là  ân  huệ  cao  quý  nhất  
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Thiên Chúa ban cho dân Người. Có chăng miền  
đất đó giúp chúng ta hôm nay xác tín rằng cộng  
đoàn tín hữu có thể tin tưởng tiến bước về một  
thế giới mới mà Đấng Toàn Năng đã chuẩn bị  
cho  mình.  Chính  nhờ  bước  theo  Chúa  Giêsu  
(tên Chúa Giêsu là cách người Hylạp viết chữ  
Giôsuê) mà chúng ta tiến tới cuộc gặp gỡ đầy  
hứa hẹn đó.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Hc 46,1-12
Giôsuê,  người  chiến  sĩ  can  trường  và  người 
trung gian đầy thế lực.

Một thời gian dài sau các ngôn sứ, đến lượt các  
bậc khôn ngoan của dân Ítraen, các ngài cũng  
đã có được một khái niệm về lịch sử thánh. Sau  
đây là khuôn mặt tinh thần của ông Giôsuê như 
đã được ghi lại vào năm 200 trước CN. Dĩ nhiên  
ông là một chiến sĩ, nhưng trên hết mọi sự ông  
là  phát  ngôn  viên  của  Thiên  Chúa,  có  trách  
nhiệm giáo dục dân của Người.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.

1 Ông Giôsuê, con ông Nun là một chiến sĩ dũng 
cảm,là ngôn sứ kế vị ông Môsê.Ông thật vĩ đại 
xứng với tên mình,vì  ông đã cứu thoát  những 
người được chọn,đã trừng phạt những thù địch 
nổi  dậy chống ông,để cho Ítraen được hưởng 
phần gia nghiệp.2 Ông hiển hách dường nào, 
khi  vung tay lênvà tuốt  gươm ra để đánh các 
thành.
3 Trước ông, nào có ai đã được như vậy ?
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Chính ông đã chỉ  huy các trận chiến của Đức 
Chúa.
4 Há chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng 
lại và một ngày lại hoá thành hai ?

5 Ông kêu cầu Đấng Tối Cao, Đấng quyền năng 
khi ông bị quân thù bao vây tứ phía.Đức Chúa vĩ 
đại đã lắng nghe ông,Người cho mưa đá ào ào 
đổ xuống.6 Ông xông vào đoàn quân thù địch
và  trên  triền  dốc,  ông  diệt  hết  đối  phương,
để chư dân biết quân đội ông được trang bị thế 
nào,vì  ông  chiến  đấu  trước  mặt  Đức  Chúa.
7 Quả thật, ông Giôsuê hằng gắn bó với Đấng 
quyền năngvà trong thời ông Môsê, ông đã tỏ ra 
trung tín,khi chính ông cũng như ông Calếp, con 
ông  Giơphunne,đứng  ra  đương  đầu  với  cộng 
đồng,ngăn  cản  không  để  dân  phạm  tội,
làm im bặt những tiếng xì xầm không hay.

8 Vì thế, trong số sáu trăm ngàn bộ binh,chỉ có 
hai ông là được cứu thoát để đưa dân vào phần 
gia  sản,  vào  đất  tràn  trề  sữa  và  mật.
9 Đức Chúa đã ban cho ông Calếp sức mạnh,
cường  tráng  mãi  trong  suốt  tuổi  già.
Người  cho  ông  trèo  lên  nơi  cao  trong  xứ
và  cho  dòng  dõi  ông  được  giữ  làm  gia  sản.
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10 Như thế, mọi con cái Ítraen thấy được rằng
đi theo Đức Chúa là điều tốt.

11  Các thủ  lãnh,  mỗi  vị  theo  danh nghĩa  của 
mình, là những người không đem lòng tôn thờ 
ngẫu  tượng,  không  quay  lưng  phản  bội  Đức 
Chúa. Nhớ đến các ngài là phải dâng lời chúc 
tụng!
12 Ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ngài 
lại  nở hoa !  Ước chi  tên  tuổi  của những con 
người hiển hách này được lưu truyền nơi con 
cháu  !

Xướng đáp Hc 46,5.3a.4a

X Ông kêu cầu Đấng Tối Cao, Đấng quyền năng 
khi ông bị quân thù bao vây tứ phía.
• Đức Chúa vĩ đại đã lắng nghe ông. Người 
cho mưa đá ào ào đổ xuống.

Đ Trước ông, nào có ai đã được như vậy ? Há 
chẳng phải nhờ tay ông mà mặt trời đứng lại ? *

Bài đọc 2
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Tôi không muốn đẹp lòng người ta, mà đẹp lòng 
Thiên Chúa

Mở  đầu  thư  của  thánh  Inhaxiô  Antiôkhia, 
giám mục, tử đạo, gửi tín hữu Rôma.

Tôi, Inhaxiô, cũng gọi là Thêôphôrô, kính gửi Hội 
Thánh  đã  được  Chúa  Cha  chí  thánh  và  Đức 
Kitô, Con Một Người, mở lượng hải hà thương 
xót. Đây chính là Hội Thánh được yêu thương 
và soi sáng theo Đấng đã muốn cho muôn loài 
người  hiện  hữu  đúng  theo  tình  yêu  của  Đức 
Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta.  Đây  cũng  là  Hội 
Thánh đứng đầu tại vùng Rôma, xứng đáng với 
Thiên  Chúa,  xứng  đáng  được  vinh  dự,  xứng 
đáng được xưng tụng là diễm phúc, xứng đáng 
được ngợi khen, xứng đáng được Thiên Chúa 
đáp lời cầu xin khẩn nguyện, rất mực trung tín, 
và đứng đầu toàn thể cộng đoàn bác ái, nơi giữ 
luật Đức Kitô và được niêm ấn danh Chúa Cha. 
Xin chào thăm Hội Thánh nhân danh Đức Giêsu 
Kitô, Con Một Chúa Cha. Cầu chúc cho những 
ai gắn bó xác hồn với mọi huấn lệnh của Người, 
những ai  vẫn  đầy  tràn  ơn  Thiên  Chúa và  đã 
sạch mọi tì vết lây nhiễm từ bên ngoài, được dồi 
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dào phúc lành mọi  mặt  trong Đức Giêsu Kitô, 
Thiên Chúa chúng ta. 

Tôi cầu nguyện và Chúa đã ban cho tôi được 
gặp mặt anh em, được thấy anh em đang đẹp 
lòng Thiên Chúa. Ơn này, tôi đã kiên trì cầu xin. 
Dầu đang bị xiềng xích trong Đức Kitô Giêsu, tôi 
vẫn hy vọng được đến chào thăm anh em, nếu 
Chúa muốn cho tôi xứng đáng đi dến cùng. Sự 
việc đã bắt đầu tốt đẹp, chỉ còn chuyện tôi có 
được Chúa thương cho lãnh phần phúc của tôi 
mà chẳng gặp trở ngại gì hay không. Tôi sợ lòng 
bác ái của anh em sẽ làm hại tôi. Vì điều anh em 
đang muốn làm, anh em sẽ làm được dễ dàng 
thôi ; nhưng nếu anh em không buông tha tôi, thì 
tôi  khó  lòng  được  về  với  Thiên  Chúa.  
Tôi không muốn anh em làm đẹp lòng người ta, 
nhưng đẹp lòng Thiên Chúa như anh em vẫn 
thường làm. Vì chưng, tôi thì sẽ không còn cơ 
hội nào khác để về cùng Thiên Chúa, còn anh 
em, nếu anh em chịu làm thinh, thì anh em cũng 
sẽ không có thể làm được gì tốt đẹp hơn nữa. 
Nếu anh em chịu làm thinh về tôi, tôi sẽ trở nên 
lời của Thiên Chúa ; bằng nếu anh em thương 
phần xác thịt của tôi, thì tôi lại chỉ là một tiếng 
kêu. Anh em đừng dành cho tôi cái gì khác hơn 
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là cứ để tôi được hiến tế cho Thiên Chúa, đang 
lúc bàn thờ đã sẵn đây rồi. Như vậy, trong đức 
ái,  anh  em sẽ  trở  thành  một  ca  đoàn  hát  ca 
Chúa Cha trong  Đức Giêsu Kitô  rằng :  Thiên 
Chúa đã đoái thương chọn giám mục Xyri này 
mà đem từ phương mặt trời mọc sang hướng 
mặt trời lặn. Tốt đẹp biết bao được lặn khỏi thế 
gian này mà về cùng Thiên Chúa, rồi được mọc 
lên trong Người.

Xướng đáp P1 1,21 ; Gl 6,14 

X Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một 
mối lợi. 
• Ước chi  tôi  chẳng  hãnh  diện  về  điều  gì, 
ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
 
Đ Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 
vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. * 

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
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Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
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Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Gs 1,1-18

Thiên Chúa đã ở với ông Giôsuê như Người đã 
ở với ông Môsê

"Mạnh bạo lên ! Can đảm lên !", đó là điệp khúc  
của bài đọc này, điệp khúc dân Thiên Chúa lặp  
đi lặp lại không bao giờ chán với người lãnh đạo  
mới của mình.

Lời Chúa trong sách Giôsuê.
1 Sau khi tôi trung ĐỨC CHÚA là ông Môsê qua 
đời, ĐỨC CHÚA phán với con ông Nun là ông 
Giôsuê, phụ tá của ông Môsê: 2 "Môsê, tôi trung 
của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy! 
Và cùng với tất cả dân này, qua sông Giođan, 
mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái 
Ítraen. 3 Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì 
Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán 
với Môsê. 4 Từ sa mạc và dãy Libăng kia cho 
đến Sông Cả, nghĩa là sông Êuphơrát, tất cả xứ 
người Khết, và cho đến Biển Lớn, phía mặt trời 
lặn: đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. 5 Mọi ngày 
đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước 
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mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với 
Môsê; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không 
ruồng bỏ ngươi.

6 "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi 
sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất 
mà Ta đã thề với cha ông chúng là Ta sẽ ban 
cho chúng. 7 Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo 
và rất can đảm, để lo thi hành tất cả Lề Luật, mà 
Môsê  tôi  trung  của  Ta  đã  truyền  dạy  ngươi. 
Đừng đi trệch bên phải bên trái, ngoài Lề Luật, 
để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi 
tới. 8 Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng 
ngươi; và ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày 
đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó; 
vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường 
đời,  vì  như thế ngươi sẽ thành công. 9 Mạnh 
bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta 
đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng 
sợ hãi, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, 
sẽ ở với  ngươi  bất  cứ nơi  nào ngươi  đi  tới."
10 Ông Giôsuê truyền lệnh sau đây cho các ký 
lục trong dân: 11 "Các anh hãy rảo khắp trại và 
truyền cho dân: Hãy chuẩn bị lương thực, vì còn 
ba ngày nữa anh em sẽ qua sông Giođan kia để 
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vào chiếm đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh em, cho anh em chiếm hữu."

12 Rồi ông Giôsuê nói với những người trong 
chi  tộc  Rưuvên,  chi  tộc  Gát  và  nửa  chi  tộc 
Mơnase: 13 "Anh em hãy nhớ điều ông Môsê, 
tôi trung của ĐỨC CHÚA, đã truyền cho anh em: 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, cho anh 
em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em 
đất này. 14 Đàn bà, con trẻ và các đàn vật của 
anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Môsê đã ban 
cho anh em bên kia sông Giođan; còn anh em, 
tất cả các dũng sĩ, hãy võ trang đầy đủ mà qua 
trước anh em mình và trợ lực cho họ, 15 cho 
đến khi ĐỨC CHÚA ban cho anh em cũng như 
anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho 
đến khi chính họ cũng chiếm hữu phần đất mà 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, ban cho 
họ. Bấy giờ anh em sẽ trở về phần đất mà anh 
em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần 
đất mà ông Môsê, tôi trung của ĐỨC CHÚA, đã 
ban cho anh em bên kia sông Giođan, phía mặt 
trời mọc." 16 Họ trả lời ông Giôsuê: "Mọi điều 
ngài truyền chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm; mọi 
nơi  ngài  sai  chúng  tôi  đi,  chúng  tôi  sẽ  đi.  17 
Chúng tôi  đã  nghe  lời  ông  Môsê  thế  nào,  thì 



MỤC LỤC

chúng tôi  cũng sẽ nghe lời  ngài  như vậy.  Chỉ 
cầu mong ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, ở 
với  ngài,  như đã ở với  ông Môsê! 18 Kẻ nào 
chống lại mệnh lệnh của ngài, không nghe bất 
cứ lời nào ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. 
Chỉ có điều là ngài phải mạnh bạo và can đảm! "

Xướng đáp x. G 1,5b.6 ; x. Đnl 31,20a

X Đức Chúa phán : "Ta sẽ ở với ngươi như Ta 
đã ở với Môsê.
• Mạnh  bạo  lên,  can  đảm  lên  !  Vì  chính 
ngươi sẽ đưa dân Ta vào miền đất tràn trề sữa 
và mật.
Đ Đừng sợ hãi, Ta sẽ ở với ngươi bất cứ nơi 
nào ngươi đi tới, Ta sẽ không bỏ rơi ngươí." *

Bài đọc 2

Ước gì tôi  không chỉ mang danh Kitô hữu mà 
thật sự là Kitô hữu

Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám 
mục, tử đạo, gửi tín hữu Rôma.
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Anh em đã không bao giờ ngăn cản, nhưng đã 
khuyên dạy người khác sẵn sàng tử đạo. Vậy, 
tôi muốn rằng những điều anh em dạy bảo vẫn 
còn giá trị đối với tôi. Chỉ xin anh em cầu xin cho 
tôi được sức mạnh bề trong cũng như bề ngoài, 
để không những chỉ  nói  mà thực sự muốn tử 
đạo ; ước gì tôi không chỉ mang danh Kitô hữu 
mà là Kitô hữu đích thực. Quả vậy, có thực sự là 
Kitô hữu, tôi mới được gọi là Kitô hữu và tôi chỉ 
là tín hữu trung thành, khi không còn xuất hiện ở 
trần gian này nữa. Không có cái gì tốt chỉ do bề 
ngoài.  Vì  khi  về lại  với  Chúa Cha,  chính Đức 
Giêsu Kitô mới tỏ mình ra là Thiên Chúa chúng 
ta rõ ràng hơn. Khi bị thế gian ghen ghét thì đích 
thị  là  công trình  của Thiên Chúa cao cả,  chứ 
không  do  sức  thuyết  phục  của  loài  người.  
Tôi viết cho mọi giáo đường và báo cho cho tất 
cả biết rằng tôi vui lòng chết vì Thiên Chúa, miễn 
là anh em đừng cản trở tôi. Tôi nài xin anh em 
đừng tỏ lòng ưu ái không đúng lúc đối với tôi. 
Cứ để tôi làm mồi cho thú dữ, hầu nhờ chúng 
mà tôi được về với Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì 
của Thiên Chúa. Chớ gì tôi được răng thú dữ 
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nghiền nát để trở nên tấm bánh tinh tuyền của 
Đức Kitô.
 
Tốt hơn anh em hãy vuốt ve thú dữ, để chúng 
nên  mồ chôn  tôi,  không  chừa lại  một  chút  gì 
thuộc về thân xác  tôi,  để khi  yên giấc  rồi,  tôi 
không còn gây phiền hà cho ai nữa. Bấy giờ, tôi 
sẽ là môn đệ thật của Đức Kitô, vì ngay cả thân 
xác tôi, thế gian cũng không còn nhìn thấy nữa. 
Anh em hãy khẩn nài Đức Kitô cho tôi, để nhờ 
những hình khổ này, tôi trở nên của lễ đích thực 
dâng lên Thiên Chúa.  Tôi  không muốn truyền 
lệnh  cho  anh  em  như  thánh  Phêrô  và  thánh 
Phaolô. Các ngài là Tông Đồ, còn tôi là người bị 
kết án. Các ngài là những người tự do, còn tôi 
cho tới lúc này, tôi chỉ là nô lệ. Nhưng nếu tôi 
được tử đạo, tôi sẽ là người được giải phóng mà 
thuộc về Đức Kitô, và trong Người, tôi sẽ được 
chỗi dậy làm người tự do. Hiện nay trong cảnh 
xiềng xích, tôi học cho biết không ham muốn gì 
nữa.
 
Từ Xyri cho đến Rôma, tôi phải chiến đấu với 
những con  thú,  trên  đất  cũng như dưới  biển, 
ngày cũng như đêm, tôi bị xiềng xích vào mười 
con báo, đó là một tiểu đội lính. Càng xử tốt với 
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chúng,  thì  chúng càng ra  tệ  hơn.  Nhờ những 
ngược đãi của chúng, tôi càng trở nên môn đệ 
của Đức Kitô hơn ; nhưng không phải vì thế mà 
tôi  được  kể  là  người  công  chính.  Ước  gì  tôi 
được gặp các thú dữ đã dành sẵn để ăn thịt tôi. 
Tôi mong chúng mau xông vào tôi. Tôi sẽ nhử 
chúng  cho  chúng  mau  ngấu  nghiến  tôi,  chứ 
không như một số vị chúng sợ không dám đụng 
tới.  Nếu chúng không chịu,  tôi  sẽ  thúc  chúng 
đến. Xin anh em tha lỗi cho tôi, tôi biết điều gì có 
ích cho tôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu là môn đệ 
Chúa. Đừng có chi hữu hình hay vô hình xâm 
chiếm lòng tôi, khiến tôi không đạt tới Đức Kitô. 
Ước gì lửa thiêu, thập giá, thú dữ, hình khổ xé 
xác, đánh giập xương, chặt chân tay, băm thây 
và những cực hình ma quỷ bày ra đều ập xuống 
trên tôi,  miễn sao tôi  được về với  Đức Giêsu 
Kitô.

Xướng đáp Gl 2,19.20

X Tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên 
Chúa ; hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống 
trong niềm tin vào Con Thiên Chúa,
• Người đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.
Đ Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập 
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giá ; tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là 
Đức Kitô sống trong tôi. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Gs 2,1-24
Cô Rakháp : người tiên báo Hội Thánh

Nỗi kinh hoàng của Thiên Chúa ập xuống trên  
các kẻ thù của dân Ít–raen, đó là đề tài thường  
gặp trong các câu chuyện được viết  theo thể  
anh hùng ca.

Lời Chúa trong sách Giôsuê.
 
1 Từ Síttim, ông Giôsuê, con ông Nun, bí mật 
sai hai người do thám và nói: "Hãy đi xem vùng 
đất và thành Giêrikhô." Họ đã đi và vào một nhà 
một kỹ nữ tên là Rakháp; họ nằm lại đó. 2 Người 
ta  nói  với  vua Giêrikhô:  "Đêm vừa rồi,  có  vài 
người  trong  số  con  cái  Ítraen  đã  vào  đây  để 
thăm dò vùng đất này." 3 Vua Giêrikhô sai người 
đến nói với cô Rakháp: "Hãy dẫn ra đây những 
người đã đến với ngươi, đã vào nhà ngươi, vì 
họ đã đến thăm dò toàn vùng đất này." 4 Nhưng 
người đàn bà đem hai người kia đi giấu, rồi nói: 
"Phải, những người ấy có đến với tôi, nhưng tôi 
không biết  họ từ đâu đến. 5 Lúc chập tối,  khi 
cửa thành sắp đóng, thì những người ấy đi ra. 
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Tôi không biết họ đi đâu. Các ông hãy mau mau 
đuổi theo họ thì sẽ bắt kịp."

6 Rồi cô ta đem họ lên sân thượng và giấu họ 
dưới đống cây gai cô đã xếp ở đó. 7 Các người 
kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông 
Giođan cho đến chỗ lội qua sông. Và người ta 
đóng cửa thành lại, sau khi những kẻ đuổi theo 
đã ra khỏi đó.

8 Họ chưa kịp nằm xuống,  thì  cô Rakháp lên 
gặp họ trên sân thượng. 9 Cô nói với họ: "Tôi 
biết ĐỨC CHÚA đã ban cho các ông đất này, tôi 
biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên 
chúng tôi, và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời 
hốt hoảng trước mặt các ông. 10 Vì chúng tôi 
nghe đồn là ĐỨC CHÚA đã làm cạn Biển Sậy 
trước mặt  các ông khi  các ông ra khỏi  Aicập; 
chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông 
đã làm cho hai vua Emôri là Xikhôn và Ốc, mà 
các ông đã tru hiến ở bên kia sông Giođan. 11 
Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi 
sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ 
khí  trước mặt  các  ông,  vì  ĐỨC CHÚA,  Thiên 
Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời 
cao cũng như nơi đất thấp. 12 Vậy bây giờ, xin 
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các ông hãy nhân danh ĐỨC CHÚA mà thề với 
tôi là: bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, 
thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử 
với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc 
chắn, 13 đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các 
anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ 
được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết."
14 Những người ấy nói với cô Rakháp: "Chúng 
tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người 
tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào ĐỨC CHÚA ban 
đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình 
chữ tín mà đối xử với cô." 15 Bấy giờ, từ cửa sổ 
cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách 
tường thành và cô ở ngay trong tường thành. 16 
Cô nói với họ: "Các ông hãy đi về phía núi, kẻo 
những người đuổi theo bắt được các ông. Các 
ông cứ ẩn núp ở đấy ba ngày cho đến khi chúng 
trở về. Sau đó, các ông cứ đường mình mà đi." 
17 Họ nói với cô: "Đây là cách chúng tôi sẽ giữ 
lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề: 18 Khi nào 
chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ điều 
này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống, rồi 
cô sẽ tập họp trong nhà, bên cạnh cô: cha mẹ, 
các anh chị em và cả nhà cha cô. 19 Bấy giờ, ai 
bước  qua  cửa  nhà  cô  mà  ra  ngoài,  thì  máu 
người ấy sẽ đổ xuống đầu người ấy, chúng tôi 
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vô can. Nhưng người nào ở trong nhà với cô, thì 
máu người ấy sẽ đổ xuống đầu chúng tôi, nếu 
có  ai  tra  tay  hại  người  ấy.  20  Cô  mà  tiết  lộ 
chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ khỏi phải giữ 
lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề." 21 Cô ấy 
nói: "Mong được như lời các ông đã nói! " Rồi cô 
để họ đi, và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa 
sổ.

22 Họ lên đường và tiến về phía núi. Họ ở lại đó 
ba ngày cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. 
Những  người  này  đã  đi  lùng  họ  trên  cả  con 
đường ấy mà không tìm được. 23 Hai người kia 
trở về: họ xuống núi, qua sông Giođan, rồi tới 
gặp ông Giôsuê, con ông Nun, và thuật lại cho 
ông mọi việc đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với 
ông Giôsuê: "ĐỨC CHÚA đã nộp tất cả miền đất 
ấy vào tay chúng ta, và mọi dân cư ở đó đều 
rụng rời hốt hoảng trước mặt chúng ta."

Xướng đáp Gc 2,24-26 ; Dt 11,31

X Nhờ hành động mà con người được nên công 
chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 
Há chẳng phải nhờ hành động mà cô Rakháp đã 
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được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả 
và đưa họ đi lối khác sao ?
• Thật thế, một thân xác không hơi thở là một 
xác chết ; cũng vậy, đức tin không có hành động 
là đức tin chết.
Đ Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Rakháp đã không phải 
chết cùng với quân phản nghịch, vì cô đã hoà 
nhã tiếp đón những người do thám. *

Bài đọc 2

Trong tôi, lòng yêu mến sự đời đã bị đóng đinh 
vào thập giá

Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám 
mục, tử đạo, gửi tín hữu Rôma.

Vui thứ trần gian chẳng ích gì, vương quốc đời 
này cũng chẳng lợi  ích gì cho tôi.  Đối  với tôi, 
chết trong Đức Kitô Giêsu thì còn hơn trị vì cả 
trăm cõi. Tôi kiếm tìm Đấng đã chết cho chúng 
ta ; tôi mong mỏi Đấng sống lại vì chúng ta. Đã 
đến giờ tôi được sinh ra để hưởng sự sống đời 
đời.  Xin anh em hãy buông tha tôi,  đừng cản 
không cho tôi sống đời sống ấy, đừng muốn cho 
tôi phải chết muôn đời. Tôi đang khao khát được 
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thuộc về Thiên Chúa, xin dừng nộp tôi cho thế 
gian, đừng đem vật chất ra quyến rủ tôi. Hãy để 
tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi 
ánh sáng, tôi mới thực là người. Hãy để tôi bắt 
chước Chúa tôi  mà chịu khổ nạn. Ai  có Chúa 
trong lòng, người ấy mới hiểu tôi muốn gì, mới 
thông cảm với tôi, vì biết được những gì đang 
thôi thúc tôi. 

Thủ lãnh thế gian này muốn cướp lấy tôi, muốn 
làm cho ý chí tôi ra hư hoại không còn khát khao 
Thiên  Chúa  nữa.  Vậy  đừng  ai  trong  anh  em 
đang có mặt đây giúp nó làm gì. Đúng hơn hãy 
đứng về phía tôi  và đó cũng là đứng về phía 
Thiên Chúa. Còn ham sự đời thì đừng nói đến 
Đức Giêsu Kitô. Đừng ôm ấp trong lòng ý dịnh 
ghét bỏ tôi. Nếu tôi đến tận nơi mà xin anh em 
điều gì, đừng có tin. Tốt hơn, hãy tin những gì 
tôi đang viết cho anh em. Tôi viết cho anh em 
lúc  đang  còn  sống,  nhưng  cũng  đang  mong 
chết. Lòng yêu mến sự đời đã bị đóng đinh vào 
thập giá và trong tôi, lửa đam mê đã tắt hẳn rồi. 
Trong tôi, một dòng nước rì rào cứ bảo lòng tôi : 
“Về nhà Chúa đi !” Tôi không ham đồ ăn thức 
uống sẽ hư thối,  cũng chẳng thích lạc thú đời 
này.  Tôi  muốn được ăn bánh Thiên Chúa, đó 
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chính là thịt  Đức Giêsu Kitô,  Đấng đã sinh ra 
trong  dòng  tộc  vua  Đavít.  Và  tôi  muốn  được 
uống máu Đức Giêsu Kitô,  Đấng là chính tình 
yêu chẳng hư hao bao giờ.
 
Tôi  không  muốn  sống  như  người  phàm nữa. 
Nhưng có được như vậy hay không là tuỳ anh 
em. Tôi xin anh em hãy bằng lòng đi, để chính 
anh em cũng được Thiên Chúa yêu thương săn 
sóc. Tôi có ít lời nài xin anh em hãy tin tôi. Đức 
Giêsu Kitô sẽ cho anh em thấu rõ là tôi nói thật. 
Chính Người là môi miệng chân thật cho Chúa 
Cha phán dạy sự thật. Hãy khẩn cầu cho tôi để 
tôi được về cùng Thiên Chúa. Tôi đã không theo 
xác thịt mà viết thư này cho anh em, nhưng dựa 
vào thượng trí  của Thiên Chúa.  Tôi  phải  chịu 
khổ nạn, là anh em đã muốn điều tốt cho tôi. Tôi 
được  tha  về  là  anh  em  đã  ghét  bỏ  tôi.  
Khi cầu nguyện, anh em hãy nhớ đến Hội thánh 
Xyri, nơi Thiên Chúa đang làm mục tử thay thế 
tôi. Chỉ còn mình Đức Giêsu Kitô và tình thương 
của anh em quản trị Hội Thánh này thay cho tôi. 
Tôi  thật  xầu hổ khi  được kể vào số các giám 
mục. Tôi không xứng đáng vì tôi là kẻ rốt hết, và 
là đứa trẻ sinh non. Nhưng tôi đã được hưởng 
lòng thương xót của Thiên Chúa để được nên 
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con người đầy ngày đủ tháng, một khi tôi được 
về với Người. Tận đáy lòng, tôi xin chào thăm 
anh em. Các giáo đoàn đầy yêu thương đã đón 
tiếp tôi  nhân danh Đức Giêsu Kitô chứ không 
phải  như đón tiếp một khách qua đường, các 
giáo đoàn đó cũng gửi lời chào thăm anh em. 
Thật vậy, cả những giáo đoàn không nằm trên lộ 
trình của tôi cũng chạy đến mỗi thành tôi đi qua, 
để đón gặp tôi.

Xướng đáp Cl 1,24.29

X Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì 
anh em.
• Những gian  nan  thử thách  Đức Kitô  còn 
phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, 
vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.
Đ Tôi vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người 
hoạt động mạnh mẽ trong tôi. *

Lời nguyện
Lạy  Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Gs 3,117 ; 4,14-19 ; 5,10-12
Những kỳ công trong cuộc Xuất Hành lại tái diễn

Vào lúc thực hiện lời đã hứa, Thiên Chúa làm lại  
dấu lạ Người đã làm nơi Biển Đỏ. Mỗi thế hệ  
đều được  Người  cho chứng kiến  các  dấu  chỉ  
quyền năng và lòng thương xót của Người.

Lời Chúa trong sách Giôsuê.
 
3, 1 Sáng hôm sau, ông Giôsuê dậy sớm và họ 
nhổ trại rời Síttim. Ông và toàn thể con cái Ítraen 
tới tận sông Giođan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước 
khi qua sông. 2 Sau ba ngày, các ký lục đi khắp 
trại 3 và truyền lệnh này cho dân: "Khi thấy Hòm 
Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lêvi 
khiêng Hòm Bia, anh em phải rời chỗ và đi theo 
sau Hòm Bia, 4 để biết phải đi  đường nào, vì 
anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. 4b Tuy 
nhiên, phải giữ một khoảng cách ước chừng một 
ngàn thước ở giữa anh em và Hòm Bia: đừng lại 
gần." 5 Ông Giôsuê nói với dân: "Anh em hãy 
nên thánh, vì ngày mai ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện 
những kỳ công giữa anh em." 6 Ông Giôsuê nói 
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với các tư tế: "Hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước 
dẫn đầu dân mà qua sông." Họ khiêng Hòm Bia 
Giao Ước và đi trước dân.

7 ĐỨC CHÚA phán với ông Giôsuê: "Hôm nay, 
Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước 
mắt toàn thể con cái Ítraen, để chúng biết là Ta 
sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Môsê. 8 Còn 
ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng 
Hòm Bia Giao Ước:  khi  đến bờ sông Giođan, 
các ngươi hãy đứng lại trong sông Giođan." 9 
Ông Giôsuê nói với con cái Ítraen: "Anh em hãy 
tiến lại đây và nghe lời của ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của anh em." 10 Rồi ông nói:  "Dựa vào 
điều này,  anh em sẽ biết  là Thiên Chúa hằng 
sống ngự giữa anh em và Người sẽ hoàn toàn 
đuổi  người  Canaan,  người  Khết,  người  Khivi, 
người  Pơrítdi,  người  Ghiagasi,  người  Emôri, 
người Giơvút,  cho khuất mắt anh em. 11 Này 
đây, Hòm Bia Giao Ước của Vị Chúa Tể toàn cõi 
đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Giođan. 
12  Vậy  bây  giờ  anh  em  hãy  chọn  mười  hai 
người trong các chi tộc Ítraen, mỗi chi tộc một 
người. 13 Và khi bàn chân các tư tế khiêng Hòm 
Bia của ĐỨC CHÚA, Vị Chúa Tể toàn cõi đất, 
vừa  đặt  xuống  nước  sông  Giođan,  thì  nước 
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sông Giođan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ 
bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất."
14 Khi dân rời lều để qua sông Giođan, thì các 
tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân. 15 
Bấy giờ là mùa gặt; sông Giođan tràn ra hai bên 
bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng Hòm 
Bia  vừa đến sông Giođan,  và  chân các  tư  tế 
khiêng Hòm Bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, 
16 thì  nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, 
dựng đứng thành một khối duy nhất trong một 
khoảng  rất  dài,  ở  Ađam  là  thành  ở  cạnh 
Xácthan; còn nước chảy xuống biển Arava, tức 
là Biển Muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua 
sông, đối diện với Giêrikhô. 17 Các tư tế khiêng 
Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA đứng yên 
tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giođan, 
trong khi toàn thể Ítraen qua sông trên đất khô 
cạn,  cho  đến  khi  toàn  dân  đã  qua  hết.
4, 14 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA đã cho ông Giôsuê 
nên cao trọng trước mắt toàn thể Ítraen, và họ 
kính sợ ông như đã kính sợ ông Môsê, mọi ngày 
đời ông.

15 ĐỨC CHÚA phán với ông Giôsuê: 16 "Hãy 
truyền  cho  các  tư  tế  khiêng  Hòm Bia  Chứng 
Ước lên khỏi sông Giođan." 17 Và ông Giôsuê 
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đã  truyền  cho  các  tư  tế:  "Hãy  lên  khỏi  sông 
Giođan." 18 Vậy, khi các tư tế khiêng Hòm Bia 
Giao Ước của ĐỨC CHÚA lên khỏi lòng sông 
Giođan, khi họ vừa nhấc chân đặt lên đất cạn, 
thì nước sông Giođan trở về chỗ cũ và lại chảy 
như  trước,  tràn  ra  cả  hai  bên  bờ.
19 Dân chúng lên khỏi sông Giođan ngày mồng 
mười tháng giêng và đóng trại ở Ghingan, phía 
đông Giêrikhô.

5 10 Con cái Ítraen đóng trại ở Ghingan và cử 
hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, 
vào  buổi  chiều,  trong  vùng  thảo  nguyên 
Giêrikhô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng 
thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt 
lúa rang, vào đúng ngày đó. 12 Hôm sau, không 
còn manna nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ; 
thế là con cái Ítraen không còn có manna nữa. 
Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Canaan.

Xướng đáp Gs 4,22-25 ; Tv 113A (114),5 

X Ítra—en đã qua sông Giođan này ráo chân, vì 
Đức  Chúa  đã  làm  cạn  sông,  như  trước  kia 
Người đã làm cạn Biển Đỏ. 
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• Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng 
tay Đức Chúa mạnh mẽ dường bao !
Đ Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy, Giođan hỡi, 
cớ chi chảy ngược dòng ? *

Bài đọc 2

Cuộc vượt qua sông Giôđan

Trích  bài  giảng  của  linh  mục  Ôrigiênê,  về 
sách Giôsuê.

Tại sông Giođan, hòm bia giao ước hướng dẫn 
dân Thiên Chúa. Hàng tư tế và Lêvi dừng lại, 
dòng nước ra như trong kinh các thừa tác viên 
của  Thiên  Chúa  nên  đứng  khựng  lại  và  dồn 
thành một khối, chừa cho dân Thiên Chúa một 
lối đi an toàn. Vậy hỡi người Kitô hữu, bạn đừng 
ngạc nhiên khi thấy những việc Thiên Chúa thực 
hiện cho dân của Người xưa kia, nay được thuật 
lại cho bạn. Bạn cũng đã vượt qua dòng nước 
Giođan nhờ bí tích thánh tẩy. Lời Chúa còn hứa 
cho  bạn  những  điều  trọng  đại  cao  siêu  hơn 
nhiều,  lời  Chúa  mở  cho  bạn  một  con  đường 
băng qua cả không trung. 
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Thật  vậy,  bạn  hãy  nghe  thánh  Phaolô  nói  về 
những người  công chính :  Chúng ta  sẽ được 
đem đi trên đám nây để nghênh đón Chúa Kitô  
trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở  
cùng  Chúa  mãi  mãi.  Người  công  chính  hoàn 
toàn không có gì phải sợ. Bất cứ thụ tạo nào 
cũng phục vụ người ấy. 

Sau nữa, bạn hãy nghe xem, qua ngôn sứ Isaia, 
Thiên Chúa hứa thế nào với người công chính. 
Người  phán :  Ngươi  có  đi  qua lửa,  ngọn  lửa 
không thiêu rụi ngươi đâu ! Vì chính Ta là Đức  
Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ.  Như thế, bất cứ 
chỗ nào cũng tiếp nhận người công chính và bất 
cứ thụ tạo nào cũng thi hành bổn phận phục vụ 
người ấy. Vậy, bạn đừng tưởng rằng những gì 
đã xảy ra cho người thời xưa không còn xảy ra 
cho bạn là người hiện đang nghe kể lai : tất cả 
đang được hoàn tất nơi bạn cách thiêng liêng. 
Thật vậy, khi đã lìa bỏ bóng tối, tức là việc thờ 
ngẫu tượng, bạn muốn dấn thân vâng theo luật 
Thiên  Chúa,  thì  bạn đang bỏ đất  Ai  Cập xưa 
đấy.
 
Khi bạn được nhập vào số các dự tòng và bắt 
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đầu tuân thủ các điều Hội Thánh truyền dạy, thì 
bạn đã vượt qua Biển Đỏ, và tại các chặng dừng 
chân trong hoang đia, bạn hằng ngày chăm chú 
nghe luật của Thiên Chúa, và nhìn ngắm dung 
nhan ông Môsê mới đã được vinh quang Chúa 
bày tỏ ra. Rồi khi bạn đến bể nước nhiệm mầu 
để được thanh tẩy, trước sự hiện diện của hàng 
tư  tế  và  Lêvi,  khi  bạn  được  đi  vào  các  mầu 
nhiệm đáng kính và cao trọng mà những ai có 
quyền mới được biết, thì đó cũng là lúc, nhờ tác 
vụ của các tư tế, bạn vượt qua sông Giođan đi 
vào Đất Hứa. Ở đó, sau ông Môsê, ông Giôsuê 
mới tức là Đức Giêsu đón nhận bạn, vì chính 
Người  là  vị  lãnh  dạo  trên  con  đường  mới.  
Nhưng bạn hãy  nhớ lại  bao việc  quyền  năng 
diệu kỳ của Thiên Chúa, đó là biển đã rẽ ra làm 
đôi và dòng sông đã đừng lại cho bạn băng qua. 
Bấy giờ, bạn hãy quay lại nhìn và nói : Biển kia 
ơi,  việc gì mà trốn chạy ? Giođan hỡi,  cớ chi 
chảy ngược dòng ? Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví 
tựa bầy chiên ? Và sẽ có lời Thiên Chúa đáp lại 
rằng : Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu hãy 
rung chuyển, trước thánh nhan Chúa Trời nhà 
Giacóp. Người biến đá tảng thành hồ ao, và sỏi 
đá nên mạch suối dồi dào.
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Xướng đáp Kn 17,1a ; 19,22a ; Tv 76 (77),20a

X Lạy Chúa, vĩ đại  thay phán quyết của Ngài, 
thật khó mà giải thích.
• Ngài đã làm tất cả cho dân Ngài được vĩ 
đại, vinh quang.
Đ Đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của 
Ngài rẽ nước mênh mông. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con  đủ  sức  thi  hành.  Chúng  con  cầu  xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Gs 5,13 – 6,21
Đánh chiếm Giêrikhô

Chính Thiên Chúa dẫn đầu dân của Người, và  
Hòm Bia Giao Ước là dấu chỉ Người hiện diện.  
Đức Giêsu đã hứa ở với ta cho đến ngày tận thế  
!

Lời Chúa trong sách Giôsuê. 

5 13 Khi ở gần Giêrikhô, ông Giôsuê ngước mắt 
nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, tay 
cầm gươm trần. Ông Giôsuê đến gần người ấy 
và nói : "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch ? 
"14 Người ấy nói : "Không, ta là tướng chỉ huy 
đạo binh của Đức Chúa, bây giờ ta đến..." Ông 
Giôsuê sấp mặt xuống đất, sụp lạy và nói : "Ngài 
muốn dạy tôi tớ ngài điều gì ? "15 Vị tướng chỉ 
huy đạo binh của Đức Chúa nói với ông Giôsuê : 
"Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là 
nơi thánh ! " Và ông Giôsuê đã làm như vậy.  
6  1  Giêrikhô đóng kín  cổng  thành,  phòng thủ 
chống lại con cái Ítraen : nội bất xuất, ngoại bất 
nhập.2 Đức Chúa phán với ông Giôsuê : "Xem 
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đây ! Ta nộp vào tay ngươi thành Giêrikhô, vua 
và các dũng sĩ của thành ấy.3 Các ngươi, tất cả 
những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng 
quanh thành,  đi  chung quanh thành một  lần  ; 
(các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày.4 Bảy tư 
tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước 
Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng 
quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và.5 
Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi 
nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo 
xung trận.  Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại 
chỗ ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình 
mà tiến lên." 

6 Ông Giôsuê, con ông Nun, triệu tập các tư tế 
và nói với họ : "Các ông hãy khiêng Hòm Bia 
Giao Ước, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng 
sừng cừu đi  trước Hòm Bia của Đức Chúa."7 
Ông nói với dân : "Hãy tiến tới và đi vòng quanh 
thành  ;  những  người  được  võ  trang  hãy  qua 
phía trước Hòm Bia của Đức Chúa."8 Điều đó 
đã xảy ra như ông Giôsuê đã nói với dân. Bảy tư 
tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước 
nhan Đức Chúa, vừa đi vừa thổi ; còn Hòm Bia 
Giao Ước của Đức Chúa thì đi sau họ.9 Quân 
tiên phong đi  trước các tư tế đang thổi  tù và. 
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Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước 
đi theo tiếng tù và. 

10  Trước  đó  ông  Giôsuê  đã  ra  lệnh  này  cho 
dân : "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để 
ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra 
lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em : Hãy hò 
reo xung trận ! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung 
trận." 

11 Hòm Bia Đức Chúa đi vòng quanh thành, đi 
một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và 
qua đêm tại đó.12 Sáng hôm sau, ông Giôsuê 
dậy  sớm,  và  các  tư  tế  khiêng  Hòm  Bia  Đức 
Chúa A.13 Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng 
cừu đi trước Hòm Bia Đức Chúa, vừa đi vừa thổi 
; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ 
theo sau Hòm Bia Đức Chúa ; ai nấy bước đi 
theo tiếng tù và. 

14 Ngày thứ hai,  họ đi  vòng quanh thành một 
lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày.15 
Ngày thứ bảy,  họ  dậy  sớm khi  hừng đông ló 
rạng, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo 
một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng 
quanh thành bảy lần.16 Đến lần thứ bảy, khi các 
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tư tế thổi tù và, ông Giôsuê nói với dân : "Hãy hò 
reo xung trận, vì Đức Chúa đã nộp thành cho 
anh em." 

17 "Thành và mọi sự trong thành sẽ bị  án tru 
hiến để kính Đức Chúa, chỉ có cô kỹ nữ Rakháp 
và mọi  người  ở với  cô  trong nhà là  sẽ  được 
sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi.18 
Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, 
kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong 
số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em 
sẽ làm cho trại Ítraen phải bị án tru hiến, và như 
thế anh em gây tai hoạ cho trại.19 Tất cả vàng 
bạc, mọi  đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến 
cho Đức Chúa, và được sung vào kho tàng của 
Đức Chúa." 

20 Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta 
rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò 
reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại  chỗ. 
Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà 
tiến lên đánh thành, và đã chiếm được.21 Họ 
dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự 
trong  thành,  từ  đàn  ông  cho  đến  đàn  bà,  từ 
người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và 
chiên cừu.
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Xướng đáp x. Is 25,1ab.2ad ; Dt 11,30

X Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, 
con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài.
• Ngài  làm cho  đô  thị  hoá  ra  đống  đá,  và 
chẳng ai xây lại bao giờ.
Đ Nhờ đức tin, tường thành Giêrikhô đã sụp đổ, 
sau khi dân Ítraen đi vòng quanh trong bảy ngày. 
*

Bài đọc 2
Thành Giêrikhô thất thủ

Trích  bài  giảng  của  linh  mục  Ôrigiênê,  về 
sách Giôsuê.

Thành  Giêrikhô  bị  vây  hãm.  Cần  phải  đánh 
chiếm thành này.  Nhưng làm sao đánh chiếm 
Giêrikhô ? Không cần vung gươm, không bày 
binh bố trận, không trương nỏ bắn tên ; chỉ có 
tiếng kèn của các tư tế, thế mà các tường thành 
của Giêrikhô cũng sụp đổ. 

Thật  vậy,  trong  Sách  Thánh,  ta  thường  thấy 
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thành Giêrikhô được coi là hình bóng của trần 
gian.  Sách  Tin  Mừng  kể  :  Một  người  kia  từ 
Giêrusalem xuống Giêrikhô và rơi vào tay quân  
cướp. Hẳn người ấy là hình ảnh ông Ađam xưa, 
bị trục xuất khỏi vườn địa đàng và bị đày vào 
chốn  trần  gian.  Còn  những  người  mù  thành 
Giêrikhô đã được Đức Giêsu đến cho nhìn thấy, 
họ là hình ảnh con người ở trần gian đang khổ 
sở vì  tâm trí  mù loà,  nhưng được Con Thiên 
Chúa đến với họ. Vậy thành Giêrikhô đó, tức là 
trần gian, sẽ phải  sụp đổ. Ngày trần gian này 
phải tiêu tan đã được Sách thánh loan báo từ 
lâu.
 
Vậy  trần  gian  này  sẽ  tiêu  tan  như thế  nào  ? 
Bằng phương tiện nào ? Thưa, Sách thánh nói : 
Bằng tiếng kèn. Nhưng kêu nào ? Thánh Phaolô 
sẽ  vén  màn  bí  mật  cho  bạn.  Bạn  hãy  nghe 
người  nói  :  Tiếng kèn sẽ vang lên,  và những 
người đã chết trong Đức Kitô sẽ chỗi  dậy mà  
khôn còn hư mất.  Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi  
tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên 
Chúa vang lên,  thì  chính Chúa sẽ từ trời  ngự 
xuống. Vậy bây giờ, Đức Giêsu, Chúa chúng ta, 
sẽ chiến thắng Giêrikhô bằng tiếng kèn và sẽ hạ 
thành. Trong thành chỉ có mỗi một người kỹ nữ, 
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và cả nhà cô, được cứu thoát. Vậy thánh Tông 
Đồ nói : Đức Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến. Người 
sẽ đến giữa tiếng kèn. 

Nhưng Chúa sẽ cứu thoát duy mình người phụ 
nữ ấy, vì cô đã đón tiếp các thám tử của Người, 
tức là đã đem lòng tin và vâng phục mà đón tiếp 
các  Tông Đồ và mời  các  ngài  lên  ở lầu  cao. 
Chúa sẽ liên kết người kỹ nữ này và sáp nhập 
vào nhà Ítraen. Nhưng chúng ta đừng nhắc lại, 
đừng hạch hỏi những lỗi lầm xưa của cô. Nếu cô 
đã một thời làm kỹ nữ, thì nay cô đã nên trinh nữ 
thanh khiết kết hợp với một người thanh khiết là 
Đức Kitô. Bạn hãy nghe thánh Tông Đồ nói về 
cô như sau :  Tôi đã đính hôn anh em với một  
người độc nhất là Đức Kitô để tiến dâng anh em 
cho Người như một trinh nữ thanh khiết. Chính 
người nói  câu dưới đây cũng đã xuất  thân từ 
người trinh nữ ấy :  Cả chúng ta nữa, xưa kia  
chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời,  lầm 
lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc. 
Bạn có muốn biết sao người kỹ nữ lại không còn 
là kỹ nữ nữa chăng ? Bạn hãy nghe tiếp thánh 
Phaolô nói :  Trước kia có vài người trong anh 
em đã là người như thế. Nhưng anh em đã được  
tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính 
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nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần Khí của  
Thiên Chúa chúng ta.  Để có thể thoát  nạn và 
khỏi chết với Giêrikhô, người kỹ nữ đã được các 
thám tử cho một dấu hiệu hoàn toàn bảo đảm sẽ 
được cứu thoát, đó là một dải vải điều. Vậy nhờ 
máu Đức Kitô,  toàn thể  Hội  Thánh được cứu 
thoát trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vinh 
quang và uy quyền thuộc về Người đến muôn 
thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Is 49,22bc.26cd ; Ga 8,28a

X Thiên Chúa phán : Này Ta giơ tay về phía chư 
dân, phất cờ ra hiệu cho muôn nước.
• Như  vậy  mọi  phàm  nhân  sẽ  biết  rằng  : 
Chính Ta,  Đức Chúa,  là  Đấng cứu độ ngươi, 
Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn 
Năng  của  Giacóp.
Đ Đức Giêsu nói : Khi các ông giương cao Con 
Người  lên,  bấy giờ các ông sẽ biết  Tôi  Hằng 
Hữu.  *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
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cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Gs 10,1-14 ; 11,15-17
Ông Giôsuê hoàn tất việc đánh chiếm Đất Hứa

Để giúp một người hoàn tất việc chiến thắng kẻ  
thù, Chúa không ngại vâng lời người đó. Tất cả  
những gì chúng ta nhân danh Đức Giêsu mà xin  
Thiên  Chúa  thì  Người  sẽ  ban  cho  chúng  ta.  
Tuân phục không loại trừ táo bạo.

Lời Chúa trong sách Giôsuê. 
10 1 Ađôni Xeđéc, vua Giêrusalem, nghe tin ông 
Giôsuê đã chiếm thành Ai, đã tru hiến thành này, 
đã đối xử với thành Ai và vua thành này như với 
Giêrikhô và vua thành ấy. Vua cũng nghe tin dân 
thành  Ghípôn  đã  cầu  hoà  với  Ítraen  và  đang 
sống giữa Ítraen.2 Khi đó người ta hết sức sợ 
hãi,  bởi  vì  Ghípôn  là  một  thành  lớn  như một 
kinh thành. Quả thế, thành đó lớn hơn thành Ai, 
và mọi người trong thành đều là những tay anh 
hùng.3 Ađôni Xeđéc, vua Giêrusalem, sai người 
đến  nói  với  Hôham,  vua  Khéprôn,  với  Piaam, 
vua  Giácmút,  với  Giaphia,  vua  Lakhít,  và  với 
Đơvia, vua Éclon :4 "Xin quý vị lên với tôi và cứu 
viện cho tôi, để chúng ta cùng đánh Ghípôn, vì 
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Ghípôn  đã  cầu  hoà  với  Giôsuê  và  con  cái 
Ítraen."5 Năm vua Emôri là vua Giêrusalem, vua 
Khéprôn,  vua Giácmút,  vua Lakhít,  vua Éclon, 
đem quân liên minh với nhau và cùng đi lên. Họ 
bao  vây  Ghípôn  và  tấn  công  thành  ấy.  
6 Dân thành Ghípôn đến trại  Ghingan nói  với 
ông Giôsuê : "Xin ngài đừng từ chối tiếp tay cho 
các tôi tớ ngài. Xin ngài sớm lên với chúng tôi, 
giải thoát chúng tôi, cứu viện chúng tôi, vì tất cả 
các vua Emôri ở miền núi đều hợp nhau chống 
lại chúng tôi."7 Ông Giôsuê rời Ghingan mà đi 
lên, cùng với tất cả chiến sĩ và dũng sĩ.8 Đức 
Chúa phán với ông Giôsuê : "Đừng sợ chúng, vì 
Ta đã nộp chúng vào tay ngươi, không ai trong 
bọn  chúng  sẽ  đứng vững trước  mặt  ngươi."9 
Sau khi từ Ghingan đi lên suốt cả một đêm, ông 
Giôsuê bất thình lình đến nơi chúng đóng quân. 
10 Đức Chúa làm cho chúng tán loạn trước mặt 
Ítraen.  Và Ítraen  đã làm cho chúng  đại  bại  ở 
Ghípôn.  Họ đuổi  theo chúng lên phía đèo Bết 
Khôrôn, và đánh giết chúng mãi cho đến Adêca, 
cho đến Máckêđa.11 Khi chúng chạy trốn trước 
mặt Ítraen đến chân đèo Bết Khôrôn, thì từ trời, 
Đức Chúa cho rơi những hòn đá lớn xuống trên 
chúng  mãi  cho  đến  Adêca,  khiến  chúng  phải 
chết. Chúng chết vì cơn mưa đá nhiều hơn là vì 
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gươm con cái Ítraen giết.12 Bấy giờ, trong ngày 
Đức Chúa nộp người Emôri cho con cái Ítraen, 
ông Giôsuê thưa chuyện với Đức Chúa. Trước 
mặt con cái Ítraen, ông nói : 

"Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghípôn ; 
hỡi  mặt  trăng,  hãy  dừng  lại  trên  thung  lũng 
Aigialôn !" 

13 Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng 
lại, cho đến khi dân đã trị  tội  các địch thù. 14 
Trước đó và từ đó về sau, không có hôm nào 
như  hôm  ấy,  Đức  Chúa  nghe  lời  một  người 
phàm,  vì  Đức  Chúa  chiến  đấu  cho  Ítraen.
11 15 Những gì Đức Chúa đã truyền cho ông 
Môsê, tôi trung của Người, thì ông Môsê truyền 
lại cho ông Giôsuê, và ông Giôsuê đã làm như 
vậy. Ông không bỏ sót một điều gì Đức Chúa đã 
truyền cho ông Môsê. 16 Thế là ông Giôsuê đã 
chiếm  toàn  xứ  đó  :  miền  núi,  tất  cả  miền 
Neghép, tất cả đất Gôsen, miền Sơphêla, miền 
Arava, miền núi Ítraen và đồng bằng của miền 
đó. 

17 Từ núi Trọc đi  lên Xêia cho đến Baan Gát 
trong  thung  lũng  Libăng  dưới  chân  núi 
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Khécmôn, ông bắt được các vua của chúng, cho 
đánh và giết chết.

Xướng đáp Ed 34,13.15

X Ta sẽ tập hợp chiên của Ta từ các nước và 
đưa chúng vào đất của chúng.
* Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ítraen, trong 
các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở 
được.
Đ Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta
 sẽ cho chúng nằm nghỉ. *

Bài đọc 2
Sách Thánh Vịnh là một cuốn sách ngọt ngào

Trích  bài  diễn  giải  thánh  vịnh  của  thánh 
Ambrôxiô, giám mục.

Dầu  toàn  thể  Sách Thánh  ngào  ngạt  hương 
thơm ơn thánh  của  Thiên  Chúa,  nhưng  sách 
Thánh  Vịnh  là  một  cuốn  sách đặc  biệt  ngọt 
ngào. Xưa ông Môsê đã dùng văn xuôi thuật lại 
những việc hào hùng của bậc tiền nhân, trong 
đó ông đã đưa đoàn dân của các tổ phụ qua 
Biển Đỏ bằng một phép lạ đáng ghi nhớ. Trước 
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đây ông đã thực hiện nhiều việc vượt quá sức 
ông, nhưng khi chứng kiến vua Pharaô với quân 
binh bị nhận chìm, ông đã trổ tài năng vượt bực 
là cất lên bài ca chiến thắng mừng Thiên Chúa. 
Cô Miriam cũng dùng trống cơm mà mời gọi các 
chị  em khác rằng :  Hãy hát  mừng Đức Chúa, 
Đấng  cao  cả  uy  hùng,  kỵ  binh  và  chiến  mã,  
Người xô xuống đại dương. 

Lịch sử thì giáo dục, luật pháp thì dạy dỗ, sấm 
ngôn thì loan báo, lời khiển trách thì sửa dạy, 
cách sống đạo đức thì  thuyết  phục,  còn  sách 
Thánh Vịnh thì làm cho tất cả nhưng điều trên 
được tiến triển, và là thần được để đem ơn cứu 
độ  cho  muôn  người.  Ai  đọc  cũng  tìm  được 
phương thuốc đặc biệt có thể chữa lành những 
vết thương do dục vọng của mình gây nên. Ai 
muốn  tìm,  như  trong  một  thao  trường  thiêng 
liêng và đấu trường nhân đức, thì đều thấy đủ 
mọi môn thi đấu đã được bày sẵn, để mình chọn 
môn nào mình thấy thích hợp hơn, hầu để đat 
được vòng hoa chiến thắng hơn. 

Ai tìm cách ôn lại những việc hiển hách của tiền 
nhân và muốn noi gương bắt chước, thì đã có 
sẵn trong tay hàng loạt truyện ký về các tổ phụ 
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tóm gọn thành một thánh vịnh mà thôi. Đọc bài 
tóm tắt này, người đó sẽ có được cả một kho ký 
ức. Ai tìm kiếm sức mạnh của Lề Luật nằm gọn 
trong  mối  dây  đức  mến  vì  yêu  thương  người  
thân cận là chu toàn Lề Luật, hãy đọc thánh vịnh 
để thấy một người đã dấn mình vào những nguy 
hiểm lớn lao cho toàn dân thoát khỏi nỗi ô nhục, 
thì  người  đó đã có lòng yêu mến sâu xa biết 
chừng nào. Họ cũng sẽ nhận ra vì lẽ gì mà vinh 
quang của đức mến chẳng chút thua kém chiến 
thắng của chí can trường. Còn về sức mạnh của 
lời ngôn sứ, tôi phải nói sao đây ? Điều mà các 
vị  khác  đã  dùng  hình  ảnh  mà  báo  trước,  thì 
dường như chỉ được hứa công khai rõ rệt cho 
một mình vua Đavít : đó là Chúa Giêsu sẽ sinh 
ra bởi dòng dõi ông, như Thiên Chúa đã phán 
với ông :  Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt  
lên thừa kế ngai vàng. Vậy theo các thánh vịnh 
thì không những Đức Giêsu sinh ra cho chúng 
ta,  Người  còn đem thân đón lấy cuộc thương 
khó cứu độ, rồi Người nghỉ yên, chỗi dậy, và lên 
trời ngự bên hữu Chúa Cha. Điều đó, không một 
ai trong loài người dám nói tới, mà chỉ một mình 
vị ngôn sứ này đã loan báo, rồi  về sau, trong 
sách Tin  Mừng,  chính  Chúa  đã  rao  giảng.
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Xướng đáp Tv 56 (57),89

X Con  an  lòng,  con  vững  dạ  an  lòng,
* lạy Thiên Chúa, này con xin đàn hát xướng ca.
Đ Thức dậy đi, hồn tôi hỡi, thức dậy đi, hỡi đàn 
sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con  đủ  sức  thi  hành.  Chúng  con  cầu  xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Gs 24,17.13-28
Lặp lại Giao Ước

Trong  Kinh Thánh,  Thiên  Chúa không  ngừng 
đòi  chúng ta lựa chọn sự lành và sự dữ.  Mỗi  
người  trong  chúng  ta  phải  xác  nhận  lại  cho  
chính mình giao ước giữa Thiên Chúa với dân  
của Người,  không phải  một  lần thôi,  nhưng là  
mỗi khoảnh khắc trong suốt cả cuộc đời.

Lời Chúa trong sách Giôsuê. 

1 Ông Giôsuê quy tụ ở Sikhem mọi chi tộc Ítraen 
và  triệu  tập  các  kỳ  mục  Ítraen,  các  thủ  lãnh, 
thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên 
Chúa.2  Ông  Giôsuê  nói  với  toàn  dân  :  "Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa của Ítraen,  phán  thế  này  : 
"Thuở xưa, khi còn ở bên kia Sông Cả, cha ông 
các ngươi, cho đến Terác là cha của Ápraham 
và của Nakho, đã phụng thờ các thần khác.3 Ta 
đã đem cha các ngươi là Ápraham từ bên kia 
Sông Cả mà dẫn đi khắp đất Canaan. Ta đã cho 
dòng dõi nó nên đông đúc và ban Ixaác cho nó.4 
Ta đã ban Giacóp và Êxau cho Ixaác.  Ta cho 
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Êxau chiếm hữu núi Xêia. Còn Giacóp và các 
con thì xuống Aicập.5 Ta đã sai Môsê và Aharon 
đi ; Ta đã dùng những việc Ta làm ở Aicập mà 
đánh phạt nước ấy, rồi Ta đã đưa các ngươi ra 
khỏi đó.6 Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi 
Aicập và các ngươi đã tới biển. Người Aicập, với 
chiến  xa  và  kỵ  binh,  đuổi  theo  cha  ông  các 
ngươi cho đến Biển Sậy.7 Họ kêu lên Đức Chúa 
; Người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi 
và người Aicập, Người cho biển ập xuống vùi 
lấp  chúng  đi.  Mắt  các  ngươi  đã  chứng  kiến 
những việc Ta đã làm ở Aicập. Các ngươi đã ở 
lại  lâu ngày trong sa mạc 13 Ta ban cho các 
ngươi đất (các) ngươi đã không vất vả khai phá, 
những thành các ngươi đã không xây mà được 
ở, những vườn nho và vườn ôliu các ngươi đã 
không trồng mà được ăn." 

14 "Bây giờ anh em hãy kính sợ, hãy chân thành 
và trung tín phụng thờ Người. Anh em hãy vất 
bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên 
kia Sông Cả và ở Aicập, và hãy phụng thờ ĐỨC 
CHÚA.15 Nếu anh em không bằng lòng phụng 
thờ Đức Chúa,  thì  hôm nay anh em cứ tuỳ ý 
chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh 
em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các 



MỤC LỤC

thần của người Emôri mà anh em đã chiếm đất 
để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ 
phụng thờ Đức Chúa." 16 Dân đáp lại : "Chúng 
tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ 
các  thần  khác  !17  Vì  chính  Đức Chúa,  Thiên 
Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với 
cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà nô lệ, 
đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao 
đó,  đã gìn giữ chúng tôi  trên suốt  con đường 
chúng tôi  đi,  giữa mọi dân tộc chúng tôi  đã đi 
ngang qua.18 Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt 
chúng tôi mọi dân tộc cũng như người Emôri ở 
trong xứ. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng 
thờ  Đức  Chúa,  vì  Người  là  Thiên  Chúa  của 
chúng tôi." 

19 Ông Giôsuê nói với dân : "Anh em sẽ không 
thể  phụng  thờ  Đức  Chúa,  vì  Người  là  Thiên 
Chúa  thánh  thiện,  Thiên  Chúa  ghen  tương  ; 
Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng 
như tội lỗi của anh em đâu.20 Nếu anh em lìa bỏ 
Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, Người 
sẽ quay lại chống anh em, giáng hoạ xuống anh 
em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã 
giáng phúc cho anh em." 
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21 Dân nói với ông Giôsuê : "Không đâu, chúng 
tôi quyết phụng thờ Đức Chúa ! "22 Ông Giôsuê 
nói với dân : "Anh em hãy cam đoan với chính 
mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng 
thờ." Họ nói : "Xin cam đoan ! "23 Ông Giôsuê 
nói : "Bây giờ, anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại 
đang  ở  với  anh  em,  và  hướng  lòng  về  Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa của  Ítraen."24  Dân nói  với 
ông  Giôsuê  :  "Chúng  tôi  sẽ  phụng  thờ  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ 
nghe lời Người." 

25 Trong ngày ấy, ông Giôsuê thay mặt dân kết 
giao ước, ông đưa ra quy luật  và điều luật  ở 
Sikhem.26 Ông Giôsuê viết những lời đó trong 
Sách Luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá 
lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh 
của Đức Chúa.27 Ông Giôsuê nói với toàn dân : 
"Đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều 
chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời 
Đức Chúa phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng 
về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh 
em chối  bỏ  Thiên Chúa của  anh em."28  Ông 
Giôsuê giải tán dân chúng, ai nấy trở về phần 
đất họ đã nhận làm gia nghiệp.
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Xướng đáp Gs 24,16.24 ; 1 Cr 8,56

X Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để 
phụng thờ các thần khác 
:
* Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa 
của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.

Đ Mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên 
trời hay dưới đất, nhưng đối với chúng tôi, chỉ có 
một Thiên Chúa là Cha. *

Bài đọc 2

Tôi sẽ đàn hát với tấm lòng, và đàn hát với cả trí 
khôn

Trích  bài  diễn  giải  thánh  vịnh  của  thánh 
Ambrôxiô, giám mục.

Còn gì thú vị hơn thánh vịnh ? Vì thế mà vua 
Đavít đã nói rất hay rằng : Hãy ca nợi Chúa đi !  
Đàn  hát  mừng  Thiên  Chúa  chúng  ta,  thú  vị  
dường nào ! Được tán tụng Người, thoả tình biết  
mấy !Đúng thế, thánh vịnh là lời chúc tụng của 
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dân, là lời ngợi khen Thiên Chúa, là tiếng vỗ tay 
của muôn loài, là lời lẽ của vũ trụ, là tiếng nói 
của Hội Thánh, là lời tuyên tín vang lừng, là lòng 
sùng mộ đầy tràn và đích thực, là niềm hoan hỉ 
của con người tự do, là tiếng reo mừng, và là 
âm  vang  của  niềm  hoan  hỉ.  Thánh  vịnh  làm 
nguôi cơn giận, giúp trút bỏ gánh âu lo, làm vượt 
nỗi ưu phiền. Thánh vịnh là khí giới ban đêm, là 
thầy dạy ban ngày, là khiên che lúc sợ hãi, là lễ 
hội thánh thiện, là hình ảnh của yên tĩnh, là bảo 
chứng của bình an hoà thuận. Tựa cây huyền 
cầm, thánh vịnh tấu lên một ca khúc duy nhất 
gồm nhiều giọng khác nhau.  Mặt  trời  ló  rạng, 
tiếng thánh vịnh ngân lên.  Mặt  trời  ngả bóng, 
tiếng thánh vịnh còn vang dội. 

Trong thánh vịnh, giáo huấn và thi vị chen vai 
sát cánh. Ta hát để thưởng thức, đồng thời ta 
học để thông hiểu. Nào có chi bạn không được 
huởng khi đọc thánh vịnh ? Trong thánh vịnh, tôi 
đọc  thấy  câu  hát  cho  người  yêu  và  trong  tôi 
bừng lên lửa khát khao về một nguồn yêu mến 
thánh thiện. Nơi thánh vịnh, tôi nhận ra vẻ đẹp 
của những điều mặc khải, nhận ra chứng cớ của 
sự sống lại và các hồng ân Thiên Chúa hứa ban. 
Nơi thánh vịnh, tôi học tránh xa tội lỗi, học cho 
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biết  đừng  nên  xấu  hổ  khi  sám  hối  ăn  năn.  
Thánh vịnh là gì nếu không phải là cây đàn các 
nhân đức mà vị ngôn sứ khả kính đã dùng cái vĩ 
của Thánh Thần mà tấu lên, cho điệu nhạc êm 
ái của trời cao được ngân vang trên trái đất ? 
Đồng thời, khi dùng đàn cầm đàn dây làm bằng 
di  vật  của những con thú  đã chết  mà cử lên 
những cung bậc âm thanh khác nhau, đưa tiếng 
hát ngợi khen Thiên Chúa lên tận trời, ngôn sứ 
cũng dạy cho ta biết rằng : trước tiên phải hoàn 
toàn chết đi cho tội lỗi, rồi sau đó, nơi thân xác 
chúng ta, chúng ta mới thi hành các việc nhân 
đức khác nhau mà dâng lên Thiên Chúa lòng 
sùng mộ của chúng ta để làm đẹp lòng Người. 
Vua  Đavít  đã  dạy  chúng  ta  phải  ca  lên  trong 
lòng,  phải  đàn  hát  trong  lòng.  Thánh  Phaolô 
cũng đã ca hát như thế, vì người từng nói : Tôi  
sẽ cầu nguyện với  tấm lòng,  nhưng cũng cầu 
nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với tấm 
lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa. Vua 
thánh  cũng  dạy  chúng  ta  phải  uốn  nắn  cuộc 
sống và hành động của chúng ta theo cái nhìn 
thượng giới,  để niềm vui  thoả do những cung 
điệu êm ái đem lại khỏi kích thích những đam 
mê thể xác : những đam mê này không giúp linh 
hồn chúng ta được cứu chuộc,  nhưng lại  làm 
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cho linh hồn ra nặng nề. Vì thế, để cho linh hồn 
mình  được  cứu  chuộc,  thánh  ngôn  sứ  đã  tự 
nhắc nhở là phải đàn hát. Người nói : Lạy Thiên 
Chúa, con dạo khúc hạc cầm, tạ ơn Ngài thành 
tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng  
Ngài, lạy Đức Thánh của Ítraen. Miệng con sẽ  
reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa,  
hồn con Ngài  cứu chuôïc,  cũng vui  sướng hò  
reo.

Xướng đáp Tv 91 (92),2.4
X Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
• được mừng hát  danh Ngài,  lạy Đấng Tối 
Cao.
Đ Hoà điệu sắt  cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ 
vấn vương khúc tỳ bà. Thú vị thay được tạ ơn 
Chúa. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa là  nguồn phát  sinh  mọi  điều 
thiện hảo, xin đáp lại lời con nài van, mà soi dẫn 
cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng 
con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Sách các Thủ lãnh
 
Trên cả hai bình diện chính trị và tôn giáo, một  
cơn khủng hoảng nặng nề  đang chờ đợi  dân  
Ítraen nơi đất hứa. Các chi tộc bấy giờ sống biệt  
lập, lại xa cách nhau bởi các đô thị thuộc quyền  
người Canaan ; đảm bảo tốt nhất cho lòng tin là  
ý thức quốc gia thì đang suy yếu, lại càng bị xói  
mòn bởi những tỵ hiềm giữa các chi tộc. Nhất là  
đám dân du mục này đang học đòi nếp sống văn 
mình của các dân định canh định cư, những dân  
đã bị họ chiếm đoạt đất đai, những dân tin rằng  
đất  đai  của mình trù  phú là nhờ các thần địa  
phương. 
 
Trong tình huống đó, làm sao đức tin của Ítraen  
đứng vững nổi ? Chưa kể là theo quy luật thông  
thường của lịch sử thì nếu dân thua trận mà có  
được một nền văn minh trội hơn, thì rồi ra chính  
dân thắng trận sẽ phải chấp nhận nền văn minh  
đó.  Và đây  chính là  trường hợp của các  dân 
miền Canaan thất trận. Nhưng việc đã xảy ra là  
trong thời  gian này,  người  Ítraen đã chống lại  
ảnh hưởng ngoại lai và giữ vững đức tin, thay vì  
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để cho mình bị đồng hoá. Dĩ nhiên có lúc đức tin  
của họ bị  suy yếu, có lúc họ chấp nhận thoả  
hiệp, nhưng họ lại bừng tỉnh và đứng dậy được  
nhờ những bậc anh hùng mà Sách Thánh gọi là  
các thủ lãnh : các ngài tiêu biểu cho đức tin mà  
các  ngài  ra  công  gìn  giữ.  Chính  nhờ  một  số  
người mà đức tin đứng vững cho dầu bản thân  
họ cũng không tránh khỏi  những bất  trung và 
yếu đuối. Phần chúng ta, dầu tội lỗi chúng ta có  
thế nào đi nữa, chúng ta cũng hãy cố gắng đứng 
vững để làm chứng cho đức tin.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Tl 2,6-3,4
Để cứu Ítraen, Thiên Chúa cho xuất hiện các thủ 
lãnh

Tác giả sách các Thủ lãnh không dừng lại nơi  
khía cạnh kinh tế của cơn khủng hoảng, nhưng  
cố nhận ra ý nghĩa tôn giáo. Mọi thoả hiệp với  
các thần cúa thế giam đều có nghĩa là chối bỏ  
Chúa. Nhưng chúng ta có vô ơn đến đâu đi nữa,  
thì Chúa cũng không bao giờ bỏ dở công trình  
của Người.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh. 

2, 6 Bấy giờ ông Giôsuê giải tán dân chúng, và 
con cái Ítraen ai nấy về nơi mình đã trúng thăm 
làm gia nghiệp, để chiếm hữu đất đai.7 Dân đã 
phục vụ Đức Chúa suốt thời ông Giôsuê và suốt 
thời các kỳ mục là những người sống lâu sau 
ông Giôsuê, và đã chứng kiến tất cả những công 
cuộc vĩ đại Đức Chúa đã thực hiện cho Ítraen.8 
Ông Giôsuê,  con ông Nun,  tôi  trung  của Đức 
Chúa, từ trần, thọ một trăm mười tuổi.9 Người ta 
chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được làm 
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gia  nghiệp  ở  Timnát  Kherét  trong  vùng  núi 
Épraim, phía bắc núi  Gaát.10 Khi  đến lượt cả 
thế hệ ấy về sum họp với tổ tiên mình, thì xuất 
hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa 
và những công cuộc Người  đã thực hiện cho 
Ítraen.
 
11 Con cái Ítraen đã làm điều dữ trái mắt Đức 
Chúa, và đã làm tôi các thần Baan.12 Họ đã lìa 
bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã 
đưa họ ra khỏi đất Aicập, và họ đã đi theo các 
thần  ngoại  lai  trong số  các  thần của các  dân 
chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc 
giận Đức Chúa.13 Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để 
làm tôi thần Baan và các nữ thần Áttôrét.14 Đức 
Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ítraen và đã trao họ 
vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột ; 
Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, 
nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù.15 
Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng 
hoạ trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với 
họ. Họ lâm cảnh khốn cùng.
 
16 Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh 
để giải  thoát  họ khỏi  tay  những kẻ cướp phá 
họ.17 Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng 
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chẳng  nghe  mà  cứ  đàng  điếm  với  các  thần 
ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ 
con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh 
lệnh của Đức Chúa ; họ đã không noi gương các 
ngài.18  Khi  Đức  Chúa  cho  xuất  hiện  các  thủ 
lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh 
và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ 
lãnh còn sống, vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn 
trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị 
đàn áp và ức hiếp.19 Nhưng sau khi vị thủ lãnh 
qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. 
Họ chạy theo các thần ngoại lai  để làm tôi và 
sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi 
và đường lối ngoan cố của họ. 

20 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ítraen ; Người 
phán : "Vì lũ dân này đã vi phạm giao ước Ta đã 
truyền cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã 
không nghe tiếng Ta,21 nên trong số các dân 
mà Giôsuê còn để lại  khi  từ trần,  Ta cũng sẽ 
không đuổi một dân nào cho khuất mắt chúng.22 
Ta sẽ dùng các dân ấy để thử thách Ítraen, xem 
chúng có tuân giữ đường lối Đức Chúa như cha 
ông chúng đã tuân giữ hay không.23 Vậy Đức 
Chúa đã để cho các dân ấy tiếp tục tồn tại mà 
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không  vội  trục  xuất  chúng,  cũng  chẳng  trao 
chúng vào tay ông Giôsuê.

3, 1 Đây là các dân Đức Chúa cho tồn tại, để 
dùng chúng mà thử thách tất cả những người 
Ítraen đã không biết các cuộc chiến tại Canaan 
là gì,2 chỉ cốt cho các thế hệ con cái Ítraen biết 
học việc binh đao, ít là cho những kẻ trước đây 
chưa biết.3 Năm vương hầu Philitinh và tất cả 
các người Canaan, người Xiđôn, người Khivi ở 
trên vùng núi Libăng, từ núi Baan Khécmôn đến 
Cửa Ải  Khamát.4 Chúng còn đó để thử thách 
Ítraen, xem họ có tuân giữ mệnh lệnh Đức Chúa 
đã dùng ông Môsê mà truyền cho cha ông họ 
hay không.

Xướng đáp Tv 105 (106),40.41.44 ; Tl 2,6

X Trên dân riêng,  Chúa đổ cơn thịnh nộ,  phó 
mặc họ vào tay đám chư dân ;
• Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi, nghe 
thấy lời cầu cứu van xin.

Đ Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh 
để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá. *
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Bài đọc 2

Lời cầu nguyện phải phát xuất từ lòng khiêm tốn

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha. 

Khi  cầu nguyện,  lời  lẽ  cầu xin  phải  bình tĩnh, 
chừng mực và lễ độ. Nên nhớ là ta đang đứng 
trước tôn nhan Thiên Chúa. Từ cử chỉ, thái độ 
và lời  ăn tiếng nói  phải  làm sao cho đẹp mắt 
Người. La lối om sòm sẽ khiếm nhã thế nào, thì 
ngược lại, khiêm tốn cầu xin sẽ đáng trọng như 
thế.  Sau cùng,  khi  giảng dạy,  Chúa đã truyền 
cho  chúng  ta  phải  cầu  nguyện  âm  thầm,  tại 
những nơi ẩn khuất và xa vắng, cả trong phòng 
riêng nữa. Làm như thế sẽ phù hợp với đức tin 
hơn, vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa hiện diện 
khắp mọi nơi ; Người nghe thấy mọi người, nhìn 
thấy mọi người ; đầy quyền uy, Người thấu nhập 
cả những nơi ẩn khuất và kín đáo, như có lời 
chép rằng : Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi  
ở gần, chứ không phải là Thiên Chúa khi ở xa ?  
Có ai ẩn mình trong nơi bí mật mà Ta lại không  
thấy ? Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay  
sao ? Lại có lời khác rằng : Mắt Đức Chúa ở mọi  
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nơi mọi chốn, hằng dõi theo kẻ dữ người lành.  
Khi chúng ta cùng anh em tu họp lại một nơi, 
cùng linh mục của Thiên Chúa cử hành thánh lễ, 
nên nhớ là phải có lòng tôn kính và phải lễ độ, 
chứ đừng cầu nguyện ào ào như gió, giọng này 
lộn giọng kia ; cũng đừng ồn ào huyên thuyên, 
nhưng phải khiêm nhường dâng lên Thiên Chúa 
lời khẩn nguyện của mình, vì Thiên Chúa nghe 
tiếng lòng chứ không nghe giọng nói. Đấng nhìn 
thấu tư tưởng chúng ta không cần chúng ta phải 
kêu  gào,  Người  mới  biết  đến.  Chúa  Kitô  làm 
chứng điều này khi Người nói : Sao các ông lại  
nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Và chỗ khác có 
lời  :  Tất cả các Hội Thánh sẽ biết  rằng Ta là  
Đấng dò thấu lòng dạ. 

Theo  sách  Các  Vua,  quyển  thứ  nhất,  thì  bà 
Hanna, hình bóng của Hội Thánh, đã giữ đúng 
như trên đây. Khi cầu nguyện, bà không xin xỏ 
ồn ào,  nhưng lặng lẽ khiêm nhường trong cõi 
lòng thầm kín. Bà nói đó, lời xin vẫn âm thầm mà 
lòng  tin  lại  tỏ  rõ.  Bà  nói  đó,  không  ra  tiếng, 
nhưng với tấm lòng, vì bà biết Chúa nghe thấy 
tiếng lòng của bà. Và thực sự, bà đã được như 
lời xin, vì bà xin với lòng tin. Sách Thánh nói rõ 
điều đó như sau : Bà thầm thĩ trong lòng, chỉ có  
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môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà, và  
Chúa đã nhận lời bà. Trong Thánh Vịnh, chúng 
ta cũng đọc thấy câu : Hãy thầm thĩ trong lòng.  
Trên  giường  nằm,  hãy  sám  hối  ăn  năn.  Qua 
ngôn sứ Giêrêmia, Chúa Thánh Thần cũng dạy 
bảo ta cùng một ý tưởng đó : Hãy nói trong lòng 
rằng : Lạy Chúa, Ngài là Đấng mọi người phải  
thờ lạy.
 
Anh em thân mến, kẻ thờ lạy Chúa không thể 
không biết  là trong Đến Thờ, anh thu thuế đã 
cầu  nguyện  như  thế  nào  cùng  với  người 
Pharisêu. Anh không dám xấc xược ngước mắt 
lên trời, cũng không ngạo mạn giơ cao tay, chỉ 
đấm ngực xưng thú những tội lỗi nằm sâu trong 
lòng mình mà van xin Thiên Chúa xót thương trợ 
giúp. Rồi trong khi  người Pharaisêu tự hào tự 
mãn, thì anh thu thuế lại đáng được ơn thánh 
hoá hơn, vì đã cầu xin như thế, đã không dám 
tin rằng mình vô tội để hy vọng được cứu thoát, 
bởi không ai là người vô tội. Anh đã thú nhận tội 
lỗi và khiêm tốn cầu xin, nên Đấng hằng thứ tha 
cho kẻ khiêm tốn đã nhận lời cầu xin của anh.

Xướng đáp
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X Hãy nghĩ xem chúng ta phải có tâm hồn nào 
trước mặt Thiên Chúa và các thiên thần.
• Như thế, tâm hồn và giọng ca của chúng ta 
mới hoà hợp trong lời ngợi khen Chúa.

Đ Chúng  ta  phải  biết  rằng  không  phải  vì  nói 
nhiều, nhưng vì lòng ta trong sạch và sám hối 
mà ta được Thiên Chúa đoái nghe. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
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Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Tl 4,1-24
Bà Đơvôra, thủ lãnh và ngôn sứ

Là người thứ nhất trong hàng ngũ các ngôn sứ,  
bà  Đơvôra  mở  đầu  cho một  truyền  thống  mà  
nhiều vị  khác sẽ noi theo, đó là giúp cho con  
người nhận ra điều Thiên Chúa đang chờ đợi để  
góp phần vào công trình cứu độ dán của Người.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh.

1 Con cái  Ítraen lại  làm điều dữ trái  mắt Đức 
Chúa sau khi ông Êhút từ trần,2 nên Đức Chúa 
trao  họ  vào  tay  Giavin,  vua  Canaan,  trị  vì  tại 
Khaxo.  Tướng  chỉ  huy  quân  đội  của  ông  là 
Xixơra,  cư  ngụ  ở  Kharôsét  Ha  Gôgim.  
3  Con  cái  Ítraen  kêu  lên  Đức  Chúa,  vì  ông 
Giavin có đến chín trăm xe sắt, và ông đã đàn 
áp  con  cái  Ítraen  một  cách  tàn  bạo  suốt  hai 
mươi năm trường. 

4 Bà Đơvôra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láppiđốt, 
thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ítraen.5 Bà ngồi xử 
dưới Cây Chà Là Đơvôra, giữa Rama và Bết Ên, 
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trên núi Épraim, và con cái Ítraen đến với bà để 
bà xét xử cho.6 Bà sai người mời ông Barắc, 
con ông Avinôam, từ Keđét thuộc Náptali tới, và 
nói với ông : " Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, 
lại không nói với ông thế này sao ? Hãy đi chiêu 
mộ trong vùng núi Tabo lấy mười ngàn người 
trong  số  con  cái  Náptali  và  trong  số  con  cái 
Dơvulun  để  đi  với  ngươi.7  Ta  sẽ  dụ  tướng 
Xixơra, chỉ huy quân đội vua Giavin tiến về phía 
ngươi,  bên  suối  Kisôn,  cùng  với  chiến  xa  và 
quân  binh  của  nó,  và  Ta  sẽ  trao  nó  vào  tay 
ngươi."8 Ông Barắc nói với bà : "Nếu bà đi với 
tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không 
đi."9 Bà trả lời : "Chắc chắn tôi sẽ đi với ông. Có 
điều là trong chuyến đi này, vinh dự không thuộc 
về ông, vì Đức Chúa sẽ trao Xixơra vào tay một 
người đàn bà." Bà Đơvôra chỗi dậy đi với ông 
Barắc  đến  Keđét.10  Ông  Barắc  triệu  tập 
Dơvulun và Náptali  tiến  về  Keđét.  Mười  ngàn 
người theo chân ông, cả bà Đơvôra cũng đi với 
ông. 

11 Ông Kheve, người Kêni, đã tách khỏi Cain, 
khỏi con cái ông Khôváp, nhạc phụ ông Môsê, 
và đã dựng lều bên cây sồi tại Xaannagim, gần 
Keđét.  12 Người  ta  báo tin  cho Xixơra rằng : 
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"Ông  Barắc,  con  ông  Avinôam,  đã  lên  núi 
Tabo".13 Tướng Xixơra liền tập trung tất cả các 
chiến xa, chín trăm xe sắt và toàn bộ lực lượng 
dưới quyền ông, đưa từ Kharôsét Ha Gôgim đến 
suối  Kisôn.14 Bấy giờ bà Đơvôra nói  với  ông 
Barắc : "Đứng lên ! Vì đây là ngày Đức Chúa 
trao  Xixơra  vào tay  ông.  Đức Chúa lại  không 
xuất trận trước mặt ông sao ? " Ông Barắc từ 
núi  Tabo  đi  xuống  với  mười  ngàn  quân  theo 
sau.15 Đức Chúa dùng gươm của ông Barắc 
đánh  Xixơra  cùng  với  chiến  xa  và  toàn  thể 
doanh trại  của ông này,  khiến tất  cả phải  tán 
loạn trước mặt ông Barắc. Xixơra tụt khỏi xe và 
chạy bộ mà trốn.16 Ông Barắc truy kích đoàn xe 
và quân binh cho đến Kharôsét Ha Gôgim. Tất 
cả quân binh của Xixơra đều ngã gục dưới lưỡi 
gươm  của  ông  Barắc,  không  sót  một  tên.  
17 Xixơra chạy bộ trốn về phía lều bà Giaên, vợ 
ông Kheve, người Kêni, vì lúc ấy đang có hoà 
bình  giữa  Giavin,  vua  Khaxo,  với  nhà  Kheve, 
người Kêni.18 Bà Giaên ra đón Xixơra, và nói 
với ông : "Thưa ngài, xin dừng lại, xin dừng lại 
nơi đây, đừng sợ ! " Ông dừng lại, đi  theo bà 
vào lều ; bà lấy tấm thảm phủ lên ông.19 Ông 
nói với bà : "Cho tôi xin chút nước uống, vì tôi 
khát quá." Bà liền mở vò sữa, cho ông uống, rồi 
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lại phủ kín ông.20 Ông nói với bà : "Xin bà đứng 
ở cửa lều, hễ ai  đến hỏi có người nào ở đây 
không, thì bà nói : "Không."21 Nhưng bà Giaên, 
vợ ông Kheve, lấy cái cọc lều, tay cầm búa, lặng 
lẽ đến bên Xixơra, đóng cọc vào màng tang ông, 
xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say vì mệt. 
Thế là ông chết.22 Đang lúc ấy, ông Barắc truy 
nã Xixơra vừa tới, thì bà Giaên ra đón ông và 
nói : "Lại đây, tôi cho ông xem người ông đang 
tìm." Ông đi theo bà, thì này, Xixơra nằm chết 
với cái cọc xuyên màng tang. 

23  Hồi  đó  Thiên  Chúa  hạ  nhục  Giavin,  vua 
Canaan, trước mặt con cái Ítraen.24 Bàn tay con 
cái  Ítraen ngày càng đè nặng trên Giavin, vua 
Canaan, cho đến khi  họ tiễu trừ được Giavin, 
vua Canaan.

Xướng đáp 1 Cr 1,27.29 ; 2 Cr 12,9 ; 1 Cr 1,28

X Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên 
Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, 
hầu  không  một  phàm  nhân  nào  dám  tự  phụ 
trước mặt Người.
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• Vì sức mạnh của Người được biểu lộ trọn 
vẹn trong sự yếu đuối.

Đ Những gì thế gian cho là không có, thì Thiên 
Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có. *

Bài đọc 2

Lời nguyện công khai và mang tính cộng đồng

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha. 

Trước hết, Đức Kitô, Thầy dạy hoà bình và Tôn 
Sư hiệp nhất,  không muốn cho ai  cầu nguyện 
một mình và riêng tư, như thể người nào cầu 
nguyện thì  chỉ  cầu nguyện cho mình mà thôi. 
Chúng ta đâu có đọc :  Lạy Cha của con, Đấng 
ngự trên trời, cũng không đọc : Xin Cha cho con 
lương  thực  hôm  nay.  Cũng  chẳng  phải  mỗi 
người chỉ xin ơn tha tội cho một mình mình, hay 
chỉ cầu xin cho một mình mình khỏi sa chước 
cám  dỗ  và  được  cứu  khỏi  sự  dữ.  Lời  cầu 
nguyện của chúng ta là lời nguyện công khai và 
mang tính cách cộng đoàn. Rồi khi cầu nguyện, 
chúng ta không cầu cho một người mà cho toàn 
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dân,  bởi  toàn  dân  chúng  ta  đã  nên  một.  
Đấng vừa là  Thiên Chúa của bình an,  vừa là 
Tôn Sư của hoà thuận, vẫn giảng dạy sự hiệp 
nhất. Người muốn mỗi người chúng ta phải cầu 
nguyện  cho  mọi  người,  cũng  như  một  mình 
Người  phải  mang lầy mọi  người nơi  bản thân 
mình.  Luật  cầu  nguyện  đó,  ba  thanh  niên  đã 
tuân giữ khi bị quăng vào lò lửa : cả ba người 
chung  lời  chung  tiếng trong  một  kinh  nguyện, 
đồng  tâm  nhất  trí  trong  một  tinh  thần.  Kinh 
Thánh khẳng định điều đó :  Khi cho biết cách 
các thanh niên khi cầu nguyện, Kinh Thánh nêu 
gương cho chúng ta bắt chước mà cầu nguyện 
theo, để chúng ta cũng được như ba người ấy. 
Kinh  Thánh kể  :  Bấy giờ,  trong  lò  lửa,  cả  ba 
người ấy đều đồng thanh ca ngợi, tôn vinh và  
chúc  tụng  Thiên  Chúa.  Cả  ba  như  một,  các 
chàng trai đã đồng thanh cất tiếng, mặc dầu lúc 
đó,  Đức Kitô chưa dạy các anh cầu nguyện.  
Chính vì thế mà lời cầu nguyện của họ có thế 
giá và hữu hiệu,  bởi  lời  cầu nguyện nào phát 
xuất tự tâm hồn bình an và đơn thành thì đẹp 
lòng Chúa. Sau khi Chúa về trời, chúng ta thấy 
các Tông Đồ cùng nhóm môn đệ cầu nguyện với 
nhau như thế. Sách Thánh nói : Tất cả các ông 
đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện 
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cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, Thân  
Mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. 
Các vị ấy đã đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu 
nguyện. Vừa thiết tha vừa một lòng một ý trong 
khi cầu nguyện, các vị ấy nói lên cho mọi người 
biết  rằng  :  Thiên  Chúa  đã  cho  những  người 
đồng tâm nhất trí được ở trong một nhà, sẽ chỉ 
đón  nhận  vào  ngôi  nhà  vĩnh  cửu  của  Người 
những ai  chỉ  biết  đồng  tâm nhất  trí  với  nhau 
trong kinh nguyện. 

Anh em thân mến, tuyệt vời thay các mầu nhiệm 
Chúa hàm chứa trong lời kinh Chúa dạy ! Phong 
phú  chừng  nào,  cao  cả  biết  bao  những  mầu 
nhiệm ấy ! Lời thì gọn gàng vắn tắt, nhưng hiệu 
lực thiêng liêng thì mạnh mẽ dồi dào. Không có 
chi bị bỏ sót, nhưng tất cả được hàm chứa trong 
những ý nguyện lời kinh tóm gọn hết đạo lý bởi 
trời. Chúa bảo :  Anh em hãy cầu nguyện như 
thế này : Lạy Cha chúng con. 

Được tái sinh và được ân sủng giúp cho trở về 
với Thiên Chúa của mình, con người mới nói lên 
lời này đầu tiên :  Lạy Cha, vì con người đó bắt 
đầu làm con rồi. Tin Mừng nói :  Người đã đến 
nhà  minh,  nhưng  người  nhà  chẳng  chịu  đón 
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nhận. Còn ai đón nhận, tức là những ai tin vào  
danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con 
Thiên Chúa. Vậy ai đã tin vào danh Người và đã 
trở nên con Thiên Chúa, thì ngày từ nay, phải 
bắt đầu cảm tạ Thiên Chúa và tuyên xưng mình 
là  con  Thiên  Chúa khi  gọi  Thiên  Chúa,  Đấng 
ngự trên trời là Cha của mình.

Xướng đáp Tv 21 (22),23 ; 56 (57),10 
X Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho 
anh em tất cả được hay ;
 * và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến 
một bài tán dương. 
Đ Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng 
lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước, Con đàn hát 
xướng ca. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đỗ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Tl 6,16.11-24a
Một thần sứ báo cho ông Ghítôn biết sứ mạng 
của ông

Để giải thoát dân Người khỏi tay quân Mađian,  
Thiên Chúa kêu mời một nhân vật kỳ lạ. Chẳng 
có gì báo trước là ông được chỉ định làm công 
việc này. Nhung khi tỏ mình ra với ông, Người  
biến đổi lòng ông, và chỉ ít lâu nữa, Thần Khí sẽ  
ngự xuống và làm cho ông nên vững mạnh.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh. 
1 Con cái Ítraen đã làm điều dữ trái  mắt Đức 
Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người 
Mađian trong bảy năm.2 Tay người Mađian đè 
nặng trên Ítraen.  Để tránh mặt  người  Mađian, 
con cái  Ítraen đã thiết  lập những khu an toàn 
trong các vùng núi, những hang động hốc đá.3 
Hễ Ítraen gieo giống thì  người  Mađian,  người 
Amalếch  và  người  Phương  Đông  cũng  lên  ; 
chúng lên chống lại Ítraen.4 Chúng đóng trại bên 
cạnh họ và tàn phá hoa màu, đất đai cho đến sát 
Gada, không để sót lại vật gì trong Ítraen, dù là 
gia súc hay bò lừa cũng vậy.5 Vì chúng lên cùng 
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với đàn vật và lều trại của chúng, tiến vào nhiều 
vô  kể  như châu  chấu  ;  chúng  và  lạc  đà  của 
chúng đông không đếm nổi. Chúng tràn vào tàn 
phá xứ sở.6 Như vậy người  Ítraen hoàn toàn 
kiệt quệ vì người Mađian. Và con cái Ítraen đã 
kêu lên Đức Chúa. 

11 Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây 
tùng ở Ópra. Cây này là của ông Giôát, thuộc 
gia đình Aviede. Con ông là Ghítôn bấy giờ đang 
đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người 
Mađian.12 Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông 
và nói : "Chào chiến sĩ can trường ! Đức Chúa ở 
với  ông."13 Ông Ghítôn  đáp :  "Ôi,  thưa Ngài, 
nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi 
đến nông nỗi này ? Đâu cả rồi những kỳ công 
mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng : 
chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi 
Aicập sao ? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi 
chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Mađian.”
14 Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói : 
"Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen khỏi tay 
quân Mađian.  Không phải  chính Ta sai  ngươi 
sao ?" 15 Nhưng ông đáp : "Ôi, thưa Ngài, con 
lấy gì mà cứu Ítraen ? Này dòng họ con thấp 
kém nhất trong chi tộc Mơnase, mà con lại nhỏ 
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nhất trong nhà cha con."16 Đức Chúa phán với 
ông  :  "Ta  sẽ  ở với  ngươi,  và  ngươi  sẽ  đánh 
quân Mađian như đánh có một người."17 Ông 
thưa : "Nếu Ngài thương con thì xin cho con một 
dấu chứng tỏ Ngài đang nói với con.18 Xin Ngài 
đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang 
theo của lễ đặt trước nhan Ngài." Người phán : 
"Ta  sẽ  ở  lại  cho  tới  khi  ngươi  trở  về."  
19 Ông Ghítôn đi bắt một con dê non làm thịt, và 
lấy  hai  thùng  bột  làm mấy  chiếc  bánh  không 
men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước 
cốt  thì  đựng trong một cái  thố.  Rồi  ông mang 
đến cho Người ở dưới cây tùng.  Khi ông đến 
gần,20 thì  Thần sứ Thiên Chúa nói  với  ông : 
"Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá 
này và rưới nước cốt lên." Ông đã làm như thế. 
21 Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang 
cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men, 
lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng 
bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi 
mắt ông.22 Ông Ghítôn thấy đó chính là Thần 
sứ Đức Chúa. Ông Ghítôn nói : "Chết tôi rồi, lạy 
Đức Chúa là Chúa Thượng của tôi, vì tôi đã thấy 
Thần sứ Đức Chúa nhãn tiền ! "23 Nhưng Đức 
Chúa phán với ông : "Bình an cho ngươi ! Đừng 
sợ  :  ngươi  không  chết  đâu."24  Tại  đó  ông 
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Ghítôn xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông 
gọi nơi ấy là Đức Chúa  Bình an. 

Xướng đáp Is 45,34 ; Tl 6,14 ; x. Is 45,6

X Ta là Thiên Chúa của Ítraen, Ta đã gọi ngươi 
đích danh, vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, và 
của người Ta đã chọn là Ítraen. 
• Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen.
Đ Để thiên hạ biết rằng Ta là Đức Chúa, không 
còn Chúa nào khác. *

Bài đọc 2
Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha

Chúa Kitô khoan dung với chúng ta dường nào ! 
Lòng nhận hậu và từ ái của Người bao la biết 
mấy ! Người đã muốn chúng ta dâng lời kinh này 
trước Tôn Nhan mà gọi Thiên Chúa là Cha, và, 
như Đức Kitô là Con Thiên Chúa, chúng ta cũng 
được gọi  là con Thiên Chúa. Khi  cầu nguyện, 
không ai trong chúng ta dám động tới danh xưng 
này,  nếu chính Đưc Kitô  không cho phép cầu 
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nguyện như thế. Vậy, anh em thân mến, chúng 
ta phải ghi lòng tạc dạ điều này : được gọi Thiên 
Chúa là Cha, chúng ta phải xử sự như con cái 
của Người, để, chúng ta vui sướng vì có Thiên 
Chúa là Cha thế nào, thì Người cũng vui sướng 
vì chúng ta như vậy. 

Chúng  ta  hãy  sống  như  những  đền  thờ  của 
Thiên  Chúa,  cho  người  ta  thấy  rõ  Chúa  ngự 
trong lòng chúng ta. Đừng làm gì bất xứng với 
Thần  Khí.  Đã  là  người  của  Thần  Khí  và  của 
thiên giới, thì chúng ta phải nghĩ và làm những 
gì thuộc về Thần Khí và về thiên giới, vì chính 
Đức Chúa là Thiên Chúa đã phán :  Những kẻ 
coi trọng Ta thì Ta coi trọng, còn những kẻ khinh 
dể Ta thì bị khinh thường. Thánh Phaolô Tông 
Đồ cũng ghi lai trong thư của người rằng :  Anh 
em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chùa 
đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em 
hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Sau đó, chúng ta đọc : Xin làm cho danh thánh 
Cha vinh hiển (nghĩa là được hiển thánh). Đọc 
như thế không phải là chúng ta ước mong cho 
Thiên Chúa được hiển thánh nhờ những lời cầu 
nguyện  của  chúng  ta,  nhưng  là  chúng  ta  xin 
Thiên Chúa cho danh Người  được hiển thánh 
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nơi chúng ta. Đàng khác, ai làm cho Thiên Chúa 
hiển thánh được khi chính Người là Đấng thánh 
hoá  ?  Nhưng  vì  chính  Người  đã  phán  :  Các 
ngươi  phải  sống  thánh  htiện  vì  Ta  là  Đấng  
Thánh,  nên chúng ta cầu xin khẩn nguyện, để 
một khi được thánh hoá trong bí tích thánh tẩy, 
chúng ta kiên trì  trong cuộc sống mới đã khởi 
đầu. Hằng ngày chúng ta cầu xin như thế. Thật 
vậy, chúng ta phải lo nên thánh mỗi ngày, để tẩy 
rửa tội lỗi mình, vì ngày nào chúng ta cũng sai 
lỗi. 

Nhưng ơn thánh hoá Thiên Chúa ban cho chúng 
ta là gì ? Thánh Tông Đồ dạy như sau : Những 
kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ  
lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say 
sưa rượu chè,  quen chửi  bới,  sẽ không được 
Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia, có  
vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng 
anh em được tẩy  rửa,  được thánh hoá,  được  
nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và  
nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta. Người 
muốn nói là chúng ta được thánh hoá nhân danh 
Chúa Giêsu Kitô, và trong Thần Khí của Thiên 
Chúa chúng ta. Chúng ta cầu xin cho ơn thánh 
hoá này tồn tại mãi nơi chúng ta. Đấng là Chúa 
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và là thẩm phán chúng ta đã truyền cho kẻ được 
Người chữa lành và được phục hồi sự sống là 
đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước, 
nên chúng ta không ngừng cầu nguyện để được 
ơn ấy. Ngày cũng như đêm, chúng ta khẩn cầu 
Thiên Chúa bảo vệ và giữ gìn ơn thánh hoá và 
sự sống mới mà Người đã thương ban.

Xướng đáp Ed 36,23.25.26.27 ; Lv 11,44 
X Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của 
Ta. Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, 
sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt 
thần khí mới vào lòng các ngươi. 
• Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, 
phán quyết và mệnh lệnh Ta đã truyền cho các 
ngươi.  
Đ Các  ngươi  phải  nên  thánh,  vì  Ta  là  Đấng 
Thánh. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Tl 6,33-40 ; 7,18.16-22
Với một quân số ít ỏi, ông Ghítôn thắng trận

Để dẫn đưa lịch sử,  có khi  Thiên Chúa dùng  
những phương tiện  tầm thường :  chỉ  ba  trăm 
người thôi,  trước khi  tra tay rút  kiếm đã khiến  
cho vô số quân thù chạy tán loạn. Thánh Phaolô  
sẽ nói : Những gì thế gian cho là yếu kém, thì  
Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng  
mạnh.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh.

6, 33 Tất cả các người Mađian, người Amalếch 
và người Phương Đông đều nhất tề tập hợp ; họ 
băng  qua  sông  và  đóng  trại  tại  đồng  bằng 
Gítrơen.34 Ông Ghítôn được đầy thần khí của 
ĐỨC CHÚA ; ông rúc tù và, và người Aviede 
quy tụ lại sau lưng ông.35 Ông sai sứ giả kêu 
gọi mọi người trong chi tộc Mơnase, và họ quy 
tụ lại sau lưng ông ; ông sai sứ giả kêu gọi mọi 
người trong chi tộc Ase, Dơvulun và Náptali, họ 
cũng đều tiến lên đón ông. 
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36 Ông Ghítôn thưa với Thiên Chúa : "Nếu đúng 
là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ítraen như Ngài 
đã phán,37 thì này đây con đặt một mớ lông cừu 
trong sân lúa : nếu chỉ có sương trên lông cừu 
mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết 
Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ítraen như Ngài đã 
phán."38 Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau 
ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho sương 
chảy ra đầy một chén nước.39 Ông Ghítôn lại 
thưa với Thiên Chúa : "Xin Ngài đừng thịnh nộ 
với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho 
con được trắc nghiệm bằng lông cừu một  lần 
nữa thôi : chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt 
đất đều đẫm sương."40 Đêm ấy Thiên Chúa đã 
làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả 
mặt đất đều đẫm sương.
 
7,  1  Ông  Giơrúpbaan,  tức  Ghítôn,  cũng  như 
toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm, và 
ông  đóng  trại  gần  Ên  Kharốt  ;  còn  trại  quân 
Mađian  thì  nằm  ở  phía  bắc  trại  ông,  sát  đồi 
Môre,  trong đồng bằng.2 Đức Chúa phán bảo 
ông  :  "Đám  dân  ở  với  ngươi  quá  đông  ;  Ta 
không trao quân Mađian vào tay chúng được, 
kẻo Ítraen lại tự phụ phạm đến Ta, khi cho rằng 
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"Chính tay tôi đã cứu tôi.3 Vậy ngươi hãy công 
bố cho dân nghe : "Ai sợ hãi và run khiếp thì hãy 
về đi !" Và ông Ghítôn đã thử họ : hai mươi ngàn 
người  trong  dân  rút  lui,  còn  lại  mười  ngàn.  
4 Đức Chúa phán với ông Ghítôn : "Dân này vẫn 
còn đông. Hãy bảo chúng xuống gần nước, ở đó 
Ta  sẽ  thử  chúng.  Kẻ  nào  Ta  nói  với  ngươi 
"người này sẽ đi với ngươi" thì kẻ đó sẽ đi với 
ngươi.  Còn tất  cả những ai  Ta nói  với  ngươi 
"người này không đi với ngươi", kẻ đó sẽ không 
được đi."5 Vậy ông Ghítôn đem đám dân ấy đến 
gần nước, và Đức Chúa phán với ông Ghítôn : 
"Tất  cả những ai  thè lưỡi  tớp nước như chó, 
ngươi  hãy  để  riêng  ra,  tất  cả  những  ai  quỳ 
xuống mà uống cũng vậy."6 Số người dùng tay 
đưa nước lên miệng mà tớp là ba trăm. Tất cả 
số dân còn lại đều quỳ xuống mà uống nước.7 
Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Ghítôn : "Với 
ba  trăm  người  đã  tớp  nước,  Ta  sẽ  cứu  các 
ngươi, và sẽ trao quân Mađian vào tay ngươi. 
Còn tất cả những người khác thì hãy rút lui, ai 
về nhà nấy."8 Người ta giữ lại  vò lương thực 
của đám dân, cùng với các tù và. Sau đó, ông 
Ghítôn cho tất cả con cái Ítraen trở về, ai nấy về 
lều mình, chỉ giữ lại ba trăm người. Doanh trại 
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của người Mađian nằm phía dưới trại của ông, 
trong đồng bằng.

16 Bấy giờ ông chia  ba trăm người  thành ba 
cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vò rỗng 
có đuốc bên trong.17 Ông bảo họ : "Hãy nhìn và 
làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các 
anh cứ làm theo !18 Tôi sẽ rúc tù và cùng một 
lúc với tất cả những người đi với tôi ; bấy giờ 
các anh cũng rúc tù và khắp quanh trại và cùng 
hô : “Vì Đức Chúa ! Vì Ghítôn !” 

19 Ông Ghítôn cùng với  một trăm người theo 
ông đi tới đầu trại vào đầu canh hai, lúc vừa thay 
người  canh ;  họ  rúc  tù  và,  đồng thời  đập bể 
những chiếc vò đang cầm trong tay.20 Bấy giờ 
cả ba cánh quân đều rúc tù và, đập bể vò ; tay 
trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rúc lên, 
rồi họ cùng hô : "Vì Đức Chúa, vì Ghítôn, vung 
kiếm lên ! "21 Chung quanh trại, ai nấy đứng yên 
tại  chỗ.  Cả trại  tán loạn,  la  ó và chạy trốn.22 
Trong lúc ba trăm người rúc tù và thì Đức Chúa 
làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm 
giết bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về 
phía Xơrêra cho đến Bết Ha Sítta, bên bờ suối 
Avên Mơkhôla, đối diện với Táppát.
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Xướng đáp 1 Cr 1,27b29 ; Lc 1,52 

X Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên 
Chúa  đã  chọn  để  hạ  nhục  những  kẻ  hùng 
mạnh ; những gì thế gian cho là hèn mạt không 
đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để 
huỷ diệt những gì hiện có, 
• hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ 
trước mặt Người.
Đ Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng 
cao mọi kẻ khiêm nhường. *

Bài đọc 2

Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Tiếp đến là lời  nguyện :  Xin làm cho triều đại  
Cha mau đến.  Chúng ta  xin  cho triều đại  của 
Thiên Chúa mau trở thành hiện thực cho chúng 
ta, cũng như xin cho danh Người hiển thánh nơi 
chúng ta. Vì có bao giờ Thiên Chúa không hiển 
trị đâu ? Hay cái vẫn đã có nơi Người và không 
khi  nào  chấm  dứt  lại  phải  có  lúc  bắt  đầu  ? 
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Chúng ta xin cho triều đại của chúng ta, triều đại 
mà Thiên Chúa đã hứa ban và Đức Kitô cam 
chịu thương khó và đổ máu ra để dành lại cho 
chúng ta. Như vậy, chúng ta đã sống thân phận 
tôi đòi  nơi trần thế trước, thì về sau, đến thời 
Đức Kitô thống trị, chúng ta cũng sẽ được hiển 
trị như chính Người đã hứa : 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.
 
Nhưng,  anh em thân mến,  cũng có thể  chính 
Đức Kitô là triều đại của Thiên Chúa. Ngày ngày 
chúng ta mong cho triều đại ấy mau đến, chúng 
ta muốn cho triều đại ấy sớm trở thành hiện thực 
nơi chúng ta. Bởi chưng, nếu chính Người là sự 
sống lại  vì trong Người chúng ta được sống lại  
thì cũng có thể hiểu chính Người là triều đại của 
Thiên Chúa  vì trong Người chng ta sẽ được cai 
trị.  Chúng  ta  cầu  xin  cho  triều  đại  của  Thiên 
Chúa mau đến là phải. Đó là triều đại thiên quốc, 
vì cũng có một triều đại thế gian. Nhưng ai đã từ 
khước đời này, người đó vượt xa mọi danh giá 
và quyền cai trị trên đời này. 

Rồi chúng ta đọc thêm : Ý Cha thể hiện dưới đất  
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cũng như trên  trời.  Chúng ta  không xin  Thiên 
Chúa thực  hiện  điều  Người  muốn,  nhưng xin 
cho chúng ta có sức thi hành điều Thiên Chúa 
muốn. Bởi chưng ai dám ngăn cản không cho 
Thiên  Chúa  hành  động  như  Người  muốn  ? 
Nhưng vì ma quỷ ngăn cản không cho tâm hồn 
và hành vi của chúng ta tuân phục Thiên Chúa 
trong mọi sự, nên chúng ta mới cầu xin khẩn 
nguyện  cho  ý  của  Thiên  Chúa  thể  hiện  nơi 
chúng ta. Nhưng muốn cho ý Thiên Chúa được 
thể hiện nơi chúng ta, thì lại cần có ý của Người, 
tức là cần sức mạnh và sự che chở của Người, 
vì không ai mạnh mẽ tự sức mình, nhưng người 
ta chỉ được an toàn nhờ lượng khoan dung và 
lòng  thương  xót  của  Thiên  Chúa.  Sau  cùng, 
chính Chúa cũng đã cho thấy Người phải mang 
thân phận hèn yếu của con người khi thưa lên : 
Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. 
Nhưng rồi, để nêu gương cho các môn đệ đừng 
làm theo ý mình, mà theo ý Thiên Chúa, Người 
nói thêm :  Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin  
theo ý Cha. 

Thánh ý Thiên Chúa chính là những gì Đức Kitô 
đã làm và đã dạy : ăn ở khiêm tốn, giữ vững đức 
tin, nói năng thận trọng, hành động công chính, 
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làm việc từ thiện, sống có kỷ cương ; không hề 
làm hại ai, nhưng kiên nhẫn chịu đựng khi người 
khác làm hại mình ; sống hoà thuận với anh em ; 
yêu  mến  Chúa  hết  lòng,  yêu  mến  Người  vì 
Người là Cha, kính sợ Người vì Người là Thiên 
Chúa ; không lấy gì làm hơn Đức Kitô, vì Đức 
Kitô đã không lấy gì làm hơn chúng ta ; không 
chi có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của 
Người, can đảm trung kiên đứng kề bên thập giá 
Người ; khi phải chiến đấu vì danh Người và vì 
danh dự của Người, lời lẽ sẽ tỏ ra một mực kiên 
quyết tuyên nhận Người. Khi bị tra tấn thì tỏ ra 
đầy lòng tin tưởng mà xông vào cuộc chiến ; và 
khi  chịu  chết  thì  đầy lòng kiên nhẫn để được 
lãnh triều thiên ân thưởng. Làm như thế là muốn 
nên đồng thừa tự với Đức Kitô. Làm như thế là 
chu toàn thánh ý Chúa Cha.

Xướng đáp Mt 7,21 ; Mc 3,35

X Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự 
trên trời,
• người ấy mới được vào Nước Trời.
Đ Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy 
là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Tl 8,22-23.30-32 ; 9,1-15.19-20
Lần đầu tiên dân Ítraen có vua

Ít lâu nữa, Thiên Chúa quan phòng sẽ dùng thể 
chế quân chủ để làm cho nước Ítraen được hiệp  
nhất, đồng thời để củng cố đức tin. Hiện tại, đối  
với các bậc khôn ngoan, đây là một thế chế vô  
tích sự, chỉ làm cho dân sinh kiêu hãnh. Sau này 
các ngôn sứ sẽ xem các vua như những người  
có trách nhiệm lớn nhất đối với tình trạng ù lỳ về  
đời sống tôn giáo cũng như luân lý.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh. 

8 22 Người Ítraen nói với ông Ghítôn : "Xin ông 
cai trị chúng tôi, cả ông cũng như con cháu ông, 
vì  ông  đã  giải  thoát  chúng  tôi  khỏi  tay  quân 
Mađian."23 Ông Ghítôn  trả  lời  :  "Chính  tôi  sẽ 
không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh 
em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em." 30 Ông 
Ghítôn sinh được bảy mươi người con, vì ông 
có nhiều vợ. 31 Ông có người tỳ thiếp ở Sikhem, 
bà cũng sinh cho ông một con trai; và ông đặt 
tên cho nó là Avimeléc. 32 Ông Ghítôn, con ông 
Giôát,  qua  đời  sau  khi  hưởng  tuổi  già  hạnh 
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phúc, và được chôn cất trong phần mộ của ông 
Giôát,  thân  phụ  ông,  tại  ópra  của  dòng  họ 
Aviede.

9 1 Avimeléc, con ông Giơrúpbaan, đến Sikhem 
gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả gia 
tộc bên ngoại rằng :2 "Xin bà con hỏi các thân 
hào Sikhem xem : điều nào tốt cho các vị ? Để 
cho bảy mươi người, tức là tất cả các con ông 
Giơrúpbaan cai trị  các vị, hay là để một người 
cai trị các vị mà thôi ? Xin các vị nhớ cho rằng tôi 
là  anh  em ruột  thịt  của  các  vị."3  Bà con bên 
ngoại dùng chính những lời đó nói về Avimeléc 
cho toàn thể thân hào Sikhem nghe, và lòng họ 
nghiêng về Avimeléc, vì họ nói : "Ông ấy là bà 
con của chúng ta."4 Vậy họ trao cho ông bảy 
mươi  seken  bạc,  lấy  của  đền  Baan  Bơrít, 
Avimeléc dùng tiền ấy  thuê những đứa vô lại 
cùng bọn du đãng, và chúng theo ông.5 Thế là 
ông đến nhà cha mình tại Ópra, hạ sát các anh 
em,  tức  là  bảy  mươi  người  con  của  ông 
Giơrúpbaan, trên cùng một tảng đá ; chỉ sót có 
Giôtham, con út của ông Giơrúpbaan, vì anh ta 
lẩn trốn được.6 Bấy giờ tất cả thân hào Sikhem 
cùng  toàn  dân  Bết  Milô  họp  lại,  kéo  đến  tôn 
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Avimeléc lên làm vua, bên cạnh cây sồi  trước 
bia đá ở Sikhem. 

7 Khi người ta báo tin ấy cho ông Giôtham, ông 
liền lên đứng trên đỉnh núi Gơridim, cất tiếng gọi 
và nói với những người kia rằng : "Hỡi các thân 
hào Sikhem ! Hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa 
cũng sẽ nghe các người. 

8 Cây cối đã lên đường đi xức dầu phong một 
vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ôliu : "Hãy 
làm vua cai trị chúng tôi ! 

9 Nhưng cây ôliu nói với chúng : "Chẳng lẽ tôi lại 
từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần 
minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa 
trên cây cối hay sao ? 

10 Cây cối liền nói với cây vả : "Hãy đến làm vua 
cai trị chúng tôi ! 

11 Nhưng cây vả bảo chúng : "Chẳng lẽ tôi lại từ 
bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên 
cây cối hay sao ? 
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12 Bấy giờ cây cối nói với cây nho : "Hãy đến 
làm vua cai trị chúng tôi ! 

13 Nhưng cây nho bảo chúng : "Chẳng lẽ tôi lại 
từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần 
minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên 
cây cối hay sao ? 

14 Tất cả cây cối liền nói với bụi gai : "Hãy đến 
làm vua cai trị chúng tôi ! 

15 Bụi  gai  trả  lời  cây cối  :  "Nếu quả thật  các 
ngươi  xức  dầu  phong  ta  làm  vua  cai  trị  các 
ngươi,  thì  hãy  tới  nương  náu  dưới  bóng  ta  ; 
bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu 
rụi các cây bá hương Libăng ! 

19 Vậy, nếu ngày hôm nay các người đã đối xử 
thành thật và trọn đạo với ông Giơrúpbaan và 
nhà ông, thì cứ việc vui vì Avimeléc, và mong 
sao  y  cũng  được  vui  vì  các  người.20  Bằng 
không,  thì  xin  cho  một  ngọn  lửa  phát  ra  từ 
Avimeléc  để  thiêu  huỷ  các  thân  hào  Sikhem 
cùng với dân Bết Milô, và xin cho một ngọn lửa 
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phát ra từ các thân hào Sikhem và dân Bết Milô 
để thiêu huỷ Avimeléc nữa !"

Xướng đáp Tl 8,23 ; Kh 5,13

X Chính tôi  sẽ không cai  trị,  mà con tôi  cũng 
không cai trị anh em, nhưng
* Đức Chúa sẽ cai trị anh em.
Đ Xin  kính  dâng  Đấng ngự trên  ngai  và  Con 
Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang 
và  quyền  năng  đến  muôn  thuở  muôn  đời.  *

Bài đọc 2

Sau khi xin lương thực, chúng ta xin ơn tha tội

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và thưa lên :  Xin 
cho chúng con lương thực hằng ngày.  Có thể 
hiểu câu này vừa theo nghĩa thiêng liêng, vừa 
theo nghĩa đen, vì do ý định của Thiên Chúa, thì 
cả hai nghĩa đều hữu ích cho ơn cứu độ của 
chúng ta. Bởi chưng, bánh ban sự sống, chính 
là  Đức  Kitô,  và  bánh  ấy  không  phải  ai  cũng 
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được mà chỉ có chúng ta thôi. Và vì Người là 
Cha của những ai nhận biết và tin kính Người, 
nên chúng ta đọc kinh  Lạy Cha chúng con thế 
nào,  thì  chúng  ta  cũng  nói  “lương  thực  của 
chúng con” như thế, vì Đức Kitô chính là bánh 
của những ai thuộc thân thể Người như chúng 
ta. 

Vậy hằng ngày chúng ta xin Chúa Cha ban bánh 
này cho chúng ta để, đang lúc chúng ta ở trong 
Đức Kitô  và hằng ngày lãnh nhận Thánh Thể 
Người làm của ăn đem lại ơn cứu độ, chúng ta 
không bị tách rời ra khỏi thân thể của Đức Kitô 
vì mắc phải một tội nặng nào đó khiến chúng ta 
bị loại,  không được hiệp thông với anh em và 
không  được  ăn  bánh  bởi  trời  như  Người  đã 
giảng dạy : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  
Ai  ăn  bánh  này  sẽ  được  sống  muôn  đời.  Và  
bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đầy, để cho  
thế gian được sống. 

Chúa nói : Ai ăn bánh Người ban, thì sẽ sống 
đời  đời.  Vậy rõ ràng là những ai  kết  hiệp với 
thân thể Người và rước lễ trong tinh thần hiệp 
thông ấy thì sẽ được sống. Cho nên, phải sợ hãi 
mà cầu nguyện, kẻo có ai xa lìa thân thể Đức 
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Kitô mà mất ơn cứu độ, bởi chính Người đã răn 
dạy chúng ta :  Nếu các ông không ăn thịt  và  
uống  máu  Con  Người,  các  ông  không  có  sự  
sống nơi mình. Chính vì thế, hằng ngày chúng ta 
xin Chúa Cha ban bánh là Đức Kitô cho chúng 
ta, để chúng ta được ở lại và sống trong Đức 
Kitô, không bao giờ phải lìa xa ơn thánh hoá và 
thân thể Người. 

Sau  đó,  chúng  ta  xin  Chúa  Cha  tha  tội  cho 
chúng ta. Chúng ta đọc :  Xin tha tội cho chúng 
con như chúng con cũng tha cho những người  
có lỗi  với  chúng con.  Xin  ban lương thực rồi, 
chúng  ta  cũng  xin  ơn  tha  tội  nữa.  
Nghe lời Chúa khuyên dạy mà nhớ mình là kẻ 
tội lỗi,  điều đó cần thiết biết bao, hợp lẽ khôn 
ngoan và ích lợi  dường nào !  Chúng ta được 
Chúa thúc giục xin ơn tha thứ để, đang khi Chúa 
Cha tỏ lòng khoan dung, lòng trí chúng ta nhớ lại 
tình  trạng  lương  tâm  của  mình.  Chúa  muốn 
đừng ai trong chúng ta tự mãn như chẳng có tội 
lỗi gì, rồi tự cao tự đại mà hư hỏng thêm, nên đã 
dạy cho chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng 
phạm tội, và truyền cho chúng ta ngày nào cũng 
phải xin ơn tha thứ. 
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Thánh Gioan cũng khuyên dạy chúng ta trong 
thư của người :  Nếu chúng ta nói là chúng ta  
không có tội,  chúng ta tự lừa dối mình, và sự  
thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú  
nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và  
và công chính sẽ tha tội  cho chúng ta.  Trong 
thư, người đề cập cả hai điều : một là chúng ta 
phải  xin  ơn  tha  tội,  hai  là  chúng  ta  sẽ  được 
hưởng lòng khoan dung của Chúa Cha trong khi 
chúng ta xin. Vì vậy, Người nói : Chúa là Đấng 
trung  thành  sẽ  giữ  lời  đã  hứa  mà  tha  tội  lỗi 
chúng ta. Người dạy chúng ta xin tha thứ tội nợ, 
thì cũng chính Người đã hứa rằng : Chúa Cha 
sẽ xót thương và ban ơn tha thứ.

Xướng đáp Tv 30 (31),2.4 ; 24,18

X Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để 
con phải tủi nhục bao giờ. Núi đá và thành luỹ 
bảo vệ con, chính là Chúa.
• Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho 
con.
Đ Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và 
tha thứ hết mọi tội con. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Tl 13,1-25
Một sứ giả báo trước : Samson sẽ chào đời

Một lần nữa, Sách Thánh lại kể chuyện Thiên  
Chúa  kêu  gọi  một  tôi  tớ  của  Người.  Trong 
trường hợp sau đây,  người  tôi  tớ  được thánh  
hiến khi  còn trong lòng mẹ nhờ ơn Thần Khí.  
Người  được thánh hiến như thế  sẽ  có  những 
hành động phi thường, nhưng phải đáp ứng một  
số đòi hỏi. Chính vì không tôn trọng các đòi hỏi  
này mà cuối cùng ông Samson đã bị quật ngã.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh. 

1  Con  cái  Ítraen  lại  làm  sự  dữ  trái  mắt  Đức 
Chúa, và Đức Chúa đã trao họ vào tay người 
Philitinh bốn mươi năm. 

2 Có một người đàn ông ở Xorơa, thuộc chi tộc 
Đan, tên là Manôác. Vợ ông son sẻ và không 
sinh  con.3  Sứ giả  của  Đức Chúa hiện  ra  với 
người vợ và nói với bà : "Này, bà là người son 
sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và 
sinh một con trai.4 Vậy bây giờ phải kiêng cữ : 
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đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn 
mọi thứ không thanh sạch.5 Vì này bà sẽ có thai 
và sinh một con trai.  Dao cạo sẽ không được 
lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một nadia của 
Thiên Chúa từ lòng mẹ.  Chính nó sẽ bắt  đầu 
cứu Ítraen khỏi tay người Philitinh."6 Bà đi vào 
và nói với chồng rằng : "Một người của Thiên 
Chúa đã đến gặp tôi ; hình dáng của người như 
hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng 
sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới ; và 
danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho 
tôi.7 Nhưng người nói với tôi : "Này bà sẽ có thai 
và sẽ sinh một con trai ; bây giờ bà phải kiêng 
cữ  :  đừng  uống  rượu  và  thức  có  men,  cũng 
đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy 
sẽ là một nadia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho 
đến ngày nó chết."
 
8 Ông Manôác khẩn cầu Đức Chúa, ông nói : 
"Thưa Ngài, xin vui  lòng cho người của Thiên 
Chúa mà Ngài đã sai, đến với chúng con một lần 
nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ 
sẽ  sinh  ra."9  Thiên  Chúa  nghe  tiếng  ông 
Manôác, và sứ giả của Đức Chúa lại đến gặp vợ 
ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Manôác, 
chồng bà, không có mặt ở đó.10 Bà vội vã chạy 
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đi báo cho chồng, và nói với ông : "Này người 
đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa."11 
Ông  Manôác  đứng  dậy  đi  theo  vợ,  đến  gặp 
người kia và nói : "Ngài có phải là người đã nói 
với  bà này không ?  "  Người  ấy  đáp :  "Chính 
tôi."12 Ông Manôác nói : "Khi xảy ra như ngài 
nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm 
gì  ?  "13  Sứ  giả  của  Đức  Chúa  nói  với  ông 
Manôác : "Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy 
thì bà ấy phải giữ.14 Tất cả những gì bởi cây 
nho mà ra, thì bà không được ăn, cũng không 
được uống rượu và thức có men ; tất cả những 
gì không thanh sạch, thì bà không được ăn. Mọi 
điều tôi đã truyền, thì bà phải tuân giữ."15 Ông 
Manôác thưa với sứ giả của Đức Chúa :  "Xin 
cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài 
một con dê tơ ! "16 Sứ giả của Đức Chúa nói với 
ông Manôác : "Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng 
ăn bánh của ông ; nhưng nếu ông dọn lễ toàn 
thiêu  kính  Đức  Chúa,  thì  ông  hãy  dâng  lên 
Người đi", vì ông Manôác không biết người ấy là 
sứ giả của Đức Chúa.17 Bấy giờ ông Manôác 
nói với sứ giả của Đức Chúa : "Xin ngài cho biết 
quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi 
sẽ trọng đãi ngài ! "18 Sứ giả của Đức Chúa nói 
với ông : "Sao ông lại hỏi tên tôi ? Đó là một điều 
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bí nhiệm."19 Bấy giờ ông Manôác bắt một con 
dê tơ và lấy tế phẩm, để dâng làm lễ toàn thiêu 
trên tảng đá kính Đức Chúa, Đấng đã thực hiện 
những kỳ công, rồi ông Manôác và bà vợ đứng 
nhìn.20 Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì 
sứ giả của Đức Chúa cũng lên theo trong ngọn 
lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông 
Manôác và vợ ông ; họ phục lạy sát đất.21 Sứ 
giả  của  Đức  Chúa  không  hiện  ra  với  ông 
Manôác và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Manôác 
mới biết vị đó chính là sứ giả của Đức Chúa.22 
Ông Manôác liền nói với vợ : "Chúng ta chết mất 
thôi, vì đã thấy Thiên Chúa."23 Nhưng vợ ông 
nói  với  ông  :  "Nếu  Đức  Chúa  có  ý  định  giết 
chúng ta, thì Người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu 
và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng 
ta  thấy  tất  cả  những điều  ấy,  và  mới  đây  đã 
chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế."24 
Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samsôn. 
Đứa bé lớn lên,  và  Đức Chúa chúc lành cho 
nó.25 Thần khí Đức Chúa bắt đầu tác động trên 
Samsôn  tại  Trại  Đan  giữa  Xorơa  và  Éttaôn.
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Xướng đáp Lc 1,13.15 ; T1 13,5 

X Thiên thần nói với ông Dacaria : "Vợ ông sẽ 
sinh cho ông một đứa con trai, và ông sẽ đặt tên 
là Gioan ; rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không 
uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy 
Thánh Thần. 
• Em sẽ là người được thánh hiến cho Thiên 
Chúa.  
Đ Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với bà vợ ông 
Manoác và bảo : "Này bà sẽ có thai và sinh một 
con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu 
em." *

Bài đọc 2

Chúng ta là con cái Thiên Chúa, hãy ở lại trong 
bình an của Thiên Chúa

Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Đức  Kitô  đã  minh  thị  ra  thêm  một  điều  luật. 
Người ra điều kiện rõ ràng và đòi buộc chúng 
ta : chúng ta chỉ được ơn tha tội theo mức độ 
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chính chúng ta tha cho những người nào mắc 
nợ chúng ta. Hãy biết rằng chúng ta sẽ không 
thể nào được tha tội như chúng ta xin, nếu chính 
chúng ta không tha cho những người xúc phạm 
đến chúng ta. Chính vì thế mà nơi khác, Chúa 
nói : Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng  
sẽ đong cho anh em đấu ấy. Và tên đầy tớ được 
chủ tha hết nợ, nhưng không tha nợ cho đồng 
bạn mình,  thì  đã  bị  trói  và tống giam.  Vì  hắn 
không muốn khoan dung cho đồng bạn, nên hắn 
cũng mất lòng khoan dung ông chủ đã dành cho 
hắn.
 
Điều ấy Đức Kitô chỉ thị một cách mạnh mẽnh 
hơn các lệnh truyền khác. Người nghiêm khắc 
nói : Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em 
có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho 
họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời,  
cũng sẽ tha lỗi cho anh em, nhưng nếu anh em 
không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự  
trên trời, cũng không tha lỗi cho anh em. Ngày 
phán xét, bạn sẽ không có chi chữa mình được, 
vì lúc đó bạn sẽ bị xét xử theo chính phán quyết 
của bạn đã ra cho mình ; bạn đã hành động ra 
sao  thì  sẽ  phải  gánh  chịu  như  vậy.  
Quả  thế,  Thiên  Chúa  đã  dạy  phải  sống  hoà 
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thuận và đồng tâm nhất trí với nhau trong nhà 
Người. Khi tái sinh chúng ta, Người đã làm cho 
chúng ta  nên thế  nào,  thì  Người  muốn là  khi 
được tái sinh rồi, chúng ta cứ tiếp tục sống như 
thế,  để,  vì  là  con Thiên Chúa,  chúng ta  ở lại 
trong niềm bình an của Thiên Chúa, và vì cùng 
chung một thần khí, chúng ta cùng chung một 
lòng một dạ với nhau. Cũng thế, Thiên Chúa đã 
không nhận lễ vật của kẻ bất hoà, và truyền ch 
họ phải rời bàn thờ, quay về làm hoà với anh em 
trước đã, rồi Người mới có thể vui nhận những 
lời cầu xin phát xuất từ một tâm hồn hoà thuận. 
Đối với Thiên Chúa, lễ tế cao cả nhất là niềm 
bình an, là tình huynh đệ thuận hoà và là một 
đoàn  dân  hiệp  nhất  nhờ  mối  hiệp  nhất  giữa 
Chúa Cha,  Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  
Aben và Cain là những người đầu tiên dâng của 
lễ, nhưng Thiên Chúa chẳng nhìn đến lễ vật, mà 
nhìn tận cõi lòng. Người vui với tấm lòng của ai 
thì cũng vui với lễ vật của người ấy. Aben hiền 
hoà và công chính ;  khi  dâng lễ  tế  lên  Thiên 
Chúa với tâm hồn trong sạch, ông đã dạy những 
ai đến bàn thờ dâng của lễ, cũng phải có lòng 
kính sợ Thiên Chúa, có trái tim đơn thành, phải 
giữ luật công chính và sống trong bình an hoà 
thuận. Khi dâng lễ tế lên Thiên Chúa, Aben đã là 
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con người như thế.  Sau đó,  chính ông đã trở 
thành hy lễ  dâng lên Thiên Chúa thì  cũng rất 
phải lẽ. Ông được nhìn nhận là vị tử đạo đầu 
tiên, là người đã khởi sự cuộc thương khó của 
Chúa khi đổ máu vinh quang của mình, vì ông 
vừa sống đức công chính của Chúa,  vừa giữ 
được niềm bình an. Những người như ông cuối 
cùng sẽ được Chúa ân thưởng và được chia sẻ 
vinh quang với Chúa. 

Còn người bất thuận, chia rẽ và không sống hoà 
bình với anh em, thì theo lời chứng của thánh 
Tông Đồ Phaolô và của Kinh Thánh, dầu có bị 
giết vì danh Chúa, cũng không thoát khỏi lời cáo 
buộc về tội bất bình với anh em, như đã chép : 
Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Kẻ 
sát  nhân  thì  không  được  vào  Nước  Trời  và 
không được ở cùng Thiên Chúa. Ai muốn bắt 
chước  Giuđa  hơn  là  bắt  chước  Đức  Kitô,  thì 
không thể ở với Đức Kitô được.

Xướng đáp Ep 4,1.3 ; Rm 15,5.6

X Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng 
với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh 
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em. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần 
Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó 
với nhau, 
• cũng như anh em đã được kêu gọi để chia 
sẻ cùng một niềm hy vọng.
Đ Xin Thiên Chúa làm cho anh em được đồng 
tâm nhất trí với nhau, để anh em có thể hiệp ý 
đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Tl 16,46.16-31
Ông Samson bị cô Đalila phản bội

Các quan niệm tôn giáo đã thay đổi. Câu chuyện 
ông Samson luôn giữ ý nghĩa này : ngay cả khi  
con người sa ngã vì lầm lỗi, Thiên Chúa vẫn có  
thể ban ân nghĩa như trước.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh. 

4 Sau đó ông phải lòng một phụ nữ tên là Đalila, 
ở thung lũng Xôrếch.5 Các vương hầu Philitinh 
lên gặp cô ta. Họ nói với nàng : "Cô hãy dụ hắn 
xem  bởi  đâu  hắn  có  sức  mạnh  như  thế,  và 
chúng tôi phải dùng cách nào mới trị được hắn, 
trói làm sao mới khống chế được hắn, rồi mỗi 
người chúng tôi sẽ cho cô một ngàn mốt bạc."  
6 Đalila nói với ông Samsôn : "Nào cho em biết, 
em xin anh : bởi đâu anh có sức mạnh như thế ? 
Trói  làm  sao  mới  khống  chế  anh  được  ?  "  
16 Vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ mà nài 
ép và làm khổ ông, khiến ông héo hắt đến chết 
được,17 ông thổ lộ  hết  tâm can với  nàng,  và 
nói :  "Dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì 
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anh là  một  nadia  của  Thiên  Chúa  từ  lúc  còn 
trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ 
mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi 
người khác."18 Đalila thấy rằng ông đã thổ lộ 
hết tâm can với nàng, liền sai người đi gọi các 
vương hầu Philitinh và nói : "Lần này các ông 
hãy lên, vì anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi." 
Các vương hầu Philitinh liền lên gặp nàng, mang 
sẵn bạc trong tay.19 Vậy nàng làm cho ông ngủ 
trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo bảy bím tóc 
trên đầu ông ; nàng bắt đầu khống chế ông, và 
ông  đã  mất  sức.20  Nàng  nói  :  "Này  anh 
Samsôn, quân Philitinh đấy ! " Ông tỉnh giấc và 
nói : "Mình sẽ bung ra như mọi lần và lại thoát 
thôi."  Nhưng  ông  đâu  có  biết  :  ĐỨC  CHÚA 
không còn ở với ông nữa.21 Quân Philitinh bắt 
lấy  ông,  móc  mắt  và  giải  ông  xuống  Gada. 
Chúng chập xích đồng lại,  cột ông và bắt ông 
kéo cối xay trong nhà tù. 

22 Nhưng rồi từ cái đầu bị cạo trọc, tóc ông lại 
mọc ra.23 Các vương hầu Philitinh họp lại  để 
long  trọng  tế  thần  Đagôn  của  chúng  và  ăn 
mừng. Chúng nói : "Thần của ta đã trao vào tay 
ta tên Samsôn, kẻ thù của ta." 
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24 Khi nhìn thấy ông, dân chúng reo hò tung hô 
thần của chúng và nói : "Thần của ta đã trao vào 
tay ta tên Samsôn, kẻ thù của ta." kẻ tàn phá xứ 
sở  ta,  kẻ  tăng  thêm  số  tử  vong  của  ta."
25 Trong khi lòng hả hê, chúng nói : "Hãy gọi 
Samsôn ra làm trò tiêu khiển cho chúng ta ! " 
Vậy chúng kêu ông Samsôn từ nhà tù đến ; và 
ông  làm  trò  tiêu  khiển  trước  mặt  chúng.  Rồi 
chúng đặt  ông đứng giữa các  cột.26  Bấy giờ 
ông Samsôn nói với cậu thiếu niên đang dắt tay 
ông : "Cậu dẫn tôi đi và cho tôi sờ vào các cột 
cái chống đỡ toà nhà, để tôi dựa lưng."27 Toà 
nhà lúc đó đầy chật đàn ông đàn bà. Tất cả các 
vương  hầu  Philitinh  đều  ở  đó,  và  trên  sân 
thượng  có  khoảng  ba  ngàn  đàn  ông  đàn  bà 
đang coi ông Samsôn làm trò tiêu khiển.28 Ông 
Samsôn kêu cầu Đức Chúa và thưa : "Lạy Đức 
Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con 
và  ban  sức  cho  con  lần  này  nữa  thôi,  ôi  lạy 
Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù 
được quân Philitinh đã móc mắt con."29 Bấy giờ 
ông  Samsôn  rờ  vào  hai  chiếc  cột  ở  giữa,  là 
những cột cái chống đỡ toà nhà, và ông tì vào 
các cột ấy, tay mặt bên này, tay trái bên kia.30 
Rồi  ông  Samsôn  nói  :  "Đành  chết  với  bọn 
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Philitinh vậy ! " Đoạn ông dùng sức đẩy mạnh, 
và toà nhà sụp đổ đè các vương hầu và tất cả 
dân chúng có mặt ở đó. Thành ra số người ông 
giết được khi ông chết lại  đông hơn số người 
ông đã giết được khi còn sống.31 Anh em ông 
và cả nhà cha ông xuống đưa ông về chôn cất 
giữa  Xorơa  và  Éttaôn  trong  phần  mộ  ông 
Manôác, cha ông. Ông làm thủ lãnh Ítraen được 
hai mươi năm.

Xướng đáp Tv 42 (43),1 ; 30 (31),4 ; Tl 16,28

X Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho 
con chống lại phường bất nghĩa.
• Núi đá và thành Iuỹ bảo vệ con, chính là 
Chúa.
Đ Xin nhớ đến oon và ban sức cho con lần này 
nữa thôi. *

Bài đọc 2

Đừng cầu nguyện bằng lời nói mà thôi, phải cầu 
nguyện bằng cả việc làm
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Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám 
mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Anh em thân mến, có gì lạ khi lời cầu nguyện 
Thiên Chúa dạy chúng ta lại tuyệt vời đến thế. 
Người lấy quyền giáo huấn mà tóm gọn mọi ý 
nguyện của chúng ta trong một lời kinh cứu độ. 
Ngôn sứ Isaia đã báo trước điều này khi  ông 
được đầy Thánh Thần để nói  về quyền uy và 
lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Ngôn sứ nói : 
Đây là lời bao gồm và tóm gọn tất cả ơn cứu độ,  
vì Thiên Chúa sẽ làm cho lời vắn tắt này vang  
dội  trên  toàn  trái  đất.  Quả  thật,  khi  lời  Thiên 
Chúa là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 
đến với mọi người, quy tụ người thông thái cũng 
như kẻ ngu si, công bố những lệnh truyền cứu 
độ cho hết thảy nam phụ lão ấu, thì Người đã 
làm một bản tổng lược tóm tắt mọi lệnh truyền 
của Người, để những ai muốn học hỏi giáo huấn 
của Người đem xuống từ trời khỏi phải mệt trí 
nhớ, nhưng mau thuộc những điều cần thiết cho 
một đức tin đơn thành.
 
Khi muốn dạy cho chúng ta biết thế nào là sự 
sống vĩnh cửu, Người tóm gọn về mầu nhiệm sự 
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sống trong một câu vừa vắn tắt  vừa siêu việt 
như sau :  Sự sống đời đời,  đó là chúng nhận 
biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và  
nhận biết  Đấng Cha đã sai  đến là Giêsu Kitô. 
Cũng  thế,  khi  muốn  lựa  ra  những  huấn  lệnh 
hàng đầu và quan trọng hơn trong Lề Luật và 
các ngôn sứ, Người nói :  Nghe đây, hỡi Ítraen,  
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa  
duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên  
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí  
khôn, và hết sức lực ngươi. Đó là điều răn đứng  
đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn  
ấy, là : ngươi phải yêu thương người thân cận  
như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách  
ngôn  sứ  đều  tuỳ  thuộc  vào  hai  điều  răn  ấy. 
Người còn nói :  Tất cả những gì anh em muốn  
người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng 
hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các  
ngôn sứ là thế đó.
 
Thiên  Chúa  dạy  chúng  ta  đừng  cầu  nguyện 
bằng lời nói mà thôi, nhưng cầu nguyện bằng cả 
việc làm. Chính Người cũng năng cầu xin khẩn 
nguyện  và  lấy  gương  sáng  làm  chứng  cho 
chúng  ta  biết  phải  làm gì,  như  có  lời  chép  : 
Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện,  
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và  nơi  khác  :  Người  đã  thức  suốt  đêm  cầu  
nguyện cùng Thiên Chúa. 

Nhưng Chúa không cầu xin  khẩn nguyện cho 
mình  Đấng  vô  tội  mà  cầu  xin  cho  mình  sao 
được  ?  Người  cầu  nguyện  cho  chúng  ta  là 
những kẻ tội lỗi, như chính Người đã nói rõ với 
ông Phêrô :  Kìa Xatan đã xin được sàng anh  
như  người  ta  sàng  gạo.  Nhưng  Thầy  đã  cầu  
nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Rồi về 
sau, Chúa lại cầu xin Chúa Cha cho tất cả mọi 
người :  Con không chỉ cầu nguyện cho những 
người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ 
mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha,  
Cha ở trong con và con ở trong Cha. Xin cho họ  
cũng  được  nên  như  một  trong  chúng  ta.
Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ thương xót vô biên 
khi cứu độ chúng ta : đổ máu ra chuộc lấy chúng 
ta,  Người  chưa thoả lòng.  Người  còn cầu xin 
cho chúng ta nữa. Bạn hãy xem Người muốn gì 
khi  cầu  xin.  Người  muốn  rằng  Chúa  Cha  và 
Chúa Con là một thế nào, chúng ta cũng ở lại 
trong  chính  sự  hiệp  nhất  ấy  như  vậy.

Xướng đáp Tv 24 (25),12.5
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X Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
*  Lạy Thiên Chúa của con,  con tin  tưởng nơi 
Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục.

Đ Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 
và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa 
cứu  độ  con.  Sớm  hôm  con  những  cậy  trông 
Ngài. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ 
cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài 
người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể 
làm được  chi,  nếu  Chúa  không  nâng  đỡ,  xin 
Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ 
huấn luyện Chúa truyền,  mà chỉ  muốn và làm 
những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào sách Samuen quyển 1 và 2

Trọng  tâm  của  cả  hai  cuốn  sách  mang  tên 
Samuen (ngoại trừ mười lăm chương đầu tiên  
không đọc trong Kinh Sách) đó là hình ảnh nổi  
bật và dễ thương của vua Đavít. 

Đây là một thời đại rất quan trọng trong lịch sử  
dân Thiên Chúa. Trên bình diện chính trị cũng  
như tôn giáo, thời đại các thủ lãnh là một thời  
đại khá hỗn loạn. Sau đó, ngôn sứ Samu en mới  
thiết  lập thể  chế quân chủ,  đặt  Saun lên làm 
vua, rồi  đến Đavít.  Đây là thời  quốc gia được  
thống nhất và thịnh vượng, về chính trị cũng như  
tôn  giáo.  Những kẻ  thù  của  dân  Ítraen,  trong  
(dân Canaan) cũng như ngoài (các dân du mục  
và các dân Philitinh) đều phải quy hàng và thần  
phục. Trên đất Paléttin, một quốc gia mới đã ra  
đời, có một tầm vóc khá quan trọng. Dân Ítraen  
nhận ra rằng :  đất  nước được thịnh vượng là  
nhờ tình thương của Thiên Chúa, lòng tin của họ  
nhờ đó mà thêm vững mạnh,  và từ  từ  họ bỏ  
được thái độ bắt cá hai tay của giai đoạn trước.  
Các đền thờ các thần Canaan tuy chưa hoàn  
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toàn bị triệt hạ, nhưng đã lu mờ trước đền thánh  
Giêrusalem. Chính vua. Đavít đã muốn cho đền 
thánh này mang tầm vóc quốc gia. Tại đó, qua  
Hòm Bia Giao Ước, Thiên Chúa hiện diện và thi  
ân giáng phúc cho dân Người. 
 
Trong tiến trình này,  vai  trò  của vua rất  quan  
trọng, do đó người ta có thói quen xem vua như  
người thay mặt Thiên Chúa, người đem lại cho 
khắp bàn dân thiên hạ mọi phúc lành của Giao  
Ước. Đây là khởi điểm của chủ thuyết xem vua  
như Đấng Thiên Sai  (Đấng được  Thiên Chúa 
xức dầu tấn phong, còn gọi là Đấng Mêsia), tiêu  
biểu  cho  niềm  hy  vọng  sống  động  của  dân  
Ítraen. Tuy nhiên, nếu các sách Samuen quyển  
1 và 2 phong phú về mặt thiêng liêng cũng như 
phụng vụ, không phải vì đã ghi lại những thay  
đổi lớn của thời đại này, cho bằng vì đã để lại  
cho hậu thế hình ảnh phong phú vô song của  
vua Đavít. Đây là một nhân vật có bản lĩnh lớn,  
làm ta say mê vì các đức tính nhân bản (khéo 
léo, can đảm, nuôi mộng lớn, có tài lôi kéo người  
khác), nhưng hơn thế nữa, vì tầm vóc tôn giáo  
của ông. Hai đặc điểm của ông sẽ được đặc biệt  
khai thác và từ đó làm phát sinh những luồng tư  
tưởng quan trọng. Trước hết, ông đã để lại cho  
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hậu thế một di sản lớn lao và một lòng tin sắt  
đá : trong cuộc đời cũng như sau khi chết, ông  
tiêu biểu cho vị thiên sai như lòng Chúa muốn,  
để  người  ta  hướng  về  đó  mà  đợi  chờ  Đấng  
Thiên Sai của thời cuối cùng ; đặc biệt hơn nữa,  
đời sống thiêng liêng cá nhân của ông có một  
phẩm chất  cao,  dù có thiếu sót,  vẫn vượt trội  
thời đại của ông, biến ông thành gương mẫu cho  
những ai  muốn nên bạn hữu của Thiên Chúa 
nhờ có đức tin đơn sơ, lòng tin tưởng tuyệt đối,  
cố  gắng  không  ngừng  để  vươn  lên  trong  đời  
sống cầu nguyện. Chẳng phải tình cờ mà ông 
được xem như tác giả tập Thánh vịnh, và chắc  
chắn một số trong đó đã có được nguồn gốc xa  
xôi trong những tâm tình tôn giáo của ông vua  
thi  sĩ,  tổ  phụ  tinh  thần  của  các  người  nghèo  
trong dân Ítraen. 
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 1 Sm 16,1-13
Ông Samuen xức dầu tấn phong Đavít làm vua

Tuân lệnh Thiên Chúa, ông Samuen Cho Đavít  
biết rằng ông đã được Thiên Chúa tuyển lựa. Sự 
lựa chọn này làm ta ngạc nhiên, vì Thiên Chúa 
thấy tận đáy lòng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

1 Đức Chúa phán với ông Samuen : "Ngươi còn 
khóc thương Saun cho đến bao giờ, khi ta đã 
gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ítraen nữa ? 
Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. 
Ta sai ngươi đến gặp Giesê người Bêlem, vì Ta 
đã  thấy  trong  các  con  trai  nó  một  người  Ta 
muốn đặt Đức Đức Chúa.3 Ngươi sẽ mời Giesê 
đến dự hy lễ ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết 
điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn 
phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói  cho ngươi  hay."  
4 Ông Samuen làm điều Đức Chúa đã phán ; 
ông đến Bêlem và các kỳ mục trong thành run 
sợ ra đón ông. Họ nói : "Ông đến có phải là để 
đem bình an không ? "5 Ông trả lời : "Bình an ! 



MỤC LỤC

Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các 
ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi." 
Ông thanh tẩy ông Giesê và các con trai ông ấy 
và mời họ đến dự hy lễ. 

6 Khi họ đến, ông thấy Êliáp, ông nghĩ : "Đúng 
rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở 
trước mặt Đức Chúa đây !" 7 Nhưng Đức Chúa 
phán  với  ông  Samuen  :  "Đừng  xét  theo  hình 
dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt 
bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người 
phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn 
Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng."8 Ông Giesê gọi 
Avinađáp và cho cậu đi qua trước mặt Samuen, 
nhưng ông Samuen nói :  "Cả người này, Đức 
Chúa cũng không chọn."9 Ông Giesê cho Sama 
đi qua, nhưng ông Samuen nói : "Cả người này, 
Đức Chúa cũng không chọn."10 Ông Giesê cho 
bảy  người  con  trai  đi  qua  trước  mặt  ông 
Samuen,  nhưng  ông  Samuen  nói  với  ông 
Giesê : "  Đức Chúa không chọn những người 
này."11 Rồi ông lại hỏi ông Giesê : "Các con ông 
có mặt đầy đủ chưa ? " Ông Giesê trả lời : "Còn 
cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Samuen 
liền nói với ông Giesê : "Xin ông cho người đi 
tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi 
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nó tới đây."12 Ông Giesê cho người đi đón cậu 
về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn 
mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuen : 
"Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó 
đó ! "13 Ông Samuen cầm lấy sừng dầu và xức 
cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức 
Chúa nhập vào Đavít  từ  ngày  đó  trở  đi.  Ông 
Samuen đứng dậy và đi Rama.

Xướng đáp Tv 88 (89),20.22.21

X Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một 
người trẻ trong dân ;
• Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ.
Đ Ta  đã  tìm  ra  nghĩa  bộc  Đavít,  đã  xức  dầu 
thánh tấn phong người. *

Bài đọc 2

Đức Kitô là Vua và Tư Tế đến muôn đời

Trích  khảo  luận  của  linh  mục  Phaolinô 
Luxiphêranô, về Chúa Ba Ngôi.

Đấng cứu độ chúng ta, khi làm người, đã thực 
sự trở thành Đấng đã được xức dầu. Như thế, 



MỤC LỤC

Người tỏ mình là quân vương thật và cũng là tư 
tế thật : cả hai đều là một nơi Người, và không 
tước vị nào kém tước vị nào nơi Đấng Cứu Độ. 
Bạn hãy nghe Đấng làm vua nói :  Tôi đã được 
Chúa đặt làm quân vương trị vì Xion, núi thánh  
của Người. Và hãy nghe Chúa Cha làm chứng 
Đức Kitô còn là tư tế nữa :  Muôn thuở, con là  
Thượng Tế,  theo  phẩm trật  Menkixêđê.  Trong 
thời luật cũ, ông Aharon là người đầu tiên được 
xức  dầu  làm  tư  tế  Thiên  Chúa.  Thiên  Chúa 
không phán theo phẩm trật Aharon, để đừng ai 
nghĩ rằng chức tư tế của Đấng Cứu Độ có thể 
do cha truyền con nối.  Nhưng chức tư tế của 
Đấng Cứu Độ thì  không  truyền  lại  cho người 
khác theo cách cha truyền con nối, vì lẽ chính 
Người là tư tế mãi mãi, như có lời chép : Muôn 
thuở,  con  là  Thượng  Tế,  theo  phẩm  trật  
Menkixêđê.
 
Vậy khi  làm người, Đấng Cứu Độ vừa là vua, 
vừa là tư tế, Người được xức dầu không phải 
bằng dầu vật  chật,  mà bằng dầu thiêng liêng. 
Xưa  kia  trong  Ítraen,  các  vua  và  tư  tế  được 
phong làm vua hay làm tư tế do việc xức dầu 
bằng dầu vật chất, nhưng không ai cùng một lúc 
mang hai chức vụ, mà mỗi người hoặc chỉ làm 
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vua, hoặc chỉ làm tư tế thôi. Giữa muôn loài, chỉ 
một mình Đức Kitô là hoàn toàn có tất  cả sự 
viên mãn. Người đã đến để kiện toàn chính Lề 
Luật.
 
Mặc dầu không ai trong họ kiêm cả hai chức vụ, 
mỗi người chỉ được xức dầu hoặc để làm vua 
hoặc chỉ để làm tư tế, nhưng tất cả đều được 
gọi là Kitô, tức là những người được xức dầu. 
Còn Đấng Cứu Độ, Đấng thực sự là Kitô, thì đã 
được xức dầu tấn phong bằng Thánh Thần, để 
ứng nghiệm điều đã chép về Người :  Chính vì  
vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã xức  
cho Ngài  dầu thơm hoan lạc,  tôn phong Ngài  
vượt trổi các đồng liêu. Người vượt trổi các đồng 
liêu, những kẻ cùng mang danh Kitô,  chính vì 
Người được xức dầu thơm hoan lạc là Thánh 
Thần chứ không phải dầu nào khác. Nhờ chính 
Đấng Cứu Độ mà chúng ta biết đó là điều chân 
thật. Vì khi nhận sách ngôn sứ Isaia rồi mở ra và 
đọc lên rằng :  Thần Khí của Đức Chúa đã xức  
dầu tấn phong tôi, thì bấy giờ Người nói rằng : 
lời ngôn sứ các thính giả vừa nghe đã được ứng 
nghiệm.  Ngày  cả  thánh  Phêrô,  thủ  lãnh  các 
Tông Đồ, cũng dạy rằng : Dầu thánh xức cho 
Người làm Đấng Cứu Độ khiến Người làm Đấng 
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Kitô là Thánh Thần và cũng là quyền năng của 
Thiên Chúa. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, khi 
thánh  Phêrô  ngỏ  lời  với  ông  đại  đội  trưởng 
Conêliô, một người đầy lòng tin và thương xót, 
không kể nhiều điều khác, người có nói  :  Bắt 
đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan  
đã  rao  giảng,  Đức  Giêsu,  xuất  thân  từ  miền  
Nadarét, đã được Thiên Chúa dùng Thánh Thần  
và quyền năng mà xức dầu tấn phong.  Đi  tới  
đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa  
lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế.
 
Bạn thấy đó, chính thánh Phêrô cũng nói : Khi 
làm  người,  Đức  Kitô  đã  được  xức  dầu  bằng 
Thánh Thần và quyền năng. Do đó, chính Đức 
Giêsu khi làm người, đã thực sự trở thành Đấng 
Kitô.  Nhờ  được  xức  dầu  bằng  Thánh  Thần, 
Người đã trở thành Vua và Tư Tế đến muôn đời.

Xướng đáp

X Các bạn hãy xem, Đấng ngự đến để cứu độ 
muôn dân cao cả biết dường nào !
• Người  là  vua  công  chính,  và  miêu  duệ 
Người sẽ vô cùng vô tận.
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Đ Người  ngự đến cho  chúng ta  được hưởng 
nhờ,  như  vị  tiền  phong,  như  thượng  tế  đến 
muôn đời theo phẩm trật Menkixêđê. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
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Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
  

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì  những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Sm 17,1-10.32.38-51
Đavít  tình  nguyện  chiến  đấu  chống  lại  người 
Philitinh

Ai  cũng  biết  câu chuyện Đavít  với  Goliát  :  ta  
được chứng kiến một bên là sự khôn ngoan của  
con người chỉ dựa vào chính mình, vào sức lực 
và khí giới, bên kia là sự khôn ngoan phát xuất  
từ Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1. 

1  Người  Philitinh  tập  trung  quân  đội  để  giao 
chiến. Chúng tập trung ở Xôkhô thuộc Giuđa và 
đóng  trại  giữa  Xôkhô  và  Adêca,  tại  Ephét 
Đammim.2 Vua Saun và người Ítraen cũng tập 
trung,  đóng  trại  trong  thung  lũng  Cây  Vân 
Hương, và dàn trận đối diện với người Philitinh.3 
Người  Philitinh  đứng  trên  núi  bên  này,  còn 
người Ítraen đứng trên núi bên kia, giữa họ là 
thung lũng. 

4 Một đấu thủ từ doanh trại Philitinh tiến ra. Tên 
nó là Goliát, người thành Gát. Nó cao khoảng ba 
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thước,5 đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc 
áo giáp vảy cá ;  áo giáp ấy bằng đồng, nặng 
năm mươi  ký.6  Chân nó mang tấm che bằng 
đồng, vai đeo cây lao bằng đồng.7 Cán giáo của 
nó như trục khung cửi thợ dệt ; và mũi giáo của 
nó bằng sắt,  nặng sáu ký. Đi trước mặt nó là 
người mang thuẫn. 

8 Nó đứng lại và gọi hàng ngũ Ítraen. Nó bảo 
họ : "Sao chúng bay ra dàn trận ? Ta đây chẳng 
phải  là  người  Philitinh,  còn  chúng  bay  chẳng 
phải  là  bề  tôi  Saun  sao  ?  Hãy  chọn  lấy  một 
người và nó hãy xuống đây với ta.9 Nếu nó đủ 
mạnh để chiến đấu với  ta  và hạ được ta,  thì 
chúng tao sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta 
mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng bay sẽ 
làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao."10 
Tên Philitinh lại nói : "Ta đây, hôm nay ta thách 
hàng ngũ Ítraen : Hãy đưa ra cho ta một người, 
để chiến đấu tay đôi !" 

32 Đavít nói với vua Saun : "Đừng ai ngã lòng vì 
nó.  Tôi  tớ  ngài  đây  sẽ  đi  chiến  đấu  với  tên 
Philitinh ấy." 38 Vua Saun lấy y phục của mình 
mặc cho Đavít, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu 
và mặc áo giáp cho cậu.39 Đavít đeo gươm của 
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vua ngoài y phục rồi thử bước đi, vì cậu không 
quen. Đavít nói với vua Saun : "Con không thể 
bước đi với những thứ này được, vì con không 
quen." Rồi Đavít bỏ những thứ đó ra. 

40 Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá 
cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của 
cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía 
tên Philitinh.41 Tên Philitinh từ  từ tiến lại  gần 
Đavít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn.42 
Tên Philitinh nhìn, và khi thấy Đavít, nó khinh dể 
cậu,  vì  cậu  còn  trẻ,  có  mái  tóc  hung  và  đẹp 
trai.43 Tên Philitinh nói với Đavít : "Tao là chó 
hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao ?" Và tên 
Philitinh lấy tên các thần của mình mà nguyền 
rủa Đavít.44 Tên Philitinh nói  với Đavít  :  "Đến 
đây với tao, tao sẽ đem thịt  mày làm mồi cho 
chim trời và dã thú."45 Đavít bảo tên Philitinh : 
"Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến 
với  tao.  Còn tao,  tao đến với  mày nhân danh 
Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng 
ngũ Ítraen mà mày thách thức.46 Ngay hôm nay 
Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ 
mày và làm cho đầu mày lìa  khỏi  thân.  Ngay 
hôm  nay  tao  sẽ  đem  xác  chết  của  quân  đội 
Philitinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn 
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cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở 
Ítraen,47 và toàn thể đại  hội  này sẽ biết  rằng 
không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa 
ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức 
Chúa  và  Người  sẽ  trao  chúng  mày  vào  tay 
chúng tao !" 

48 Khi tên Philitinh bắt đầu xông lên và đến gần 
để đương đầu với Đavít, thì Đavít vội vàng chạy 
từ  trận  tuyến  ra  để  đương  đầu  với  tên 
Philitinh.49 Đavít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một 
hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào 
trán  tên  Philitinh.  Hòn  đá  cắm  sâu  vào  trán, 
khiến nó ngã sấp mặt xuống đất.50 Thế là Đavít 
thắng tên  Philitinh nhờ dây phóng và hòn đá. 
Cậu hạ tên Philitinh và giết nó. Nhưng trong tay 
Đavít  không có gươm.51 Đavít  chạy lại,  đứng 
trên xác tên Philitinh, lấy gươm của nó, rút khỏi 
bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.
Người  Philitinh  thấy  người  hùng  của  mình  đã 
chết thì chạy trốn.
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Xướng đáp 1 Sm 17,37 ; x. Tv 56 (57),4.5

X Đức Chúa đã giật tôi khỏi nanh sư tử và vuốt 
gấu.
* Chính Người sẽ giật tôi khỏi tay quân thù.

Đ Chúa Trời đã gửi xuống tình thương và lòng 
thành  tín  của  Người,  Người  đã  cứu mạng tôi 
khỏi bầy sư tử. *

Bài đọc 2

Người Kitô hữu là một Kitô khác

Trích  khảo  luận  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu.

Thánh Phaolô đã tuyên bố rõ ràng hơn bất cứ ai 
rằng  thánh  nhân  vừa  biết  Đấng  Kitô  là  Đấng 
nào, vừa biết kẻ đã mang danh Người, thì phải 
ăn ở làm sao. Thánh nhân đã cặn kẽ noi gương 
Chúa  đến  độ  có  thể  diễn  tả  được  Chúa  nơi 
chính bản thân mình. Thật vậy, nhờ tận tình noi 
gương Đức Kitô như thế, người đã biến tâm hồn 
mình nên giống mẫu mực là Đức Kitô. Vì thế, khi 
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nhận thức sâu xa  về những điều  tốt  đẹp của 
mình, thánh nhân nói :… Anh em muốn có bằng 
chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi. Và người 
còn nói :  Tôi sống không còn phải là tôi, mà là  
Đức Kitô sống trong tôi.
 
Ở đây, thánh nhân còn cho ta thấy rõ danh Kitô 
mạnh mẽ dường nào khi người nói : Đức Kitô là 
sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 
Người còn gọi Đức Kitô là bình an, là ánh sáng 
siêu phàm nơi Thiên Chúa ngự, là lễ đền tội, là  
ơn cứu chuộc,  là thượng tế,  là  Chiên lễ Vượt  
Qua, là ơn xá tội cho các linh hồn, là phản ảnh  
và huy hoàng, là hình ảnh của bản thể Thiên  
Chúa, là Đấng tạo thành vũ trụ, là của ăn của 
uống thiêng liêng, là tảng đá và là nước, là nền 
móng đức tin, là đá góc, là hình ảnh Thiên Chúa 
vô hình, là Thiên Chúa cao cả, là đầu của thân  
thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh, là trưởng tử 
sinh ra trước mọi loài thọ tạo mới, là của đầu 
mùa những kẻ đã yên giấc, là trưởng tử trong số 
những người từ cõi chết sống lại,  là trưởng tử 
giữa một đàn em đông đúc, là Đấng trung gian 
giữa Thiên Chúa và  loài  người,  là  người  Con  
Một được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự  
làm mũ triều thiên,  là  Đức Chúa hiển vinh,  là 
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khởi nguyên của vạn vật, là vua công chính, và 
hơn  nữa,  là  vua  bình  an,  vua  mọi  loài,  nắm 
quyền thống trị một vương quốc vô cùng vô tận. 
Ngoài  những  danh  hiệu  trên  đây,  thánh  nhân 
cũng dùng những danh hiệu khác tương tự để 
gọi Đức Kitô, đến nỗi không dễ dàng kể ra hết 
được. Nhưng nếu ta gom hết các danh hiệu lại 
và nối kết từng danh hiệu một, thì tất cả sẽ mở 
ra  cho thấy  sức mạnh hiệu diệu kỳ của danh 
thánh và uy quyền của Đức Kitô mà không lời 
nào diễn tả nổi. Tất cả sẽ tỏ cho chúng ta thấy 
tuỳ theo khả năng lãnh hội của lòng trí chúng ta. 
Chúa nhân lành đã thông ban cho chúng ta một 
danh hiệu cao quý nhất, linh thiêng nhất, trọng 
đại nhất, vượt trên mọi danh hiệu, đến độ chúng 
ta được vinh dự mang chính danh của Đức Kitô 
khi  được  gọi  là  “Kitô  hữu”.  Vì  thế,  mọi  danh 
xưng dùng để giải thích tên gọi trên nhất thiết 
phải được tỏ rõ nơi con người chúng ta. Chúng 
ta đừng để mình bị xem là “Kitô hữu” giả, nhưng 
phải dùng đời  sống mình mà minh chứng cho 
tên gọi ấy.
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Xướng đáp Tv 5,12 ; 88 (89),16-17 

X Lạy Chúa, những người trú ẩn bên Chúa, ước 
chi  họ  đều  được  hỷ  hoan  và  reo  vui  mãi  tới 
muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu 
Danh Thánh : 
• Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui. 
Đ Nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa, 
nhờ được nghe danh Ngài,  họ suốt ngày hớn 
hở. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ  rơi  bao  giờ.  Chúng  con  cầu  xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 1 Sm 17,57 18,9.20-30
Vua Saun căm thù ông Đavít

Ngay từ lúc bước vào triều vua Saun, Đavít vốn  
là bạn hữu của Thiên Chúa, đã thấy vị thế của  
mình lớn lên. Ông có thể làm cho vua sinh lòng  
ghen ghét, nhưng tất cả những gì người ta làm 
nhằm mục đích chống ông lại trở thành thuận lợi  
cho ông. Như thế, Thiên Chúa bẻ gãy âm mưu  
người phàm khi họ tìm cách phá chương trình  
cứu độ của Người.

Lời Chúa trong sách Samuen, quyển 1.

17, 57 Lúc Đavít trở về sau khi hạ tên Philitinh, 
ông Ápne đón cậu, dẫn cậu đến trước mặt vua 
Saun, tay cậu xách cái đầu tên Philitinh.58 Vua 
Saun hỏi cậu : "Hỡi người thanh niên, con là con 
ai ? " Đavít trả lời : "Con là con của tôi tớ ngài là 
Giesê, người Bêlem." 

18, 1 Ông Đavít vừa nói với vua Saun xong thì 
tâm hồn ông Giônathan gắn bó với tâm hồn ông 
Đavít, và ông Giônathan yêu mến ông như chính 
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mình.2 Hôm ấy vua Saun giữ ông Đavít lại  và 
không cho về nhà cha ông.3 Ông Giônathan lập 
giao ước với ông Đavít, vì ông yêu mến ông ấy 
như chính mình.4 Ông Giônathan cởi chiếc áo 
khoác đang mặc mà cho ông Đavít, cho áo, cho 
cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông.5 Khi 
ông Đavít ra trận, mọi nơi vua Saun sai ông đi, 
ông đều thành công, và vua Saun đặt ông chỉ 
huy các chiến binh. Ông vừa lòng toàn dân và 
cả triều thần vua Saun nữa. 

6 Lúc quân dân đến, khi ông Đavít hạ được tên 
Philitinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của 
Ítraen kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Saun, 
với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não 
bạt.7 Phụ nữ vui đùa ca hát rằng :
 
"Vua Saun hạ được hàng ngàn, 
ông Đavít hàng vạn."
 
8 Vua Saun giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua 
nói : "Người ta cho Đavít hàng vạn, còn ta thì họ 
cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa 
thôi ! "9 Từ ngày đó về sau, vua Saun nhìn Đavít 
với con mắt ghen tị. 
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20 Cô Mikhan, con gái vua Saun, yêu ông Đavít. 
Người ta cho vua hay và vua thấy điều đó là 
phải.21 Vua Saun tự bảo : "Mình sẽ gả con gái 
cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó, và 
tay người Philitinh hại nó." Vậy vua Saun nói với 
ông Đavít lần thứ hai : "Hôm nay con sẽ là rể 
của  ta."22  Vua  Saun ra  lệnh  cho  triều  thần  : 
"Hãy nói nhỏ với Đavít rằng : "Nhà vua có cảm 
tình với ông và triều thần ai cũng mến ông. Bây 
giờ ông hãy làm rể nhà vua."23 Triều thần vua 
Saun nói lại những lời ấy cho ông Đavít nghe. 
Ông Đavít nói : "Các ông coi chuyện làm rể nhà 
vua là chuyện không đáng kể ư ? Tôi, tôi chỉ là 
một người nghèo không đáng kể."24 Triều thần 
vua Saun thưa lại với vua rằng : "Ông Đavít đã 
nói những lời như thế."25 Vua Saun nói : "Các 
ngươi hãy nói với Đavítthế này : Nhà vua không 
đòi sính lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu 
người  Philitinh,  để  trả  thù  quân  địch  của  nhà 
vua." Vua Saun tính dùng tay người Philitinh mà 
hạ ông Đavít. 

26 Triều thần vua Saun thuật lại cho ông Đavít 
những lời ấy. Ông Đavít thấy chuyện làm rể vua 
là  phải.  Chưa  hết  hạn,27  ông  Đavít  đã  lên 
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đường, đi với người của ông. Ông hạ hai trăm 
người Philitinh, rồi đem bao quy đầu của chúng 
về, đếm đủ cho vua, để làm rể vua. Bấy giờ vua 
Saun gả cô Mikhan, con gái vua, cho ông Đavít. 
28 Thấy thế, vua Saun hiểu rằng Đức Chúa ở 
với ông Đavít và cô Mikhan, con vua, yêu ông.29 
Vua Saun càng thêm sợ ông Đavít, và vua Saun 
trở thành kẻ thù của ông Đavít suốt đời.30 Các 
thủ lãnh người Philitinh ra trận, nhưng mỗi khi 
chúng ra trận, thì ông Đavít thành công hơn mọi 
bề tôi vua Saun, khiến danh tiếng ông lừng lẫy. 

Xướng đáp Tv 55 (55),2.4.14

X Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, vì 
người  ta giày xéo thân con,  và suốt  ngày tấn 
công chèn ép.
• Con tin tưởng vào Ngài.
Đ Vì  Ngài  cứu  mạng  con  khỏi  chết,  lại  ngăn 
ngừa kẻo phải hụt chân. *

Bài đọc 2

Chúng  ta  phải  tuyên  xưng  Đức  Kitô  bằng  cả 
cuộc đời
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Trích  khảo  luận  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu.

Có ba điều cho thấy rõ đặc điểm của đời sống 
Kitô hữu : hành động, lời nói và tư tưởng. Trong 
ba điều, trước hết là tư tưởng. Thứ đến là lời 
nói, vì lời nói dùng từ ngữ để bộc lộ và giãi bày 
tư tưởng đã được cưu mang và hình thành trong 
tâm trí.  Sau tư tưởng, lời nói là hành động, vì 
hành động dùng việc làm để thực hiện những gì 
đã được tâm trí  nghĩ  ra.  Vậy,  nếu trong cuộc 
sống, chúng ta phải hành động, suy nghĩ hay nói 
năng,  thì  mọi  lời  nói,  việc  làm,  tư  tưởng  của 
chúng ta cần phải phù hợp với các danh hiệu 
cao vời vốn được dùng để tuyên xưng Đức Kitô. 
Như thế, chúng ta sẽ không nghĩ gì, không nói 
gì, không làm gì trái với ý nghĩa tuyệt vời của 
các danh hiệu đó. 

Vậy người nào đã được phúc mang danh hiệu 
cao cả của Đức Kitô phải làm gì nếu không phải 
là suy xét cẩn thận mọi tư tưởng, lời nói và việc 
làm  của  mình,  và  thẩm  định  xem  những  tư 
tưởng, lời nói, việc làm ấy có hướng tới hay lạc 
xa Đức Kitô không ? Có nhiều cách để thực hiện 
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việc thẩm định cao cả này. Hành động, suy nghĩ 
hay nói năng bất cứ điều gì do dục vọng thúc 
đẩy đều không xứng hợp với Đức Kitô chút nào, 
nhưng mang dấu ấn và hình ảnh của Tên thù 
địch. Nó lấy dục vọng làm bùn nhơ bôi vào viên 
ngọc tâm hồn, để làm biến dạng và tiêu tan vẻ 
sáng ngời của viên bảo ngọc ấy. 

Còn những gì tinh tuyền và không vương bất cứ 
tình cảm hỗn độn nào thì  đều hướng tới  Đức 
Kitô là vị thủ lãnh và là Đấng tác tạo sự bình an. 
Người là mạch suối tinh tuyền và bất hoại.  Ai 
đến đó múc lấy cho mình những tư tưởng và 
tâm tình, người ấy sẽ nên giống Đấng là nguồn 
mạch, chẳng khác nào nước óng ánh trong bình 
cũng  chính  là  nước  vọt  lên  từ  mạch  suối.  
Vì sự tinh tuyền nơi Đức Kitô cũng như sự tinh 
tuyền nơi tâm trí chúng ta chỉ là một. Nhưng sự 
tinh tuyền nơi  Đức Kitô chính là nguồn mạch, 
còn  sự tinh  tuyền  nơi  tâm trí  chúng  ta  thì  từ 
nguồn mạch ấy chảy ra, đem đến cho cuộc đời 
chúng ta vẻ đẹp vốn có trong các danh hiệu của 
Đức Kitô. Nhờ đó, con người bên trong và con 
người bên ngoài hoà hợp với nhau như một một 
bản tấu, bởi vì những tư tưởng hàm chứa trong 
các danh hiệu của Đức Kitô hướng dẫn và thúc 
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đẩy  chúng  ta  sống  khiêm  tốn  và  đạo  hạnh.  
Vậy, theo ý tôi, sự trọn lành của đời sống Kitô 
hữu hệ tại điểm này : chúng ta được chia sẻ mọi 
danh hiệu nói lên danh Đức Kitô, chúng ta phải 
đem hết tâm hồn, kinh nguyện và cách sống mà 
bày tỏ sức mạnh của các danh hiệu ấy.

Xướng đáp Cl 3,17 ; Rm 14,7

X Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói 
nhân danh Chúa Giêsu Kitô

* và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Đ Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 
cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng 
ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là 
chết cho Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Sm 19,8-10 ; 20,1-17
Gionathan yêu Đavít như yêu chính mình

Tình bạn giữa Đavít và Gionathan dễ làm ta mủi  
lòng. Tình bạn đó làm nổi bật ảnh hưởng cực kỳ  
lớn lao cúa một người có sức thu hút ngay cả  
với những ai lẽ ra phải chống lại mình.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1. 

19 8 Chiến tranh lại tái diễn, ông Đavít ra trận và 
chiến đấu với người Philitinh. Ông đánh chúng 
một  đòn  đau  và  chúng  chạy  trốn  trước  mặt 
ông.9  Một  thần khí  xấu của Đức Chúa xuống 
trên vua Saun. Vua đang ở trong nhà, tay cầm 
cây giáo, còn ông Đavít đang gảy đàn.10 Vua 
Saun tìm cách dùng cây giáo ghim ông Đavít 
vào tường, nhưng ông này tránh được, và vua 
cắm cây giáo vào tường. Ông Đavít chạy đi và 
trốn thoát đêm ấy. 

20, 1 Ông Đavít trốn khỏi Naigiốt thuộc Rama, 
và đến nói trước mặt ông Giônathan : "Tôi đã 
làm gì, tôi  có lỗi gì,  có tội gì với cha anh, mà 
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người  lại  tìm  hại  mạng  sống  tôi  ?  "2  Ông 
Giônathan  trả  lời  :  "Không  đời  nào  !  Anh  sẽ 
không chết đâu ! Anh xem : cha tôi không làm 
điều gì,  lớn hay nhỏ, mà không tiết lộ cho tôi. 
Vậy sao cha tôi lại giấu tôi điều này ? Không có 
chuyện đó đâu ! "3 Ông Đavít  nói  lại  và thề : 
"Cha anh thừa biết tôi được đẹp lòng anh, nên 
đã tự  bảo :  "Giônathan  không được biết  điều 
này,  kẻo  nó  buồn  phiền.  Có  Đức  Chúa  hằng 
sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề : giữa tôi 
và cái chết chỉ còn một bước."4 Ông Giônathan 
nói với ông Đavít : "Lòng anh muốn sao, tôi sẽ 
làm cho anh như vậy."5 Ông Đavít trả lời ông 
Giônathan : "Mai là ngày đầu tháng, và tôi phải 
ngồi ăn với đức vua. Anh sẽ để cho tôi đi và tôi 
sẽ ẩn ngoài đồng cho đến chiều ngày kia.6 Nếu 
cha anh thấy vắng tôi, anh cứ nói : "Anh Đavít 
đã nài nẵng xin phép con chạy về Bêlem, thành 
của anh, vì ở đó có hy lễ hằng năm cho toàn thị 
tộc.7 Nếu người nói :  "Tốt lắm", thì  tôi  tớ anh 
đây được bình an. Nhưng nếu người nổi giận, 
thì anh nên biết rằng người đã quyết tâm làm 
điều ác.8 Xin anh lấy tình mà xử với tôi tớ anh 
đây, vì anh đã nhân danh Đức Chúa mà lập giao 
ước với tôi tớ anh. Nếu tôi có lỗi, thì chính anh 
hãy giết tôi đi, chứ sao lại đưa tôi đến với cha 
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anh ? "9 Ông Giônathan nói : "Không đời nào 
anh được nghĩ thế ! Vì nếu tôi biết rằng cha tôi 
đã quyết tâm làm điều ác để hại anh, chẳng lẽ 
tôi  lại  không báo cho anh biết  sao ? "10 Ông 
Đavít nói với ông Giônathan : "Ai sẽ báo cho tôi 
biết, nếu cha anh trả lời anh cách cứng cỏi ?"  
11 Ông Giônathan bảo ông Đavít : "Nào chúng 
ta ra ngoài  đồng",  và cả hai  ra ngoài  đồng.12 
Ông  Giônathan  nói  với  ông  Đavít  :  "Có  Đức 
Chúa, Thiên Chúa của Ítraen chứng giám ! Ngày 
mai ngày kia, vào giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. 
Nếu mọi sự tốt đẹp cho Đavít, mà bấy giờ tôi lại 
không sai người đến tiết lộ cho anh,13 thì  xin 
Đức Chúa phạt Giônathan thế này, và còn thêm 
thế kia nữa ! Còn nếu cha tôi muốn làm điều ác 
hại anh, thì tôi sẽ tiết lộ cho anh, sẽ để cho anh 
đi, và anh sẽ đi bình an. Xin Đức Chúa ở với anh 
như đã ở với cha tôi !14 Nếu tôi còn sống, thì xin 
anh lấy tình mà xử với tôi như Đức Chúa đòi hỏi. 
Còn nếu tôi chết,15 thì xin anh đừng dứt bỏ tình 
nghĩa với gia đình tôi mãi mãi, ngay cả khi Đức 
Chúa loại bỏ các kẻ thù của Đavít khỏi mặt đất, 
không sót một tên."16 Ông Giônathan lập giao 
ước với nhà ông Đavít và nói : "Xin Đức Chúa 
hỏi tội các kẻ thù của Đavít ! "17 Ông Giônathan 
còn bắt ông Đavít thề, vì tình yêu của ông đối 
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với ông Đavít : thật vậy, ông yêu Đavít như yêu 
chính mình.

Xướng đáp Cn 17,17 ; 1 Ga 4,7

X Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc,
• vào ngày hoạn nạn mới thấy rõ ai là anh 
em.

Đ Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa 
sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo và vĩnh viễn

Trích khảo luận của Chân phúc Enrêđi, viện 
phụ,  về  tình  bằng  hữu  thiêng  liêng.
Trong các thanh niên, Gionathan trổi vượt hơn 
cả.  Chàng không ham danh tước cũng chẳng 
mong  quyền  hành,  nhưng  đã  kết  ước  cùng 
Đavít, và vì tình bạn, đã coi bề tôi ngang hàng 
với chủ. Một kẻ bề tôi đang phải trốn tránh vua 
cha, đang ẩn náu trong hoang địa, một kẻ bị án 
tử chỉ còn chờ chết, mà chàng lại quý bạn hơn 
chính mình. Chàng đã hạ mình xuống, nâng bạn 
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mình lên. Chàng nói  :  Chính anh sẽ làm vua,  
còn tôi sẽ làm phó cho anh. 

Ôi, tấm gương sáng ngời về tình bằng hữu chân 
thật ! Chuyện lạ biết bao ! Vua cha thì nổi cơn 
thịnh nộ với một kẻ bề tôi, khích động cả nước 
chống lại hắn như chống lại kẻ muốn tranh ngai 
vàng ; rồi ông buộc cho các tư tế tội phản loạn, 
và tàn sát họ chỉ vì một mối nghi ngờ ; ông lục 
soát rừng rậm, tảo thanh thung lũng, đem quân 
vây hãm núi đồi ; người người quyết chí trả thù 
cho  vua  được  hả  giận.  Chỉ  Gionathan,  người 
duy nhất có lý để ghen, thì lại nghĩ là mình phải 
làm ngược ý vua cha, tìm cách giúp bạn trốn đi, 
góp ý kiến với bạn trong tình cảnh éo le như thế. 
Coi  tình  bằng  hữu  trọng  hơn  cả  ngai  vàng, 
chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm 
phó cho anh. Rồi bạn để ý xem vua cha khích 
cho chàng thanh niên ghen ghét bạn mình làm 
sao : ông nguyền rủa, nạt nộ, doạ tước quyền 
nối ngôi, nhắc cho biết là sẽ mất hết vinh dự.  
Thật vậy, dầu vua cha đã tuyên án tử cho Đavít, 
Gionathan vẫn không bỏ bạn. Chàng nói :  Tại  
sao Đavít lại phải chết ? Anh ấy có tội tình chi ?  
Anh ấy đã làm gì ? Chính anh ấy đã liều mạng  
đánh bọn Philitinh, và phụ vương đã mừng rỡ.  
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Vậy  thì  tại  sao  Đavít  lại  phải  chết  ? Nghe 
Gionathan  nói  thế,  vua giận  điên  lên,  lấy  sức 
phóng  lao  định  ghim cho  Gionathan  dính  vào 
tường, rồi nguyền rủa doạ nạt thêm : Thằng con 
của người đàn bà hư thân mất nết kia, tao biết  
mày  thương nó để mày  mang  nhục và  người  
đàn bà nhơ nhuốc đẻ ra mày cũng phải mang  
nhục. Vậy những gì độc địa nhất có thể trút lên 
người  thanh  niên,  ông  mửa  ra  hết.  Ông  còn 
thêm những lời kích thích tham vọng, khơi dậy 
lòng ghen tương và gia tăng nỗi cay đắng : Bao 
lâu thằng con trai lão Giexê còn sống, thì vương  
quyền của mày sẽ không vững đâu !
 
Nghe những lời trên, ai lại không động lòng, ai 
chẳng phải ghen lên ? Tình nghĩa nào, tình bạn 
nào lại không tàn phai, không tan vỡ ? Thế mà 
chàng thanh niên dạt dào tình mến kia vẫn giữ 
trọn lời thề kết nghĩa, vẫn mạnh mẽ giữa những 
tiếng doạ nạt,  vẫn nhẫn nhục trước những lời 
nguyền rủa. Vì tình bằng hữu, chàng coi rẻ ngai 
vàng,  chỉ  nhớ  đến  tình  thân  mà  không  màng 
danh lợi. Chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, còn 
tôi sẽ làm phó cho anh. 

Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, 
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vững bền và vĩnh viễn ; ghen tương không thể 
huỷ hoại,  nghi ngờ không làm suy giảm, tham 
vọng không thể phá tan. Bị thử thách đến vậy 
mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà 
vẫn không ngã quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng 
không lay,  bị  lăng mạ ra  sao mà cũng không 
chuyển.  Vậy bạn hãy đi  và hãy làm như vậy.

Xướng đáp Hc 6,14-16

X Người bạn trung thành là một nơi nương tựa 
vững chắc ;
• ai  gặp  được  người  bạn  như  thế  là  gặp 
được kho tàng.
Đ Người kính sợ Đức Chúa điều khiển được tình 
bạn của mình ; vì bản thân mình thế nào, thì cận 
thân mình cũng thế. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…
•
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 1 Sm 21,19 ; 22,15
Đavít tìm đường trốn thoát

Bị vua Saun xua đuổi vì ganh tị,  Đavít tìm nơi  
hoang dã mà lẩn trốn, và trở thành thủ lãnh của  
một băng nhóm. Ông đâu biết Thiên Chúa đang 
chuẩn bị cho ông lãnh sứ mạng trong tương lai.  
Những mẫu chuyện sau đây cho ta thấy người bị  
săn đuổi phải biết kiên trì, và phải khôn ngoan  
khéo léo mới có thể lãnh đạo những người thô lỗ  
không mấy văn minh.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

21,  1  Ông Đavít  đứng dậy  và  ra  đi,  còn  ông 
Giônathan thì trở về thành. 

2  Ông  đến  Nốp  gặp  tư  tế  Akhimeléc.  Ông 
Akhimeléc run sợ ra đón ông Đavít và hỏi ông : 
"Sao ông chỉ có một mình, không ai đi theo ? "3 
Ông Đavít nói với tư tế Akhimeléc: "Đức vua đã 
giao cho tôi một nhiệm vụ và bảo tôi : "Không ai 
được biết gì về sứ mệnh và nhiệm vụ ta giao 
cho ngươi. Các đầy tớ thì tôi đã hẹn đến chỗ kia 
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rồi.4 Bây giờ ông có sẵn gì không ? Xin ông cho 
tôi năm cái bánh hay có gì cũng được."5 Tư tế 
trả lời ông Đavít rằng : "Tôi không có sẵn bánh 
thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy 
tớ  đã  giữ  mình,  không  gần  gũi  đàn  bà."  
6 Ông Đavít trả lời tư tế rằng : "Phải, chúng tôi bị 
cấm không được gần gũi đàn bà, như xưa nay, 
mỗi khi tôi ra trận : các đầy tớ đã giữ thân thể 
cho được thánh. Đây là một chuyến đi thường, 
nhưng quả thật hôm nay họ đã giữ thân thể cho 
được thánh."7 Bấy giờ tư tế cho ông của thánh, 
vì ở đó không có bánh nào khác ngoài bánh tiến, 
thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa, mà người ta 
lấy  đi  để đặt  bánh nóng vào,  trong ngày thay 
bánh. 

8 Chính hôm ấy, ở đó có một người trong các bề 
tôi vua Saun, bị giữ lại trước nhan Đức Chúa. 
Nó tên là Đôếch, người Êđôm, và đứng đầu các 
người  chăn  chiên  của  vua  Saun.  
9 Ông Đavít nói với ông Akhimeléc : "Ông không 
có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm 
ư ? Tôi đã không mang theo cả gươm lẫn vũ khí 
của tôi,  vì  việc  của đức vua quá khẩn cấp !"
22,  1  Ông Đavít  đi  khỏi  đó  và  trốn  thoát  vào 
hang Ađulam. Các anh ông và tất  cả nhà cha 
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ông nghe tin và xuống đó với ông.2 Bấy giờ tất 
cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn 
đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lãnh 
của họ. Có khoảng chừng bốn trăm người ở với 
ông. 

3 Từ nơi ấy ông Đavít đi Mítpê thuộc Môáp. Ông 
nói với vua Môáp : "Xin cho cha mẹ tôi sang với 
các ông cho đến khi tôi biết Thiên Chúa sẽ làm 
gì  cho  tôi."4  Ông  dẫn  họ  đến  trước  mặt  vua 
Môáp,  và họ ở lại  với  vua suốt  thời  gian ông 
Đavít ở trong nơi ẩn náu. 

5 Ngôn sứ Gát nói với Đavít : "Ông đừng ở lại 
trong  nơi  ẩn  náu,  hãy  ra  đi  và  trở  về  miền 
Giuđa." Ông Đavít ra đi và đến rừng Kherét

Xướng đáp Rm 7,6 ; Mc 2,25.26

X Nay chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc 
nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam 
hãm chúng ta.
• Chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa theo tinh 
thần mới,  chứ không theo bản văn cũ của Lề 
Luật.
Đ Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách Thánh 
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sao ? Vua Đavít đã làm gì, khi vua đói?  Vua đã 
vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. *

Bài đọc 2
Thiên Chúa như núi đá cao vời, không thể đạt 
tới

Trích  bài  giảng  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nítxê

Những người  đứng  trên  đỉnh  núi  cao  nhìn  ra 
biển khơi bao la có cảm giác như thế nào, thì 
tâm trí  tôi  cũng  cảm thấy  như vậy,  khi  từ  lời 
Chúa cao vời, như từ đỉnh núi nhìn xuống cõi tư 
tưởng  thâm  sâu  khôn  dò  khôn  thấu.  
Từ nhiều nơi ngoài biển, người ta có thể nhìn 
thấy quả núi, phía quay ra biển, như thể bị chẻ 
đôi và bị xói mòn từ đỉnh xuống chân, phần ngọn 
nhô ra như sắp đổ xuống đáy sâu. Vậy, từ đỉnh 
cao ấy, một người nhìn xuống biển sâu có cảm 
giác choáng váng như thế nào, thì tâm hồn tôi 
cũng cảm thấy như vậy trước lời cao cả này của 
Chúa : Phúc thay ai có lòng thanh sạch, vì họ sẽ 
được nhìn thấy Thiên Chúa. 

Thiên Chúa cho ai có lòng thanh sạch được nhìn 



MỤC LỤC

thấy Người.  Không ai đã nhìn thấy Thiên Chúa 
bao giờ. Thánh cả Gioan đã nói như vậy. Thánh 
Phaolô, một trí tuệ siêu phàm, cũng khẳng định 
lời ấy khi nói : Không một người nào đã thấy hay 
có thể thầy Thiên Chúa. Người như vách đá trơn 
nhẵn và dựng đứng, không có chỗ nào trí khôn 
con người có thể bấu víu được. Khi ra những chỉ 
thị cho dân, ông Môsê sẽ cũng tuyên bố Thiên 
Chúa  là  Đấng  không  ai  đạt  tới,  nên  trí  khôn 
chúng ta không tài nào hiểu thấu, cho dầu đã cố 
gắng nắm được đôi điều, hoặc đã vươn tới chỗ 
nào trên vách đá trơn trượt kia. Quả thế, ông nói 
:  Không  ai  có  thể  thấy  Chúa  mà  vẫn  sống.  
Vậy mà sự sống đời đời lại chính là thấy Thiên 
Chúa.  Nhưng  chúng  ta  không  thể  thấy  Thiên 
Chúa  được.  Còn  các  ông  Gioan,  Phaolô  và 
Môsê, những cột trụ đức tin, đã quả quyết như 
thế. Bạn có thấy choáng váng không khi tâm hồn 
bị cuốn hút vào những điều sâu thẳm trong lời 
nói trên đây ? Nếu Thiên Chúa là sự sống thì ai 
không thấy Thiên Chúa là không thấy sự sống. 
Thiên Chúa không ai  thấy được. Được Thánh 
Thần hướng dẫn, các ngôn sứ, rồi đến các Tông 
Đồ đã chứng thực như thế. Thế thì con người 
còn gì để hy vọng nữa ?



MỤC LỤC

 Nhưng có Chúa nâng đỡ niềm hy vọng đang 
suy sụp của chúng ta như Người  đã làm cho 
ông Phêrô : Người kéo ông lên, cho ông bước đi 
vững vàng trên mặt nước lúc ông hòng chìm.  
Vậy nếu Ngôi Lời cũng đưa tay nâng đỡ chúng 
ta,  và  bàn  tay  ấy  đã  giúp  đỡ  chúng  ta  đứng 
vững, khỏi chao đảo giữa bao dòng suy tư sâu 
nhiệm nào đó, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi, 
nhưng ôm chặt lấy Ngôi Lời, Đấng vẫn đưa tay 
dẫn dắt chúng ta. Người nói :  Phúc thay ai có 
lòng thanh sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên  
Chúa.

Xướng đáp Ga 1,18 ; Tv 144 (145),3
X Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ ;
• Đấng là Con Một của Thiên Chúa, và hằng 
ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ 
cho chúng ta biết.
Đ Chúa  thật  cao  cả,  xứng  muôn  lời  ca  tụng, 
Người cao cả khôn dò khôn thấu. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì  những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 1 Sm 25,14-24.28-39
Ông Đavít nhận lời tạ lỗi của bà Avigagin

Như bất  cứ ai  cầm đầu băng nhóm,  Đavít  có  
chuyện không hay với các chủ đất trong vùng.  
Nếu không gặp bà Avigagin khôn khéo, ông đã  
trả đũa bằng cách thanh toán các kẻ thù. Đây  
mới chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời ông. Rồi  
đây ta sẽ thấy ông tha thứ những lời lăng mạ  
nhiều thế kỷ trước khi có Tin Mừng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

14  Một  trong  số  các  đầy  tớ  báo  tin  cho  bà 
Avigagin, vợ ông Navan rằng : "Này, ông Đavít 
đã sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và 
ông chủ đã xông vào họ.15 Những người ấy rất 
tốt  với  chúng tôi.  Chúng tôi  đã không bị  quấy 
nhiễu,  đã  không  mất  mát  gì,  suốt  thời  gian 
chúng  tôi  di  chuyển  bên  họ,  khi  chúng  tôi  ở 
ngoài đồng.16 Họ đã là thành luỹ bảo vệ chúng 
tôi, cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở 
với họ mà chăn chiên dê.17 Bây giờ xin bà biết 
cho và xem phải làm gì,  vì  người ta đã quyết 
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định hại ông chủ và cả nhà ông. Còn ông ấy thì 
là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy 
được."
 
18 Bà Avigagin vội vàng lấy hai trăm cái bánh, 
hai bầu da đầy rượu, năm con cừu đã làm thịt, 
năm thúng gié lúa rang, một trăm bánh nho khô 
và hai trăm bánh vả, và chất lên lưng lừa.19 Bà 
bảo đầy tớ : "Các anh hãy đi đằng trước tôi, còn 
tôi, tôi theo sau các anh." Nhưng bà không nói 
cho chồng bà là ông Navan biết. 

20 Bà đang cỡi lừa đi xuống, khuất sau ngọn núi 
thì kìa ông Đavít và người của ông đang xuống 
về phía bà, và bà đã gặp họ.21 Ông Đavít  tự 
bảo : "Thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì 
thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất 
một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn.22 Xin 
Thiên Chúa phạt các kẻ thù của Đavít thế này và 
còn thêm thế kia nữa, nếu cho đến sáng mai, 
trong tất cả những người thuộc về nó, tôi còn để 
lại một tên đàn ông con trai nào ! "23 Thấy ông 
Đavít, bà Avigagin vội vàng xuống lừa, sấp mình 
xuống trước mặt ông Đavít và sụp lạy sát đất.24 
Bà phục xuống dưới chân ông và nói  :  "Thưa 
đức ông, tôi xin chịu tội ! Nữ tỳ ngài xin được nói 
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thấu tai ngài ! Xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói. 28 
Xin vui lòng xá lỗi cho nữ tỳ ngài. Thật vậy, Đức 
Chúa chắc chắn sẽ làm cho đức ông một nhà 
kiên cố, vì đức ông chiến đấu những cuộc chiến 
của Đức Chúa, và suốt đời ngài, người ta không 
tìm được nơi ngài một điều ác nào.29 Có người 
đứng  lên  để  đuổi  theo  ngài  và  tìm  hại  mạng 
sống ngài,  nhưng mạng sống của đức ông sẽ 
được bọc trong bọc  những kẻ  sống bên Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngài ; còn mạng sống các 
kẻ thù ngài, thì Đức Chúa dùng dây phóng đá 
mà phóng đi.30 Vậy khi Đức Chúa làm cho đức 
ông tất cả điều tốt lành Người đã nói về ngài, và 
đặt ngài  làm người lãnh đạo Ítraen,31 thì  đức 
ông sẽ không phải ân hận và áy náy lương tâm 
vì đã đổ máu vô cớ và trả thù cho chính mình. 
Khi Đức Chúa xử tốt với đức ông, thì xin ngài 
nhớ đến nữ tỳ ngài." 

32 Ông Đavít nói với bà Avigagin : "Chúc tụng 
Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, hôm nay đã sai 
bà đến gặp tôi  !33  Bà được chúc phúc vì  bà 
khôn ngoan, bà được chúc phúc vì hôm nay đã 
giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả 
thù.34 Nhưng có Đức Chúa hằng sống là Thiên 
Chúa Ítraen,  Đấng đã ngăn cản không cho tôi 
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làm hại bà ! Giả như bà đã không vội vàng đến 
gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn 
lại một tên đàn ông con trai nào của Navan."35 
Ông Đavít nhận từ tay bà những gì bà mang đến 
cho ông, và ông nói với bà : "Bà hãy lên nhà bà 
bình an. Bà xem đây : tôi đã nghe theo tiếng bà 
và đã nể bà."36 Bà Avigagin về với ông Navan. 
Kìa ông đang mở tiệc ở nhà ông, một bữa tiệc 
vương giả !  Lòng ông Navan vui vẻ. Ông say 
khướt nên bà không kể lại cho ông điều gì, dù 
nhỏ hay lớn, cho đến khi trời sáng.37 Sáng hôm 
sau, khi ông Navan tỉnh rượu, vợ ông mới kể lại 
cho ông các sự việc ấy. Tim ông chết lặng trong 
lồng ngực, ông cứng đờ ra như đá.38 Khoảng 
mười ngày sau, Đức Chúa đánh phạt ông Navan 
và ông chết. 

39 Ông Đavít nghe tin ông Navan đã chết, thì nói 
: "Chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã biện hộ cho tôi, 
khi tôi bị Navan sỉ nhục, và đã ngăn không cho 
tôi tớ Người làm điều ác. Còn điều ác Navan đã 
làm, thì Đức Chúa đã đổ lại trên đầu nó."

Xướng đáp 1 Sm 25,32.33 ; Mt 5,7
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X Chúc tụng Đức Chúa là  Thiên Chúa Ítraen, 
hôm nay đã sai bà đến gặp tôi !
• Vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới 
chỗ đổ máu và tự tay trả thù.
Đ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được 
Thiên Chúa xót thương. *

Bài đọc 2

Niềm hy vọng được thấy Thiên Chúa

Trích  bài  giảng  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nítxê.

Chúa nói :  Phúc thay ai có lòng thanh sạch, vì  
họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Lời hứa này 
hẳn phải thật lớn lao, vượt trên mọi hạnh phúc. 
Thật vậy, một khi đã đạt tới phúc lộc ấy, người 
ta còn mong gì khác nữa, bởi đã có mọi sự nơi 
Đấng họ được nhìn thấy ? Theo cách nói của 
Kinh Thánh, “thấy” đồng nghĩa với “có”. Chẳng 
hạn :  Ước chi bạn thấy Giêrusalem phồn thịnh 
có nghĩa là : “Ước chi bạn được hưởng sự phồn 
thịnh của Giêrusalem”. Và khi nói :  Ước chi kẻ 
gian ác bị loại trừ, chẳng được thấy vinh quang  
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Đức Chúa, ngôn sứ muốn cho ta hiểu : “chẳng 
được thấy” chính là “chẳng được thông phần”.  
Vậy khi  ai  được thấy Thiên Chúa, thì  khi  nhờ 
thấy như thế, người ấy đạt được mọi sự phúc 
lộc ; được sống bất tận, đến muôn đời, được trị 
vì đến vô cùng vô tận, được luôn luôn vui mừng, 
được ánh sáng chân thật chiếu soi, được nghe 
tiếng êm dịu của Thánh Thần, được đạt tới vinh 
quang cao vời, được hoan lạc vĩnh viễn, tóm lại 
là được mọi điều thiện hảo. 

Thật thế, hạnh phúc trường sinh Chúa hứa ban 
mà chúng ta hy vọng,  thật  là lớn lao,  như đã 
trình bày trước đây, làm thế nào nhìn thấy Thiên 
Chúa, thì điều đó cũng đã được chỉ bảo : đó là 
phải có lòng trong sạch. Nghĩ đến đây, một lần 
nữa, tâm trí tôi lại đâm ra choáng váng và băn 
khoăn tự hỏi phải có lòng trong sạch lại thuộc số 
những điều không thể thực hiện được, vì vượt 
quá bản tính của chúng ta đó sao ? Vậy, nếu 
nhờ lòng trong sạch mà được nhìn thấy Thiên 
Chúa, thì ông Môsê và thánh Phaolô đã không 
nhìn thấy Người như thế. Các ngài  quả quyết 
rằng không ai kể cả chính các ngài có thể thấy 
được Thiên Chúa. Như thế, hạnh phúc trường 
sinh mà hiện nay Ngôi Lời đề nghị, đương như 
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là điều không thể thực hiện được và cũng không 
thể diễn tả được. 

Do đó, suy nghĩ xem làm cách nào để nhìn thấy 
Thiên Chúa thì có ích chi, nếu không có sức làm 
được việc ấy ? Nói  như vậy, chẳng khác nào 
bảo : được ở trên trời thì thật là hạnh phúc vì ở 
đó  thấy  những  điều  mà  ở  đời  này  người  ta 
không thấy. Có ai chỉ vẽ cho con đường lên trời 
thì người nghe mới được biết hạnh phúc ở trên 
trời là gì. Bao lâu chưa vạch ra con đường lên 
trời, thì biết hạnh phúc ở trên trời nào ích lợi gì, 
trái lại nó chỉ làm cho ta thêm dằn vật và khổ sở, 
vì ta chỉ biết nhug điều ta còn thiếu và không có 
cách chi đạt được. Vậy lẽ nào Chúa khuyên ta 
làm mong điều vượt quá bản tính nhân loại của 
ta, lẽ nào lời dạy cao cả của Chúa lại vượt quá 
sức của loài người ? 

Sự việc không phải thế ! Chúa đâu có truyền cho 
những con vật không có cánh phải  hoá thành 
chim ; Người cũng chẳng bắt những loài đang 
sống dưới nước phải lên cạn. Vậy nếu nơi mọi 
vật khác, luật Chúa thích hợp với khả năng đón 
nhận của mọi vật và không khi nào cưỡng ép 
chúng  làm  những  gì  vượt  quá  bản  tính  của 
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chúng, thì căn cứ vào đó, ta phải hiểu rằng : ta 
không được thất vọng về hạnh phúc trường sinh 
Chúa hứa ban. Thật vậy, cả thánh Gioan, thánh 
Phaolô,  ông Môsê và bất  cứ ai  như các ngài, 
đều đã được hưởng hạnh phúc tuyệt vời đó, tức 
là được ngắm nhìn Thiên Chúa. Cả vị đã nói lời 
sau đây :  Tôi  chỉ  còn đợi  vòng hoa dành cho  
người  công chính.  Chúa là  vị  Thẩm Phán chí  
công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi. Cả vị đã 
được tựa vào lòng Đức Giêsu, cả vị đã được 
nghe tiếng Thiên Chúa phán : Ta biết đến danh 
ngươi.  Những  vị  đã  rao  giảng  rằng  chiêm 
ngưỡng Thiên Chúa là việc vượt quá sức loài 
người, hẳn đã được hạnh phúc. Mà hạnh phúc 
là được ngắm nhìn Thiên Chúa, và điều kiện để 
được thấy  Thiên Chúa là  có  lòng trong sạch, 
nên lòng trong sạch làm cho ta được hạnh phúc 
chắc chắn phải thuộc về những việc loài người 
có thể làm được. 

Vì thế, có thể cùng với thánh Phaolô khẳng định 
rằng :  xem thấy Thiên Chúa là việc vượt quá 
sức loài người và nói thế là đúng. Nhưng Chúa 
cũng chẳng nói gì ngược lại khi Người hứa : Ai 
có  lòng  trong  sạch  sẽ  được  xem  thấy  Thiên 
Chúa.
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Xướng đáp Tv 62 (63),2 ; 16 (17),15

X Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao 
Ngài,  
* tấm thân này mòn mỏi đợi trông.
Đ Sống  công  minh  chính  trực,  con  sẽ  được 
trông thấy mặt Ngài,  khi  thức giấc, được thoả 
tinh chiêm ngưỡng Thánh Nhan. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì  những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ  rơi  bao  giờ.  Chúng  con  cầu  xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 1 Sm 26,5-25)
Cử chỉ cao thượng của Đavít

Chính vì tôn kính người được Chúa xức dầu tấn  
phong mà ông Đavít  có lòng hào hiệp đối với  
người bách hại ông. Như vậy là ông báo trước  
lệnh truyền của Chúa Kitô : phải tha thứ cho ai  
có lỗi với mình.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

5 Ông Đavít  lên đường và đến nơi  vua Saun 
đóng trại. Ông Đavít trông thấy chỗ vua Saun và 
ông Ápne, con ông Ne, tướng chỉ huy quân đội 
của vua,  đang nằm.  Vua Saun nằm trong trại 
binh ; còn quân binh thì đóng trại chung quanh. 
6 Ông Đavít lên tiếng hỏi ông Akhimeléc, người 
Khết, và ông Avisai là con bà Xơrugia và là anh 
ông Giôáp : "Ai  muốn cùng tôi  xuống chỗ vua 
Saun đóng trại ? " Ông Avisai thưa : "Cháu xin 
xuống với cậu."7 Đang đêm, ông Đavít và ông 
Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saun đang nằm 
ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống 
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đất, ở phía đầu vua, còn ông Ápne và quân binh 
thì nằm chung quanh. 

8 Ông Avisai nói với ông Đavít : "Hôm nay Thiên 
Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây 
giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, 
một nhát thôi  ;  cháu không cần đâm nhát thứ 
hai."9 Ông Đavít nói với ông Avisai : "Đừng giết 
vua ! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức 
dầu tấn phong mà vô sự đâu ? "10 Ông Đavít 
nói  :  "Có  Đức  Chúa  hằng  sống  !  Chính  Đức 
Chúa sẽ đánh phạt vua, hoặc khi ngày của vua 
đến mà vua phải chết, hoặc khi vua xuống giao 
chiến  mà  vua  thiệt  mạng.11  Nhưng  xin  Đức 
Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đấng Đức 
Chúa đã xức dầu tấn phong ! Bây giờ anh hãy 
lấy  cây  giáo  ở  phía  đầu  vua,  cùng  với  bình 
nước, rồi chúng ta đi."12 Ông Đavít lấy cây giáo 
và bình nước ở phía đầu vua Saun, rồi cả hai 
người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không 
ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho 
một  giấc  ngủ  mê  ập  xuống  trên  họ.  
13 Ông Đavít đi sang phía bên kia và đứng trên 
đỉnh núi, ở đàng xa ; có một khoảng cách lớn 
giữa  họ.14  Ông  Đavít  gọi  quân  binh  và  ông 
Ápne, con ông Ne, rằng : "Ông không trả lời sao, 
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ông Ápne ? " Ông Ápne trả lời rằng : "Ngươi là 
ai mà dám gọi đức vua ? "15 Ông Đavít nói với 
ông Ápne : "Ông không phải là nam nhi sao ? Và 
trong Ítraen, có ai được như ông ? Vậy tại sao 
ông đã không canh giữ đức vua, chúa thượng 
của ông ? Có một người dân đã đến để giết đức 
vua, chúa thượng của ông.16 Điều ông đã làm, 
thật không tốt. Có Đức Chúa hằng sống ! Các 
ông  đáng  chết  vì  đã  không  canh  giữ  chúa 
thượng của các ông,  đấng Đức Chúa đã xức 
dầu tấn phong. Bây giờ hãy xem : cây giáo của 
đức vua đâu rồi, và bình nước ở phía đầu người 
đâu rồi ?"
 
17 Vua Saun nhận ra tiếng ông Đavít và nói : 
"Đavít  con  cha,  có  phải  tiếng  của  con  đấy 
không ? " Ông Đavít nói : "Thưa đức vua là chúa 
thượng của con, vâng,  tiếng con đó !  "18 Rồi 
ông nói : "Tại sao chúa thượng lại đuổi theo tôi 
tớ ngài ? Con đã làm gì và tay con đã làm điều 
gì ác ?19 Bây giờ xin đức vua là chúa thượng 
của con vui  lòng nghe tôi  tớ  ngài  nói.  Nếu là 
ĐỨC  CHÚA  đã  xúi  ngài  chống  con,  thì  xin 
Người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu 
là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa 
trước nhan Đức Chúa, vì chúng đã xua đuổi con 
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hôm  nay,  không  cho  con  được  dự  phần  cơ 
nghiệp của Đức Chúa, khi chúng bảo : "Hãy đi 
mà thờ các thần khác !20 Bây giờ xin cho máu 
con đừng chảy xuống đất xa nhan Đức Chúa, vì 
đức vua Ítraen đã ra trận để tìm bắt một con bọ 
chét, như người ta đuổi theo một con chim cuốc 
trong vùng núi." 

21 Vua Saun nói : "Cha thật đắc tội ! Đavít con 
cha, trở về đi ! Cha sẽ không hại con nữa, bởi vì 
ngày hôm nay con đã coi mạng sống của cha là 
quý. Phải, cha đã hành động ngu xuẩn, cha đã 
sai lỗi nặng nề ! "22 Ông Đavít trả lời : "Cây giáo 
của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang 
mà lấy.23 Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi 
người  tuỳ  theo  sự  công  chính  và  lòng  trung 
thành của họ : hôm nay Đức Chúa đã nộp cha 
vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay 
hại  đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.24 
Hôm nay con đã coi trọng mạng sống cha, thì 
xin  Đức Chúa cũng coi  trọng mạng sống con 
như vậy, và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt 
nghèo."
 
25 Vua Saun nói với ông Đavít : "Đavít con cha 
ơi, con được chúc phúc ! Chắc chắn con sẽ làm 
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việc lớn, và sẽ thành công." Ông Đavít tiếp tục 
con đường của mình, còn vua Saun thì trở về 
nhà.

Xướng đáp Tv 53 (54),5.3.8.4

X Phường  kiêu  ngạo  nổi  lên  chống  đối,  bọn 
hung  tàn  tìm  hại  mạng  sống  con  ;  lạy  Thiên 
Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
• xin lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.
Đ Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Thiên
 Chúa, xin nghe con nguyện cầu. *

Bài đọc 2

Có thể gặp được Thiên Chúa ngay trong lòng 
con người

Trích  bài  giảng  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nítxê.

Trong đời  sống con người,  thân xác có được 
khoẻ mạnh là một điều tốt ; nhưng thật là hạnh 
phúc nếu được biết sức khoẻ là gì lại vừa thực 
sự được khoẻ mạnh. Thật thế, ai luôn ca tụng 
sức khoẻ mà cứ ăn những thứ làm cho máu ra 
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xấu và sinh bệnh tật,  thì thử hỏi những lời  ca 
tụng sức khoẻ kia có ích gì cho họ đang khi họ 
đang bị  bệnh tật  giày vò ? Ta cũng phải  hiểu 
như thế  về  lời  giảng  dạy  đã  được  trình  bày, 
nghĩa là Chúa không bảo người biết được điều 
gì đó về Thiên Chúa là người có phúc ; nhưng là 
người có Thiên Chúa ngự trong mình. Chúa nói : 
Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được  
nhìn thấy Thiên Chúa. 

Vì vậy tôi không nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không 
để cho người có con mắt linh hồn đã được thanh 
luyện  nhìn  thấy  Người  gần  như  trực  diện  ; 
nhưng có thể lời nói cao cả kia muốn gợi cho ta 
nhớ một lời khác rõ ràng hơn. Lời đó là : Triều 
đại Thiên Chúa đang ngự giữa các ông. Sở dĩ 
như thế là để dạy cho ta biết  rằng :  Ai  thanh 
luyện lòng mình cho khỏi vương vấn thọ tạo và 
những tình cảm xấu xa, người ầy sẽ được nhìn 
ngắm hình ảnh bản tính  Thiên Chúa trong vẻ 
xinh đẹp của lòng mình. 

Tôi thiết tưởng Ngôi Lời đã dùng mấy câu vắn 
tắt Người đã nói để bao hàm lời khuyên nhủ như 
sau : Hỡi loài người đang mang trong mình niềm 
khát  vọng  được  chiêm ngưỡng  sự  thiện  đích 
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thực, thì các người nghe nói : Uy nghi cao cả 
Thiên Chúa vượt hẳn các tầng trời, vinh quang 
của Người khôn xiết, vẻ đẹp của Người khôn tả, 
bản tính của Người khôn dò khôn thấu, thì các 
người chớ để mình tuyệt vọng vì không thể nhìn 
ngắm điều mình khao khát. 

Vậy nếu bạn lại tẩy các vết nhơ dính đầy lòng 
bằng một đời sống chuyên cần và chăm chỉ, thì 
vẻ đẹp của Thiên Chúa sẽ sáng ngời nơi bạn. 
Cũng như thông thường một thanh sắt trước kia 
đen sì, sau khi được mài cho sạch mọi gỉ sét, sẽ 
sáng loáng dưới ánh mặt trời, thì cũng vậy, con 
người  nội  tâm  mà  Chúa  gọi  là  lòng,  một  khi 
được tẩy sạch các vết nhơ làm cho linh hồn ra 
hư hỏng vì cách ăn nết ở xấu xa, con người ấy 
sẽ phục hồi được hình ảnh nguyên thuỷ và trở 
nên tốt lành. Thật thế, cái gì giống sự thiện thì 
tất nhiên là tốt. 

Vậy, ai  nhận biết  mình thì  cũng nhìn thấy nơi 
bản thân Đấng mình khao khát ; thế nên người 
hạnh phúc là người có lòng trong sạch và khi 
thấy mình trong sạch thì  qua hình ảnh đó, họ 
nhận ra nguyên mẫu của mình. Quả thế, cũng 
như ngời xem mặt trời trong gương, dù không 
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nhìn thẳng lên mặt  trời,  nhưng cũng vẫn thấy 
được mặt trời chói lọi ở trong gương chẳng kém 
gì người nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Chúa có ý 
nói : Cả bạn nữa, dù bạn không đủ sức để ngắm 
nhìn,  để chiêm ngưỡng ánh sáng chưa ai  đạt 
tới, nhưng nếu bạn trở về với hình ảnh xinh đẹp 
tuyệt vời được in trong bạn ngay từ đầu, thì bạn 
cũng thấy nơi chính mình Đấng bạn tìm kiếm.  
Thiên Chúa là Đấng trong sạch, không hề vấn 
vương nết xấu hay chút dục vọng nào và hoàn 
toàn xa lạ với sự dữ. Vậy nếu bạn được như 
thế, thì hẳn bạn đã có Thiên Chúa ở trong bạn 
rồi.
 
Vậy khi  tâm hồn bạn trong trắng không nhiễm 
phải  thói  hư  tật  xấu,  thanh  thoát  chẳng  vấn 
vương tục luỵ và hoàn toàn không dính bén mùi 
đời, thì bạn thật là diễm phúc vì bạn có cái nhìn 
sâu sắc và tinh tường. Quả thế, điều người ta 
không  thấy  vì  không  được  thanh  tẩy,  thì  bạn 
thấy vì bạn đã được thanh tẩy. Một khi con mắt 
linh hồn bạn không còn bị vật chất làm cho ra tối 
tăm mù mịt,  bạn  sẽ  được  hưởng kiến  Thánh 
Nhan tỏ tường trong cõi lòng thanh thản và trong 
sạch của bạn. Nhưng điều ấy nghĩa là gì ? Thưa 
đó là sự thánh thiện, trong sạch, đơn sơ : tất cả 
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những điều như thế là ánh quang huy hoàng của 
bản thể Thiên Chúa làm cho chúng ta nhìn thấy 
Người.

Xướng đáp Ga 14,6.9 ; 6,47

X Chúa nói :  Chính Thầy là con đường, là sự 
thật và là sự sống.
• Ai  thấy  Thầy  là  thấy  Chúa  Cha.
Đ Ai tin vào Thầy sẽ được sống muôn đời. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn 
kính và ái  mộ Thánh Danh, vì những ai  được 
Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng 
bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 1 Sm 28,3-25

Vua Saun thỉnh ý một bà đồng bóng

Vốn là một tín hữu trung thành của Chúa, Saun 
đã dùng quyền lực của một quân vương để phục  
vụ các xác tín của mình. Nhưng trong một tình  
trạng  nguy  kịch,  ông  sinh  hốt  hoảng  và  làm 
chuyện mê tín xưa ông đã tìm cách diệt trừ, là đi  
coi đồng bóng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

3 Ông Samuen đã qua đời, toàn thể Ítraen đã cử 
hành tang lễ cho ông và chôn cất ông ở Rama, 
thành của ông. Vua Saun trục xuất  các người 
đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.
 
4 Người Philitinh tập hợp lại và đến đóng trại ở 
Sunêm. Vua Saun tập hợp toàn thể Ítraen, và họ 
đóng trại  ở Ghinbôa.5 Vua Saun thấy trại  của 
người  Philitinh  thì  sợ  và  tim ông  đập  mạnh.6 
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Ông thỉnh ý Đức Chúa nhưng Đức Chúa không 
trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ urim, hay 
qua trung gian ngôn sứ.7 Vua Saun bảo triều 
thần : "Hãy tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta 
thỉnh ý bà ấy." Triều thần nói với vua : "Thưa có 
một bà đồng bóng ở Ên Đo." 

8 Vua Saun cải trang, mặc áo khác rồi ra đi, có 
hai người cùng đi với vua. Đang đêm, họ đến 
nhà  người  đàn bà,  và  vua nói  :  "Xin  bà  ngồi 
đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên cho tôi người 
tôi sẽ nói cho bà biết."9 Người đàn bà nói với 
vua : "Này chính ông biết điều vua Saun đã làm : 
vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy 
bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi 
để làm cho tôi phải chết ? "10 Vua Saun lấy Đức 
Chúa mà thề với bà ấy : "Có Đức Chúa hằng 
sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong 
việc này."11 Người đàn bà nói : "Tôi phải gọi ai 
lên cho ông ? " Vua trả lời : "Bà gọi ông Samuen 
lên cho tôi." 

12 Người đàn bà trông thấy ông Samuen và rú 
lên. Người đàn bà nói với vua Saun : "Tại sao 
ngài lại  đánh lừa tôi ? Ngài là vua Saun ! "13 
Vua nói với bà : "Đừng sợ ! Bà đã trông thấy gì ? 



MỤC LỤC

" Người đàn bà trả lời vua Saun : "Tôi đã trông 
thấy một  thần linh đang từ đất  đi  lên."14 Vua 
hỏi : "Hình dáng thế nào ? " Bà đáp : "Một cụ già 
đi lên, mình quấn áo choàng." Vua Saun biết đó 
là ông Samuen, liền sấp mặt sát đất mà lạy.15 
Ông Samuen hỏi vua Saun : "Tại sao ngài lại gọi 
tôi lên mà quấy rầy tôi ? " Vua Saun trả lời : "Tôi 
lâm vào  cảnh  rất  ngặt  nghèo.  Người  Philitinh 
đang giao chiến với tôi,  và Thiên Chúa đã rời 
khỏi  tôi  :  Người  không trả lời  tôi  nữa, dù qua 
trung gian ngôn sứ, hay qua giấc mộng. Vậy tôi 
đã gọi ông, để ông cho tôi biết tôi phải làm gì."16 
Ông Samuen nói : "Tại sao ngài thỉnh ý tôi, trong 
khi Đức Chúa đã rời khỏi ngài và đã trở nên thù 
địch với ngài ?17 Đức Chúa đã hành động như 
Người đã dùng tôi mà phán : Đức Chúa đã giật 
vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một 
người  khác  là  Đavít.18  Bởi  vì  ngài  đã  không 
nghe tiếng Đức Chúa và đã không trút cơn thịnh 
nộ của Người xuống Amalếch, cho nên hôm nay 
Đức Chúa đã xử với ngài như thế.19 Cùng với 
ngài,  Đức Chúa sẽ trao cả Ítraen nữa vào tay 
người Philitinh. Ngày mai, ngài và các con trai 
ngài sẽ ở với tôi. Cả quân đội Ítraen nữa, Đức 
Chúa  cũng  sẽ  trao  vào  tay  người  Philitinh."  
20 Lập tức vua Saun ngã sóng sượt xuống đất : 
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vua quá sợ hãi vì lời ông Samuen nói. Hơn nữa, 
vua không còn sức, vì suốt ngày suốt đêm hôm 
ấy đã không ăn gì.21 Người đàn bà đến bên vua 
Saun và  thấy  vua  quá  kinh  hoàng thì  nói  với 
vua : "Ngài coi, nữ tỳ ngài đã nghe theo ngài. Tôi 
đã  liều  mạng  và  vâng  nghe  những  lời  ngài 
truyền cho tôi.22 Vậy bây giờ, xin ngài cũng vui 
lòng nghe theo nữ tỳ ngài : tôi xin dọn cho ngài 
miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức tiếp tục 
lên đường."23 Vua từ chối và nói : "Ta sẽ không 
ăn đâu." Các người theo hầu cũng như người 
đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua 
trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường.24 Người 
đàn bà có  một  con bê béo trong nhà.  Bà vội 
vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi, rồi nướng bánh 
không men.25 Bà dọn ra trước mặt vua Saun và 
trước mặt các người theo hầu vua.  Họ ăn rồi 
đứng dậy và ra đi ngay đêm ấy.

Xướng đáp x. 1 Sb 10,13.14

X Vua Saun chết vì đã thất trung với Đức Chúa, 
chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền.
• Đức  Chúa  đã  chuyển  trao  vương  quyền 
cho ông Đavít.
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Đ Vì Ông Saun lại còn kiếm một mụ đồng bóng 
mà thỉnh vấn nữa. *

Bài đọc 2

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô cho đến tận cùng 
cõi đất

Trích bài giảng của đức giáo hoàng Phaolô 
VI tại Manila (29-11-1970).

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng, 
vì tôi đã được chính Đức Kitô sai đi. Tôi là tông 
đồ và tôi cũng là chứng nhân. Mục đích càng xa, 
sứ mệnh càng khó thì tình yêu Đức Kitô lại càng 
thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn. Tôi phải rao giảng 
danh của Người : Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống. Chính Người đã tỏ cho 
chúng ta thấy Thiên Chúa vô hình, chính Người 
là  Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, và 
chính trong Người mà  tất  cả tồn tại.  Người là 
Thầy và là Đấng cứu chuộc nhân loại. Vì chúng 
ta, Người đã sinh ra, đã chết và đã sống lại.  
Chính Người  là  trung tâm của lịch sử và của 
muôn  vật  muôn  loài.  Người  biết  và  yêu  mến 
chúng ta ; Người là bạn đồng hành của chúng ta 
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trên đường đời, là con người của khổ đau và hy 
vọng. Chắc chắn Người sẽ lại đến, và sau cùng 
sẽ là Đấng xét xử chúng ta ; Người đưa cuộc 
đời  chúng  ta  đến  chỗ  viên  mãn  và  làm  cho 
chúng ta được hạnh phúc muôn đời, như lòng 
chúng ta tin tưởng. 

Tôi sẽ không ngớt nói về Người ; chính Người là 
ánh sáng, là sự thật ;  hơn nữa, Người còn  là 
đường, là sự thật và là sự sống. Người là bánh, 
là nước nguồn làm cho chúng ta không còn đói 
khát nữa. Người là mục tử, là thủ lãnh, là gương 
mẫu, là nguồn trợ lực, là anh của chúng ta. Như 
chúng ta và còn hơn chúng ta, Người đã nên bé 
nhỏ nghèo khó, chịu nhục nhã, phải vất vả và 
nhọc nhằn, bị áp bức và khổ đau. Vì chúng ta, 
Người đã nói, đã làm các phép la, đã lập một 
vương quốc mới ; nơi đó, sự bình an là nguyên 
lý của đời sống chung ; nơi đó, những ai có tâm 
hồn  trong  sạch  và  những  người  sầu  khổ  sẽ 
được ngợi khen và được an ủi, những ai khao 
khát sự công chính sẽ được thoả lòng ; nơi đó, 
kẻ tội lỗi có thể nhận được ơn tha thứ và mọi 
người nhận ra nhau là anh em. 

Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô mà anh em đã 
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nghe nói đến và chắc chắn phần đông anh em 
thuộc về Người vì anh em là Kitô hữu. Vậy thưa 
anh chị em Kitô hữu, tôi xin nhắc lại danh Người 
cho anh em. Tôi xin loan báo danh đó cho mọi 
người : Đức Giêsu Kitô là khởi nguyên và tận 
cùng, là Anpha và Ômêga, là vua của thế giới 
mới,  là  nguyên  lý  nhiệm mầu  và  tối  hậu  giải 
thích lịch sử nhân loại và vận mệnh chúng ta. 
Chính Người là Đấng trung gian và có thể nói 
Người là chiếc cầu nối liền đất với trời. Chính 
Người là Con Người hoàn hảo nhất,  tuyệt vời 
hơn hết mọi người, vì Người là Con Thiên Chúa, 
vĩnh cửu vô biên,  và là  con Đức Maria,  Đấng 
diễm phúc hơn mọi  phụ nữ,  Đấng là  mẹ của 
Người theo thể xác, là mẹ của chúng ta vì chúng 
ta hiệp thông với Thánh Thần của thân thể mầu 
nhiệm là Hội Thánh. 

Đức Giêsu Kitô !  Anh em hãy nhớ :  Người là 
Đấng chúng tôi hằng rao giảng cho anh em luôn 
mãi. Chúng tôi muốn cho danh Người vang dội 
đến tận cùng cõi đất và đến muôn muôn đời.

Xướng đáp 2 Tm 1,10 ; Ga 1,16 ; Cl 1,16-17

X Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã 
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tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm 
sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.
• Từ  nguồn  sung  mãn  của  Người,  tất  cả 
chúng ta đã lănh nhận hết ơn này đến ơn khác.
Đ Tất  cả  đều  do  Thiên  Chúa  tạo  dựng,  nhờ 
Người và cho Người. Người có trước muôn loài 
muôn vật, và tất cả đều tồn tại trong Người. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
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Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
 

•
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Sm 31,14 ; 2 Sm 1,1-16
Vua Saun chết thê thảm

Vua Saun lúc đầu trung thành với Thiên Chúa,  
nhưng sau đó bất tuân nên bị Chúa ruồng bỏ.  
Tuy  nhiên  lúc  nào  Đavít  cũng  xem  ông  như 
người được Thiên Chúa xức dầu và chọn lựa để  
cứu thoát dân Người. Điều này lý giải cách Đavít  
xử sự với Saun.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

31 1 Người Philitinh giao chiến với Ítraen. Người 
Ítraen chạy trốn trước mặt người Philitinh và bị 
tử  thương ngã  gục  trên  núi  Ghinbôa.2  Người 
Philitinh  bám sát  vua  Saun cùng  các  con  trai 
vua, và chúng giết ông Giônathan, ông Avinađáp 
và ông Manki Sua, các con vua Saun.3 Áp lực 
của mặt trận dồn về phía vua Saun. Lính bắn 
cung nhận ra vua. Vua rất run sợ khi thấy lính 
bắn cung.4 Vua Saun bảo người hầu cận : "Rút 
gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì ấy 
đến đâm ta và ngạo ta." Nhưng người hầu cận 
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không dám vì quá sợ. Vua Saun mới lấy gươm 
ra và lao vào mũi gươm.

1  1  Sau  khi  vua  Saun  chết,  ông  Đavít  đánh 
thắng người Amalếch trở về, và ở lại Xíchlắc hai 
ngày.2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, 
từ bên vua Saun đến, áo quần xé rách, đầu thì 
rắc đất. Khi đến gần ông Đavít, anh ta sấp mình 
xuống đất và sụp lạy.3 Ông Đavít hỏi anh : "Anh 
từ đâu đến ? " Anh trả lời  ông : "Tôi đã chạy 
thoát  từ  trại  Ítraen."4  Ông Đavít  nói  với  anh : 
"Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi ! " Anh 
nói  :  "Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn ; 
nhiều người trong dân tử trận, cả vua Saun và 
con  vua  là  ông  Giônathan  cũng  đã  chết."  
5 Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông : 
"Làm sao anh biết được vua Saun và con vua là 
ông  Giônathan  đã  chết  ?  "6  Người  thanh 
niênđưa tin cho ông trả lời : "Tình cờ tôi ở trên 
núi Ghinbôa và thấy vua Saun đang tựa vào cây 
giáo của vua, có chiến xa và kỵ binh bám sát 
vua.7 Vua quay lại, thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa : 
"Dạ, tôi đây ! "8 Vua hỏi tôi : "Ngươi là ai ? " Tôi 
thưa :  "Tôi  là người Amalếch."9 Vua bảo tôi  : 
"Ngươi hãy đứng bên ta và kết liễu đời ta, vì ta 
bị  choáng  váng,  mặc  dầu  sinh  lực  vẫn  còn 
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nguyên vẹn nơi ta."10 Vậy tôi đứng bên vua và 
kết liễu đời vua, vì biết rằng vua sẽ không sống 
được sau khi thất trận. Tôi đã lấy huy hiệu trên 
đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại 
đây cho chúa thượng." 

11 Ông Đavít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả 
những người ở với ông cũng vậy.12 Họ cử hành 
tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ 
lòng thương tiếc vua Saun và ông Giônathan, 
con  vua,  thương  tiếc  dân  Đức  Chúa  và  nhà 
Ítraen, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi 
gươm. 

13 Ông Đavít hỏi người thanh niên báo tin cho 
ông : "Ngươi quê ở đâu ? " Anh đáp : "Tôi là con 
một  người  ngoại  kiều  Amalếch."14  Ông  Đavít 
nói với anh : "Ngươi không sợ sao mà dám tra 
tay  sát  hại  người  Đức  Chúa  đã  xức  dầu  tấn 
phong ? "15 Ông Đavít gọi một trong các đầy tớ 
và nói : "Lại gần mà giết nó đi." Người này đâm 
anh ta và anh ta chết.16 Ông Đavít bảo anh ta : 
"Máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, vì chính miệng 
ngươi đã cáo tội ngươi, khi ngươi nói : ‘Chính tôi 
đã kết liễu cuộc đời của người Đức Chúa đã xức 
dầu tấn phong’."
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Xướng đáp x. 2 Sm 1,21.19

X Hỡi núi đồi Ghinbôa, ước gì trên các ngươi 
chẳng còn mưa rơi sương đọng.
• Vì tại đó, các anh hùng của Ítraen đã gục 
ngã thảm thương.
Đ Ước  gì  Chúa  thăm  viếng  mọi  núi  đồi  của 
Ítraen : nhưng tại Ghinbôa, Người đừng ghé lại.
*

Bài đọc 2

Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, còn chúng 
ta là dân Người lãnh đạo

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

Những lời chúng ta vừa hát diễn tả niềm tin của 
chúng  ta  :  chúng  ta  là  đoàn  chiên  của  Thiên 
Chúa, vì chính Người là Đức Chúa, Thiên Chúa 
chúng ta, Đấng đã dựng nên chúng ta. Người là 
Thiên Chúa chúng ta, còn chúng ta là dân Người  
lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Nếu 
mục tử là người phàm, thì  chiên họ có không 
phải chính họ đã làm ra, chiên họ chăn không 
phải  chính họ đã tạo thành.  Còn Chúa,  Thiên 
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Chúa chúng ta, vì Người vừa là Thiên Chúa vừa 
là  Đấng  sáng  tạo,  nên  Người  đã  làm  ra  cho 
mình những con chiên Người có và những con 
chiên Người chăn. Không ai khác có thể tập hợp 
những  con  chiên  mà  chính  Người  chăn  dắt, 
cũng không ai khác chăn dắt được những con 
chiên mà chính Người tập họp.
 
Vậy một khi hát lên bài thánh ca ấy mà tuyên 
xưng mình là  chiên của Người,  là  dân Người 
lãnh  đạo,  là  đoàn  chiên  tay  Người  dẫn  dắt, 
chúng ta hãy nghe xem Người nói gì với chúng 
ta là chiên của Người. Trước đây Người nói với 
mục tử, còn bây giờ Người nói với chiên. Những 
lời Người nói trước đây, chúng tôi nghe mà run 
sợ, còn anh em nghe thì lại an lòng. Vậy những 
lời Người nói hôm nay thì sao ? Chẳng lẽ bây 
giờ đến lượt chúng tôi được an lòng, còn anh 
em lại phải run sợ ? Chắc chắn là không ! Trước 
hết cho dù chúng tôi có là mục tử, thì người mục 
tử không phải chỉ run sợ khi nghe điều Chúa nói 
với các mục tử, mà cả khi nghe điều Chúa nói 
với  chiên  nữa.  Nếu  người  mục  tử  nghe  điều 
Chúa nói với chiên mà vẫn bình thản, thì  quả 
thật người ấy chẳng lo lắng gì đến chiên nữa. 
Kế đến, như chúng tôi đã nói nhiều lần với anh 
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em yêu quý,  có hai  điều khiến chúng tôi  phải 
quan tâm : một mặt chúng tôi là Kitô hữu, mặc 
khác chúng tôi là người lãnh đạo. Là người lãnh 
đạo chúng tôi  được kể vào hàng mục tử, nếu 
chúng tôi là người tốt. Là Kitô hữu, cả chúng tôi 
nữa, chúng tôi cũng là chiên như anh em. Vậy 
dù Chúa nói với mục tử hay nói với chiên, thì 
chúng tôi cũng phải nghe tất cả với lòng run sợ, 
và phải luôn để tâm lo lắng. 

Vậy thưa anh em, chúng ta hãy nghe xem Chúa 
sửa dạy các con chiên hư đốn ra sao, và Người 
hứa gì với chiên của Người. Người phán : Phần 
các ngươi,  hỡi  chiên của Ta.  Trước hết,  thưa 
anh em, nếu có ai nghĩ rằng thật là hạnh phúc 
khi được thuộc vê đoàn chiên của Thiên Chúa, 
thì người ấy sẽ tràn ngập một niềm vui lớn lao 
ngay  cả  lúc  phải  khóc  lóc  buồn  sầu  hay  gặp 
cảnh  gian  truân.  Quả  thật,  khi  nói  về  Đấng 
không ngủ cũng không hề chợp mắt để gìn giữ  
Ítraen thì có lời thưa rằng : Người là Đấng chăn 
dắt Ítraen. Vậy Người thức để canh phòng cho 
ta khi ta thức, Người vẫn thức cả khi ta ngủ. Nếu 
nhờ mục tử là người phàm mà đoàn vật của ai 
đó được an toàn,  thì  chúng ta  cũng được an 
toàn hơn biết  bao nhờ được Thiên Chúa dẫn 
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dắt, không những vì Người chăn dắt chúng ta, 
mà còn vì Người là Đấng đã dựng nên chúng ta 
nữa. 

Kinh Thánh chép :  Phần các ngươi,  hỡi  chiên 
của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán : Này chính  
Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với  
dê. Thử hỏi những con dê trong đoàn chiên của 
Thiên Chúa làm gì ở đây ? Tuy được ở trong 
cùng một đồng cỏ, trong cùng những suối nước, 
nhưng những con dê được chỉ định ở bên trái lại 
trà trộn với những con ở bên phải. Bây giờ phải 
chịu như vậy đã, sau mới tách chúng ra. Sở dĩ 
như vậy là có ý luyện cho chiên biết nhẫn nại để 
noi gương nhẫn nại của Thiên Chúa. Quả thế, 
chính Người sẽ tách chúng ra : những con này ở 
bên trái, những con kia ở bên phải.

Xướng đáp Ga 10,27-28 ; Ed 34,15

X Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng 
và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống 
đời đời.
• Không bao  giờ  chúng  phải  diệt  vong,  và 
không ai cướp chúng khỏi tay tôi được.
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Đ Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta 
sẽ  cho  chúng  nằm nghỉ,  sấm ngôn  của  Đức 
Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối  tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ BA

Bài đọc 1 2 Sm 2,1-11 ; 3,15
Ông  Đavít  được  xức  dầu  phong  vương  tại 
Khéprôn

Phải khá vất vả vua Saun mới thống nhất đất  
nước,  nhưng sau khi  ông chết  thì  hai  vua lại  
tranh dành quyền lực với nhau. Đavít sẽ thắng,  
và thắt chặt hơn nữa các mối tương quan giữa  
các chi tộc Ítraen. Năm mươi năm sau, đất nước  
sẽ bị chia cắt, và phen này thì vĩnh viễn.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 

2, 1 Sau đó, ông Đavít thỉnh ý Đức Chúa : "Con 
có  nên  đi  lên  một  trong  các  thành  Giuđa 
không ?"  Đức Chúa phán với  ông :  "Cứ lên." 
Ông Đavít nói : "Con phải lên đâu ?" Người phán 
: "Lên Khéprôn."2 Ông Đavít lên đó, cùng với hai 
bà  vợ,  là  bà  Akhinôam người  Gítrơen,  và  bà 
Avigagin, vợ ông Navan người Cácmen.3 Còn 
những người đi theo ông, ông Đavít cũng đưa 
họ lên, mỗi người cùng với gia đình mình, và họ 
ở các thành vùng Khéprôn.4 Người Giuđa kéo 
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đến, và tại đó, họ xức dầu tấn phong ông Đavít 
làm vua nhà Giuđa. 

Người ta báo tin cho vua Đavít  rằng :  “Người 
Giavét  miền Galaát  đã chôn cất  vua Saun.”  5 
Vua Đavít sai sứ giả đến với người Giavét miền 
Galaát và nói với họ : "Xin Đức Chúa chúc phúc 
cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa ấy với 
chúa thượng của anh em là vua Saun,  và đã 
chôn cất vua.6 Giờ đây, xin Đức Chúa lấy tình 
thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em. 
Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà 
đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy.7 
Giờ đây, anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là 
những người can đảm, vì chúa thượng của anh 
em là vua Saun đã chết. Còn tôi thì nhà Giuđa 
đã xức dầu tấn phong làm vua của họ.
 
8 Ông Ápne là con ông Ne và là tướng chỉ huy 
quân đội  vua Saun,  đã  rước ông Ítbôsét,  con 
vua Saun, đưa sang Makhanagim,9 và tôn làm 
vua  miền  Galaát,  dân  Asuri,  miền  Gítrơen, 
Épraim,  Bengiamin  và  toàn  thể  Ítraen.10  Ông 
Ítbôsét, con vua Saun, được bốn mươi tuổi khi 
lên làm vua Ítraen, và trị vì hai năm. Chỉ có nhà 
Giuđa theo vua Đavít.11 Thời gian vua Đavít làm 
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vua tại Khéprôn, cai trị  nhà Giuđa, là bảy năm 
sáu tháng. 

3, 1 Chiến tranh kéo dài giữa nhà Saun và nhà 
Đavít. Vua Đavít ngày càng mạnh thêm, còn nhà 
Saun thì ngày càng yếu đi. 

2 Tại Khéprôn, vua Đavít đã sinh được những 
người con trai : con đầu lòng là Amnôn, do bà 
Akhinôam  người  Gítrơen  ;3  người  thứ  hai  là 
Kiláp,  do  bà  Avigagin,  vợ  ông  Navan  người 
Cácmen  ;  người  thứ  ba  là  Ápsalôm,  do  bà 
Maakha, ái nữ của Tanmai, vua Gơsua ;4 người 
thứ tư là Ađônigia, do bà Khácghít ; người thứ 
năm là Sơphátgia, do bà Avitan ;5 người thứ sáu 
là  Gítrơam,  do  bà  Écla,  vợ  vua  Đavít.  Đó  là 
những người con trai vua Đavít đã sinh được tại 
Khéprôn.

Xướng đáp St 49,10.8

X Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy 
chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó,
• cho đến khi  sứ giả của Thiên Chúa đến, 
người mà muôn dân nao nức đợi chờ.
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Đ Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh 
em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. *

Bài đọc 2

Nếu tôi  muốn  làm đẹp  lòng  người  đời  thì  tôi 
không phải là tôi tớ của Đức Kitô

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

Điều khiến chúng tôi  tự hào là lương tâm làm 
chứng cho chúng tôi. Có những người xét đoán 
bừa bãi, gièm pha, to nhỏ, lẩm bẩm kêu ca, tìm 
cớ nghi ngờ điều mình chẳng thấy, thậm chí làm 
lung lay cả điều mình không thể nghi ngờ. Với 
những con người nhu thế thì chúng tôi còn gì để 
đối  lại,  ngoài  lời  chứng của lương tâm chúng 
tôi ? Quả vậy, thưa anh em, ngay cả khi chúng 
tôi muốn làm đẹp lòng người ta, chúng tôi không 
tìm vinh dự cho mình, và cũng chẳng được phép 
tìm vinh dự ấy, nhưng phải nhắm đến ơn cứu độ 
của họ. Như thế, nếu chúng tôi sống ngay thẳng, 
họ sẽ không lạc lối  khi  đi  theo chúng tôi.  Nếu 
chúng tôi bắt chước Đức Kitô, thì họ vẫn phải 
bắt chước Đức Kitô. Thật vậy, chính Người là 
Đấng chăn dắt đoàn chiên của mình, và chỉ một 
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mình Người chăn dắt cùng với tất cả những ai 
đang tận tâm chăn dắt đoàn chiên, vì hết thảy 
mọi người chăn đều ở trong Người. 

Vậy chúng tôi  không tìm lợi  ích cho mình,  khi 
muốn làm đẹp lòng người đời, nhưng chúng tôi 
muốn tìm được niềm vui nơi họ, nghĩa là chúng 
tôi vui khi thấy họ yêu thích sự thiện ; mà như 
thế là vì lợi ích của họ, chứ không phải vì danh 
giá của chúng tôi. Thánh Tông Đồ đã cảnh cáo 
chúng tôi  :  Nếu tôi  muốn làm đẹp lòng người  
đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Đó 
là điều hiển nhiên. Và người cũng đã nhắc nhở 
chúng tôi : Anh em hãy làm đẹp lòng mọi ngươi  
trong mọi hoàn cảnh, cũng như tôi, tôi làm đẹp 
lòng  mọi  người  trong  mọi  hoàn  cảnh.  Và  đây 
cũng là điều hiển nhiên. Hai lời trên đều rõ ràng, 
lắng  đọng,  trong  sáng,  không  chi  khuấy  đục. 
Còn bạn,  bạn cứ việc gặm cỏ và uống nước, 
nhưng đừng giẫm nát cỏ và cũng đừng làm đục 
nước. 

Chắc chắn bạn cũng đã nghe Chúa Giêsu Kitô, 
Thầy các Tông Đồ nói rằng : Ánh sáng của anh 
em phải  chiếu giãi  trước mặt  thiên hạ,  để  họ  
thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà  
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tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, 
nghĩa là Đấng đã làm cho anh em được như thế, 
vì chúng ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên 
tay Người dẫn dắt. Vậy phải ngợi khen Đấng đã 
làm cho bạn nên tốt, nếu bạn là người tốt, chứ 
không phải ngợi khen bạn, vì tự bản thân bạn 
chỉ có thể là xấu. Sao bạn lại muốn bẻ quặt chân 
lý, vì khi làm được điều gì tốt, bạn muốn được 
khen ; còn khi làm điều gì xấu, thì bạn lại muốn 
Chúa bị chê trách. 

Vậy hẳn Đấng đã nói :  Ánh sáng của anh em 
phải  chiếu  giãi  trước  mặt  thiên  hạ,  thì  chính 
Người cũng nói trong bài giảng ấy : Khi làm việc 
lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có  
phô trương công đức cho thiên hạ thấy. Bởi vậy, 
nếu bạn thấy những lời  khen trên kia của các 
thánh Tông Đồ là mâu thuẫn, thì những lời trong 
Tin Mừng, bạn cũng thấy như vậy. Nhưng nếu 
bạn không khuấy động nước là lòng bạn, thì nơi 
đây  bạn  sẽ  nhận  ra  sự  bình  an  trong  Kinh 
Thánh, và bạn sẽ có được sự bình an khi đọc 
Kinh Thánh. 

Vậy, thưa anh em, không những chúng ta phải 
lo  sống tốt  lành,  mà còn phải  lo  cư xử tử  tế 
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trước mặt người đời nữa ; cũng không phải chỉ 
lo cho có lương tâm ngay thẳng, nhưng còn phải 
tuỳ theo mức yếu đuối của mình và tuỳ theo khả 
năng  làm  chủ  bản  tính  con  người  của  mình 
mỏng giòn, mà cố tránh đừng làm điều gì khiến 
người anh em yếu đuối nghĩ xấu về chúng ta, 
kẻo trong khi  được ăn cỏ tươi  và uống nước 
trong, chúng ta lại giẫm nát đồng cỏ của Thiên 
Chúa, khiến cho kẻ yếu đuối phải ăn cỏ nát và 
uống nước đục.

Xướng đáp Pl 2,2.34 ; 1 Tx 5,14.15

X Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được 
trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một 
lòng mến ; hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi 
người khác hơn mình.
• Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, 
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.
Đ Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên 
nhẫn với mọi người ; hãy luôn luôn cố gắng làm 
điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 2 Sm 4,2 ; 5,7
Khởi đầu triều đại vua Đavít

Điều ngôn sứ Samuen loan báo cho vua Đavít,  
nay Thiên Chúa thực hiện : Vua có một tư tưởng  
chính trị  lớn khi  mở đầu triều đại,  đó là chinh  
phục một thành mới, sẽ trở thành thủ đô, độc lập  
đối với tất cả các chi tộc, chẳng bao lâu sẽ trở  
thành biểu tượng của cộng đoàn.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 

4 2 Người con vua Saun có hai tướng cướp, một 
thằng tên là Baana, một thằng tên là Rêkháp. 
Chúng là con ông Rimmôn người thành Bơêrốt, 
và thuộc chi tộc Bengiamin, vì cả Bơêrốt cũng 
được kể như thuộc Bengiamin.3 Người Bơêrốt 
đã trốn đến Ghíttagim và là ngoại kiều ở đó cho 
đến ngày nay.4 Ông Giônathan, con vua Saun, 
có một con trai bại hai chân. Nó được năm tuổi 
khi người ta từ Gítrơen đến báo tin về vua Saun 
và  ông  Giônathan.  Vú  nuôi  mang  nó  đi  trốn, 
nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngã 
và bị què. Nó tên là Mơphibôsét. 
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5  Các  con  ông  Rimmôn  người  Bơêrốt,  là 
Rêkháp và Baana, đã lên đường và đã đến nhà 
vua Ítbôsét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. 
Vua đang nằm ngủ trưa.6 Chúng vào tận trong 
nhà, như để xúc lúa mì, đâm vào bụng vua, rồi 
Rêkháp  và  Baana,  anh  nó,  trốn  thoát.7  Khi 
chúng vào nhà thì vua đang nằm trên giường tại 
phòng ngủ,  chúng đâm chết  vua rồi  chặt  đầu. 
Rồi  chúng  mang  đầu  vua  và  đi  theo  đường 
Arava suốt đêm.8 Chúng đem đầu vua Ítbôsét 
đến cho vua Đavít tại Khéprôn và nói với vua : 
"Đây là đầu của Ítbôsét, con vua Saun, kẻ thù 
của  ngài,  người  đã  tìm  hại  mạng  sống  ngài. 
Hôm nay Đức Chúa đã  cho  đức vua  là  chúa 
thượng tôi trả thù vua Saun và dòng dõi vua ấy."

9 Vua Đavít trả lời Rêkháp và Baana, anh nó, là 
những người con ông Rimmôn người Bơêrốt ; 
vua nói : "Có Đức Chúa hằng sống, Đấng đã giải 
thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo !10 Kẻ đưa tin 
cho ta rằng vua Saun đã chết,  và coi  mình là 
người đưa tin mừng, thì ta đã túm lấy và giết đi 
ở  Xíchlắc,  để  thưởng  công  nó  đã  đem  tin 
mừng.11 Phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết 
một người công chính trong nhà người ấy, trên 



MỤC LỤC

giường người ấy ! Há bây giờ ta lại không hỏi tội 
các ngươi về máu tay các ngươi đã đổ ra, và 
không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao ? "12 
Vua Đavít  ra  lệnh cho đầy tớ.  Họ giết  chúng, 
chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Khéprôn. Còn 
đầu vua Ítbôsét thì họ đem đi và chôn trong mộ 
ông Ápne tại Khéprôn.
 
5  1  Toàn  thể  các  chi  tộc  Ítraen  đến  gặp  vua 
Đavít tại Khéprôn và thưa : "Chúng tôi đây là cốt 
nhục của ngài.2 Ngay cả trước kia, khi ông Saun 
làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy 
các cuộc hành quân của Ítraen.  Đức Chúa đã 
phán với ngài : "Chính ngươi sẽ chăn dắt Ítraen, 
dân  Ta,  chính  ngươi  sẽ  là  người  lãnh  đạo 
Ítraen."3 Toàn thể kỳ mục Ítraen đến gặp vua tại 
Khéprôn.  Vua  Đavít  lập  giao  ước  với  họ  tại 
Khéprôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu 
tấn phong Đavít làm vua Ítraen. 

4 Vua Đavít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, 
và trị vì bốn mươi năm.5 Tại Khéprôn, vua trị vì 
Giuđa bảy năm sáu tháng. Tại Giêrusalem, vua 
trị vì toàn thể Ítraen và Giuđa ba mươi ba năm. 
6  Vua  và  người  của  vua  tiến  về  Giêrusalem 
đánh người Giơvút là dân bản xứ. Chúng nói với 
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vua  Đavít  :  "Ông  sẽ  không  vào  đây  được,  vì 
người mù người què sẽ đẩy lui ông." Nghĩa là : 
"Ông Đavít sẽ không vào đây được."7 Vua Đavít 
đã chiếm được đồn luỹ Xion, đó là Thành vua 
Đavít.

Xướng đáp Tv 2,2.6.1

X Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu 
khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, 
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
• Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển 
chọn lên trị vì Xion, núi thánh của Ta.
Đ Sao chư dân lại ồn ào náo động ? Sao vạn 
quốc dám bày kế viển vông ? *

Bài đọc 2

Xin làm cho triều đại Cha mau đến

Trích  sách  Đường  trọn  lành  của  thánh 
Têrêxa, trinh nữ.

Nếu muốn xin một điều gì với một nhân vật quan 
trọng và có thế giá, thử hỏi có người nào ngớ 
ngẩn và vô tâm đến nỗi trước đó không đắn đo 
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suy  nghĩ  xem phải  nói  thế  nào  cho  đẹp  lòng 
người ấy, để người ấy không cảm thấy chán hay 
bực mình ? Người xin phải xét xem cần xin điều 
gì và lý do nào thúc đẩy họ xin điều đó, nhất là 
khi  họ  xin  một  điều  hệ  trọng  như  chính  Đức 
Giêsu tốt  lành đã dạy chúng ta.  Tôi cho đó là 
điều đáng suy nghĩ. Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa 
chẳng gom tất cả vào một lời và dạy chúng con 
nói : “Lạy Cha, xin ban cho chúng con điều thích 
hợp với  chúng con.”  Vì  đối  với  Chúa là Đấng 
hiểu thấu tất cả, thì cần gì phải nói thêm nữa.  
Ôi ! Lạy Đấng khôn ngoan hằng hữu ! Giữa Ngài 
với Chúa Cha, nói như thế là đủ, đó cũng chính 
là điều Ngài đã cầu khẩn ở vườn Cây Dầu. Ngài 
đã biểu lộ tình yêu và nỗi lo sợ khi phó mình 
vâng  theo  ý  Chúa  Cha.  Phần  chúng  con,  lạy 
Chúa, Chúa biết rõ chúng con chưa tuân phục ý 
Chúa Cha như Ngài đâu ; vì thế, chúng con cần 
phải  xin  những  điều  chính  đáng  và  xét  xem 
những điều ấy có thích hợp hay không, để nếu 
như không thích hợp thì  đừng xin.  Con người 
chúng  con  là  như  thế  đó,  nghĩa  là  khi  Chúa 
không  cho  chúng  con  những  gì  chúng  con 
muốn, thì chúng con dùng tự do của mình mà từ 
chối điều Chúa ban tặng, ngay cả khi đó là điều 
tốt nhất. Nếu đó không phải là tiền mặt chúng 
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con nắm chắc trong tay thì chúng con e rằng sẽ 
chẳng bao giờ giàu lên được. 

Vậy, Chúa Giêsu tốt lành yêu cầu chúng ta đọc 
lên những lời sau đây để xin cho triều đại Người 
mau đến với  chúng ta  :  Nguyện Danh Thánh 
hiển vinh, triều đại Cha mau đến.  Này chị  em 
hãy  xem  sự  khôn  ngoan  tuyệt  vời  của  Thầy 
chúng ta. Tôi cho rằng đã đến lúc phải tìm hiểu ý 
nghĩa  của  việc  cầu  nguyện  cho  vương  quốc. 
Nhưng Chúa uy linh cao cả đã thấy rằng chúng 
ta không thể thánh hoá, ca ngợi, tán dương và 
tôn vinh danh thánh Chúa Cha hằng hữu, vì con 
người  nhỏ  bé  của  chúng  ta  không  làm được 
công việc đó cho phải đạo, trừ phi Chúa uy linh 
cao cả phù giúp đỡ nâng mà ban cho chúng ta 
vương  quốc  của  Người  ngay  ở  đời  này,  nên 
Chúa Giêsu tốt lành đã đặt hai lời cầu xin liền 
với nhau. Tôi muốn nói ra đây tư tưởng của tôi 
để chị em hiểu điều chúng ta cầu xin. Chúng ta 
cần  phải  nhấn mạnh và  ra  sức làm đẹp lòng 
Đấng có thể ban ơn đó cho chúng ta. Nếu chị 
em chưa mãn nguyện với những suy nghĩ của 
tôi  thì  về phía chị  em, xin chị  em cứ việc suy 
nghĩ. Thầy chúng ta cho phép như vậy, với điều 
kiện là chúng ta phải hết lòng tuân phục các lời 
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giáo huấn của Hội Thánh như tôi đang làm đây. 
Vậy tôi cho rằng điều cao quý nhất trong Nước 
Trời, đó là được siêu thoát khỏi những sự đời 
này, đó là niềm thanh tịnh, là vinh phúc nơi con 
người chúng ta, là niềm vui trước niêm vui của 
mọi người, là sự bình an vĩnh viễn, là lòng mãn 
nguyện khi thấy mọi người tôn kính, ngợi khen, 
chúc tụng danh Chúa. Nơi đó, Người không còn 
bị  xúc  phạm,  vì  ai  nấy  đều  yêu  mến  Người. 
Chính linh hồn cũng chỉ còn biết yêu mến Người 
và không thể ngừng yêu mến Người vì đã biết 
Người. Đó là cách chúng ta phải yêu mến Người 
ở đời này. Tuy hiện nay chúng ta chưa yêu mến 
Người  cách  hoàn  hảo  và  hồn  nhiên,  nhưng 
chúng ta sẽ yêu mến Người cách trọn hảo hơn 
nếu chúng ta thật sự biết Người.

Xướng đáp 

X Đấng đã biết cho con cái mình của lành của 
tốt, lại thúc giục chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ 
cửa.
* Càng bền chí tin tưởng, trông cậy vững vàng, 
ước mong tha thiết, ơn lành ta nhận được càng 
phong phú dồi dào.
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Đ Thường ta phải than van hơn nhiều lời, khóc 
lóc hơn lý sự. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 Sm 6,1-13
Rước Hòm Bia về Giêrusalem

Thành  Giêrusalem  đón  nhận  Hòm  Bia  Giao  
Ước. Từ nay thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi  
toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu  
cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức  
là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới  
của chủng tộc và quốc gia.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.

1 Vua Đavít lại quy tụ toàn thể tinh binh Ítraen : 
ba  mươi  ngàn  người.2  Từ  Baalê  Giuđa,  vua 
Đavít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở 
với vua, để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, 
Hòm Bia mang danh Đức Chúa các đạo binh, 
Đấng ngự trên các thần hộ giá.3 Người ta đặt 
Hòm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang 
đi từ nhà ông Avinađáp ở trên đồi. Các con ông 
Avinađáp  là  Útda  và  Ácgiô  điều  khiển  cỗ  xe 
mới.4 Họ đưa xe đi từ nhà ông Avinađáp ở trên 
đồi,  trên xe có Hòm Bia Thiên Chúa, còn ông 
Ácgiô đi trước Hòm Bia.5 Vua Đavít và toàn thể 
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nhà Ítraen vui đùa trước nhanĐức Chúa, với mọi 
thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn 
sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la. 

6 Khi đoàn người tới  sân lúa Nakhôn, thì ông 
Útda giơ tay ra về phía Hòm Bia Thiên Chúa và 
giữ lại,  vì  bò trượt  chân.7  Đức Chúa nổi  cơn 
thịnh nộ với ông Útda, và Thiên Chúa đánh phạt 
ông tại chỗ vì lầm lỗi đó. Ông chết tại đó, bên 
Hòm Bia Thiên Chúa.8 Vua Đavít buồn bực vì 
Đức Chúa đã đột phá hại ông Útda. Người ta gọi 
nơi ấy là Perét Útda cho đến ngày nay.
 
9  Ngày hôm đó,  vua Đavít  sợĐức Chúa,  ông 
nói  :  "Hòm Bia Đức Chúa đến với tôi  thế nào 
được ? "10 Vua Đavít không muốn đưa Hòm Bia 
Đức Chúa về với mình trong Thành vua Đavít, 
nên  cho  chuyển  hướng  sang  nhà  ông  Ôvết 
Êđôm, người thành Gát.11 Hòm Bia Đức Chúa 
ở  nhà  ông  Ôvết  Êđôm  người  thành  Gát,  ba 
tháng, và Đức Chúa giáng phúc cho ông Ôvết 
Êđôm cùng cả nhà ông. 

12 Người  ta  báo tin  cho vua Đavít  rằng :  "Vì 
Hòm Bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc 
cho nhà ông Ôvết Êđôm cùng tất cả những gì 
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thuộc về ông." Vua Đavít liền đi  và rước Hòm 
Bia  Thiên  Chúa  từ  nhà  ông  Ôvết  Êđôm  lên 
Thành vua Đavít,  trong niềm hân hoan.13 Khi 
những người khiêng Hòm Bia của Đức Chúa đi 
được sáu bước, thì vua sát tế một con bò và một 
con  bê  béo.14  Vua Đavít  quấn  êphốt  vải  gai, 
nhảy múa hết sức mình trước nhanĐức Chúa. 
15 Vua Đavít và toàn thể nhà Ítraen rước Hòm 
Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù 
và.16 Khi  Hòm Bia Đức Chúa vào Thành vua 
Đavít, bà Mikhan, con gái vua Saun, từ cửa sổ 
nhìn  xuống  thấy  vua  Đavít  nhảy  múa  quay 
cuồng trước nhanĐức Chúa, thì sinh lòng khinh 
dể.17 Người ta đưa Hòm Bia Đức Chúa đặt vào 
chỗ đã dọn giữa lều vua Đavít đã dựng sẵn. Vua 
Đavít dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ 
toàn thiêu và những lễ kỳ an.18 Khi đã hoàn tất 
việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đavít 
nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc 
cho dân.19 Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho 
tất cả đám đông Ítraen, đàn ông cũng như đàn 
bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt 
và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà 
mình. 

20 Khi vua Đavít trở về để chúc phúc cho nhà 
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mình, bà Mikhan, con gái vua Saun, ra đón vua 
và nói : "Vua Ítraen hôm nay thật là danh giá, khi 
để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, 
như một đứa vô danh tiểu tốt để hở hang ! "21 
Vua Đavít nói với bà Mikhan : "Trước nhanĐức 
Chúa, Đấng đã chọn tôi thay vì thân phụ bà và 
cả nhà thân phụ bà, để đặt tôi làm người lãnh 
đạo dân Đức Chúa là Ítraen,  trước nhan Đức 
Chúa tôi sẽ vui đùa.22 Tôi sẽ còn hạ mình hơn 
thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn ; nhưng đối 
với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ 
được danh giá."23 Và bà Mikhan, con gái vua 
Saun, không có con cho đến ngày chết. 

Xướng đáp x. Tv 131 (132),8.9 ; Tv 23 (24),7.9

X Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia 
oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
• Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự 
công  chính,  kẻ  hiếu  trung  với  Ngài  được  cất 
tiếng  hò  reo.
Đ Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi 
cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. 
*



MỤC LỤC

Bài đọc 2

Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang

Trích  bài  giảng  của  thánh  Giêrônimô,  linh 
mục, giải thích thánh vịnh 41 cho tân tòng.

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,  
hồn con cũng trông mong được gần Ngài,  lạy  
Chúa. Vậy như nai kia khát mong tới suối nước 
thế nào, thì nai của chúng ta (tức là tân tòng), 
sau khi đã rời khỏi AiCập và thế gian, đã dìm 
chết  Pharaô trong biển và đã tiêu diệt  cả đạo 
quân của ông trong phép rửa, nghĩa là sau khi 
đã giết chết tên quỷ rồi, cũng khát mong tới các 
mạch suối của Hội Thánh, Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần như vậy.
 
Chúa Cha được ví như suối nước, vì có lời viết 
trong sách ngôn sứ Giêrêmia rằng :  Chúng đã 
bỏ Ta là mạch suối trường sinh để làm những hồ  
nứt  rạn,  không  giữ  được  nước.  Còn  về  Chúa 
Con thì chúng ta đọc thấy ở một chỗ khác câu 
này : Chúng chê bỏ nguồn mạch sự khôn ngoan. 
Cuối cùng về Chúa Thánh Thần, liền có ba lời 
trình bày sau đây : Ai uống nước tôi cho thì nơi  
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người ấy mọc lên mạch nước đem lại sự sống  
đời  đời.  Thánh  Gioan  giải  thích  đó  là  lời  của 
Chúa Cứu Thế nói về Chúa Thánh Thần. Các 
bản văn trên đã chứng minh hết sức rõ ràng : ba 
nguồn suối  trên của Hội  Thánh là  mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Đó là những nguồn suối mà linh hồn người tín 
hữu khát khao. Đó là những nguồn suối mà linh 
hồn người tân tòng mong mỏi khi nói : Linh hồn 
tôi khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. 
Thật  vậy,  không  phải  linh  hồn  chỉ  muốn  thấy 
Chúa  một  cách  hời  hợt,  nhưng  càng  ước  ao 
mãnh liệt và bừng cháy lửa khát khao. Trước khi 
chịu phép rửa, các dự tòng thường trao đổi với 
nhau và nói : Bao giờ con được đến, vào bệ kiến 
Tôn Nhan.  Điều họ cầu xin nay đã được thực 
hiện,  họ  đã  đến  và  đứng  trước  nhan  Thiên 
Chúa,  đã  ra  trước bàn thờ,  trước mầu nhiệm 
của Đấng Cứu Thế. 

Sau khi đã rước Mình Thánh Chúa và được tái 
sinh trong mạch nước ban sự sống, họ mạnh 
dạn nói với nhau : Tôi sẽ tiến về đền thánh cao 
sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa 
là Hội Thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, vì ở 
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đó  rộn  rã  tiếng  reo  mừng  tán  tạ,  giữa  sóng 
người trẩy hội tưng bừng. 

Vậy giờ đây, sau khi anh em mặc lấy Đức Kitô 
và đi theo sự hướng dẫn của chúng tôi như cá 
theo mồi, anh em hãy để cho lời Chúa nâng anh 
em lên khỏi vực thẳm thế gian này và hãy nói : 
nơi chúng tôi, bản chất của sự vật đã thay đổi 
rồi. Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng các 
Tông Đồ đã bắt chúng tôi như bắt cá, và đã kéo 
chúng  tôi  ra  khỏi  biển  thế  gian  này,  để  đưa 
chúng tôi  từ  cõi  chết  sang  cõi  sống.  Bao  lâu 
chúng tôi còn ở trong thế gian, thì mắt chúng tôi 
như mất hút trong vực thẳm, và đời sống chúng 
tôi còn lây lất trong bùn nhơ ; nhưng sau khi đã 
được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới 
nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh sáng thật. Và vì 
quá vui nên chúng tôi ngây ngất tự nhủ :  Hãy 
cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,  
Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.

Xướng đáp Tv 26 (27),4

X Một điều tôi kiếm tôi xin,
• là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày 
trong suốt cuộc đời,
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Đ để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, 
ngắm xem thánh điện huy hoàng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối  tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Sm 7,1-25
Nhà Đavít sẽ tồn tại đến muôn đời

Vua Đavít muốn xây một ngôi nhà kính Chúa,  
nhưng thực ra, chíh Chúa mới gầy dựng cho vua 
một nhà. Điều này không chỉ phản ánh lý tướng  
người du mục : không thể giam hãm Thiên Chúa  
bất cứ nơi đâu. Chính tình yêu của Người mới  
chuẩn bị cho con cái Nguời một nơi cư ngụ. Lời  
sấm của Nathan hứa cho dòng dõi Đavít được  
trường tồn, lời sấm đó sẽ xuyên qua toàn bộ lịch  
sử Dothái,  và sẽ được sứ thần nhắc lại  trong  
ngày Truyền Tin.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 

1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa 
đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn 
thù  địch  nào  nữa,2  thì  vua  nói  với  ngôn  sứ 
Nathan : "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá 
hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều 
vải."3 Ông Nathan thưa với vua : "Tất cả những 
gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực 
hiện, vì Đức Chúa ở với ngài." 



MỤC LỤC

4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán 
với ông Nathan rằng : 

5 "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít : Đức 
Chúa phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta 
ở  sao  ?6  Thật  vậy,  từ  ngày  Ta  đưa  con  cái 
Ítraen lên từ Aicập cho tới  ngày hôm nay,  Ta 
không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã 
nay đây mai đó trong một cái lều và trong một 
nhà tạm.7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó 
với toàn thể con cái Ítraen, có bao giờ Ta đã lên 
tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Ítraen mà Ta đã 
đặt  lên  chăn  dắt  dân  Ta  là  Ítraen  :  "Sao  các 
ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ 
bá hương ?8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta 
là Đavít như sau : Đức Chúa các đạo binh phán 
thế này : Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ 
lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo 
dân Ta là Ítraen.9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở 
với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ 
cho khuất  mắt  ngươi.  Ta sẽ làm cho tên  tuổi 
ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân 
trên mặt đất.10 Ta sẽ cho dân Ta là Ítraen một 
chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn 
tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian 
ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như 
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thuở ban đầu,11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh 
cai quản dân Ta là Ítraen. Ta sẽ cho ngươi được 
thảnh thơi,  không còn thù  địch nào nữa,  Đức 
Chúa báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho 
ngươi  một nhà.12 Khi  ngày đời  của ngươi  đã 
mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ 
cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi một 
người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho 
vương quyền của nó được vững bền.13 Chính 
nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta 
sẽ  làm  cho  ngai  vàng  của  nó  vững  bền  mãi 
mãi.14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó 
sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó 
bằng roi  của  người  phàm,  bằng  đòn  của  con 
người.15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi 
nó, như Ta đã cho rời khỏi Saun, kẻ Ta đã bắt 
rời khỏi mặt ngươi.16 Nhà của ngươi và vương 
quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt 
Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi." 
17 Ông Nathan đã nói lại với vua Đavít, đúng y 
như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy. 

18  Vua  Đavít  vào  ngồi  chầu  trước  nhan  Đức 
Chúa và thưa : "Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, 
con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa 
con tới địa vị này ?19 Nhưng lạy Đức Chúa là 
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Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài 
lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu 
dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, 
lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ?20 Đavít  còn 
nói  được gì  thêm với  Ngài  ?  Ngài  biết  tôi  tớ 
Ngài, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng !21 Vì lời 
Ngài đã phán và theo như lòng Ngài muốn, Ngài 
đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này, để làm 
cho  tôi  tớ  Ngài  được  biết.22  Vì  thế,  lạy  Đức 
Chúa là Chúa Thượng, Ngài thật vĩ đại : không 
ai  sánh  được  như  Ngài  ;  và  không  có  Thiên 
Chúa nào khác ngoại  trừ  Ngài,  theo  như mọi 
điều tai chúng con đã từng được nghe.23 Dưới 
đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là 
Ítraen ? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này 
để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực 
hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, 
hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng 
cho khuất mắt dân mà Ngài  đã cứu chuộc từ 
Aicập về cho mình.24 Ngài  đã lập Ítraen,  dân 
Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, 
lạyĐức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của 
chúng.25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, 
lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, 
xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài 
đã phán. 
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Xướng đáp x. Lc 1,3032 ; Tv 131 (132),11

X Sứ  thần  Gáprien  nói  cùng  trinh  nữ  Maria 
rằng : "Này bà sẽ thụ thai, và sinh hạ một con 
trai.  Thiên Chúa sẽ ban cho Người  ngai  vàng 
vua Đavít, tổ tiên Người ;
• Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời."
Đ Đức Chúa đã thề cùng vua Đavít và sẽ không 
thất tín bao giờ ; thề rằng : "Chính con ruột của 
ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng." *

Bài đọc 2

Về phần  xác,  Đức  Giêsu  Kitô  thuộc  dòng  dõi 
Đavít

Trích sách của thánh Âutinh, giám mục, về 
ơn tiền định.

Ánh sáng vô cùng rực rỡ của ơn tiền định và ân 
sủng là Đấng Cứu Độ, chính Đấng trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người, tức là con người 
Đức Kitô. Thử hỏi bản tính nhân loại nơi Người 
đã có công trạng gì trước, do việc làm hay do 
đức tin, mà được địa vị đó ? Xin trả lời cho tôi 
câu hỏi này : Bởi đâu con người ấy đáng được 



MỤC LỤC

như vậy, tức là trở nên Con Một Thiên Chúa, 
nhờ được Ngôi Lời đồng bản tính với Chúa Cha 
đảm nhận, mà thành một ngôi vị  ? Trước đây 
Người đã làm gì  tốt  lành mà được như thế ? 
Trước đây Người đã làm gì, đã tin gì, đã xin gì 
để được địa vị cao sang khôn tả dường ấy ? Há 
chẳng  phải  nhờ  Ngôi  Lời  hành  động  và  đón 
nhận, mà con người ấy, từ lúc bắt đầu hiện hữu 
nhờ Người,  thì  đã  bắt  đầu  là  Con Một  Thiên 
Chúa sao ? 

Vậy ước gì chúng ta nhìn thấy nguồn ân sủng ở 
nơi Đức Kitô là Đầu của chúng ta tràn sang mọi 
chi thể của Người, tuỳ theo khả năng của mỗi 
chi thể. Ân sủng làm cho bất cứ ai trở thành Kitô 
hữu từ khi họ bắt đầu tin, cũng chính là ân sủng 
làm cho Con Người ấy trở thành Đức Kitô, ngay 
từ khi bắt đầu làm người ; nhờ Thánh Thần, con 
người được sinh lại, và cũng nhờ Thánh Thần 
đó, Đức Kitô được sinh ra ;  nhờ Thánh Thần, 
chúng ta được tha tội và cũng nhờ Thánh Thần 
đó, Đức Kitô không hề mắc tội nào. Chắc chắn 
Thiên Chúa đã biết trước Người sẽ làm những 
điều đó, nên ơn tiền định dành cho các thánh 
cũng chính là ơn rạng ngời  hơn cả nơi  Đấng 
Thánh  vượt  trên  chư  thánh.  Ai  là  người  hiểu 
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đúng chân lý lại có thể phủ nhận ơn này ? Quả 
thật,  chúng ta biết  rằng chính Chúa hiển vinh, 
với tư cách là con người trở thành Con Thiên 
Chúa,  Đấng  ấy  đã  được  ơn  tiền  định.
Vậy Đức Giêsu đã được tiền định : Đấng sẽ là 
con vua Đavít theo xác thể thì lại là Con Thiên 
Chúa đầy quyền năng, theo Thần Khí thánh hoá, 
vì Người được sinh bởi Thánh Thần và bởi Đức 
Trinh Nữ Maria. Chính vì Thiên Chúa, Ngôi Lời 
đón nhận một con người cách đặc biệt và khôn 
tả, nên đúng ra và thực sự phải nói rằng Đức 
Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài 
người : là con loài người vì là một con người đã 
được Ngôi Lời đón nhận ; là Con Thiên Chúa vì 
là Thiên Chúa, Con Một đã đón nhận một con 
người.  Chẳng vậy,  chúng ta sẽ phải  tin  Thiên 
Chúa  bốn  ngôi  chứ  không  phải  Ba  Ngôi.  
Thiên Chúa tiền  định cho bản tính  con người 
Đức Giêsu được nâng lên một cách lạ lùng, cao 
siêu, tuyệt vời, đến nỗi không thể nào nâng cao 
hơn được nữa. Cũng vậy, vì chúng ta, thần tính 
của Ngôi Lời không thể xuống thấp hơn được 
nữa, khi nhận lấy bản tính con người chúng ta 
với tất cả sự yếu hèn của xác thịt, cho đến độ 
chết  trên  thập giá.  Vậy,  cũng như chỉ  có một 
mình Đức Kitô đã được tiền định để làm Đầu 
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chúng ta, thì nhiều người trong chúng ta cũng 
được tiền định để làm chi thể của Người. Ở đây 
đừng nói đến công trạng của loài người nữa, vì 
chúng đã tiêu tan cả rồi do tội của Ađam ; nhưng 
hãy cao rao ân sủng của Thiên Chúa đang ngự 
trị nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con Một 
Thiên Chúa, và là Chúa duy nhất. Vậy nếu có ai 
tìm được nơi Đấng là Đầu của chúng ta những 
công trạng có trước khiến Người được sinh ra 
cách lạ lùng như vậy, thì người đó mới nên tìm 
ở nơi  chúng  ta,  là  chi  thể  của  Người,  những 
công  trạng  có  trước  khiến  nhiều  người  trong 
chúng ta được tái sinh. 

Xướng đáp x. Gl 4,45 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3 

X Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã 
sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà 
và sống dưới Lề Luật ; 
• để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.
Đ Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực 
yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con mình 
đến mang thân xác giống như thân xác tội  lỗi 
chúng ta. * 
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối  tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin… 
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 Sm 11,1-17.26-27
Vua Đavít phạm tội

Không phải vì được Thiên Chúa tuyển lựa mà  
vua Đavít thoát khỏi tội lỗi. Chỉ vì sợ tai tiếng mà 
vua sa lầy : sau tội ngoại tình đến tội giết người.  
Che mắt  người  phàm thì  có thể  được,  nhưng  
làm sao đánh lừa nổi Chúa là Đấng thấu suốt  
tâm can !

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.

1 Lúc xuân về, thời  mà các vua ra quân, vua 
Đavít sai ông Giôáp đi, cùng với các bề tôi của 
vua  và  toàn  thể  Ítraen.  Họ  giết  hại  con  cái 
Ammon và vây hãm Rápba. Còn vua Đavít thì ở 
lại Giêrusalem. 

2 Vào một buổi chiều, vua Đavít từ trên giường 
trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. 
Từ  sân  thượng,  vua  thấy  một  người  đàn  bà 
đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.3 Vua Đavít 
sai người đi điều tra về người đàn bà, và người 
ta nói : "Đó chính là bà Bát Seva, con gái ông 
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Êliam, vợ ông Urigia  người  Khết."4  Vua Đavít 
sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với 
vua  và  vua  nằm với  nàng  ;  khi  ấy  nàng  mới 
thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà.5 
Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo 
tin cho vua Đavít rằng : "Tôi có thai." 

6 Vua Đavít sai người đến nói với ông Giôáp : 
"Hãy  sai  Urigia,  người  Khết,  về  gặp  ta."  Ông 
Giôáp sai ông Urigia về gặp vua Đavít.7 Khi ông 
Urigia đến với vua, vua Đavít hỏi thăm về ông 
Giôáp,  về  quân  binh,  về  chiến  sự.8  Rồi  vua 
Đavít  bảo  ông  Urigia  :  "Hãy  xuống  nhà  của 
ngươi và rửa chân." Ông Urigia ra khỏi đền vua, 
có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua 
theo sau.9 Nhưng ông Urigia  nằm ở cửa đền 
vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, 
và ông không xuống nhà mình.
 
10 Người ta báo tin cho vua Đavít rằng : "Ông 
Urigia đã không xuống nhà ông." Vua Đavít hỏi 
ông Urigia : "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới 
về  ư  ?  Tại  sao  ngươi  không  xuống  nhà  của 
ngươi ? "11 Ông Urigia thưa với vua Đavít :
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 "Hòm Bia cũng như Ítraen và Giuđa đang ở lều, 
chủ tướng tôi  là ông Giôáp và các bề tôi  của 
chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, 
mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi 
sao ? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính 
mạng sống của ngài mà thề : tôi sẽ không làm 
điều ấy ! "12 Vua Đavít bảo ông Urigia : "Hãy ở 
lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi 
đi." Ông Urigia ở lại Giêrusalem ngày hôm đó. 
Ngày hôm sau,13 vua Đavít mời ông ; ông ăn 
uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. 
Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với 
các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không 
xuống nhà mình. 

14 Sáng hôm sau, vua Đavít viết thư cho ông 
Giôáp và gửi ông Urigia mang đi.15 Trong thư, 
vua viết rằng : "Hãy đặt Urigia ở hàng đầu, chỗ 
mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị 
trúng thương mà chết."16 Ông Giôáp đang thám 
sát thành liền để ông Urigia ở chỗ ông biết là có 
quân  hùng  mạnh  nhất.17  Người  trong  thành 
xông ra, giao chiến với ông Giôáp. Một số người 
trong quân binh, trong các bề tôi vua Đavít đã 
ngã gục, và ông Urigia, người Khết, cũng chết. 
26  Vợ  ông  Urigia  nghe  tin  ông  Urigia,  chồng 
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mình, đã chết, thì làm ma cho chồng.27 Khi tang 
lễ đã qua, vua Đavít sai người đi đón nàng về 
nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho 
vua  một  con  trai.  Nhưng  hành  động  của  vua 
Đavít không đẹp lòng Đức Chúa.

Xướng đáp x. 2 Sm 12,9 ; Xh 20,2.13.14

X Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia, người Khítti 
; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ mình.
• Tại sao ngươi lại  khinh dể lời Đức Chúa, 
mà làm điều dữ trái mắt Ta ?
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã 
đưa ngươi ra khỏi đất AiCập. Ngươi không được 
giết người. Ngươi không được ngoại tình. *

Bài đọc 2

Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện

Trích bài  giáo huấn của thánh Syrilô,  giám 
mục Giêrusalem.

Ở đây nếu có ai là nô lệ tội lỗi, thì nhờ đức tin, 
người ấy hãy chuẩn bị để được nhờ ơn tái sinh 
làm người tự do và làm nghĩa tử. Một khi đã từ 



MỤC LỤC

bỏ ách nô lệ xấu xa của tội lỗi mà vui sướng đi 
theo con đường làm tôi  Chúa, người ấy được 
coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. 
Qua việc thú tội, anh em hãy cởi bỏ con người 
cũ đã ra hư hỏng vì những ước muốn lầm lạc, 
để mặc lấy con người  mới  đã được canh tân 
theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên nó. Nhờ 
đức tin, anh em hãy có những bảo chứng của 
Thánh Thần, để có thể được đón nhận vào nơi ở 
muôn đời. Hãy đến gần ấn tích nhiệm mầu để 
chủ có thể dễ dàng nhận biết anh em. Hãy nhập 
vào đoàn chiên thánh thiện và hiểu biết của Đức 
Kitô, để một ngày kia, khi được xếp vào bên hữu 
Người,  anh em đạt tới  sự sống dành sẵn cho 
anh em làm gia nghiệp. 

Quả vậy, những ai đến nay vẫn còn dính bén với 
tội lỗi nặng nề, sẽ phải đứng bên tả Người, vì họ 
đã không đến với ân sủng Thiên Chúa do Đức 
Kitô ban cho trong phép rửa tái sinh. Tôi không 
có ý nói đến sự tái sinh của thân xác, nhưng nói 
đến sự tái sinh thiêng liêng của linh hồn. Thân 
xác được sinh ra nhờ cha mẹ, còn linh hồn được 
tái sinh nhờ đức tin. Thần Khí muốn thổi đâu thì 
thổi.  Lúc  đó nếu bạn  xứng đáng  thì  sẽ  được 
nghe lời này : Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, 
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nghĩa là nếu Chúa thấy bạn không có vết nhơ 
giả dối nào trong lương tâm.
 
Vậy nếu có ai trong những người hiện diện nơi 
đây nghĩ rằng mình có thể thử thách ân sủng 
của Thiên Chúa. thì người đó tự lừa dối mình và 
không  hiểu  gì  về  sức  mạnh  của  sự  vật.  Hỡi 
người,  hãy  có  tâm hồn  chân  thành  và  không 
gian dối, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng 
dạ con người. 

Thời  bây giờ là thời xưng thú tội  lỗi.  Bạn hãy 
xưng thú các tội mình đã phạm, trong lời nói hay 
việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hãy xưng thú 
tội lỗi vào thời thuận tiện, và hãy đón nhận kho 
báu trên trời trong ngày cứu độ. 

Bạn hãy rửa sạch chiếc bình là lòng bạn để nó 
chứa đựng ân sủng dồi dào hơn, vì ơn tha tội 
được  ban  đồng  đều  cho  mọi  người,  còn  ơn 
thông hiệp của Thánh Thần thì dược ban theo 
mức độ đức tin  của mỗi  người.  Nếu bạn khó 
nhọc ít, bàn sẽ nhận được ít. Nếu bạn làm việc 
nhiều, lương của bạn sẽ nhiều. Chính bạn đang 
chạy đua, vậy bạn hãy nhìn kỹ xem những gì có 
lợi cho bạn. 
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Nếu bạn có điều bất bình với ai, hãy tha thứ đi. 
Bạn đến để đón nhận ơn tha thứ, thì bạn cần 
phải tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.

Xướng đáp Cn 28,13 ; 1 Ga 1,9

X Kẻ giấu tội mình, sẽ không thành đạt,
• ai xưng thú và chừa tội, sẽ được Chúa xót 
thương.
Đ Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là 
Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho 
chúng ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng 
con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái 
ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh 
tối  tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn 
rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con 
cầu xin…
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Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần 14 

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 2 Sm 12,125
Vua Đavít sám hối 
Nghe dụ  ngôn  của  ngôn  sứ  Nathan  rồi,  vua  Đavít 
chưa nhận lỗi ngay đâu. Nhưng ông vốn có tâm hồn 
ngay thẳng, không đóng kín khi gặp ánh sáng. Khi 
được soi sáng rồi, ông khiêm tốn nhận lỗi, và dẫn đầu 
những ai thành tâm sám hối trong lịch sử thánh. 

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 
1 Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua Đavít. Ông 
vào gặp vua và nói với vua : 
"Có hai  người  ở trong cùng một  thành,  một  người 
giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. 
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên 
cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên 
ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh 
với ông,  uống chung chén với ông,  ngủ trong lòng 
ông : ông coi nó như một đứa con gái. 
4 Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, 
không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi 
người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái 
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của  người  nghèo  mà  làm thịt  đãi  người  đến  thăm 
ông." 

5 Vua Đavít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói 
với ông Nathan : "Có Đức Chúa hằng sống ! Kẻ nào 
làm điều ấy, thật đáng chết !6 Nó phải đền gấp bốn 
con  chiên  cái,  bởi  vì  nó  đã  làm chuyện  ấy  và  đã 
không có lòng thương xót."7 Ông Nathan nói với vua 
Đavít : "Kẻ đó chính là ngài ! Đức Chúa, Thiên Chúa 
của Ítraen, phán thế này : Chính Ta đã xức dầu phong 
ngươi làm vua cai trị Ítraen, chính Ta đã giải thoát 
ngươi khỏi tay vua Saun.8 Ta đã ban cho ngươi nhà 
của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của 
chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi.  Ta đã cho 
ngươi nhà Ítraen và Giuđa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá 
ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế 
nữa.9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà 
làm điều dữ trái mắt Người ? Ngươi đã dùng gươm 
đâm Urigia, người Khết ; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ 
ngươi ; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái 
Ammon mà giết.10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ 
ngừng chém người nhà của ngươi,  bởi vì ngươi đã 
khinh dể Ta và cướp vợ của Urigia, người Khết, làm 
vợ ngươi. 
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11 Đức Chúa phán thế này : Ta sắp dùng chính nhà 
của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ 
của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, 
và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên 
bạch nhật.12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, 
nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ítraen 
và giữa thanh thiên bạch nhật." 

13 Bấy giờ vua Đavít nói với ông Nathan : "Tôi đắc 
tội với Đức Chúa." Ông Nathan nói với vua Đavít : 
"Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài ; 
ngài sẽ không phải chết.14 Thế nhưng vì trong việc 
này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ 
ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết."15 Rồi ông 
Nathan trở về nhà. 

Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông Urigia đã sinh 
ra cho vua Đavít, và nó bị bệnh nặng. 16 Vua Đavít 
cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm 
nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất.17 Các 
kỳ mục trong nhà của vua nài  nỉ  xin vua trỗi  dậy, 
nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với 
họ.18 Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua 
Đavít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã 
chết, vì họ bảo nhau : "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta 
đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. 
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Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã 
chết ? Hẳn người sẽ làm liều !”19 Thấy triều thần thì 
thầm với nhau, vua Đavít hiểu là đứa bé đã chết. Vua 
Đavít  hỏi  triều  thần  :  "Có  phải  đứa  bé  chết  rồi 
không ?" Họ thưa : "Vâng, chết rồi !" 

20 Bấy giờ vua Đavít từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, 
xức dầu thơm, thay quần áo ; rồi vua vào Nhà Đức 
Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta 
dọn bữa,  và vua đã ăn.21 Triều thần nói với vua : 
"Ngài làm gì vậy ? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn 
chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài 
lại trỗi dậy và dùng bữa !"22 Vua trả lời : "Bao lâu 
đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo : 
"Biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ 
sống !23 Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì ? Hỏi 
rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không ? Ta 
đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta." 

24 Vua Đavít an ủi bà Bát Seva, vợ mình. Vua đến 
với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và 
vua  gọi  tên  nó là  Salômôn.  Đức Chúa yêu thương 
nó,25 và sai ngôn sứ Nathan đến cho biết điều đó. Vì 
Đức Chúa, ông gọi tên nó là Giơđiđơgia.

Xướng đáp Tv 50 (51),5.6
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X Tội lỗi con nhiều hơn cát biển, và cứ mãi gia tăng ; 
con không đáng nhìn trời, bởi bội lỗi con nhiều vô số.
* Con đã chọc gíận Chúa, dám làm điều dữ trước mắt 
Ngài.
Đ Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám 
ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình 
Chúa. *
Bài đọc 2 
Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 
Vua Đavít nói : Con biết tội mình đã phạm. Con đã 
nhận tội thì xin Chúa bỏ qua cho. Dù sống tốt lành, 
chúng ta cũng đừng tự phụ là mình không có tội. Hãy 
sống cho đẹp lòng Chúa để được Chúa thứ tha. Kẻ 
nào càng ít để ý đến tội mình, thì càng xoi mói tội của 
người khác : đó là những người không có niềm hy 
vọng. Họ không lo sửa sai mà chỉ lo cắn xé. Vì không 
thể  chữa  mình,  nên  họ  sẵn  sàng  đổ  lỗi  cho  người 
khác. Vua Đavít không xử sự như thế. Người đã nêu 
gương cho chúng ta phải biết cầu nguyện và làm đẹp 
lòng Thiên Chúa thế nào. Người nói :  Con biết tội 
mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Người 
không để ý đến tội  kẻ khác.  Người tự  tố  giác chứ 
không tâng bốc chính mình. Người đi vào nội tâm mà 
xuống sâu tận đáy lòng. Người không tự tha thứ, cũng 
không trơ trẽn đòi người ta phải tha thứ cho mình. 
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Bạn muốn làm Thiên Chúa nguôi giận ư ? Hãy tự 
kiểm điểm để được Thiên Chúa nguôi giận. Bạn nên 
để ý câu này trong thánh vịnh : Chúa chẳng ưa thích 
gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài 
cũng không chấp nhận. Vậy bạn không có tế phẩm 
sao ? Bạn sẽ không dâng gì ư ? Không dâng gì mà 
bạn làm cho Thiên Chúa nguôi lòng được sao ? Bạn 
đã nói gì ? Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có 
thượng  tiến  lễ  toàn  thiêu,  Ngài  cũng  không  chấp 
nhận. Hãy đọc tiếp, rồi lắng nghe và thưa với Chúa : 
Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một 
tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 
Một khi các lễ vật thường dâng trước đây đã bị loại 
bỏ, bạn biết được của lễ phải dâng cho Chúa là gì. 
Quả thật,  như cha ông chúng ta,  bạn đã từng dâng 
chiên bò làm lễ vật và gọi đó là tế phẩm. Nhưng Chúa 
chẳng ưa thích  gì  tế  phẩm.  Thế là  Chúa không ưa 
thích những thứ kia, nhưng vẫn đòi có tế phẩm. 

Vua Đavít  nói  :  Con có thượng tiến  lễ  toàn thiêu, 
Ngài  cũng  không  chấp  nhận.  Vậy  khi  Ngài  không 
nhận lễ toàn thiêu, Ngài không có tế phẩm sao ? Đâu 
phải thế ! Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một 
tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 
Bạn đã có gì để dâng rồi đó. Không cần lùng kiếm 
khắp đàn chiên, không cần trang bị cả đoàn tàu, cũng 
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chẳng cần vượt biển để đến những vùng xa xôi để 
mang hương liệu về. Hãy tìm của lễ đẹp ý Chúa ngay 
trong lòng bạn. Hãy vò nát lòng bạn. Sao lại sợ lòng 
bạn bị vò nát thì sẽ tiêu tan ? Bạn đã có sẵn lời này : 
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong 
trắng. Để Chúa tạo nên một tấm lòng trong trắng cho 
bạn, bạn phải vò nát lòng dạ nhơ bẩn của mình. 

Khi  đã  trót  phạm tội,  chúng  ta  hãy  đau  đớn  buồn 
phiền, vì tội lỗi làm phiền lòng Thiên Chúa. Chúng ta 
không phải là không có tội, nhưng ít nhất chúng ta 
cũng phải giống Thiên Chúa ở điểm này : điều gì làm 
mất  lòng  Thiên  Chúa  thì  cũng  phải  làm  đau  lòng 
chúng ta. Như vậy, phần nào đó, bạn sẽ có một lòng 
một ý với Thiên Chúa, bởi lẽ điều gì ở nơi bạn khiến 
bạn buồn phiền, thì Đấng tác tạo nên bạn cũng gớm 
ghét điều ấy.

Xướng đáp Tv 50 (51),12
X Lạy Chúa, tội lỗi con làm con nhức nhối như mũi 
tên cắm phập vào mình. 
* Con sám hối xin Chúa chữa lành trước khi địch thù 
tìm cách hại con.
Đ Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong 
trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. *
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
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Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính. (đứng)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
(Phần tiếp theo, có thể đọc hay bỏ)
X: Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
Ð: trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
X: Ngày lại ngày, chúng con chúc tụng Chúa,
Ð: và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
X: Hôm nay, xin Ngài giữ chúng con sạch tội,
Ð: dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương.
X: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
Ð: như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
X: Con trông cậy nơi Ngài, lạy Chúa,
Ð: xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Lời nguyện (đứng) như lời nguyện thánh lễ, với câu 
kết dài.
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Kết thúc (đứng)
Chủ sự: Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.
Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 (2 Sm 15,714.2430 ; 16,513
Ápsalom làm loạn, vua Đavít đi trốn. 

Hơn  cả  khi  sám  hối  tội  lỗi,  chính  khi  trốn  khỏi 
Giêrusalem mà vua Đavít cho ta thấy đức tin của ông 
sâu sắc đến độ nào. Bị chính con ruột mình chống lại, 
một cố vấn thân cận phản bội, một kẻ thuộc quyền 
nguyền rủa,  vua Đavít  chỉ  biết  phó mình trong tay 
Thiên Chúa, và để diễn tả lòng tin tưởng phó thác, 
ông đã tìm được những lời lẽ tuyệt vời.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 
15,7 Sau bốn năm, Ápsalôm thưa với vua : "Xin cho 
phép con đi Khéprôn để con giữ trọn lời đã khấn hứa 
với Đức Chúa cho con trở về Giêrusalem, thì con sẽ 
thờ phượng Đức Chúa "."9 Vua bảo y : "Con đi bình 
an." Y lên đường đi Khéprôn. 

10 Ápsalôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc 
Ítraen mà nói : "Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì 
hãy nói : Ápsalôm đã lên ngôi vua tại Khéprôn !”11 
Cùng  với  Ápsalôm  có  hai  trăm  người  đi  từ 
Giêrusalem ; họ là những khách được mời, vô tình mà 
đến, không hay biết gì về chuyện đó.12 Khi dâng các 
hy lễ, Ápsalôm sai người đi tìm Akhithôphen, người 
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thành Ghilô, cố vấn của vua Đavít, và triệu y về từ 
thành của y là Ghilô. Bọn mưu phản thêm mạnh và 
dân theo Ápsalôm ngày càng đông. 

13 Người đưa tin đến nói với vua Đavít : "Lòng người 
Ítraen đã theo Ápsalôm."14 Vua Đavít bảo toàn thể 
triều  thần  ở  với  vua  tại  Giêrusalem :  "Đứng lên  ! 
Chúng ta  chạy trốn đi,  vì  chúng ta  sẽ  không thoát 
được Ápsalôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó 
đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và 
dùng lưỡi gươm giết dân thành." 

24 Và có cả ông Xađốc, và cùng với ông, có tất cả các 
thầy Lêvi khiêng Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa. 
Họ đặt Hòm Bia Thiên Chúa xuống, và ông Épgiatha 
tiến lên, cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua 
hết.25  Vua  bảo  ông  Xađốc  :  "Hãy  đưa  Hòm  Bia 
Thiên Chúa về thành.  Nếu ta  được đẹp lòng ĐỨC 
CHÚA, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm 
Bia và nơi Người ngự.26 Nhưng nếu Người nói là 
Người không thương ta nữa, thì này ta đây, Người cứ 
làm cho ta điều Người cho là tốt."27 Vua nói với tư tế 
Xađốc : "Ngươi thấy không ? Cứ trở về thành bình 
an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi : 
Akhimaát,  con  của  ngươi,  và  Giônathan,  con  của 
Épgiatha.28 Các ngươi xem : ta sẽ nán lại ở các chỗ 
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qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi 
đến báo tin cho ta."29 Ông Xađốc và ông Épgiatha 
đưa Hòm Bia Thiên Chúa về Giêrusalem, và họ ở lại 
đó. 

30 Vua Đavít lên dốc Cây Ôliu, vừa lên vừa khóc, 
đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai 
cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc. 

16  5  Khi  vua  Đavít  đến  Bakhurim thì  kìa  có  một 
người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà 
Saun, và tên là Simy, con ông Ghêra. Y vừa đi ra vừa 
nguyền rủa.6 Y ném đá vào vua Đavít và tất cả bề tôi 
vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các 
dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua.7 Simy nói thế này 
trong lời nguyền rủa của y : "Cút đi, cút đi, tên khát 
máu, thằng vô lại !8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày 
tất cả máu của nhà Saun, người đã bị mày chiếm ngôi, 
và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Ápsalôm, 
con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát 
máu !”9 Ông Avisai, con bà Xơrugia, thưa với vua : 
"Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua 
là chúa thượng tôi ? Xin cho tôi qua chặt đầu nó !”10 
Vua nói : "Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi 
các con bà Xơrugia ? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức 
Chúa bảo nó : "Hãy nguyền rủa Đavít", thì ai dám hỏi 
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: "Tại sao mày làm như thế ? "11 Vua Đavít nói với 
ông Avisai và tất cả bề tôi : "Này con trai ta, do chính 
ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là 
tên Bengiamin này ! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức 
Chúa đã bảo nó.12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến 
nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh 
phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay."13 Vua 
Đavít và người của vua vẫn đi trên đường, còn Simy 
thì  đi  ở  sườn  núi,  song  song  với  vua,  vừa  đi  vừa 
nguyền rủa và ném đá, song song với vua ; y làm bụi 
tung lên. 

Xướng đáp Tv 40 (41),10 ; Mc 14,18
X Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con 
chia cơm sẻ bánh,
* mà nay cũng giơ gót đạp con.
Đ Có người trong anh em sẽ nộp Thầy, lại là người 
đang cùng Thầy ăn uống. *

Bài đọc 2 
Mỗi  người  phải  tìm lợi  ích  cho  mọi  người,  chứ 
không phải cho riêng mình 
Trích thư của thánh Cơlêmentê I, giáo hoàng, gửi 
tín hữu Côrintô.



MỤC LỤC

Có lời chép rằng : Anh em hãy liên kết với các thánh, 
vì ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh. Và ở nơi 
khác cũng có lời rằng : Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung 
với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở 
liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo 
với  kẻ  gian  ngoan.  Vậy  chúng  ta  hãy  liên  kết  với 
những kẻ tín trung và những người công chính, vì họ 
là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tại sao 
anh em lại tranh giành, giận dữ, chia rẽ, bè phái và 
gây chiến với  nhau ? Chẳng phải  chúng ta có một 
Thiên Chúa, một Đức Kitô, một Thần Khí duy nhất 
sao ? Thần Khí là Đấng ban ân sủng đã được đổ tràn 
trên chúng ta. Và chẳng phải chúng ta có cùng một ơn 
gọi trong Đức Kitô sao ? Sao chúng ta lại chặt lìa và 
xâu xé thân thể của Đức Kitô ? Sao chúng ta lại xách 
động cuộc nổi loạn chống lại Hội Thánh là thân thể 
mình ? Làm như thế, chúng ta trở thành những kẻ mất 
trí đến độ quên rằng mình là chi thể của nhau. 

Hãy nhớ lại những lời của Đức Giêsu, Chúa chúng ta. 
Người đã nói : Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp 
ngã ! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống 
biển,  còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một 
trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Tình trạng chia 
rẽ giữa anh em làm cho bao người hư hỏng, nhiều 
người nản chí, lắm kẻ lung lay, và xô đẩy tất cả chúng 
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ta rơi vào cảnh buồn bã u sầu. Thế mà cho đến nay, 
anh em vẫn còn nổi loạn. 

Hãy cầm lấy bức thư của thánh Phaolô tông đồ mà 
đọc. Khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, điều trước tiên 
người viết cho anh em là gì ? Được Thiên Chúa linh 
hứng, người đã viết thư cho anh em, đề cập đến chính 
mình, đến ông Kêpha và ông Apôlô, vì lúc đó, giữa 
anh em đã có chia rẽ và óc bè phái. Nhưng sự chia rẽ 
lúc bấy giờ còn nhẹ tội,  vì  anh em dựa vào hai  vị 
Tông Đồ là những chứng nhân có thế giá, và vào một 
con người được các ngài chứng nhận.  Ta hãy mau 
chấm dứt tình trạng chia rẽ này. Hãy sấp mình dưới 
chân  Chúa  và  hãy  khóc  lóc  kêu  xin  Người  đoái 
thương cho chúng ta được hoà giải với Người. Xin 
Người  đưa  chúng  ta  trở  về  nếp  sống  yêu  thương 
huynh  đệ  xưa  kia,  một  nếp  sống  cao  đep  và  tinh 
tuyền. Quả vậy, đó là cửa công chính mở ra cho ta đi 
vào cuộc sống đời đời, như có lời chép rằng : Xin mở 
cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. 
Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người 
công chính mới được qua. Nhiều cửa đã được mở ra, 
nhưng cửa công chính là Đức Kitô. Phúc thay tất cả 
những ai đi vào cửa ấy, và tiến bước trên con đường 
thánh thiện và công chính. Họ chu toàn mọi việc mà 
không hề nao núng. Mong sao có người trung thành, 
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có khả năng trình bày giáo lý, khôn ngoan phân định 
lời nói, trong sáng khi hành động. Nhưng càng được 
xem là người lớn thì càng phải sống khiêm nhường và 
phải tìm lợi ích cho mọi người chứ không phải cho 
riêng mình. 

Xướng đáp 1 Cr 9,19.22 ; G 29,1516
X Tôi  là  một  người  tự  do,  không lệ  thuộc vào ai, 
nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Tôi đã trở 
nên yếu với những người yếu.
* Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 
cách cứu được một số người.
Đ Tôi nên mắt cho kẻ mù loà, thành chân cho người 
què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 2 Sm 18,617.24  19,5
Vua Đavít khóc con là Ápsalom 

Bị chính con ruột  mình là Ápsalom chống lại,  vua 
Đavít chỉ quan tâm có một điều là liệu con mình có 
được an lành chăng.  Hay tin con bỏ mạng,  vua đã 
khóc lóc kêu la thảm thiết.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 
18  6  Quân  binh  ra  ngoài  đồng  nghênh  chiến  với 
Ítraen, và cuộc giao tranh xẩy ra trong rừng Épraim.7 
Tại đó, quân binh Ítraen bị bề tôi vua Đavít đánh bại. 
Hôm ấy là một ngày đại bại : hai mươi ngàn người 
chết tại đó.8 Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày 
hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì 
gươm. 

9 Ápsalôm bị bề tôi vua Đavít bắt gặp. Ápsalôm đang 
cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành 
lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị 
treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất.10 
Một  người  trông  thấy  và  báo  tin  cho  ông  Giôáp  : 
"Này,  tôi  thấy  Ápsalôm  treo  trên  một  cây  vân 
hương."11 Ông Giôáp nói với người đã báo tin cho 
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ông : "Này, anh đã thấy, sao anh không hạ nó ngay tại 
chỗ ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh ba lượng bạc và 
một  cái  thắt  lưng  rồi  !”12  Người  kia  nói  với  ông 
Giôáp : "Giả như người ta cân ngay vào tay tôi ba 
trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng 
tử, vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho 
ông, ông Avisai và ông Íttai rằng : "Dù là ai đi nữa, 
các người cũng phải giữ gìn cậu Ápsalôm !13 Cho dù 
tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng 
có gì giấu được đức vua, còn ông, ông sẽ đứng xa."14 
Ông Giôáp nói : "Tôi không mất thời giờ với anh như 
thế nữa", rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, 
đâm vào tim Ápsalôm, khi y vẫn còn sống, treo trên 
cây vân hương.15 Rồi mười thanh niên,  người hầu 
cận của ông Giôáp, xúm lại đánh Ápsalôm và giết y. 

16 Ông Giôáp cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh 
thôi không đuổi theo Ítraen nữa, vì ông Giôáp đã giữ 
quân binh lại.17 Người ta đem Ápsalôm quăng vào 
một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất 
lớn lên trên. Toàn thể Ítraen đã chạy trốn, ai nấy về 
lều mình. 

24 Vua Đavít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người 
lính  canh  đi  tới  sân  thượng  cửa  thành,  trên  tường 
thành. Anh ngước mặt  lên nhìn thì  thấy một người 
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đang chạy một mình.25 Người lính canh kêu lên và 
báo tin cho vua. Vua nói : "Nếu nó chỉ có một mình, 
tức là nó có tin mừng để báo." Trong khi người này 
tiếp tục đi đến gần,26 thì người lính canh thấy một 
người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói : 
"Kìa, một người nữa đang chạy một mình." Vua nói : 
"Cả người ấy cũng báo tin mừng."27 Người lính canh 
nói : "Tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu 
chạy của anh Akhimaát, con ông Xađốc." Vua nói : 
"Anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng, 
tin tốt đấy !" 

28 Akhimaát kêu lên và nói với vua : "Kính chúc bình 
an !"  Rồi  anh sấp mặt  xuống đất  lạy  vua và nói  : 
"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đã nộp 
những kẻ giơ tay chống lại đức vua là chúa thượng 
của con !"29 Vua hỏi : "Cậu Ápsalôm có được bình 
an không ?" Akhimaát  trả  lời  :  "Con thấy có đông 
người xôn xao khi ông Giôáp sai một tôi tớ đức vua 
và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện 
gì."30 Vua nói : "Hãy lui ra một bên và đứng đó." 
Anh lui ra một bên và đứng chờ. 

31 Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói : "Xin đức 
vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức 
Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những 
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kẻ đứng lên chống lại  ngài."32 Đức vua hỏi người 
Cút : "Cậu Ápsalôm có được bình an không ?" Người 
Cút trả lời : "Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa 
thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm 
hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy !" 
19 1 Vua Đavít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và 
khóc. Vua vừa đi vừa nói : "Ápsalôm con ơi, con ơi, 
Ápsalôm  con  ơi  !  Phải  chi  cha  chết  thay  con  ! 
Ápsalôm con ơi,  con ơi !”2 Người ta  báo cho ông 
Giôáp : "Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương 
Ápsalôm !”3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang 
tóc  cho toàn  thể  quân binh,  vì  hôm ấy,  quân binh 
được nghe nói  rằng :  "Đức vua buồn phiền vì  mất 
con."4 Hôm ấy, quân binh lén lút vào thành như một 
đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong 
khi  giao  chiến.5 Còn vua thì  che mặt  và lớn tiếng 
kêu : "Ápsalôm con ơi, Ápsalôm con ơi, con ơi !"

Xướng đáp x. Tv 54 (55),13.14.15 ; x. Tv 40 (41),10 
; 2 Sm 18,33

X Giả như tên địch thù phỉ báng, thì cha cũng cam 
lòng ;
* nhưng đây lại là con, ngườí đồng vai đồng vế, chỗ 
thân tình tâm phúc với cha, đã cùng cha chia ngọt sẻ 
bùi, mà nay cũng giơ gót đạp cha.
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Đ Vua run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua 
vừa đi vừa nói : *

Bài đọc 2 
Dù muốn hay không,  những người ngoài  vẫn là 
anh em của ta 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âutinh, 
giám mục.

Thưa anh em, chúng tôi  tha thiết  khuyên anh em : 
Hãy  sống  bác  ái  không  phải  chỉ  giữa  anh  em với 
nhau,  mà còn với người ngoài.  Đó là những người 
ngoại  giáo  chưa  tin  vào  Đức  Kitô,  hoặc  là  những 
người đã phân ly khỏi chúng ta ; vì tuy dầu cùng với 
chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Đầu, nhưng họ lại 
tách lìa khỏi Hội Thánh là thân thể Người. Thưa anh 
em, ta hãy thương họ như là những người anh em của 
ta. Chỉ khi nào họ thôi không đọc Lạy Cha chúng con 
nữa, bấy giờ họ mới thôi không còn là anh em của ta. 
Ngôn sứ nói về họ rằng : Ai bảo anh em : các anh 
không phải là anh em của chúng tôi, thì hãy đáp lại : 
các bạn là  anh em của chúng tôi.  Hãy xét kỹ xem 
ngôn sứ nói lời đó về ai. Về những người ngoại giáo 
ư ? Không đâu. Vì theo Kinh Thánh và lối nói của 
Hội Thánh, chúng ta không gọi họ là những người 
anh em. Hay là nói về những người Do Thái, những 
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kẻ  không  tin  vào  Đức  Kitô  ?  Hãy  đọc  thư  thánh 
Phaolô và anh em sẽ thấy rằng thánh Tông Đồ dùng 
tiếng anh em mà không thêm gì khác, thì người chỉ 
muốn  nói  về  các  Kitô  hữu  :  Sao bạn  lại  xét  đoán 
người anh em ? Sao bạn lại khinh dễ người anh em ? 
Và ở chỗ khác, người nói : Chính anh em lại ăn ở bất 
công và bóc lột, và đã đối xử như thế đối với anh em 
mình. 

Vậy khi những người kia nói : “Các anh không phải 
là anh em của chúng tôi” thì họ muốn nói chúng ta là 
người ngoại giáo. Thật vậy, họ muốn làm phép rửa 
cho chúng ta một lần nữa. Họ bảo rằng ta không có 
cái mà họ muốn cho. Bởi thế, họ sai lầm ở chỗ họ 
chối không nhận chúng ta là anh em của họ. Nhưng 
tại sao ngôn sứ lại bảo ta : Hãy đáp lại : các bạn là 
anh em của chúng tôi ? Thưa, đó là vì chúng ta nhận 
thấy nơi họ điều mà chúng ta không cần làm lại. Vì 
không nhận phép rửa của chúng ta nên họ chối không 
nhận chúng ta là  những người anh em.  Trái  lại,  vì 
chúng ta không làm lại phép rửa của họ, nhưng nhận 
phép rửa ấy là của chúng ta, nên chúng ta nói với họ : 
Các bạn là anh em của chúng tôi. 

Nếu họ nói : “Ai khiến các anh tìm chúng tôi ? Các 
anh muốn gì ?” thì chúng ta hãy trả lời : Các bạn là 
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anh em của chúng tôi. Họ có bảo : “Chúng tôi không 
dính dáng gì đến các anh. Các anh đi đi.” Có chứ. 
Chúng tôi dính dáng nhiều với các bạn. Vì chúng ta 
cùng tuyên xưng một Đức Kitô, nên chúng ta phải ở 
chung trong một thân thể, dưới một đầu duy nhất. 

Vậy, thưa anh em, nhân danh lòng yêu mến nồng nàn, 
vì như sữa nuôi ta, như cơm bánh làm cho chúng ta 
lớn mạnh,  nhân danh Đức Kitô,  Chúa chúng ta  và 
lòng nhân từ của Người, tôi tha thiết nài xin anh em 
(đã tới lúc chúng ta phải dồn cho họ tình yêu mến bao 
la, lòng thương xót vô bờ mà khẩn cầu cùng Thiên 
Chúa. Xin Người lúc nào đó ban cho họ biết bình tĩnh 
hồi tâm và nhận ra rằng họ hoàn toàn chẳng có gì để 
chống lại chân lý : có gì nơi họ đâu ngoài tính hung 
hăng bệnh hoạn. Họ càng cho mình mạnh thì họ càng 
suy nhược yếu kém). Anh em hãy cầu nguyện cho họ. 
Họ là những người ốm đau, những người khôn ngoan 
theo xác phàm, những người sống theo bản năng và 
theo tính xác thịt, nhưng họ vẫn là anh em của chúng 
ta.  Họ cử hành các bí tích,  tuy không cùng với ta, 
nhưng là của ta. Họ thưa một tiếng Amen, tuy không 
cùng với ta, nhưng là tiếng nói duy nhất của ta. Anh 
em hãy giãi bày trước nhan Thiên Chúa lòng yêu mến 
sâu xa nhất mà cầu nguyện cho họ.
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Xướng đáp Ep 4,1.3.4
X Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ 
anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên 
Chúa đã ban cho anh em ;
* hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem 
lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
Đ Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh 
em đã được kêu gọi  để chia  sẻ  cùng một  niềm hy 
vọng. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 2 Sm 24,14.1018.24b25
Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số 

Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời 
xưa. Câu chuyện sau đây cho thấy khi ta  thật  lòng 
sám hối ăn năn thì Thiên Chúa cứu độ, vì tội lỗi làm 
tổn thương cả cộng đoàn. Là vì trong việc tốt cũng 
như trong việc xấu, chúng ta thực sự liên đới với nhau 
trước mặt Thiên Chúa như một dân tộc.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2. 

1 Đức Chúa lại nổi giận với Ítraen, và Người xúi giục 
vua Đavít gây hoạ cho họ. Người phán : "Hãy đi đếm 
dân Ítraen  và  người  Giuđa."2  Vua  bảo  ông  Giôáp, 
tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua : "Hãy rảo 
khắp các chi tộc Ítraen, từ Đan tới Bơe Seva, và điều 
tra nhân khẩu để ta biết dân số."3 Ông Giôáp thưa với 
vua : "Ước chi Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, làm 
cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước 
chi chính mắt của đức vua là chúa thượng tôi được 
thấy ! Nhưng tại sao đức vua là chúa thượng tôi lại 
muốn điều ấy ? "4 Tuy nhiên, lời vua buộc ông Giôáp 
và các tướng chỉ huy quân lực ;  ông Giôáp và các 



MỤC LỤC

tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi 
điều tra dân số Ítraen. 

10 Vua Đavít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra 
dân số như vậy.  Vua Đavít  thưa cùng Đức Chúa : 
"Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy 
Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con 
đã hành động rất ngu xuẩn."11 Sáng hôm sau, khi vua 
Đavít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, 
thầy chiêm của vua Đavít, rằng :12 "Hãy đi nói với 
Đavít  :  Đức  Chúa  phán  thế  này  :  "Ta  đưa  ra  cho 
ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và 
Ta sẽ thực hiện cho ngươi."13 Vậy ông Gát đến gặp 
vua Đavít, báo cho vua và nói : "Ngài muốn điều gì 
xảy ra : hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc 
ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, 
hoặc ba ngày ôn dịch ? Bây giờ xin ngài suy nghĩ 
xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi."14 
Vua Đavít nói với ông Gát : "Tôi lâm vào cảnh rất 
ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn 
hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi 
tôi đừng sa vào tay người phàm !” 

15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Ítraen từ sáng hôm 
đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơe Seva, có 
bảy mươi ngàn người trong dân đã chết.16 Thiên sứ 
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đưa tay về phía Giêrusalem để tàn phá thành, nhưng 
Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên 
sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân : "Đủ rồi ! Bây giờ rút 
tay lại." Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa 
của ông Arauna, người Giơvút.17 Vua Đavít thưa với 
Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt 
dân, ông nói : "Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính 
con có lỗi ; nhưng đàn chiên đó đã làm gì ? Xin tay 
Ngài cứ đè trên con và nhà cha con !” 

18 Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua Đavít và nói 
với vua : "Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức 
Chúa tại sân lúa của ông Arauna, người Giơvút." 
24bVua Đavít đã trả mười lăm lượng bạc để mua sân 
lúa và bò.25 Vua Đavít xây một bàn thờ ở đó để kính 
Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ 
an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở, và tai ương đã 
chấm dứt không làm hại Ítraen nữa.

Xướng đáp x. 1 Sb 21,15 ; 2 Sm 24,17
X Lạy Chúa, xin nhớ lại giao ước Chúa đã ban và nói 
với thiên sứ đang tàn phá : Đủ rồi, hãy rút tay lại,
* để mặt đất khỏi phải ra điêu tàn và Chúa không mất 
hết mọi sinh linh.
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Đ Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ 
đàn chiên đó có làm gì đâu ? Lạy Đức Chúa, con nài 
van Chúa, xin rút cơn giận khỏi dân Ngài. *

Bài đọc 2 
Về nghi thức tạ ơn 
Trích sách cổ xưa nhan đề Giáo huấn của Mười 
Hai Tông Đồ.

Anh em hãy tạ ơn thế này : Trước tiên khi nâng chén, 
hãy nói rằng : “Lạy Cha chúng con, chúng con tạ ơn 
Cha vì cây nho thánh của Đavít, tôi tớ Cha, cây nho 
mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người 
tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời !” 

Còn khi bẻ bánh thì nói : “Lạy Cha chúng con, chúng 
con tạ ơn Cha vì sự sống và ơn hiểu biết mà Cha đã tỏ 
ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi  tớ của 
Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời ! Như bao hạt 
lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi nay được kết 
tinh thành tấm bánh duy nhất này, thì cũng xin cho 
Hội  Thánh từ  khắp nơi  trên  trái  đất  được kết  hợp 
thành vương quốc của Cha. Vì nhờ Đức Kitô, quyền 
năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời !” 
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Không ai được ăn uống bánh rượu của nghi thức tạ 
ơn, nếu họ chưa được thanh tẩy nhân danh Chúa. Vì 
Chúa đã nói về việc này : Của thánh, đừng quăng cho 
chó. 

Khi đã no thoả, anh em hãy tạ ơn thế này : “Lạy Cha 
chí  thánh,  chúng con tạ  ơn Cha vì  danh thánh của 
Cha. Cha đã đặt trong lòng chúng con ngai toà cho 
danh Cha ngự trị. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban 
ơn hiểu biết, ơn đức tin và phúc trường sinh bất tử, là 
những ơn  Cha  đã  tỏ  bày  cho  chúng  con  nhờ  Đức 
Giêsu, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển 
đến muôn đời.” 

Lạy Cha là Chúa toàn năng, Cha đã sáng tạo muôn 
loài để danh Cha được vinh hiển. Cha đã ban của ăn 
thức uống cho con người được hưởng dùng để họ tạ 
ơn Cha. Phần chúng con, Cha đã rộng ban cho chúng 
con của ăn và thức uống thiêng liêng cùng với  sự 
sống đời đời, nhờ người tôi tớ của Cha. Trên hết mọi 
sự, chúng con tạ ơn Cha vì Cha quyền năng. Tung hô 
Cha vinh hiển đến muôn đời. 

Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha mà giữ gìn khỏi 
mọi sự dữ, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo trong 
tình thương của Cha. Cha đã thánh hoá Hội Thánh, 
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thì xin Cha quy tụ Hội Thánh từ khắp bốn phương 
vào vương quốc của Cha, vương quốc Cha đã dọn sẵn 
cho Hội Thánh. Vì quyền năng và vinh hiển của Cha 
đến muôn đời. 

Xin ơn Chúa mau đến và thế gian này qua đi. Hoan 
hô Thiên Chúa của vua Đavít. Ai là thánh, hãy tiến 
lên.  Còn ai  không thánh,  hãy hối  cải.  Maranatha  : 
“Lạy Cha, xin ngự đến. Amen.” 

Vậy ngày của Chúa, anh em hãy hội lại mà bẻ bánh 
và tạ ơn. Trước đó, anh em hãy xưng thú tội lỗi mình, 
để lễ tế của anh em được tinh tuyền. Ai còn bất hoà 
với bạn hữu mà chưa hoà giải với nhau, thì đừng đến 
hội họp với anh em, kẻo lễ tế của anh em bị coi là 
phàm tục. Quả thật, Chúa đã nói : Mọi nơi mọi lúc, 
người ta phải dâng cho Chúa của lễ tinh tuyền, bởi vì 
Ta là Vua cao cả, Đức Chúa phán, và danh Ta đáng 
sợ khắp chư dân.

Xướng đáp 1 Cr 10,1617

X Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, 
há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ?
* Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự 
phần vào Thân Thể Người sao ?
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Đ Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia 
sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta 
cũng chỉ là một thân thể. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 1 Sb 22,519
Chuẩn bị xây Đền Thờ 

Sự thánh thiện  của  Đavít  sáng ngời  đến độ truyền 
thống đã xem ông như người khai sinh các cơ cấu tôn 
giáo, chỉ đứng sau ông Môsê : đó là điều có thể thấy 
trong đoạn sách sau đây, được viết trong thời hậu lưu 
đày.  Nếu vua  Đavít  không được vinh  dự xây  Đền 
Thánh thì điều ông làm còn cao quý hơn nữa : ông 
dạy ta yêu mến Chúa hết sức hết lòng, và trong mọi 
hoàn  cảnh.  Đó  là  cách  thờ  phượng  đích  thực  mà 
Thiên Chúa ưa thích.

Lời Chúa trong sách Sử Biên niên quyển 1. 

5 Vua Đavít nói : "Salômôn con ta còn trẻ người non 
dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Đức Chúa phải được cả 
thiên hạ coi là thật  nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. 
Nào ta hãy chuẩn bị cho nó !” Thế là vua Đavít chuẩn 
bị hết sức chu đáo trước khi qua đời.6 Vua gọi thái tử 
Salômôn đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính 
Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen.7 Vua Đavít nói với 
Salômôn : "Con ơi, Cha đã dự định xây một ngôi nhà 
kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của cha.8 Nhưng có 
lời Đức Chúa phán với cha rằng : "Ngươi đã đổ máu 
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quá nhiều và đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không 
được xây nhà kính danh Ta. Trước mặt Ta, ngươi quả 
đã làm cho đất thấm đầy những máu.9 Này, đứa con 
ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là người của bình an, và Ta 
sẽ cho nó được bình an tư bề, không bị thù địch quấy 
nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là Salômôn. Suốt cuộc 
đời nó, Ta sẽ ban cho Ítraen được an cư lạc nghiệp.10 
Nó sẽ xây nhà kính danh Ta ; nó sẽ là con đối với Ta, 
Ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó trên vương 
quốc Ítraen, Ta sẽ củng cố đến muôn đời.11 Này con, 
giờ đây xin Đức Chúa ở với con, cho con hoàn thành 
tốt  đẹp công trình xây dựng nhà Đức Chúa,  Thiên 
Chúa  của  con,  như  Người  đã  phán  về  con.12  Chỉ 
mong sao Đức Chúa ban cho con được khôn ngoan 
sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Ítraen, để con tuân giữ 
lề luật của Đức Chúa, Thiên Chúa của con.13 Chắc 
chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành 
các quy tắc và lề luật mà Đức Chúa đã chỉ thị cho ông 
Môsê truyền lại cho Ítraen. Phải can đảm và cương 
quyết ! Đừng sợ hãi, đừng nao núng !14 Này, cha đã 
làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Đức Chúa ba 
ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt 
thì nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn 
bị,  nhưng  con  phải  gom thêm  nữa.15  Con  có  sẵn 
nhiều công nhân : thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá 
và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề.16 Còn 
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vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Đứng lên ! Bắt 
tay vào việc đi ! Xin Đức Chúa ở với con !” 

17 Vua Đavít  truyền cho tất  cả  các thủ lãnh trong 
Ítraen  phải  giúp  thái  tử  Salômôn  :18  "  Đức  Chúa, 
Thiên Chúa các ngươi, không ở với các ngươi sao ? 
Người lại đã chẳng cho các ngươi được yên ổn tư bề 
đó sao ? Bằng chứng là Người đã trao vào tay ta cư 
dân xứ này khiến họ phải thần phục Đức Chúa và dân 
của Người.19 Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm 
Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Đứng lên đi, xây 
thánh điện của Đức Chúa là Thiên Chúa, rồi đưa Hòm 
Bia Giao Ước của Đức Chúa với tất cả các đồ thánh 
dùng trong việc thờ phượng vào ngôi nhà đã được xây 
cất kính danh Đức Chúa."

Xướng đáp 1 Sb 22,19 ; Tv 131 (132),7 ; Is 56,7
X Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Đức Chúa, 
Thiên Chúa các ngươi. Đứng lên đi, xây thánh điện 
của Đức Chúa là Thiên Chúa ;
* nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ 
rồng.
Đ Chúa phán : "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu 
nguyện của muôn dân." *

Bài đọc 2 
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Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy 
chính là anh em 
Trích  bài  diễn  giải  thánh  vịnh  118  của  thánh 
Amrôxiô, giám mục.

Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 
Hãy mở cửa sẵn để đón chào Người đang đến. Hãy 
mở rộng tâm hồn và nới rộng tâm trí để thấy được sự 
đơn thuần phong phú, bình an đầy tràn và ân sủng dịu 
ngọt. Hãy làm cho trái tim bạn nở ra, hãy ra đón vầng 
thái  dương  giãi  ánh  sáng  vĩnh  cửu  chiếu  soi  mọi 
người. Quả vậy, ánh sáng đích thực ấy soi dẫn mọi 
người ;  nhưng nếu ai đóng của sổ lại,  thì tự họ đã 
đánh mất ánh sáng vĩnh cửu. Nếu bạn đóng kín lòng 
trí mình, thì cả Đức Kitô cũng bị chận không được 
vào. Mặc dù Người có thể vào, nhưng Người không 
muốn làm như ai đó không được mời mà vẫn đến. 
Người không muốn ép lòng những kẻ miễn cưỡng. 

Được sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Người xuất 
hiện tựa Vầng Đông, toả sáng khắp vũ hoàn và chiếu 
soi vạn vật. Ai mong ước sẽ nhận được ánh sáng huy 
hoàng vĩnh cửu mà đêm tối không thể nào ngăn chận. 
Mặt trời mà ta thấy hằng ngày phải lặn đi để màn đêm 
tiếp nối, còn mặt trời công chính thì không bao giờ 
lặn, bởi lẽ gian ác không tiếp nối khôn ngoan. 
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Vậy phúc thay ai  được Đức Kitô gõ cửa.  Cửa của 
chúng ta chính là đức tin. Nếu cửa này vững chắc thì 
toàn ngôi nhà được kiên cố. Đức Kitô tiến vào qua 
cửa này. Do đó, Hội Thánh nói trong sách Diễm Ca : 
Có tiếng người tôi yêu gõ cửa. Bạn hãy nghe Đấng 
đang gõ. Bạn hãy nghe Người đang muốn vào : Mở 
cửa cho anh vào, hỡi em gái, bạn tình của anh, hỡi bồ 
câu, người đẹp tuyệt trần.  Này đầu anh,  lớp sương 
dày đã phủ, và tóc anh đêm khuya làm đẫm ướt. 

Bạn hãy xem khi nào Thiên Chúa Ngôi Lời gõ cửa 
mạnh nhất, lúc mà đầu Người đã đẫm ướt sương đêm. 
Người  đoái  thương thăm viếng  những kẻ  gặp gian 
truân thử thách, kẻo có ai ngã quỵ vì không chịu đựng 
nổi  gian  nan  khốn  khó.  Vậy  đầu  Người  ướt  đẫm 
sương, nhỏ thành giọt là lúc thân mình Người phải vất 
vả lao nhọc. Lúc đó, bạn hãy tỉnh thức, kẻo vị hôn 
phu đến rồi lại phải đi, vì không có ai mở cửa. Nếu 
bạn ngủ mê và lòng bạn không tỉnh thức, thì Người sẽ 
rút lui  không màng gõ cửa. Còn nếu lòng bạn tỉnh 
thức, Người sẽ gõ và xin mở cửa cho Người. 

Vậy linh hồn chúng ta có lối vào và chúng ta cũng có 
cửa mà thánh vịnh đã nói : Hỡi cửa đền, hãy cất cao 
lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua 
vinh hiển ngự vào. Nếu bạn nâng cao những cánh cửa 
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đức tin của bạn, thì vua vinh hiển sẽ vào thăm bạn và 
mang  theo  chiến  công  khải  hoàn  của  cuộc  thương 
khó. Sự công chính cũng có cửa, vì chúng ta cũng đọc 
thấy trong Sách Thánh về cửa này khi Chúa Giêsu 
dùng vị ngôn sứ mà nói : Xin mở cửa công chính cho 
tôi. 

Vậy linh hồn có lối vào và cũng có nhiều cửa. Đức 
Kitô đến lối vào này và gõ. Người gõ cửa. Bạn hãy 
mở  cho  Người.  Người  muốn  vào,  muốn  gặp  thấy 
Hiền Thê đang tỉnh thức.

Xướng đáp Kh 3,20 ; Mt 24,46
X Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta 
và mở cửa ;
* Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, 
và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.
Đ Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang 
làm như vậy. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 1 V 1,1135 ; 3,1012

Salômôn được vua Đavít chọn để kế vị. 
Sau khi âm mưu nơi cung cấm bị bẻ gãy, vua Đavít 
đặt người Chúa chọn là Salômôn lên ngôi báu. Cùng 
với tân vương, vương quốc Ítraen sẽ  đạt  tới  hoàng 
kim thời đại. Tuy nhiên, vua cũng có những lầm lỗi 
khiến vua không trung thành với sứ mạng đến nỗi các 
ngôn sứ sẽ phải nặng lời quở trách.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1. 
1 1 Vua Đavít đã già nua, tuổi tác ; áo mặc bao nhiêu 
cũng không đủ ấm.2 Các bề tôi của vua mới thưa vua 
rằng : "Xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của 
hạ thần một cô trinh nữ, để nàng túc trực bên ngài và 
săn sóc cho ngài ; có nàng nằm trong lòng ngài, ngài 
sẽ cảm thấy ấm."3 Vậy họ đã tìm khắp nơi trong toàn 
cõi Ítraen để kiếm một thiếu nữ trẻ đẹp, và họ đã gặp 
cô  Avisác,  người  Sunêm.  Họ  dẫn  nàng  vào  chầu 
vua.4 Đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp ; thế là 
nàng trở thành người săn sóc và hầu hạ vua ; nhưng 
vua  vẫn  để  nàng  trinh  nguyên.5  Còn  hoàng  tử 
Ađônigia, con của bà Khácghít, thì tự xưng vương mà 
rằng : "Ta sẽ làm vua !” Chàng sắm xe, ngựa, và kiếm 
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được năm mươi người chạy đàng trước mình.6 Suốt 
đời  chàng,  vua  cha  không  hề  cấm cản  chàng,  như 
nói : "Sao con lại làm thế ? " Vả lại trông chàng cũng 
khôi ngô tuấn tú, và bà mẹ chàng đã sinh ra chàng sau 
Ápsalôm.7  Chàng  móc  nối  với  ông  Giôáp,  con  bà 
Xơrugia  và  với  tư  tế  Épgiatha  ;  họ  đã  theo  phe 
Ađônigia.8 Còn tư tế Xađốc, ông Bơnagiahu, con ông 
Giơhôgiađa, ngôn sứ Nathan, ông Simy, ông Rêy và 
các  anh  hùng  của  vua  Đavít,  không  ai  ủng  hộ 
Ađônigiahu. 9 Khi Ađônigiahu sát tế chiên, bò và dê 
béo gần tảng đá Dôkhelét bên cạnh Ên Rôghên, thì 
chàng mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất 
cả nhân sĩ  Giuđa đang phục vụ nhà vua.10 Nhưng 
ngôn sứ Nathan, ông Bơnagiahu, các anh hùng và cả 
Salômôn em chàng, chàng cũng không mời. 11 Bấy 
giờ  ông  Nathan  nói  với  bà  Bát  Seva  mẹ  của 
Salômôn : "Bà không nghe biết sao : Ađônigiahu, con 
bà Khácghít đã làm vua, mà vua Đavít chúa thượng 
của chúng ta không hay biết gì hết ?12 Bây giờ, này, 
tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và 
mạng Salômôn con bà nữa.13 Bà hãy đi yết kiến vua 
Đavít  và  thưa  với  người  :  "Thưa  đức  vua,  chúa 
thượng của tiện thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã 
thề với tiện thiếp rằng : Chắc chắn Salômôn, con của 
ái khanh sẽ lên kế vị trên ngai báu ta ? Vậy tại sao 
hoàng tử Ađônigiahu lại đã làm vua ?14 Này, khi bà 
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còn đang ở đó hầu chuyện đức vua, thì tôi sẽ vào sau, 
và bổ túc cho lời bà." 

15 Bà Bát Seva vào chầu vua tại ngự phòng. (Vua đã 
quá  già,  và  nàng  Avisác,  người  Sunêm,  hầu  hạ 
vua).16  Bà  Bát  Seva  quỳ  gối  phủ  phục  trước  mặt 
vua ; vua hỏi : "Có chuyện gì thế, ái khanh ? "17 Bà 
thưa với vua : "Thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh 
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài mà thề với nữ tỳ của 
ngài rằng : "Salômôn con của ái khanh sẽ làm vua kế 
vị  ta  trên  ngai  báu  của  ta.18  Nhưng bây  giờ,  này, 
Ađônigia đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng 
của tiện thiếp vẫn không hay biết.19 Hoàng tử đã sát 
tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả 
các hoàng tử, mời tư tế Épgiatha, ông Giôáp chỉ huy 
quân đội ; còn Salômôn tôi tớ ngài thì hoàng tử không 
mời.20  Nhưng,  chính  nơi  ngài,  tâu  đức  vua  chúa 
thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Ítraen đều để 
mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế 
vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của 
tiện thiếp.21 Thành ra khi đức vua chúa thượng của 
tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng 
với Salômôn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội." 

22 Bà còn đang trình bày với vua, thì ngôn sứ Nathan 
đến.23  Người  ta  báo  tin  cho  vua  hay  có  ngôn  sứ 
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Nathan đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt 
sát  đất.24  Ông  Nathan  nói  :  "Thưa  đức  vua  chúa 
thượng  tôi,  thế  ra  chính  ngài  đã  phán  quyết  : 
"Ađônigiahu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai 
của ta.25 Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê 
béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng 
tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Épgiatha. Này họ 
đang ăn uống trước mặt  hoàng tử ấy và hoan hô : 
"Vua Ađônigiahu muôn năm !26 Còn bề tôi ngài là hạ 
thần đây,  rồi  tư  tế  Xađốc,  ông Bơnagiahu con ông 
Giơhôgiađa cũng như Salômôn bề tôi  của ngài,  thì 
hoàng tử không mời.27 Nếu sự việc này đã do đức 
vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã 
không cho các bề tôi của ngài biết : ai sẽ lên kế vị trên 
ngai báu của đức vua chúa thượng tôi." 

28 Vua Đavít lên tiếng nói : "Mời Bát Seva vào cho 
ta." Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua.29 Bấy 
giờ vua thề và nói :  "Ta thề nhân danh Đức Chúa, 
Đấng đã giải  thoát  ta  khỏi  mọi  cơn quẫn bách :30 
đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa, 
Thiên Chúa của Ítraen, rằng Salômôn của ái khanh sẽ 
làm vua kế vị ta ; chính nó sẽ ngự trên ngai ta, thay 
thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế."31 Bà 
Bát Seva quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát 
đất,  và nói :  "Đức vua Đavít  chúa thượng của tiện 
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thiếp muôn muôn năm !”32 Vua Đavít nói : "Gọi vào 
đây  cho  ta  tư  tế  Xađốc,  ngôn  sứ  Nathan,  ông 
Bơnagiahu con ông Giơhôgiađa." Những người này 
vào chầu vua.33 Vua nói với họ : "Hãy đưa các bề tôi 
của chúa thượng các ngươi  đi  theo các ngươi  ;  để 
Salômôn  con  ta  cỡi  con  la  cái  của  ta,  rồi  đưa  nó 
xuống  Ghikhôn.34  Ở đấy  tư  tế  Xađốc  và  ngôn  sứ 
Nathan  sẽ  xức  dầu  phong  nó  làm vua  Ítraen  ;  các 
ngươi sẽ rúc tù và và hô : "Vua Salômôn muôn năm !
35 Rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên 
ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là 
người mà ta đã đặt lên cai quản Ítraen và Giuđa." 

2 10 Vua Đavít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được 
chôn  cất  trong  Thành  vua  Đavít.11  Thời  gian  vua 
Đavít trị  vì Ítraen là bốn mươi năm : vua trị  vì tại 
Khéprôn bảy năm và tại Giêrusalem ba mươi ba năm. 
12 Vua Salômôn ngự trên ngai vua Đavít, thân phụ 
ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.

Xướng đáp Dc 3,11 ; Tv 71 (72),1.2
X  Các  thiếu  nữ  Xion,  hãy  ra  chiêm  ngưỡng  vua 
Salômôn : người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội 
cho người
* trong ngày vui nhất của lòng người.
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Đ Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị 
Tân Vương, để người xét xử dân Ngài theo công lý và 
bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. *

Bài đọc 2 
Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta chu toàn mệnh 
lệnh Chúa mà sống hoà thuận trong đức ái 
Trích thư của thánh Cơlêmentê, giáo hoàng, gửi 
tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em đã thấy đức ái thật lớn lao 
và lạ lùng. Sự trọn lành của đức ái thật khôn tả. Ai là 
người xứng hợp để sống trong đức ái, nếu không phải 
là những kẻ được Thiên Chúa làm cho xứng đáng ? 
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa thương ban 
cho ta sống tình bác ái thoát khỏi mọi xu hướng phàm 
tục, không bị ai trách cứ. Mọi thế hệ từ Ađam tới nay 
đã qua đi ; nhưng những ai thành toàn trong đức ái 
nhờ  ơn  Thiên  Chúa,  thì  được  ở  nơi  dành  cho  các 
thánh. Họ sẽ được xuất hiện trong Nước của Đức Kitô 
khi Người đến viếng thăm, vì Sách Thánh đã chép : 
Hãy đi vào phòng đóng cửa lại, hãy ẩn mình trong 
giây lát cho tới lúc trận lôi đình qua đi. Bấy giờ Ta sẽ 
nhớ đến ngày tốt  lành  mà đưa các  ngươi  lên  khỏi 
huyệt. 
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Anh em thân mến, phúc cho chúng ta nếu chúng ta 
chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hoà thuận trong 
đức ái, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quả thế, Sách 
Thánh đã ghi : Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được ơn 
tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc 
thay người Chúa không hạch tội,  và lòng trí  chẳng 
chút gian tà.  Lời chúc phúc đó dành cho những kẻ 
được Thiên Chúa tuyển chọn nhờ Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn 
đời. Amen. 

Vậy, chúng ta hãy kêu xin Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi 
lầm chúng ta đã phạm, đã làm vì bị tên thuộc hạ nào 
đó của kẻ thù xúi  giục.  Nhưng những kẻ cầm đầu 
cuộc phản loạn và chia rẽ phải nhìn vào niềm hy vọng 
chung. Những kẻ sống trong sự kính sợ và đức ái thì 
muốn rằng thà mình chứ không phải người khác rơi 
vào cảnh khốn khó. Họ muốn rằng thà mình bị khiển 
trách còn hơn là làm mất  đi  sự đồng tâm đã được 
truyền lại cho chúng ta cách cao đep và chính đáng, vì 
lẽ thà xưng thú lỗi lầm còn hơn là để cho lòng mình 
ra chai đá. 

Bởi thế, trong anh em, ai là người quảng đại, có lòng 
trắc ẩn và đầy tràn tình yêu mến, người ấy hãy nói : 
“Nếu vì tôi mà xảy ra phản loạn, bất hoà và chia rẽ, 
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thì tôi xin rút lui. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào anh em 
muốn và làm những gì mà cộng đồng ra lệnh, miễn là 
đàn chiên Đức Kitô được sống bình an với các kỳ 
mục được cắt đặt”. Ai làm như thế thì sẽ được vinh 
dự trong Đức Kitô và sẽ được đón tiếp ở mọi nơi, vì 
Chúa  làm  chủ  trái  đất  cùng  muôn  vật  muôn  loài. 
Người nào sống cuộc sống thần linh ấy, thì vẫn làm 
và sẽ làm như vậy mà không bao giờ hối tiếc.

Xướng đáp 1 Ga 4,21 ; Mt 22,40
X Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên 
Chúa :
* ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh 
em mình.
Đ Tất cả Luật Mô–sê và các sách Ngôn Sứ đều thuộc 
vào hai điều răn ấy. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Hc 47,1225
Chân dung vua Salômôn 

Sau đây tác giả sách Huấn ca sẽ tóm tắt sự nghiệp vua 
Salômôn, với ánh sáng và bóng tối, chẳng mấy chốc 
sẽ dẫn đến chia rẽ rồi suy tàn. Tác giả xem các cuộc 
hôn nhân của vua như nguyên lý dẫn đến suy vong. 
Đó chi là những cách làm có tính chính trị, mà mục 
tiêu là việc giao thương giữa các quốc gia. Tuy nhiên, 
hậu  quả  là  các  thần  ngoại  cũng  được  thờ  tại 
Giêrusalem. Cho hay dân Thiên Chúa được mời gọi 
sống không như các dân khác, nhưng phái thành men 
thành muối, thay vì rập khuôn theo các kẻ quyền thế 
ở đời này.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca. 
12 Sau vua  Đavít,  xuất  hiện  một  người  con thông 
thái, và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh 
vượng. 13 Vua Salômôn nắm quyền trị  nước trong 
thời bình, Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn 
để ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh, và 
chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời. 14 
Ngài  khôn ngoan biết  bao ngay từ thời  niên  thiếu, 
ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập ! 
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15 Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và 
ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. 16 Danh 
tiếng ngài vang đến tận các đảo xa vời, vì hiếu hoà, 
ngài được người người mến chuộng. 17 Các bài ca, 
châm ngôn và dụ ngôn cũng như các lời giải thích của 
ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi. 18 Nhân 
danh  Đức  Chúa  là  Thiên  Chúa,  Đấng  được  gọi  là 
Thiên Chúa của Ítraen, ngài đã gom vàng như đống 
sắt, đã chất bạc như đống chì. 19 Thế mà ngài đã trao 
thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác ngài thành 
nô lệ.  20 Ngài đã bôi nhọ vinh quang, làm ô danh 
dòng dõi khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con 
cháu và họ phải khổ đau vì sự điên dại của ngài. 21 
Vương  quyền  bị  chia  đôi,  từ  Épraim  nổi  lên  một 
vương quốc phản loạn. 22 Nhưng Đức Chúa đã không 
dứt nghĩa đoạn tình, cũng không huỷ bỏ lời nào đã 
hứa.  Người  không  loại  trừ  con  cháu  kẻ  Người  đã 
tuyển  chọn,  không  tận  diệt  dòng  dõi  kẻ  yêu  mến 
Người. Người đã cho nhà Giacóp một số còn sót lại, 
và từ vua Đavít, Người cho đâm ra một nhánh rễ. 23 
Rồi  vua Salômôn an nghỉ  với  cha ông,  để lại  một 
người  nối  ngôi  thuộc  dòng  dõi  mình,  một  kẻ  điên 
khùng nhất  trong dân,  chẳng một  chút  thông minh 
hiểu biết : đó là vua Rơkhápam, kẻ đã thúc đẩy dân 
nổi loạn. 24 Vua Giarópam, con ông Nơvát, đã xúi 
Ítraen phạm tội, đã đưa Épraim vào con đường tội lỗi. 
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Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng, khiến họ bị đưa 
ra khỏi xứ. 25 Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa, 
cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ.

Xướng đáp Ed 37,21.22.23.24 ; Ga 10,16
X Ta sẽ quy tụ con cái Ítraen ; chúng sẽ không còn là 
hai dân tộc, không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng 
chúng thờ.
* Chúng sẽ là dân của Ta, và sẽ chỉ có một mục tử 
duy nhất cho chúng hết thảy.
Đ Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. 
Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn 
chiên. *

Bài đọc 2 
Chúa Giêsu Kitô là vua Salômôn đích thực 
Trích sách chú giải thánh vịnh của thánh Âutinh, 
giám mục.

Vua Salômôn xưa đã xây một đền thờ cho Đức Chúa. 
Đó là khuôn mẫu và là hình bóng của Hội Thánh, 
thân mình của Chúa sau này. Vì thế, Đức Kitô đã nói 
trong Tin Mừng : Các ông cứ phá huỷ đến thờ này đi. 
Nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Vua Salômôn 
xây đền thờ đó ; còn Đức Giêsu, Chúa chúng ta là 
Salômôn đích thực, là Bình an thực sự, đã xây một 
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đền thờ cho mình. Tên của vua Salômôn có nghĩa là 
Bình An”. Còn Đấng là bình an thực sự thì đã được 
thánh Phaolô nói như sau: Chính Người là  bình an 
của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên thành một. 
Chính Người là bình an thực sự vì Người đã liên kết 
nơi  bản thân mình hai bức tường từ hai  phía khác 
nhau. Người trở thành tảng đá góc nối kết một bên là 
đoàn tín hữu thuộc giới cắt bì, với bên kia là đoàn tín 
hữu thuộc dân ngoại không cắt bì. Người đã làm cho 
đôi bên thành một Hội Thánh mà chính Người là tảng 
đá góc. Vì thế Người là bình an thực sự. 

Vậy Người là vua Salômôn đích thực, còn Salômôn, 
vua Ítraen, con của vua Đavít và bà Bát Seva, là hình 
bóng của Đấng bình an, khi ông xây đền thờ. Vì thế 
để  bạn  đừng  nghĩ  Salômôn  kia  xây  đền  thờ  kính 
Thiên  Chúa,  thì  Sách  Thánh  tỏ  cho  bạn  thấy  vị 
Salômôn khác, khi mở đầu một thánh vịnh như sau : 
Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là 
uổng công. Chúa xây nhà, tức là Đức Giêsu Kitô xây 
nhà của mình. Nhiều người vất vả xây nhà, nhưng nếu 
Chúa không xây thì thợ nề vất vả cũng là uổng công. 
Thợ nề vất vả là ai ? Thưa đó là tất cả những ai rao 
giảng lời Thiên Chúa, các thừa tác viên cử hành các 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hiện nay tất cả chúng tôi 
ngược xuôi,  tất  cả  đều vất  vả,  tất  cả  đều xây nhà. 
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Trước chúng tôi, người ta cũng đã ngược xuôi, đã vất 
vả, đã xây nhà ; nhưng nếu như Chúa chẳng xây nhà, 
thợ nề vất vả cũng là uổng công. Vì thế, các Tông Đồ, 
đặc biệt là thánh Phaolô, khi thấy một người ngã quỵ, 
đã nói : Anh em cẩn thận, giữ ngày, giữ tháng, giữ 
mùa, giữ năm. Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả 
uổng công vì anh em. Thánh Tông Đồ biết mình được 
Chúa xây dựng trong nội tâm, nên đã than phiền về 
những người đó, vì người đã vất vả uổng công nơi họ. 
Vậy chúng tôi nói bên ngoài, còn Chúa thì xây dựng 
bên trong. Chúng tôi chỉ chú ý xem anh em nghe thế 
nào,  còn  anh  em nghĩ  gì  thì  chỉ  có  Chúa  biết,  vì 
Người thấu suốt tư tưởng của anh em. Chính Người 
xây  dựng,  chính  Người  khuyên  bảo,  chính  Người 
ngăm đe, chính Người soi trí mở lòng, chính Người 
dẫn đưa anh em từ chỗ biết đến chỗ tin ; thế nhưng, 
cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng vất vả vì là thợ.

Xướng đáp x. 1 V 8,10.15 ; Ga 2,19
X Đền Thờ đã xây xong, vinh quang Đức Chúa tràn 
ngập tiền đường. Vua Salômôn vui mừng nói lên :
* Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, Đấng 
đã ra tay hoàn thành điều chính miệng Người đã phán 
với Đavít, thân phụ ta.
Đ Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội ba ngày, 
tôi sẽ xây dựng lại. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã 
nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín 
hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương 
cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ 
được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 15
 
Dẫn vào sách các Vua quyển 1 và 2 
Các bài đọc tuần này (cũng như bài đọc ngày thứ Sáu 
tuần trước) đều trích từ sách các Vua, với một đoạn 
song song trích từ sách Sử biên niên. Các sách này 
ghi lại cho chúng ta lịch sử hai nước Ítraen và Giuđa 
trong ba thế kỷ rưỡi (931587). Các bài đọc sau đây 
chỉ đề cập đến một giai đoạn duy nhất liên quan đến 
ngôn sứ Êlia,  nhân vật tôn giáo lớn của thế kỷ IX 
trước CN. 

Đây là thời các dân tộc lân bang hợp thành những đế 
quốc hùng mạnh, trước hết là Aicập với Aram, rồi tới 
Asua và cuối cùng là Babylon. Các lân quốc khổng lồ 
này ngày càng đè nặng lẽn số phận của dân Chúa. Các 
liên  minh  và  tranh  chấp  sẽ  dẫn  các  vua  Ítraen  và 
Giuđa đến những thoả hiệp ngày càng tai hại làm cho 
đức tin không tinh tuyền nữa. Đã vậy, nhằm chống lại 
sức thu hút của Giêrusalem, nơi có ngôi Đền Thánh, 
đồng thời là thủ đô của miền Nam thù nghịch, miền 
Bắc chủ trương một thứ tôn giáo hỗn hợp, trở lại thờ 
các nơi cao, với những nghi thức không chính thống 
bao nhiêu. Cuối cùng, sau khi bị các lân bang đánh 
bại uy tín các thần của các dân này càng làm cho đức 
tin của dân Ítraen chao đảo. Trong khi đó, các vua cai 
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trị  dân Thiên  Chúa ngày càng tỏ  ra  không có khả 
năng thay đổi tình hình. 

Trong hoàn cảnh này, những người sẽ đứng ra tiếp 
sức chính là các ngôn sứ. Được Thần Khí Thiên Chúa 
thúc đẩy, các ngài đứng lên làm chứng cho những đòi 
hỏi của Thiên Chúa cũng như tầm quan trọng của đức 
tin trước thái độ buông xuôi của mọi người. Không 
những thế, các ngài không ngừng đào sâu đức tin và 
mặc khải Thiên Chúa trong các tương quan với con 
người.  Từ  nay,  chính  các  ngài  cho  thấy  hướng  đi 
chính yếu của lịch sử thánh. Ngay đến các vua cũng 
chỉ đáng coi trọng trước mật Thiên Chúa trong mức 
độ các vị đó tuân theo giáo huấn các ngôn sứ. 

Trong số các ngôn sứ lớn, Êlia là người đứng đầu. 
Đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất của 
nước  Ítraen  :  những  liên  hệ  gia  đình  với  người 
Phênixi Sẽ đưa đến việc thờ thần Baan của thành Tia. 
Ngôn sứ Elia hầu như một mình đứng lên chống lại 
việc thờ tà thần đang tràn lan, đào sâu thần học về 
Thiên Chúa thật, chuẩn bị cho công cuộc phục hưng 
vào những khúc rẽ của lịch sử mà một môn đệ của 
ông là Êlisa sẽ thực hiện sau này. 
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CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 1 V 16,29  17,16
Ngôn sứ Êlia bắt đầu hoạt động dưới triều Akháp

Vua Akháp vốn chẳng đạo đức gì, lại chịu ảnh hưởng 
của vợ là bà Ideven thờ tà thần. Ngôn sứ Êlia báo 
trước cho vua một cơn hạn hán lớn, như hình phạt 
người có tội và dấu chỉ quyền tối thượng của Thiên 
Chúa dân Ítraen. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên 
Chúa quên thương xót. Nếu Người thẳng tay trừng trị 
dân  phản  bội,  thì  lòng  thương  xót  của  Người  vẫn 
dưỡng nuôi những đứa con hèn mọn nhất của Người.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1. 
16  29  Năm  ba  mươi  tám  triều  Axa,  vua  Giuđa, 
Akháp,  con  vua  Omri,  lên  làm  vua  Ítraen.  Vua 
Akháp,  con  vua  Omri,  làm  vua  cai  trị  Ítraen  tại 
Samari  hai  mươi  hai  năm.30  Vua  Akháp,  con  vua 
Omri, đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hơn tất cả 
các tiên đế.31 Vua không chỉ phạm những tội như vua 
Giarópam, con ông Nơvát, nhưng đã cưới công chúa 
Ideven, ái nữ của Étbaan, vua Xiđôn, lại còn đi làm 
tôi thần Baan và sụp lạy nó.32 Vua lập một bàn thờ 
để  kính  Baan  trong  đền  thờ  vua  đã  xây  cất  tại 
Samari.33 Vua Akháp làm cả trụ thần, và như thế lại 
càng chọc giận  Đức Chúa,  Thiên Chúa của  Ítraen, 
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hơn tất cả các vua Ítraen trước.34 Trong thời vua, ông 
Khiên, người Bết Ên, xây cất lại Giêrikhô, nhưng ông 
đã phải mất người con đầu lòng là Aviram, khi đặt 
nền, và mất đứa con út là Xơgúp, khi dựng cửa, như 
lời Đức Chúa đã dùng ông Giôsuê, con ông Nun, mà 
phán.

17 1 Ông Êlia, người Títbe, trong số dân cư ngụ tại 
Galaát,  nói  với  vua  Akháp  rằng  :  "Có  Đức  Chúa, 
Thiên Chúa hằng sống của Ítraen, Đấng tôi phục vụ : 
trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, 
nếu tôi không ra lệnh." 2 Có lời Đức Chúa phán với 
ông như sau :3 "Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và 
ẩn  mình  trong  thung  lũng  Cơrít,  phía  đông  sông 
Giođan.4 Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho 
quạ nuôi ngươi ở đấy."5 Ông ra đi và làm như Đức 
Chúa truyền : là đến ở thung lũng Cơrít,  phía đông 
sông Giođan.6 Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho 
ông ; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông. 
Ông uống nước suối. 7 Nhưng sau một thời gian, suối 
cạn khô, vì trong xứ không có mưa.8 Bấy giờ có lời 
Đức Chúa phán bảo ông :9 "Ngươi hãy đứng dậy đi 
Xarépta,  thuộc Xiđôn, và ở lại  đấy. Này Ta truyền 
cho một bà goá ở đó nuôi ngươi."10 Ông liền đứng 
dậy đi Xarépta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một 
bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : "Bà làm 
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ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống."11 Bà 
ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : "Bà làm ơn 
lấy cho tôi miếng bánh nữa ! "12 Bà trả lời : "Có Đức 
Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi 
không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút 
dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về 
nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi 
chết."13 Ông Êlia nói với bà : "Bà đừng sợ, cứ về làm 
như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những 
thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra 
cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà.14 Vì 
Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này : "Hũ 
bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày 
Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." 15 Bà ấy đi 
và làm như ông Êlia nói ; thế là bà ấy cùng với ông 
Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày.16 Hũ bột đã không 
vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã 
dùng ông Êlia mà phán.

Xướng đáp x. Gc 5,1718 ; Hc 48,1.3
X Ông Êlia đã tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, thì 
đã không có mưa ;
* rồi ông cầu xin thì trời liền mưa xuống.
Đ Ngôn sứ Êlia xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, 
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông dùng lời 
Thiên Chúa mà đóng cửa trời. *
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Bài đọc 2
Huấn giáo về các nghi thức thánh tẩy
Mở đầu khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, 
về các mầu nhiệm.

Hằng ngày chúng tôi  đã giảng dạy cho anh em về 
cách ăn thói ở, khi đọc tiểu sử các tổ phụ hoặc những 
điều sách Châm Ngôn truyền dạy, để một khi được 
dạy dỗ và huấn luyện nhờ những điều đó, anh em tập 
thói quen đi vào lối của tiền nhân và theo gót các ngài 
mà vâng theo các sấm ngôn của Chúa, Như thế, sau 
khi đã được đổi mới bằng bí tích thánh tẩy, anh em 
biết sống xứng hợp với đời sống của những người đã 
được thanh tẩy. 

Nay đã đến lúc phải nói về các mầu nhiệm và giải 
thích về các ý nghĩa của các bí  tích.  Nếu vào giai 
đoạn trước khi ban bí tích thánh tẩy, mà chúng tôi 
đem những điều ấy nói cho những kẻ chưa được khai 
tâm thì  chúng  tôi  sẽ  bị  coi  là  đi  trệch  hướng chứ 
không phải đi đúng hướng. Mặt khác, chính ánh sáng 
của các mầu nhiệm tuôn đổ xuống tâm hồn con người 
một cách bất ngờ thì hữu hiệu hơn là dùng những lời 
giảng dạy mà chuẩn bị trước. 
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Vậy anh em hãy mở tai và đón lấy hương thơm ngào 
ngạt của kẻ sống đời đời đang toả ra cho anh em nhờ 
các bí tích. Do đó, điều chúng tôi muốn ám chỉ trong 
nghi  thức  cử  hành  mầu  nhiệm khai  tâm,  khi  nói  : 
“Êpphata[font=Calibri]”,  nghĩa là [font=Calibri]“hãy 
mở ra”, để bất cứ ai được ơn thanh tẩy thì phải nắm 
vững điều sắp được hỏi và nhớ kỹ điều phải trả lời. 
Mầu nhiệm ấy Đức Kitô đã cử hành, như chúng ta đã 
thấy trong Tin Mừng khi Người chữa lành cho kẻ câm 
điếc. 

Sau đó, nơi cực thánh được mở ra cho bạn ; bạn bước 
tới giếng nước ban ơn tái sinh. Bạn hãy nhớ lại điều 
bạn đã được hỏi và hồi tưởng lại điều bạn đã trả lời. 
BạÏn đã từ bỏ ma quỷ và các việc của ma quỷ, đã bỏ 
thế gian và những sự xa hoa phù phiếm cùng những 
lạc thú của thế gian. Lời cam kết của bạn được giữ lại 
không phải trong nấm mồ của kẻ chết, nhưng trong 
cuốn sách ghi tên những người sống. 

Ở đó, bạn đã thấy phó tế, bạn đã thấy linh mục, bạn 
đã thấy giám mục. Bạn đừng chú trọng đến dáng vẻ 
bề ngoài của các vị ấy, nhưng hãy để tâm vào ân sủng 
do thừa tác vụ của các vị ấy đem lại. Bạn đã đối đáp 
với các thần sứ đang hiện diện, như có lời chép rằng : 
Môi của linh mục chất chứa sự hiểu biết và người ta 
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tìm kiếm điều luật dạy nơi miệng vị ấy, bởi vị ấy là 
thần sứ của Đức Chúa toàn năng. Đó là điều không 
thể sai lầm cũng không thể phủ nhận được. Thần sứ là 
người loan báo vương quốc của Đức Kitô và sự sống 
vĩnh cửu. Bởi đó, bạn đừng xét đoán linh mục theo vẻ 
bề ngoài,  nhưng theo chức vụ.  Bạn hãy trân  trọng 
những gì vị ấy trao cho bạn, kính nể vai trò và nhìn 
nhận chỗ đứng của vị ấy. 

Vậy một khi đã tiến vào để đối mặt với kẻ thù của 
bạn, kẻ mà bạn có ý tuyên bố từ bỏ, thì bạn quay mặt 
về hướng đông. Quả thật, ai từ bỏ ma quỷ thì quay về 
với Đức Kitô và đăm đăm nhìn thẳng vào Người.

Xướng đáp Tt 3,3.5 ;Ep 2,3 
X Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, 
chúng ta cũng lầm lạc, sống trong gian ác và ganh tị, 
đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. 
*  Nhưng vì  Người  thương xót,  nên  Người  đã  cứu 
chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, đế chúng 
ta được tái sinh và đổi mới. 
Đ Tất cả chúng tôi xưa kia cũng buông theo các đam 
mê của tính xác thịt. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ 
đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. *

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
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đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính. (đứng)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
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Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 1 V 18,16b40
Cuộc thách đố của ngôn sứ Êlia.

Nhân một thứ thách lớn nặng tính tôn giáo, ngôn sứ 
Êlia cho thấy rõ Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô 
song, còn tà thần chỉ là hư ảo. Nếu dân Ítraen tin chỉ 
có một Thiên Chúa, thì chưa bao giờ lòng tin đó tỏ ra 
đòi hỏi đến như vậy. Giữa Baan và Thiên Chúa thật, 
phải lựa chọn thôi. Những lời giễu cợt của Êlia cho 
thấy đây không chỉ là chuyện đơn giản : ưa thích nghi 
lễ này hay nghi lễ kia.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1. 
16b Vua Akháp đi đón ông Êlia.17 Khi nhận ra ông 
Êlia, vua Akháp nói với ông rằng : "Tên mang hoạ 
cho Ítraen, nhà ngươi đấy phải không ? "18 Ông đáp : 
"Tôi không mang hoạ cho Ítraen, nhưng chính là ngài 
và nhà thân phụ ngài, vì các người đã bỏ không giữ 
mệnh lệnh ĐỨC CHÚA truyền,  còn ngài  thì  đã đi 
theo các thần Baan.19 Bây giờ, ngài hãy cho triệu tập 
toàn dân Ítraen lại bên tôi ở núi Cácmen, cùng với 
bốn trăm năm mươi ngôn sứ của thần Baan và bốn 
trăm  ngôn  sứ  của  thần  Asêra,  những  người  được 
hưởng lộc của bà Ideven."
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20  Vua  Akháp  sai  người  đi  mời  toàn  thể  con  cái 
Ítraen và triệu tập các ngôn sứ trên núi Cácmen. 21 
Bấy giờ ông Êlia đến bên dân và nói : “Các ngươi 
nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ? Nếu Đức 
Chúa là  Thiên Chúa,  hãy theo Người  ;  còn nếu là 
Baan thì cứ theo nó !” Nhưng dân chúng không đáp 
lời  nào.  22 Ông Êlia lại  nói  với  dân :  “Chỉ sót  lại 
mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của 
Baan có những bốn trăm năm mươi người. 23 Hãy 
cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một 
con, chặt ra và đặt lên củi, nhưng đừng châm lửa ; tôi 
cũng làm thịt  con bò kia,  rồi đặt lên củi,  nhưng sẽ 
không  châm lửa.  24  Đoạn  các  ngươi  hãy  kêu  cầu 
danh thần các ngươi ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức 
Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là 
Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói : “Đề nghị hay đó 
!” 25 Bấy giờ ông Êlia nói với các ngôn sứ Baan : 
“Các ngươi hãy chọn lấy một con bò và làm trước đi, 
vì các ngươi đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần các 
ngươi, nhưng đừng châm lửa.” 26 Vậy họ lấy con bò 
người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần 
Baan từ sáng tới trưa : “Lạy thần Baan, xin đáp lời 
chúng tôi !” Nhưng không một tiếng nói, không một 
ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ 
họ đã dựng. 27 Đến trưa, ông Êlia chế nhạo họ : “Kêu 
lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà ! người mải 
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đang suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc trẩy đường xa ; có 
khi người đang ngủ, thì  sẽ thức dậy thôi  !” 28 Họ 
càng kêu lớn tiếng hơn và theo thói tục của họ, họ 
dùng gươm, giáo rạch mình đến chảy máu. 29 Quá 
trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ 
dâng lễ ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả 
lời, không người để ý. 

30 Bấy giờ ông Êlia nói với toàn dân : “Các ngươi 
hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại 
bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ. 31 Ông Êlia lấy 
mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông 
Giacóp,  người  đã được Đức Chúa phán bảo rằng : 
“Tên ngươi sẽ là Ítraen.” 32 Ông dùng các phiến đá 
ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một 
đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng 
hạt  giống.  33 Ông xếp củi  lên rồi  làm thịt  con bò 
mộng và đặt  trên đống củi.  34 Ông nói  :  “Hãy đổ 
nước đầy bốn lu và tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm 
như vậy. Ông nói : “Lần thứ hai nữa,” họ làm lần thứ 
hai. Ông lại nói : “Lần thứ ba !” và họ làm lần thứ ba. 
35  Nước  chảy  tràn  quanh  bàn  thờ,  khiến  đường 
mương cũng đầy nước. 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ 
Êlia tiến ra và nói : “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của 
Ápraham, Ixaác và Ítraen ! Ước chi ngày hôm nay 
người ta biết rằng trong Ítraen Ngài là Thiên Chúa và 
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con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con làm 
tất cả các việc này. 37 Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, 
xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức 
Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng 
đổi dạ.” 38 Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống thiêu 
rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng 
hút cạn luôn. 39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát 
đất  và  nói  :  “Đức Chúa quả  là  Thiên Chúa !  Đức 
Chúa quả là Thiên Chúa !” 40 Ông Êlia nói với họ : 
“Bắt lấy các ngôn sứ Baan, đừng để tên nào thoát.” 
Họ bắt lấy chúng và ông Êlia đem giết chúng tại suối 
Kítrôn.

Xướng đáp 1 V 18,21 ; Mt 6,24
X Bấy giờ, ông Êlia đến bên dân và nói : "Các người 
nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ?
* Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người."
Đ Không ai có thể làm tôi hai chủ ; anh em không thể 
vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. *

Bài đọc 2
Chúng ta được sinh lại bởi nước và Thánh Thần
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.
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Bạn thấy gì nơi giếng rửa tội ? Tất nhiên là thấy nước, 
nhưng không phải chỉ có nước, mà ở đó còn có các 
thầy Lêvi phục vụ, có vị thượng tế thẩm vấn và hiến 
thánh. Trước hết,  thánh Phaolô Tông Đô dạy bạn : 
Đừng chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến 
những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu 
hình chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn 
tại vĩnh viễn. Bạn còn đọc thấy ở chỗ khác : Những gì 
người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa 
tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, 
thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con 
người có thể nhìn thấy được qua những công trình 
của Người. Chính Người cũng đã nói : Dù các ông 
không tin tôi, ít ra cũng tin các việc tôi đã làm. Vậy 
bạn hãy tin ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Bạn tin 
Chúa  hành  động  mà  lại  không  tin  Ngài  hiện  diện 
sao ? Nếu không hiện hữu trước đã thì làm sao hành 
động được ? 

Hãy xem mầu nhiệm đã có từ rất xa xưa như thế nào, 
và đã được báo trước nơi chính nguồn gốc của vũ trụ 
ra sao. Từ nguyên thuỷ, khi Thiên Chúa dựng nên trời 
đất,  thần khí  Thiên  Chúa bay lượn trên  mặt  nước. 
Thần khí bay lượn mà lại không hành động sao ? Bạn 
hãy nhận biết Người hành động trong việc tạo thành 
vũ trụ qua lời thánh vịnh sau đây : Một lời Chúa phán 
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làm ra  chín  tầng trời,  một  hơi  Chúa thở  tạo  thành 
muôn tinh tú. Thần khí bay lượn và hành động, cả hai 
việc này đều dựa vào lời chứng của các ngôn sứ. Ông 
Môsê nói thần khí bay lượn trên mặt nước, còn vua 
Đavít thì làm chứng thần khí hành động. 

Bạn hãy nghe một lời chứng khác. Mọi xác phàm đều 
ra hư đốn vì những điều gian ác nó làm. Sách Sáng 
Thế nói :  Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi 
trong con người, vì con người chỉ là xác phàm. Qua 
câu này, Thiên Chúa cho thấy con người mất ơn thần 
khí vì xác thịt ô uế và vết nhơ tội lỗi nặng nề. Do đó, 
khi Thiên Chúa muốn phục hồi ơn đã ban, thì Người 
gây ra nạn hồng thuỷ và truyền cho ông Nôê là người 
công chính lên tàu. Khi nước lụt rút đi, thì trước hết, 
ông Nôê thả con quạ rồi sau đó thả con bồ câu. Theo 
truyện kể, chim bồ câu đã mang về một nhánh ôliu. 
Bạn thấy nước, bạn thấy cây, bạn ngắm nhìn con bồ 
câu, thế mà bạn còn hồ nghi về mầu nhiệm hay sao ? 
Nước là nơi cho thể xác dìm vào để tội lỗi của con 
người được tẩy xoá. Trong nước, mọi sự xấu xa đều 
bị chôn vùi. Cây là chỗ Chúa Giêsu chịu thương khó 
vì  chúng ta.  Chim bồ câu là vật  Chúa Thánh Thần 
mượn hình dáng để hiện xuống, như bạn đã học được 
trong Tân Ước ; Người là Đấng đem lại cho tâm hồn 
bạn sự bình an và cho trí khôn bạn được yên hàn.
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Xướng đáp Is 44,3.4 ; Ga 4,14 
X Ta sắp đổ mưa xuống vùng hạn hán và cho suối 
chảy trên mảnh đất khô cằn ; . 
* trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ Thần Khí, chúng sẽ 
mọc lên giữa đồng cỏ như dương liễu bên dòng nước. 
Đ Nước tôi cho sẽ trở thành nơi họ một mạch nước 
vọt lên đem lại sự sống đời đời. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 1 V 19,19a.1121
Trong tiếng gió hiu hiu

Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông 
Môsê,  ngôn sứ Êlia  tìm được khích lệ  và nghị  lực 
mới. Trên hết mọi sự, ông được mặc khải những điều 
quan trọng (Thần Khí thì thầm với các tôi tớ, một số 
ít sẽ được cứu độ) ; ông cũng được giao những nhiệm 
vụ lớn.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1. 
1 Vua Akháp kể cho Ideven nghe mọi chuyện ông 
Êlia đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát 
hết các ngôn sứ.2 Bà Ideven liền sai sứ giả đến nói 
với ông Êlia rằng : "Xin các thần minh làm cho ta thế 
này,  và còn hơn thế nữa,  nếu giờ này sáng mai  ta 
không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các 
người ấy."3 Thấy vậy, ông Êlia trỗi dậy, ra đi để thoát 
mạng. Khi tới Bơe Seva thuộc Giuđa, ông để đứa tiểu 
đồng lại đấy,4 còn ông thì đi một ngày đường trong 
sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. 
Ông xin cho được chết và nói : "Lạy ĐỨC CHÚA, đủ 
rồi ! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con 
chẳng hơn gì cha ông của con."5 Rồi ông nằm dưới 
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cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên 
sứ đụng vào người ông và nói : "Dậy mà ăn ! "6 Ông 
đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc 
bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. 
Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống.7 Thiên 
sứ của ĐỨC CHÚA trở lại lần nữa, đụng vào người 
ông và nói : "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường 
xa."8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương 
thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn 
mươi đêm tới Khôrếp, là núi của Thiên Chúa. 

9a Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó.
11 Người nói với ông : "Hãy ra ngoài và đứng trên 
núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua." 
Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan 
Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió 
bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở 
trong trận  động đất.12 Sau động đất  là  lửa,  nhưng 
Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng 
gió hiu hiu.13 Vừa nghe tiếng đó,  ông Êlia  lấy  áo 
choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy 
giờ có tiếng hỏi ông : "Êlia, ngươi làm gì ở đây ?"14 
Ông  thưa  :  "Lòng  nhiệt  thành  đối  với  Đức  Chúa, 
Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái 
Ítraen đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng 
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gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một 
mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con." 
15  Đức  Chúa  phán  với  ông  :  "Ngươi  hãy  đi  con 
đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đamát 
mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Khadaên làm 
vua Aram ;16 còn Giêhu con của Nimsi, ngươi sẽ xức 
dầu tấn phong nó làm vua Ítraen. Êlisa con Saphát, 
người Avên Mơkhôla, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó 
làm ngôn sứ thay cho ngươi.17 Kẻ thoát gươm của 
Khadaên sẽ bị Giêhu giết ; người thoát tay Giêhu sẽ 
bị Êlisa giết.18 Nhưng Ta, Ta sẽ dành ra cho Ta bảy 
nghìn người trong Ítraen : tất cả những kẻ đã không 
hề bái gối trước Baan, những môi miệng không hề 
hôn kính nó." 19 Ông Êlia bỏ đó ra đi và gặp ông 
Êlisa là con ông Saphát đang cày ruộng ; trước mặt 
ông Êlisa có mười hai cặp bò ; chính ông thì đi theo 
cặp thứ mười hai. Ông Êlia đi ngang qua, ném tấm áo 
choàng của mình lên người ông Êlisa.20 Ông này liền 
để bò lại, chạy theo ông Êlia và nói : "Xin cho con về 
hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông 
Êlia trả lời : "Cứ về đi ! Thầy có làm gì anh đâu ?"21 
Ông Êlisa bỏ ông Êlia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ 
tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông 
đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông.

Xướng đáp x. Xh 33,22.20 ; Ga 1,18 
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X Đức Chúa phán cùng ông Môsê rằng : "Khi vinh 
quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc 
đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. 
* Vì Con người không thể thấy Ta mà vẫn sống." 
Đ Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một 
là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa 
Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. *

Bài đọc 2
Những gì xảy ra cho dân Dothái xứ đều là hình 
bóng
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.

Thánh Phaolô Tông Đồ dạy bạn rằng : Tất cả cha ông 
chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt 
qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới 
đám mây và trong lòng biển.  Sau cùng,  chính ông 
Môsê cũng nói trong bài ca rằng : Ngài hà hơi nổi gió, 
biển vùi lấp chúng đi. Trong cuộc vượt qua của dân 
Hípri, bạn thấy hình bóng của bí tích thánh tẩy. Trong 
cuộc vượt qua đó, người Ai Cập phải chết, con người 
Hípri được thoát nạn. Điều mà chúng ta học được mỗi 
ngày trong bí tích ấy là gì, nếu không phải là tội lỗi bị 
nhận chìm và lầm lạc bị xoá bỏ, còn lòng đạo đức và 
sự trong trắng được bảo toàn nguyên vẹn. 
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Bạn nghe biết rằng cha ông chúng ta đã ở dưới cột 
mây và cột mây hồng phúc đã làm mát dịu lửa dục 
tình.  Cũng  nhờ  cột  mây  đó,  Thánh  Thần  bao  phủ 
những kẻ Người đến viếng thăm. Sau hết, Người ngự 
xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và quyền năng Đấng 
Tối Cao đã rợp bóng trên Bà, khi Người khởi sự công 
trình cứu chuộc nhân loại. Như thế, phép lạ ông Môsê 
thức hiện xưa đã trở thành hình bóng.Vậy nếu Thánh 
Thần xưa đã ở trong hình bóng thì nay lại không ở 
trong thực tại sao, vì như Sách Thánh đã nói với bạn 
rằng  :  Lề  Luật  đã  được  Thiên  Chúa  ban  qua  ông 
Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô 
mà có. 

Mara là suối nước đắng. Nhưng khi ông Môsê ném 
cây gậy vào thì nước hoá ra ngọt. Quả nhiên, không 
có lời rao giảng về thập giá của Chúa thì nước chẳng 
có giá trị gì cho ơn cứu độ mai sau. Còn khi đã được 
thánh hiến nhờ thập giá sinh ơn cứu độ, thì nước được 
biến hoá để dùng vào việc thanh tẩy thiêng liêng và 
làm của uống đem lại sự sống đời đời. Vậy như xưa 
ông Môsê đã ném cây gậy vào suối nước và việc đó 
mang ý nghĩa ngôn sứ, thì nay khi linh mục đem lời 
rao  giảng  của  thập  giá  Chúa  Kitô  vào  giếng  nước 
thanh tẩy, nước cũng hoá ra ngọt để mang lại ân sủng. 
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Vậy ước gì lòng tin của bạn đừng chỉ dựa vào con 
mắt xác phàm : cái mà mắt phàm không thấy thì mắt 
thiêng liêng lại càng thấy rõ, vì cái thấy được thì tạm 
bợ, còn cái không thấy mới là vĩnh cửu. Cái mà mắt 
phàm không thấy hết thì lại càng được chiêm ngắm 
kỹ hơn khi nhìn bằng tâm trí. 

Sau cùng, bạn hãy tìm đọc lịch sử thời các vua để học 
biết thêm. Ông Naaman, người Xyri mắc bệnh cùi mà 
không ai chữa ông cho lành được. Bấy giờ trong số 
những người bị bắt có một cô gái nói rằng ở Ítraen có 
một vị ngôn sứ có thể chữa ông cho sạch bệnh cùi. 
Truyện kể rằng ông lên đường và mang theo vàng bạc 
đến gặp vua Ítraen. Khi được biết lý do tại sao ông 
đến, vua Ítraen đã xé áo mình ra và nói rằng đúng là 
mình bị  khiêu khích vì  người ta đòi hỏi những cái 
vượt quá quyền của vua. Nhưng ngôn sứ Êlisa cho 
người  đến  tâu  vua  cứ  sai  quan chức Xyri  đến với 
mình ngõ hầu ông biết có Thiên Chúa ở với Ítraen. 
Khi ông này đến, ngôn sứ đã truyền cho ông phải dìm 
mình  xuống  sông  Giođan  bảy  lần.  Bấy  giờ,  ông 
Naaman nghĩ bụng : nước sông ở xứ sở mình còn tốt 
hơn nhiều và mình đã từng tắm ở đó mà không sạch 
được bệnh cùi. Ông đã rút lui, không nghe lời ngôn 
sứ.  Nhưng sau khi  nghe các  tôi  tớ  khuyên nhủ và 
thuyết phục, ông đã ưng thuận và đi dìm mình xuống 
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nước. Tức khắc, ông được sạch và đã hiểu ra rằng sở 
dĩ người ta được sách là nhờ ân huệ, chứ không phải 
nhờ nước. 
Ông Naaman đã hoài nghi trước khi được khỏi bệnh. 
Còn bạn đã được khỏi rồi thì không được hồ nghi.

Xướng đáp Tv 77 (78),52.53 ; 1 Cr 10,2
X Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn chiên, 
đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ,
* nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.
Đ Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa 
dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê. 
*
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 V 21,121.27,29
Ngôn sứ Êlia bênh vực người bị áp bức

Hơn bất cứ ai, ngôn sứ luôn bênh vực người bé nhỏ 
nghèo hèn bị người quyền thế giàu sang áp bức. Câu 
chuyện vườn nho ông Navót  làm nổi  bật  sứ  mạng 
quan yếu này. Qua câu chuyện sau đây, Thiên Chúa 
đã xuất hiện như Thiên Chúa của những người bé nhỏ 
nghèo hèn, như Người sẽ xuất hiện trong Đức Giêsu 
Kitô.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1. 
1 Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Navốt 
người Gítrơen có một vườn nho bên cạnh cung điện 
vua  Akháp,  vua  Samari.2  Vua  Akháp  nói  với  ông 
Navốt rằng : "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho 
ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. 
Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay 
là,  nếu  ngươi  muốn,  giá  bao nhiêu,  ta  sẽ  trả  bằng 
bạc."3 Nhưng ông Navốt thưa với vua Akháp : "Xin 
Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi 
cho ngài !" 
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4 Vua Akháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời 
ông Navốt,  người Gítrơen đã nói với vua :  "Tôi sẽ 
không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua 
nằm trên giường, quay mặt đi, và không chịu ăn uống 
gì.5 Hoàng hậu Ideven đi vào, nói với vua : "Tại sao 
tâm thần vua buồn rầu, và vua không chịu ăn uống gì 
như vậy ? "6 Vua trả lời :  "Tôi đã nói chuyện với 
Navốt người Gítrơen và bảo nó : Hãy nhượng vườn 
nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc, nếu ngươi 
muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại 
nói : "Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua 
được."7 Bấy giờ hoàng hậu Ideven nói với vua : "Vua 
cai trị Ítraen hay thật ! Mời vua dậy mà ăn cho lòng 
phấn  khởi  lên  !  Thiếp  sẽ  tặng  vua  vườn  nho  của 
Navốt người Gítrơen. 

8 Bấy giờ, bà nhân danh vua Akháp viết thơ, rồi dùng 
con dấu của vua mà đóng ấn, và gửi cho các kỳ mục 
và  thân  hào  cư  ngụ  trong  thành  với  ông  Navốt.9 
Trong thơ bà viết rằng : "Hãy công bố một thời kỳ 
chay tịnh và đặt Navốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.10 
Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng 
tố cáo nó : "Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức 
vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết." 
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11  Dân  chúng,  kỳ  mục  và  thân  hào  cư  ngụ  trong 
thành làm theo lệnh bà Ideven như trong thơ bà đã 
viết gửi cho họ.12 Họ công bố thời kỳ chay tịnh và 
đặt ông Navốt ngồi ở hàng đầu dân chúng.13 Rồi có 
hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ 
vô  lại  ấy  tố  cáo  ông  Navốt  trước  mặt  dân  rằng  : 
"Navốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua." Họ 
liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã 
chết.14 Họ sai người đi nói với bà Ideven : "Navốt đã 
bị  ném  đá  chết."15  Khi  bà  Ideven  nghe  biết  ông 
Navốt đã bị ném đá chết, thì nói với vua Akháp : "Xin 
vua đứng dậy và chiếm đoạt  vườn nho của Navốt, 
người Gítrơen, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho 
ngài để lấy tiền,  vì  Navốt không còn sống nữa, nó 
chết  rồi."16 Khi nghe biết  ông Navốt  đã chết,  vua 
Akháp đứng dậy,  xuống chiếm đoạt  vườn nho của 
ông Navốt, người Gítrơen. 

17 Có lời Đức Chúa phán với ông Êlia, người Títbe, 
rằng :18 "Ngươi  hãy đứng dậy,  xuống gặp Akháp, 
vua Ítraen, ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho 
của  Navốt,  vì  nó  đã  xuống  chiếm  đoạt  vườn  nho 
ấy.19 Ngươi hãy nói với nó rằng : " Đức Chúa phán 
thế này : Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa 
ư ? ngươi hãy nói với nó, Đức Chúa phán thế này : 
Tại chính nơi chó đã liếm máu Navốt, thì chó cũng sẽ 
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liếm máu ngươi"."20 Vua Akháp nói với ông Êlia : 
"Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta." Ông đáp : 
"Tôi  đã  bắt  được  ngài  làm  điều  dữ  trái  mắt  Đức 
Chúa.21 Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi : 
Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn 
ông con trai  của  Akháp trong  Ítraen,  đang bị  ràng 
buộc hay được tự do. 

27 Khi nghe những lời ấy, vua Akháp xé áo mình ra, 
khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ 
với bao bì và bước đi thiểu não.28 Bấy giờ có lời Đức 
Chúa phán với ông Êlia, người Títbe, rằng :29 "Ngươi 
có  thấy  Akháp  đã  hạ  mình  trước  mặt  Ta  thế  nào 
không ? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ 
không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng 
đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó."

Xướng đáp Gc 4,8.9.10 ; 5,6
X Hỡi tội  nhân,  hãy rửa tay cho sạch ;  hỡi kẻ hai 
lòng, hãy tẩy luyện tâm can ;
* hãy khóc lóc than van, hãy hạ mình xuống trước 
mặt Chúa.
Đ Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, 
và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. *

Bài đọc 2
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Nước không tẩy sạch nếu không nhờ Thánh Thần
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.
Bạn đã được bảo cho biết đừng chỉ tin vào cái bạn 
thấy mà thôi kẻo bạn cũng nói : Đây có phải là mầu 
nhiệm cao cả mà mắt  chẳng hề thấy,  tai  chẳng hề 
nghe, lòng người không hề nghĩ tới ? Nước mà tôi 
đang thấy là nước mà tôi vẫn thấy hằng ngày. Phải 
chăng nước thanh tẩy tôi đây là nước tôi vẫn thường 
xuống tắm mà không bao giờ được sạch ? Thế là bạn 
phải biết nước không tẩy sạch nếu không nhờ thần 
khí. 

Chính vì thế, bạn đã đọc thấy rằng trong bí tích thánh 
tẩy, cả ba là nước, máu và thần khí chỉ làm chứng một 
điều. Nếu bạn lấy đi một trong ba thì không còn bí 
tích thánh tẩy nữa. Quả vậy, không có thập giá Chúa 
Kitô thì nước chẳng qua là một yếu tố thông thường 
không mang lại ơn ích nào của bí tích. Vả lại, không 
có nước ban ơn tái sinh thì  không có mầu nhiệm : 
Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không 
sinh ra bởi nước và thần khí. Còn người dự tòng, tuy 
cũng tin vào thập giá Chúa Giêsu và được ghi dấu 
thập giá đó, nhưng nếu không được thanh tẩy nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì 
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người  ấy  chẳng  được  lãnh  nhận  ơn  tha  tội,  cũng 
chẳng được ơn thiêng liêng Chúa ban. 

Vậy, trong luật cũ, viên quan chức người Xyri đã dìm 
mình xuống nước bảy lần. Còn bạn đã được dìm trong 
giếng rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Bạn đã tuyên 
xưng Chúa Cha  hãy nhớ điều bạn đã làm  đã tuyên 
xưng Chúa Con, đã tuyên xưng Chúa Thánh Thần. 
Hãy nhớ lại thứ tự các sự việc. Khi tin như thế, bạn đã 
chết đối với thế gian, đã sống lại cho Thiên Chúa và 
kể như cùng được mai táng với Đức Kitô trong nước 
tự nhiên đó. Một khi chết đối với tội lỗi là bạn đã 
phục sinh để sống muôn đời. Vậy bạn hãy tin rằng 
nước đó không phải là vô ích. 

Sau cùng, người bất toại (ở Hồ Chiên) chờ đợi một 
người. Người đó là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu, 
sinh bởi Đức Trinh Nữ ? Vì Đức Giêsu chính là sự 
thật, nên khi đến, Người chữa lành tất cả mọi người, 
chứ không phải chữa lành người này người nọ như 
những vị là hình bóng đã tiên báo Người khi xưa. 

Vậy chính Người là Đấng sẽ ngự đến như người ta 
chờ đợi. Khi nói về Người, Thiên Chúa Cha đã phán 
với ông Gioan Tẩy Giả : Ngươi thấy Thần Khí xuống 
và ngự trên ai,  thì người đó là Đấng làm phép rửa 
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trong  Thánh  Thần.  Ông  Gioan  đã  làm  chứng  về 
Người rằng : Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ 
trời xuống và ngự trên Người.  Nhưng tại sao Thần 
Khí lại như chim bồ câu ngự xuống, nếu không phải 
để bạn nhìn thấy, để bạn hiểu rằng chim bồ câu ngày 
xưa mà ông Nôê, người công chính đã thả ra khỏi tàu, 
là hình ảnh của chim bồ câu này, và để bạn nhận ra đó 
là hình bóng báo trước bí tích thánh tẩy ? 

Bạn còn phải nghi ngờ gì nữa, vì trong Tin Mừng, 
Chúa Cha đã công khai lên tiếng với bạn rằng : Đây 
là Con yêu dấu của Ta hài lòng về Người ; Chúa Con 
đã lên tiếng khi Thánh Thần lấy hình chim bồ câu 
ngự  xuống  trên  Người  ;  Chúa  Thánh  Thần  đã  lên 
tiếng khi Người lấy hình chim bồ câu ngự xuống ; 
thánh vương Đavít  cũng đã lên tiếng :  Tiếng Chúa 
vang rền trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho 
sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. 
Ngoài ra, Kinh Thánh còn làm chứng cho bạn rằng 
nhờ lời cầu xin của ông Ghítôn mà lửa từ trời đã sa 
xuống, và cũng nhờ lời cầu xin của ngôn sứ Êlia mà 
lửa đã được phóng xuống để thánh hiến hy lễ. 

Vậy bạn đừng xét đến công lao của con người linh 
mục, nhưng hãy xét đến chức vụ của các ngài. Nếu 
bạn quý trọng công lao, như bạn từng quý trọng công 
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lao của ngôn sứ Êlia, thì bạn cũng hãy trân trọng công 
lao của thánh Phêrô hoặc thánh Phaolô là những vị đã 
nhận được bí tích này từ Chúa Kitô để truyền lại cho 
chúng  ta.  Xưa  ngọn  lửa  hữu  hình  đã  được  phóng 
xuống để những người ấy tin ; còn nay ngọn lửa vô 
hình đang hoạt động trong chúng ta là những người 
tin. Đối với những người ấy, đó là hình bóng ; còn đối 
với  chúng ta,  đó là  lời  nhắn bao.  Vậy tôi  tin  rằng 
Chúa Giêsu, Đấng các linh mục khẩn cầu, đang hiện 
diện, vì Người đã nói : Ở đâu có hai ba người họp lại 
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ, phương 
chi ở nơi có Hội Thánh, ở nơi có các bí tích thì ở đó 
Chúa càng đoái thương hiện diện. 

Vậy bạn đã xuống giếng rửa tội. Bạn hãy nhớ lại điều 
bạn đã trả lời : bạn tin vào Chúa Cha, tin vào Chúa 
Con, tin vào Chúa Thánh Thần. Bạn đã không nói : 
Tôi tin vào Đấng lớn hơn, vào Đấng nhỏ hơn, vào 
Đấng cuối cùng ; nhưng bạn đã lên tiếng cam kết mà 
tự buộc mình tin  vào Chúa Con y hệt  như tin  vào 
Chúa Cha, và tin vào Chúa Thánh Thần y hệt như tin 
vào Chúa Con,  chỉ  trừ  điều  này là  bạn phải  tuyên 
xưng vào thập giá của một mình Chúa Giêsu mà thôi.

Xướng đáp Mt 3,11 ; Is 1,16.17.18
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X Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không 
đáng xách dép cho Người ;
* Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh 
Thần và lửa.
Đ Chúa phán : Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm 
điều thiện. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…



MỤC LỤC

THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 V 20,19.1523.29.3438
Vua Akháp tử trận

Con người nghe lời Chúa mà bịt mắt bưng tai là tự 
mình giết mình. Đó là bài học có thể rút ra từ cái chết 
của  vua  A kháp.  Còn  bổn  phận  của  người  nói  lời 
Chúa là phải trung thành,  không tìm cách làm vừa 
lòng người ta, cũng không tìm cách sửa đổi sứ điệp 
hay nói cho nhẹ đi vì bất cứ một thứ ý thức hệ nào đó 
của con người.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 2. 
1 Suốt ba năm, không có giao tranh giữa Aram và 
Ítraen.2 Năm thứ ba, Giơhôsaphát, vua Giuđa, xuống 
thăm  vua  Ítraen.3  Vua  Ítraen  nói  với  bề  tôi  mình 
rằng : "Các ngươi biết : Ramốt Galaát là của chúng ta, 
thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua 
Aram."4 Rồi vua nói với vua Giơhôsaphát : "Ngài có 
đi  tấn  công  Ramốt  Galaát  với  tôi  không  ?  "  Vua 
Giơhôsaphát nói với vua Ítraen : "Tôi cũng làm như 
ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng 
như ngựa của ngài." 
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5 Nhưng vua Giơhôsaphát nói với vua Ítraen : "Hôm 
nay, xin ngài thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa."6 
Vua Ítraen  tập  họp  các  ngôn  sứ,  khoảng  bốn  trăm 
người,  và nói với họ :  "Ta có phải đi  đánh Ramốt 
Galaát không hay là phải ngưng lại ? " Họ thưa : "Xin 
vua  cứ  lên,  Chúa  sẽ  trao  thành  ấy  vào  tay  vua."7 
Nhưng vua Giơhôsaphát nói : "Ở đây không có ngôn 
sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông 
thỉnh  vấn cho hay sao ?  "8  Vua Ítraen  trả  lời  vua 
Giơhôsaphát : "Còn một người nữa chúng ta có thể 
nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta, 
vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ 
toàn  điều  dữ.  Đó là  Mikhagiơhu,  con  của  Gimla." 
Vua Giơhôsaphát nói : "Đức vua đừng nói như vậy."9 
Vua Ítraen gọi một hoạn quan tới và bảo : "Mau đưa 
Mikhagiơhu, con của Gimla, đến đây." 

15 Rồi  ông vào gặp vua,  vua  nói  với  ông :  "Này, 
Mikhagiơhu, chúng ta có nên đi đánh Ramốt Galaát 
không, hay là ngưng lại ? " Ông thưa với vua : "Xin 
vua cứ lên, vua sẽ gặp may. Đức Chúa sẽ trao thành 
ấy vào tay vua."16 Vua liền nói với ông : "Đã bao 
lần, ta thề buộc ngươi là, nhân danh Đức Chúa, ngươi 
chỉ được nói thật với ta ?"



MỤC LỤC

17 Ông Mikhagiơhu mới nói : "Tôi đã thấy toàn thể 
Ítraen tán loạn trên núi như chiên không người chăn 
Đức Chúa phán : chúng không còn chủ nữa. Ai nấy 
hãy về nhà bình an ! " 

18  Vua  Ítraen  nói  với  vua  Giơhôsaphát  :  "Tôi  đã 
chẳng nói với ngài rằng : ông ta không hề tiên báo 
cho tôi điều may, mà chỉ toàn điều rủi đó sao ? "19 
Ông Mikhagiơhu lại nói : "Vì thế, hãy nghe lời Đức 
Chúa : tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai, và toàn 
thể  đạo  thiên  binh  đứng  chầu  Người  ở  hai  bên  tả 
hữu.20 Và Đức Chúa phán : "Ai sẽ dụ Akháp tiến lên, 
cho nó gục ngã tại Ramốt Galaát ? Và kẻ nói thế này, 
người nói thế kia.21 Bấy giờ thần khí xuất hiện, đứng 
trước Đức Chúa và nói : "Tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi 
thần khí : "Bằng cách nào ?”22 Thần khí đáp : "Tôi sẽ 
xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả 
các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán : "Ngươi 
sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và 
làm như thế.23 Này Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá 
trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì 
Đức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua." 

29 Vua Ítraen và Giơhôsaphát, vua Giuđa, lên Ramốt 
Galaát. 
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34 Một người giương cung bắn đại, lại trúng ngay vua 
Ítraen vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người 
đánh xe : "Quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường, vì 
ta đã bị thương."35 Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên 
ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe, đối diện 
với quân Aram, và đến chiều thì vua chết ; máu từ vết 
thương chảy cả vào lòng xe.36 Lúc mặt trời lặn, có 
tiếng kêu vang lên khắp trại rằng : "Ai nấy về thành 
mình, ai nấy về xứ mình !37 Vì vua đã chết ! " Họ 
đưa vua về Samari và chôn cất vua tại đó.38 Người ta 
xối nước rửa xe, cạnh hồ nước ở Samari ; chó liếm 
máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như 
lời Đức Chúa đã phán.

Xướng đáp Gr 29,8.9.11 ; Dt 18,18
X Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn 
sứ đang ở gữa các ngươi, bởi vì chúng nhân danh Ta 
mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi.
* Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các 
ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa.
Đ Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những 
lời của Ta trong miệng ngườí ấy. *

Bài đọc 2
Bài giáo huấn về các nghi thức sau bí tích thánh 
tẩy
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Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.
Sau nghi thức thánh tẩy, bạn lên đứng trước vị tư tế. 
Bạn hãy suy xét việc gì xảy ra sau đó. Há chẳng phải 
là điều vua Đavít đã nói như thế này sao ? Như dầu 
quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ trên đầu Aron. 
Đó chính là dầu thơm mà vua Salômôn đã nói đến. 
Tên anh là dầu thơm man mác toả lan, thảo nào các 
thếu nữ mê say níu kéo. Lạy Chúa Giêsu, ngày nay có 
biết bao tâm hồn được đổi mới đang yêu mến Ngài để 
tận hưởng hương thơm phục sinh. Họ nói : Xin lôi 
kéo chúng con chạy theo Ngài. Áo Ngài thơm nức, 
chúng con sẽ chạy theo. 

Vì sao thế ? Thiết tưởng người khôn thì biết mở mắt 
nhìn  :  Vì  dầu  quý  chảy  xuống  râu  nghĩa  là  chảy 
xuống tuổi xuân tươi đẹp ; dầu quý chảy xuống râu 
ông Aharon để bạn nên giống nòi được tuyển chọn, 
nên hàng tư tế và dân riêng quý giá của Người. Quả 
vậy, tất cả chúng ta được xức dầu ơn thiêng để trở 
thành vương quốc và hàng tư tế của Thiên Chúa. 

Sau khi bạn lãnh nhận áo trắng. Đó là dấu chỉ bạn trút 
bỏ áo tội lỗi và mặc lấy áo tinh tuyền như ngôn sứ đã 
nói : Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy 
con, con sẽ được tinh tuyền ; xin rửa con cho sạch, 
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con sẽ trắng hơn tuyết. Thật vậy, ai chịu phép rửa thì 
được thanh tẩy theo cả luật cũ lẫn Tin Mừng. Theo 
luật cũ, vì ông Môsê đã dùng búi hương thảo rảy máu 
chiên. Theo Tin Mừng, vì áo Chúa Kitô đã nên trắng 
như tuyết khi Người cho thấy vinh quang Phục Sinh 
qua biến cố hiển dung trong Tin Mừng. Còn nên trắng 
hơn tuyết chính là được tha tội lỗi. Vì thế, Chúa đã 
dùng ngôn sứ Isaia mà phán : Tội các ngươi dầu có đỏ 
như son, Ta cũng sẽ làm cho ra trắng như tuyết. 

Một khi đã mang trên mình tấm áo đã lãnh nhận trong 
phép Rủa tái sinh, Hội Thánh nói lên lời của người 
yêu trong Diễm Ca : Này các thiếu nữ Giêrusalem, da 
tôi đen nhưng nhan sắc mặn mà. Đen, vì thân phận 
con người yếu đuối ; nhan sắc mặn mà, nhờ ân sủng. 
Đen bởi vì gồm tội nhân ; nhan sắc mặn mà nhờ bí 
tích  đức  tin.  Nhìn  thấy  áo  trắng,  các  thiếu  nữ 
Giêrusalem kinh ngạc kêu lên : Người đang tiến lên 
kia là ai mà trắng thế ? Cô nàng vốn đen sao bỗng 
nhiên lại trắng ? 

Như bạn đọc thấy trong sách ngôn sứ Dacaria, Đức 
Kitô đã phải mặc lấy áo dơ bẩn vì Hội Thánh. Vậy 
khi Người thấy Hội Thánh mặc áo trắng, hoặc thấy 
linh hồn trong sạch và được thanh tẩy nhờ phép Rửa 
tái sinh, thì Người nói : Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, 
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sao đẹp quá  !  Đôi  mắt  nàng tựa  bồ câu xinh  đẹp. 
Chúa Thánh Thần đã lấy hình dạng bồ câu khi từ trời 
ngự xuống. 

Vì thế, bạn hãy nhớ rằng bạn đã lãnh nhận dấu ấn 
thiêng liêng là Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, 
thần khi mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết 
và kính sợ Đức Chúa. Bạn hãy giữ lấy những gì bạn 
đã lãnh nhận. Thiên Chúa đã ghi dấu trên bạn, Chúa 
Kitô đã tăng sức và ban Thần Khí  làm bảo chứng 
trong lòng bạn như bạn đã nghe đọc trong thư thánh 
Tông Đồ.

Xướng đáp Ep 1,1314 ; 2 Cr 1,2122
X Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, 
Đấng Thiên Chúa đã hứa. Người là bảo chứng phần 
gia nghiệp của chúng ta,
*  chờ  ngày  dân  riêng  của  Thiên  Chúa  được  cứu 
chuộc.
Đ Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, Người cũng 
đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng 
chúng ta làm bảo chứng. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
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xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Sb 20,19.1324
Vua  Giơhôsaphát  được  Thiên  Chúa  thương  trợ 
giúp.

Một  trong  những  vua  trung  thành  với  Thiên  Chúa 
dưới thời ngôn sứ Êlia, đó là Giơhôsaphát. Sau này 
các vua Êdêkia và Giôsia cũng vậy. Trong một tình 
thế  nguy  kịch,  chính  nhờ đức tin  và  tinh  thần cầu 
nguyện của mình mà vua được Thiên Chúa thương 
trợ giúp.

Lời Chúa trong sách Sử biên niên quyển 2. 
1 Sau đó, con cái Môáp và con cái Ammon, có những 
người  Maôn  đi  theo,  đến  gây  chiến  với  vua 
Giơhôsaphát.2 Người ta báo tin cho vua Giơhôsaphát 
rằng : "Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ 
Êđôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khátxôn 
Tama, tức là Ên Gheđi." 

3 Vua Giơhôsaphát hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm 
Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Giuđa ăn chay.4 Dân 
Giuđa tập họp lại  kêu cầu Đức Chúa. Từ khắp các 
thành  của  Giuđa,  người  ta  cũng  đến  kêu  cầu  Đức 
Chúa.5 Vua Giơhôsaphát đứng giữa cộng đoàn Giuđa 
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và Giêrusalem trong Đền Thờ của Đức Chúa, trước 
sân mới,6 và cầu nguyện : "Lạy Đức Chúa là Thiên 
Chúa tổ  tiên  chúng con,  chẳng phải  Ngài  là  Thiên 
Chúa vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các dân các 
nước,  nắm trong tay sức mạnh và uy quyền,  khiến 
không ai  địch nổi Ngài đó sao ?7 Lạy Thiên Chúa 
chúng con, chẳng phải Ngài là Đấng đã đuổi cư dân 
xứ này, bắt nhường chỗ cho Ítraen dân Ngài và ban 
đất ấy cho dòng dõi Ápraham, bạn thân của Ngài đến 
muôn đời đó sao ?8 Chính trên đất đó mà họ đã cư 
ngụ, đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Họ nói :9 
"Nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng 
phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con sẽ đứng 
trước  Đền  Thờ  này,  trước  nhan  Ngài  đây,  vì  đây 
chính là nơi danh Ngài ngự. Trong cơn cùng khốn, 
chúng con sẽ kêu lên Ngài, Ngài sẽ lắng nghe và cứu 
giúp chúng con. 

13 Toàn thể dân Giuđa,  kể cả đàn bà con trẻ,  đều 
đứng trước nhan Đức Chúa.14 Bấy giờ,  giữa  cộng 
đoàn, thần khí Đức Chúa xuống trên ông Giakhadiên 
con ông Dơkhácgiahu, cháu ông Bơnagia, ông này là 
con ông Giơyên, cháu ông Máttangia ; Giakhadiên là 
một thầy Lêvi trong hàng con cháu ông Axáp.15 Ông 
nói  :  "Toàn  thể  Giuđa,  dân  cư  Giêrusalem và  vua 
Giơhôsaphát, xin lắng tai nghe ! Đức Chúa phán với 
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các ngài như sau : "Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp 
đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này 
không  phải  của  các  ngươi,  nhưng  là  của  Thiên 
Chúa.16 Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng ; chúng 
sẽ đi lên theo triền dốc Xít và các ngươi sẽ gặp chúng 
ở cuối con suối đối diện với sa mạc Giơruên.17 Trong 
trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh 
bất động mà xem Đức Chúa, Đấng ở với các ngươi, 
sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai hãy ra 
đón chúng, và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi." 

18 Vua Giơhôsaphát sấp mặt xuống đất và toàn thể 
Giuđa cùng dân cư Giêrusalem phủ phục trước Đức 
Chúa  mà  thờ  lạy.19  Các  thầy  Lêvi  con  cháu  ông 
Cơhát và con cháu ông Côrắc đứng lên lớn tiếng ca 
tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen. 

20 Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơcôa. 
Trong khi họ đi như thế, vua Giơhôsaphát đứng ra và 
nói : "Giuđa và dân cư Giêrusalem hãy nghe ta : Đức 
Chúa  là  Thiên  Chúa  các  ngươi,  cứ  tin  tưởng  vào 
Người, các ngươi sẽ tồn tại ; cứ tin lời các ngôn sứ 
của Người, các ngươi sẽ chiến thắng."21 Sau khi hội 
ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen 
Đức Chúa. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước 
quân binh vừa hát  :  "Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì 
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muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương."22 Khi 
họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Đức Chúa gây 
mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Ammon, quân Môáp 
và dân vùng núi Xêia đang tiến đánh Giuđa. Thế là 
chúng bị thảm bại.23 Con cái Ammon và Môáp nổi 
lên chống lại dân cư vùng núi Xêia để tru diệt và quét 
sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái 
Ammon và Môáp lại giúp nhau tự huỷ diệt. 

24 Khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa 
mạc được, quân Giuđa quay nhìn đám đông, liền thấy 
tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót.

Xướng đáp Ep 6,12.14 ; 2 Sb 20,17
X Chúng ta  chiến đấu không phải  với  phàm nhân, 
nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những 
bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh 
quái ác chốn trời cao.
* Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý.
Đ Cứ án binh bất  động mà xem Đức Chúa sẽ giải 
thoát các ngươi như thế nào. *

Bài đọc 2
Dạy các tân tòng về phụng vụ Thánh Thể
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.
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Sau khi được thanh tẩy, các tân tòng rạng rỡ trong 
những dấu hiệu riêng biệt. Họ tiến lên bàn thờ Chúa 
Kitô, vừa đi vừa nói : Con sẽ bước lên bàn thờ Thiên 
Chúa, nguồn vui của lòng con. Một khi đã rũ sạch 
những sai làm xưa kia như rũ bỏ chiếc áo cũ, nên mới 
mẻ trẻ trung tựa chim bằng, họ mau mắn bước lên dự 
tiệc thánh bởi trời. Khi đến và thấy bàn thánh đã sẵn 
sàng, ho liền kêu lên : Chúa đã dọn sẵn cho con bữa 
tiệc. Vua Đavít đã nói thay họ : Chúa là mục tử chăn 
dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh 
tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 
ước trong lành. Rồi sau đó : Dầu qua lũng âm u, con 
sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng ngài 
bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con 
bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xức 
đượm dầu thơm, ly rượu con tràn đầy chan chứa. 

Lạ lùng thay, Thiên Chúa mưa manna xuống cho các 
tổ phụ. Ngày ngày các ngài được lương thực bởi trời 
nuôi dưỡng. Vì thế, Kinh Thánh nói : Kẻ phàm nhân 
được ăn bánh thiên thần. Tuy nhiên, những người ăn 
bánh ấy đều đã chết trong sa mạc. Nhưng lương thực 
bạn dùng đây là bánh hằng sống từ trời xuống, sẽ đem 
lại sức sống vĩnh cửu. Ai ăn bánh này, không bao giờ 
phải chết, vì đây chính là thân mình Đức Kitô. 
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Bây giờ bạn nghĩ xem : manna nuôi các thiên thần 
hay thịt máu Đức Kitô vốn là thân mình đem lại sự 
sống,  bên  nào  cao  trọng  hơn  ?  Manna  kia  từ  trời 
xuống,  còn bánh này thuộc về Chúa các  tầng trời. 
Manna kia sẽ hư nếu để đến hôm sau, còn bánh này 
không thể hư được. Ai cung kính lãnh nhận bánh này 
thì không thể nếm mùi hư nát. Từ tảng đá, nước đã 
vọt ra cho người Hípri ; từ Đức Kitô, máu đã tuôn 
trào cho bạn. Nước đã làm cho họ đã khát một giờ, 
còn máu Đức Kitô làm cho bạn thoả thuê muôn thuở. 
Người Do Thái uống rồi lại khát, còn bạn đã uống là 
không thể khát nữa. Xưa chỉ là hình bóng, nay mới là 
thực tại. 

Nếu cái mà bạn thán phuc chỉ là hình bóng, còn thực 
tại làm nên hình bóng mà bạn thán phục đó sẽ lớn lao 
biết chừng nào ! Muốn biết những gì đã xảy ra thời 
các tổ phụ xưa chỉ là hình bóng, bạn hãy nghe thánh 
Phaolô nói đây : Họ cùng uống nước chảy ra từ tảng 
đá vẫn đi  theo họ.  Tảng đá ấy chính là  Đức Kitô. 
Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, 
bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự 
việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta. Giờ 
đây, bạn đã biết những gì là cao trọng hơn : ánh sáng 
hơn bóng tối, thực tại hơn hình bóng, thân mình của 
Đấng làm nên manna hơn manna bởi trời.
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Xướng đáp x. 1 Cr 10,12.11.34 
X Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ, tất 
cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong 
lòng biển, để theo ông Môsê.
* Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học 
cho chúng ta. 
Đ Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng 
uống một thức uống linh thiêng. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 V 2,115
Ngôn sứ Êlia được Thiên Chúa đem đi

Trong lịch sử mặc khải, việc ông Êlia được đem đi là 
một mốc quan trọng. Đối với các tác giá thánh vịnh, 
biến cố trên đây là nền tảng niềm hy vọng của các bạn 
hữu của Thiên Chúa, đó là thoát khỏi cái chết vốn là 
số phận chung của mọi người. Điều này chuẩn bị cho 
niềm tin vào sự sống lại. Các ngôn sứ sẽ dựa vào biến 
cố trên đây mà hy vọng ông Êlia sẽ trở lại dọn đường 
cho Đấng Mêsia. Chúa Giêsu quả quyết rằng : Gioan 
Tẩy Giả đã thực hiện sứ mạng đó.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 2. 
1 Vào thời Đức Chúa đem ông Êlia lên trời trong cơn 
gió lốc, ông Êlia và ông Êlisa rời Ghingan.2 Ông Êlia 
nói với ông Êlisa : "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa 
sai  thầy đến Bết Ên."  Nhưng ông Êlisa  thưa :  "Có 
Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con 
xin thề sẽ không bỏ thầy ! " Rồi các ông đi xuống Bết 
Ên.3 Các anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Êlisa 
và nói : "Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ 
đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông ? " Ông 
nói : "Tôi cũng biết chứ, im đi ! "4 Ông Êlia bảo ông : 
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"Này Êlisa, xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đi 
Giêrikhô."  Nhưng ông  Êlisa  thưa  :  "Có Đức  Chúa 
hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ 
không bỏ thầy ! " Và các ông đã đến Giêrikhô.5 Các 
anh em ngôn sứ ở Giêrikhô đến gần ông Êlisa và nói : 
"Ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy 
của ông lên cao, ngay trên đầu ông ? " Ông nói : "Tôi 
cũng biết chứ, im đi ! "6 Ông Êlia bảo : "Xin anh ở lại 
đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giođan." Nhưng 
ông thưa : "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang 
sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy ! " Rồi cả hai 
ông cùng đi. 

7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng 
xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ 
sông  Giođan.8  Ông  Êlia  lấy  áo  choàng  của  mình, 
cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai 
ông đã đi qua ráo chân.9 Vậy, khi đã đi qua, ông Êlia 
nói với ông Êlisa : "Anh cứ xin đi : thầy có thể làm gì 
cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh ? " 
Ông Êlisa nói : "Xin cho con được hai phần thần khí 
của thầy ! "10 Ông Êlia đáp : "Anh xin một điều khó 
đấy ! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa 
anh,  thì  sẽ  được  như  thế  ;  bằng  không,  thì  không 
được."11 Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này 
một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa 
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tách hai người ra. Và ông Êlia lên trời trong cơn gió 
lốc.12 Thấy thế, ông Êlisa kêu lên : "Cha ơi ! Cha ơi ! 
Hỡi  chiến  xa  và  chiến  mã  của  Ítraen  !  "  Rồi  ông 
không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và 
xé ra làm hai mảnh.13 Ông lượm lấy áo choàng của 
ông Êlia rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông 
Giođan. 

14 Ông lấy áo choàng của ông Êlia đã rơi xuống mà 
đập xuống nước và nói : " Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ông Êlia ở đâu ? " Ông đập xuống nước, nước rẽ ra 
hai bên, và ông Êlisa đi qua.15 Các anh em ngôn sứ 
Giêrikhô thấy ông ở đằng xa thì nói : "Thần khí của 
ông Êlia đã ngự xuống trên ông Êlisa." Họ đến đón 
ông và sụp xuống đất lạy ông.

Xướng đáp Ml 3,2324 ; Lc 1,15.17
X Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước 
khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh 
hoàng ;
* nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và 
đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông.
Đ Gioan sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ đi trước 
mặt Người,  đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ 
Êlia. *
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Bài đọc 2
Lời Đức Kitô làm nên bí tích bạn lãnh nhận
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về 
các mầu nhiệm.

Chúng ta  biết  ân  sủng  tác  động  mạnh  hơn  tính  tự 
nhiên. thế mà ta vẫn coi trọng lời cầu chúc của ngôn 
sứ trong Cứu Ước như là ân sủng. Nếu lời cầu chúc 
của  con  người  có  sức  mạnh  làm  thay  đổi  tính  tự 
nhiên, thì chúng ta phải nói gì về chính việc Thiên 
Chúa thánh hoá khi Người dùng lời của Chúa Kitô là 
Đấng Cứu Thế mà tác động ? Bởi lẽ lời Đức Kitô làm 
nên bí tích bạn lãnh nhận. Nếu lời của ngôn sứ Êlia 
khiến được lửa từ trời xuống, thì lời của Đức Kitô 
không có sức biến đổi bản chất bánh rượu hay sao ? 
Trong công trình sáng tạo toàn thể vũ trụ,  bạn đọc 
thấy những lời này : Vì Người đã phán, và muôn vật 
xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. 
Vậy  lời  của  Đức  Kitô  vốn  đã  có  thể  tạo  dựng  từ 
không mà có, lại  không thể biến vật này thành vật 
khác hay sao ? Quả vậy, sáng tạo ra các sự vật mới 
còn khó hơn biến đổi bản chất các sự vật. 

Chúng ta lý luận để làm gì ? Hãy lấy Đức Kitô làm 
trường hợp điển hình và dựa trên mầu nhiệm Nhập 
Thể mà củng cố lòng tin vào bí tích Thánh Thể. Chúa 
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Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, phải chăng là theo tiến 
trình tự  nhiên ? Theo luật  tự nhiên,  người  nữ phải 
phối  hợp  với  người  nam  mới  sinh  con.  Vậy  Đức 
Trinh Nữ đã sinh con, rõ ràng là sự kiện ngoài luật tự 
nhiên. Và thân mình Chúa Kitô mà chúng ta làm cho 
hiện diện trên bàn thờ lại chính là thân mình sinh ra 
bởi Đức Trinh Nữ. Sao giờ đây, bạn lại tìm luật tự 
nhiên cho thân mình Chúa Giêsu Kitô, khi mà chính 
Người  đã  sinh  ra  bởi  Đức  Trinh  Nữ ngoài  luật  tự 
nhiên ? Thân xác chịu đóng đinh và mai táng quả là 
thân xác thật của Đức Kitô. Vậy bí tích này thật sự là 
bí tích của thân xác Người. 

Chính  Chúa  Giêsu  tuyên  bố  :  Đây  là  Mình  Thầy. 
Trước lời chúc tụng tạ ơn của Chúa, đó là cái khác ; 
còn sau lời hiến thánh, thì lại là thân mình Người. Về 
máu của mình,  Người cũng nói như thế.  Trước lời 
hiến thánh, đó là cái khác ; còn sau lời hiến thánh thì 
lại  là  Máu Người.  Và bạn thưa :  “Amen” nghĩa là 
“Đúng vậy.” Điều miệng nói bên ngoài, lòng trí bên 
trong phải công nhận. Điều ngôn từ diễn tả, tâm hồn 
phải cảm mến. 

Nhận ra ơn cao cả này, Hội Thánh khuyên nhủ con 
cái và bạn hữu hãy chạy đến tham dự các bí tích. Hội 
Thánh nói : Ăn đi, mời các bạn, uống đi, uống cho 
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sau, các bạn thân mến hỡi. Còn chúng ta ăn gì, uống 
gì,  thì  ở  chỗ khác  trong  Kinh Thánh,  Chúa Thánh 
Thần dùng vị ngôn sứ mà nói với bạn : Hãy nghiệm 
xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn 
náu bên Người. Đức Kitô hiện diện trong bí tích này, 
vì đây là thân mình Người.  Vậy của ăn này không 
phải là để nuôi thân xác mà để nuôi linh hồn. Thế nên 
thánh Phaolô  cũng nói  về  hình bóng tiên  báo thần 
lương này như sau : Tất cả cha ông chúng ta … cùng 
ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả uống một thức uốn 
linh thiêng. Quả vậy, thân mình của Thiên Chúa là 
linh thiêng. Thân mình của Đức Kitô là thần mình của 
Thần Khí Thiên Chúa, vì Đức Kitô là thần khí như lời 
Kinh Thánh : “Đấng Kitô là thần khí trước mặt chúng 
ta.” Trong thư của thánh Phêrô, ta cũng đọc thấy rằng 
: Đức Kitô đã chết vì anh em. Sau hết của ăn này tăng 
thêm nghị lực cho tâm hồn chúng ta, và thức uống 
này làm phấn khởi lòng người như tác giả thánh vịnh 
đã nói.

Xướng đáp Mt 26,26 ; x. G 31,31
X Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời 
chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói :
* "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."
Đ Những người trong lều tôi đã nói : "Ai cho ta ăn 
thịt thoả thuê ?" *
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Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý 
của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, 
xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết 
tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích 
hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Dẫn vào thư 2 gửi tín hữu Côrintô 

Thư 2 gửi tín hữu Côrintô nhằm mục đích đáp ứng  
một hoàn cảnh cụ thể. Không phải vì thế mà thư này  
ít quan trọng hơn. Thư này cho ta thấy bản lĩnh phi  
thường của thánh Phaolô. Con người của thánh nhân  
được bộc lộ trong thư đó cách tự nhiên, không màu  
mè. Ta thấy người khi mềm khi cứng, có lúc táo bạo,  
có lúc e dè, hãnh diện, rồi khiêm tốn, một con người  
đáng thương, yếu nhược vì thử thách, vì bệnh hoạn,  
nhưng  lại  mạnh  bằng  chính  sức  mạnh  của  Thiên  
Chúa. 
Ta không biết  rõ bối  cảnh của thư này,  vì  vậy có  
nhiều  chuyện  tác  giả  chỉ  nói  bóng  nói  gió,  và  ta  
không hiểu được. Tuy nhiên, ta cũng có thể sắp xếp  
lại các sự việc như sau : Lá thư thứ nhất của thánh  
Phaolô đã không thể giải quyết hết mọi vấn đề của  
cộng  đoàn  Côrintô  trẻ  trung  và  bướng  bỉnh.  Các  
cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, trong khi các đối thủ  
của thánh Phaolô, hẳn là những người gốc Dothái,  
thì có những mưu đồ đen tối. Họ đặt vấn đề về con  
người thánh nhân, về uy tín tông đồ của người, thậm 
chí về tính vô vị lợi của người nữa, Đó là lý do khiến  
thánh nhân, sau một chuyến viếng thăm không hiệu  
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quả, đã phải viết trong nước mắt một lá thư với lời lẽ  
nặng nề. Thư này không tới được chúng ta. Có thể  
các chương 1013 của thư 2 này là những mảng của  
lá thư vừa nói,  vì  trong đoạn này,  giọng điệu vừa  
mạnh mẽ vừa thống thiết tương phản với giọng tin  
tưởng của những chương đầu. Dầu sao đi nữa, lá thư  
với lời lẽ nặng nề này hẳn đã làm cho người Côrintô  
có những tình cảm tốt hơn, và trong các chương từ 1  
đến 9, thánh Phaolô mừng vui vì lòng tin tưởng mà  
một lần nữa, cộng đoàn lại đặt nơi người. Tuy nhiên,  
hình như người ta chỉ tin tưởng thánh nhân phần nào  
thôi, bằng cớ là người còn thấy cần biện minh cho  
cách xử sự của mình, và cách thức người diễn tả cho  
thấy người không hoàn toàn tin chắc mình sẽ được  
nghe theo. 
Nếu phần lớn thư này là một lời biện minh cho tác  
giả, thì chẳng phải vì thế mà kém phần quan trọng về  
mặt đạo lý. Người ta có lý do để nói rằng tư tưởng  
thánh Phaolô đầy tràn Chúa Kitô đến nỗi mỗi lúc,  
nhân  những  sự  việc  tầm  thường  trong  sứ  vụ  của  
người,  hay  những  chuyện  nhỏ  nhặt  của  đời  sống  
thường ngày, ta thấy loé lên những tư tưởng cao cả,  
sáng ngời  về  Thiên Chúa Ba Ngôi,  về  vai  trò  của  
Chúa Thánh Thần, về những đối nghịch giữa hai giao  
ước, v.v... Điều đáng ghi hơn cả là những gì thánh  
nhân đã nói về sứ vụ tông đồ, về sức mạnh của Lời  
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Chúa, về tình liên đới dẫn đến hành động của tất cả  
những người tự nhận là tín hữu Chúa Kitô.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 2 Cr 1,114
Lời kinh tạ ơn giữa bao thử thách
Thánh nhân có phải gian nan là để anh em của Người 
trong đức tin được an ủi. 
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông 
đồ gửi tín hữu Côrintô . 

1 Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ 
của Đức Kitô Giêsu,  và Timôthê là  người anh em, 
kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, cùng 
với  mọi  người  trong  dân  thánh  trong  khắp  miền 
Akhaia.2  Xin  Thiên  Chúa  là  Cha  chúng  ta  và  xin 
Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
3  Chúc  tụng  Thiên  Chúa  là  Thân  Phụ  Đức  Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân 
ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an.4 
Người luôn nâng đỡ ủi  an chúng ta trong mọi  cơn 
gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa 
nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm 
cảnh gian nan khốn khó.5 Vì cũng như chúng ta chia 
sẻ  muôn  vàn  nỗi  khổ  đau  của  Đức  Kitô,  thì  nhờ 
Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.6 
Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em 
được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, 
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thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có 
sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà 
chính chúng tôi phải chịu.7 Chúng tôi lấy làm an tâm 
về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ 
với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an 
ủi như vậy. 

8 Thật thế, thưa anh em, chúng tôi không muốn để 
anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi 
đã gặp bên Axia : chúng tôi đã phải chịu đựng quá 
mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn 
hy vọng sống nổi.9 Nhưng chúng tôi đã mang án tử 
nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi không tin tưởng 
vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho 
kẻ chết trỗi dậy.10 Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu 
chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người là Đấng 
chúng  tôi  trông  cậy,  Người  sẽ  còn  cứu  chúng  tôi 
nữa.11 Còn anh em, hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ 
giúp chúng tôi. Như vậy, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho 
chúng tôi  nhờ lời  cầu thay  nguyện giúp của  nhiều 
người ; và do đó, nhiều người sẽ cảm tạ Thiên Chúa 
vì Người đã thương chúng tôi. 

12 Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng 
tôi làm chứng rằng : chúng tôi lấy sự thánh thiện và 
chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở 
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đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi không cư xử 
theo lẽ khôn ngoan người đời,  nhưng theo ân sủng 
của Thiên Chúa.13 Thật thế, chúng tôi không viết cho 
anh em điều gì khác ngoài những điều anh em có thể 
đọc và hiểu được. Và tôi hy vọng anh em sẽ hiểu đến 
nơi đến chốn,14 như anh em đã hiểu chúng tôi phần 
nào : chúng tôi là niềm vinh dự của anh em, cũng như 
anh em là niềm vinh dự của chúng tôi trong Ngày của 
Đức Giêsu, Chúa chúng ta.

Xướng đáp Tv 93 (94),1819 ; 2 Cr 1,5
X Lạy Chúa, tình thương Ngài đã nâng đỡ con.
* Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn 
con vui sướng.
Đ Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau 
của Đức Kitô,  thì  nhờ Người,  chúng ta  cũng được 
chứa chan niềm an ủi. *

Bài đọc 2 
Không phải chỉ cần mang danh, mà phải thật sự là 
Kitô hữu 
Mở đầu thư của thánh Inhaxiô  Antiôkhia,  giám 
mục, tử đạo, gửi giáo đoàn Manhêxia. 

Tôi là Inhaxiô, cũng gọi là Thêôphôrô, kính gửi giáo 
đoàn được chúc phúc nhờ ơn Thiên Chúa Cha trong 



MỤC LỤC

Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Trong Người 
tôi gửi lời chào thăm giáo đoàn ở Manhêxia bên kia 
sông Mêanrô, và cầu chúc cho giáo đoàn được mọi sự 
lành trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô. 
Vì biết đức ái của anh em đều được điều chỉnh thật 
hoàn hảo theo ý Thiên Chúa, nên tôi vui mừng quyết 
định  ngỏ  lời  với  anh  em  trong  niềm  tin  vào  Đức 
Giêsu Kitô. Quả thế, được vinh dự mang danh rất vẻ 
vang của Đức Giêsu Kitô và đang khi bị xiềng xích, 
tôi ca ngợi các giáo đoàn. Tôi cầu chúc cho các giáo 
đoàn được kết hiệp với thân thể và tinh thần của Đức 
Giêsu Kitô là sự sống đời đời của chúng ta. Tôi cầu 
chúc cho họ được hiệp nhất với nhau trong đức tin và 
đức mến, vì đó là điều phải được coi trọng hơn ; nhất 
là tôi cầu chúc cho họ được kết hiệp với Chúa Cha và 
Đức Giêsu,  trong Người,  sau khi  đã chiiụ đựng và 
lướt thắng mọi tấn công của thủ lãnh thế gian này, 
chúng ta đạt tới Thiên Chúa. 

Tôi thật may mắn vì được gặp anh em qua đức cha 
Đama, giám mục của anh em, người đẹp lòng Thiên 
Chúa, và qua các linh mục Baxô và Apôlôniô, những 
người xứng đáng, qua thầy trợ tá Dôxiô, cộng sự viên 
của tôi. Tôi mong ước có thầy ấy luôn bên cạnh : đó 
là một con người vâng phục giám mục như vâng theo 
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ý Thiên Chúa,  và vâng lời  các linh mục như vâng 
theo luật Đức Giêsu Kitô. 
Nhưng anh em không nên lợi dụng tuổi của giám mục 
mà tỏ ra quá thân mật, trái lại phải nghĩ đến quyền 
năng của  Thiên Chúa Cha  mà  hết  lòng  trọng  kính 
người. Tôi biết có những linh mục thánh thiện không 
lạm dụng tuổi trẻ  của giám mục,  mà lại  phục tùng 
người như những kẻ khôn ngoan trong Thiên Chúa ; 
nhưng không phải phục tùng giám mục mà là phục 
tùng Đấng là Cha của Đức Giêsu Kitô và là giám mục 
của mọi người. Vậy để tôn kính Đấng yêu mến chúng 
ta, chúng ta phải thật tình vâng lời không chút giả dối, 
vì nếu ai lừa dối thì không phải là lừa dối vị giám 
mục  hữu  hình  này,  nhưng  là  cố  tình  lường  gạt  vị 
Giám mục vô hình. Bất cứ hành động nào như thế, thì 
không phải chỉ liên quan đến con người xác thịt, mà 
còn liên quan đến Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi 
điều ẩn giấu. 

Như vậy không phải chỉ cần mang danh Kitô hữu mà 
phải thật sự là Kitô hữu. Cũng thế, một số người nhắc 
đến tên giám mục, nhưng làm mọi sự như không có 
giám mục. Đối với tôi, lương tâm những người như 
thế không tốt, vì họ họp nhau mà không theo chỉ thị. 
Sự việc nào cũng đều có kết  cuộc,  và có hai  điều 
được bày ra trước mắt cùng một lúc, đó là sự chết và 
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sự sống ;  mỗi  người  sẽ  đi  tới  nơi  riêng của mình. 
Cũng vậy,  có  hai  đồng tiền  :  một  đồng của  Thiên 
Chúa, một đồng của thế gian ; mỗi người mang một 
hình ảnh riêng ; người ngoại giáo mang hình ảnh thế 
gian  này,  còn người  tín  hữu sống trong đức ái  thì 
mang hình ảnh Thiên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. 
Nếu chúng ta không sẵn sàng chết để thông phần cuộc 
thương khó của Người, thì sự sống của Người không 
ở trong chúng ta.

Xướng đáp 1 Tm 4,12.16.15
X Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn 
tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng 
trong sạch.
* Làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn 
cứu được những người nghe anh giảng dạy.
Đ Hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào 
đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. *

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính. (đứng)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
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Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
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Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 2 Cr 1,15  2,11
Thánh Phaolô thay đổi lộ trình 
Đối với thánh Phaolô, cơ hội nào cũng tốt. Người lợi 
dụng tất cả để loan báo tình thương và lòng thành tín 
của Thiên Chúa đối với con người.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông 
đồ gửi tín hữu Côrintô . 
1 15 Với lòng tin tưởng đó, tôi định đến với anh em 
trước để anh em được hưởng ân phúc lần thứ hai ;16 
rồi từ nơi anh em, tôi đi Makêđônia ; sau đó lại từ 
Makêđônia  về  với  anh  em,  để  anh  em  đưa  tôi  đi 
Giuđê.17 Dự tính như thế, phải chăng tôi đã tỏ ra nhẹ 
dạ ? Hay điều tôi dự tính là dự tính theo kiểu người 
phàm, khiến tôi vừa nói "có" lại vừa nói "không" ?18 
Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng 
tôi ! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là 
"có"  vừa  là  "không".19  Vì  Đức  Kitô  Giêsu,  Con 
Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, là Xinvanô, Timôthê 
và tôi, rao giảng cho anh em, đã không vừa là "có" 
vừa là "không", nhưng nơi Người chỉ toàn là "có".20 
Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là "có" nơi 
Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên 
"Amen"  để  tôn  vinh Thiên Chúa.21 Đấng củng cố 
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chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã xức 
dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa.22 Chính 
Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần 
Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. 

23 Phần tôi, có Thiên Chúa chứng giám, tôi xin lấy 
mạng sống mà thề rằng : chính vì nể anh em mà tôi đã 
không đến Côrintô nữa.24 Không phải là chúng tôi 
khống chế đức tin của anh em ; trái lại, chúng tôi góp 
phần tạo niềm vui cho anh em, bởi vì đức tin của anh 
em đã vững rồi.

2 1 Vậy, tôi đã quyết định không trở lại với anh em 
trong lúc ưu phiền.2 Thật thế, nếu chính tôi gây ưu 
phiền cho anh em,  thì  ai  là  người  làm cho tôi  vui 
được, nếu không phải là kẻ ưu phiền vì tôi ?3 Tôi đã 
viết trong thư như vậy là để khi đến, tôi khỏi phải ưu 
phiền vì chính những người đáng lẽ phải làm cho tôi 
vui, bởi vì đối với tất cả anh em, tôi xác tín rằng niềm 
vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh em.4 Thật 
thế, tôi đã vô cùng đau khổ, con tim se thắt, nước mắt 
chan hoà khi viết cho anh em : tôi viết không phải để 
gây ưu phiền, nhưng là để cho anh em biết tôi  hết 
lòng yêu mến anh em. 
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5 Nếu có ai đã gây ưu phiền, thì không phải là gây ưu 
phiền cho tôi, mà cho tất cả anh em, một phần nào đó 
nói thế, kẻo sợ quá lời.6 Con người đó bị số đông 
phạt như thế là đủ rồi.7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải 
tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi 
ưu phiền quá mức chăng.8 Cho nên, đối với người đó, 
tôi khuyên anh em hãy đặt tình bác ái lên trên hết.9 
Thật thế, sở dĩ tôi đã viết thư cho anh em, là để thử 
anh  em,  xem  anh  em  có  vâng  phục  về  mọi  mặt 
chăng.10 Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ 
cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ trong trường hợp 
phải tha thứ, thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức 
Kitô,11 kẻo chúng ta bị Xatan phỉnh gạt, vì chúng ta 
không lạ gì ý đồ của nó.

Xướng đáp 2 Cr 1,2122 ; x. Đnl 5,2.4
X Đấng củng cố chúng tôi  cùng với  anh em trong 
Đức Kitô và đã xức dầu cho chúng ta,  Đấng ấy là 
Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên 
chúng ta,
* và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Đ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã lập một giao 
ước với chúng ta ; Người đã phán với chúng ta mặt 
đối mặt. *

Bài đọc 2 
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Chỉ có một  lời  nguyện,  một hy vọng trong đức ái, 
trong niềm vui thánh thiện 
Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, 
tử đạo, gửi giáo đoàn Manhêxia.

Vì qua các nhân vật nói trên, tôi nhìn thấy và yêu mến 
cộng đoàn anh em trong đức tin, nên tôi khuyên anh 
em hãy ra sức làm mọi việc trong tinh thần hoà hợp 
của Thiên Chúa, dưới quyền chủ toạ của giám mục 
thay thay thế Thiên Chúa và các linh mục thay thế 
Tông đồ đoàn, cùng các trợ tá mà tôi rất thương mến 
là  những người  đã nhận được thừa tác  vụ do Đức 
Giêsu Kitô giao phó, Đấng đã có từ trước muôn thuở 
nơi  Chúa Cha và đã xuất hiện vào thời  cuối cùng. 
Vậy, sau khi đã sống theo những thói tục lành thánh, 
anh em hãy kính trọng lẫn nhau, đừng ai nhìn người 
lân cận theo con mắt xác thịt, mà phải luôn yêu mến 
nhau trong Đức Giêsu Kitô. Anh em không được làm 
điều gì có thể gây chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy 
hiệp nhất với giám mục và các vị lãnh đạo, để làm mô 
hình chứng tỏ có đời sống bất diệt. 

Vậy,  như Chúa đã  không bao  giờ  làm gì,  hoặc  tự 
mình hoặc qua các Tông đồ, mà không có Chúa Cha 
và không kết hiệp mật thiết  với Người,  thì anh em 
cũng đừng làm gì  mà  không có giám mục  và  linh 
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mục. Đừng biện bạch mà cho việc làm riêng lẻ của 
anh em là hợp lý, nhưng phải đoàn kết với nhau để có 
chung một lời nguyện, một lời cầu, một lòng trí, một 
hy vọng trong đức ái, trong niềm vui thánh thiện ; chỉ 
có một Đức Giêsu Kitô, Đấng cao trọng hơn hết. Mọi 
người hãy chạy như thể chạy vào một đền thờ duy 
nhất của Thiên chúa, như thể đến một bàn thờ duy 
nhất, đến cùng Đức Giêsu Kitô duy nhất là Đấng phát 
xuất từ Chúa Cha duy nhất, hằng ở cùng Chúa Cha 
duy nhất và đã trở về với Người. 

Anh em đừng để cho mình bị huyễn hoặc vì những 
học thuyết xa lạ và những truyện cổ tích hoang đường 
vô  bổ.  Quả  thật,  nếu  chúng  ta  còn  sống  theo  luật 
Dothái, thì phải thú nhận rằng mình đã không nhận 
lãnh ân sủng. Các ngôn sứ của Thiên Chúa đã sống 
theo Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế mà các ngài đã bị 
ngược đãi. Được chính Thiên Chúa ban ơn linh hứng, 
các ngài đã làm cho những kẻ không tin xác tín rằng 
có một Thiên Chúa duy nhất đã tỏ mình ra qua Con 
của Người là Đức Giêsu Kitô, Lời của Chúa Cha đã 
từ cõi thinh lặng mà đi ra, và trong hết mọi sự đã làm 
đẹp lòng Chúa Cha, Đấng đã sai Người. 

Vậy những ai đã sống trong chế độ lề luật cũ, thì nay 
đã có niềm hy vọng mới, vì không còn giữ ngày sabát 
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nữa,  nhưng  sống  theo  tinh  thần  ngày  của  Chúa  là 
ngày mà sự sống của chúng ta đã bừng lên nhờ Người 
và nhờ cái chết của chính Người. Một số người phủ 
nhận mầu nhiệm đó, còn chúng ta thì nhờ mầu nhiệm 
đó, đã lãnh nhận đức tin và kiên trì chịu đựng để được 
công nhận là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, bậc thầy 
duy nhất của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể sống 
mà không có Người ? Ngay cả các ngôn sứ xưa, vì là 
môn đệ của Người theo tinh thần, cũng đã chờ đợi 
Người như bậc thầy. Vì thế, Đấng mà các ngài đợi 
trông đang khi sống chính trực, đã cho các ngài được 
chỗi dậy từ trong kẻ chết, khi Người ngự đến.

Xướng đáp 1 Pr 3,8.9 ; Rm 12,10.11
X Anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, 
hãy thương yêu nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu 
và khiêm tốn,
* vì  anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để 
thừa hưởng lời chúc phúc.
Đ Anh em hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, 
coi người khác trọng hơn mình và sốt sắng phục vụ 
Chúa. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
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lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…

THỨ BA

Bài đọc 1 2 Cr 2,12  3,6
Thánh Phaolô có sứ mạng phục vụ Giao Ước Mới 
Phục vụ Thần Khí quả là một sứ mạng cao cả : thánh 
Phaolô biết rõ điều đó.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông 
đồ gửi tín hữu Côrintô . 

2 12 Khi tôi đến Tơroa rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, 
dù cửa đã mở cho tôi để làm việc Chúa,13 nhưng tôi 
vẫn không yên lòng, vì không gặp Titô, người anh em 
của  tôi.  Tôi  từ  giã  những  người  ở  đó  để  đi 
Makêđônia. 

14 Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham 
dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô, tạ ơn Người là 
Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức 
Kitô, như hương thơm, lan toả khắp nơi.15 Vì chúng 
tôi  là  hương thơm của  Đức  Kitô  dâng  kính  Thiên 
Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như 
những kẻ bị hư mất.16 Đối với những người bị hư 
mất, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong ; nhưng 
đối với những người được cứu độ, chúng tôi  lại là 
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hương sự sống đưa đến sự sống. Nhưng ai là người có 
khả  năng  thực  hiện  những  điều  ấy  ?17  Thật  thế, 
chúng  tôi  không  phải  như  nhiều  người,  những  kẻ 
xuyên tạc Lời Chúa, mà với tư cách là những người 
trung  thực,  được  Thiên  Chúa  sai  đi,  chúng  tôi  lên 
tiếng trước mặt Người, trong Đức Kitô.

3 1 Phải  chăng chúng tôi  lại  bắt  đầu tự  giới  thiệu 
mình ? Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại 
cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư 
của anh em giới thiệu chúng tôi  ?2 Thư giới  thiệu 
chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn 
chúng tôi,  mọi người đều biết và đã đọc.3 Rõ ràng 
anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng 
tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng 
bằng  Thần  Khí  của  Thiên  Chúa  hằng  sống,  không 
phải  ghi  trên  những  tấm  bia  bằng  đá,  nhưng  trên 
những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. 

4 Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên 
Chúa như vậy.5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi 
có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng 
khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa,6 Đấng 
ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, 
không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa 
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vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí 
mới ban sự sống.

Xướng đáp x. 2 Cr 3,4.6.5
X Nhờ Đức Ki–tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên 
Chúa.
* Đấng ban cho chúng tôi  khả năng phục vụ Giao 
Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, 
nhưng dựa vào Thần Khí.
Đ Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng 
để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của 
chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. *

Bài đọc 2 
Anh em có Đức Kitô ở trong anh em 
Trích thư thánh của Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, 
tử đạo, gửi giáo đoàn Manhêxia.

Chúng ta chớ vô tình trước lòng nhân hậu của Đức 
Kitô.  Thật  vậy,  giả  sử Người cũng hành động như 
chúng ta, thì chúng ta đã phải chết rồi. Bởi thế, một 
khi đã thành môn đệ Đức Kitô, chúng ta hãy học cho 
biết sống theo tinh thần Kitô giáo. Ai mang danh hiệu 
nào khác với danh hiệu đó, thì không thuộc về Thiên 
Chúa. Vậy anh em hãy vất bỏ men xấu, men cũ, men 
chua, và hãy để cho men mới là Đức Giêsu Kitô biến 
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đổi  anh  em.  Hãy  để  Ngưới  ướp  mặn  anh  em,  để 
không ai trong anh em ra hư hỏng, chẳng vậy, anh em 
sẽ xông mùi tanh hôi. 
Quả là phi lý, khi vừa tuyên xưng Đức Giêsu Kitô lại 
vừa sống như người Do Thái, vì không phải Kitô giáo 
đã tin vào Do Thái giáo mà là Do Thái giáo đã tin vào 
Kitô giáo, nơi quy tụ tất cả những ai tin vào Thiên 
Chúa. 

Anh em thân mến, tôi viết những điều ấy không phải 
vì biết có một số người trong anh em đã bị ảnh hưởng 
bởi lối suy nghĩ trên, nhưng vì muốn giúp anh em đề 
phòng, dù tôi thua kém anh em, kẻo anh em mắc phải 
mồi học thuyết viễn vông, nhất là để anh em hoàn 
toàn xác tín về cuộc giáng sinh, thương khó, cũng như 
cuộc phục sinh xảy ra dưới thời tổng trấn Phongxiô 
Philatô : Đó là những sự việc Đức Giêsu Kitô đã hoàn 
thành thực sự, không thể nào hồ nghi. Người là niềm 
hy vọng của chúng ta. Ước chi đừng ai trong anh em 
trệch xa niềm hy vọng đó. 

Ước gì trong mọi hoàn cảnh, tôi xứng đáng được liên 
đới với anh em. Thật vậy, dù bị xiềng xích, tôi cũng 
không sánh được với một người nào trong anh em là 
những kẻ không bị xiềng xích. Tôi biết anh em không 
kênh kiệu, vì anh em có Đức Giêsu Kitô ở trong anh 
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em. ơn nữa, khi ngợi khen anh em, tôi biết anh em 
không xấu hổ, như có lời chép : Người công chính là 
kẻ tố cáo mình.
Vậy anh em hãy cố gắng sống kiên trì theo giáo lý 
của Chúa và của các Tông Đồ, để anh em thành công 
trong mọi việc anh em làm, về thể xác và tinh thần, về 
đức tin và đức mến trong Chúa Cha và Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, từ khởi sự đến hoàn thành, cùng 
với đức giám mục khả kính của anh em là vòng hoa 
thiêng liêng được kết khéo léo, với các trợ tá đẹp lòng 
Thiên Chúa. Anh em hãy phục quyền giám mục, và 
phục tùng lẫn nhau như Đức Giêsu Kitô, với tư cách 
là một con người, đã phục tùng Chúa Cha, và như các 
Tông Đồ tùng phục Chúa Kitô, Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần, để có sự hiệp nhất cả về thể xác lẫn tinh 
thần. 

Biết  anh  em  có  đầy  Thiên  Chúa,  nên  tôi  chỉ  xin 
khuyên vắn tắt như trên. Xin nhớ đến tôi khi anh em 
cầu nguyện, để tôi đến với Thiên Chúa, và xin nhớ 
đến Hội Thánh ở Xyri (tôi không đáng là thành phần, 
tôi cần lời cầu nguyện kết hợp với tình thương của 
anh em trong Thiên Chúa), để nhờ Hội Thánh của anh 
em,  Hội  Thánh ở Xyri  được thấm nhuần ơn Thiên 
Chúa. 
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Tôi viết thư này cho anh em khi đang ở Miếcna. Các 
tín  hữu  Êphêxô  ở  đây  cũng  gửi  lời  thăm anh  em. 
Cũng như anh em, họ có mặt ở đây để tôn vinh Thiên 
Chúa. Trong mọi sự, họ đã nâng đỡ ủi an cả tôi lẫn 
đức  cha  Pôlycáp,  giám mục  Miếcna.  Để  làm vinh 
danh Đức Giêsu Kitô, các Hội Thánh khác cũng gửi 
lời thăm anh em. Chúc anh em luôn mạnh khoẻ, luôn 
kết hợp với Thiên Chúa và luôn có Đấng không thể 
tách rời khỏi chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Xướng đáp Ep 3,16.17.19 ; C1 2,67
X Tôi nguyện xin Chúa Cha ban cho anh em, nhờ 
lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn.
* Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững 
chắc trên đức ái, để anh em được đầy tràn tất cả sự 
viên mãn của Thiên Chúa.
Đ Anh em hãy sống kết hợp với Đức Kitô, hãy bén rễ 
sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, 
hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 2 Cr 3,7  4,4
Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa 
Không những chỉ giúp chúng ta hiểu Cựu Ước, Tin 
Mừng còn có sức biến đổi chúng ta.
Lời  Chúa  trong  thư  thứ  hai  của  thánh  Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô . 

3 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật thứ Lề Luật chỉ đưa 
đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia 
đá mà được vinh quang đến nỗi dân Ítraen không thể 
nhìn mặt ông Môsê được, vì mặt ông chói lọi vinh 
quang dù đó chỉ là vinh quang chóng qua,8 thì việc 
phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao 
?9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang 
như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng 
vinh quang hơn lắm sao ?10 So với vinh quang tuyệt 
vời  này,  thì  vinh quang xưa kia  chẳng vinh quang 
gì.11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh 
quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao ? 
12 Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta thật 
vững  dạ  an  lòng.13  Chúng ta  không  làm như  ông 
Môsê lấy màn che để dân Ítraen khỏi thấy khi nào cái 
chóng qua kia chấm dứt.14 Nhưng trí  họ đã ra mê 
muội. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu 
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Ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên, vì chỉ 
trong Đức Kitô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ.15 Phải, 
cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Môsê, tấm màn 
vẫn che phủ lòng họ.16 Nhưng khi người ta quay lại 
với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.17 Chúa là 
Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó 
có  tự  do.18  Tất  cả  chúng  ta,  mặt  không che  màn, 
chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một 
bức gương ;  như vậy,  chúng ta  được biến  đổi  nên 
giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ 
hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí. 

4  1  Bởi  thế,  vì  Thiên  Chúa  đoái  thương giao  cho 
chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn 
lòng  nản chí.2  Trái  lại,  chúng  tôi  khước từ  những 
cách  hành  động  ám muội,  đáng  xấu  hổ,  và  không 
dùng mưu mô mà xử trí,  cũng chẳng xuyên tạc lời 
Thiên Chúa ;  nhưng chúng tôi  giãi  bày sự thật,  và 
bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người 
phê phán trước mặt Thiên Chúa.3 Tin Mừng chúng 
tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối 
với những người hư mất,4 đối với những kẻ không 
tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm 
cho  tâm trí  họ  ra  mù  quáng,  khiến  họ  không  thấy 
bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức 
Kitô, là hình ảnh Thiên Chúa.
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Xướng đáp 2 Cr 3,18 ; x. Pl 3,3
X Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản 
chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương.
* Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng 
một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn.
Đ Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí 
của Người, và hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giê–
su. *

Bài đọc 2 
Nước Thiên Chúa là bình an và hoan lạc trong Thánh 
Thần 
Trích sách Gương Chúa Giêsu.

Bạn hãy hết lòng trở về với Thiên Chúa và từ bỏ thế 
gian  khốn  khổ  này,  thì  tâm hồn bạn sẽ  được  nghỉ 
ngơi. Thật vậy, Nước Thiên Chúa là bình an và hoan 
lạc  trong  Thánh  Thần  :  Đức  Kitô  sẽ  đến  với  bạn, 
mang lại cho bạn niềm an ủi của Người, nếu bạn dọn 
sẵn trong lòng một nơi ở xứng đáng với Người. 
Tất cả vinh quang và vẻ đẹp của Người đều phát xuất 
từ bên trong, và Người thích ở đó. Người thường hay 
thăm viếng con người nội tâm để hàn huyên tâm sự, 
an ủi vỗ về, tuôn đổ bình an và tỏ tình thân thiết khiến 
ta rất đỗi ngạc nhiên. 
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Vậy, hỡi linh hồn trung tín, hãy dọn sẵn tâm hồn bạn 
đón vị hôn Phu, để Người đến với bạn và đoái thương 
ngự trong lòng bạn, vì Người nói : Ai yêu mến Thầy 
thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại 
với người ấy. 

Vậy bạn hãy dành cho Đức Kitô một chỗ. Khi có Đức 
Kitô, bạn sẽ nên giàu sang phú quý và như thế là đủ 
cho bạn rồi. Chính Người sẽ lo liệu cho bạn, cung cấp 
mọi sự cho bạn một cách chu đáo để bạn khỏi cần 
trông đợi ở người đời. 

Bạn hãy đặt hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy 
kính sợ và yêu mến một mình Người mà thôi. Chính 
Người sẽ trả lời thay cho bạn, sẽ làm cho bạn những 
gì tốt nhất. 

Trên đời này, bạn không có thành trì bền vững, và dù 
ở đâu, bạn chỉ là ngoại kiều, là lữ khách, chẳng lúc 
nào bạn được nghỉ ngơi trừ khi bạn kết hợp mật thiết 
với Đức Kitô. 

Ước gì tư tưởng của bạn luôn ở bên Đấng Tối Cao, và 
lời  cầu khẩn của  bạn không ngừng hướng về  Đức 
Kitô. Nếu bạn không biết suy ngắm những sự cao siêu 
trên trời, thì hãy tìm an ủi trong cuộc thương khó của 
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Đức Kitô và sẵn sàng ở lại trong các thương tích của 
Người. Bạn hãy chịu đau khổ với Đức Kitô và vì Đức 
Kitô, nếu bạn muốn hiển trị với Đức Kitô. 
Giả như bạn được một lần sống hoàn toàn thân mật 
với Đức Giêsu và được nếm dù chỉ một chút tình yêu 
nồng nàn của Người, thì bấy giờ, bạn không còn lo gì 
đến sướng khổ cho riêng mình. Trái lại,  bạn sẽ lấy 
làm vui sướng hơn vì được chịu sỉ nhục, bởi lẽ tình 
yêu  Đức  Giêsu  làm cho  người  ta  khinh  chê  chính 
mình.

Xướng đáp Tv 70 (71),12.5
X Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con 
phải tủi nhục bao giờ.
* Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con.
Đ Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng 
ngay từ độ thanh xuân. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 Cr 4,518
Kho tàng chứa đựng trong những bình sành 
Hơn bao giờ hết, những khi phải chiến đấu, khi gặp 
thất bại hay đau khổ, thánh Phaolô nhận ra giới hạn 
của mình. Nhưng không gì lay chuyển được niềm hy 
vọng của người, vì đã có Chúa Giêsu.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông 
đồ gửi tín hữu Côrintô . 

5 Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao 
giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa ; còn chúng tôi, chúng 
tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu.6 Quả thật, 
xưa Thiên Chúa đã phán : Ánh sáng hãy bừng lên từ 
nơi tối tăm ! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi 
lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết 
vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt 
Đức Kitô. 

7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong 
những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường 
phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng 
tôi.8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè 
bẹp  ;  hoang  mang,  nhưng  không  tuyệt  vọng  ;9  bị 
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ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng 
không bị tiêu diệt.10 Chúng tôi luôn mang nơi thân 
mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của 
Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng 
tôi.11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết 
đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng 
được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.12 
Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống 
thì lại hoạt động nơi anh em. 

13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép : Tôi 
đã tin,  nên tôi mới nói,  thì chúng tôi cũng tin,  nên 
chúng tôi  mới nói.14 Quả thật,  chúng tôi  biết  rằng 
Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm 
cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt 
chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em.15 Thật 
vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như 
thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn 
dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn 
vinh Người.

16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù 
con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì 
con  người  bên  trong  của  chúng  tôi  ngày  càng  đổi 
mới.17 Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong 
hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh 
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quang vô tận, tuyệt vời.18 Vì thế, chúng ta mới không 
chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những 
thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì 
chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại 
vĩnh viễn.

Xướng đáp 2 Cr 4,6 ; Đnl 5,24
X Xưa Thiên Chúa đã phán : Ánh sáng hãy bừng lên 
từ nơi tối tăm,
* Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi  lòng trí 
chúng  tôi,  để  tỏ  bày  cho  thiên  hạ  được  biết  vinh 
quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của 
Đức Kitô.
Đ  Này  Đức  Chúa,  Thiên  Chúa  chúng  tôi,  đã  cho 
chúng  tôi  thấy  Người  thật  vinh  quang  vĩ  đại  ;  và 
chúng tôi đã nghe tiếng của Người. *

Bài đọc 2 
Ánh tôn nhan Ngài đã toả trên chúng con 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Amrôxiô.

Sao Ngài còn ẩn mặt ? Chúng ta nghĩ rằng khi chúng 
ta phải âu sầu khổ não, thì Thiên Chúa ẩn mặt không 
nhìn đến chúng ta, đến nỗi tối tăm bao phủ cõi lòng 
khiến mắt chúng ta bị che khuất không thể nhìn thấy 
ánh rạng ngời của chân lý. Nhưng nếu Thiên Chúa 
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nhìn đến trí khôn chúng ta và đoái thương thăm viếng 
tâm hồn chúng ta, thì chúng ta tin chắc rằng không gì 
có thể xô chúng ta chìm vào tăm tối. Vì gương mặt 
con người rạng rỡ hơn các phần thân thể khác, nên 
khi nhìn đến ai, chúng ta biết ngay là người không 
quen hay  nhận ra  là  người  quen.  Vậy  khi  nhìn  ai, 
chúng ta còn nhận diện được người ấy, thì huống hồ 
là Thiên Chúa, khi nhìn người nào, Thánh Nhan lại 
chẳng làm cho người ấy rạng sáng hơn sao ? 

Về vấn đề trên cũng như các vấn đề khác liên hệ, 
thánh Phaolô  Tông Đồ thật  là  phát  ngôn nhân của 
Đức Kitô ; Người đã rọi vào tâm trí anh em tư tưởng 
và câu nói khác thích hợp sau đây :  Quả thật,  xưa 
Thiên Chúa đã phán : Anh em hãy bừng lên từ nơi tối 
tăm ! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí 
chúng tôi để làm cho thiên hạ được biết vinh quang 
của Thiên Chúa rạng ngời trên khuôn mặt Đức Giêsu 
Kitô. Vậy Đức Kitô giãi sáng chỗ nào trong chúng ta, 
chúng ta đã nghe biết rồi. Quả thật, Người là ánh sáng 
vĩnh cửu soi chiếu các tâm hồn, nên Chúa Cha đã sai 
Người xuống trần gian, để nhờ thánh nhan Người soi 
sáng, chúng ta có thể chiêm ngắm những sự vĩnh cửu 
trên trời, mà trước đây chúng ta bị tăm tối trần gian 
bao phủ không thể nhìn thấy được. 
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Nhưng cần chi phải nói đến Đức Kitô. Thánh Phêrô 
Tông Đồ cũng nói với người què từ khi lọt lòng mẹ : 
Anh nhìn  chúng  tôi  đây  ;  người  ấy  đã  nhìn  thánh 
Phêrô và đã được đức tin soi sáng. Thật vậy, người ấy 
đã không lãnh nhận được phương thuốc chữa lành, 
nếu đã không vững tin. 

Các Tông Đồ đã được vinh quang như thế đó. Còn 
ông Giakêu, khi nghe biết được Chúa Giêsu đi qua, 
mà vì thấp bé không thể thấy Người ở giữa đám đông, 
ông liền trèo lên cây. Ông đã thấy Đức Kitô và tìm 
được ánh sáng, ông đã thấy Người. Con người trước 
kia vơ vét của cải người khác thì nay bỏ của mình ra. 
Sao Ngài còn ẩn mặt ? nghĩa là : lạy Chúa, dù Ngài có 
ẩn mặt không nhìn thấy chúng con, thì ánh tôn nhan 
Ngài đã toả trên chúng con rồi, lạy Chúa. Chúng con 
giữ ánh sáng ấy trong tâm hồn, và ánh sáng vẫn rạng 
ngời trong cõi lòng chúng con. Quả thế, ai nào tồn tại 
được nếu Chúa ẩn mặt đi.

Xướng đáp Ep 5,8.118 ; Dt 10,32
X Xưa  anh  em là  bóng  tối,  nhưng  bây  giờ,  trong 
Chúa, anh em lại là ánh sáng.
* Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, đừng 
cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối.
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Đ Xin anh em nhớ lại những ngày đầu : lúc vừa được 
ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi 
khổ đau dồn dập. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Cr 5,121
Làm đẹp lòng Chúa Kitô, và loan báo một thế giới 
mới, đó là tham vọng của thánh Phaolô 
Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được 
hoà giải với Người. Sứ mạng của thánh Phaolô là loan 
báo cho mọi người tin mừng đó.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông 
đồ gửi tín hữu Côrintô . 

1 Chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà của chúng ta ở 
dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta 
có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà 
vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.2 
Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được 
thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc 
lều kia,3 miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải 
trần trụi.4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, 
chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái 
này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để 
cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống.5 Đấng đã tạo 
thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, 
Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng. 
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6 Vậy chúng tôi  luôn mạnh dạn,  và chúng tôi  biết 
rằng : ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa,7 vì 
chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ 
được thấy Chúa...8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và 
điều chúng tôi  thích  hơn,  đó là  lìa  bỏ thân xác để 
được ở bên Chúa.9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác 
hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham 
vọng là làm đẹp lòng Người.10Vì tất cả chúng ta đều 
phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để 
mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các 
việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

11  Vậy,  vì  biết  kính  sợ  Chúa,  chúng  tôi  cố  gắng 
thuyết phục người ta ; còn đối với Thiên Chúa, thì 
mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt Người. Và 
tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần 
như vậy trước lương tâm của anh em.12 Chúng tôi 
không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa 
với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về 
chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ 
biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải 
về những gì trong tâm hồn.13 Thật vậy, chúng tôi có 
điên, thì cũng là vì Thiên Chúa ; chúng tôi có khôn, 
thì cũng là vì anh em.14 Tình yêu Đức Kitô thôi thúc 
chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã 
chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 
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Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai 
đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà 
sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo 
quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được 
biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây 
chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho 
nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái 
cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.18 Mọi sự ấy đều 
do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho 
chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng 
tôi  chức vụ hoà  giải.19  Thật  vậy,  trong  Đức Kitô, 
Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. 
Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho 
chúng tôi công bố lời hoà giải.20 Vì thế, chúng tôi là 
sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa 
dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức 
Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên 
Chúa.21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa 
đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, 
để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Xướng đáp 2 Cr 5,18 ; Rm 8,32
X Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được 
hoà giải với Người,
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* và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.
Đ Đến như Con Một,  Thiên Chúa cũng chẳng tha, 
nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. *

Bài đọc 2 
Đức Kitô đã chết thay cho mọi người 
Trích sách Gương Chúa Giêsu.

Đấng Trung Gian đích thực, mà do lòng thương xót 
nhiệm mầu, Cha đã cho những ai khiêm nhường được 
thấy, và đã sai đến làm gương cho họ học biết đức 
khiêm  nhường  của  Người,  Đấng  Trung  Gian  giữa 
Thiên Chúa và loài người, đó là một con người : đó là 
Đức Kitô Giêsu. Người đã được đặt giữa những kẻ tội 
lỗi  phải  chết  với  Đấng  công  chính  bất  tử.  Là  con 
người,  Người  phải  chết  như  mọi  người  ;  là  Thiên 
Chúa, Người công chính như Thiên Chúa. Vì lương 
bổng của đức công chính là sự sống và sự bình an, 
nên nhờ đức công chính  liên  kết  Người  với  Thiên 
Chúa, Người đã huỷ diệt cái chết nơi những người vô 
đạo đã được nên công chính, cái chết mà Người đã 
muốn chung phần với họ. Lạy Cha nhân lành, Cha đã 
yêu thương chúng con biết chừng nào, đến như chính 
Con Một của Cha, Cha cũng chẳng tha, nhưng đã trao 
nộp Người vì hết thảy chúng con là những kẻ tội lỗi ! 
Cha đã yêu thương chúng con biết bao, vì chúng con, 
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Đức Giêsu đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa 
vị ngang hàng với Cha, nhưng Người đã vâng lời cho 
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự ! 
Chỉ một mình Người được tự do giữa những kẻ chết, 
vì Người có quyền hy sinh mạng sống và có quyền 
lấy  lại.  Vì  chúng con và  trước mắt  Cha,  Người  là 
Đấng chiến thắng và là lễ hy sinh ; Người là Đấng 
chiến thắng vì Người là lễ hy sinh. Vì chúng con và 
trước mắt Cha, Người là tư tế và là hy lễ ; Người là tư 
tế vì Người là hy lễ. Người làm cho chúng con từ chỗ 
là nô lệ trở nên con cái Cha, khi Người sinh bởi Cha 
nhưng lại làm nô lệ cho chúng con. 

Thật là xác đáng khi con đặt hy vọng chắc chắn vào 
Người là Đấng đang ngự bên hữu Cha để chuyển cầu 
cho con mà tin rằng Cha sẽ chữa lành môi bệnh hoạn 
tật  nguyền của  con.  Nếu  không,  con  sẽ  phải  tuyệt 
vọng.  Bệnh  hoạn  tật  nguyền  của  con  thì  nhiều  và 
nặng, quả là nhiều và nặng. Nhưng phương thuốc của 
Cha còn mạnh hơn. Chúng con đã có thể nghĩ rằng 
Ngôi Lời của Cha ở xa, không thể liên kết với con 
người được ; và chúng con có thể thất vọng vì thân 
phận của mình, nếu Người đã không trở nên người 
phàm và cư ngụ giữa chúng con. Kinh hãi vì những 
yội lợi và những sự khốn cùng đè nặng trên con, tâm 
hồn con xao xuyến và nghĩ đến chuyện trốn vào nơi 
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cô tịch. Nhưng Cha đã ngăn cản và trấn an con rằng : 
Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai 
đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà 
sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 

Vì thế, lạy Chúa, con xin trút nỗi lo lắng của con cho 
Ngài, để con được sống và con sẽ nhìn thấy luật pháp 
Ngài kỳ diệu biết bao. Chúa biết con bất tài yếu đuối, 
xin chỉ dạy và chữa lành con. Con Một Chúa, nơi có 
cất giấu mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết, đã cứu 
chuộc con bằng máu của Người. Chớ gì phường kiêu 
ngạo đừng ức hiếp con nữa, vì con nghĩ đến giá chuộc 
con là chính Người ; Người là của ăn thức uống cho 
con,  và  để  con  phân  phát  cho  người  khác.  Là  kẻ 
nghèo hèn, con muốn cùng với những kẻ nghèo hèn 
được ăn uống thoả thuê, cùng với những người tìm 
Chúa được dâng lời ca tụng.

Xướng đáp 2 Cr 5,14.15 ; Rm 6,10
X Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi 
nghĩ rằng : Đức Kitô đã chết thay cho mọi người ;
* để những ai đang sống không còn sống cho chính 
mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì 
mình.
Đ Đức Kitô đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần 
là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 Cr 6,1  7,1
Thừa tác viên của Thiên Chúa 
Khi mọi sự xem ra chống lại mình, thánh Phaolô tiếp 
tục chu toàn sứ mạng người tông đồ Đức Kitô.

Lời  Chúa  trong  thư  thứ  hai  của  thánh  Phaolô 
Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô . 

6  1  Vì  được  cộng  tác  với  Thiên  Chúa,  chúng  tôi 
khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của 
Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.2 Quả thế, 
Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi 
ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là 
thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu 
độ.3 Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ 
cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu 
về công việc phục vụ của chúng tôi.4 Trái lại, trong 
mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa 
tác viên của Thiên Chúa : gian nan,  khốn quẫn,  lo 
âu,5 đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn 
mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng.6 
Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong 
sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh 
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thần  thánh  thiện,  một  tình  thương không  giả  dối,7 
bằng lời  chân lý,  bằng sức  mạnh của  Thiên Chúa. 
Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và 
tự vệ,8 khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt 
cũng  như  khi  mang  tiếng  xấu.  Bị  coi  là  bịp  bợm, 
nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành ;9 bị coi là vô 
danh  tiểu  tốt,  nhưng  kỳ  thực  chúng  tôi  được  mọi 
người  biết  đến ;  bị  coi  là  sắp chết,  nhưng kỳ thực 
chúng tôi vẫn sống ; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ 
thực không bị giết chết ;10 coi như phải ưu phiền, 
nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ ; coi như nghèo 
túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở 
nên giàu có ;  coi  như không có gì,  nhưng kỳ thực 
chúng tôi có tất cả. 

11 Thưa anh em người Côrintô,  chúng tôi  đã chân 
thành ngỏ lời với anh em, chúng tôi đã mở rộng tấm 
lòng.12 Chúng tôi  không hẹp hòi  với  anh em đâu, 
nhưng chính lòng dạ anh em hẹp hòi.13 Vậy anh em 
hãy đền đáp chúng tôi ; tôi nói với anh em như nói 
với con cái : anh em cũng hãy mở rộng tấm lòng. 14 
Anh  em đừng mang  chung  một  ách  với  những kẻ 
không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết 
được với sự bất chính ? Làm sao ánh sáng lại dung 
hoà được với bóng tối ?15 Làm sao Đức Kitô lại hoà 
hợp được với Bêlia ? Làm sao người tin lại  chung 
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phần được với người không tin ?16 Làm sao đền thờ 
Thiên Chúa lại  đi đôi với tà  thần được ? Vì chính 
chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như 
lời Người phán : Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa 
họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng 
của  Ta.17  Vì  thế,  hãy  ra  khỏi  dân  ấy,  hãy  rời  xa 
chúng  Chúa phán như vậy. Đừng có đụng tới vật ô uế 
nào, và Ta sẽ đón nhận các ngươi.18 Ta sẽ là Cha các 
ngươi, và các ngươi sẽ là con trai,  con gái của Ta. 
Chúa toàn năng phán như vậy. 

7 1 Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, 
nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết 
nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới 
mức thánh thiện hoàn toàn.

Xướng đáp 2 Cr 6,14b.16 ; 1 Cr 3,16
X Làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất 
chính ? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà 
thần được ?
* Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống.
Đ Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần 
Thiên Chúa ngự trong anh em. *

Bài đọc 2 
Lòng chúng tôi rộng mở 
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Trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu, giám 
mục, về thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô.
Lòng chúng tôi rộng mở. Sức nóng thường làm cho 
một vật giãn nở thế nào, thì đức ái cũng làm cho lòng 
ta rộng mở như thế, vì đó là một sức nóng sôi sục. 
Đức ái cũng đã mở miệng thánh Phaolô và làm cho 
lòng thánh nhân rộng mở. Người đã thốt lên : “Không 
phải tôi chỉ yêu ngoài môi miệng, nhưng cả lòng tôi 
cũng hoà nnhịp yêu thương. Vì thế, tôi đem hết cả 
miệng  lưỡi  và  tâm trí  mạnh  dạn  nói  lên.”  Thật  vì 
không có gì rộng mở hơn tấm lòng của thánh Phaolô. 
Người nhiệt tình yêu thương mọi tín hữu bằng mối 
tình không san sẻ hay suy yếu, nhưng khăn khít và 
trọn vẹn đối với từng người. Lạ lùng chi đâu khi thấy 
người có tâm tình như thế đối với các tín hữu, bởi vì 
lòng người ôm ấp cả vũ trụ, cả nhng người không tin. 
Vì thế, người đã không nói : “Tôi yêu mến anh em”, 
nhưng nói mạnh hơn : Miệng chúng tôi mở ra, lòng 
chúng tôi rộng mở. Chúng tôi mang hết thảy anh em 
trong lòng, không phải một cách chung chung, nhưng 
bằng tất cả tấm lòng rộng mở. Vì người được yêu thì 
cảm thấy thoải mái trong lòng người yêu, không sợ 
hãi chút nào. Bởi vậy, người nói : Chúng tôi không 
hẹp hòi với anh em đâu, nhưng chính lòng dạ anh em 
hẹp hòi. Bạn hãy xem người trách móc như thế đó, 
nhưng thật dịu dàng khoan dung. Đó là đặc điểm của 
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những người đang yêu mãnh liệt. Người đã không nói 
“anh em đã không yêu mến tôi”, nhưng nói “anh em 
không yêu mến tôi  cho cân xứng”, vì người không 
muốn nặng lời trách móc họ. 

Nếu có ai chọn lọc những bằng chứng rải rác trong 
mỗi bức thư của người, hẳn sẽ thấy người yêu mến 
các tín hữu nồng nàn không thể tưởng tượng được. 
Thật vậy, người viết cho các tín hữu Rôma : Tôi rất 
ước ao được gặp anh em ; đôi lúc tôi dự định đến 
thăm anh em ; và Tôi hằng xin Thiên Chúa cho tôi có 
ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em. Người lại 
viết cho các tín hữu Galát : Hỡi anh em, những người 
con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một 
lần nữa. Và cho các tín hữu Êphêxô : Vì lý do đó, tôi 
quỳ gối trước mặt Chúa Cha để cầu nguyện cho anh 
em.  Người  còn viết  cho các  tín  hữu Thêxalônica  : 
Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng 
tôi, ai là triều thiên làm cho chúng tôi hãnh diện nếu 
không phải là anh em ? Người thường nói người vẫn 
mang họ trong lòng ngay cả khi bị xiềng xích. 

Còn khi viết cho các tín hữu Côlôxê, người nói : Tôi 
muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì 
anh em và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt ; 
như vậy là để cho anh em phấn khởi trong tâm hồn. 
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Khi  viết  cho các  tín  hữu Thêxalônica,  người  nói  : 
Như mẹ hiền âu yếm con thơ, chúng tôi đã quý mến 
anh  em đến  nỗi  sẵn  sàng  hiến  cho  anh  em không 
những Tin Mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống 
chúng tôi nữa. Người thêm : Chúng tôi không hẹp hòi 
với anh em đâu ! Người không chỉ nói là người yêu 
mến họ mà còn nói là được họ yêu mến ; như thế hẳn 
người cũng lôi cuốn tâm hồn họ. Người làm chứng 
điều này khi nói : Anh Titô đến cho chúng tôi biết là 
anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền nhưng vẫn 
đầy nhiệt tình đối với tôi.

Xướng đáp 1 Cr 13,4.6 ; Cn 10,12
X Đức  mến  thì  nhẫn  nhục,  hiền  hậu,  không  ghen 
tương, không tự đắc ;
* không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy 
điều chân thật.
Đ Ghét ghen sinh cãi vã, tình yêu khoả lấp mọi lỗi 
lầm. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa 
và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm 
lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều 
Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 2 Cr 7,216
Niềm an ủi của người tông đồ 
Thánh Phaolô vui mừng khi hay tin người Côrintô đã 
hối cải.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô .

2 Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng 
anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm 
cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai.3 Tôi nói thế 
không phải để lên án anh em, vì tôi đã từng nói : anh 
em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta 
đều có nhau.4 Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh 
diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và 
tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn 
khó. 

5 Thật thế,  khi đến Makêđônia,  thân xác chúng tôi 
chẳng được nghỉ ngơi chút nào ; trái lại, ở đâu cũng 
gặp gian nan khốn khó : bên ngoài phải chiến đấu, 
bên trong phải lo sợ.6 Nhưng Thiên Chúa, Đấng an ủi 
những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai 
anh Titô đến.7 Chúng tôi được an ủi không những vì 
anh Titô đến, mà còn vì anh ấy đã được anh em an ủi. 
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Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng 
mong đợi, buồn phiền, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối 
với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa. 

8 Dù trong bức thư trước tôi có làm cho anh em phải 
ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc. Mà giả như có hối 
tiếc vì thấy rằng bức thư ấy đã làm cho anh em phải 
ưu phiền, tuy chỉ trong chốc lát,9 thì nay tôi lại vui 
mừng,  không  phải  vì  đã  làm cho  anh  em phải  ưu 
phiền, nhưng vì nỗi ưu phiền đó đã làm cho anh em 
hối  cải.  Thật  thế,  anh em đã phải  ưu phiền theo ý 
Thiên Chúa, nên chúng tôi không làm thiệt hại gì cho 
anh em.10 Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa 
làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ : đó là điều 
không bao giờ phải hối tiếc ; còn nỗi ưu phiền theo 
kiểu thế gian thì gây ra sự chết.11 Hãy xem nỗi ưu 
phiền  theo  ý  Thiên  Chúa  đã  đem lại  cho  anh  em 
những gì : bao nồng nhiệt, và hơn thế nữa, bao lời xin 
lỗi, bao ân hận, bao sợ hãi, bao ước mong, bao nhiệt 
tình, bao hình phạt ; bằng mọi cách, anh em đã chứng 
tỏ mình vô can trong vụ này.12 Vậy, nếu tôi đã viết 
thư cho anh em, thì không phải vì kẻ làm nhục hay 
người bị nhục, nhưng để cho thái độ nồng nhiệt của 
anh em đối với chúng tôi được tỏ hiện nơi anh em, 
trước mặt Thiên Chúa.13 Đó là điều an ủi chúng tôi. 
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Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được đầy tràn một 
niềm vui lớn hơn nữa, khi thấy anh Titô vui mừng vì 
tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thư thái. 
14 Nếu trước mặt anh ấy, tôi đã có đôi chút tự hào về 
anh em, thì  tôi cũng không hổ thẹn.  Trái lại,  trong 
mọi sự, chúng tôi đã nói thật với anh em thế nào, thì 
thái độ tự hào của chúng tôi trước mặt anh Titô cũng 
chân thật như vậy.15 Lòng anh ấy càng tha thiết quý 
mến anh em, khi nhớ lại anh em đã vâng lời, đã kính 
sợ và run rẩy đón tiếp anh.16 Tôi vui mừng vì trong 
mọi sự tôi có thể tin cậy anh em.

Xướng đáp x. 2 Cr 7,10.9
X Nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta 
hối cải để được cứu độ ;
* còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự 
chết.
Đ Chúng ta đã phải ưu phiền theo ý Thiên Chúa, nên 
chúng ta không bị thiệt hại gì. *

Bài đọc 2 
Tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui trong mọi nơi gian 
nan khốn khó 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim Khẩu,  giám 
mục, về thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô.
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Một lần nữa, thánh Phaolô lại nói về đức ái, nhưng đã 
bớt gay gắt trong lời khiển trách của người. Quả thế, 
sau khi kết tội và trách mắng người Côrintô đã không 
đền  đáp  tình  người  yêu  thương,  lại  còn  hùa  theo 
phường ôn dịch, người bớt giọng trách mắng chua cay 
mà nói :  Anh em hãy dành cho chúng tôi  một chỗ 
trong  lòng  anh  em,  nghĩa  là  “anh  em  hãy  thương 
chúng tôi”. Người xin họ một ân huệ không lớn lắm, 
nhưng có lợi cho người cho hơn là người nhận. Người 
không nói “hãy thương”, nhưng nói một cách gợi cảm 
hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. 

Người hỏi : “Ai đã trục xuất chúng tôi ra khỏi tâm trí 
anh em ? Kẻ nào đã xua đuổi chúng tôi ? Lý do nào 
làm cho chúng tôi bị o ép trong lòng anh em ?” Trước 
đó người đã nói : Chính lòng dạ anh em hẹp hòi. Ở 
đây người tuyên bố rõ hơn : Anh em hãy dành cho 
chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Một lần nữa, 
người tìm cách kéo họ về với mình. Thật vậy, không 
có gì thúc đẩy tình yêu nơi người được yêu cho bằng 
khi họ biết rằng người yêu mình thiết tha mong ước 
được mình yêu thương lại.  Người bảo họ :  Tôi đã 
từng nói : anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống 
chết chúng ta đều có nhau. Sức mạnh lớn nhất của 
tình yêu là thế : cho dù bị khinh chê, người vẫn muốn 
sống chết với họ. Thật vậy, anh em hằng ở trong lòng 
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chúng tôi, không phải bất cứ cách nào, nhưng thắm 
thiết, như tôi đã nói. Có thể ai đó yêu mà chạy trốn 
nguy hiểm ; nhưng chúng tôi thì không như vậy. 

Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi. Niềm an ủi nào ? 
Thưa niềm an ủi xuất phát từ anh em. Vì một khi anh 
em trở lại mà sống tốt đẹp hơn, anh em đã an ủi tôi 
qua các việc anh em làm. Đặc điềm của người đang 
yêu là phàn nàn vì mình không được yêu, lại sợ trách 
quá thì gây phiền muộn cho người mình yêu. Vì vậy 
thánh nhân nói : Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi, 
và tràn ngập nỗi vui mừng. 

Dường như người muốn bảo : “Tôi rất buồn phiền về 
chuyện của anh em ; nhưng anh em đã làm cho tôi vui 
thoả và đã an ủi tôi rất nhiều. Không những anh em 
cất đi nguyên do khiến tôi buồn phiền, mà còn làm 
cho tôi tràn trề vui sướng.” 

Thế rồi, sự cao thượng của người được tỏ ra, không 
phải chỉ vì lời nói Tôi tràn ngập nỗi vui mừng, mà 
còn vì người thêm trong mọi cơn gian nan khốn khó. 
Người muốn bảo : niềm sung sướng anh em đem lại 
cho tôi quá lớn, không thể bị những gian nan khốn 
khó làm lu mờ ; trái lại, niềm vui lớn lao tràn trề đó 
xua tan những phiền muộn trước đây đã xâm chiếm 



MỤC LỤC

chúng tôi,  và không để chúng tôi còn cảm thấy ưu 
phiền nữa.

Xướng đáp 2 Cr 12,12.15
X Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu 
chỉ của sứ vụ tông đồ :
* Nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ 
điềm thiêng, nào là các phép lạ.
Đ Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu 
phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh 
em. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,



MỤC LỤC

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
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chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 2 Cr 8,124
Ganh đua nhau làm việc bác ái 
Nhân  cuộc  lạc  quyên  nhằm  giúp  cộng  đoàn 
Giêrusalem, thánh Phaolô nhắc cho mọi người rằng : 
Đức Giêsu Kitô, vốn giàu sang phú quý, đã trở nên 
khó nghèo.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô . 

1 Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân 
huệ  Thiên  Chúa  đã  ban  cho  các  Hội  Thánh  ở 
Makêđônia.2  Trải  qua  bao  nỗi  gian  truân,  họ  vẫn 
được chan chứa niềm vui ; giữa cảnh khó nghèo cùng 
cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại.3 
Họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là 
quá sức họ nữa ;4 họ khẩn khoản nài xin chúng tôi 
cho  họ  được  phúc  tham dự  vào  việc  phục  vụ  các 
người trong dân thánh.5 Họ đã vượt quá điều chúng 
tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, 
rồi  phục vụ chúng tôi  theo ý Thiên Chúa.6 Vì vậy 
chúng tôi đã xin anh Titô hoàn thành công việc lạc 
quyên đó nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu làm. 
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7 Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt : về 
đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong 
mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học 
được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về 
lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa.8 Tôi nói 
thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Nhưng tôi 
chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem 
lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào.9 
Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
đã có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu 
sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh 
em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở 
nên giàu có.10 Về điều này, tôi xin đưa ra một ý kiến. 
Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những 
người đầu tiên, chẳng những đã thực hiện công cuộc 
đó, mà còn đã quyết định làm ngay từ năm ngoái.11 
Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó, để như 
anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tuỳ 
khả năng mà hoàn thành như vậy.12 Vì khi người ta 
hăng  hái  dâng  cái  mình  có,  thì  Thiên  Chúa  chấp 
nhận ; còn nếu không có thì thôi.13 Vấn đề không 
phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt 
nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều.14 
Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là 
để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để 
rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc 
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anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng 
đều,15 hợp với lời đã chép : Kẻ được nhiều thì không 
dư, mà người được ít thì không thiếu. 

16 Cảm tạ Thiên Chúa đã đặt vào lòng anh Titô một 
sự nhiệt  thành như thế đối  với  anh em :17 anh đã 
nhận lời yêu cầu của tôi và đã nhiệt thành tự nguyện 
tới thăm anh em.18 Cùng với anh Titô, chúng tôi cử 
một  người  anh  em  rao  giảng  Tin  Mừng  nổi  tiếng 
trong khắp các Hội Thánh.19 Không những thế, anh 
lại được các Hội Thánh chỉ định cùng đi với chúng tôi 
lo việc lạc quyên, một việc nghĩa chúng tôi đảm nhận, 
để tôn vinh Chúa và biểu lộ lòng hăng hái của chúng 
tôi.20 Chúng tôi đề phòng như thế, để không ai chê 
trách được chúng tôi về món tiền lớn chúng tôi chịu 
trách nhiệm.21 Vì chúng tôi quan tâm đến điều thiện, 
không những trước mặt Chúa, mà cả trước mặt người 
ta.22 Chúng tôi lại cử thêm một người anh em nữa 
của chúng tôi cùng đi với hai người nói trên. Chúng 
tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy 
bằng nhiều cách ;  và nay anh còn nhiệt  thành hơn 
nữa, vì đầy lòng tin tưởng vào anh em.23 Về phần 
anh Titô, anh vừa là bạn đường, vừa là người cộng tác 
với tôi trong việc phục vụ anh em. Còn về hai người 
anh em kia của chúng tôi, họ là sứ giả của các Hội 
Thánh và là vinh quang của Đức Kitô.24 Vậy, trước 
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mặt các Hội Thánh, anh em hãy tỏ cho những người 
đó thấy đức ái của anh em, và cho họ biết là chúng tôi 
có lý để tự hào về anh em.

Xướng đáp 2 Cr 8,9 ; Pl 2,7
X Anh em biết Đức Giêsu Ki—tô, Chúa chúng ta, đã 
có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu sang 
phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,
* để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở 
nên giàu có.
Đ Người đã hoàn toàn trút  bỏ vinh quang mặc lấy 
thân nô lệ. *

Bài đọc 2 
Về lòng thương xót của Thiên Chúa và của con người 
Trích bài giảng của thánh Xêdariô, giám mục Áclơ.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa xót thương. Anh em thân mến, tiếng “thương 
xót” thật là êm dịu. Tiếng “thương xót” mà đã êm tai 
như thế, thì chính lòng thương xót còn dịu ngọt biết 
chừng nào ! Ai cũng muốn được người ta thương xót, 
nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng xử sự để đáng 
được xót thương, vì người nào cũng muốn nhận mà ít 
kẻ muốn cho. 
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Này bạn, sao bạn dám chường mặt ra xin điều mà bạn 
vẫn chối khéo ? Ai muốn được thương xót trên trời, 
thì phải biết xót thương dưới đất. Anh em thân mến, 
tất cả chúng ta đều muốn được thương xót, vậy hãy 
chọn lòng thương xót làm bà bảo trợ trên đời này, để 
bà giải thoát chúng ta ở đời sau. Quả thế, trên trời 
cũng có lòng thương xót, và người ta chỉ được trên 
trời xót thương nhờ đã biết xót thương dưới đất. Vì 
Kinh Thánh nói : Lạy Chúa, tình thương của Ngài cao 
ngất trời xanh. 

Vậy lòng thương xót vừa ở dưới đất vừa ở trên trời, 
nghĩa là vừa của con người, vừa của Thiên Chúa. Thế 
nào là lòng thương xót của con người ? Thưa, đó là 
biết nhìn đến những nỗi khốn khổ của người nghèo. 
Còn lòng thương xót của Thiên Chúa thì sao ? Chắc 
chắn là khoan dung tha thứ tội lỗi. Bất cứ những gì 
trên đường đời, con người biết xót thương mà cho đi, 
thì trên quê hương, Thiên Chúa xót thương sẽ cho lại. 
Ở trần gian, Thiên Chúa vẫn đói rét nơi mọi người 
nghèo khổ, như Đức Kitô đã nói : Mỗi lần các ngươi 
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 
của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy. 
Như thế, Thiên Chúa thương ban từ trời, thì Người 
cũng muốn đón nhận dưới đất. 
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Chúng ta là hạng người nào mà lúc Thiên Chúa cho 
thì muốn nhận, còn khi Người xin thì lại không muốn 
cho ? Quả thế, người nghèo bị đói là Đức Kitô thiếu 
ăn, như Người nói : Ta đói, các ngươi đã không cho 
ăn.  Nếu bạn muốn hy vọng chắc chắn được Thiên 
Chúa khoan dung tha tội, thì đừng coi thường sự khốn 
khổ của người nghèo. Thưa anh em, Đức Kitô hiện 
đang đói. Người đoái thương chịu đói chịu khát nơi 
mọi kẻ nghèo. Những gì nhận được dưới đất, Người 
sẽ trả lại trên trời. 

Thưa anh em, tôi xin hỏi : Khi đến nhà thờ, anh em 
muốn gì ? Chẳng phải là lòng thương xót sao ? Vậy 
hãy cho lòng thương xót dưới đất, thì anh em sẽ nhận 
được lòng thương xót trên trời. Người nghèo xin bạn, 
bạn xin Thiên Chúa : người nghèo xin miếng ăn, bạn 
xin sự sống đời đời. Hãy cho người ăn xin, để bạn 
được lãnh nhận từ tay  Đức Kitô.  Hãy nghe Người 
nói : Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. 
Tôi không hiểu sao bạn dám chường mặt ra mà nhận 
cái bạn không muốn cho. Vì thế, khi đến nhà thờ, anh 
em hãy tuỳ sức mà làm phúc cho người nghèo.

Xướng đáp Lc 6,36.37c38a ; Mt 5,7
X Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là 
Đấng nhân từ.
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* Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, 
anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại,
Đ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa xót thương. *

Lời nguyện 

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 2 Cr 9,115
Thiên Chúa không thua những người quảng đại 
Thiên Chúa sẽ tuôn đổ đủ mọi thứ ân huệ cho những 
người rộng tay.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô .

1 Về việc phục vụ các người trong dân thánh, tôi có 
viết cho anh em thì kể cũng bằng thừa,2 vì tôi biết 
lòng hăng hái của anh em. Điều đó làm cho tôi tự hào 
vì anh em mà khoe với các anh em vùng Makêđônia 
rằng :  "Xứ Akhaia  đã sẵn sàng từ năm ngoái".  Và 
nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều người.3 
Tôi  cử  mấy  người  anh  em đi  để  niềm tự  hào  của 
chúng tôi về thiện chí của anh em khỏi trở thành hư 
ảo,  và để anh em được sẵn sàng,  như tôi  đã nói.4 
Chẳng vậy, lúc anh em Makêđônia cùng đến với tôi 
mà thấy anh em không sẵn sàng, thì chúng tôi phải 
xấu hổ vì đã tin cậy như thế, nếu không muốn nói là 
cả anh em nữa cũng phải xấu hổ.5 Vậy, tôi nghĩ cần 
phải  xin mấy người anh em đến với  anh em trước 
chúng tôi và chuẩn bị cho anh em quyên góp rộng rãi 
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như đã hứa, để anh em sẵn sàng quyên góp với lòng 
quảng đại, chứ không phải theo tính hẹp hòi. 
6 Tôi xin nói điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều 
thì gặt nhiều.7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định 
của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn 
cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa 
yêu thương.8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ 
xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa 
được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm 
mọi  việc  thiện,9  theo  như  lời  đã  chép  :  Kẻ  túng 
nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của 
Người tồn tại muôn đời.

10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm 
của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống 
cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của 
anh em sinh hoa kết quả dồi dào.11 Anh em sẽ được 
sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. 
Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời 
cảm tạ  Thiên  Chúa.12  Thật  thế,  việc  phục  vụ  cho 
công ích này không những đáp ứng nhu cầu của của 
các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa, còn là 
nguồn  phát  sinh  bao  lời  cảm  tạ  dâng  lên  Thiên 
Chúa.13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn 
vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên 
xưng Tin Mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có 
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lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi 
người.14 Còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ 
lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên 
Chúa  đổ  xuống  trên  anh  em.15  Xin  cảm tạ  Thiên 
Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban !

Xướng đáp Lc 6,38 ; 2 Cr 9,7a
X Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. 
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã 
lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.
*Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ 
đong Iại cho anh em bằng đấu ấy.
Đ Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng 
mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. *

Bài đọc 2 
Hãy gieo công chính rồi sẽ được gặt tình thương 
Trích bài giảng của thánh Baxiliô Cả, giám mục.

Này bạn, hãy làm như ruộng đất : hãy sinh hoa kết 
quả như nó, đừng để mình bị coi là kém loài vô tri. 
Đất nuôi hoa trái,  không phải cho chính nó, nhưng 
cho bạn được hưởng. Còn bạn, mỗi khi bạn sinh hoa 
trái là việc lành phúc đức, bạn sẽ thu hoạch cho chính 
mình, vì ân phúc và phần thưởng do việc lành sẽ về 
lại với những người quảng đại thi ân. Bạn đã cho kẻ 
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đói ăn thì cái bạn cho là của bạn và trở nên phong phú 
gấp bội khi về lại với bạn. Hạt lúa gieo xuống đất sinh 
lời cho kẻ gieo thế nào, thì tấm bánh trao cho người 
đói sẽ sinh lợi  nhiều cho bạn về sau như thế.  Hãy 
khởi sự mùa gieo phúc đức khi bạn kết thúc mùa gặt 
hái trong vườn. Vì Kinh Thánh nói : Hãy gieo công 
chính rồi sẽ gặt được tình thương. 

Thật ra, muốn hay không, bạn cũng sẽ bỏ lại nơi đây 
tiền bạc của bạn. Trái  lại,  khi về với Chúa, bạn sẽ 
mang theo vinh dự do việc lành phúc đức bạn đã làm. 
Bấy giờ, trước mặt Vị Thẩm Phán tối cao, đám dân 
đông  đảo  vây  quanh  bạn  sẽ  gọi  bạn  là  người  cấp 
dưỡng, là kẻ quảng đại thi ân, và sẽ tặng bạn tất cả 
những danh hiệu nói lên lòng nhân ái và từ tâm của 
bạn. 

Bạn chẳng thấy sao : có những kẻ đổ tiền của vào các 
hý trường cho những lực sĩ võ đài, những diễn viên 
hài kịch, những tay đấu với thú dữ mà chỉ nhìn thấy 
thôi, ai cũng phát gớm ? Họ đổ tiền ra như thế vì chút 
vinh dự mau qua và để được thấy dân chúng hò hét 
tung hô. 

Còn bạn, khi phải chi cho những khoản đem lại vinh 
quang lớn lao dường ấy cho bạn, bạn lại dè sẻn sao ? 
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Bạn sẽ được Thiên Chúa tán thưởng, các thiên thần 
ngợi khen, mọi người từ thuở tạo thánh trời  đất ca 
tụng là diễm phúc. Bạn sẽ lãnh nhận vinh quang vĩnh 
cửu, triều thiên công chính của Nước Trời làm phần 
thưởng, vì  đã biết  phân phát  của cải  mau qua một 
cách chính đáng. Thế mà bạn chẳng bận tâm gì về 
những điều trên đây, vì ham của cải hiện thời mà coi 
thường những gì bạn đã ký thác và đang trông đợi. 
Nào, bạn hãy phân phát của cải bằng nhiều cách. Hãy 
rộng rãi và hào phóng khi phải chi tiêu cho những 
người túng thếu. Ước gì người ta cũng nói về bạn : 
Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính 
của họ tồn tại muôn đời. 

Đáng lẽ bạn phải có lòng biết ơn sâu xa đối với người 
nghèo là kẻ làm ơn cho bạn. Bạn đã phải hớn hở vui 
mừng vì được vinh dự là không cần đến quấy rầy nhà 
người khác, nhưng người ta phải tới chờ chực trước 
cửa nhà bạn. Thế mà bạn lại cau có và hầu như không 
ai đến được với bạn ; bạn tránh găp người ta để khỏi 
phải mở tay cho, dầu chỉ là một chút. Bạn biết nói có 
mỗi  một câu :  “Tôi có gì  đâu mà cho,  vì  tôi  cũng 
nghèo.” Đúng vậy, bạn nghèo thật và chẳng có gì tốt 
lành : nghèo lòng mến, nghèo tình người, nghèo đức 
tin vào Thiên Chúa, nghèo niềm hy vọng được hạnh 
phúc muôn đời.
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Xướng đáp x. Is 58,78
X Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những 
người nghèo không nơi trú ngụ.
* Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, 
đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước.
Đ  Thấy  ai  mình  trần  thì  cho  áo  che  thân,  không 
ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. *

Lời nguyện 

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 2 Cr 10,1 – 11,6
Thánh Phaolô biện minh cho sứ vụ của mình 
Thánh Phaolô quả quyết mạnh mẽ rằng : quyền hành 
của người là do Thiên Chúa ban.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô. 

10 1 Chính tôi, Phaolô, một kẻ trước mặt anh em thì 
khúm núm, mà vắng mặt thì lại ra oai, tôi xin dựa vào 
lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô mà khuyên 
nhủ anh em.2 Tôi xin anh em chớ bắt buộc tôi, khi có 
mặt, phải mạnh dạn ra oai mà tính đến chuyện thẳng 
tay với  những kẻ cho rằng chúng tôi  chỉ  biết  sống 
theo  tính  xác  thịt.3  Quả  thế,  chúng  tôi  đang  sống 
trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác 
thịt.4 Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu 
không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt,  nhưng là 
những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các 
đồn luỹ. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận5 và mọi 
thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. 
Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới 
chỗ vâng phục Đức Kitô.6 Chúng tôi sẵn sàng sửa trị 
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mọi kẻ bất tuân, một khi anh em đã hoàn toàn vâng 
phục. 
7 Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. 
Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Đức Kitô, thì hãy 
nhận thức một lần nữa điều này : họ thuộc về Đức 
Kitô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy.8 Vì cho dầu tôi 
có tự hào quá đáng một đôi chút về quyền Chúa đã 
ban cho chúng tôi để xây dựng, chứ không phải để 
đánh đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ,9 
kẻo như muốn dùng thư từ mà làm cho anh em phải 
khiếp sợ.10 Có kẻ nói rằng : "Trong thư thì nghiêm 
khắc và hùng hổ ; nhưng khi có mặt thì nhu nhược, 
nói chẳng ra hồn."11 Xin họ biết cho rằng : khi vắng 
mặt, chúng tôi viết thư làm sao, thì khi có mặt, chúng 
tôi cũng hành động như vậy. 

12 Thật ra, chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng 
hay so  sánh mình  với  những kẻ tự  cao tự  đại  kia. 
Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá 
và  so  sánh,  thì  họ  không  được  khôn.13  Về  phần 
chúng tôi,  chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. 
Trái  lại,  niềm tự hào của chúng tôi  giới  hạn trong 
phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi, khi 
đưa chúng tôi đến với anh em.14 Vì anh em ở trong 
phạm vi đó, nên chúng tôi không vượt quá giới hạn 
khi đến với anh em. Thật thế, chúng tôi đã đến với 
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anh em trước, mang theo Tin Mừng của Đức Kitô,15 
chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá 
giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng : một khi đức 
tin  của anh em lớn mạnh,  công việc của chúng tôi 
ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy 
định cho chúng tôi,16 thì chúng tôi có thể đem Tin 
Mừng xa hơn nữa, mà không tự hào về những thành 
tựu thuộc phạm vi người khác.17 Nhưng ai tự hào thì 
hãy tự hào trong Chúa !18 Người được chấp nhận 
không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được 
Chúa đề cao.

11 1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên 
rồ của tôi ! Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi.2 Thật 
thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi 
tôi  đã đính hôn anh em với một người độc nhất là 
Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người như một 
trinh nữ thanh khiết.3 Nhưng tôi sợ rằng như xưa con 
rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà Evà thế nào, 
thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, 
mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy.4 Quả thật, 
nếu có ai đến rao giảng một Đức Giêsu khác với Đức 
Giêsu mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh 
nhận một Thần Khí nào khác với Thần Khí anh em đã 
lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một Tin Mừng 
nào khác với Tin Mừng anh em đã đón nhận, thì anh 
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em sẵn lòng chịu đựng được ngay.5 Tôi nghĩ rằng tôi 
chẳng có thua gì  các Tông Đồ siêu đẳng kia.6 Giả 
như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu 
biết, tôi chẳng thua kém đâu ! Trong mọi dịp và trước 
mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều 
đó rồi.

Xướng đáp 2 Cr 10,34a ; Ep 6,16a.17b
X Chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không 
chiến đấu theo tính xác thịt.
* Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là 
thứ khí giới thuộc xác thịt.
Đ Chúng tôi luôn cầm khiên mộc là đức tin, và cầm 
gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. 
*

Bài đọc 2 
Hội Thánh hay cộng đồng dân Thiên Chúa được triệu 
tập 
Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Syrilô,  giám  mục 
Giêrusalem.

Hội Thánh được gọi là Công Giáo hay phổ quát vì 
những lý do sau đây : Hội Thánh đã lan rộng khắp 
hoàn  cầu,  từ  đông  sang  tây,  từ  nam  chí  bắc.  Hội 
Thánh dạy  không sai sót  cho mọi người biết tất cả 
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những điều phải tin, dù về thế giới hữu hình hay vô 
hình,  dù  về  những  sự  trên  trời  hay  dưới  đất.  Hội 
Thánh giúp mọi hạng người thờ phượng Thiên Chúa 
cho phải đạo : thủ lãnh và thường dân, trí thức hay ít 
học. Sau cùng, Hội Thánh được gọi là công giáo, vì 
Hội Thánh săn sóc và chữa lành người ta khỏi mọi 
thứ tội đã phạm trong linh hồn hay ngoài thân xác. 
Cũng chính Hội Thánh có đủ mọi năng lực dưới mọi 
danh xưng,  trong việc  lành,  lời  nói  và mọi  thứ ơn 
thiêng. 

Gọi  là  Hội  Thánh hay “cộng đồng những kẻ  được 
triệu tập” thì rất thích hợp, vì Hội Thánh kêu gọi và 
tập họp mọi người nên một, như Chúa đã nói trong 
sách Lêvi : Hãy tập họp toàn thể cộng đồng ở cửa Lều 
Hội Ngộ. Điều đáng để ý là từ “hãy tập họp” được 
dùng trong Sách Thánh lần đầu tiên ở chỗ này, khi 
Chúa đặt ông Aharon làm thượng tế.  Rồi trong Đệ 
Nhị Luật, Thiên Chúa lại phán với ông Môsê : Hãy 
tập họp dân lại cho Ta, đê chúng nghe lời Ta và học 
cho biết kính sợ Ta. Sách Thánh còn nhắc đến tên Hội 
Thánh khi nói về các tấm bia : Người đã viết trên các 
bia  mọi  lời  Chúa đã phán với  anh em trên núi,  từ 
trong đám lửa, trong ngày đại hội, hay ngày tập họp. 
Dường như Sách Thánh muốn nói rõ hơn : “Ngày anh 
em đã được Chúa gọi, ngày anh em đã tụ họp lại.” 
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Tác giả thánh vịnh cũng nói : Giữa lòng đại hội, con 
sẽ  tạ  ơn Chúa ;  trước mặt  quần chúng,  con sẽ  tán 
dương Ngài. 

Thật ra, trước kia tác giả thánh vịnh đã hát : Hãy họp 
nhau mà chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Chúa, hỡi 
dòng dõi Ítraen. Từ các dân ngoại, Đấng Cứu Thế đã 
xây dựng một cộng đồng thứ hai là Hội Thánh chúng 
ta, Hội Thánh của các Kitô hữu. Người nói với thánh 
Phêrô về Hội Thánh đó : Trên tảng đá này, Thầy sẽ 
xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực của tử thần sẽ 
không thắng nổi. 

Vì sau khi Hội Đường duy nhất ở Giuđê bị loại bỏ, thì 
các cộng đoàn của Đức Kitô đã gia tăng gấp bội trên 
khắp hoàn cầu, như có lời Thánh Vịnh : Hát lên mừng 
Chúa một bài ca mới,  ngợi khen Người trong cộng 
đoàn những kẻ hiếu trung ! Ngôn sứ Malakhi cũng 
nói lên những điều tương tự như thế với người Do 
Thái : Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, Đức 
Chúa các đạo binh phán. Ngay sau đó, ngôn sứ thêm 
rằng : Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả 
giữa  chư  dân.  Thánh  Phaolô  đã  viết  cho  thánh 
Timôthê về Hội Thánh công giáo đó như sau : Thư 
này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của 
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Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng 
sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.
Xướng đáp 1 Pr 2,9.108
X Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế 
vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa,
* để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã 
gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng 
diệu huyền.
Đ Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã 
là Dân của Thiên Chúa. *

Lời nguyện 

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 Cr 11,729
Những nỗi khổ của người tông đồ 
Trường hợp thánh Phaolô cho thấy : nguy hiểm luôn 
đón chờ người tông đồ đích thực : Người tông đô hiên 
ngang chẳng phải vì những lợi thế của người phàm.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô. 

7 Phải chăng tôi có lỗi, vì đã hạ mình xuống để tôn 
anh em lên, khi rao giảng không công cho anh em Tin 
Mừng  của  Thiên  Chúa  ?8 Tôi  đã  bóc  lột  các  Hội 
Thánh khác, ăn lương của họ, để phục vụ anh em.9 
Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, 
tôi  đã  chẳng  phiền  luỵ  ai,  bởi  vì  các  anh  em  từ 
Makêđônia đến đã cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. 
Trong mọi dịp, tôi đã tránh không trở nên gánh nặng 
cho  anh  em,  và  tôi  cũng  sẽ  còn  tránh  như  vậy.10 
Nhân danh chân lý của Đức Kitô ở trong tôi, tôi xin 
nói với anh em rằng : chẳng ai cấm được tôi có niềm 
vinh dự đó trong các miền xứ Akhaia.11 Tại sao thế ? 
Có phải vì  tôi  không yêu mến anh em chăng ? Có 
Thiên Chúa biết ! 
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12 Điều  tôi  làm,  tôi  sẽ  tiếp  tục  làm,  để  những kẻ 
muốn có cơ hội tự phụ là những người ngang hàng 
với chúng tôi, không còn cơ hội đó nữa.13 Vì những 
kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ 
của Đức Kitô.14 Lạ gì đâu ! Vì chính Xatan cũng đội 
lốt thiên thần sáng láng !15 Vậy có gì là khác thường 
khi  kẻ phục vụ nó đội  lốt  người  phục vụ sự  công 
chính. Chung cục, chúng sẽ lãnh nhận hậu quả công 
việc chúng đã làm.16 Tôi xin nói lại : đừng ai tưởng 
là tôi điên. Mà có ai tưởng như thế, thì cứ nhận tôi là 
điên, để tôi  cũng được tự hào đôi chút.17 Điều tôi 
đang  nói,  tôi  không  nói  theo  tinh  thần  của  Chúa, 
nhưng  nói  như  một  người  điên,  bởi  tin  chắc  rằng 
mình có lý để tự hào.18 Vì có lắm kẻ tự hào theo tính 
xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào.19 Vốn là người 
khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên !20 Phải 
rồi, anh em đành chịu người ta áp chế, cấu xé, tước 
đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào mặt !21 Tôi nói 
thế, thật là nhục nhã, như thể chúng tôi đã tỏ ra nhu 
nhược... 

Nhưng bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng 
dám làm – tôi nói như người điên. 22 Họ là người 
Hípri ư ? Tôi cũng vậy ! Họ là người Ítraen ư ? Tôi 
cũng vậy ! Họ là dòng giống Ápraham ư ? Tôi cũng 
vậy !23 Họ là người phục vụ Đức Kitô ư ? Tôi nói 
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như người điên : tôi còn hơn họ nữa ! Hơn nhiều vì 
công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, 
bao  lần  suýt  chết.24  Năm lần  tôi  bị  người  Dothái 
đánh bốn mươi roi bớt một ;25 ba lần bị đánh đòn ; 
một lần bị ném đá ; ba lần bị đắm tàu ; một đêm một 
ngày lênh đênh giữa biển khơi !26 Tôi còn hơn họ, vì 
phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy 
hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm 
do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở 
thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm 
do những kẻ giả danh là anh em.27 Tôi còn phải vất 
vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn 
ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.28 Không 
kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi 
là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh !29 Có ai 
yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối ? 
Có ai  vấp ngã mà tôi  lại  không cảm thấy lòng sôi 
lên ?

Xướng đáp Gl 1,11b.12 ; x. 2 Cr 11,10a.7b
X Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.
* Không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy 
cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô 
đã mặc khải.
Đ Chân lý của Đức Kitô ở trong tôi, vì tôi rao giảng 
không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa. *
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Bài đọc 2 
Hội Thánh là hiền thê Đức Kitô 
Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Syrilô,  giám  mục 
Giêrusalem.

Hội Thánh “Công Giáo” : danh xưng này dành riêng 
cho cộng đồng thánh tức là Mẹ của hết thảy chúng ta. 
Hội Thánh đó còn là hiền thê của Đức Giêsu Kitô, 
Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta (vì Kinh Thánh 
viết : Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình 
vì Hội Thánh và những câu tiếp theo). Hội Thánh còn 
là  hình bóng mô phỏng Giêrusalem thượng giới  là 
thành trì tự do và là mẹ hết thảy chúng ta. Hội Thánh 
đó trước kia son sẻ, nhưng nay đã sinh được một đoàn 
con đông đúc. 

Một khi Hội Đường là bà mẹ thứ nhất đã bị rẩy, thì 
như thánh Phaolô nói : nơi bà thứ hai là Hội Thánh 
Công Giáo, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất 
là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các 
thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, 
được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người 
khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ, và Người 
còn ban đủ loại nhân đức như : khôn ngoan, hiểu biết, 
tiết độ, công chính, từ bi, nhân hậu, kiên trì  và bất 
khuất trong những cơn bách hại. 
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Để bênh vực lẽ công chính, Hội Thánh đã phải chiến 
đấu : khi tấn công, lúc tự vệ, khi được vinh quang, lúc 
phải tủi nhục. Trước kia, trong những cơn bách hại và 
khốn quẫn, Hội Thánh đã đội cho các thánh tử đạo đủ 
loại  triều  thiên  kết  bằng hoa  muôn  sắc,  ân  thưởng 
lòng kiên nhẫn của các ngài. Còn bây giờ, thời buổi 
bình an, nhờ ơn Thiên Chúa, Hội Thánh nhận được 
những vinh dự mà vua chúa quan quyền và mọi bậc 
mọi hạng người phải dành cho. Trước khi vua chúa 
của các dân rải rác ở miền này nước nọ chỉ có quyền 
bính giới hạn trong lãnh thổ của họ, thì một mình Hội 
Thánh Công Giáo được hưởng quyền trên khắp địa 
cầu, vượt mọi biên cương. Thật vậy, có lời chép : Cõi 
biên cương, Thiên Chúa thiết lập hoà bình. 

Trong Hội Thánh Công Giáo này, vì đã được dạy cho 
biết các huấn lệnh và một nếp sống cao đẹp, chúng ta 
sẽ chiếm được Nước Trời và thừa hưởng sự sống vĩnh 
cửu. Chúng ta chịu đựng tất cả hẳn là vì sự sống ấy và 
để được Chúa ban sự sống ấy. Thật  vậy, mục tiêu 
chúng  ta  nhắm tới  không  phải  là  một  chuyện  tầm 
thường, nhưng chúng ta phấn đấu là để đạt sự sống 
vĩnh cửu. Vì thế, trong kinh Tin Kính, chúng ta được 
dạy là sau câu “xác loài người ngày sau sống lại”, tức 
là  xác của những kẻ đã chết   điều này đã bàn rồi 
chúng ta phải đọc : “Tôi tin có sự sống vĩnh cửu.” 



MỤC LỤC

Người Kitô hữu chúng ta phải chiến đấu để đạ tới sự 
sống này. 
Vậy trong thực tại và theo chân lý, sự sống là Chúa 
Cha. Qua Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Người là 
nguồn suối tuôn đổ ân huệ từ trời xuống mọi loài mọi 
vật.  Riêng  đối  với  loài  người,  do  lòng  nhân  hậu, 
Người  còn  hứa  chắc  chắn  sẽ  cho  chúng  ta  được 
hưởng sự sống đời đời.

Xướng đáp x. Tv 82 (33),12
X Đáng khen thay dân đã được Chúa các đạo binh 
chúc phúc cho mà rằng :
* Hỡi Ítraen, ngươi là công trình tay Ta gầy dựng và 
là gia nghiệp của Ta.
Đ Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, 
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. *

Lời nguyện 
Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Cr 11,30 ; 12,13
Thánh Phaolô hãnh diện về những yếu đuối của mình 
Sở dĩ người tông đồ lên tiếng nói, vì chính bản thân 
mình  đã  cảm nghiệm quyền  năng  và  tính  yêu của 
Chúa Kitô.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô. 

11 30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu 
đuối  của  tôi.31  Thiên  Chúa,  Đấng  đáng chúc  tụng 
muôn đời, là Cha của Chúa Giêsu, biết rằng tôi không 
nói dối.32 Tại Đamát, tổng đốc của vua Arêta đã cho 
lính canh gác thành để bắt tôi.33 Nhưng người ta đã 
cho tôi vào một cái thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc 
theo tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. 

12 1 Phải tự hào ư ? Nào có ích gì ! Dù thế, tôi cũng 
xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban 
cho tôi.2 Tôi biết  có một người môn đệ Đức Kitô, 
trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng 
trời thứ ba có ở trong thân xác hay không, tôi không 
biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không 
biết, chỉ có Thiên Chúa biết.3 Tôi biết rằng người ấy 
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đã được nhắc lên tận thiên đàng trong thân xác hay 
ngoài  thân  xác,  tôi  không biết,  chỉ  có  Thiên  Chúa 
biết,4 và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà 
loài người không được phép nói lại.5 Về một người 
như thế, tôi sẽ tự hào ; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự 
hào về những yếu đuối của tôi.6 Quả vậy, nếu muốn 
tự hào, thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi 
nói sự thật. Nhưng tôi không làm thế, kẻo người ta 
đánh giá tôi quá cao, so với điều họ thấy nơi tôi hoặc 
nghe tôi nói. 

7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi 
thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một 
cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xatan được sai đến 
vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.8 Đã ba lần tôi xin 
Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả 
quyết với tôi : "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức 
mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu 
đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những 
yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi 
trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình 
yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo 
vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. 

11 Tôi điên rồi ! Chính anh em đã khiến tôi hoá ra 
như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi 
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chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các Tông Đồ siêu 
đẳng kia.12 Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em 
những dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ : nào là đức kiên 
nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào 
là các phép lạ.13 Anh em có thua gì các Hội Thánh 
khác ? Có chăng, chỉ thua ở chỗ bản thân tôi đã không 
phiền luỵ anh em ! Xin anh em tha cho tôi  sự bất 
công đó.

Xướng đáp 2 Cr 12,9ba ; 4,7
X Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của 
tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.
* Vì sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong 
sự yếu đuối của chúng ta.
Đ Kho tàng ơn thánh, chúng tôi lại chứa đựng trong 
những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường 
phát xuất từ Thiên Chúa. *

Bài đọc 2 
Chúng ta phải biết chịu đựng tất cả vì Thiên Chúa, để 
chính Người chịu đựng chúng ta 
Mở đầu thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, 
tử đạo, gửi thánh Pôlycáp.

Tôi là Inhaxiô, cũng gọi là Thêôphôrô, kính gửi đức 
cha  Pôlycáp,  giám mục  Hội  Thánh  Miếcna,  người 
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cùng có giám mục của mình là Thiên Chúa Cha và 
Chúa Giêsu Kitô. Kính chúc đức cha vạn sự khang 
an. 

Tôi thấy đức cha có tâm hồn đạo đức vững vàng như 
đặt trên tảng đá không gì lay chuyển. Tôi hết lòng 
ngợi khen Thiên Chúa, vì Người đã cho tôi được vinh 
dự thân quen với con người thánh thiện của đức cha. 
Ước gì trong Thiên Chúa, tôi được mãi mãi hưởng 
vinh dự đó. Tôi nài xin đức cha : với sức mạnh Chúa 
ban, hãy chạy nhanh hơn trong cuộc thi đấu cao đẹp 
của  cuộc  đời.  Đức  cha  cũng  hãy  khuyên  bảo  mọi 
người hãy làm như thế để được ơn cứu độ. Xin đức 
cha chứng tỏ mình là giám mục, bằng cách xả thân lo 
lắng cho lợi ích vật chất và tinh thần của đoàn chiên. 
Mối bận tâm hàng đầu của đức cha phải là sự hiệp 
nhất. Hãy kiên trì nâng đỡ mọi người như Chúa nâng 
đỡ đức cha. Xin đức cha hãy lấy lòng bác ái mà nhẫn 
nhục chịu đựng mọi người, như đức cha vẫn làm. Đức 
cha hãy chuyên cần cầu nguyện, và xin Chúa ban cho 
mình ngày càng thêm khôn ngoan. Hãy luôn luôn tinh 
thức với tinh thần sáng suốt  của đức cha.  Hãy nói 
riêng với từng người như đức cha vẫn làm. Như một 
lực sĩ thập toàn, đức cha hãy gánh lấy sự yếu đuối của 
mọi người. Vất vả càng nhiều, công phúc càng lớn. 
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Nếu đức cha chỉ yêu thương các môn đệ tốt lành, thì 
đức cha chẳng đáng công trạng gì. Tốt hơn, đức cha 
hãy lấy lòng hiền hoà mà cảm hoá những kẻ hư hỏng 
nhất.  Người ta không băng bó mọi vết thương như 
nhau. Đức cha hãy lấy sự dịu dàng như nước mà hạ 
nhiệt những cơn nóng nảy. Đức cha phải khôn như 
con rắn và đơn sơ như bồ câu. Vì đức cha cũng là con 
người  có  hồn có xác  như ai,  nên những gì  xảy  ra 
trước mắt,  đức cha hãy xử sự cách bình thản ; còn 
những gì khuất mắt đức cha, đức cha hãy xin Chúa tỏ 
cho thấy rõ. Như vậy, đức cha sẽ không sơ xuất điều 
gì, nhưng lại được đầy tràn ơn thiêng. Thời buổi thúc 
bách đức cha cùng với đoàn chiên phải tìm gặp Thiên 
Chúa, như hoa tiêu mong gặp gió và như người bị bão 
mong cập bến. Hãy sống tiết độ như một lực sĩ của 
Thiên Chúa. Phần thưởng được dành sẵn cho đức cha 
là ơn bất tử và sự sống đời đời mà đức cha đã quá 
biết. Trong khi mang xiềng xích mà đức cha đã có lần 
hôn kính, lúc nào tôi cũng là tế phẩm để cầu nguyện 
cho đức cha. 

Đức cha đừng sợ những kẻ xem ra đáng tin, nhưng lại 
dạy những điều sai lạc. Hãy vững vàng như đe dưới 
búa. Người lực sĩ khoẻ thì biết chịu đòn và phải chiến 
thắng. Vậy trên hết, chúng ta phải biết chịu đựng tất 
cả vì Thiên Chúa, để chính Người chịu đựng chúng 
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ta. Đức cha hãy gia tăng lòng nhiệt thành. Hãy quý 
trọng thời gian. Hãy chờ đợi Đấng ở ngoài thời gian, 
Đấng vĩnh cửu, Đấng vô hình nhưng đã trở nên hữu 
hình vì chúng ta. Người là Đấng không ai chạm tới 
được, không ai làm khổ được, nhưng đã trở thành con 
người biết chịu khổ, và đã vì chúng ta mà chịu mọi 
khổ hình. 

Đừng để các quả phụ bị bỏ rơi. Sau Chúa Kitô, đức 
cha hãy là người chăm lo cho họ.  Đừng để xảy ra 
chuyện gì ngoài ý đức cha, và đức cha cũng đừng làm 
gì ngoài ý Thiên Chúa, như đức cha vẫn giữ như vậy. 
Hãy bền tâm vững chí.  Hãy năng tổ chức các buổi 
họp ;  đức cha hãy kêu mời  đích danh từng người. 
Đừng khinh dể các nô lệ, nam cũng như nữ ; nhưng 
chính họ cũng chớ lên mặt.  Trái lại,  họ hãy ra sức 
phục vụ để tôn vinh Thiên Chúa, vì được Người ban 
cho sự tự do cao quý hơn. Những người ấy cũng đừng 
đòi hỏi cộng đoàn phải lấy công quỹ ra mà chuộc họ, 
kẻo họ lại trở thành nô lệ của sự tham lam.

Xướng đáp 1 Tm 6,11b12a ; 2 Tm 2,108
X Anh hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, 
giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và 
hiền hoà.
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* Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức 
tin, giành cho được sự sống đời đời.
Đ Tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người 
Thiên Chúa đã chọn, đế họ cũng đạt tới ơn cứu độ. *

Lời nguyện 

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 Cr 12,14  13,13
Thánh Phaolô sẽ thăm viếng cộng đoàn Côrintô 
Mãi cho đến cuối thư, thánh Phaolô vẫn nhắc cho các 
tín hữu của ngài nghịch lý của yếu đuối và sức mạnh.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côrintô. 

14 Đây tôi sẵn sàng đến thăm anh em lần thứ ba. Tôi 
cũng sẽ không phiền luỵ anh em đâu, bởi vì điều tôi 
tìm kiếm không phải là của cải của anh em, mà là 
chính anh em. Thật vậy, không phải con cái có nhiệm 
vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu 
tích của cải cho con cái.15 Phần tôi, tôi rất vui lòng 
tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người 
của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến 
anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn ? 

16 Thế cũng được ! Tôi đã không trở nên gánh nặng 
cho anh em ; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã 
dùng mưu mà lừa gạt anh em.17 Phải chăng trong số 
những kẻ tôi sai đến, tôi đã dùng người nào đó để bóc 
lột anh em ?18 Tôi đã xin anh Titô đi, và đã cử người 
anh em kia cùng đi với anh. Phải chăng anh Titô đã 
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bóc lột anh em ? Chúng tôi đã không sống theo cùng 
một tinh thần, cùng một đường lối sao ? 

19 Đã từ lâu, anh em tưởng rằng chúng tôi tự biện hộ 
trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt 
Thiên Chúa, trong Đức Kitô.  Và thưa anh em thân 
mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy cốt để xây 
dựng anh em.20  Quả vậy,  tôi  sợ  rằng khi  đến,  tôi 
không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi 
không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng 
có  chia  rẽ,  ghen  tương,  oán  ghét,  cạnh  tranh,  vu 
khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.21 Tôi sợ rằng 
lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để 
tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều 
người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn 
năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng 
đãng họ đã làm.

13 1 Đây sẽ là lần thứ ba tôi đến thăm anh em. Mọi 
công việc phải được giải  quyết nhờ có ba mặt một 
lời.2 Tôi đã nói với những kẻ trước đây đã phạm tội 
và mọi  người  khác,  và hôm nay khi  vắng mặt,  tôi 
cũng xin nói lại như đã nói khi có mặt lần thứ hai, là : 
nếu đến lần nữa, tôi sẽ không nương tay,3 bởi vì anh 
em muốn có một bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói 
trong tôi.  Người không nhu nhược đối  với anh em 
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đâu, nhưng Người đầy uy quyền giữa anh em.4 Thật 
vậy, Người đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu 
hèn, nhưng nay Người đang sống nhờ quyền năng của 
Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Kitô, chúng 
tôi  cũng mang thân phận yếu hèn,  nhưng cùng với 
Người,  chúng  tôi  sống  nhờ  quyền  năng  của  Thiên 
Chúa để xử sự với anh em. 

5 Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức 
tin  hay  không.  Hãy  tự  kiểm điểm.  Anh  em chẳng 
nhận thấy là có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao ? 
Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này.6 
Tôi hy vọng rằng anh em sẽ nhận thấy là chúng tôi 
đây không bị thua.7 Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa 
cho anh em đừng làm điều gì trái, không phải để tỏ ra 
chúng tôi thắng, nhưng để anh em làm điều thiện, cho 
dù chúng tôi như bị thua.8 Vì chúng tôi  không thể 
làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể 
hoạt động cho sự thật.9 Quả thế, chúng tôi vui mừng 
khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh. Điều chúng 
tôi cầu xin là anh em được nên hoàn thiện.10 Vì vậy, 
khi vắng mặt, tôi viết các điều này, để lúc có mặt, tôi 
khỏi phải xử nghiêm khắc, theo quyền hành Chúa đã 
ban cho tôi để xây dựng, chứ không phải để phá đổ. 
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11 Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và 
gắng nên hoàn thiện.  Hãy khuyến khích nhau,  hãy 
đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên 
Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh 
em. 

12 Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi 
người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. 
13 Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng 
của  Chúa  Giêsu  Kitô,  đầy  tình  thương  của  Thiên 
Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.

Xướng đáp 2 Cr 13,11 ; Pl 4,7
X Anh em hãy vui mừng, gắng nên hoàn thiện và ăn ở 
thuận hoà.
* Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình 
an, sẽ ở cùng anh em.
Đ Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên 
mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp 
với Đức Kitô Giêsu. *

Bài đọc 2 
Hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa 
Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, tử 
đạo,gửi thánh Pôlycáp.
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Đức cha hãy tránh xa những nghề xấu ; hơn nữa, hãy 
dạy cho dân tránh những nghề này. Hãy khuyên chị 
em của tôi yêu mến Thiên Chúa và sống vui vẻ hoà 
hợp với chồng cả hồn lẫn xác. Với anh em tín hữu của 
tôi cũng vậy, xin đức cha hãy nhân danh Đức Giêsu 
Kitô truyền dạy họ yêu thương vợ mình như Chúa 
yêu thương Hội Thánh. Ai có thể sống khiết tịnh để 
tôn  vinh  thân  thể  Chúa,  thì  hãy  sống  cho  khiêm 
nhường. Khiết tịnh mà tự phụ khoe khoang là hỏng ; 
lại  còn cho mình hơn cả giám mục thì  thật  là  tiêu 
vong. Vợ chồng kết hôn với nhau có sự đồng ý của 
giám mục là điều xứng hợp, vì như thế là cưới hỏi 
theo ý Chúa chứ không theo đam mê xác thịt.  Hãy 
làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa. 

Anh em hãy gắn bó với giám mục để Thiên Chúa gắn 
bó với anh em. Tôi sẵn sàng thí mạng vì những ai 
phục tùng đức giám mục, các linh mục và trợ tá. Ước 
chi tôi được cùng họ thông phần sự sống của Thiên 
Chúa. Như những quản lý, gia nhân và thừa tác của 
Thiên Chúa, hãy cộng tác với nhau, cùng nhau chiến 
đấu, cùng chạy, cùng chịu khổ, cùng ngủ, cùng thức 
với  nhau.  Anh  em  chiến  đấu  cho  Đức  Kitô,  lãnh 
lương của  Người,  thì  hãy  cố  làm đẹp lòng Người. 
Đừng ai trong anh em đào ngũ. Hãy lấy phép rửa làm 
vũ khí, lấy đức tin làm mũ chiến, đức mến làm giáo 
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mác, đức kiên nhẫn làm áo giáp. Hãy đem việc làm ra 
ký thác để đáng lãnh phần lời. Hãy kiên nhẫn hiền 
hoà với nhau như Thiên Chúa vẫn đối xử với anh em. 
Ước gì anh em mãi mãi là niềm vui của tôi. 

Tôi được biết Hội Thánh ở Antiôkhia xứ Xyri đang 
được bình an nhờ lời cầu nguyện của đức cha, nên giờ 
đây tôi cảm thấy yên tâm hơn trong niềm ký thác vào 
Thiên Chúa. Chỉ mong sao qua cuộc thương khó này, 
tôi được gặp Thiên Chúa, để ngày sống lại, tôi được 
nhìn  nhận  là  môn  đệ  của  đức  cha.  Thưa  đức  cha 
Pôlicáp  diễm phúc  trong  Thiên  Chúa,  xin  đức  cha 
triệu tập một hội nghị đẹp lòng Thiên Chúa, chọn lấy 
một người mà đức cha quý mến, một người cần mẫn, 
khả dĩ gọi là người mang sứ điệp của Thiên Chúa. 
Xin đức cha trao cho người đó vinh dự xuống Xyri 
thể hiện tình thương không mệt mỏi của đức cha, để 
Thiên Chúa được tôn vinh. 

Người Kitô hữu không có quyền chi trên chính mình, 
nhưng hoàn  toàn  thuộc  quyền Thiên  Chúa.  Đây  là 
công trình của Thiên Chúa và cũng sẽ là công trình 
của đức cha khi đức cha thực hiện. Tôi phó thác cho 
ân sủng, và tin rằng đức cha sẽ sẵn sàng lo cho công 
trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Vì biết đức cha rất nhiệt 
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tình với chân lý, nên tôi chỉ xin khích lệ đức cha bằng 
lá thư ngắn ngủi này thôi. 

Vì có lệnh truyền, tôi phải đột ngột đáp tầu rời Tơroa 
đi Nêapôli, không viết cho tất cả các Hội Thánh được. 
Vậy đức cha đã biết rõ ý Thiên Chúa, thì xin hãy viết 
thư cho các Hội Thánh bên đông, bảo họ cũng làm 
như đức cha ; ai có thể, thì sai sứ giả đi ; còn ai không 
thể, thì viết thư, nhờ chính người được đức cha cắt cử 
mang đi. Thế là quý vị được vẻ vang nhờ tham gia 
vào một công trình có giá trị vĩnh cửu. Riêng đức cha 
thì vẫn xứng đáng rồi. 

Ước mong quý vị luôn được an lành trong Đức Gisu 
Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Nhờ Người, xin cho quý 
vị được nên một trong Thiên Chúa, Đấng giám sát tối 
cao. Chúc quý vị an lành trong Chúa Kitô.

Xướng đáp 1 Cr 15,58 ; 2 Tx 3,13
X Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng 
tích cực tham gia vào công việc của Chúa,
* vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em 
sẽ không trở nên vô ích.
Đ Anh em hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. 
*
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Lời nguyện 
Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  và  là  niềm  trông  cậy  của 
chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, 
chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà 
hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những 
của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với 
của cải muôn đồi tồn tại. Chúng con cầu xin…
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Dẫn vào sách ngôn sứ Amốt 
Nếu xét về thời gian, Amốt hẳn là ngôn sứ đầu tiên  
mà các lời sấm đến được với chúng ta. Trong tư cách  
này, ông có thể được xem như một khuôn mẫu đến  
nỗi sau này hầu hết các ngôn sứ sẽ khai triển các chủ  
đề mà ông là người đầu tiên đã đề cập tới khi giảng  
dạy.
Xuất thân là một người chăn chiên vô danh tiểu tốt  
của xứ Giuđa, Amốt có một lối nói thô thiển, gần như  
sỗ sàng. Chẳng có gì báo trước là ông sẽ đến khuấy  
động  nước  Itraen  bấy  giờ  đang  thịnh  vượng.  Dân  
Aram suy yếu đã phải trả lại những phần đất chinh  
phục được trong thế kỷ trước, và một nền văn minh  
sáng chói đang thành hình ở Samari với lối sống xa  
hoa, với lối thờ phượng nặng phần trình diễn. Nhưng  
khi Đức Chúa đã lên tiếng, làm sao có thể không nói  
tiên tri? Thiên Chúa khiển trách những người Ítraen  
miền Bắc kiêu hãnh. Với cuộc sống tôn giáo giả tạo,  
có những sai phạm hiển nhiên nhất về mặt luân lý,  
chủ trương một thứ văn minh tàn bạo : làm giàu cho  
người quyền thế, chà đạp kẻ nghèo hèn. Đó là những  
sự thật chính yếu mà trong một thời gian ngắn, có thể  
chỉ  mấy tháng thôi  vào giữa thế  kỷ  8  trước  Công  
Nguyên, Amốt đã đến nhắc lại cho Bêthen, một trong  
những đền thờ quan trọng của Ítra–en, cho đến ngày  
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ông bị trục xuất do lòng hiềm khích của các tư tế và  
của vua Giarópam II.
Sứ điệp mà ngôn sứ Amốt tiếp tục đem đến cho chúng  
ta hôm nay, trên hết mọi sự đó là những đòi hỏi của  
một đời sống luân lý tinh tuyền và của nền công bình  
xã hội. Tuy nhiên người ta còn thấy ông như người  
đầu tiên đề cập tới hay triển khai một lô đề tài quan  
trọng khác của Kinh Thánh như quyền tối thượng của  
Thiên  Chúa,  không  những  đối  với  dân  Ítraen  và  
Giuđa, nhưng còn đối với các dân ngoại ; ơn cứu độ  
được ban cho số tín hữu sống sót ; ý tưởng về Ngày  
của Thiên Chúa,  khi  Người hoàn thành công trình  
cứu độ với việc dứt khoát trừng phạt những tội nhân  
cứng lòng.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Am 1,1  2,3
Hạch tội các lân quốc của Ítraen 
Chúa nhìn cao hơn những quyền lợi  trước mắt  của 
dân  Người.  Những  hành  động  báng  bổ  của  người 
Môáp đối với vua Êđôm cũng sẽ bị trừng phạt. Như 
thế, Thiên Chúa xuất hiện không phải chỉ như Đấng 
che chở dân Ítraen, nhưng còn là Đấng bảo vệ công lý 
cho hết thảy mọi người. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amốt .
1 Lời của Amốt. Ông là một trong những người chăn 
cừu tại  Tơcôa,  ông đã  thấy  thị  kiến  liên  quan đến 
Ítraen,  dưới  thời  Útdigia  làm  vua  nước  Giuđa,  và 
Giarópam  con vua Giôát  làm vua nước Ítraen, hai 
năm trước trận động đất.

2  Ông  nói:  Từ  Xion,  Đức  Chúa  gầm  lên,  và  từ 
Giêrusalem,  Người  lên  tiếng;  đồng  cỏ  của  mục  tử 
nhuốm màu tang tóc, đỉnh núi Cácmen nay đã héo 
tàn.

3 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Đamát đã lên tới 
cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã dùng 
bừa sắt cày nát Galaát,
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4 Ta sẽ phóng hoả vào nhà Khadaên và lửa sẽ thiêu 
rụi đền đài của Bên Hađát.
5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đamát, Ta sẽ bứng nhà 
lãnh đạo khỏi  Bíchát  Aven và người  cầm phủ việt 
khỏi Bết Eđen. Dân Aram sẽ bị đày đến xứ Kia  Đức 
Chúa phán như vậy.
6 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Gada đã lên tới 
cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã đưa 
cả đoàn người đi đày để nộp vào tay Êđôm,
7 Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Gada, và lửa sẽ 
thiêu rụi đền đài ở đó.
8 Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Átđốt, và người cầm 
phủ việt khỏi Átcơlôn; Ta sẽ trở tay đánh Écrôn, và 
tàn quân Philitinh sẽ bị tiêu diệt  Đức Chúa là Chúa 
Thượng phán như vậy.
9 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Tia đã lên tới 
cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã nộp 
cho Êđôm cả đoàn người đi đày, và không nhớ đến 
lời giao kết với các nước anh em,
10 nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia, và lửa sẽ 
thiêu rụi đền đài ở đó.
11 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Êđôm đã lên 
tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì nó đã cầm 
gươm truy kích anh em, bóp nghẹt lòng thương xót; 
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,
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12 nên Ta sẽ phóng hoả vào Têman, và lửa sẽ thiêu 
rụi đền đài Bótra.
13 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ammon đã lên 
tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã 
mổ bụng đàn bà có thai ở Galaát để mở rộng bờ cõi,
14 Ta sẽ phun lửa lên tường thành Rápba, và lửa sẽ 
thiêu rụi các đền đài ở đó, giữa tiếng thét gào của một 
ngày xung trận, giữa cơn cuồng phong của một ngày 
dông tố.
15 Vua của chúng sẽ phải đi đày, cả vua lẫn quan 
cùng một lúc  Đức Chúa phán như vậy.
2. 1 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Môáp đã lên 
tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì nó đã đốt 
hài cốt vua Êđôm thành than,
2 nên Ta sẽ phóng hoả vào Môáp, và lửa sẽ thiêu rụi 
đền đài Cơrigiốt; Môáp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn 
loạn, giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.
3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó và Ta sẽ giết 
sạch các quan cùng với vị này  Đức Chúa phán như 
vậy.

Xướng đáp Tv 9,8.9 ; Am 1,2 
X Chúa lập toà xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ 
công minh.
* Người cai trị muôn dân theo đường chính trực.
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Đ Từ Xion Đức Chúa gầm lên, từ Giêru–salem Người 
lên tiếng *

Bài đọc 2 
Hy vọng được sống đời đời là khởi điểm và cùng đích 
của đức tin chúng ta 
Khởi đầu bức thư được coi là của thánh Banaba. 

Nhân danh Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, xin thân 
ái chào anh chị em và chúc anh chị em được bình an. 
Thiên Chúa đã ban cho anh chị em muôn vàn ân phúc 
lớn lao. Và tôi vui mừng khôn tả vì thấy anh chị em 
được rạng ngời hạnh phúc hơn là vì bất cứ lý do nào 
khác. Quả thật, tâm hồn anh chị em đã được đón nhận 
ân sủng của Thánh Thần. Cho nên, tôi vui mừng hơn 
nữa, vì đang khi trông chờ ơn cứu độ Chúa ban cho 
tôi, tôi còn thấy nguồn suối dạt dào của Chúa, Thánh 
Thần được tuôn đổ xuống lòng anh chị em. Tôi hết 
sức xúc động khi được gặp mặt anh chị em sau bao 
ngày khát khao mong chờ. Tôi xác tín tận tâm rằng: 
dạy dỗ anh chị em là tôi học được nhiều điều, vì Chúa 
đồng  hành  với  tôi  khi  tôi  bước  theo  đường  ngày 
chính. Cho nên tôi thấy có bổn phận yêu mến Chúa 
chị em hơn chính mình tôi, bởi vì anh chị em luôn ấp 
ủ đức tin mạnh mẽ và đức ái nồng nàn với niềm hy 
vọng được chia sẻ sự sống của Người. Vậy tôi nghĩ 
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rằng, nếu vì anh chị em mà tôi có ra sức thông truyền 
cho  anh  chị  em một  phần  những  điều  tôi  đã  lãnh 
nhận, thì việc phục vụ những tâm hồn như anh chị em 
đã là một phần thưởng cho tôi rồi. Do đó, tôi cố gắng 
viếtvài lời vắn tắt cho anh chị em, để nhờ lòng tin, 
anh chị em được hiểu biết hoàn toàn. 

Quả thật, Chúa dạy chúng ta ba điều: niềm hy vọng 
được sống đời đời là khởi điểm và cùng đích của đức 
tin  chúng ta,  đức công minh là khởi điểm và cùng 
đích của sự phán xét; lòng bác ái đầy vui vẻ hân hoan 
là bằng chứng cho thấy hành động nào là công chính. 
Nhờ các ngôn sứ, Chúa đã cho chúng ta biết những 
điều quá khứ và hiện tại, đồng thời cho chúng ta có 
thể nếm trước những hoa quả đầu mùa của thế giới 
tương lai.  Khi  thấy những điều ấy lần lượt xảy ra, 
đúng như lời Chúa phán, chúng ta càng phải sống sâu 
sắc hơn, cao thượng hơn mà thêm lòng kính sợ Thiên 
Chúa. Phần tôi, tôi xin trình bày ít điều, không phải 
với tư cách thầy dạy, nhưng như một người giữa anh 
chị em, để nhờ đó, anh chị em được vui mừng trong 
hoàn cảnh hiện tại. 

Vì đây là những ngày của ác thần, và nó hoạt động 
như kẻ nắm quyền, nên chúng ta phải đề cao cảnh 
giác và tìm kiếm những huấn lệnh của Chúa. Lòng 
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kính sợ Chúa và nhẫn nại chịu đựng sẽ là nguồn trợ 
lực cho đức tin chúng ta. Đứckiên trì và tự chủ là sức 
mạnh của chúng ta. Nếu chúng ta sống các nhân đức 
ấy cách tinh tuyền trước nhan Chúa, thì chúng ta sẽ 
được  vui  mừng  thấy  Chúa  ban  thêm  cho  ta  khôn 
ngoan, sáng suốt, hiểu biết và thông minh. 

Qua tất cả các ngôn sứ, Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy 
là Người không cần lễ hy sinh,  lễ toàn thiêu,  cũng 
như lễ tiến. Chúa đã phán: Ngày ấy, hy lễ của các 
ngươi, đối với Ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên 
cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, 
Ta chẳng thèm! Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai 
khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta? 
Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, Ta ghê 
tởm khói hương. Ta không chịu nỗi ngày đầu tháng, 
ngày sabát, ngày đại hội.

Xướng đáp Gl 2,16 ; St 15,6
X Vì biết rằng con người được nên công chính nhờ 
tin vào Đức Giêsu Kitô, nên
* chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu để được nên 
công chính vì nhờ tin vào Đức Kitô.
Đ Ông Ápraham tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa 
kể ông là người công chính. *
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Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ



MỤC LỤC

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
” 
Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Am 2,416
Tội ác của Giuđa và của Ítraen 
Cả Ítraen nữa, cũng sẽ bị Thiên Chúa hạch tội cách 
gắt gao. Đã ký giao ước với Thiên Chúa thì phải sống 
tinh tuyền, thánh thiện. Nhưng khi từ chối nghe lời 
Thiên Chúa thì dân Chúa đã để cho bất tín bất trung 
nở rộ trong xã hội của mình. Thái độ cực kỳ vô ơn đó 
đòi hỏi một hình phạt nghiêm khắc hơn nữa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amốt. 
4 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Giuđa đã lên tới 
cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã khinh 
thường luật pháp của Đức Chúa và không tuân giữ 
các thánh chỉ của Người. Vì những thần dối trá xưa 
cha ông chúng chạy theo đã làm cho chúng ra lầm lạc,
5 nên Ta sẽ phóng hoả vào Giuđa và lửa sẽ thiêu rụi 
đền đài Giêrusalem. 

6 Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ítraen đã lên tới 
cực  độ,  Ta sẽ  không rút  lại  bản án.  Vì  chúng bán 
người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với 
giá một đôi giày.
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7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô 
người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi 
lại với cùng một ả, mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8 Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, 
ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, 
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.

9 Còn Ta, trước kia Ta đã từng diệt trừ người Emôri 
khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương 
nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái 
bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.

10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Aicập, 
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường 
để các ngươi chiếm hữu đất của người Emôri.

11 Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ 
hàng con cái các ngươi, những nadia từ lớp người trai 
tráng. Chẳng phải như vậy sao,  hỡi con cái Ítraen? 
sấm ngôn của Đức Chúa.

12 Thế mà các ngươi đã bắt các nadia uống rượu và 
ra lệnh cho các ngôn sứ: "Các ông không được nói 
tiên tri! "
13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc 
xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
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14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, 
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang 
dũng sĩ cũng không thoát chết,
15  người  cầm cung  nào  đứng  vững nổi,  kẻ  nhanh 
chân  chẳng  thoát  được  đâu,  người  cỡi  ngựa  cũng 
không thoát chết,
16 người  can đảm nhất  trong đám dũng sĩ  sẽ phải 
mình trần mà chạy trốn,  sấm ngôn của Đức Chúa.

Xướng đáp Am 2, 10a.11a. 12b ; Tv 94 (95),10b11a
X Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Aicập, dẫn 
các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường.
* Ta đã nói : Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào 
biết đến đường lối của Ta !
Đ Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ 
hàng con cái các ngươi. Thế mà các ngươi đã ra lệnh 
cho các ngôn sứ : "Các ông không được nói tiên tri !" 
*

Bài đọc 2 
Luật mới của Chúa chúng ta 
Trích thư được coi là của thánh Banaba.

Thiên Chúa đã bãi bỏ hy lễ của luật cũ, để khikhông 
còn ách bó buộc đó nữa, thì Đức Kitô Chúa chúng ta 
lập ra luật  mới,  dựa trên một hiến lễ không do tay 
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người phàm. Thiên Chúa đã phán với dân Ítraen: Khi 
đưa cha  ông các  ngươi  ra  khỏi  đất  Ai  Cập,  Ta  đã 
chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều 
chi về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. Những điều Ta 
truyền cho chúng là:  chớ để lòng mưu điều ác hại 
nhau, và đừng ưa chuộng thề gian. 

Nếu không quá ngu muội thì chúng ta phải hiểu lòng 
nhân hậu của  Thiên Chúa là  Cha chúng ta.  Người 
không muốn chúng ta  lầm lạc như dân Ítraen xưa, 
Người phán dạy chúng ta là để chúng ta tìm cách tiến 
đến với Người. Người nói với chúng ta rằng: Tế phẩm 
dâng Chúa là tâm hồn tan nát, hương thơm ngạt ngào 
dâng lên Chúa là tâm hồn biết tôn vinh Người, Đấng 
tạo thánh nó. Vậy thưa anh em, chúng ta phải hết sức 
lo cho mình được cứu độ, kẻo tên cám dỗ lẻn vào 
lòng chúng ta và lôi kéo chúng ta lạc xa sự sống. 

Về vấn đề này, Thiên Chúa còn phán với dân Ítraen: 
Chính  ngày  các  ngươi  muốn  ăn  chay  để  tiếng  các 
ngươi  kêu thấu trời  cao thẳm,  thì  các ngươi  lại  ăn 
chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay 
mà  Ta ưa  chuộng trong  ngày  con người  phải  thực 
hành khổ chế? Còn với chúng ta, Người phán: Cách 
ăn chay mà Ta ưa thích là thế này: mở xiềng xích bạo 
tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị 
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áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người 
đói, thấy ai mình trần thì cho áo che thân. 

Thế nên chúng ta hãy tránh xa mọi thứ phù phiếm và 
dứt khoát ghét bỏ những hành vi thuộc lối sống gian 
tà. Anh chị em đừng khép kín, đừng sống riêng rẽ như 
thể là  đã được nên công chính rồi;  nhưng hãy họp 
nhau  mà  tìm  những  điều  đem lại  lợi  ích  cho  mọi 
người. KinhThánh viết: Khốn thay cho những kẻ coi 
mình là khôn ngoan và cho mình là thông thái! Hãy 
trở nên những người sống theo Thần Khí và nên đền 
thờ hoàn hảo cho Thiên Chúa ngự. Hãy hết lòng hết 
sức mà học  cho biết  kính sợ  Người,  cố gắng tuân 
hành những điều Người truyền dạy, để ta được hân 
hoan trong thánh ý của Người. Thiên Chúa sẽ phán 
xét thế gian và không thiên vị người nào. Mỗi người 
sẽ nhận được tuỳ theo công việc họ đã làm. Người tốt 
thì những hành vi công chính sẽ làm chứng cho. Còn 
người xấu thì hậu quả của những việc bất chính đã 
sẵn chờ. Anh chị em đừng cậy là đã được ơn Chúa 
kêu gọi mà không cố gắng nữa, kẻo sẽ ngủ quên trong 
tội lỗi, để cho thần dữ thống trị và xua đuổi chúng ta 
ra khỏi Nước Chúa. 

Anh chị em thân mến, xinhiểu thêm điều nàynữa: Bao 
nhiêu dấu lạ điềm thiêng đã diễn ra ngay giữa dân 



MỤC LỤC

Ítraen, thế mà họ vẫn bị bỏ rơi như anh chị em đã 
thấy. Vậy hãy coi chừng, đừng để mình bị kể vào số 
những người mà Kinh Thánh đã nói: Kẻ được gọi thì 
nhiều, mà người được chọn thì ít!

Xướng đáp Gl 8,24.25.23
X Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới 
Đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức 
tin.
* Nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở 
dưới quyền giám hộ nữa.
Đ Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam 
giữ cho tới khi đức tin được mặc khải. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng  dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương  nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Am 7,117
Các thị kiến báo trước các hình phạt 
Amốt hoàn toàn không phải là kẻ thù của dân ông. 
Hai lần nhờ lời cầu nguyện mà dân được Chúa cứu 
độ. Nhưng cuối cùng, những lời nguyền rủa của ông 
đã làm cho các đại diện chính thức của dân hùa nhau 
chống lại ông.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amốt. 
1 Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau: 
Này Người đang làm ra châu chấu giữa lúc cỏ bắt đầu 
mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.
2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng, tôi 
thưa: "Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, xin thứ tha 
cho! Giacóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé 
quá! "

3 Đức Chúa hối hận về việc này, Người phán: "Sẽ 
không  xảy  ra  như  vậy  đâu."  4  Đức  Chúa  là  Chúa 
Thượng đã cho tôi thấy như sau: Này đây Đức Chúa 
là Chúa Thượng đang gọi lửa xuống để trừng phạt. 
Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu huỷ 
cả đất đai.
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5  Tôi  thưa:  "Lạy  Đức  Chúa  là  Chúa  Thượng,  xin 
dừng tay cho! Giacóp làm sao đứng vững được? Nó 
nhỏ bé quá! "

6 Đức Chúa hối hận về việc này, Người phán: "Cũng 
sẽ không xảy ra như vậy đâu." 7 Người đã cho tôi 
thấy như sau: Này đây Chúa Thượng tôi đang đứng 
trên một bức tường, tay cầm một dây dọi.

8 Và Đức Chúa hỏi tôi: "Ngươi thấy gì, Amốt? " Tôi 
đáp: "Thưa, dây dọi." Chúa Thượng tôi phán: "Đây 
Ta sẽ căng dây dọi ở giữa Ítraen dân Ta, và Ta sẽ 
không còn tha thứ cho chúng nữa.

9 Các nơi cao của Ixaác sẽ điêu tàn, các đền thờ của 
Ítraen sẽ đổ nát. Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy dùng gươm 
mà chống lại nhà Giarópam." 

10 Bấy giờ ông Amátgia,  tư tế đền thờ Bết Ên, sai 
người đến gặp Giarópam, vua Ítraen, và thưa: "Amốt 
âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ítraen, và 
đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của 
ông ta nữa.11 Vì Amốt nói như thế này: "Giarópam 
sẽ chết vì gươm, và Ítraen sẽ bị đày biệt xứ."12 Bấy 
giờ Amátgia nói với ông Amốt: "Này thầy chiêm ơi, 
mau chạy về đất Giuđa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà 
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tuyên sấm!13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói 
tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây 
là đền thờ của vương triều."14 Ông Amốt trả lời ông 
Amátgia:  "Tôi  không phải  là  ngôn  sứ,  cũng  chẳng 
phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người 
chăn nuôi  súc vật  và chăm sóc  cây sung.15 Chính 
Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và 
Đức Chúa đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho 
Ítraen dân Ta."  16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời  Đức 
Chúa phán: Ngươi nói: 

"Ông không được tuyên sấm chống lại Ítraen, cũng 
không được phát ngôn chống lại nhà Ixaác." 

17 Vì vậy, Đức Chúa phán thế này: "Vợ ngươi sẽ đi 
làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ 
ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân 
chia từng mảnh, còn ngươi,  ngươi sẽ chết trên một 
miền đất ô uế, và Ítraen sẽ bị đày xa quê cha đất tổ." 

Xướng đáp Am 3,78b ; 7,15
X Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì mà 
không tiết lộ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ, tôi 
tớ của Người được biết.
* Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói 
tiên tri ?
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Đ Tôi đang đi theo sau đàn vật thì Đức Chúa bắt lấy 
tôi. Người truyền cho tôi : Hãy đi tuyên sấm cho dân 
Ta. *

Bài đọc 2 
Thụ tạo mới 
Trích thư được coi là của thánh Banaba.

Chúa đã bằng lòng hiến thân chịu chết cho chúng ta 
được tha tội và thánh hoá nhờ máu Người rảy trên 
chúng ta. Kinh Thánh nói với dân Ítraen và với chúng 
ta về Người như sau: Người đã bị đâm vì chúng ta 
phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã 
phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 
Người như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín 
khi  bị  xén lông.  Vậy chúng ta  phải  hết  lòng tạ  ơn 
Thiên Chúa, vì Người đã ban cho chúng ta am tường 
quá khứ, dạy chúng ta thông hiểu hiện tại; còn tương 
lai, cũng không phải là chúng ta không được biết gì. 
Có lời  chép:  “Người ta  giăng lưới  bắt  chim không 
phải là vô lý.” Nghĩa là: kẻ biết đường công chính mà 
lại quay sang đường tối tăm thì chết cũng đáng tội. 
Còn điều này nữa, thưa anh chị em thân mến: Chúa là 
Chủ Tể của toàn thế giới, Đấng mà ngay lúc tạo thành 
vũ trụ, Thiên Chúa đã phán với Người rằng: Chúng 
Ta sẽ làm con người theo hình ảnh Chúng Ta, giống 
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như Chúng Ta. Thế mà Chúa đã cam chịu đau khổ vì 
chúng ta. Vậy làm sao Người chịu đau khổ do tay loài 
người  được? Xin nghe tôi  giải  thích:  Các ngôn sứ 
được ơn Người ban cho, đã tuyên sấm về Người. Còn 
Người, vì phải xuất hiện trong xác phàm để huỷ diệt 
sự chết và biểu dương sự sống lại  từ cõi chết,  nên 
Người đã cam chịu khổ hình. Làm như thế, Người 
thực hiện điều Thiên Chúa phán với các tổ phụ: khi 
đến trong trần gian, Người gầy dựng cho mình một 
dân mới. Đàng khác, Người cũng cho thấy rằng khi 
kẻ chết sống lại, chính Người sẽ là Đấng phán xét. 
Hơn nữa, Người đã dạy dỗ Ítraen và làm bao điềm 
thiêng dấu lạ, dù họ không ca ngợi và chẳng yêu mến 
Người. 

Bởi  vậy,  khi  ban  ơn  tha  tội  và  đổi  mới  chúng  ta, 
Người biến chúng ta thành con người mới có tâm hồn 
như trẻ thơ, như thể là Người tạo dựng lai chúng ta. 
Quả thật, Kinh Thánh đã nói về chúng ta khi ghi lại 
lời Chúa Cha nói với Chúa Con: Chúng ta sẽ làm ra 
con người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng 
Ta, để con người làm bá chủ cá biển chim trời, gia 
súc, dã thú. Khi nhìn thấy hình hài đẹp đẽ của chúng 
ta,  Thiên Chúa phán: Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy 
mặt đất. Chúa Cha đã nói như thế với Chúa Con. 
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Bây giờ tôi xin trình bày cho anh chị em biết Chúa đã 
ngỏ lời với chúng ta như thế nào. Vào thời sau hết, 
Chúa thực hiện cuộc sáng tạo thứ hai. Người đã phán: 
Này đây, Ta làm những cái mới như nguyên thuỷ Ta 
đã làm. Điều này phù hợp với lời ngôn sứ: Các ngươi 
hãy vào đất tràn trề sữa mật, và làm chủ đất ấy. Như 
thế chúng ta đã được tái tạo như lời một ngôn sứ khác 
đã nói: Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và 
ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Quả thế, Người 
đã muốn xuất hiện trong xác phàm và cư ngụ giữa 
chúng ta. 

Thưa anh chị em, vì tâm hồn chúng ta là nơi Chúa 
ngự, nên cũng được gọi là đền thánh Chúa. Chúa còn 
nói: Con nguyền sẽ loan truyền danh Chúa cho anh 
em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con 
xin dâng tiến một bài tán dương. 

Như vậy chúng ta là những người được Chúa đưa vào 
miền đất tốt lành.

Xướng đáp Cv 3,25 ; Gl 3,88
X Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ 
và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông 
anh em khi Người phán với ông Ápraham :
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* Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ 
được chúc phúc.
Đ Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho 
dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo 
cho ông Ápraham tin mừng này: *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng  dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương  nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Am 9,115
Tàn phá rồi phục hưng 
Amốt báo cho dân tội lỗi biết : đền thờ của họ sẽ bị 
phá bình địa. Ítraen tự mãn là dân được Chúa chọn 
cũng sẽ cùng chung số phận thôi. Nhưng Amốt linh 
cảm sẽ có một số ít  nhờ trung thành mà được cứu 
thoát, và tìm được niềm vui trong một thế giới đã đổi 
mới.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Amốt. 
1  Tôi  thấy  Chúa  Thượng  đứng  bên  cạnh  bàn  thờ. 
Người phán: "Đập vào đầu trụ cho khung cửa lung 
lay!  Phá  khung  cửa  cho  vỡ  tan  trên  đầu  cả  bọn! 
Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm. Trong 
bọn chúng, không một tên trốn nổi, trong bọn chúng, 
không một đứa thoát thân.

2 Chúng có chui xuống tận âm ty, tay Ta cũng kéo 
chúng lên khỏi đó. Chúng có bay lên đến tận trời, từ 
đó, Ta cũng lôi chúng xuống.

3 Chúng có núp trên đỉnh Cácmen, tại đó, Ta cũng 
lùng bắt  chúng cho kỳ  được;  chúng có xuống đáy 
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biển hòng lẩn tránh mắt Ta, tại đó, Ta cũng truyền 
cho rắn cắn chúng.
4 Chúng có bị thù địch giải đi đày tận đâu, tại đó, Ta 
cũng truyền cho gươm đao giết chúng. Ta sẽ đưa mắt 
nhìn chúng để giáng hoạ chứ không phải để ban phúc 
thi ân. 

5  Đức Chúa các đạo binh là  Chúa Thượng,  Người 
chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển, và toàn thể 
dân cư lâm cảnh tang tóc; cả mặt đất dâng lên như thể 
sông Nin, rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Aicập.

6 Điện cao vời, Người dựng chốn trời xanh, vòm của 
nó, đặt vững vàng trên mặt đất. Người gọi nước biển 
lên, rồi đổ trên mặt đất, danh Người là Đức Chúa. 

7 Hỡi con cái Ítraen, đối với Ta  sấm ngôn của Đức 
Chúa , chẳng phải các ngươi giống con cái Cút sao? 
Chẳng phải Ta đã đưa Ítraen lên khỏi đất Aicập, cũng 
như đưa người Philitinh khỏi Cápto và người Aram 
khỏi xứ Kia đó sao?

8 Đây, Đức Chúa là Chúa Thượng để mắt nhìn vương 
quốc tội lỗi này: Ta sẽ quét sạch nó khỏi mặt đất, thế 
nhưng  sấm ngôn của Đức Chúa  Ta sẽ không tiêu 
diệt nhà Giacóp hoàn toàn.



MỤC LỤC

9 Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân 
ngoại, Ta sẽ sàng sảy nhà Ítraen như người ta dùng 
nia mà sàng sảy, và không hạt sạn nào rơi xuống đất.
10 Mọi kẻ tội lỗi trong dân Ta, những người cứ nói: 
"Tai hoạ sẽ  chẳng đến gần,  nó sẽ không ập xuống 
chúng ta đâu! ", chúng sẽ chết vì gươm hết thảy.

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của 
Đavít, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết 
những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày 
xưa cũ;

12 để chúng được chiếm hữu số sót của Êđôm và của 
tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta  sấm ngôn 
của Đức Chúa, Đấng thực hiện điều ấy.

13 Này đây sắp đến những ngày  sấm ngôn của Đức 
Chúa  thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước 
người gieo giống; núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và 
mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ítraen dân Ta: chúng sẽ tái 
thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó; chúng 
sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn 
mình canh tác.
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15 Ta sẽ trồng chúng lại  trên đất  xưa chúng ở,  và 
chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã 
ban cho chúng  Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi 
phán như vậy.

Xướng đáp Cv 15,17a.16a.14b.15b
X Các người  còn lại  và tất  cả các dân ngoại được 
mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa.
* Ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều Đa–vít đã sụp 
đổ, Chúa phán như vậy.
Đ Thiên Chúa đã  đoái  thương chọn trong  các  dân 
ngoại một dân mang danh Người, như đã chép : *

Bài đọc 2 
Con đường dẫn tới ánh sáng 
Trích thư được gọi là của thánh Banaba.

Đây là con đường ánh sáng: kẻ nào muốn đạt tới đích 
đã nhắm, thì phải cố gắng hết sức mình. Đây là những 
điều chúng ta đã được dạy cho biết  để đi  trên con 
đường này. Bạn hãy yêu mến Đấng đã tạo thành bạn. 
Hãy tôn vinh Đấng đã nhào nắn nên bạn.  Hãy tôn 
vinh Đấng đã cứu chuộc bạn khỏi tử thần. Bạn hãy có 
tâm hồn đơn sơ nhưng đầy Thần Khí. Đừng gắn bó 
với những ai theo con đường dẫn tới sự chết. Hãy chê 
ghét bất cứ những gì không đẹp lòng Chúa và mọi thứ 
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giả hình. Đừng bỏ các mệnh lệnh Chúa truyền. Đừng 
tự cao tự đại, nhưng hãy khiêm nhường trong mọi sự. 
Đừng nhận lấy vinh quang cho mình. Đừng mưu hại 
người  thân  cận.  Đừng  để  lòng  mắc  phải  tính  kiêu 
căng. 

Bạn hãy yêu mến người thân cận hơn chính mình. 
Không được giết thai nhi, cũng không được giết trẻ sơ 
sinh. Đừng bỏ bê con trai cũng như con gái, nhưng 
dạy chúng biết kính sợ Chúa ngay từ khi chúng còn 
ấu thơ. Đừng ham muốn của cải người thân cận, cũng 
đừng hà  tiện.  Bạn  đừng kết  thân  với  phường kiêu 
căng, nhưng hãy làm bạn với người khiêm nhường và 
người công chính. 

Bất cứ điều gì xảy đến, hãy đón nhận như một ơn 
lành,  vì  biết  rằng không gì  xảy ra  mà không do ý 
Thiên Chúa. Đừng bất nhất, cũng đừng nay nói thế 
này mai nói thế kia, vì miệng lưỡi lắt léo là cạm bẫy 
của tử thần. 

Hãy chia sẻ mọi sự với người thân cận và đừng bảo 
cái  gì  là  của  riêng.  Vì  nếu  các  bạn  đã  cùng  nhau 
chung hưởng những điều bất diệt,  thì lại  càng phải 
chia sẻ với nhau những của phù vân biết bao nhiêu! 
Bạn chớ có bạo mồm bạo miệng,  vì  miệng lưỡi  là 
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cạm bẫy của tử thần. Hãy hết sức giữ mình trong sạch 
để mưu ích cho linh hồn bạn. Đừng có thái độ: được 
nhận thì chìa tay ra, phải cho thì rút tay lại. Hết thảy 
những ai rao giảng lời Chúa cho bạn, hãy yêu mến họ 
như bạn vẫn yêu quý con ngươi trong mắt mình. 

Ngày  đêm,  bạn  hãy  nhớ  đến  ngày  phán  xét;  ngày 
ngày hãy lui tới gặp gỡ các thánh. Bạn hãy cố đem lời 
khuyên bảo người ta, đồng thời tìm cách cứu linh hồn 
bạn bằng chính lời lẽ của mình: hãy lấy việc làm của 
đôi tay mà chuộc tội mình. 

Bạn đừng ngại cho, cũng đừng vừa cho vừa lẩm bẩm, 
và bạn sẽ biết Đấng thưởng công bội hậu cho bạn là 
Đấng nào. Những gì bạn đã nhận, hãy giữ kỹ, đừng 
thêm đừng bớt. Hãy chê ghét thần dữ đến cùng. Hãy 
xét xử công minh. Đừng gây chia rẽ, nhưng hãy xây 
dựng an bình, giải hoà những kẻ đang tranh chấp với 
nhau. Hãy xưng thú tội lỗi. Đừng đến cầu nguyện mà 
lòng còn gian ác. Đó là con đường dẫn tới ánh sáng.

Xướng đáp Tv 118 (119),101102
X Lạy Chúa, mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, 
* cốt làm sao giữ được lời Ngài.
Đ Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính 
Ngài chỉ giáo cho con. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng  dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương  nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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Dẫn vào sách ngôn sứ Hôsê 

Là người tranh đấu cho những đòi hỏi luân lý của  
Thiên Chúa công minh, thánh thiện, Amốt: mang đến  
một sứ điệp vừa tinh tuyền, vừa sắc bén. Sứ điệp đó,  
tuy nhiên, thiếu một nốt quan trọng cần phải bổ túc :  
Tin Thiên Chúa Ià Đấng tuyệt đối công minh thánh  
thiện, thì cũng phải tin Người là Thiên Chúa tình yêu.  
Đó  là  điều  ít  lâu  sau  Amốt,  cũng  dưới  thời  vua  
Giarópam  II  và  những  người  kế  vị  ông  ta  trong  
những thời gian ngắn, ngôn sứ Hôsê có sứ mạng mặc  
khải cho dân Ítraen. 

Chẳng phải là Hôsê có một ý niệm ít đòi hỏi hơn về  
sự công chính của Thiên Chúa. Ta gặp lại nơi ông tất  
cả các chủ đề đã được Amốt đề cập tới khi giảng dạy.  
Hôsê nhấn mạnh hơn đến các lỗi  phạm trong việc  
phụng tự. Hình như Hôsê đã là tư tế, biết khá rõ đời  
sống tôn giáo nặng phần nghi thức và óc vụ lề luật  
của  những  người  đương  thời.  Nhưng  một  kinh  
nghiệm thần bí cơ bản đã giúp ông khám phá ra một  
nét  mới  của bản thể  Thiên Chúa.  Trong một  cuộc  
sống hôn nhân rối ren, Hôsê đã nếm mùi đắng cay  
của tình yêu bị phản bội, nỗi ô nhục khi nhìn những  
đứa con ngoại hôn, nhưng ông cũng khám phá ra sức  
mạnh và khả năng tinh luyện của ơn tha thứ. Những  
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thử thách cá nhân giúp ông nhìn Chúa với cặp mắt  
mới  :  đó  chính  là  kinh  nghiệm  của  tội  lỗi,  kinh  
nghiệm tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi,  
kinh nghiệm Chúa đã cho ông sống qua các thử thách  
trên. Mặc khải phi thường này đòi hỏi con người một  
lời đáp trả hoàn toàn mới. Con người không phải chỉ  
cần làm đẹp lòng Chúa bằng một đời sống luân lý  
không ai chê trách được, nhưng phải lấy tình yêu để  
đáp lại tình yêu. 

Chỉ ít lâu sau, các thử thách sẽ dồn dập : Quãng hai  
mươi năm sau khi Hôsê bắt đầu giảng dạy, Samari và  
Ítraen sẽ bị Asua đánh bại. Nhưng mặc khải về Thiên  
Chúa tình yêu sẽ tồn tại. Đó là niềm hy vọng của số  
sót ít oi trong dân Chúa. 
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Hs 1,19 ; 3,15
Ý nghĩa cuộc hôn nhân của Hôsê 
Ngược với thái độ kín đáo cố hữu của người Á đông, 
Hôsê không ngần ngại kể cho chúng ta những nỗi bất 
hạnh trong đời sống hôn nhân của ông, là vì những 
bất hạnh đó giúp ta hiểu thái độ của Thiên Chúa bị tội 
lỗi con người xúc phạm. Người sẽ từ bỏ dân bất trung 
như ngôn sứ từ bỏ đám con ngoại hôn. sau khi đặt cho 
chúng những tên nặng ý nghĩa đe doạ. Nhưng rồi ra, 
tình yêu của Người sẽ thắng, như khi Hôsê đón nhận 
người vợ sám hối và được tinh luyện.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê. 
1 1 Lời Đức Chúa phán với ông Hôsê, con ông Bơêri, 
dưới  thời  các  vua  Útdigia,  Giôtham,  Akhát  và 
Khítkigia trị vì Giuđa, và dưới thời vua Giarópam con 
vua Giôát trị vì Ítraen. 2 Khởi đầu, lời Đức Chúa thể 
hiện trong cuộc đời ông Hôsê.  Đức Chúa phán với 
ông Hôsê: "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm 
để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ 
Đức Chúa mà đi  làm điếm."  3 Ông đã  đi  cưới  bà 
Gôme, con gái ông Đíplagim. Bà đã có thai và sinh 
cho ông một người con trai.4 Đức Chúa phán với ông: 
"Hãy đặt tên cho nó là Gítrơen, vì chẳng bao lâu nữa 
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Ta sẽ  đến trừng phạt  nhà  Giêhu vì  tội  đổ  máu tại 
Gítrơen, và Ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Ítraen.5 Trong 
ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Ítraen trong thung 
lũng Gítrơen." 6 Bà lại có thai và sinh một người con 
gái. Đức Chúa phán với ông: "Hãy đặt tên nó là Lô 
Rukhama  ("khôngđượcthương")  vì  Ta  không  còn 
chạnh thương nhà Ítraen, không xử khoan hồng với 
chúng  nữa.7  Nhưng  nhà  Giuđa  thì  Ta  sẽ  chạnh 
thương và sẽ cứu chúng nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa 
của chúng; Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và 
chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến 
mã và kỵ binh." 8 Bà cai sữa cho Lô Rukhama, rồi lại 
có thai và sinh một con trai.9 Đức Chúa phán: "Đặt 
tên cho nó là Lô Ammi ("khôngphảidânTa"), vì các 
ngươi không phải là dân của Ta, và đối với các ngươi, 
Ta kể như không có."

3 1 Đức Chúa phán với tôi: "Một lần nữa, ngươi cứ đi 
yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại 
tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Ítraen, 
trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác 
và thích bánh nho."2 Thế là tôi đã bỏ ra mười lăm 
đồng bạc, ba mươi thùng lúa mạch, để mua nàng về.3 
Tôi bảo nàng: "Trong một thời gian dài, mình cứ ở 
yên cho tôi, không được đi khách, không được theo 
người đàn ông nào cả; phần tôi, tôi cũng xử với mình 
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như thế." 4 Vì quả thật, trong một thời gian dài, con 
cái Ítraen sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy 
lễ  cũng  chẳng  có  trụ  thần,  chẳng  có  êphốt  và 
tơraphim.5 Sau đó, con cái Ítraen sẽ trở lại tìm kiếm 
Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm Đavít, vua 
của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ 
mà  hướng về  Đức  Chúa  và  chờ mong  ân  huệ  của 
Người.

Xướng đáp 1 Pr 2,9a ; Rm 9,26
X Phần  anh  em,  anh  em là  giống  nòi  được  tuyển 
chọn, là hàng tư tế vương giả.
* Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là 
dân của Thiên Chúa.
Đ Chính ở nơi đã nói : "Các ngươi không phải là dân 
của Ta", thì ở đó dân này sẽ được gọi là con cái của 
Thiên Chúa hằng sống. *

Bài đọc 2 
Tình yêu mãnh liệt như tử thần 
Trích khảo luận của đức cha Banđuyn, giám mục 
Cantơbơri.

Tử thần thật mãnh liệt vì có sức cướp đoạt hồng ân sự 
sống của chúng ta. Tình yêu thật mãnh liệt vì có sức 
đưa ta đến hưởng sự sống tốt đẹp hơn.
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Tử thần thật mãnh liệt vì có khả năng cướp đi cái áo 
của chúng ta, tức là thân xác này. Tình yêu thật mãnh 
liệt vì có khả năng giành lại những gì tử thần đã cướp 
mất mà trả lại cho chúng ta. 

Tử thần thật mãnh liệt vì không ai có thể kháng cự 
nổi.  Tình yêu thật  mãnh liệt  vì  có sức thắng được 
chính tử thần, diệt tan nộc độc, và bẻ gãy sức mạnh 
của tử thần, làm cho chiến thắng của tử thần trở thành 
nỗi ô nhục. Điều đó sẽ xảy ra khi tử thần bị lăng nhục 
và bị chất vấn: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của 
ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nộc độc của ngươi? 

Tình yêu mãnh liệt như tử thần vì tình yêu của Đức 
Kitô chính là cái chết của tử thần. Vì thế, có lời rằng: 
Hỡi tử thần, Ta sẽ là cái chết của ngươi; hỡi âm phủ, 
Ta sẽ là  nộc độc giết  chết  ngươi.  Và tình yêu của 
chúng ta  đối  với  Đức Kitô  cũng  mãnh  liệt  như tử 
thần, vì nó cũng tựa như một cái chết: đời sống có 
chấm dứt, các nết xấu bị huỷ diệt và các việc làm gây 
ra cái chếtcũng bị loại bỏ. 

Quả  thật,  tình  yêu của  chúng  ta  đối  với  Đức  Kitô 
cũng là một sự đáp trả phần nào, vì tuy không tương 
ứng với  tình yêu Người dành cho chúng ta,  nhưng 
tình yêu ấy cũng là hình ảnh mô phỏng tình yêu của 
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Người. Thật vậy, chính Người đã yêu thương chúng 
ta trước, và nhờ mẫu gương yêu thương Người để lại 
cho chúng ta,  Người đã trở  thành ấn tín  đóng trên 
chúng ta, khiến chúng ta nên đồng hình đồng dạng 
với chính Người, tức là từ bỏ hình ảnh con người trần 
tục và mặc lấy hình ảnh con người thiên giới. Chúng 
ta được Người yêu thương thế nào, thì chúng ta cũng 
yêu  mến  Người  như  thế.  Thật  vậy,  về  điểm  này 
Người  đã để lại  một  gương mẫu cho chúng ta  dõi 
bước theo Người. 

Vì thế Người phán: Hãy đặt Ta như chiếc ấn trên trái 
tim con, như thể Người muốn nói: “Hãy yêu mến Ta 
như Ta yêu thương con. Hãy đặt Ta trong trí khôn, trí 
nhớ, ước vọng, trong hơi thở, trong tiếng than và nức 
nở của con. Hỡi con người, hãy nhớ xem Ta đã dựng 
nên con như thế nào! Ta đã quý trọng các con hơn các 
thụ tạo khác biếtbao! Ta đã đặt  con lên địa vị  cao 
sang,  đã ban cho con vinh quang danh dự làm mũ 
triều thiên, cho con chẳng kém thần linh là mấy, và 
đặt muôn loài muôn sự dưới chân con như thế nào. 
Con hãy nhớ lại không chỉ biết bao điều Ta đã làm 
cho con, nhưng cả những nỗi khốn khổ sỉ nhục Ta đã 
chịu vì con. Con hãy xem: con đã chẳng đối xử bất 
công với Ta đó sao, đã không yêu mến Ta đó sao? 
Quả vậy, nào có ai yêu thương con như Ta đây? Ai đã 
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tạo thành con nếu không phải là Ta?Ai đã cứu chuộc 
con nếu không phải là Ta?” 

Lạy Chúa, xin cất khỏi con trái tim bằng đá, lấy đi trái 
tim giá lạnh, loại bỏ trái tim kông cắt bì. Xin ban cho 
con một trái tim mới, trái tim bằng thịt, trái tim tinh 
tuyền. Chúa là Đấng thanh luyện tâm hồn và luôn yêu 
thương tâm hồn trong sạch. Xin chiếm lấy lòng con 
và ngự ở đó; xin giữ gìn và làm no thoả lòng con, vì 
Chúa cao hơn phần cao nhất trong con, và sâu hơn 
phần sâu nhất trong con. Chúa là khuôn mẫu mọi vẻ 
đẹp, là ấn tính mọi sự thánh thiện, xin đóng ấn hình 
ảnh Chúa trên tâm hồn con; xin lấy lòng nhân hậu mà 
ghi dấu trong tâm hồn con. Lạy Chúa, nơi ẩn náu và 
kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Amen.

Xướng đáp Dc 8,6b.c.7a ; Ga 15,13
X Tình yêu mãnh liệt như tử thần. Lửa tình là ngọn 
lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.
* Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu.
Đ Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương 
của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 
*
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng  dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương  nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Hs 2,4.825
Sau khi bị phạt, dân Chúa sẽ được phục hưng 
Thiên Chúa cho ta hiểu rõ ràng ý nghĩa những đau 
khổ ngôn sứ đã phải chịu : Cũng như người vợ ngoại 
tình, Ítraen đã có những mối tình tội lỗi với các tà 
thần. Cần thiết Ítraen phải tìm ra đường về với Thiên 
Chúa của mình qua cái nghèo khó cùng cực của kiếp 
người tù tội hay lưu đày.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê. 
1 Con cái Ítraen sẽ nhiều như cát biển, đong không 
xuể, đếm không hết.
Tại chính nơi chúng đã được gọi: "KhôngphảidânTa", 
chúng sẽ được gọi:  "Con cái của Thiên Chúa hằng 
sống."

2 Con cái Giuđa và con cái Ítraen sẽ cùng nhau đoàn 
kết lại, và sẽ vươn lên, tràn ra ngoài xứ sở; vì ngày đó 
tại Gítrơen sẽ thật là trọng đại.

3 Hãy gọi anh em các ngươi là: "Ammi" ("DânTa") 
và  gọi  chị  em  các  ngươi  là:  "Rukhama" 
("Đượcthương").
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4 Hãy đưa mẹ các ngươi ra toà, đưa nó ra toà đi! Vì 
nó không phải  là  vợ  của  Ta,  và  Ta không phải  là 
chồng  của  nó.  Những  vật  đĩ  thoã  trên  mặt  nó,  và 
những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ.
8 Bởi thế, này Ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó lại, sẽ 
dựng một bức tường để nó không thấy được lối đi.

9 Nó sẽ chạy theo các tình nhân của nó mà không 
gặp, sẽ tìm kiếm chúng mà chẳng thấy. Bấy giờ nó 
mới nói: "Tôi phải trở về với người chồng đầu tiên 
cuả tôi, vì hồi ấy tôi sướng hơn bây giờ."

10 Nó đâu biết rằng chính Ta đã ban cho nó lúa mì, 
rượu mới với dầu tươi, cũng chính Ta đã tặng cho nó 
bạc vàng nhiều vô kể, vậy mà chúng lại đem chế tạo 
đồ dâng kính Baan!

11 Bởi thế, vào mùa gặt, Ta sẽ đòi lại lúa mì của Ta. 
Vào thời cất rượu, Ta sẽ lấy lại rượu mới của Ta. Len 
và vải của Ta, Ta sẽ đòi lại hết: nó sẽ chẳng còn gì để 
che tấm thân trần truồng của nó nữa.

12 Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó, Ta sẽ 
phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giựt 
được nó khỏi tay Ta.
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13 Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui, mọi ngày sóc, ngày 
hưu, ngày lễ, và mọi cuộc hội hè của nó.

14 Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả, những thứ làm 
cho nó khoe khoang: "Công tôi đi khách đó: các tình 
nhân đã trả cho tôi! " Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, 
mặc cho dã thú gặm tan hoang.

15  Ta  sẽ  trừng  phạt  nó  vì  những  ngày  của  Baan, 
những  ngày  nó  đốt  hương  thờ  kính  chúng,  những 
ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân 
của nó, còn Ta thì nó nỡ bỏ quên  sấm ngôn của Đức 
Chúa.

16 Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa 
mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.

17 Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại  vườn nho của nó, biến 
thung lũng Akho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ 
đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ 
Aicập.

18 Vào ngày đó  sấm ngôn của Đức Chúa  ngươi sẽ 
gọi Ta: "Mình ơi", chứ không còn gọi "Ông chủ ơi" 
nữa.
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19 Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Baan, 
chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng 
nữa.
20 Trong ngày đó, vì dân Ta, Ta sẽ thiết lập một giao 
ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, 
với loài bò sát dưới đất: Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm 
đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và Ta sẽ 
cho chúng được sống yên hàn.

21 Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ 
lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, 
trong ân tình và xót thương;
22 Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và 
ngươi sẽ được biết Đức Chúa.
23 Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại,  sấm ngôn của Đức 
Chúa  Ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại đất.
24 Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và 
những thứ đó sẽ đáp lại Gítrơen.

25 Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng Ta trong xứ sở, 
sẽ  chạnh  thương  con  bé  Lô  Rukhama 
("Khôngđượcthương"),  sẽ  nói  với  thằng  Lô  Ammi 
("KhôngphảidânTa"):  "Ngươi  là  Ammi"  ("DânTa"). 
Còn nó sẽ thưa: "Thiên Chúa của con! "

Xướng đáp Kh 19,7b.9a ; Hs 2,22
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X Đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa và 
Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy.
* Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con 
Chiên.
Đ Ta sẽ lập hôn ước với  ngươi  trong tín  thành và 
ngươi sẽ được biết Đức Chúa.*

Bài đọc 2 
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu 
Trích Bài ca thiêng liêng của thánh Gioan Thánh 
Giá, linh mục.

Linh hồn kết hợp với Thiên Chúa và được thần hoá 
thì,  trong Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa, sẽ 
được hít thở hơi thở của thượng giới giống như hơi 
thở của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa ở trong tâm hồn 
thì hít thở hơi thở của chính mình để làm mẫu cho 
linh hồn. Tôi nghĩ đó là điều thánh Phaolô muốn nói 
khi  người  viết:  Để chứng thực anh em là  con cái, 
Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Người đến ngự trong 
lòng anh em mà kêu lên: Ápba, Cha ơi! Điều này đã 
được thực hiện nơi những người hoàn thiện. 

Linh hồn có thể  đạt  tới  mức  cao siêu  đó thì  cũng 
chẳng có gì đáng ngạc nhiên: khi Thiên Chúa đã ban 
cho linh  hồn ân huệ được trở  nên giống Người và 
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được kết hợp với Ba Ngôi chí thánh, thì thử hỏi, tại 
sao lại không tin được rằng nhờ có Thiên Chúa hoạt 
động trong linh hồn, linh hồn có thể hiểu biết và yêu 
mến trong Ba Ngôi, cùng với Ba Ngôi và giống như 
Ba Ngôi chí thánh, mặc dù đó cũng chỉ là được thông 
phần hiểu biết và yêu mến với Thiên Chúa mà thôi ? 
Nhưng việc đó được thực hiện ra sao thì không tài 
năng nào, không trí tuệ nào có thể diễn tả được trừ 
khi giải thích rằng: Con Thiên Chúa đã đem lại cho 
chúng  ta  chức  phận  và  vị  thế  cao  trọng  này,  cho 
chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Người đã cầu 
xin  Cha:  Lạy  Cha,  con  muốn  rằng  con  ở  đâu,  thì 
những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, 
nghĩa là  cùng chia sẻ với con chính công việc con 
đang làm. Người còn nói: Con không chỉ cầu nguyện 
cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ 
họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, 
Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở 
trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã 
sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà 
Cha đã ban cho con, để họ được nên như một như 
chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, 
để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ 
nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ 
như đã yêu thương con. 
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Chúa Cha đã thực hiện điều Chúa Con đã cầu xin khi 
thông ban cho họ chính tình yêu Người hằng thông 
ban cho Chúa Con. Tuy vậy, Người không thông ban 
cho họ theo bản tính như khi Người thông ban cho 
Chúa Con, nhưng đã thông ban cho họ bằng cách lấy 
tình thương mà kết hợp họ với Người và thần hoá họ. 
Cũng thế, không nên hiểu rằng Chúa Con xin Chúa 
Cha cho họ nên một theo yếu tính và bản thể như 
Chúa Cha với  Chúa Con là  một,  nhưng Người  chỉ 
muốn cho họ nên một nhờ kết hợp với nhau trong tình 
thương, như Chúa Cha và Chúa Con vẫn là một trong 
Tình  Thương duy  nhất.  Do đó,  các  linh  hồn  được 
thông phần với Thiên Chúa những điều tốt đẹp mà 
Chúa Cha và Chúa con vẫn có theo bản tính. Vì vậy, 
nhờ được thông phần với Thiên Chúa, các linh hồn 
thực sự là những vị thần. Họ nên gống Thiên Chúa và 
được chung phần với Người. 

Bởi thế, thánh Phêrô đã viết: Chúc anh em được đầy 
tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và 
Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy 
thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những 
gì  giúp  chúng  ta  được  sống  và  sống  đạo  đức,  khi 
Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và 
sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh 
quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng 
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ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để 
nhờ  đó,  anh  em  được  thông  phần  bản  tính  Thiên 
Chúa. Điều đó cho thấy rằng; linh hồn được thông 
phần và hoạt động của Ba Ngôi khi kết hợp với Thiên 
Chúa như đã nói trên đây. Sự thông phần này đời sau 
mới  trọn  vẹn,  nhưng  bây  giờ  cũng  đã  được  cảm 
nghiệm và hưởng trước phần nào. 

Hỡi các linh hồn, các bạn đã được tạo thành để hưởng 
lấy những hồng ân trọng đại kia, các bạn đang làm gì, 
đang để lòng tha thiết với điều chi ? Ôi, đáng thương 
thay cảnh mù loà của con cháu Ađam: ánh sáng tràn 
ngập mà vẫn đui mù, tiếng nói vang lừng mà vẫn điếc 
!

Xướng đáp 1 Ga 3,1.2b
X Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường 
nào.
* Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con 
Thiên Chúa.
Đ Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng 
ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, Chúng 
ta sẽ thấy Người như vậy. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Hs 5,14  7,2
Tình yêu của các ngươi tựa sương mai 
Sau khi bị tay Chúa đánh phạt, Ítraen thường nghĩ chỉ 
cần sám hối sơ sài, qua loa là có thể tìm lại ân nghĩa 
của Chúa và được cứu thoát. Ngôn sứ bác bỏ lối suy 
nghĩa này : phải thành tâm sám hối mới mong được 
thứ tha.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê. 

14 Vì với Épraim, Ta sẽ như sư tử, Ta cũng sẽ như sư 
tử với nhà Giuđa: Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi 
theo, không để ai cướp mất.
15 Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự, cho đến khi chúng đền 
tội xong và tìm kiếm nhan Ta; chúng sẽ mau mắn tìm 
Ta trong cơn khốn quẫn.

1 "Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã 
xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người 
đã  đánh  đập  chúng  ta,  nhưng  rồi  lại  băng  bó  vết 
thương.
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2 Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự 
sống; ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng 
ta sẽ được sống trước nhan Người.
3 Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết 
Người; như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn 
thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta 
như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai."

4 Ta phải làm gì cho ngươi đây, Épraim hỡi? Ta phải 
làm gì cho ngươi, hỡi Giuđa? Tình yêu của các ngươi 
khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai.
5 Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy 
lời miệng Ta mà diệt trừ. Phán quyết của Ta sẽ bừng 
lên như ánh sáng.

6 Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích 
được các ngươi  nhận biết  hơn là  được của lễ toàn 
thiêu.
7 Nhưng ngay tại Ađam, chúng đã vi phạm giao ước, 
tại đó, chúng đã phản bội Ta.
8 Galaát là thành của những kẻ bất lương, thành đầy 
vết máu.
9 Trên đường về Sikhem, một đoàn tư tế  gây chết 
chóc, khác nào bọn cướp đang rình rập. Việc chúng 
làm quả thật xấu xa.
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10 Tại nhà Ítraen, Ta đã thấy một điều ghê tởm, ở đó, 
Épraim đã làm điếm, Ítraen đã ra dơ bẩn.
11 Cả ngươi nữa, hỡi Giuđa, Ta ấn định cho ngươi 
một mùa gặt, khi Ta đổi số phận dân Ta.

1 Khi Ta muốn chữa Ítraen cho lành, thì tội lỗi của 
Épraim và các sự gian ác của Samari lại bị phát giác, 
bởi  vì  chúng làm chuyện gian  tà:  kẻ  trộm lẻn  vào 
trong, bọn cướp phá bên ngoài.

2 Chúng đâu có tự nhủ: Ta nhớ hết mọi việc gian ác 
chúng làm. Giờ đây hành động của chúng trói chặt lấy 
chúng, tất cả rành rành trước mặt Ta.

Xướng đáp Mt 9,13a ; Hs 6,6b.4c
X Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này :
* Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được 
các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Đ Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, 
mau tan tựa sương mai. *

Bài đọc 2 
Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ 
Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, 
giám mục.
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Để cứu rỗi con người, Thiên Chúa không đòi phải có 
những hy lễ, những hiến tế toàn thiêu, nhưng Người 
đòi  phải  tin,  phải  vâng  phục  và  sống  công  chính. 
Trong sách ngôn sứ Hôsê, Người đã phán dạy cho họ 
biết ý muốn của Người: Ta muốn tình yêu chứ không 
cần hy lễ, thích được các ngươi hiểu biết hơn là được 
của lễ toàn thiêu. 

Chúa Giêsu cũng dạy như thế: Nếu các ông hiểu được 
ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần 
lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Như vậy, 
Chúa làm chứng là các ngôn sứ đã giảng dạy chân lý, 
đồng thời Chúa chứng minh là những kẻ ngu si kia có 
tội. 

Đức Giêsu khuyên các môn đệ dâng lên Thiên Chúa 
những của đầu mùa giữa các thọ tạo, không phải vì 
Thiên  Chúa  thiếu  thốn  chi,  nhưng là  để  tránh  cho 
chính  các  môn  đệ  khỏi  tình  trạng  cằn  cỗi,  vô  ơn. 
Người đã cầm lấy bánh là thọ tạo giữa các thọ tạo, 
dâng lời tạ ơn và nói: “Đây là Mình Thầy.” Và chén 
rượu cũng thế, một thọ tạo giũa các thọ tạo như chúng 
ta, Người tuyên bố đó là chén Máu Người, và Người 
dạy đó là hiến lễ mới của giao ước mới. Hiến lễ này, 
Hội Thánh được nhận từ các Tông Đồ, và giữa toàn 
thể vũ trụ, Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa là Đấng 
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hằng ban lương thực cho chúng ta. Hiến lễ này là của 
đầu mùa giữa các ơn Thiên Chúa tăng ban cho giao 
ước mới. 

Về giao ước này, ông Malakhi, một trong mười hai 
ngôn sứ, đã tiên báo: Ta chẳng hài lòng chút nào về 
các ngươi,  Đức Chúa các đạo binh phán, Ta chẳng 
ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng. Quả thật, từ 
Đông sang Tây, danh Ta thật cao cả giữa chư dân, 
Đức Chúa các đạo binh phán. Thật rõ ràng là qua lời 
đó, ngôn sứ đã tiên báo rằng: dân cũ sẽ không còn 
dâng lễ cho Thiên Chúa nữa; nhưng khắp nơi,  một 
hiến  lễ  khác,  hiến  lễ  tinh  tuyền,  sẽ  được dâng lên 
Người.  Và danh Người  sẽ  được tôn vinh giữa chư 
dân. 

Nhưng danh nào sẽ được tôn vinh giữa chư dân nếu 
không phải là danh Đức Giêsu, Chúa chúng ta, nhờ 
Người  mà  Chúa  Cha  được  tôn  vinh,  và  cũng  nhờ 
Người mà nhân loại được tôn vinh. Và bởi vì danh đó 
là danh của Con Một Chúa Cha, và do ý muốn của 
Chúa Cha mà Chúa Con đã làm người, nên Chúa Cha 
gọi Đức Giêsu là Con của mình. Nếu có ông vua nào 
hoạ  lại  hình ảnh của con mình,  thì  ông vua  ấy  có 
quyền nói đó là hình ảnh của mình vì hai lý do: một 
đàng, đó là hình ảnh của con ông, đàng khác, chính 
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ông  đã  làm  ra  hình  ảnh  đó.  Cũng  vậy,  danh  Đức 
Giêsu được tôn vinh trong Giáo Hội và trên toàn thế 
giới; khi Chúa Cha tuyên bố danh ấy là của mình, thì 
đó là vì: một đàng, chính Con của Chúa Cha mang 
danh ấy, đàng khác, chính Chúa Cha đã viết danh ấy 
ra và đã ban danh ấy làm nguồn ơn cứu độ cho loài 
người. 

Vậy nên, vì danh của Chúa Con là của Chúa Cha, và 
vì Hội Thánh nhờ Đức Giêsu Kitô mà dâng của lễ lên 
Thiên Chúa toàn năng, nhà ngôn sứ đã thật có lý khi 
nói về danh Chúa Cha cũng như danh Chúa Con rằng: 
Ở khắp nơi, người ta dâng hương thơm và lễ vật tinh 
tuyền kính danh Ta. Còn thánh Gioan trong sách Khải 
Huyền thì nói: Hương thơm tức là lời cầu nguyện của 
các thánh.

Xướng đáp x. Lc 22,19.20 ; Cn 9,5
X Chúa nói : Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. 
Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu 
đổ ra vì anh em.
* Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.
Đ Hãy đến mà ăn bánh của Thầy, và uống rượu do 
Thầy pha chế. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên 
và  hướng dẫn,  xin  Chúa  hằng  dủ  thương nâng  đỡ 
chúng con, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài 
Chúa dựng nên cho chúng con được nhờ. Chúng con 
cầu xin…
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Hs 11,111
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi 
Không một  hình  ảnh  nào  có  khả  năng  diễn  tả  hết 
những gì Thiên Chúa mặc khải cho ta về tình thương 
của Người. Sau khi trình bày Thiên Chúa như người 
chồng bị phản bội, Hôsê lại nói về người như người 
cha nhân ái bị con cái đối xử bạc bẽo .

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê .
1 Khi Ítraen còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Aicập Ta 
đã gọi con Ta về.
2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi; chúng 
dâng hy lễ cho các Baan, đốt hương kính ngẫu tượng.
3 Ta đã tập đi cho Épraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng 
chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo 
chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng 
lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5 Nó sẽ không trở về Aicập nữa, nhưng Átsua sẽ lại 
làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta.
6 Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó, sẽ 
làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý 
đồ xấu xa.
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7 Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được 
kêu mời  hãy vươn lên,  mà chẳng một  ai  ngóc đầu 
dậy!
8 Hỡi Épraim, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ítraen, 
Ta  trao  nộp  ngươi  sao  đành!  Làm  sao  Ta  xử  với 
ngươi  như  với  Átma,  để  ngươi  nên  giống  như 
Xơvôgim được? Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta 
bồi hồi.
9  Ta  sẽ  không  hành  động  theo  cơn  nóng  giận,  sẽ 
không tiêu diệt Épraim nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ 
không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng 
Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
10 Chúng sẽ bước theo Đức Chúa. Người sẽ rống lên 
như sư tử. Quả thật, Người sẽ rống lên, và từ phía tây, 
con cái sẽ vui mừng chạy tới.
11 Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Aicập, như bồ 
câu từ đất Átsua, và Ta sẽ cho chúng cư ngụ trong 
nhà của chúng,  sấm ngôn của Đức Chúa.

Xướng đáp Hs 11,8c.9ab ; Gr 31,3b
X Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
* Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, vì Ta là 
Thiên Chúa chứ không phải người phàm.
Đ Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muộn thuở, 
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. *
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Bài đọc 2 
Tình thương khôn lường của Thiên Chúa 

Trích sách Đối thoại của thánh Catarina Xiêna, trinh 
nữ, về Chúa quan phòng. 

Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền, xin đưa mắt nhân từ mà 
nhìn đến Hội Thánh là dân Chúa, đồng thời cũng là 
nhiệm thể của Chúa. Vì danh thánh Chúa càng được 
vinh quang, khi Chúa tha thứ cho một đoàn vô số thụ 
tạo mà Chúa đã dựng nên, hơn là chỉ tha thứ cho một 
mình con là kẻ khốn cùng, kẻ đã xúc phạm nặng nề 
đến quyền uy cao cả của Chúa. Làm sao con có thể 
thấy yên tâm khi thấy con được hưởng sự sống, còn 
dân Chúa lại chìm trong sự chết? Làm sao con có thể 
thấy yên hàn khi thấy vì những lỗi lầm của con và của 
các thụ tạo khác Chúa đã dựng nên, mà bóng đêm tội 
lỗi lại xuất hiện trong Hội Thánh là hiền thê yêu quý 
của Chúa?

Vì vậy, con khấn xin Chúa ban ơn đặc biệt này là: xin 
Chúa lấy tình thương khôn lường, tình thương đã thúc 
đẩy Chúa dựng nên con người theo hình ảnh và giống 
như Chúa, mà thương đến Hội Thánh. Xin Chúa cho 
con biết vì ý do gì và vì ai mà Chúa lại đặt con người 
lên địa vị cao trọng như thế. Chắc chắn chỉ có tình 
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yêu khôn lường đã thúc đẩy Chúa nhìn ngắm thụ tạo 
của  Chúa  nơi  chính  Chúa,  và  đã  “say 
mê[font=Calibri]” nó. Nhưng con cũng biết rõ rằng, 
vì  phạm tội,  con người  đã đánh mất  địa  vị  cao cả 
Chúa đã dành cho họ; đó cũng là điều phải lẽ.

Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, cũng vì tình thương 
đó thúc đẩy, Chúa muốn ban ơn hoà giải cho nhân 
loại. Vì vậy, Chúa đã ban cho chúng con Ngôi Lời, 
Con Một Chúa, làm Đấng trung gian hoà giải  giữa 
chúng con và Chúa. Chúa đã chỉ định cho Người mặc 
lầy nhân tính của chúng con, và Người đã vâng lệnh 
thi hành. Nhờ vậy, Người đã nên sự công chính của 
chúng con: Người đã mang lấy mọi điều bất chính và 
gian ác của chúng con và đã trừng phạt chúng nơi 
chính mình. Ôi, tình yêu sâu thẳm khôn lường! Thử 
hỏi có con tim nào chai đá đến nỗi không rúng động, 
không vỡ ra trước Đấng cao cả dường ấy, lại hạ mình 
tới mức thấp hèn như thế này, mức thấp hèn của loài 
người chúng con?

Ôi Chúa Giêsu rất dịu hiền, chúng con là hình ảnh của 
Chúa, thế mà Chúa lại trở nên giống chúng con khi 
mang lấy thân phận người phàm. Chúa đã lấy nhân 
tính khốn cùng và tội lỗi của Ađam làm đám mây che 
khuất thần tính vĩnh cửu của Chúa. Cậy vì tình yêu 
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khôn lường đó, hồn con tha thiết và khiêm tốn nài xin 
Chúa  uy  quyền  dủ  lòng  thương xót  những tạo  vật 
khốn cùng của Chúa.

Xướng đáp Tv 100 (101),12
X Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, 
con đàn hát kính Ngài.
* Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ 
Ngài mới đến cùng con ?
Đ Con  sẽ  sống  theo  lòng  thuần  khiết  ở  trong  cửa 
trong nhà. *

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
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Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Hs 14,210
Hãy trở về với Đức Chúa, và Người sẽ chữa lành 
Hôsê dạy rằng: một ngày nào đó, con người sẽ trở lại, 
không ngại ngùng, không hậu ý, để đón lấy ân sủng. 
Đó sẽ là khởi điểm cho một cuộc sống mới trong tình 
thương của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hôsê .
2 Hỡi Ítraen, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa 
của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp 
ngã.

3  Hãy  trở  về  với  Đức  Chúa,  mang  theo  lời  cầu 
nguyện. Hãy thưa với Người: "Xin thứ tha mọi gian 
ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên 
Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.

4 Chúng con sẽ không cầu cứu với Átsua, sẽ không 
cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những 
sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ 
mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."
5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương 
chúng hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo 
đuổi chúng.
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6 Với Ítraen Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn 
lên  như  bông  huệ,  cho  bén  rễ  sâu  như  cây  ngàn 
Libăng.

7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ôliu tươi tốt, toả 
hương thơm ngát như rừng Libăng.
8 Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho 
lúa  miến  hồi  sinh  nơi  đồng  ruộng,  tựa  vườn  nho, 
chúng sẽ sinh sôi  nẩy nở,  danh tiếng lẫy lừng như 
rượu Libăng.

9 Épraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, 
Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây 
trắc bá xanh tươi, chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa 
trái.

10 Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông 
minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối Đức 
Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người 
công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ 
phải té nhào.

Xướng đáp Hs 14,5 ; Ge 4,21
X Ta sẽ chữa dân Ta khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương 
hết tình, vì
* cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi dân Ta nữa.
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Đ Ta sẽ trả thù cho máu người vô tội, sẽ không bỏ 
qua mà không trừng phạt. *

Bài đọc 2 
Ta sẽ xoa dịu mọi thương tích của chúng 
Trích khảo luận của đức cha Thêôđôrê, giám mục 
Sia, về mầu nhiệm Chúa Nhập Thể.

Đức Giêsu đã tự ý đi vào cuộc thương khó như Sách 
Thánh đã chép về Người. Chính Người đã nhiều lần 
báo  trước  cho  các  môn  đệ  và  đã  khiển  trách  ông 
Phêrô vì ông không sẵn lòng chấp nhận lời loan báo 
ấy.  Cuối  cùng,  Người  chứng  tỏ  rằng  chính  cuộc 
thương khó ấy đem lại ơn cứu độ cho thế gian. Vì thế, 
Người đã tỏ mình ra cho những kẻ đến bắt Người mà 
rằng: Chính tôi đây là người các anh đang tìm. Khi bị 
tố  cáo,  Người  không  đáp  lại.  Lúc  có  thể  trốn  đi, 
Người lại  chối  từ;  dầu vậy, hơn một  lần Người đã 
lánh đi, khi người ta gài bẫy định bắt Người.

Người khóc Giêrusalem, vì thành này không tin mà 
chuốc lấy cảnh điêu tàn. Người tuyên bố đền thờ xưa 
kia vốn nổi tiếng rồi đây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Người 
kiên nhẫn để cho một người nô lệ đập vào đầu. Người 
bị người ta vả, bị khạc nhổ, bị chửi rủa, bị tra tấn, 
chịu đánh đòn và sau cùng, chịu đóng đinh trên thập 
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giá. Người chấp nhận cùng chịu khổ hình với hai tên 
trộm cướp; Người bị liệt vào hàng sát nhân và gian 
ác. Người chịu uống giấm chua và rượu đắng chiết từ 
giống nho xấu; Người chịu đội mão gai thay vì vòng 
hoa chiến thắng;  Người bị  khoác áo đỏ để làm trò 
cười, bị cây sậy đánh vào đầu, bị lưỡi đòng đâm thâu 
cạnh sườn, rồi sau hết được đặt trong mồ.

Người chịu cực hình như thế đang khi đem lại ơn cứu 
độ cho chúng ta. Vì lẽ ra những ai làm nô lệ tội lỗi, 
thì  phải  chịu  hình  phạt  của  tội  lỗi.  Nhưng  chính 
Người, Người không hề vướng mắc tội lỗi và đã sống 
một cuộc đời hoàn toàn công chính, thì lại nhận lấy 
hình phạt của tội lỗi, để nhờ thập giá, Người xoá bỏ 
án phạt của lời nguyền rủa xưa kia. Quả thật, như lời 
thánh Phaolô nói: Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho 
khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta, Người 
đã trở nên đồ bị  nguyền rủa,  vì  có lời  chép: Đáng 
nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Nhờ mão 
gai, Người chấm dứt hình khổ của Ađam. Bởi vì sau 
khi phạm tội, Ađam đã phải nghe lời này: Đất đai bị 
nguyền rủa vì ngươi, và sẽ trở sinh gai góc cho ngươi.
Khi uống rượu đắng, Người chuốc lấy mọi nỗi đắng 
cay, khổ cực của kiếp người phải khổ phải chết. Khi 
uống giấm chua, Người đã nhận lấy tình trạng sa đoạ 
của loài người, để ban cho họ ơn tái sinh. Cái áo đỏ 
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tượng trưng cho vương quyền của Người; còn cây sậy 
thì  cho  thấy  quyền  lực  của  ma  quỷ  thật  yếu  kém 
mong manh. Khi chịu vả vào mặt, tức là nhận lấy mọi 
nỗi nhuốc nhơ, mọi hình phạt và thương tích đáng lẽ 
chúng ta phải chịu, Người công bố chúng ta được trả 
lại tự do.

Cạnh sườn bị đâm thủng khiến Người nên giống ông 
Ađam. Tuy nhiên, thay vì làm phát sinh một người nữ 
gây ra sự chết vì tội lỗi của mình, Người khơi nguồn 
sống nuôi dưỡng nhân loại. Nguồn sống này có hai 
nguồn chảy; một là dòng nước trong giếng thánh tẩy 
đem lại sự sống mới và mặc cho chúng ta sự trường 
sinh bất tử; hai là dòng sữa nơi bàn tiệc thánh nuôi 
dưỡng những người đã được tái sinh.

Xướng đáp Is 53,5 ; 1 Pr 2,24
X Người dã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền 
nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa phạt để 
chúng ta được bình an.
* Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được 
chữa lành.
Đ Tội lỗi  của chúng ta,  chính Người đã mang vào 
thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết 
đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. *
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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Dẫn vào sách ngôn sứ Mikha 
Sau khi miền Bắc bại trận, chỉ còn lại xứ Giuđa với  
sứ mạng giữ gìn lời Thiên Chúa hứa. Chính tại xứ  
Giuđa này, ít lâu sau Amốt và Hôsê, ngôn sứ Mikha  
xuất hiện, rao giảng một sứ điệp tương đương với sứ  
điệp của hai  vị  tiền nhiệm mà Mikha đã tổng hợp  
cách  khá  thành  công.  Là  vì  chúng  ta  đang  ở  
Giêrusalem là nơi có Đền Thờ, và là nơi cư ngụ của  
dòng tộc Đavít. Đó là lý do khiến sứ điệp của Mikha  
vừa hướng về Đấng Mêsia. vừa hướng về Hội Thánh.  
Một ông vua sinh tại Bêlem, thành của vua Đavít, sẽ  
đem lại ơn cứu độ. Người sẽ làm cho Thành Thánh  
nên thủ đô thu hút muôn dân. Như thế, từ ngôn sứ  
này đến ngôn sứ khác. Thiên Chúa soi sáng cho ta về  
chương trình cứu độ của Người. Nếu đối với Thiên  
Chúa,  chỉ  có  hiện  tại,  thì  việc  Người  chờ  đợi  lâu  
trước khi thực hiện một lời vĩnh cửu, mời gọi chúng  
ta đọc lại lời đó vào mỗi thời đại, trong những bối  
cảnh khác nhau. Đức Giêsu sẽ  đến,  giáng sinh tại  
Bêlem,  quần  chúng  sẽ  tung  hô  Người  là  con  vua  
Đavít.  Khi các nhà chiêm tinh dò hỏi nơi sinh của  
vua  Dothái  thì  các  tư  tế  sẽ  dựa  vào  lời  sấm của  
Mikha mà trả lời.
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THỨ BA

Bài đọc 1 Mk 3,112
Hạch tội thủ lãnh và ngôn sứ 
Khi dân Chúa lạc lối lầm đường, thì Thiên Chúa sai 
sứ giả đến với các người lãnh đạo là các vua chúa, tư 
tế và ngôn sứ, mà hạch tội.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha .

1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà 
Giacóp, hỡi các tướng lãnh nhà Ítraen, nhiệm vụ của 
các ông há chẳng phải là thi hành công lý?
2 Thế mà các ông ghét điều lành, ưa điều ác, các ông 
lột da khỏi thân người ta, và lóc thịt khỏi xương của 
họ.

3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ; xương 
của họ chúng đập gãy tan. Chúng giật ra từng mảnh 
như thịt trong chảo trong nồi.

4  Bây  giờ  chúng  kêu  lên  cùng  Đức  Chúa,  nhưng 
Người chẳng đáp lời. Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm 
ngơ, vì chúng đã làm điều gian ác.
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5 Đức Chúa phán thế này về các ngôn sứ đã làm cho 
dân tôi lầm lạc: Khi răng chúng cắn được cái gì thì 
chúng  hô:  “Bình  an”,  còn  khi  không  ai  bỏ  gì  vào 
miệng chúng, thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn 
công họ.

6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến, 
chỉ có tối tăm mà chẳng bói toán được gi. Đối với các 
ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn và ngày sẽ ra tối tăm.

7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt 
hổ ngươi, tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng vì 
Thiên Chúa không đáp lời.

8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của Đức Chúa, tôi 
được thấy sức mạnh, công lý và can trường để loan 
báo cho nhà Giacóp biết  tội  phản nghịch,  cho nhà 
Ítraen biết tội lỗi của nó.

9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Giacóp, hỡi các 
tướng lãnh nhà Ítraen, là những kẻ ghê tởm công lý 
và bẻ cong những gì ngay thẳng.

10 Các ngươi xây Xion bằng máu, dựng Giêrusalem 
bằng bất công.
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11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp, các 
tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc. 
Chúng ỷ vào Đức Chúa mà nói: “Đức Chúa chẳng ở 
giữa chúng ta hay sao? Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống 
chúng ta đâu!”

12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Xion sẽ 
thành ruộng cày, Giêrusalem nên chốn tan hoang, và 
núi Đền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.

Xướng đáp Tv 78 (79),1 ; Đn 3,42.29a
X Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa 
Ngài;  chúng  làm ô  uế  cả  nơi  thánh  điện,  phá  huỷ 
Giêrusalem thành đống tro tàn.
* Xin đừng để chúng con phải  thẹn thùng xấu hổ, 
nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót 
vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con.
Đ Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác 
khi dám lìa xa Ngài. *

Bài đọc 2 
Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa 
lành 
Trích khảo luận của đức cha Thêôđôrê, giám mục 
Sia, về mầu nhiệm Chúa Nhập Thể.
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Các hình khổ Đấng Cứu Thế phải  chịu  là  phương 
thuốc chữa lành chúng ta. Đó là điều ngôn sứ Isaia đã 
dạy khi  nói:  Chính Người  đã mang lấy  tội  lỗi  của 
chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. 
Còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị trừng phạt, 
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính 
Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát 
vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa trị để chúng ta 
được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta 
được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên 
cừu. Còn Người thì như con chiên bị đem đi làm thịt, 
như cừu câm nín bị đem đi xén lông.

Như mục tử khi thấy đàn chiên bị tản mác thì nắm lấy 
một con và đưa vào đồng cỏ mình ưa thích, để những 
con khác thấy thế mà đi theo, cũng vậy, khi thấy con 
người  lầm dường lạc  lối,  Ngôi  Lời  Thiên Chúa đã 
mang lấy thân phận tôi đòi, để lôi kéo toàn thể nhân 
loại  về  với  mình,  và  dẫn  vào  đồng  cỏ  Nước  Trời 
những kẻ là nạn nhân của mục tử xấu và đang làm 
mồi cho sói dữ.

Chính vì  vậy mà Đấng Cứu Tinh của  chúng ta  đã 
mang lấy bản tính loài người của chúng ta. Chính vì 
vậy mà Đấng Kitô  đã  chấp nhận cuộc thương khó 
sinh ơn cứu độ. Người đã chịu chết và chịu mai táng 
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trong mồ để đập tan ách thống trị ngàn đời của thần 
chết, đồng thời hứa ban ơn bất hoại cho loài người 
đang phải hư hoại. Khi tái thiết và dựng lại Đền Thờ 
đã sụp đổ, Người đã cho những kẻ đã chết mà trông 
đợi  Người  sống lại  thấy rằng lời  Người hứa là  lời 
chân thật và chắc chắn.

Dường như Chúa muốn nói: “Bản tính nhân loại Ta 
nhận từ các ngươi, vì đã được kết hợp với thần tính 
nên đã phục sinh; và sau khi cởi bỏ những hư hoại 
cùng khổ đau, bản tính ấy đã trở nên bất hoại và bất 
tử. Các ngươi cũng thế, các ngươi sẽ được giải thoát 
khỏi ách nô lệ tàn nhẫn của tử thần; và sau khi cởi bỏ 
sự hư hoại cùng những khổ đau, các ngươi sẽ được 
trường sinh bất tử.”

Vì thế, Chúa đã nhờ các Tông Đồ để gửi ân sủng là 
phép rửa đến cho mọi người. Người nói: Anh em hãy 
đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép 
rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần. Phép rửa là một hình ảnh và một kiểu 
mẫu  về  cái  chết  của  Chúa.  Thánh  Phaolô  viết:  Vì 
chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như 
Người, thì chúng ta cũng được nên một với Người, 
nhờ được sống lại như Người đã sống lại.
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Xướng đáp Ga 10,15b.18a ; Gr 12,7
X Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
* Mạng sống của tôi,  không ai  lấy đi được, nhưng 
chính tôi tự ý hy Sinh mạng sống mình.
Đ Đức Chúa phán :  Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi,  cơ 
nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ ; kẻ lòng Ta yêu mến, 
Ta đã trao vào tay thù địch. *

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Mk 4, 17
Dân ngoại rủ nhau lên núi Đức Chúa 
Một ngày kia, Xion với Đền Thờ, sẽ trở thành trung 
tâm của vũ trụ, Thiên Chúa sẽ hiển trị muôn dân. Ơn 
bình an Thiên Chúa đã hứa, Người sẽ thực hiện cách 
đầy đủ trong ngày xét xử, sau khi các chứng nhân và 
Tông Đồ của Người đã can đảm chiến đấu và kiên trì 
chịu đựng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha .

1 Trong tương lai, nhà Đức Chúa đứng kiên cường 
vượt đỉnh các núi cao, vươn mình trên hết mọi ngọn 
đồi. Nước nước dập dìu đưa nhau tới,

2 dân dân lũ  lượt kéo nhau đi.  Rằng: “Đến dây ta 
cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của nhà 
Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người và bước 
theo đường Người chỉ vẽ.” Vì từ Xion, thánh luật ban 
xuống, từ Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền.

3 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và 
phân xử các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc 
gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên 
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liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung 
kiếm đánh  nhau,  và  thiên  hạ  thôi  học  nghề  chinh 
chiến.

4 Mỗi người sẽ ngồi dưới gốc cây nho cây vả của 
mình, không còn ai quấy phá. Miệng Đức Chúa các 
đạo binh phán như vậy.

5 Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần 
của mình; còn chúng ta, chúng ta tiến bước nhân danh 
Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đến muôn thuở 
muôn đời.

6 Ngày ấy,  sấm ngôn của Đức Chúa  chiên nào què, 
Ta sẽ quy tụ lại, chiên nào đi lạc xa hay bị Ta giáng 
hoạ, Ta sẽ tập họp về.

7 Ta sẽ dùng chiên què làm số sót, biến chiên đi lạc 
thành dân tộc hùng cường. Đức Chúa sẽ cai trị chúng 
tại núi Xion từ nay đến muôn đời muôn thuở.

Xướng đáp Mk 4,2b ; Ga 4,25
X Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên 
Chúa của Giacóp, để
*  Người  dạy  ta  biết  lối  của  Người,  và  bước  theo 
đường Người chỉ vẽ.
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Đ Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người 
đến, Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự. *

Bài đọc 2 
Hãy đến đây, ta cùng lên núi Chúa 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âutinh, 
giám mục. 

Chuyện xưa tai, nghe giờ đây mắt thấy . Ôi Mẹ Hội 
Thánh diễm phúc, có thời Mẹ đã nghe, có thời Mẹ đã 
thấy! Xưa kia Hội Thánh đã nghe lời hứa, nay Hội 
Thánh đang thấy thực tại. Hội Thánh đã nghe lời hứa 
qua  các  ngôn sứ,  và  Hội  Thánh đang chiêm ngắm 
thực tại  trong Tin  Mừng.  Vì tất  cả  những gì  được 
hoàn tất hiện nay, đều đã được các ngôn sứ báo trước. 
Xin Mẹ hãy đưa mắt nhìn ra khắp thế giới: Kìa dân 
Thiên Chúa là gia nghệp của Mẹ đã lan rộng đến tận 
cùng cõi đất.  Kìa lời  thánh vịnh dưới đây đã được 
hoàn thành: Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, 
muôn dân nước thảy đều phụng sự, và lời  sau đây 
cũng được hoàn tất: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy 
phong khắp cõi trời, và chiếu toả vinh quang đầy mặt 
đất. Hãy nhìn lên Đấng chân tay bị đóng đinh, xương 
cốt đếm được khi Người bị  treo trên cây gỗ và áo 
xống bị đem ra rút thăm. Hãy xem: Đấng đang thống 
trị chính là Đấng thiên hạ thấy bị đóng đinh. Hãy xem 
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Đấng đang ngự trên trời  chính là Đấng bị  thiên hạ 
khinh chê khi Người còn đi lại dưới đất. Hãy xem: thế 
là ứng nghiệm lời sau đây: Toàn thế giới muôn người 
nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần 
phủ phục trước Tôn Nhan. Khi thấy thế, xin Mẹ Hội 
Thánh hãy vui mừng reo lên: Chuyện xưa tai nghe, 
giờ đây mắt thấy.

Vậy nên, Mẹ xứng đáng với danh xưng là “Hội Thánh 
do muôn dân hợp thành”:  Tôn nương hỡi,  xin  hãy 
nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, 
quên đi  nhà thân phụ.  Xin hãy nghe,  hãy đưa mắt 
nhìn: trước hết, Mẹ nghe điều Mẹ chưa thấy, rồi Mẹ 
sẽ thấy điều Mẹ đã nghe. Chúa phán: Dân xa lạ sẽ 
thần phục con. Vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân 
hành. Nếu vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành, 
thì có nghĩa là chúng chưa thấy. Và lời sau đây được 
thực hiện ở đâu: Những kẻ đã không được loan báo 
về  Người,  sẽ  hiểu?  những  người  mà  Thiên  Chúa 
không sai các ngôn sứ đến với họ, lại là những người 
đầu tiên đã nghe và đã hiểu các ngôn sứ: Họ không 
phải là những người đầu tiên được nghe, nhưng về 
sau, khi được nghe thì liền thán phục. Còn những kẻ 
Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến với họ, thì lại cứ 
bình chân như vại: họ có sách Luật nhưng không hiểu 
chân  lý,  họ  giữ  những  tấm  bia  Giao  Ước,  nhưng 
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không được thừa hưởng gia  nghiệp.  Còn chúng ta, 
chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy.

Trong thành trì của Chúa Tể càn khôn, trong thành trì 
Thiên Chúa, Chúa ta thờ . Ở đó, chúng ta đã nghe; và 
ở đó, chúng ta đã thấy. Thiên Chúa củng cố thành đô 
đến muôn đời muôn thuở. Có kẻ nói: Này, Đức Kitô ở 
đây! Kìa Đức Kitô ở đó! Những kẻ nói như thế, đừng 
có tự cao tự đại. Kẻ nào nói: Này, Người ở đây! Kìa, 
Người ở đó, kẻấy đã gây chia rẽ. Thế mà Thiên Chúa 
lại hứa ban hiệp nhất: vua chúa liên minh thành một, 
chứ không phải phân tán và chia rẽ. Nhưng liệu thành 
trì đang thống lĩnh thế giới kia có ngày nào bị lật đổ 
chăng? Không đời nào! Thiên Chúa củng cố thành đô 
đến muôn đời muôn thuở. Vậy nếu Thiên Chúa củng 
cố thành đô đến muôn đời muôn thuở, thì  Mẹ Hội 
Thánh còn sợ gì bầu trời sập xuống?

Xướng đáp Lv 26,1112 ; 2 Cr 6,16b
X Ta sẽ đặt nhà tạm của Ta ở giữa các ngươi, và sẽ 
không chán ghét các ngươi.
* Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên 
Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta.
Đ Chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng 
sống, như lời Người phán. *
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Mk 4,14  5,7
Vị cứu tinh sẽ đem lại hoà bình 
Khốn khổ vì ngoại xâm, Giuđa sẽ đem hết lòng tin mà 
hướng về Vị cứu tinh Thiên Chúa đã hứa. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha. 

14 Bây giờ, hỡi con gái Xion hiếu chiến,  hãy rạch 
mình; chúng vây hãm tấn công ta, lại dùng gậy đánh 
vào má vị thẩm phán Ítraen.

1 Phần ngươi, hỡi Bêlem Ếpratha, ngươi nhỏ bé nhất 
trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất 
hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ítraen. Nguồn gốc 
của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

2 Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ítraen cho đến thời một 
phụ nữ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống sót của 
người con đó sẽ trở về với Ítraen.

3  Người  sẽ  dựa vào quyền lực  Đức Chúa,  vào uy 
danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người, mà đứng lên 
chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ, 
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quyền lực của Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi 
đất. 
4 Chính Người sẽ đem lại hoà bình. Khi Átsua xâm 
lăng xứ sở và giày đạp đất nước chúng ta, chúng ta 
hãy đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.

5 Họ sẽ dùng gươm mà cai trị đất Átsua, lấy giáo mác 
mà cai trị Nimrốt. Nhưng Người sẽ giải thoát chúng 
ta khỏi Átsua khi nó xâm nhập xứ sở, và giày xéo 
lãnh thổ chúng ta.

6 Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Giacóp 
sẽ như sương Đức Chúa gửi đến, như sương móc trên 
đám cỏ xanh. Nó không cậy trông ở người thế, chẳng 
mong chi nơi con cái loài người.

7 Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân, số còn sót lại 
của nhà Giacóp sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử 
con giữa chiên dê. Đi tới đâu, nó cũng giày đạp, cấu 
xé mà không ai cứu nổi.

Xướng đáp x. Mk 5,1.3.4 ; Dcr 9.10bc
X Phần ngươi, hỡi Bê–lem, thành của Thiên Chúa tối 
cao, từ nơi ngươi, sẽ xuất hiện Đấng thống lãnh nước 
Ítraen. Nguồn gốc của Người có từ thuở xa xưa, và 
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quyền lực của Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi 
đất.
*  Chính Người  sẽ  đem lại  hoà  bình  trên  đất  nước 
chúng ta.
Đ Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân, và thống 
trị từ biển này qua biển nọ. *

Bài đọc 2 
Đức Kitô là bình an và ánh sáng cho chúng ta 
Trích khảo luận của thánh Ghêgôriô,  giám mục 
Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu .

Chính Người là bình an của chúng ta, Người đã liên 
kết đôi bên thành một. Đức Kitô là bình an cho chúng 
ta.  Hiểu  như  thế,  chúng ta  sẽ  cho  mọi  người  thấy 
được danh xưng đích  thực của Kitô  hữu là  gì  nếu 
chúng ta biết lấy niềm bình an đang có nơi chúng ta 
mà  diễn  tả  Đức Kitô  qua cách sống của chúng ta. 
Thánh Tông Đồ nói: Người đã tiêu diệt sự thù ghét. 
Vì thế, chúng ta đừng để cho nó sống lại trong chúng 
ta dưới bất cứ hình thức nào, nhưng hãy cho thấy là 
nó đã chết hẳn rồi. Thiên Chúa đã tiêu diệt nó một 
cách oai hùng để chúng ta được ơn cứu độ, thì chúng 
ta đừng có giận dữ, đừng nhớ đến những sỉ nhục ta 
phải chịu mà làm cho nó sống lại, giết chết linh hồn 
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chúng ta. Nó đã chết hoàn toàn rồi, thì chúng ta đừng 
có dại dột làm cho nó hồi sinh.
Nhưng vì chúng ta có Đức Kitô là bình an, chúng ta 
cũng hãy giết chết thù hận, để, điều chúng ta tin là có 
nơi Người, thì chúng ta cũng thực hiện nơi cuộc sống 
chúng ta. Người đã phá đổ bức tường ngăn cách khi 
thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một 
con người duy nhất nơi bản thân Người, thì cũng như 
thế, chúng ta hoà giải không những với những kẻ từ 
bên ngoài chống đối chúng ta, mà cả những kẻ gây 
chia rẽ trong chính nội bộ chúng ta. Lúc đó xác thịt 
không còn ước muốn những điều trái nghịch với thần 
khí nữa, và thần khí cũng không trái nghịch với xác 
thịt  nữa. Nhưng khi lẽ khôn ngoan theo xác thịt  đã 
chịu phục lề luật của Thiên Chúa, khi chúng ta được 
tái tạo thành một con người mới, con người hiền hoà, 
và khi đôi bên đã nên một, chúng ta hãy giữ lấy bình 
an nơi chính mình.

Quả vậy, sự bình an được định nghĩa là sự hoà hợp 
giữa những người chia rẽ. Vì thế, khi cuộc nội chiến 
nơi  chính bản tính  chúng ta  đã bị  dẹp yên,  và khi 
chúng ta đã vun đắp được bình an nơi chính mình, 
chúng ta sẽ trở nên chính sự bình an, và chúng ta sẽ 
cho mọi người thấy rằng: chúng ta đích thực mang 
danh xưng đặc biệt của Đức Kitô.
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Nhưng nếu chúng ta nhìn Đức Kitô dưới khía cạnh 
Người là ánh sáng thực, ánh sáng hoàn toàn xa lạ với 
gian trá, thì chúng ta sẽ hiểu rằng: cuộc sống chúng ta 
cũng phải toả chiếu ánh sáng phát xuất từ ánh sáng 
đó. Các nhân đức chính là những tia sáng soi chiếu 
chúng ta để chúng ta loại bỏ những việc làm đen tối 
và ăn ở đứng đắn như đang sống giữa ban ngày. Hãy 
từ bỏ những việc mờ ám nhuốc nhơ, hãy luôn hành 
động  trong  ánh  sáng,  để  chính  chúng  ta  cũng  trở 
thành ánh sáng và soi sáng cho những kẻ khác qua 
những công việc chúng ta làm, bởi đặc tính của ánh 
sáng là chiếu soi.

Và nếu chúng ta nhìn Đức Kitô dưới khía cạnh Người 
là Đấng thánh hoá chúng ta, thì hãy loại bỏ mọi việc 
làm và tư tưởng xấu xa ô uế, để chúng ta tỏ ra là thực 
sự xứng đáng mang danh của Người, nghĩa là chúng 
ta biểu dương sức mạnh thánh hoá của Người không 
phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động trong cuộc 
sống chúng ta.

Xướng đáp x. Lc 1,78.79
X Tự chốn cao vời, Vầng Đông viếng thăm ta
* dân ta bước vào đường nẻo bình an,
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Đ Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử 
thần. *
Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Mk 6,115
Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? 
Thiên Chúa có thể nói với ta trong tư cách một Vị 
thẩm  phán  đáng  kinh  đáng  sợ,  nhưng  điều  Người 
thích hơn, đó là nói với con tim của ta, vì điều Người 
chờ đợi nơi ta là lòng sám hối, tình thương, và đời 
sống công chính thánh thiện.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha .

1 Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán: “Đứng 
lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải 
nghe tiếng của ngươi!”

2 Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi 
nền tảng vững bền của  cõi  đất,  nghe đây! Vì Đức 
Chúa đăng kiện cáo dân Người, Người tranh luận với 
Ítraen.

3 “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì người? Ta đã làm chi 
khiến ngươi phải phiền lòng? Hãy trả lời Ta.
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4 Phải chăng vì Ta đem ngươi lên từ đất Aicập, đã 
giải  thoát  ngươi  khỏi  cảnh  tôi  đòi,  đã  sai  Môsê, 
Aharon và Miriam đến hướng dẫn ngươi?”
5 Dân Ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Balác, vua Môáp, 
đã dự định, và những gì Bilơam, con Bơo, đã trả lời 
cho nó?...từ Síttim cho đến Ghingan,  để ngươi biết 
hồng ân của Đức Chúa.

6 [Dân tự hỏi mình rằng:] “Tôi sẽ chẳng mang gì vào 
chầu Đức Chúa, và cúi mình trước Thiên Chúa tối 
cao?

7  Phải  chăng  tôi  phải  mang  những  lễ  toàn  thiêu, 
những con  bê  một  tuổi  vào  chầu  Đức  Chúa?  Phải 
chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực, và hằng 
vạn suối  dầu? Phải  chăng tôi  sẽ  dâng con trai  đầu 
lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội 
cho chính mình?”

8 [Ngôn sứ đáp:] “Hỡi người bạn đã được nói cho hay 
điều nào tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính 
là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm 
nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.”
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9 Đây là tiếng Đức Chúa kêu gọi thành, kính sợ danh 
Người là điều khôn ngoanHãy nghe, hỡi chi tộc và 
đại hội của thành.
10 Hỡi nòi gian ác, làm sao Ta chịu nổi những của cải 
chiếm được bằng dối gian, êpha thiếu hụt, xấu xa ghê 
tởm?

11 Ta coi là liêm chính thế nào được những bàn cân 
gian trá, những túi đựng các quả cân gian?
12 Hạng giàu có trong thành thì hung hãn, còn dân 
thành thì quen ăn gian nói dối, miệng hay nói lời lẽ 
gian tà.

13 Bây giờ, đến lượt Ta, Ta bắt đầu trừng phạt ngươi, 
vì tội ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn đổ nát.
14 Phần ngươi, ngươi sẽ ăn mà không được no thoả, 
nạn đói kém sẽ hành hạ ngươi. Ngươi cất giấu, nhưng 
không thể đem đi an toàn, những gì ngươi đem đi an 
toàn, Ta sẽ nộp cho gươm.

15 Phần ngươi,  ngươi  sẽ  gieo mà không được gặt; 
chính ngươi sẽ đạp trái ôliu, nhưng không được xức 
dầu; ngươi ép nho mà không được uống rượu.

Xướng đáp Mk 6,8 ; Tv 36 (37),3
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X Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, 
điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn : đó chính là
* thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm 
nhường đi với Thiên Chúa của bạn.
Đ Bạn sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn, nếu 
tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. *

Bài đọc 2 
Nhờ Thánh Thần và trong Đức Kitô,  chúng ta  hãy 
sống nếp sống mới 
Trích bài giảng của thánh Pasianô, giám mục, về 
phép Rửa.

Tội  Ađam đã  truyền  sang  cả  nhân  loại,  như thánh 
Tông Đồ nói: Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã 
xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như 
thế sự chết đã lan tràn tới mọi người. Vậy sự công 
chính của Đức Kitô cũng cần phải được truyền sang 
nhân loại. Và Ađam đã làm cho cả dòng dõi của mình 
bị tiêu vong vì tội lỗi thế nào, thì Đức Kitô cũng sẽ 
làm cho cả nòi giống của Người được sống như vậy. 
Thánh Tông Đồ đã nhấn mạnh điều đó như sau: Cũng 
như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên 
Chúa,  mà muôn người thành tội  nhân, thì  nhờ một 
con người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn 
người cũng sẽ thành người công chính. Nếu tội lỗi đã 
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thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân 
sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên 
công chính để được sống đời đời.
Có người sẽ bảo tôi: “Tội Ađam truyền lại cho con 
cháu thì  hợp lý rồi,  vì họ bởi ông mà sinh ra.  Thế 
chúng ta cũng sinh ra bởi Đức Kitô sao, mà lại được 
Người cứu độ?” Đừng sợ suy nghĩ theo kiểu xác thịt, 
rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta được Đức Kitô sinh ra 
như thế nào vào thời sau hết. Đức Kitô đã nhận lấy cả 
linh hồn lẫn thân xác bởi Đức Maria; Người đến để 
cứu độ thân xác, Người đã không bỏ mặc thân xác nơi 
âm phủ, nhưng đã liên kết nó với thần khí của Người, 
và biến nó nên thân xác của chính Người. Đây là cuộc 
hôn phối của Chúa: Chúa phối hợp với một thân xác 
duy nhất, để theo mầu nhiệm cao cả đó, Đức Kitô và 
Hội Thánh, cả hai nên một thân thể duy nhất.

Do cuộc hôn phối này, dân Kitô giáo ra đời khi Thần 
Khí của Chúa từ trời xuống. Khi mầm sống từ trời 
được gieo xuống và lập tức được pha trộn với bản thể 
của linh hồn chúng ta, chúng ta lớn lên trong dạ mẹ, 
và khi lọt lòng, chúng ta được sống trong Đức Kitô. 
Vì thế,  thánh Tông Đồ nói:  Con người  đầu tiên  là 
Ađam được dựng nên thành một sinh vật. Còn Ađam 
cuối cùng là Thần Khí ban sự sống. Như vậy, Đức 
Kitô sinh ra con cái trong Hội Thánh, nhờ các linh 
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mục của Người, như thánh Tông Đồ nói: Trong Đức 
Kitô, chính tôi đã sinh ra anh em. Và như vậy, mầm 
sống của Đức Kitô, tức là Thần Khí của Thiên Chúa, 
đã sinh ra một con người mới. Con người mới này cử 
động trong lòng mẹ, chào đời bên giếng rửa tội, nhờ 
đôi tay linh mục, nhưng luôn luôn phải có đức tin.
Vậy phải nhận là Đức Kitô có sinh sản, như thánh 
Gioan Tông Đồ nói: Còn những ai đón nhận Người, 
thì  Người  cho  họ  quyền  trở  nên  con  Thiên  Chúa. 
Nhưng không có cách nào khác thực hiện được việc 
này nếu không nhờ đến bí  tích gồm việc rửa bằng 
nước, việc xức dầu thánh và chính linh mục. Vì khi 
rửa thì tội lỗi được tẩy xoá, khi xức dầu thì Thánh 
Thần được ban xuống tràn đầy. Nhưng chúng ta chỉ 
nhận được hai ơn đó khi có bàn tay và môi miệng của 
linh mục. Thế là toàn thể con người được tái sinh và 
đổi mới trong Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô sống lại 
từ cõi chết, thì chúng ta cũng sống một đời sống mới, 
nghĩa là sau khi đã bỏ những sai lầm của cuộc sống 
cũ, chúng ta sống nếp sống mới nhờ Thánh Thần và 
trong Đức Kitô.

Xướng đáp Rm 5,19.21 ; 1 Ga 4,10 
X Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời 
Thiên Chúa mà muôn người bị liệt vào hàng tội nhân, 
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thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, 
muôn người cũng sẽ được kể là công chính. 
* Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho 
người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị  bằng 
cách làm cho người ta nên công chính để được sống 
đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô. 
Đ Chính Thiên Chúa đã sai Con của Người đến hy 
sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta. *

Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Mk 7,720
Chúa sẽ lại thương xót chúng ta 
Bị kẻ thù áp bức, Thành Thánh vẫn hy vọng được 
phục hồi và mở rộng ra cho toàn thế giới.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha .
7 Phần tôi,  tôi  ngóng đợi Đức Chúa,  tôi  cậy trông 
Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi; Thiên Chúa của tôi sẽ 
nghe tiếng tôi kêu cầu.
8 Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười! Nếu có 
ngã, tôi sẽ đứng dậy; nếu tôi ở trong bóng tối, Đức 
Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi.
9 Vì tôi đắc tội với Đức Chúa, tôi sẽ phải gánh chịu 
cơn giận của Người, tới khi Người biện hộ và bảo vệ 
tôi. Người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng, và tôi sẽ được thấy 
đức công chính của Người.
10 Nhìn thấy thế, kẻ thù của tôi phải nhuốc nhơ xấu 
hổ. Nó nói với tôi: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi 
ở đâu?” Tôi sẽ đưa mắt nhìn nó cách khinh bỉ, khi nó 
bị chà đạp dưới chân như bùn đất ngoài đường.
11 Đó là ngày tái thiết tường thành của ngươi, ngày 
ấy, biên giới của ngươi sẽ mở rộng.
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12 Ngày ấy, người ta sẽ tuôn đến với ngươi, từ Átsua 
đến các thành Aicập, từ Aicập đến sông Cả, từ biển 
này qua biển nọ, từ núi này đến tận núi kia.
13 Đất sẽ nên khô cằn vì dân cư của nó: đó là hậu quả 
do những việc chúng làm.
14 [Lạy Đức Chúa,] xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân 
là  đàn chiên,  là  cơ  nghiệp  của  Ngài,  đang  biệt  cư 
trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng 
cỏ miền Basan và Galaát  như những ngày thuở xa 
xưa.
15 Như thời Ngài ra kỏi Aicập, xin Ngài cho chúng 
con thấy những kỳ công.
16 Ch[font=Arial]ư dân sẽ nhìn và sẽ nhuốc nhơ xấu 
hổ  dù  chúng  rất  hùng  cường.  Chúng  sẽấy  tay  bịt 
miệng, tai chúng sẽ ù đi.
17 Chúng sẽ liếm bụi như rắn, như loài bò sát trên 
mặt đất. Từ trong đồn luỹ, chúng sẽ run rẩy kéo nhau 
ra  mà  đến với  Đức Chúa là  Thiên Chúa chúng ta. 
Chúng sẽ kinh hãi khiếp sợ Ngài.
18 Thần minh nào sánh được với Ngài,  Đấng chịu 
đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại 
của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, 
nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
19 Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, 
Người  chà  đạp  dưới  chân.  Mọi  lỗi  lầm  chúng  ta, 
Người ném xuống đáy biển.
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20 Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Giacóp, và tình 
thương cho Ápraham, như đã thề với tổ phụ chúng 
con từ thuở trước.”
Xướng đáp Dt 10,37b ; Mk 7,19b
X Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn ; 
trên đất ta, sẽ không còn sợ hãi
* vì chính Người là Cứu Chúa của ta.
Đ Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi 
lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. *

Bài đọc 2 
Ai được ví như Ngài, lạy Thiên Chúa, Ngài tha thứ 
lỗi lầm? 
Trích bài giảng của thánh Pasianô, giám mục, về 
phép Rửa.

Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất 
mà ra, thì chúng ta cũng mang hình ảnh người bởi trời 
mà đến. Vì người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về 
đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Anh em thân 
mến,  nếu chúng ta  làm được như vậy, chúng ta sẽ 
không chết nữa. Vì cho dù thân xác chúng ta có tiêu 
tan,  chúng ta  vẫn sống trong  Đức Kitô,  như chính 
Người đã nói: Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ 
được sống.
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Cuối cùng, dựa vào lời chứng của chính Chúa, chúng 
ta  chắc  chắn  rằng  các  tổ  phụ  Ápraham,  Ixaác,  và 
Giacóp cùng tất  cả  các  thánh  của  Thiên  Chúa vẫn 
sống. Vì Chúa đã nói về các ngài như sau: Tất cả đều 
đang sống, vì Người là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ 
không phải của kẻ chết. Và thánh Tông Đồ cũng đã 
nói về mình: Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là 
một mối lợi. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với 
Đức Kitô. Và người còn thêm: Bao lâu còn ở lại trong 
thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước 
nhờ lòng tin,  chứ không phải nhờ được thấy Chúa. 
Anh em thân mến, đó là điều chúng ta phải tin. Đàng 
khác, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì 
đời này mà thôi, thì chúng ta là kẻ đáng thương hơn 
hết mọi người. Như chính anh em thấy, súc vật, thú 
dữ, chim chóc đều có sự sống ở đời này như chúng ta 
và có khi, còn sống lâu hơn chúng ta. Nhưng điểm 
đặc biệt, dành cho con người chính là sự sống đời đời. 
Sự sống ấy, Đức Kitô đã nhờ Thần Khí của Người mà 
ban cho chúng ta,  nhưng với điều kiện là chúng ta 
không được phạm tội nữa. Vì sự chết do tội lỗi đem 
lại, và có thể tránh được nhờ nhân đức thế nào, thì sự 
sống cũng mất đi do tội lỗi, và có thể giữ lại nhờ nhân 
đức như thế. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho 
người  ta  là  cái  chết;  còn  ân  huệ  Thiên  Chúa  ban 
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không là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta.

Chính Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta, như thánh 
Tông Đồ nói: Người đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi 

lầm của chúng ta. Người đã xoá số nợ bất lợi cho 
chúng ta, số nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại 
chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng 

đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế các quyền 
lực thiêng liêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu 
chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người. Người 

đã giải phóng những người tù tội, đã tháo cởi xiềng 
xích cho chúng ta, như vua Đavít đã từng nói: Chúa 

cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa giải phóng 
những ai tù tội. Chúa mở mắt cho kẻ bị mù loà. Và 

còn nói tiếp: Xiềng xích trói buộc con, Người đã tháo 
cởi. Con sẽ dâng lễ tạơn. Vậy chúng ta đã được giải 
thoát khỏi xiềng xích, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta 

quy tụ lại dưới bóng cờ của Chúa; chúng ta được giải 
thoát nhờ máu Đức Kitô và nhờ danh Người.

Vậy, anh em thân mến, chúng ta được tẩy rửa một lần 
là đủ, chúng ta được giải thoát một lần là đủ, chúng ta 
được nhận vào vương quốc bất  diệt  một lần là  đủ. 
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có 
tội mà được khoan dung, một lần được như thế là đủ. 
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Những gì anh em đã lãnh nhận, hãy can đảm nắm giữ, 
hãy sung sướng duy trì,  và anh em đừng phạm tội 
nữa. Nhờ bí tích rửa tội, anh em hãy giữ mình thanh 
sạch và không tì ố mà chờ đợi Ngày của Chúa.

Xướng đáp 1 Cr 15,47.49 ; C1 3,9b.10
X Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn 
người thứ hai thì từ trời mà đến.
* Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người 
bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình 
ảnh Đấng từ trời mà đến.
Đ Anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi 
của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con 
người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo 
Hoá để được ơn thông hiểu. *

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã 
được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày 
càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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Dẫn vào sách ngôn sứ Isaia 
Chúng ta đã đọc một phần quan trọng của Sách Isaia  
trong bốn tuần Mùa Vọng. Bối cảnh phụng vụ của lúc  
đó như mời ta thoát ra khỏi nội dung lịch sử của các  
lời sấm để hiệp thông với dân Chúa tin tưởng và cậy  
trông nhưng chưa thoả mãn vì  đang đợi  chờ ngày  
Thiên Chúa đến xét xử. 
Gặp lại Isaia ở đây, ở đúng vị trí thời gian là nhắc  
cho ta rằng bất cứ ai được Thiên Chúa sai đến cũng  
chỉ  là  để  chuyền đạt  sứ điệp  của Thiên Chúa cho  
những con người của một thời điểm nhất định. Đặt  
mình trong hoàn cảnh cụ thể của những người sống  
đồng thời với Isaia ta mới thấy được là qua những  
người đó, lời Thiên Chúa được gửi đến mỗi tín hữu  
như thế nào. Chính vì thế mà Isaia trước hết là người  
của thời đại mình, chiếu ánh sáng của Thiên Chúa  
vào một giai đoạn cụ thể, rõ rệt của lịch sử, đó cũng  
là giai đoạn Mikha tuyên sấm như chúng ta vừa mới  
nghe. Dưới sức tàn phá của Asua, Ítra en đã bị xoá  
khỏi bản đồ, còn lại Giuđa với sứ mạng giữ gìn lời  
Thiên Chúa hứa. nhưng lại đối diện với một đế quốc  
ngoại đạo khổng lồ. Isaia sẽ dồn mọi nỗ lực đế giúp  
vua nước Giuđa khỏi rơi vào một cơn cám dỗ thường  
tình : Không đủ sức đối đầu với nước A–sua không  
lồ. Giuđa tìm cách liên minh với nhiều nước khác, do  
đó phải chấp nhận thoả hiệp về mặt tôn giáo, làm suy  
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yếu một dân tộc được vững mạnh nhờ đức tin. Đối  
với chúng ta, đó là một trong những giáo huấn quan  
yếu nhất của Isaia, không phải chỉ cho một giai đoạn,  
nhưng cho tất cá quàng thời gian của lịch sử.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Is 6,113
Isaia được mời gọi làm ngôn sứ 
Ngôn sứ Isaia đón nhận một sứ mạng chẳng vui vẻ gì, 
đó là báo trước cho dân Chúa những thử thách lớn lao 
sẽ  xảy tới.  Chỉ  có một  số  nhỏ sống sót  thôi.  Điều 
Thiên Chúa sắp mặc khải. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

1 Năm vua Útdigiahu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng 
ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền 
Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xêraphim 
đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, 
hai cánh để che chân và hai cánh để bay. 3 Các vị ấy 
đối đáp tung hô :
"Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa các đạo binh 
là Đấng Thánh ! Cả mặt  đất  rạng ngời vinh quang 
Chúa !"
4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; 
khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.5 Bấy giờ tôi thốt lên :
"Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi 
miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế 
mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo 
binh !"



MỤC LỤC

6 Một trong các thần Xêraphim bay về phía tôi, tay 
cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ 
trên  bàn  thờ.7  Người  đưa  hòn  than  ấy  chạm  vào 
miệng tôi và nói :
"Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được 
tha lỗi và xá tội"
8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán :
"Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ? " Tôi thưa : 
"Dạ, con đây, xin sai con đi." 9 Chúa phán : "Hãy đi 
nói với dân này rằng : Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng 
hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. 10 Hãy 
làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho 
mắt nó mù ; kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó 
hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành."
11 Tôi thưa : "Cho đến bao giờ, lạy Chúa Thượng ? " 
Chúa phán : "Cho đến khi nào các thành bị tàn phá 
không còn dân cư, nhà cửa không còn người ở, đất 
đai bị tàn phá trở nên chốn hoang vu."12 Đức Chúa sẽ 
đuổi người ta đi xa, và trong xứ sẽ có nhiều chỗ bỏ 
hoang.13 Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì 
đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây 
vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc 
thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh."
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Xướng đáp Kh 4,8c ; Is 6,3
X Thánh !  Thánh !  Chí  Thánh !  Đức Chúa,  Thiên 
Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến.
* Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa.
Đ Các  thần  xê–raphim đối  đáp  tung  hô  :  Thánh  ! 
Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa các đạo binh là Đấng 
Thánh. *

Bài đọc 2 
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian 
Trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu, giám 
mục, về Tin Mừng theo thánh Mátthêu. 

Chính anh em là  muối  cho đời  .  Chúa muốn nói  : 
“Thầy trao lời cho anh em không phải cho mình anh 
em mà cho khắp cả thiên hạ được sống. Thầy không 
chỉ sai anh em đến với hai thành, mười thành hai hai 
mươi thành, cũng như không sai anh em đến với một 
dân tộc như sai các ngôn sứ xưa, nhưng Thầy sai anh 
em đi khắp cả địa cầu, biển khơi, đến toàn thế giới 
đang bị ảnh hưởng xấu xa. Khi nói Chính anh em là 
muối cho đời, Người muốn cho ta thấy rằng toàn thể 
bản chất con người đã bị nhạt đi và hư đốn vì tội lỗi. 
Bởi  thế,  Người triệt  để đòi  những kẻ Người sai  đi 
phải có các nhân đức cần thiết và hữu hiệu hơn nữa 
cho việc chăm sóc mọi người. Bởi chưng một người 
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hiền lành,  tiết  độ,  thương người  và công chính thì 
không chỉ đóng khung mọi việc lành lại nơi một mình 
mình, mà cũng liệu sao cho những dòng suối đặc biệt 
đó tuôn chảy để làm ích cho người khác. Cũng vậy, 
một người có tâm hồn trong sạch,  yêu chuộng hoà 
bình và chịu khổ vì chân lý thì sẽ cống hiến cuộc đời 
của mình cho lợi ích chung. 

Người muốn nói : anh em đừng tưởng anh em được 
lôi kéo vào những cuộc chiến nhẹ nhàng, cũng đừng 
nghĩ các việc anh em làm là không quan trọng. Chính 
anh em là muối cho đời nghĩa là gì vậy ? Phải chăng 
các ông đã phục hồi  nguyên trạng những gì  đã hư 
hỏng ? Không hề, bởi vì các ông không thể trộn muối 
vào mà cứu vãn được những gì hư thối. Hẳn là các 
ông đã không làm như thế. Song những gì Chúa đã 
đổi mới trước, đa õkhử sạch mùi hôi thối rồi trao cho 
các ông, thì các ông trộn muối vào để giữ mới mãi 
đúng như tình trạng các ông đã nhận được bởi Chúa. 
Vì muốn giải thoát con người khỏi hư thối do tội lỗi, 
cần có sức mạnh của Đức Kitô ; còn muốn con người 
khỏi trở lại tình trạng hôi thối trước kia, thì cần đến 
những vất vả của các Tông Đồ. 

Bạn có nhận ra là dần dần Người cho thấy các Tông 
Đồ hơn hẳn các ngôn sứ như thế nào không ? Người 
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không bảo các ông đi  dạy dỗ xứ Paléttin  mà  thôi, 
nhưng khắp cả thế giới. Người muốn nói : Anh em 
đừng ngạc nhiên khi Thầy không nói với các anh em 
khác, mà chỉ nói với anh em, lôi cuốn anh em vào 
những nguy hiểm lớn lao dường ấy. Hãy xem Thầy sẽ 
sai  anh em đi  làm đầu bao nhiêu thành,  bao nhiêu 
nước. Vì thế, không những Thầy muốn cho anh em 
được khôn ngoan,  mà Thầy còn muốn cho anh em 
làm cho người ta cũng nên giống như anh em nữa. Vì 
nếu anh em không làm như thế thì chính anh em cũng 
còn thiếu sót. 

Bởi chưng khi người khác ra nhạt, họ có thể nhờ tác 
vụ của anh em mà mặn lại. Nhưng nếu anh em rơi vào 
tình trạng xấu xa ấy, anh em sẽ lôi kéo người khác 
theo mà mà đi tới chỗ tiêu vong. Vì vậy, được trao 
quyền càng quan trọng, anh em cũng phải chăm lo thi 
hành. Bởi đó Người thêm : Muối mà nhạt đi thì lấy gì 
muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ 
việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

Các ông đã nghe nói : Người ta sẽ xỉ vả anh em, bách 
hại anh em và vu khống cho anh em đủ điều xấu xa. 
Người không muốn vì thế mà các ông sợ, không còn 
muốn ra trước công chúng nữa,  nên bảo :  Anh em 
không sẵn sàng chịu  như thế,  thì  anh em có được 
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tuyển chọn cũng vô ích thôi. Hẳn nhiên là những lời 
nguyền rủa sẽ bám sát anh em, nhưng không làm hại 
anh em chút nào đâu mà còn làm chứng cho lòng kiên 
vững của anh em là đàng khác. Nhưng nếu anh em sợ 
như thế mà khước từ, không mạnh mẽ như anh em 
phải mạnh mẽ, thì anh em sẽ phải chịu khốn đốn hơn 
nhiều, sẽ nghe mọi người chê bai, sẽ bị mọi người khi 
dể : nghĩa là anh em sẽ bị chà đạp. 

Rồi Chúa đi đến một chỗ so sánh cao hơn : Chính anh 
em là ánh sáng cho trần gian. Một lần nữa, Người lại 
bảo cho trần gian không phải cho một dân tộc hai hai 
mươi thành, nhưng cho toàn thể thế giới. Và đây là 
ánh sáng soi cho tâm trí, còn rạng rỡ hơn tia sáng mặt 
trời, cũng giống như muối thiêng liêng. Muối trước, 
ánh sáng sau, để bạn biết là một bài giảng sâu sắc có 
lợi  biết  bao, rồi  một giáo lý đúng đắng sẽ hữu ích 
chừng nào. Vì như thế là  giúp chú tâm chứ không 
phải để phân tâm, tập trung khả năng chiêm ngắm và 
dẫn đến nhân đức. Một thành xây trên núi không tài 
nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi 
lấy thùng úp lại. Một lần nữa, Chúa nói như vậy để 
khuyến khích các ông cẩn thận trong cách sống, dạy 
các ông ý tứ giữ gìn như thể các ông đang sống trước 
mắt mọi người và đang chiến đấu giữa hý trường trái 
đất.
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Xướng đáp Cv 1,8 ; Mt 5,16
X Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần 
khi Người ngự xuống trên anh em.
* Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến 
tận cùng trái đất.
Đ Ánh Sáng của anh em phải chiếu giãi  trước mặt 
thiên hạ đế họ thấy những công việc tốt đẹp anh em 
làm mà tôn vinh Cha của anh em. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
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Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Is 3,115
Ôi dân Ta,  những kẻ dẫn dắt  ngươi làm ngươi lạc 
hướng 
Dưới thời một  vua Giuđa vị  thành niên,  trong thời 
gian nhiếp chính, nhiều quan chức hèn nhát và ích kỷ 
đã lợi dụng tình thế cho những mục đích cá nhân hoặc 
vì sợ hãi mà không dám làm gì để thay đổi, đó chính 
là điều ngôn sứ Isaia tố cáo.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Này đây Chúa là Đức Chúa các đạo binh, cất khỏi 
Giêrusalem và Giuđa mọi chỗ nương chỗ tựa : chỗ 
tựa chỗ nương là bánh và nước, 
2 người hùng và chiến sĩ, quan toà và ngôn sứ, thầy 
bói và kỳ mục, 
3 sĩ quan và thân hào, cố vấn với phù thuỷ cao tay và 
những kẻ thạo nghề bùa ngải. 
4 Ta sẽ đặt bọn nhãi con làm người chỉ huy chúng, và 
lũ trẻ ranh làm người cai trị chúng. 
5 Dân chúng sẽ ức hiếp lẫn nhau, người thân cận ức 
hiếp người thân cận ; nhãi con hỗn láo với ông già, 
đứa vô loại hỗn láo với người quyền quý. 
6 Người ta sẽ níu lấy người anh em trong nhà cha 
mình  mà  nói  :  "Anh  còn  áo  choàng,  hãy  làm đầu 
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chúng tôi,  và đống hoang tàn này sẽ ở dưới quyền 
anh." 
7 Ngày đó, người kia sẽ lên tiếng nói : "Tôi không 
muốn làm thầy thuốc đâu, và trong nhà tôi chẳng có 
bánh, cũng chẳng có áo choàng, xin đừng đặt tôi làm 
đầu dân." 
8 Giêrusalem sẩy chân, Giuđa té nhào, vì chúng đã 
nói  và  hành  động  chống  lại  Đức  Chúa,  phản  loạn 
trước tôn nhan vinh hiển của Người. 
9 Vẻ mặt của chúng là bằng chứng cáo tội chúng ; 
chúng khoe tội  mình  như Xơđôm,  chứ không giấu 
giếm. Thật khốn cho chúng, vì chúng tự chuốc hoạ 
vào thân. 
10 Hãy nói : người công chính thật có phúc, vì kết 
quả việc họ làm, họ sẽ được dùng được hưởng. 
11 Khốn thay kẻ gian ác, thật khốn thay, vì hậu quả 
việc tay nó làm, nó sẽ phải chuốc lấy.
12 Kẻ ức hiếp dân Ta là một đứa trẻ con, những kẻ 
cai trị nó lại là đàn bà. Ôi dân Ta, những kẻ dẫn dắt 
ngươi  làm  ngươi  lạc  hướng,  đường  lối  ngươi  đi, 
chúng làm cho rối loạn !
13 Đức Chúa đứng lên cáo tội, Người đứng đó xét xử 
chư dân. 
14 Đức Chúa đưa ra toà xét xử hàng kỳ mục và những 
kẻ lãnh đạo dân Người : "Chính các ngươi đã ăn hại 
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vườn nho. Của cải người nghèo các ngươi đã bóc lột 
còn đang ở trong nhà các ngươi. 
15 Cớ sao các ngươi lại chà đạp dân Ta, làm tan nát 
mặt mày những kẻ nghèo khó ?" Sấm ngôn của Chúa 
Thượng, Đức Chúa các đạo binh !

Xướng đáp Is 3,10.11.13
X Hãy nói : người công chính thật có phúc, vì kết quả 
việc họ làm, họ sẽ được dùng được hưởng.
* Khốn thay kẻ gian ác, thật khốn thay, vì hậu quả 
việc tay nó làm, nó sẽ phải chuốc lấy.
Đ Đức Chúa đứng lên cáo tội, Người đứng đó xét xử 
chư dân. *

Bài đọc 2 
Bên ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ 
Trích  sách  của  thánh Ghêgôriô  Cả,  giáo  hoàng, 
bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp.

Người  ta  kể  lại  các  bậc  thánh  nhân  khi  gặp  phải 
những cuộc chiến đấu đầy gian truân thử thách, thì 
cùng một lúc vừa phải tấn công người nọ, vừa phải 
khuyên bảo người kia,  vừa phải lấy kiên nhẫn làm 
khiên mà chống đỡ kẻ này, vừa phải đem giáo thuyết 
làm lao mà phóng vào kẻ khác. Và các ngài nổi bậc 
về cả hai lối chiến đấu nhờ tài nghệ lạ lùng do nhân 
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đức đem lại ; vì bên trong các ngài phải khôn ngoan 
cho thấy  những lệch lac,  đồng thời  bên ngoài,  các 
ngài phải coi thường những chống đối. Kẻ lệch lạc, 
các ngài lo uốn nắn bằng khuyên lơn dạy bảo ; người 
chống đối, các ngài phải khuất phục bằng chịu đựng 
kiên trì. Bởi chưng thù địch nổi dậy, các ngài lấy kiên 
nhẫn mà coi nhẹ khinh thường ; các đồng hương yếu 
đuối, các ngài cảm thông mà dẫn về với ơn cứu độ. 
Các ngài chống lại  những kẻ trước, để họ khỏi lôi 
cuốn người khác.  Các ngài  lo  sợ cho những người 
sau,  không muốn họ mất  hẳn cuộc sống ngay lành 
chính trực. 

Chúng ta  hãy xem người  chiến sĩ  của Thiên Chúa 
đang chiến đấu chống cả hai phía. Vị ấy nói :  Bên 
ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ. Rồi vị ấy 
kể ra những cuộc chiến mình phải chịu ở bên ngoài : 
Nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy 
hiểm do  đồng  bào,  nguy  hiểm vì  dân  ngoại,  nguy 
hiểm ở  thành  phố,  trong  sa  mạc,  ngoài  biển  khơi, 
nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Trong 
cuộc chiến  này,  vị  ấy  cho biết  thêm là  vị  ấy  phải 
phóng vào những kẻ thù những mũi tên nào : Phải vất 
vả mệt nhọc, phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn 
uống, chịu rét mướt trần truồng. 
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Tuy  nhiên,  giữa  bao  nhiêu  cuộc  chiến  phải  đương 
đầu, người chiến sĩ còn kể là đã phải lấy biết bao lần 
canh thức làm hào luỹ bảo vệ trại  binh.  Vị  ấy nói 
thêm : Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt 
đêm ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội 
Thánh. Như thế đó, vị ấy can đảm chiến đấu, và đầy 
lòng thương xót, vị ấy hy sinh chính mình để bảo vệ 
anh em. Vị ấy thuật lại những điều ác đã chịu và cũng 
kể thêm những việc thiện đã làm. 

Chúng ta thử nghĩ xem : vị ấy cực khổ biết chừng 
nào,  vì  cùng  một  lúc  vừa  phải  chịu  đựng  những 
nghịch cảnh bên ngoài, vừa phải bênh vực những kẻ 
yếu đuối bên trong. Bên ngoài thì phải chiến đấu : 
chịu đòn vọt tan nát, chịu xiềng xích gông cùm. Bên 
trong thì lo âu sợ hãi : không phải sợ cực hình gây hại 
cho bản thân, nhưng sợ cho các môn đệ. Vì thế, vị ấy 
viết cho họ như thế này : Đừng ai bị nao núng về các 
nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phần dành 
cho chúng ta. Trong lúc bản thân chịu cực hình, vị ấy 
sợ rằng kẻ khác phải ngã quỵ, sợ rằng : khi biết vị ấy 
vì đức tin mà phải chịu đánh đòn, các môn đệ sẽ chối 
bỏ, không tuyên xưng đức tin nữa. 

Ôi tấm lòng bác ái thật bao la ! Đau khổ chính mình 
phải chịu,  vị  ấy coi thường, nhưng chỉ lo rằng các 
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môn đệ nghe lời xúi giục xấu xa nào đó trong lòng. 
Nơi chính mình, những thương tích nơi thân thể, vị ấy 
coi nhẹ, nhưng nơi kẻ khác, những vết thưong tâm 
hồn, vị ấy lo chữa trị. Hẳn nhiên đặc diểm của những 
người công chính là dù có gặp khổ đau quẫn bách, 
các ngài cũng không ngừng lo lắng cho lợi ích của 
người khác. Và khi chính các ngài phải khổ đau vì 
gặp nghịch cảnh, các ngài vẫn lo lắng cho tha nhân, 
khuyên dạy họ những điều cần thiết. Lúc đó các ngài 
có khác chi vị danh y vị bệnh tật hành hạ ; chính mình 
thì đang bị vết thương vò xé, nhưng vẫn đem thuốc 
men đi chữa cho người khác được lành.
Xướng đáp X. G 13,20.21 ; x. Gr 10.24
X Lạy Chúa,  xin  đừng bắt  con phải  xa  cách nhan 
Ngài, xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con,
* và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.
Đ Xin lấy tình thương mà sửa dạy con, chứ đừng theo 
cơn thịnh nộ, kẻo con chết mất. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Is 7,117
Đấng Emmanuen như là dấu Thiên Chúa ban 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1  Thời  vua  Akhát,  con  vua  Giôtham,  cháu  vua 
Útdigiahu, trị vì Giuđa, thì vua Aram là Rơxin, và vua 
Ítraen  là  Pecác,  con  ông  Rơmangiahu,  lên  đánh 
Giêrusalem, nhưng không thể tấn công được.2 Người 
ta báo tin cho nhà Đavít rằng : "Aram đã đóng quân ở 
Épraim." Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều 
rung động như cây rừng rung rinh trước gió. 

3 Đức Chúa phán với ông Isaia : "Ngươi hãy cùng với 
Sơa Giasúp, con ngươi, ra đón vua Akhát ở cuối kênh 
dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng 
Thợ Nện Dạ.4 Ngươi hãy nói với nhà vua : "Ngài hãy 
coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước 
hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi 
sục  của  Rơxin,  vua  Aram,  và  của  người  con 
Rơmangiahu.5  Vì Aram cùng với Épraim và người 
con Rơmangiahu đã mưu tính hại ngài và nói :6 "Ta 
hãy lên đánh Giuđa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt 
con ông Tápên làm vua ở đó." 
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7 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Chuyện 
đó sẽ không xảy ra, sẽ không có, 8 vì đầu của Aram là 
Đamát, đầu của Đamát là Rơxin. Sáu mươi lăm năm 
nữa Épraim sẽ tan tành, không còn là một dân. 9 Đầu 
của  Épraim là  Samari,  đầu  của  Samari  là  con  của 
Rơmangiahu. Nếu các ngươi không vững tin, thì các 
ngươi sẽ không đứng vững. 

10 Một lần nữa Đức Chúa phán với vua Akhát rằng : 
11 "Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi 
ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên 
chốn cao xanh." 

12 Vua Akhát trả lời : "Tôi sẽ không xin, tôi không 
dám thử thách Đức Chúa." 

13 Ông Isaia bèn nói :  "Nghe đây, hỡi nhà Đavít ! 
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn 
muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ? 14 Vì 
vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một 
dấu : Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con 
trai, và đặt tên là Emmanuen. 15 Con trẻ sẽ ăn sữa 
chua và mật ong cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn 
cái tốt.  16 Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà 
chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ 
đã bị bỏ hoang. 17 Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho 
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dân ngài,  cho thân phụ ngài  những ngày như chưa 
từng có, kể từ khi Épraim tách khỏi Giuđa (vua nước 
Átsua)."

Xướng đáp Is 7,14b ; 8,10c ; Lc 1,30a.31a
X Này đây người trinh nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con 
trai.
* Người ta sẽ đặt tên cho con trẻ là Emmanuen, nghĩa 
là ThiênChúaởcùngchúngta.
Đ Thưa bà Maria, xin đừng sợ : Này đây bà sẽ thụ 
thai, và sinh hạ con trai. *

Bài đọc 2 
Mẹ được Đấng Tối Cao chuẩn bị và được các tổ phụ 
loan báo 
Trích bài  giảng của thánh Bênađô, viện phụ,  ca 
ngợi Đức Trinh Nữ Maria.

Chỉ có sinh ra như thế này mới xứng với Thiên Chúa : 
sinh bởi lòng Đức Trinh Nữ. Và cũng chỉ có cuộc 
sinh sản này mới xứng hợp với Đức Trinh Nữ : sinh 
ra Thiên Chúa. Vì vậy, Đấng tác tạo loài người, khi 
muốn làm người sinh bởi một con người, thì biết là 
một người mẹ phải như thế nào mới xứng hợp với 
mình, và biết là một người mẹ phải làm sao mới đẹp 
lòng mình, chắc hẳn Người đã tuyển chọn giữa muôn 
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người,  hay  đúng  hơn,  đã  tạo  thành  cho  mình  một 
người mẹ đúng như thế. 

Cho nên Người đã muốn người mẹ ấy phải là một 
trinh nữ, để, bởi người vô tì tích ấy, Người sẽ sinh ra 
vô tì tích, và sẽ thanh tẩy mọi người khỏi hết các tì 
tích.

Người  cũng  muốn  Mẹ phải  khiêm nhường,  để  bởi 
Mẹ, Người sẽ sinh ra làm một người có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường, và, nơi chính mình, Người sẽ nêu 
cao tấm gương về các nhân đức đó, tấm gương cần 
thiết  và rất hữu ích cho mọi người được hưởng ơn 
cứu  độ.  Vậy  Người  cho  Đức  Trinh  Nữ  sinh  con, 
nhưng trước đó đã linh hứng cho Mẹ khấn giữ mình 
đồng trinh và cho Mẹ đặc ân sống khiêm nhường. 

Chẳng vậy, sau này làm sao sứ thần có thể công bố 
rằng Mẹ đầy ân sủng, nếu Mẹ có điều gì đó hoặc chút 
gì đó không do ân sủng ? Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ 
Đấng chí thánh. Vậy chính thân xác Mẹ được thánh 
thiện, Mẹ đã lãnh nhận ơn đồng trinh, và để tâm hồn 
Mẹ  được  thánh  thiện,  Mẹ  dã  lãnh  nhận  ơn  khiêm 
nhường. 
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Đức Trinh Nữ dòng dõi hoàng gia hẳn đã được ngọc 
châu nhân đức trang điểm, đẹp lộng lẫy cả tâm hồn 
lẫn thể xác, dung nhan mỹ miều của Mẹ sẽ nức tiếng 
trời cao. Mẹ thu hút mọi cái nhìn của thần thánh thiên 
cung, khiến Đức Vua phải nghiêng mình sủng ái và 
một vị thiên sứ phải từ trời xuống gặp Mẹ. 

Có lời chép : Thiên Chúa sai sứ thần đến gặp một 
trinh nữ. Mẹ khiết trinh thân xác, khiết trinh tâm hồn, 
khiết trinh như đã khấn hứa, nói tóm lại, khiết trinh 
như thánh Tông Đồ đã diễn tả là thuộc trọn về Chúa 
cả hồn lẫn xác. Chẳng phải vào phút chót, cũng không 
phải  do  tình  cờ,  mà  Mẹ được  Thiên  Chúa  tìm ra, 
nhưng Mẹ đã được tuyển chọn từ muôn thuở, đã được 
Đấng Tối Cao biết  từ trước và chuẩn bị  cho mình, 
được các thiên thần gìn giữ, các tổ phụ dùng hình ảnh 
tiên báo và các ngôn sứ hứa từ xưa.

Xướng đáp Lc 1,35 ; Tv 44 (45),11a.12a
X Thưa bà Ma–ria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, 
và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,
* vì thế, người Con bà sinh ra sẽ là Thánh, và được 
gọi là Con Thiên Chúa.
Đ Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và 
hãy lắng tai : sắc nước hương trời, quân vương sủng 
ái. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa,  xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài,  hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Is 9,7  10,4

Bàn tay Đức Chúa vẫn còn giơ lên 
Ítraen dám tấn công nước Giuđa anh em, và như thế 
dấn thân vào cuộc chiến tương tàn dẫn tới diệt vong. 
Các cuộc biến động nối tiếp nhau, khiến cho đất nước 
phải đắm chìm trong chiến tranh hỗn loạn. Chỉ trong 
không đầy một thế hệ, Ítraen đã bị xoá khỏi bản đồ. 
Chống lại dân tộc bất công và vô luân đó, những lời 
đe  doạ  của  Amốt  và  Hôsê  đã  trở  nên  sự  thật  phủ 
phàng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

9 7 Chúa Thượng đã gửi một lời đến Giacóp, lời ấy 
rơi xuống Ítraen. 
8 Toàn dân, tức là Épraim và người ở Samari, sẽ biết 
lời ấy, lòng đầy kiêu căng ngạo mạn, họ nói : 
9 "Gạch đổ xuống, ta sẽ dùng đá tảng xây lại, sung bị 
chặt, ta sẽ lấy bá hương thế vào." 
10 Đức Chúa khiến đối phương là Rơxin chống lại 
dân và kích động kẻ thù của họ : 
11 phía Đông thì có Aram, phía Tây thì có Philitinh, 
chúng tha hồ thôn tính Ítraen.  Dầu thế,  Người vẫn 
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chưa nguôi cơn thịnh nộ, và tay Người vẫn còn giơ 
lên. 
12 Thế mà dân vẫn không quay về với Đấng đánh 
phạt chúng,
và chẳng tìm kiếm Chúa các đạo binh,
13 ĐỨC CHÚA đã chặt đầu chặt đuôi Ítraen,
chặt cả cây chà là lẫn cây sậy, trong cùng một ngày.
14 Kỳ mục và thân hào là cái đầu,
ngôn sứ dạy điều dối trá là cái đuôi.
15 Những kẻ lãnh đạo dân này đã làm cho nó lạc 
hướng,
và những kẻ được lãnh đạo đã phải diệt vong.
16 Vì thế, Chúa Thượng chẳng tìm được niềm vui
nơi bọn trai  tráng,chẳng xót thương kẻ mồ côi goá 
bụa của dân,
bởi vì bọn chúng tất cả đều vô luân và gian ác, 
miệng lưỡi chúng đều nói lời ngu xuẩn.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, và tay 
Người vẫn còn giơ lên.
17 Vì sự gian ác cháy như lửa, nó thiêu huỷ bụi rậm 
và gai góc,
đốt cháy các bụi cây trong rừng, làm cho khói cuồn 
cuộn bốc lên.
18 Bởi ĐỨC CHÚA các đạo binh nổi giận,
mà đất nước cháy bừng và dân nên như mồi cho lửa,
anh em chẳng còn xót thương nhau.
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19 Người ta xẻo bên phải mà vẫn còn đói,
ngoạm bên trái mà vẫn chưa no, mỗi người ăn thịt 
cánh tay mình.
20 Mơnase ăn thịt Épraim, và Épraim ăn thịt Mơnase,
cả hai cùng nhau đánh Giuđa.
Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, và tay 
Người vẫn còn giơ lên.
10 1 Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, 
những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, 2 để cản người 
yếu hèn hưởng công lý,  tước đoạt quyền lợi  người 
nghèo khó trong dân tôi, để biến bà goá thành mồi 
ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi. 3 Các người sẽ 
làm chi khi đến ngày trừng phạt, khi bão tố từ xa ập 
tới ? Các người sẽ chạy đến với ai mà xin giúp đỡ ? 
Các người sẽ để vinh hoa phú quý nơi đâu ? 4 Chỉ 
còn có việc khom lưng giữa đám tù và ngã gục giữa 
những người bị giết. Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi 
cơn thịnh nộ, và tay Người vẫn còn giơ lên.

Xướng đáp Ac 2,1
X Vì đâu Đức Chúa nổi lôi đình, khiến thiếu nữ Xion 
tối mày tối mặt ? 
* Vẻ huy hoàng của Ítraen, từ trời cao Người quăng 
xuống đất.
Đ Người chẳng nhớ đến bệ Người kê chân trong ngày 
Người nổi cơn thịnh nộ. *
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Bài đọc 2 
Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

Mỗi lần chúng ta phải chịu một nỗi gian truân, một 
cơn quẫn bách nào là chúng ta vừa được cảnh cáo vừa 
được sửa phạt. Bởi vì chính Kinh Thánh của chúng ta 
đâu có hứa cho chúng ta được bình an, yên ổn và nghỉ 
ngơi  thư  thái.  Và  Tin  Mừng  cũng  không  phải  là 
không nói đến những cơn quẫn bách, những nỗi gian 
truân và những nguy cơ vấp ngã. Nhưng kẻ nào bền 
chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 

Quả thế, cuộc đời có chi tốt đẹp bao giờ đâu ngay từ 
khi có con người đầu tiên ? Con người đó đã đem lại 
án chết cho cả nhân loại, đã lãnh lấy lời nguyền rủa, 
nhưng rồi Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi lời 
nguyền rủa ấy. 

Thế nên, thưa anh em, nói theo thánh Tông Đồ thì 
anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số trong 
nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách và đã bị rắn cắn chết. 
Thế thì, thưa anh em, có cái gì khác lạ xưa kia cha 
ông chúng ta phải chịu mà ngày nay nhân loại phải 
chịu không ? Hoặc khi chúng ta phải chịu những nỗi 
đau khổ nào đó, chúng ta có biết là các ngài cũng đã 
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phải  chịu  y  như  thế  không ?  Thế mà  bạn thấy  có 
những kẻ cứ kêu ca lẩm bẩm về thời buổi của mình, 
làm như thể là thời đại của cha ông chúng ta mới tốt 
đẹp. Nhưng giả như họ được trở lại sống thời cha ông 
của họ, thì họ sẽ kêu rêu gì nữa đây ? Thực vậy, sở dĩ 
bạn cho thời dĩ vãng là tốt đẹp, ấy là vì nó không phải 
là thời của bạn, nên nó mới tốt đẹp đó thôi. 

Nay bạn đã được giải thoát khỏi lời nguyền rủa, đã tin 
vào Con Thiên Chúa, đã được học hành và thông hiểu 
Sách Thánh rồi, thì tôi lấy làm lạ, không hiểu tại sao 
bạn lại cho là thời ông Ađam mới là thời tốt đẹp. Thế 
mà tổ tiên bạn đã chịu án phạt dành cho ông Ađam. 
Chính ông đã phải nghe lời tuyên phán này : Ngươi sẽ 
phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, ngươi sẽ phải 
canh tác đất đai mà từ đó ngươi được lấy ra. Đất đai 
sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ông Ađam thực đáng 
phải chịu như thế, ông đã chịu như thế, và ông đã thi 
hành theo phán quyết công minh của Thiên Chúa. Thế 
sao bạn còn nghĩ rằng thời dĩ vãng tốt đẹp hơn thời 
của bạn ? Từ Ađam xưa kia đến Ađam ngày nay, vẫn 
lao nhọc với mồ hôi như thế, vẫn gai cùng góc như 
vậy. Chúng ta quên cơn hồng thuỷ rồi sao ? Những 
thời kỳ khốn cực vì đói khát, vì chiến tranh, đã được 
ghi chép lại để hôm nay chúng ta đừng lẩm bẩm kêu 
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trách Thiên Chúa, thế mà chúng ta cũng quên mất rồi 
sao ? 

Những thời kỳ xa xưa ấy kinh khủng biết bao ! Nghe 
lại, đọc lại, ai trong chúng ta không khiếp đảm kinh 
hồn ? Đó là lý do chúng ta mừng rỡ hơn là lẩm bẩm 
than van về thời chúng ta đang sống.

Xướng đáp Tv 76 (77),67a ; 50 (51),3
X Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những 
năm xưa, suốt canh khuya trong dạ nhủ thầm.
* Con đã nói : Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu 
xót thương con.
Đ Ngày khốn quẫn tôi tìm kiếm Chúa, tay vươn lên 
không biết mỏi lúc đêm trường. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Is 11,116
Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận 
Tương phản với bao nỗi khốn khổ hiện nay, Isaia hé 
mở cho ta thấy tương lai dân tộc được thứ tha, dưới 
quyền  lãnh  đạo  của  một  ông  vua  thuộc  hoàng  tộc 
Đavít. Cảnh địa đàng sau đây vừa cho ta thấy niềm tin 
của ngôn sứ, vừa hướng ta đến thời cuối cùng của 
Đấng Mêsia.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ 
ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
2 Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này : thần khí 
khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng 
mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.
3 Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, 
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng 
không phán quyết theo lời kẻ khác nói,4 nhưng xét xử 
công  minh  cho  người  thấp  cổ  bé  miệng,  và  phán 
quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói 
là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết 
kẻ gian tà.
5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc 
bên sườn là đức tín thành.
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6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. 
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một 
cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm 
chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.
8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ 
thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi 
thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập 
đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 10 Đến 
ngày đó, cội rễ Giesê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các 
dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người 
ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

11 Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ lại giơ tay ra một 
lần nữa, để chuộc lấy phần sống sót của dân Người, 
phần sống sót ở Átsua và Aicập, ở Pátrốt và Cút, ở 
Êlam và Sina, ở Khamát và các hải đảo.

12 Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc, và từ bốn 
phương thiên hạ, sẽ quy tụ những người Ítraen biệt 
xứ, sẽ tập họp những người Giuđa bị phân tán.
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13 Lòng ghen tị của Épraim sẽ không còn, và những 
kẻ thù nghịch của Giuđa sẽ bị  tiêu diệt.  Épraim sẽ 
không còn ghen tị Giuđa, và Giuđa sẽ không còn thù 
nghịch với Épraim.

14 Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Philitinh ở phía 
Tây, và cùng nhau cướp phá những người ở Phương 
Đông. Êđôm và Môáp sẽ ở dưới bàn tay họ, con cái 
Ammon sẽ phục tùng họ.

15 Đức Chúa sẽ làm cho vịnh của biển Aicập ra khô 
cạn.  Người vung tay trên sông Cả ;  và do hơi  thở 
nóng hừng hực của Người, Người chẻ nó ra làm bảy 
nhánh, khiến thiên hạ có thể đi dép băng qua.

16 Và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân 
Người, phần sống sót ở Átsua, như xưa đã có một con 
lộ cho Ítraen, ngày họ từ đất Aicập đi lên.

Xướng đáp Is 55,12 ; 11,16
X Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt 
kéo về bình an vô sự.
* Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò, 
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.
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Đ Sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Ta, 
như xưa đã có một con lộ cho Ítraen, khi họ đi lên từ 
đất Aicập. *

Bài đọc 2 
Bông hoa trổ sinh từ gốc tổ Giesê 
Trích  khảo  luận  kinh  Kính  Mừng  của  đức  cha 
Banđuyn, giám mục Cantơbơri.

Hằng ngày, khi đọc lại lời chào của sứ thần để sốt 
sắng chào mừng Đức Trinh Nữ rất thánh, chúng ta 
hay thêm vào câu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Sau lời 
chào của Trinh Nữ, bà Êlisabết đã nói thêm câu kết 
trên đây như thể lặp lại phần cuối trong lời chào của 
sứ thần. Bà nói : Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và 
Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Người con nói đây 
chính là hoa trái mà ông Isaia đã báo trước : Ngày đó, 
chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và 
danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm 
hãnh diện và tự hào. Hoa trái đó là ai nếu không phải 
là Đấng Thánh của dân Ítraen, tức chính là miêu duệ 
của ông Ápraham, là chồi lộc của Chúa, là đoá hoa 
trổ sinh từ gốc tổ Giesê, là hoa trái đem lại sự sống 
mà chúng ta đã được thông chia ? 
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Người  Con ấy quả đã được chúc phúc vì  chính là 
miêu duệ, được chúc phúc vì chính là chồi lộc, được 
chúc phúc vì chính là hoa, được chúc phúc vì chính là 
quà tặng, cuối cùng được chúc phúc vì là lời tạ ơn và 
ca ngợi. Về phần xác, Đức Kitô là miêu duệ của ông 
Ápraham, đã xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. 

Trong nhân loại, duy một mình người là trọn hảo, đã 
được ban dư tràn Thần Khí, ngõ hầu một mình Người 
có thể giữ trọn đức công chính. Vì chính đức công 
chính của Người thì đủ cho muôn dân được hưởng 
nhờ, như có lời chép : Như đất đai làm đâm chồi nảy 
lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa 
là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm 
trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Đây chính 
là chồi lộc công chính đã lớn lên nhờ phúc lành và 
đang được hoa vinh quang trang điểm. Nhưng vinh 
quang đến mức nào đây ? Còn vượt mức có thể hình 
dung, hay nói đúng hơn, không có cách chi hình dung 
được. Bởi đó là đoá hoa trổ sinh từ gốc tổ Giesê. Trổ 
tới tận đâu ? Tới tuyệt đỉnh, vì Đức Giêsu Kitô đang ở 
trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Uy phong của 
Chúa Cha vượt quá trời cao để chồi lộc của Người 
được uy phong vinh hiển và hoa trái của địa cầu được 
vươn cao. 
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Hoa trái này đem lại kết quả nào cho chúng ta ? Kết 
quả nào nữa ngoài kết quả là chính phúc lành do hoa 
trái được chúc phúc đem lại ? Thật vậy, hoa quả phúc 
lành xuất phát từ hạt giống, từ mầm non và từ đoá hoa 
này  mà  đến  với  chúng  ta,  trước  hết  như  một  hạt 
giống, khi chúng ta được ơn tha tội ; sau đó, như một 
mầm non, khi đức công chính lớn lên trong chúng ta, 
cuối cùng, như một đoá hoa, khi chúng ta hy vọng 
được vinh quang hay khi  chúng ta  đã đạt  tới  vinh 
quang. Hoa trái này được chúc phúc bởi Thiên Chúa 
và từ trong Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là Thiên 
Chúa được tôn vinh nơi hoa trái  này. Hoa trái  này 
cũng được chúc phúc để chúng ta được nhờ, vì một 
khi đã được Thiên Chúa chúc phúc, chúng ta sẽ được 
vinh quang qua hoa trái này, bởi vì theo lời đã hứa 
với ông Ápraham, Thiên Chúa đã đặt nơi hoa trái này 
phúc lành sẽ ban cho mọi dân nước.

Xướng đáp Rm 15,12 : Tv 71 (72),1721.78
X Từ gốc tổ Giesê sẽ xuất hiện một mầm non, một 
Đấng sẽ đứng lên lãnh đạo chư dân. Chư dân sẽ hy 
vọng nơi Người.
* Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ.
Đ Triều đại Người đua nở hoa công lý, và thái bình 
thịnh trị. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Is 30,118
Trông cậy vào ngoại bang là chuyện hão huyền 
Nước Ítraen không còn nữa. Người kế vị Akhát, vua 
Giu–đa, là Khítkigiahu tìm cách liên minh với Aicập 
chống lại Asua. Ngôn sứ Isaia chỉ lặp lại lời ông kêu 
gọi ba mươi năm trước : Giuđa chỉ mạnh nếu trở lại 
với  Chúa  và  tin  tướng  nơi  Người.  Liên  minh  với 
ngoại bang chỉ đưa đến thất vọng và thảm bại.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

1 Khốn thay những đứa con phản nghịch  sấm ngôn 
của Đức Chúa !  Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng 
không phải của Ta, chúng ký kết  thoả hiệp,  nhưng 
không theo thần khí của Ta, cứ chồng chất tội này lên 
tội khác.

2 Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Aicập 
tìm sự che chở của Pharaô, và núp bóng Aicập.
3 Nhưng sự che chở của Pharaô sẽ khiến các ngươi 
phải thẹn thùng, và việc ẩn núp dưới bóng Aicập sẽ 
làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.
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4 Dù thủ lãnh của nó đã ở Xôan, và sứ giả của nó đã 
tới Khanết,5 tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô 
tích sự, chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai, chỉ 
đem lại thẹn thùng với ô nhục. 6 Lời sấm về các thú 
vật  miền  Neghép.  Trong  miền  đất  hiểm  nghèo  và 
khốn quẫn, miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của 
rắn độc và rồng bay, chúng mang của cải trên lưng 
lừa, và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu để hiến 
cho một dân vô tích sự :

7 Sự tiếp viện của Aicập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch, 
vì thế Ta đã gọi Aicập là con thuỷ quái Raháp sa cơ. 8 
Bây giờ trước mặt chúng, ngươi hãy viết điều ấy trên 
một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ, để lưu lại mai sau 
làm bằng chứng đến muôn đời.

9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con 
gian dối, những đứa con không muốn nghe luật của 
Đức Chúa.

10 Chúng bảo các thầy chiêm : "Đừng chiêm ngưỡng 
nữa", bảo các thầy thị kiến : "Đừng nói cho chúng tôi 
những điều chân thật thấy trong thị kiến ; hãy nói cho 
chúng tôi những chuyện bùi tai, hãy kể cho chúng tôi 
những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.
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11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh 
của Ítraen trước mặt chúng tôi nữa."
12 Vì vậy, Đức Thánh của Ítraen phán thế này : "Bởi 
các ngươi khinh thường lời Ta đã nói mà tin tưởng 
vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

13 nên đối với các ngươi, tội ấy sẽ như một vết nứt lộ 
ra trên một tường thành cao : thình lình, trong nháy 
mắt, tường sụp đổ.

14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ, bị đập 
nát không chút xót thương, đến nỗi trong đống vụn, 
không tìm được một mảnh sành để lấy lửa trong bếp 
hoặc múc nước ngoài ao.

15 Vì Chúa Thượng là Đức Chúa, là Đức Thánh của 
Ítraen, phán thế này : Giả như các ngươi trở lại và ở 
yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát ; giả như các 
ngươi  bình tĩnh  và  tin  tưởng,  ắt  các  ngươi  đã  nên 
hùng mạnh ; thế nhưng các ngươi đã không muốn !

16 Các ngươi đã nói : "Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa 
chạy trốn ! "  Được ! Các ngươi sẽ chạy trốn. "Chúng 
tôi sẽ phóng nhanh ! "  Được ! Quân đuổi bắt các 
ngươi cũng sẽ phóng nhanh.
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17 Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ ; chỉ 
dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết, cho đến 
lúc các ngươi chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như 
cờ hiệu trên đồi. 

18 Vì vậy Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em, 
Người  sẽ  đứng lên  để  tỏ  lòng  thương xót,  vì  Đức 
Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi 
kẻ đợi chờ Người !

Xướng đáp Is 30,15b.18ad
X Giả như các ngươi trở lại và ở yên, hẳn các ngươi 
đã được cứu thoát.
* Giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt các 
ngươi đã nên hùng mạnh.
Đ Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho các ngươi ; hạnh 
phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người. *

Bài đọc 2 
Chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài 
người, đó là một con người : Đức Giêsu Kitô 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Amrôxiô, 
giám mục.

Anh em không cứu chuộc được nhau, nhưng có một 
con  người  cứu  chuộc  được  con  người.  Người  ta 
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không trả được giá phục hồi cho Thiên Chúa, cũng 
không trả  được giá  chuộc mạng mình.  Điều đó có 
nghĩa là Đức Kitô nói : Ngày vận hạn cớ chi tôi phải 
sợ ? Vì chưng, có gì hại được tôi ? Bởi chưng chẳng 
những tôi không cần ai cứu chuộc, nhưng chính tôi sẽ 
cứu chuộc mọi người. Tôi sẽ đem lại tự do cho người 
khác mà tôi phải run sợ cho chính mình sao ? Này cả 
những gì vượt trên tình cảm họ hàng, vượt trên tình 
nghĩa gia đình, tôi cũng sẽ đổi mới hết. Anh em cùng 
một  mẹ  sinh  ra  không  thể  cứu  chuộc  được  nhau, 
nhưng sẽ có một con người cứu chuộc họ. Đã có lời 
chép về con người ấy thế này : Chúa sẽ sai một con 
người đến với họ. Con người ầy sẽ cứu thoát họ. Con 
người ấy đã nói về chính mình như sau : Các ông tìm 
giết tôi là người đã nói cho các ông biết sự thật. 

Tuy nhiên, dầu Đấng ấy là một con người, nhưng ai 
có thể nhận ra Đấng ấy ? Tại sao không ai nhận ra 
Đấng ấy ? Vì cũng như chỉ có một Thiên Chúa, thì 
cũng chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa 
và loài người, đó là một con người, Đức Giêsu Kitô. 

Chính  Đấng  ấy  và  chỉ  một  mình  Đấng  ấy  sẽ  cứu 
chuộc nhân loại. Đấng ấy có tình thương lớn lao hơn 
hết mọi người anh em, bởi chưng Đấng ấy đã đổ máu 
mình ra vì những kẻ xa lạ. Không ai có thể dâng hiến 
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máu mình vì anh em. Cho nên, để cứu chuộc chúng ta 
khỏi tội lỗi, Đấng ấy đã không dung tha cho chính 
thân mình, như đã tự hiến làm giá chuộc mọi người, 
như nhân chứng đích thực của Đấng ấy là Tông Đồ 
Phaolô đã quả quyết : Tôi xin nói sự thật, tôi không 
nói dối. 

Nhưng  tại  sao  chỉ  một  mình  Đấng  ấy  có  thể  cứu 
chuộc ? Thưa, vì không ai yêu thương bằng Đấng ấy, 
bởi lẽ Đấng ấy thí mạng sống cho các tôi tớ hèn mọn, 
và không ai tinh tuyền như Đấng ấy, bở lẽ mọi người 
đều mắc tội, mọi người đều liên luỵ với Ađam sa ngã. 
Duy một mình Đấng ấy được tuyển chọn làm Đấng 
Cứu Chuộc, vì Đấng ấy không thể vương mắc tội xưa. 
Vậy chúng ta hãy nhờ con người đó mà biết rằng : 
Đấng nhận mang thân phận loài người để có thể đóng 
đinh tội lỗi của mọi người vào thân xác mình, và để 
có thể lấy máu đào của mình mà xoá sổ nợ cho mọi 
người, Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. 

Nhưng có lẽ bạn sẽ bảo : sao lại không nghĩ là anh em 
có thể cứu chuộc nhau ? Vì chính Đấng ấy đã nói : 
Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất 
cả được hay. Nhưng Đấng ấy đã tha thứ tội lỗi cho 
chúng  ta  không  phải  trong  tư  cách  là  anh  em với 
chúng ta, mà trong tư cách là con người Kitô Giêsu, 
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con người có Thiên Chúa ở cùng. Thực vậy, có lời 
chép rằng : Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế 
gian được hoà giải với Người.  Thiên Chúa ở trong 
con người Giêsu Kitô ấy, và có lời chép về một mình 
Đức Giêsu Kitô ấy rằng : Ngôi Lời đã trở nên người 
phàm, và đã cư ngụ giữa chúng ta. Vậy khi ở trong 
xác  phàm,  Đức  Giêsu  Kitô  cư  ngụ  giữa  chúng  ta 
không phải với tư cách là anh em, mà với tư cách là 
Chúa.

Xướng đáp Is 53,12b ; Lc 23.34
X Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng 
tội nhân ; nhưng thực ra
* Người đã mang lấy tội muôn người, và can thiệp 
cho những kẻ tội lỗi.
Đ Bấy giờ Chúa Giêsu cầu nguyện rằng : Lạy Cha, 
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
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quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…

THỨ BẢY

Bài đọc 1 Is 37,2135
Sấm ngôn khích lệ Giêrusalem 
Mọi sự xem ra đã liêu tan : quân Asua đã xâm chiếm 
Giu đa. Giêrusalem sắp bị bao vây. Vua Khítkigiahu 
chỉ còn có thể cậy trông vào Đức Chúa và lời chuyển 
cầu của Isaia. Đây là lúc ngôn sứ có thể loan báo một 
cuộc giải phóng vĩ đại : Vua Asua là Xankhêríp sẽ 
thất bại. Nhờ đó, nước Giuđa sẽ tồn tại thêm được 
một trăm ba mươi năm.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

21 Ông Isaia con ông Amốc sai người đến tâu vua 
Khítkigia rằng : "Đức Chúa, Thiên Chúa Ítraen phán 
thế  này  về  lời  ngươi  cầu  xin  Ta  liên  quan  đến 
Xankhêríp, vua Átsua.22 Đây lời Đức Chúa kết tội nó 
: Trinh nữ, cô gái Xion, khinh dể nhạo báng ngươi ; 
sau lưng ngươi, cô gái Giêrusalem lắc đầu.
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23 Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai, đã lớn tiếng, vênh 
mặt  khinh  khi  ai,  nếu  không  phải  là  chính  Đấng 
Thánh của Ítraen ?

24 Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng, 
và ngươi đã nói rằng : "Với vô vàn chiến xa, ta trèo 
lên đỉnh núi, lên những ngọn cao chót vót của Libăng. 
Ta  đốn  những cây  bá  hương cao vút,  những ngọn 
tùng bách đẹp tuyệt. Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới 
rừng cây thăm thẳm.

25 Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại 
bang ; ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Aicập dưới 
đôi bàn chân ta."

26 Phải chăng ngươi không hề nghe biết Ta đã làm 
những điều ấy  từ  lâu  ?  Những điều Ta dự tính  từ 
những ngày xa xưa, giờ đây Ta thực hiện : là phá tan 
những thành trì kiên cố, khiến chúng trở nên đống đá 
vụn hoang tàn.

27  Cư  dân  của  chúng  đành  bó  tay,  và  thẹn  thùng 
khiếp đảm khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh 
tươi, đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa 
kịp vươn lên cao.
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28 Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi 
vào, Ta đều biết rõ cả ; ngay lúc ngươi nổi giận với 
Ta, Ta cũng biết.

29 Bởi vì ngươi nổi giận với Ta và những lời ngạo 
mạn đã thấu tận tai Ta, nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, 
tra hàm thiếc vào môi ngươi. Trên chính con đường 
ngươi đã tới, Ta sẽ bắt ngươi phải lui về. 30 Đây sẽ là 
dấu hiệu cho ngươi : Năm nay ăn lúa chét, năm tới có 
lúa trời ; đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng 
nho mà ăn trái.

31 Trong nhà Giuđa, những gì đã thoát chết, những gì 
còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu, và trên cao trổ 
sinh hoa trái.

32 Vì từ Giêrusalem, sẽ nảy sinh số còn sót lại, và từ 
núi Xion, sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu 
thương cuồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực 
hiện điều đó. 33 Về vua Átsua, Đức Chúa phán như 
sau : Nó sẽ không vào được thành này, không bắn 
được mũi  tên nào tới  đó,  không núp sau thuẫn mà 
xông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá.
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34 Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã 
đến, chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn 
của Đức Chúa.

35 Vì Ta và vì Đavít, tôi tớ của Ta, chính Ta sẽ che 
chở, và sẽ cứu thành này.

Xướng đáp Is 52,9b10
X  Đức  Chúa  an  ủi  dân  Người,  và  cứu  chuộc 
Giêrusalem.
* Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể 
rồi ra nhìn thấy.
Đ Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay 
thần thánh của Người. *

Bài đọc 2 
Đức Kitô đã lấy máu mình mà hoà giải nhân loại với 
Thiên Chúa 
Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Amrôxiô, 
giám mục.

Vì Đức Kitô đã hoà giải nhân loại với Thiên Chúa, 
nên chính Người không cần được hoà giải  chi  hết. 
Người không hề biết đến tội lỗi thì việc gì phải đền 
tội ? Khi người Do Thái đòi tiền thuế mà Luật quy 
định cho người ta phải nộp vào Đền Thờ để đền tội, 
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thì  Đức Kitô nói  với  ông Phêrô :  Anh Simon,  anh 
nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai nộp sưu nộp thuế 
? Con cái mình hay người ngoài ? Ông Phêrô đáp : 
Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo : Vậy thì con 
cái được miễn, Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra 
biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt 
lấy, mở miệng nó ra ; anh sẽ thấy một đồng tiền bốn 
quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần 
của Thầy và phần của anh. 

Con Thiên Chúa cho thấy Người không phải dâng lễ 
đền tội  cho mình,  vì  Người không nô lệ  tội  lỗi  và 
chẳng hề mắc phải một sai lầm nào. Thực vậy, con 
cái thì giải án, còn nô lệ thì mang án. Cho nên Người 
Con nói trên hoàn toàn tự do và không phải trả giá 
chuộc mạng mình ; máu của Người đủ sức chuộc mọi 
tội lỗi cho cả thế gian. Vậy người nào không nợ ai 
hết, thì đúng người ấy có khả năng giải thoát kẻ khác. 
Tôi xin nói thêm : chẳng những Đức Giêsu không cần 
trả giá chuộc hay đền tội cho riêng mình, nhưng nhìn 
vào bất cứ ai, bạn cũng có thể hiểu rằng không ai đền 
tội cho mình được hết, vì lễ đền tội cho mọi người là 
Đức Kitô,  và chính Đức Kitô là ơn cứu chuộc cho 
mọi người. 
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Thực vậy,  còn ai  có  thể  lấy  máu mình  mà tự cứu 
chuộc mình nữa một khi Đức Kitô đã đổ máu mình ra 
cứu chuộc mọi người ? Máu ai sánh được với máu 
Đức Kitô ? Hay khi Đức Kitô là Đấng duy nhất đã lấy 
máu mình mà hoà giải thế gian với Thiên Chúa, thì 
còn ai quyền thế đến độ có thể dâng lễ đền tội cho 
mình,  mà  lể  đền tội  ấy  lại  cao quý hơn lễ  đền tội 
Người đã dâng nơi chính bản thân Người ? Còn của lễ 
nào cao trọng hơn, còn hy lễ nào giá trị hơn, còn vị 
bào chữa nào mạnh thế hơn Đấng đã trở nên lời khẩn 
nguyện cho tội nhân và đã dâng mạng sống mình mà 
cứu chuộc chúng ta ? 

Vậy thì đừng ai tìm cách đền tội hay cứu chuộc chính 
mình, vì giá của muôn người là máu Đức Kitô, máu 
Người đã dùng để cứu chuộc chúng ta. Duy một mình 
Người đã hoà giải chúng ta với Chúa Cha. Người đã 
chịu vất vả đến cùng, bởi vì chính Người đã đón lấy 
mọi vất vả của chúng ta. Người nói : Tất cả những ai 
đang vất vả, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho anh em được 
nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Xướng đáp X. Cl 1,2122 ; Rm 3,258 
X Anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên 
Chúa, vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh 
em, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô là  con người bằng 
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xương bằng thịt.  đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh 
em được hoà giải với Người 
* để trước mặt Người, anh em trở nên thánh thiện, 
tinh tuyền, không có gì đáng trách. 
Đ Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ 
máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những 
ai tin. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho 
những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng 
nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 
niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao 
quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng 
con cầu xin…
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TUẦN 21 TN
TUẦN 21 TN

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Xp 1,17.14 2,3
Ngày của Đức Chúa 
Với những người  đương thời  lạc  hướng,  Xôphônia 
loan báo ngày khủng khiếp của Đức Chúa đã gần. 
Chưa bao giờ các ngôn sứ đã mạnh mẽ như thế khi 
quả quyết mình cảm nghiệm được hậu quả cơn giận 
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của Thiên Chúa như thế nào. Nhưng đây cũng là lần 
đầu tiên đám dân nghèo có được một niềm hy vọng: 
chúng ta tiến gần đến mối phúc đầu tiên .

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xôphônia.
1  Dưới  thời  Giôsigiahu  con  vua  Amôn  làm  vua 
Giuđa, có lời Đức Chúa phán với ông Xôphônia, con 
ông  Cusi  ;  ông  Cusi  là  con  ông  Gơđangia  ;  ông 
Gơđangia là con ông Amácgia ; ông Amácgia là con 
ông Khítkigia.

2 Phải, Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này  sấm 
ngôn của Đức Chúa.

3 Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật, Ta sẽ 
quét sạch chim trời lẫn cá biển. Ta sẽ khiến cho kẻ 
gian ác phải lảo đảo té nhào và sẽ tận diệt loài người 
khỏi mặt đất  sấm ngôn của Đức Chúa.

4 Ta sẽ dang tay đánh phạt Giuđa và toàn thể dân cư 
Giêrusalem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này số còn sót lại 
của Baan, và xoá bỏ tên của hàng tư tế bất hợp pháp.
5 Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà mà sụp lạy 
các thiên binh, những kẻ thờ lạy Đức Chúa, và nhân 
danh Đức Chúa mà thề,  rồi  lại  thề nhân danh thần 
Mincôm.
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6 Ta sẽ tận diệt những kẻ lìa xa Đức Chúa, những kẻ 
chẳng kiếm tìm, cũng không thỉnh vấn Đức Chúa.
7  Hãy  lặng  thinh  trước  nhan  Đức  Chúa  là  Chúa 
Thượng, vì ngày của Đức Chúa đã đến gần ! Quả thật, 
Đức Chúa đã chuẩn bị một hy lễ, Người đã tách riêng 
ra các khách được mời.

14 Đã gần rồi, ngày của Đức Chúa, ngày vĩ đại, đã 
gần rồi, ngày ấy đến thật mau. Trong ngày của Đức 
Chúa sẽ vọng lên những tiếng kêu thê thảm, ngay bậc 
anh hùng cũng phải kêu cứu

15 Ngày đó là ngày thịnh nộ, ngày khốn quẫn và gian 
truân, ngày huỷ diệt và tàn phá, ngày tối tăm và mịt 
mù, ngày âm u và ảm đạm,

16 ngày vang tiếng tù và với tiếng hét xung phong tấn 
công vào các thành kiên cố và các tháp cao ở góc 
tường thành.

17 Dân cư sẽ bị Ta vây hãm, chúng sẽ bước đi như 
những kẻ mù vì đã đắc tội với Đức Chúa. Máu chúng 
sẽ đổ ra chan hoà, và thịt chúng rữa ra như rác rưởi.
18 Dù bạc hay vàng cũng không cứu nổi chúng: trong 
ngày Đức Chúa nổi lôi đình, lúc cơn ghen của Người 
bừng lên như lửa ; bấy giờ toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi. 
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Quả thật, Người sắp thi hành án diệt vong để trừng 
phạt dân cư toàn cõi đất, điều ấy thật kinh hoàn
1 Này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp, tập họp lại 
đi,

2 trước khi các ngươi bị phân tán như vỏ trấu bị gió 
thổi bay trong một ngày, trước khi Đức Chúa bừng 
bừng nổi giận đến trừng phạt  các ngươi,  trước khi 
Đức Chúa nổi trận lôi đình đến trừng phạt các ngươi.
3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những 
kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm 
kiếm Người ;  hãy tìm sự công chính,  hãy tìm đức 
khiêm nhường thì  may ra anh em sẽ được che chở 
trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa.

Xướng đáp: Xp 2,3 ; Lc 6,20b
X Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những 
kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm 
kiếm Người.
* Hãy tìm sự công chihs, hãy tìm đức khiêm nhường.
Đ Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước 
Thiên Chúa là của anh em.*

Bài đọc 2 
Dự phóng về thế giới vị lai 
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Trích Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng của 
Công Đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới 
ngày nay. 

Bao giờ trái đất cùng loài người đến ngày cùng tận, 
chúng ta không biết. Vũ trụ biến đổi ra sao, chúng ta 
cũng không biết. Chắc chắn bộ mặt thế gian này đang 
biến đi, bộ mặt đã ra méo mó vì tội lỗi. Nhưng chúng 
ta biết được rằng: Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi 
ở mới,  một vùng đất mới,  nơi công lý ngự trị,  nơi 
hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hoà 
bình vẫn trào dâng trong lòng người. Khi đó, tử thần 
sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ được phục sinh 
trong Đức Kitô, những gì gieo xuống thì yếu đuối và 
hư nát, sẽ mặc lấy sự bất diệt ; đức mến và các hoạt 
động do đức mến thúc đẩy sẽ tồn tại, và mọi loài thụ 
tạo  mà  Thiên  Chúa  đã  dựng  nên  vì  con  người,  sẽ 
được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư ảo 
nữa.

Chúa đã nhắc chúng ta rằng: được lời cả thế gian mà 
bị thiệt thân thì  chẳng ích lợi gì.Nhưng niềm trông 
đợi  đất  mới  phải  thúc  đẩy  chúng  ta  gia  tăng,  chứ 
không phải giảm bớt nỗ lực làm cho trái đất này ngày 
càng một tốt đẹp hơn. Chính nơi trái đất này, gia đình 
nhân loại mới như một thân thể đang lớn mạnh, đang 
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có khả năng trình bày một hình ảnh nào đó tiên báo 
thế giới vị lai. Vì thế, tuy phải cẩn thận phân biệt giữa 
những tiến bộ trần thế với sức phát triển của vương 
quốc Đức Kitô, những tiến bộ ấy có tầm quan trọng 
lớn đối với vương quốc của Thiên Chúa, nhưng chỉ 
trong mức độ những tiến bộ ấy góp phần cải thiện tổ 
chức xã  hội  loài  người.  Thực vậy,  theo lệnh Chúa 
Kitô và trong Thánh Thần của Người, chúng ta sẽ phổ 
biến  những giá  trị  của  nhân phẩm,  của  hiệp  thông 
huynh đệ và của tự do, tức là phổ biến tất cả những gì 
mà tài  trí  chúng ta  cùng với  thiên nhiên thực hiện 
được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ gặp lại những giá trị đã 
được chiếu sáng và đã thay hình đổi dạng, khi mà 
Đức Kitô trao lại cho Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu 
và phổ quát, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, 
đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, 
công lý và bình an. Vương quốc ấy đã hiện diệncách 
mầu nhiệm trên trần gian, nhưng chỉ đạt tới mức toàn 
hảo khi Chúa ngự đến.

Xướng đáp x. Is 49,13 ; Tv 71(72),7a
X Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bất 
tiếng hò reo, vì Thiên Chúa chúng ta ngự đến.
* Người chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của 
Người.
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Đ Triều đại người, đua nở hoa công lý, và thái bình 
thịnh trị.*

Thánh Thi “ Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Xp 3,820
Thiên Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn 
Điều dân Ítraen hy vọng là nhờ Đấng Thiên Sai, dân 
Thiên Chúa sẽ nắm quyền thống trị và được hưởng 
vinh qunag sau khi các dân ngoại đã phải thần phục 
Thiên Chúa chân thật. Isaia và Mikha đã nói đến một 
vương quốc trong đó công lý  và hoà bịnh ngự trị. 
Phàn Xôphônia thì từ chối mọi vẻ đắc thắng: dân của 
Đấng Thiên Sai sẽ gồm những người nghèo hèn, bé 
nhỏ. Họ chẳng có gì ngoài Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xôphônia. 
8 Các ngươi hãy đợi Ta  sấm ngôn của Đức Chúa  đợi 
ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội, vì Ta đã 
quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc 
để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta ; 
toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi khi cơn ghen của Ta bừng 
lên như lửa. 

9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh 
sạch để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa và kề vai 
sát cánh phụng sự Người.
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10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những kẻ tôn thờ Ta, 
những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ mang lễ vật đến kính 
dâng Ta. 

11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi 
hành vi ngang trái chống lại Ta. Bấy giờ, Ta sẽ đuổi 
cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, 
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh 
của Ta nữa.

12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và 
bé nhỏ ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.
13 Số dân Ítraen còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn 
ác bất  công,  cũng không ăn gian nói dối và miệng 
lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ 
được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm 
cho khiếp sợ. 

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hò vang dậy đi 
nào, nhà Ítraen hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy 
nức lòng phấn khởi.

15 Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch 
của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ítraen 
đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng 
còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
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16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giêrusalem: "Này Xion, 
đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời."

17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa 
ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì 
ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương 
của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy 
múa tưng bừng

18 như trong ngày lễ hội. Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ 
khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.

19 Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành 
hạ ngươi ;  thời ấy  Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ 
tập hợp chiên đi lạc. Ta sẽ cho chúng được danh tiếng 
và ngợi khen tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.

20 Thời ấy, Ta sẽ dẫn các ngươi về ; đó sẽ là thời Ta 
tập hợp các ngươi lại. Quả thật, Ta sẽ cho các ngươi 
được danh tiếng và ngợi khen giữa tất cả các dân trên 
cõi đất, ngày Ta đổi vận mạng cho các ngươi, ngay 
trước mắt các ngươi. Đức Chúa đã phán.
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Xướng đáp Xp 3,12.9a
X Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và 
bé nhỏ ;
* chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.
Đ Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch, để 
tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa. *

Bài đọc 2 
Nhóm dân Ítraen còn sót lại được chăn dắt và nghỉ 
ngơi 
Trích bài diễn giải của thánh Tôma Aquinô, linh mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan. 

Tôi chính là mục tử nhân lành. Đức Kitô là mục tử, 
danh hiệu này hiển nhiên phù hợp với Người, vì đoàn 
chiên mục tử dẫn dắt, chăn nuôi thế nào, thì các tín 
hữu cũng được Đức Kitô lấy lương thực thiêng liêng, 
lấy  mình  và  máu  Người  mà  nuôi  dưỡng  như  thế. 
Thánh Phêrô Tông Đồ nói: Trước kia, anh em chẳng 
khác nào những chiên lạc, nhưng nay đã quay về với 
vị Mục Tử, Đấng chăn dắt linh hồn anh em. Và ngôn 
sứ Isaia cũng nói: Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn 
chiên của Chúa.

Nhưng Đức Kitô đã nói mục tử qua cửa mà vào, rồi 
lại nói chính Người là cửa ; và Người còn khẳng định 
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Người là mục tử. Vì thế, Người cần phải qua chính 
mình mà vào. Thực vậy, Người qua chính mình mà 
vào, vì Người bày tỏ chính mình và qua chính mình 
mà nhận biết Chúa Cha. Còn chúng ta, chúng ta qua 
Người mà vào, bởi vì nhờ Người, chúng ta được hạnh 
phúc. 

Nhưng coi chừng: không một ai khác là cửa, ngoại trừ 
Người, bởi vì không một ai khác là ánh sáng thật, mà 
chỉ có những người là ánh sáng vì được nhờ ánh sáng 
thật  ;  ông Gioan Tẩy Giả không phải  là  ánh sáng, 
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Trái lại, về 
Đức Kitô thì Kinh Thánh nói: Người là ánh sáng thật, 
ánh sáng chiếu soi mọi người. Vì thế, không ai nói 
mình là cửa: Đức Kitô dành riêng điều đó cho mình, 
trong khi chức năng mục tử thì Người thông ban cho 
kẻ  khác,  Người  dành cho cả  các  thành  phần trong 
thân thể mầu nhiệm của Người. Thực vậy, ông Phêrô 
là mục tử, các tông đồ khác là mục tử, và mọi giám 
mục tốt đều là mục tử. Kinh Thánh nói: Ta sẽ cho các 
ngươi những mục tử đẹp lòng Ta. Mặc dầu trong Hội 
Thánh, mọi mục tử, con cái của Hội Thánh, đều là 
mục tử, nhưng Đức Kitô vẫn nói ở số ít ; Tôi chính là 
mục tử nhân lành. Người muốn chúng ta hiểu về sức 
mạnh của đức mến. Và không ai là mục tử nhân lành, 
nếu không nhờ đức mến mà nên một với Đức Kitô và 
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nên thành phần trong thân thể của vị Mục Tử đích 
thật. 

Nhiệm vụ của mục tử nhân lành là yêu mến. Vì thế, 
Người nói: mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình 
cho đoàn chiên. Cần phải biết  là  có khác biệt giữa 
mục tử tốt và mục tử xấu:mục tử tốt nhắm đến lợi ích 
của đoàn chiên, còn mục tử xấu thì chỉ lo cho lợi ích 
riêng cho mình. 

Khi chăn chiên súc vật, mục tử tốt không buộc phải 
liều mạng để cứu đàn chiên.  Nhưng việc cứu sống 
đoàn chiên thiêng liêng thì quan trọng hơn mạng sống 
thể xác của mục tử, nên khi hiểm nguy đến đe doạ 
mạng sống thiêng liêng của đoàn chiên, mỗi mục tử 
phải chấp nhận hy sinh mạng sống thể xác của mình 
để cứu sống đoàn chiên.  Và đây là điều Chúa nói: 
Mạng sống mình, nghĩa là sự sống thể xác, mục tử 
nhân lành phải hy sinh để cứu sống đoàn chiên, nghĩa 
là phải hy sinh vì là thủ lãnh đoàn chiên và vì yêu 
thương đoàn chiên. Cần phải có hai điều này: chiên 
phải thuộc về mục tử và mục tử phải thương chiên, vì 
có điều thứ nhất mà không có điều thứ hai thì chưa 
đủ. 
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Về giáo huấn này, Đức Kitô đã nêu gương cho chúng 
ta:  Đức Kitô đã thí  mạng vì chúng ta,  như vậy, cả 
chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

Xướng đáp Ed 34,12b ; Ga 10,28b
X Ta sẽ kiểm điểm chiên của Ta. Ta
* sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác 
vào ngày mây đen mù mịt.
Đ Đức Giêsu nói: không bao giờ chiên tôi phải diệt 
vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Tôi. 
*
Lời nguyện 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Gr 1,119
Thiên Chúa gọi ông Giêrêmia làm ngôn sứ.
Giêrêmia hầu như miễn cưỡng nhận lời mời gọi lãnh 
một sứ mạng nặng nề. Sau này ông sẽ nếm mọi mùi 
cay đắng, và sẽ trách Thiên Chúa không giữ lời hứa 
trợ giúp ông. Điều này càng làm ta khâm phục hơn 
thái độ trung kiên của một kẻ anh hùng, hầu như một 
mình đương đầu với tất cả. nhưng khi ông chu toàn sứ 
mạng, chính Thiên Chúa ban sức mạnh cho ông.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
1  Đây  là  những  lời  của  ông  Giêrêmia,  con  ông 
Khinkigiahu,  thuộc hàng tư tế  ở  Anathốt  trong đất 
Bengiamin.2 Những lời này, Đức Chúa đã phán với 
ông từ năm thứ mười ba triều vua Giôsigiahu ; vua 
này là con vua Amôn và là vua Giuđa,3 qua triều vua 
Giơhôgiakim là con vua Giôsigiahu và là vua Giuđa, 
cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xítkigiahu ; 
vua này cũng là con vua Giôsigiahu và là vua Giuđa, 
tới khi Giêrusalem bị phát lưu vào tháng thứ năm. 
4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
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5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã 
biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh 
hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân."
6  Nhưng  tôi  thưa:  "Ôi  !  Lạy  Đức  Chúa  là  Chúa 
Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói ! 
"

7 Đức Chúa phán với tôi: "Đừng nói ngươi còn trẻ ! 
Ta  sai  ngươi  đi  đâu,  ngươi  cứ  đi  ;  Ta  truyền  cho 
ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

8 Đừng sợ chúng, vì  Ta ở với  ngươi  để giải  thoát 
ngươi",  sấm ngôn của Đức Chúa.
9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: 
"Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các 
nước,  để  nhổ,  để  lật,  để  huỷ,  để  phá,  để  xây,  để 
trồng."

11 Có lời Đức Chúa phán với tôi  rằng: "Giêrêmia, 
ngươi thấy gì ? " Tôi thưa: "Tôi thấy một nhánh "cây 
canh thức"."12 Đức Chúa liền phán với tôi: "Ngươi 
thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta." 
13 Lại có lời Đức Chúa phán với tôi  rằng: "Ngươi 
thấy gì ? " Tôi thưa: "Tôi thấy một cái nồi sôi sùng 
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sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống."14 Và Đức 
Chúa phán với tôi:

"Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này ;
15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc thuộc các 
vương  quốc  phía  Bắc,   sấm  ngôn  của  Đức  Chúa. 
Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình tại lối 
vào các cổng Giêrusalem ; tứ phía tường thành sẽ bị 
chúng phá đổ, tất cả các thành khác của Giuđa cũng 
vậy.

16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này, lên án mọi 
hành vi gian ác của chúng, vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt 
hương kính các thần khác và đã sụp lạy những sản 
phẩm tay chúng làm ra.

17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy ! 
Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho 
ngươi.  Trước mặt  chúng,  ngươi  đừng run sợ ;  nếu 
không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi 
run sợ luôn.

18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành 
trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ 
các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân 
trong xứ.
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19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không 
làm gì được, vì sấm ngôn của Đức Chúa  có Ta ở với 
ngươi để giải thoát ngươi."
Xướng đáp Gr 1,5ab.9b ; Is 42,6
X Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã 
biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh 
hoá ngươi.
* Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
Đ Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,  vì muốn làm 
sáng tỏ đức công chính của Ta, Ta đặt ngươi lam giao 
ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. *

Bài đọc 2 
Năm cách sám hối 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim Khẩu,  giám 
mục.

Hẳn anh em muốn tôi nhắc anh em về cách thức sám 
hối ? Chắc chắn là có nhiều cách sám hối khác nhau, 
và cách nào cũng đưa ta về trời. 

Cách sám hối thứ nhất:  lên án tội  lỗi  mình:  hãy là 
người đầu tiên xưng ra tội lỗi của bạn để được nên 
công chính. Ngôn sứ cũng nói: Con đã xưng tội ra với 
Chúa, chẳng giấu Ngài lầm lỗi con. Và chính Ngài đã 
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tha thứ tội vạ cho con. Vậy cả bạn nữa, hãy lên án tội 
lỗi mình đã phạm. Và thế là đủ để bạn được Chúa thứ 
tha. Thực vậy, ai lên án tội lỗi mình đã phạm, sẽ lâu 
sa ngã lại hơn. Hãy thúc đẩy lương tâm, để lương tâm 
ở ngay trong bạn tố cáo tội lỗi bạn, và sau này lương 
tâm khỏi tố cáo bạn trước toà Chúa. 

Đó  là  cách  sám  hối  hoàn  hảo  nhất.  Cách  thứ  hai 
không kém gì cách thứ nhất: kẻ thù có sỉ nhục chúng 
ta, chúng ta đừng để bụng ; hãy chế ngự tính giận hờn 
; hãy tha thứ tội lỗi cho anh em, và như thế, chúng ta 
có xúc phạm đến Chúa điều gì, Người cũng sẽ thứ 
tha. Đó là cách thứ hai để tẩy sạch tội lỗi. Chúa nói: 
Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha 
anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em. 

Bạn có muốn học cách sám hối thứ ba nữa không ?
Hãy hết lòng cầu nguyện cho chu đáo và sốt sắng. 
Nếu bạn muốn biết cách thứ tư, thì tôi xin nói: đó là 
việc làm phúc bố thí. Việc này có nhều hiệu lực rộng 
rãi. 

Ngoài ra, sống giản dị và ăn ở khiêm nhường cũng là 
một cách sám hối không thua kém bất cứ cách nào đã 
nói trên đây. Cách sám hối này tận diệt tội lỗi tận căn. 
Người thu thuế đãlàm chứng điều đó. Anh không kể 
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ra những việc lành, nhưng thay vào đó, anh đã dâng 
lên lòng khiêm tốn của mình và đã trút  được gánh 
nặng tội lỗi. 

Thế là chúng tôi đã cho anh em thấy năm cách sám 
hối: thứ nhất là lên án tội lỗi, thứ hai là tha thứ lỗi làm 
cho người thân cận, thứ ba là cầu nguyện, thứ bốn là 
làm phúc bố thí, thứ năm là ăn ở khiêm nhường.

Bạn đừng có thụ động, nhưng ngày nào cũng phải 
dùng  tất  cả  những  phương  thế  trên  đây  là  những 
phương thế dễ theo, và bạn cũng không thể viện cớ là 
nghèo. Dầu bạn có nghèo lắm đi nữa, bạn vẫn có thể 
dẹp bỏ thói giận hờn, sống khiêm tốn, chuyên cần cầu 
nguyện, lên án tội lỗi, và cảnh nghèo đâu có gây trở 
ngại  nào  cho  bạn.  Tôi  nói  gì  nữa  đây,  bởi  vì,  khi 
chúng ta theo cách sám hối trong đó cần phải cho tiền 
(nghĩa  là  phải  làm phúc  bố  thí),  thì  ngay  cả  cảnh 
nghèo cũng không cản trở chúng ta thi  hành mệnh 
lệnh kia ? Bà goá bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng đã 
chứng thực điều đó. 

Vậy khi chúng ta đã học cách chữa lành thương tích, 
chúng ta hãy sử dụng các phương tiện đó, để sau khi 
sức khoẻ được phục hồi thực sự, chúng ta sẽ mạnh 
dạn đến hưởng tiệc thánh, sẽ được vinh dự lớn lao là 
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đi nghênh đón Vua Kitô vinh hiển, và mãi mãi chúng 
ta được phúc lộc vĩnh cửu nhờ ân sủng và lòng từ bi 
nhân hậu của ĐứcGiêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp Tb 12,8ac.9a ;Lc6,37c38a
X Cầu nguyện, ăn chay là việc tốt, làm phúc bố thí thì 
đẹp hơn tích trữ vàng bạc,
* vì việc bố thí tẩy sạch mọi tội lỗi.
Đ Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ 
tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.*

Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Gr 2,113.2025
Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh. 
Hôsê đã báo trước ngày hiền thê của Chúa trở về tìm 
lại ân nghĩa sau thời gian hối cải ăn năn trong sa mạc. 
Nhưng nay thì hiền thê đã vượt ra ngoài mọi giới hạn, 
chai lỳ trong tội ác, mất hết mọi tình cảm. Thiên Chúa 
và ngôn sứ của Người biết làm gì hơn là khóc cho dân 
bội nghĩa vong ân ?

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi:
2 Hãy đi mà thét vào tai Giêrusalem như sau: Đức 
Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của 
ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi 
mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên 
vùng đất chẳng ai gieo trồng.

3 Bấy giờ Ítraen là của thánh thuộc về Đức Chúa, là 
phần hoa lợi đầu mùa của Người ; tất cả những ai ăn 
lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc 
hoạ,  sấm ngôn của Đức Chúa.
4 Hỡi nhà Giacóp và mọi dòng tộc nhà Ítraen, hãy 
nghe lời Đức Chúa.
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5 Đức Chúa phán như sau: "Cha ông các ngươi đã 
thấy Ta bất công ở chỗ nào mà chúng lại rời bỏ Ta để 
bước theo thần hư ảo, và chính chúng trở thành hư 
ảo ?

6 Chúng cũng chẳng thèm hỏi: "Đức Chúa ở đâu ? 
Đấng đã đưa chúng ta từ đất Aicập đi lên, Đấng dẫn 
bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, 
trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, 
miền  đất  không  người  lai  vãng,  chẳng  ai  cư  ngụ, 
Người ở đâu rồi ?

7 Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các 
ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi 
vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta, và 
biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.

8  Hàng  tư  tế  cũng  chẳng  thèm hỏi:  "Đức  Chúa  ở 
đâu ? Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta, các 
mục tử thì chống lại Ta, còn ngôn sứ lại nhờ Baan mà 
tuyên sấm, chúng đi theo những thần vô tích sự.
9 Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi, sấm ngôn của 
Đức Chúa , tố cáo con cái các ngươi nữa.
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10 Các ngươi cứ qua đảo dân Kíttim mà xem, cứ sai 
người đi Kêđa để tìm hiểu kỹ và xem có đời thuở nào 
như thế chăng ?

11 Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình  mà 
những thứ đó lại chẳng phải là thần minh ? Thế mà 
dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó đi lấy cái vô 
tích sự !

12 Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó, hãy run sợ 
cho hồn xiêu phách lạc, sấm ngôn của Đức Chúa,
13 vì dân Ta đã phạm hai tội: chúng đã bỏ Ta là mạch 
nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ 
được nước.

20 Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy, 
xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng ; ngươi 
còn dám nói: "Chẳng làm tôi ai cả ! " Thế rồi, trên 
khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn 
mình như một con điếm.

21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, 
cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái hoá thành 
những cành nho tạp chủng ?
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22 Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi, có cho 
nhiều xà bông mấy đi nữa thì trước nhan Ta, vết tội 
của ngươi vẫn sờ sờ ra đó  sấm ngôn của Đức Chúa là 
Chúa Thượng.

23 Làm sao ngươi nói được: "Tôi đâu bị nhơ uế ? Tôi 
đâu chạy theo thần Baan ? " Cứ nhìn đường ngươi đi 
trong thung lũng rồi sẽ biết ngươi đã làm gì. Con lạc 
đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường,
24 con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc nổi cơn 
thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển. Chứng động cỡn 
của nó, ai mà ghìm được ? Muốn tìm kiếm nó, đâu 
khó nhọc gì, cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi.
25 Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô ! Nhưng 
ngươi nói: "Vô phương ! Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi 
sẽ đi theo họ."

Xướng đáp Gr 2,21 ; Mt 21,43 ; Is 5,7b
X Đức Chúa phán : Ta đã trồng ngươi như cây nho 
hảo hạng, cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái 
hoá thành những cây nho tạp chủng ?
* Đức Giêsu nói : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ 
lấy hết đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một 
dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
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Đ Chúa những mong dân Chúa sống công bình, mà 
chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính 
trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.*

Bài đọc 2 
Ai khát, hãy đến cùng tôi mà uống 
Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, viện phụ.

Anh em thân mến, hãy lắng tai nghe lời chúng tôi như 
nghe một điều cần thiết. Hãy nhờ những đợt sóng của 
nguồn suối thần linh mà thôi thúc cho tâm hồn anh 
em khao khát mãnh liệt hơn nữa, đừng để cho cơn 
khát  nguội  đi.  Chúng tôi  đang muốn nói  về nguồn 
suối thần linh đó. Anh em uống đi, nhưng chớ coi đó 
là đã thoả thuê, bởi vì suối hằng sống, suối phát sinh 
sự sống vẫn lên tiếng kêu gọi chúng ta tìm đến: Ai 
khát, hãy đến với tôi mà uống. 

Uống  gì  đây  ?  Anh  em  tìm  hiểu.  Xin  ngôn  sứ 
Giêrêmia hãy nói cho anh em hay. Cũng xin chính 
nguồn suối nói cho anh em nghe: Sấm ngôn của Đức 
Chúa: chúng đã bỏ Ta là mạch suối trường sinh. Vậy 
chính Chúa, Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chúng ta, là 
suối phát sinh sự sống ; chính Người mời gọi chúng ta 
đến với Người là nguồn suối để uống lấy Người. Ai 
yêu mến Người thì  uống lấy Người.  Ai no đầy lời 
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Thiên Chúa thì uống. Ai yêu mến đúng mức thì khao 
khát  đúng  mức.  Ai  nồng  nhiệt  yêu  mến  đức  khôn 
ngoan thì uống. 

Anh em hãy xem: nguồn suối đó từ đâu chảy đến ; 
bánh từ đâu xuống thì suối từ đó chảy ra, bánh và suối 
là một: đó chính là Chúa Con duy nhất, là Chúa Kitô, 
Thiên Chúa chúng ta,  Đấng mà chúng ta  hằng đói 
khát. Dầu chúng ta yêu mến mà ăn Người, dầu chúng 
ta khao khát mà nuốt lấy Người, chúng ta vẫn cứ tiếp 
tục khát khao Người như thể chúng ta còn đói khát 
Người. Chúng ta hãy luôn luôn hết lòng yêu mến mà 
uống  lấy  Người  như  uống  nơi  nguồn  suối,  hãy 
hếtlòng khao khát và luôn luôn uống lấy Người ; hãy 
nếm hương vị ngọt ngào êm dịu của Người mà lấy 
làm vui thích. 

Thực vậy, Chúa êm dịu và ngọt ngào. Dầu chúng ta 
có ăn Người, uống Người, chúng ta hãy luôn luôn đói 
Người, khát Người, bởi vì Người là đồ ăn thức ướng 
của chúng ta mà không bao gờ chúng ta ăn cho hết, 
uống cho cạn được.  Chúng ta có ăn Người,  Người 
cũng không bị tiêu huỷ ; chúng ta có uống Người, 
chúng ta cũng không bị mất đi, vì bánh của chúng ta 
hằng hữu và suối của chúng ta bất tận, dòng suối êm 
dịu ấy. Vì thế, có lời ngôn sứ: Đến cả đi, hỡi những 
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người  đang  khát,  nước  đã  sẵn.  Quả  thế,  Người  là 
nguồn suối dành cho những kẻ còn khát, chứ không 
phải cho những người đã uống thoả thuê. Người kêu 
gọi  những ai  đói  hãy đến với  Người ;  họ chính là 
những kẻ, ở một chỗ khác, đã được Người tuyên bố là 
có  phúc  ;  họ  không  bao  giờ  sống  mà  lấy  làm đủ, 
nhưng càng uống lại càng khát. 

Vâng,  thưa  anh  em,  nguồn  mạch  của  khôn  ngoan 
chính là lời của Thiên Chúa trên cao, chúng ta phải 
khao khát, kiếm tìm và yêu mến luôn mãi. Như thánh 
Tông Đồ nói,  nơi Lời của Thiên Chúa, có cất giấu 
mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Lời của 
Thiên  Chúa  kêu  gọi  ai  khát  hãy  đến  kín  múc  nơi 
những kho tàng đó. Bạn khát thì hãy uống nơi suối 
nguồn sự sống ; bạn đói thì hãy ăn bánh ban sự sống. 
Phúc thay ai đói bánh này và khát nước suối này ; 
những kẻ vẫn ăn vẫn uống ;  thì  cứ còn khát  khao 
được ăn được uống. Êm dịu biết bao đồ ăn thức uống 
này: ăn uống mãi mà vẫn còn đói khát, thưởng thức 
mãi mà vẫn con khát khao. Thế nên, vua Đavít ngôn 
sứ nói: Hãy nghiệm xem Chúa tốtlành biết mấy.
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Xướng đáp Ga 7,3738
X Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói 
rằng:
* Ai khát, hãy đến với tôi mà uống.
Đ Ai tin vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những 
dòng nước hằng sống. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Gr 3,15.19 4,4
Trở về đi, hỡi lũ con phản bội 
Trở về với Ta đi ! Đó là lời mời gọi duy nhất Thiên 
Chúa gửi đến dân bất trung của Người,  đó cũng là 
điều kiện duy nhất để được cứu độ. Biết mình lầm 
đường thì phải có can đảm quay gót. Đó là ý nghĩa lời 
mời gọi của Chúa Giêsu: Anh em hãy sám hối và tin 
vào Tin Mừng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
1 Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi, làm vợ một 
người khác, thử hỏi: người chồng cũ có trở lại với bà 
ta nữa không ? Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn 
toàn ra ô uế ? Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao 
nhiêu tình nhân,  lại  còn mong trở về với Ta nữa ! 
Sấm ngôn của Đức Chúa.

2 Ngước mắt  lên các đồi  trọc  mà xem có nơi  nào 
ngươi  đã  chẳng trao  thân  cho người  khác  !  Ngươi 
ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ảrập ngồi rình 
trong sa  mạc.  Ngươi đã làm cho xứ sở ra  ô uế vì 
những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.
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3 Cho nên đến mùa, không có mưa, cuối mùa, mưa 
cũng chẳng thấy. Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như 
con đĩ, mà chẳng biết xấu hổ là gì.
4 Từ bây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này 
sao: "Ngài là thân phụ của con, là lang quân của con 
thuở thanh xuân ấy ? "

5 Lẽ nào Người giận đến muôn đời,  lẽ  nào Người 
chấp nê mãi mãi ? Nói vậy rồi,  ngươi tiếp tục làm 
điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.

19 Ta đã nói: Có cách nào để Ta đặt ngươi trong hàng 
con cái ? Ta sẽ ban cho ngươi một miền đất hoan lạc 
làm phần gia nghiệp cao quý nhất giữa chư dân. Ta đã 
nói: ngươi sẽ gọi Ta: "Cha ơi !" Và ngươi sẽ không 
lìa xa Ta nữa.

20 Thế nhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình 
làm sao, thì, hỡi nhà Ítraen, các ngươi cũng thất trung 
với Ta như vậy,  sấm ngôn của Đức Chúa.

21 Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc: tiếng 
con cái Ítraen khóc lóc van nài, vì chúng đã đi trệch 
đường lối,  đã  bỏ quên Đức Chúa,  Thiên Chúa của 
mình.
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22  Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, Ta sẽ chữa lành tội 
phản bội của các ngươi !
1  Nếu ngươi trở về, hỡi Ítraen,  sấm ngôn của Đức 
Chúa , nếu ngươi trở về với Ta, nếu ngươi loại bỏ 
khỏi mặt Ta các thần ghê tởm và không còn đi lang 
bạt,

2 nếu ngươi kêu: "Đức Chúa hằng sống" mà thề cách 
trung thực,  ngay thẳng và công chính,  thì  chư dân 
cũng sẽ lấy danh Người mà cầu phúc cho nhau ; và 
nơi Người, chư dân cũng sẽ hãnh diện.
3  Vì  Đức  Chúa  phán  thế  này  với  người  Giuđa  và 
Giêrusalem: Vỡ đất hoang đi và đừng gieo vào gai 
góc !

4 Hỡi người Giuđa và dân cư Giêrusalem, hãy cắt bì 
để thuộc về Đức Chúa, hãy cắt bì lòng dạ các ngươi ; 
nếu không, cơn giận của Ta sẽ bừng lên như lửa. Vì 
những việc  gian  ác của  các ngươi,  cơn giận  ấy  sẽ 
thiêu đốt mà không ai giập tắt được.

Xướng đáp Gr 14,7 ;Tv 129 (130),3
X Lạy Đức Chúa, nếu tội ác chúng con đã phạm lại tố 
cáo chúng  con,  thì  vì  thánh danh,  xin  ra  tay  hành 
động.
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* Đã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc 
tội với Ngài ?
Đ Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 
vững được chăng ? *

Bài đọc 2 
Lạy Thiên Chúa, Ngài là tất cả cho chúng con 
Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, viện phụ.

Thưa anh em, chúng ta hãy bước theo ơn Thiên Chúa 
kêu gọi: sự sống kêu gọi chúng ta đến nguồn sự sống. 
Đây không phải chỉ là nguồn nước hằng sống, nhưng 
còn là nguồn mạch đem lại sự sống đời đời, là nguồn 
sáng rực rỡ. Tất cả phát xuất từ nguồn mạch đó: khôn 
ngoan, sự sống và ánh sáng vĩnh cửu. Đấng làm ra sự 
sống là nguồn sự sống. Đấng tạo thành ánh sáng là 
nguồn ánh sáng. Chúng ta hãy coi nhẹ những gì thấy 
được trước mặt, vượt ra cõi đời này và kiếm tìm trên 
trời  cao cho thấy nguồn ánh sáng,  nguồn sự sống, 
nguồn nước hằng sống như những con cá có lý trí và 
rất khôn ngoan, để chúng ta uống nơi nguồn mạch đó 
nước hằng sống, nước vọt lên đem lại  sự sống đời 
đời. 

Lạy Thiên Chúa đầy lòng xót thương là Chúa nhân 
hậu, xin thương đưa con đến nguồn nước ấy, để ở đó, 
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cùng với những kẻ được Chúa yêu thương mà vẫn 
đang phải khát, con được uống nước hằng sống trong 
dòng nước chảy ra từ nguồn nước hằng sống. Xin cho 
con vui thoả trong dòng nước tuyệt vời êm dịu ấy, 
cho con luôn hướng lòng lên mà thiết tha gắn bó với 
nguồn nước ấy và thưa rằng: Dòng nước hằng sống 
êm dịu biết  bao,  chẳng khi nào thiếu nước vọt lên 
đem lại sự sống đời đời. 

Ôi lạy Chúa, Chúa luôn luôn là chính nguồn suối ấy, 
nguồn suối mà luôn luôn chúng con phải khát khao, 
luôn luôn chúng con được đến kín nước và luôn luôn 
phải  kín  nước.  Lạy  Chúa  Kitô,  xin  luôn  luôn  cho 
chúng con thứ nước ấy để nơi chúng con nước ấy trở 
thành một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. 
Quả  là  con  đang  xin  những  điều  trọng  đại,  ai  mà 
chẳng biết ? Nhưng lạy Chúa là Vua hiển vinh, Chúa 
đã từng tặng ban những điều trọng đại, và Chúa đã 
hứa ban những điều trọng đại. Không có gì cao trọng 
hơn Chúa, thế mà Chúa đã ban chính mình cho chúng 
con. 

Chúa đã dâng hiến chính mình vì chúng con. Vì thế, 
chúng con xin Chúa cho chúng con biết chúng con 
yêu mến điều gì, bởi vì chúng con không xin Chúa 
ban cho chúng con điều gì khác, ngoại trừ một mình 
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Chúa. Bởi lẽ Chúa là tất cả cho chúng con: sự sống 
của chúng con, ánh sáng của chúng con, ơn cứu độ 
của chúng con, đồ ăn thức uống của chúng con, và 
Thiên Chúa của chúng con. Lạy Đức Giêsu của chúng 
con, xin thổi vào lòng chúng con một luồng sinh khí 
của Thánh Thần, xin cho lòng chúng con đớn đau vì 
thương tích tình yêu Chúa để lại, vì ai trong chúng 
con cũng có thể nói lên sự thật tận đáy lòng rằng: xin 
tỏ cho chúng con hay ai là người lòng con say mến, vì 
con đã mang thương tích tình yêu. 

Lạy Chúa, con ước mong được mang những thương 
tích đó. Phúc thay tâm hồn nào mang thương tích tình 
yêu như vậy, phúc thay tâm hồn nào kiếm tìm được 
nguồn suối, uống nơi nguồn suối mà vì uống nên cứ 
còn khát mãi, vì khát khao vẫn luôn kín nước, và vì 
khát nên cứ uống không ngừng. Như thế, linh hồn nào 
bị trúng thương và được chữa lành thì luôn luôn kiếm 
tìm vì yêu mến. Xin vị lương y Giêsu Kitô nhân hậu 
là Thên Chúa và là Chúa chúng ta, dủ tình gây thương 
tích cứu độ ấy nơi cõi lòng sâu thẳm của chúng ta. 
Người là Đấng luôn hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
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Xướng đáp Ga 4,1415
X Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. 
Và 
* nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch 
nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.
Đ Lạy Chúa, xin cho con thứ nước ấy để con hết khát. 
*

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Gr 4,58.1328
Tai hoạ khủng khiếp đang rình rập. 
Dân ngoại xâm lăng là dấu Chúa trừng phạt. Ngôn sứ 
có nhiệm vụ báo trước những đau khổ của dân, không 
thể cứ trơ như đá, vững như đồng, nhưng cũng dự 
phần với tất cả con người ngôn sứ.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

5 Tại Giuđa, hãy công bố, tại Giêrusalem, hãy loan 
tin, nói đi, rúc tù và trong khắp xứ. Hãy lớn tiếng la 
lên: tập hợp lại ! Nào tiến lên, chúng ta chiếm lấy các 
thành kiên cố.
6 Giương cờ lên hướng về Xion. Trốn đi, đừng đứng 
lại, vì từ phương Bắc Ta sẽ giáng xuống một tai hoạ, 
một thảm hoạ gớm ghê.
7 Sư tử đã chồm lên từ bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã 
lên đường rời  khỏi  nơi  nó ở,  để biến xứ sở ngươi 
thành chốn hoang tàn. Các thành trì của ngươi sẽ đổ 
nát, chẳng còn ai trú ngụ.
8 Bởi thế, hãy quấn vải thô vào người, than khóc đi, 
kêu gào lên,  cơn thịnh nộ của Đức Chúa sẽ chẳng 
buông tha chúng ta đâu !



MỤC LỤC

13 Này nó ùn ùn kéo lên như mây, xe của nó khác 
nào vũ bão, ngựa của nó lẹ hơn phượng hoàng. Khốn 
cho chúng tôi, chúng tôi chết mất !
14 Hỡi Giêrusalem, hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi 
gian tà để được ơn cứu độ. Đến bao giờ lòng ngươi 
còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn ?
15 Từ vùng Đan có tiếng đồn, từ núi Épraim có tin 
dữ.
16 Hãy nhắc cho chư dân nhớ điều này, hãy đưa tin 
về Giêrusalem:  Từ miền đất  xa xôi,  quân thù đang 
tiến đến. Chúng sẽ vây hãm thành, sẽ hò hét tấn công 
các thành thị Giuđa.
17 Như những kẻ canh giữ đồng ruộng, chúng vây 
hãm Giêrusalem, bởi vì nó đã phản bội Ta,  sấm ngôn 
của Đức Chúa.
18  Các  hành  vi  cử  chỉ  của  ngươi  đã  gây  nên  cho 
ngươi những điều này. Tai hoạ ngươi phải chịu là thế 
đó: Cay đắng thật, cay đắng tận tâm can !
19 Ruột gan tôi, ôi ruột gan tôi, đau quá chừng quá 
đỗi.  Trong lồng ngực tôi,  tim đập thình  thình.  Tôi 
không thể nào làm thinh được vì tiếng tù và rúc, tiếng 
hò la xung trận, tôi đã nghe rõ cả.
20 Người ta la lên: "Hết thảm hoạ này đến thảm hoạ 
khác ! " Phải, cả xứ đã bị tiêu diệt rồi ! Bất thình lình 
các lều trại của tôi bị tiêu diệt, trong nháy mắt các nhà 
bạt của tôi cũng thế.



MỤC LỤC

21 Tới bao giờ tôi còn phải thấy cờ hiệu, phải nghe 
tiếng tù và của chúng ?
22 Dân Ta quả thật là ngu xuẩn, chúng không nhận 
biết Ta. Chúng là những đứa con dại dột, là những kẻ 
tăm tối u mê. Chúng chỉ khéo làm điều dữ, chứ chẳng 
biết làm điều lành.
23 Tôi nhìn xuống đất: toàn là trống rỗng, tôi ngước 
lên trời: chỉ thấy tối om.
24 Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy, mọi đồi cao 
đều chuyển động rung rinh.
25 Tôi đưa mắt nhìn: đâu còn ai nữa, chim chóc trên 
trời cũng trốn biệt tăm.
26 Tôi đưa mắt nhìn: đồng xanh đã thành sa mạc, mọi 
đô thị đều tan hoang trước mặt Đức Chúa, trước cơn 
thịnh nộ bừng cháy của Người.
27 Vì Đức Chúa phán như sau: Cả xứ sẽ bị tàn phá, 
nhưng Ta sẽ không phá huỷ hoàn toàn.
28 Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm. 
Vì một khi tuyên bố rồi, Ta quyết tâm thực hiện, Ta 
sẽ không hối tiếc, không thay đổi.

Xướng đáp X. Gr 4,24.2627 ; Tv 84 (85),5
X Lạy Thiên Chúa, trước cơn thịnh nộ bừng cháy của 
Ngài, cả địa cầu run rẩy ; nhưng phần Ngài, lạy Chúa, 
xin dủ lòng xót thương.
* Xin Ngài đừng phá huỷ hoàn toàn.
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Đ Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin dẫn 
chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *
Bài đọc 2 
Hãy trở về với Ta 
Trích bài chú giải của thánh Giêrônimô, linh mục, về 
sách ngôn sứ Giôen.

Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, 
khóc lóc, và thống thiết than van mà tỏ lòng sám hối. 
Bây giờ ăn chay, sau này anh em sẽ no thoả ; bây giờ 
khóc lóc, sau này anh em sẽ vui cười ; bây giờ thống 
thiết than van, sau này anh em sẽ được vỗ về an ủi. 
Anh em có thói quen xé áo khi gặp chuyện buồn hay 
những nghịch cảnh. (Anh em còn nhớ Tin Mừng ghi 
lại là vịthượng tế đã xé áo mình để gia tăng tội trạng 
cho Chúa Cứu Thế, và chúng ta còn đọc thấy là hai 
ông Phaolô và Banaba cũng làm như vậy khi nghe 
người ta nói phạm thượng). Vì thế, tôi, tôi truyền cho 
anh em: không bao giờ được xé áo, nhưng hãy xé nát 
lòng dạ tội lỗi của anh em. Lòng dạ ấy tựa chiếc bầu 
da, nếu không xé ra thì cũng tự động tan nát. Xé lòng 
như vậy, rồi anh em hãy trở về cùng Chúa là Thiên 
Chúa của anh em, Đấng mà trước kia tội lỗi anh em 
đã làm trở thành xa lạ với anh em. Đừng vì tội lỗi 
nặng nề anh em đã phạm mà đâm ra thất vọng về ơn 
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tha thứ, bởi lẽ tội nặng nề sẽ được Chúa nặng tình 
thương xoá bỏ. 
Thực vậy, Thiên Chúa nhân hậu từ bi, thích chúng ta 
sám hối tội  lỗi  hơn là chúng ta bị tiêu diệt.  Người 
kiên nhẫn và giàu lòng xót thương. Người không làm 
theo tính nóng vội của con người, nhưng kiên trì chờ 
đợi chúng ta sám hối. Người sẵn sàng chặn đứng sự 
dữ hoặc hối tiếc về sự dữ. Cho nên, nếu chúng ta sám 
hối tội lỗi thì chính Người cũng sẽ hối tiếc vì đã đưa 
ra  những lời  đe doạ,  Người  sẽ  không giáng xuống 
chúng ta những sự dữ mà Người đã đe doạ là sẽ giáng 
xuống ; và nếu chúng ta thay đổi tư tưởng thì chính 
Người cũng sẽ thay đổi. Tuy vậy, sự dữ mà chúng ta 
đón nhận ở đây không phải là một cái gì nghịch với 
nhân đức, nhưng chính là nỗi ưu phiền, như chúng ta 
sẽ đọc thấy ở một chỗ khác: Ngày nào có cái khổ của 
ngày  ấy.  Và  chỗ  khác  nữa:  Có  cái  khổ  nào  trong 
thành lại không do Chúagây nên chăng ? 

Vì trên đây ngôn sứ đã nói thế này: Chúa từ bi nhân 
hậu,  kiên  nhẫn  và  giàu  lòng  xót  thương,  sẵn  sàng 
chặn đứng sự dữ và hối tiếc về sự dữ, nên có lẽ là để 
lượng khoan nhân hải hà của Chúa không làm cho 
chúng  ta  ra  chểnh  mảng  hững hờ.  Người  đã  dùng 
ngôn sứ mà nói thêm với chúng ta rằng: Nào ai biết là 
Người sẽ nghĩ lại, thứ tha và để lại phúc lành. Ngôn 
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sứ muốn nói: tôi, tôi khuyên anh em sám hối, bởi đây 
là bổn phận của tôi, mặc dầu tôi vẫn biết Thiên Chúa 
là Đấng nhân hậu khôn tả, như vua Đavít nói: Lạy 
Chúa,  xin  lấy  lòng  nhân  hậu  xót  thương  con,  mở 
lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Tuy nhiên, chúng 
ta không thể hiểu thấu kho tàng khôn ngoan và thông 
biết thâm sâu của Thiên Chúa ; do đó, tôi không dám 
quả quyết mạnh, nhưng tôi ước mong hơn là phỏng 
đoán khi bảo rằng: Nào ai biết là Người sẽ nghĩ lại và 
thứ tha ? Khi nói:  Ai biết  thì  phải hiểu đó là điều 
không thể hay khó có thể thực hiện. 

Lễ phẩm và lễ tưới ruợu dâng lên Đức Chúa là Thiên 
Chúa chúng ta.  Câu nầy có nghĩa là  sau khi Thiên 
Chúa ban phúc lành và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, 
chúng ta có thể dâng lễ vật lên Người.

Xướng đáp x. Tv 23 (24),4 ; 2 Cr 6,6 ; x. Cl 2,14 ; Ge 
2,13
X Hết thảy anh em hãy trở về với Thiên Chúa, tâm 
hồn phải trong sạch, lòng bác ái không được giả dối,
* rồi Người sẽ xoá sổ nợ, là thứ tha tội lỗi anh em.
Đ Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng 
Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Gr 7,120
Tố cáo những hy vọng hão huyền 
Hòm Bia và Đền Thờ tượng trưng cho sự hiện diện 
của Thiên Chúa, không hề có một sức mạnh ma thuật 
khiến cho kẻ thù không sao thắng nổi, như dân Giuđa 
đã nghĩ lầm. Lịch sử đã cho thấy điều đó. Hòm Bia đã 
từng bị lấy đi, đền thánh tại Silô bị phá huỷ. Niềm hy 
vọng của  chúng ta  không phải  là  thể  chế  dù hoàn 
thiện đến đâu, nhưng là Thiên Chúa, và chỉ một mình 
Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
1  Đây  là  lời  Đức  Chúa  phán  với  ông  Giêrêmia:2 
Ngươi hãy đứng ở cửa Đền Thờ Đức Chúa và tuyên 
bố những lời sau đây: Tất cả những người Giuđa qua 
cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức 
Chúa.3 Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của 
Ítraen phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của 
các  ngươi,  Ta  sẽ  cho  các  ngươi  lưu  lại  nơi  này.4 
Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Đền Thờ của Đức 
Chúa ! Đền Thờ của Đức Chúa ! Đã có Đền Thờ của 
Đức Chúa ! "5 Nếu các ngươi thật  sự cải thiện lối 
sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật 
sự đối xử công bình với nhau,6 không ức hiếp ngoại 
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kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu 
người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà 
chuốc hoạ vào thân,7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại 
nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các 
ngươi  đến muôn đời.8  Nhưng các  ngươi  lại  ỷ  vào 
những lời dối trá vô giá trị.9 Trộm cắp, giết người, 
ngoại  tình,  thề gian,  đốt  hương tế  thần Baan và đi 
theo các thần lạ các ngươi không biết,10 rồi lại vào 
nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt 
Ta mà nói: "Chúng ta được an toàn ! ", sau đó cứ tiếp 
tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì ?11 
Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta 
được kêu khấn là hang trộm cướp sao ? Ta, Ta thấy rõ 
hết  sấm ngôn của Đức Chúa. 

12 Vậy các ngươi hãy đi đến Silô, nơi đã một thời 
thuộc về Ta, nơi Ta đã lưu ngụ thuở ban đầu. Hãy 
xem: vì tội ác của dân Ta là Ítraen, Ta đã làm gì cho 
nơi ấy.13 Bởi vì các ngươi đã làm tất cả những việc 
ấy  sấm ngôn của Đức Chúa , và bởi vì Ta đã không 
ngừng nói với các ngươi mà các ngươi chẳng thèm 
nghe, Ta gọi các ngươi,  các ngươi chẳng trả lời,14 
nên giờ đây, Ta sẽ đối xử với Đền Thờ này, nơi danh 
Ta được kêu khấn, nơi các ngươi tin tưởng, nơi mà Ta 
đã ban cho các ngươi cũng như cho tổ tiên các ngươi, 
Ta sẽ đối xử với nó như đã đối xử với Silô.15 Ta sẽ 
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xua đuổi các ngươi khỏi mặt Ta như đã xua đuổi tất 
cả anh em các ngươi, toàn thể dòng dõi Épraim. 

16 Còn ngươi, ngươi đừng chuyển cầu cho dân này, 
đừng cất tiếng than vãn và dâng lời nguyện xin cho 
chúng,  cũng  đừng nài  nỉ  Ta,  vì  Ta  sẽ  chẳng  nghe 
ngươi  đâu.17  Những  gì  chúng  làm  tại  các  thành 
Giuđa và nơi các phố phường Giêrusalem, ngươi lại 
không thấy sao ?18 Con lượm củi, bố nhúm lửa, mẹ 
nhào bột làm bánh dâng Thiên Nữ Hoàng ; rồi chúng 
tưới rượu tế thần ngoại để trêu ngươi Ta.19 Có phải 
chúng xúc phạm đến Ta  sấm ngôn của Đức Chúa 
hay là xúc phạm đến chính mình, làm cho mặt mình 
phải xấu hổ ?20 Cho nên Đức Chúa là Chúa Thượng 
phán như sau: Này cơn giận của Ta, nộ khí của Ta sẽ 
đổ tràn xuống nơi đây, xuống người và súc vật, xuống 
cây cối ngoài đồng và hoa màu ruộng đất. Cơn thịnh 
nộ của Ta sẽ bừng lên và không tắt nữa.

Xướng đáp Gr 7,11 ; Is 56,7c ; Ga 2,16b
X Các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu 
khấn là hang trộm cướp sao ?
*  Nhà của  Ta sẽ  được gọi  là  nhà  cầu nguyện của 
muôn dân.
Đ Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán, vì Kinh 
Thánh đã nói : *
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Bài đọc 2 
Khi trang trí đền thờ, đừng hững hờ với người anh em 
sầu khổ 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim Khẩu,  giám 
mục, về Tin Mừng theo thánh Mátthêu.

Bạn muốn tôn kính thân thể Đức Kitô ư ? Chớ khinh 
chê thân thể ấy khi thân thể ấy trần trụi: đừng có thái 
độ này là  trong nhà thờ thì  tôn  kính,  cho thân thể 
Người mang những y phục lụa là gấm vóc, nhưng ở 
ngoài lại coi thường, để cho thân thể ấy lạnh giá và 
trần trụi.  Bởi vì Đấng nói Đây là mình Thầy và đã 
dùng lời  của mình  mà thực hiện  việc đó,  thì  cũng 
chính  là  Đấng  nói:  Các  ngươi  đã  thấy  Ta  đói  mà 
không cho ăn và Các người không làm như thế cho 
một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi 
không làm cho chính Ta vậy. Thân thể Chúa ở đây 
không cần y phục, nhưng cần tâm hồn trong trắng, 
còn thân thể Chúa ngoài kia thì cần được chăm lo tận 
tình. 

Chúng ta hãy học cho biết suy nghĩ chín chắn sâu xa 
mà tôn kính Đức Kitô như Người muốn. Thực vậy, 
Đấng chúng ta tôn kính sẽ rất hài lòng khi chúng ta 
tôn kính theo cách Người chọn chứ không phải theo 
cách chúng ta nghĩ. Ông Phêrô tưởng là ông tôn kính 
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Chúa khi ngăn cản không để Chúa rửa chân cho ông ; 
nhưng muốn như thế không phải là tôn kính, mà lại là 
điều trái ngược hẳn. Bạn cũng vậy, hãy bày tỏ lòng 
tôn kính Người theo cách Người đã truyền dạy khi ra 
luật cho bạn: đem của cải phân phát cho người nghèo. 
Thiên Chúa chẳng cần bình vàng chén bạc, nhưng cần 
những tấm lòng vàng. 

Tôi nói thế, không phải để ngăn cản việc dâng cúng, 
nhưng điều tôi xin là đồng thời với việc dâng cúng 
hoặc trước khi dâng cúng,  hãy làm phúc bố thí  đi. 
Chúa vui nhận của dâng cúng, nhưng Người vui hơn 
nhiều khi nhận của làm phúc. Khi dâng cúng, chỉ có 
người  dâng được lợi  ;  còn khi làm phúc,  cả người 
nhận cũng được lợi nữa. Một đàng, xem ra dâng cúng 
là dịp để phô trương ; nhưng đàng này, trao tặng chỉ 
để làm phúc và bày tỏ tình thương.

Quả vậy, ích lợi gì khi bàn của Đức Kitô thì chất đầy 
những bình vàng đang lúc chính Người lại phải chết 
vì chẳng có gì ăn ? Trước hết, hãy cho kẻ đói ăn no 
đã, rồi còn lại bao nhiêu sẽ đem trang hoàng cho bàn 
của Người. Sao bạn lại bỏ vàng ra làm chén lễ mà 
không chịu cho lấy một chén nước ? Bạn đem khăn 
vàng ra trải mặt bàn cho Người làm chi vậy, đang khi 
chính Người cần mảnh vải che thân, bạn lại không 
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cho ? Làm thế thì ích lợi gì ? Bạn thử nói cho tôi nghe 
xem: nếu thấy Người đang cần của ăn mà không có, 
bạn bỏ mặc Người, rồi cứ đem vàng ra dát lên bàn 
của Người, liệu Người biết ơn bạn, hay đúng hơn, lại 
không nổi giận với bạn sao ? Rồi chi nữa: nếu bạn 
thấy Người mặc đồ rách bươm, toàn thân rét cứng, 
bạn chẳng nghĩ gì đến quần đến áo của Người, cứ lo 
xây cho Người hết cột vàng này đến cột vàng khác, 
mà bảo làm như vậy là tôn kính Người sao ? Người 
lại chẳng nghĩ là đang bị nhạo báng và bị sỉ nhục đến 
cực độ sao ? 

Cũng hãy suy nghĩ điều này về Đức Kitô khi Người 
lang  thang  đó  đây  làm  thân  lữ  khách,  không  cửa 
không nhà: Bạn không đón Người vào nhà bạn, cứ lo 
lát nền nhà cho đẹp, lo trang trí tường vách, trang trí 
các đầu cột, lấy dây bạc treo đèn ; còn chính Người 
đang bị xiềng xích trong tù, ghé thăm Người thôi, bạn 
cũng  không  chịu.  Tôi  nói  những  chuyện  trên  đây 
không có ý ngăn cản bạn trang hoàng, nhưng để đồng 
thời với việc trang hoàng, bạn còn biết lo làm những 
chuyện khác nữa. Thậm chí tôi còn khuyên bạn làm 
phúc bố thí trước khi làm những việc khác. Quả thật, 
không hề có ai bị kết tội vì đã không trang trí nhà thờ, 
nhưng ai chểnh mảng việc làm phúc sẽ phải xuống 
hoả ngục, chịu lửa không hề tắt và chịu cực hình dành 
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cho ma quỷ. Vì thế, trang trí ngôi nhà thì cũng đừng 
hững hờ với người anh em sầu khổ, vì người an em ấy 
còn đáng giá hơn cả đền thờ.

Xướng đáp Mt 25,35.40 ; Cn 19,17a
X 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 bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như 
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta 
đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Đ Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay 
mượn. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên 
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật 
Chúa truyền và mong điều Chúa hứa,  để dầu sống 
giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng 
thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Gr 11,1820 ; 12,113
Ngôn sứ lo âu và thắc mắc 
Từ chối nền phụng tự biến chất tại các ngôi đền địa 
phương, vua Giôsigia chủ trương đổi mới. Ngôn sứ 
Giêrêmia cũng kêu gọi như vậy. Và thế là ông chuốc 
lấy lòng thù ghét của người đồng hương. Tìm đến với 
Chúa, ông được Người cho biết sẽ phải đương đầu 
với nhiều cuộc chiến khốc liệt hơn nữa. Cho hay cầu 
nguyện chẳng phải là tìm thuốc an thần, nhưng chấp 
nhận chiến đấu, chấp nhận hiệp thông. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
11 18 Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ 
Người cho tôi thấy âm mưu của chúng.19 Phần con, 
con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, 
con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo 
nhau : "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra 
khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến 
tên tuổi nó nữa! "

20 Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh,  Ngài  công 
minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang 
tấc, con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì 
con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
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12 1 Lạy Đức Chúa, Ngài quả là chính trực, con đâu 
dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một 
vài  phán quyết  :  Tại  sao kẻ gian ác thịnh đạt  trên 
đường đời, tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô 
sự ?

2 Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ,  chúng phát 
triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu 
Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa.

3 Lạy Đức Chúa, Ngài biết con và Ngài thấy rõ, Ngài 
dò xét lòng con, lòng con ở bên Ngài. Xin tách biệt 
quân gian ác, như tách chiên để đưa tới lò sát sinh. 
Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.

4 Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc, và cỏ rả ngoài 
đồng còn héo khô ? Vì tội ác của dân cư trong xứ mà 
thú vật và chim muông đều biến sạch. Chúng nói : 
"Người không thấy các đường nẻo của tôi."

5 Ngươi chạy với người đi bộ mà còn nhọc mệt, thì 
chạy đua với ngựa làm sao ? Nếu ngươi chỉ thấy an 
tâm trong một xứ thái bình, thì trong bụi rậm sông 
Giođan, an tâm làm sao được ?
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6 Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính 
chúng cũng phản bội ngươi ; sau lưng ngươi, chính 
chúng nặng lời chỉ trích ngươi : đừng tin chúng khi 
chúng nói ngon nói ngọt với ngươi. 

7 Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi,  cơ nghiệp của Ta, Ta 
cũng vứt bỏ ; kẻ lòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay 
thù địch.

8 Cơ nghiệp của Ta đã xử với Ta như một con sư tử 
trong rừng ; nó rống lên chống Ta, vì vậy Ta ghét nó.
9 Cơ nghiệp của Ta có phải là một con chim sặc sỡ 
cho mãnh cầm vây quanh ? Hỡi tất cả thú vật ngoài 
đồng, hãy đến, tập trung lại, đến mà ăn thịt con chim 
đó.

10 Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá 
hoại, thửa đất của Ta, chúng giày xéo. Thửa đất yêu 
quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,

11 Chúng biến thành nơi cằn cỗi hoang vu. Trước mặt 
Ta, thửa đất ấy trông tang thương cằn cỗi. Cả xứ ra 
cằn cỗi vì không người để tâm.

12 Trên khắp các đồi hoang trong sa mạc, quân phá 
hoại kéo đến, vì Đức Chúa cầm gươm tiễu trừ từ đầu 
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xứ đến cuối xứ ; không một xác phàm nào được bình 
an.

13 Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc, rã rời 
mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi. Hãy xấu hổ về những 
gì các ngươi gặt hái vì lửa giận của Đức Chúa bừng 
bừng.

Xướng đáp Ga 12,2728 ; Tv 41 (42),68
X Bây gíờ tâm hồn Thầy xao xuyến ! Thầy biết nói gì 
đây  ?  Lạy  Cha,  xin  cứu con khỏi  giờ  này.  Nhưng 
chính vì giờ này mà con đã đến.
* Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha.
Đ Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình 
mãi làm chi ? *

Bài đọc 2 
Thiên Chúa đã xót thương chúng ta 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 

Chúng ta sẽ được hạnh phúc nếu thực hành những 
điều chúng ta đã nghe và ca hát. Nghe là gieo hạt, và 
thực hành là làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Tôi 
đã nói điều này khi khuyên nhủ anh em sống đức ái, 
để anh em khỏi vào nhà thờ mà không được kết quả 
gì, vì nghe biết nhưng điều tốt đẹp nhưng không thực 
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hành cho tốt đẹp. Thực vậy, như thánh Tông Đồ nói : 
Chính do ân sủng của Thiên Chúa mà anh em được 
cứu độ, không phải bởi việc anh em làm, để không ai 
có thể hãnh diện. Vâng, chính do ân sủng của Người 
mà anh em được cứu độ. Không có ai sống một đời 
tốt  đẹp trước, để từ trên cao, Thiên Chúa phải quý 
chuộng mến yêu và phải nói : Nào Ta hãy đến trợ 
giúp những con người này, vì họ sống tốt đẹp. Chúng 
ta sống thế nào cũng không đẹp lòng Người. Chúng ta 
có làm được gì đi nữa trong cuộc sống ấy thì cũng 
không đẹp lòng Người. Nhưng chính Người thực hiện 
việc gì nơi chúng ta thì việc ấy đẹp lòng Người. Như 
thế, Người sẽ kết án việc chúng ta làm, nhưng sẽ cứu 
độ những gì chính Người đã làm.

Vậy trước kia chúng ta chẳng tốt lành gì. Và Thiên 
Chúa đã xót thương chúng ta, sai Con Một mình đến 
chịu chết. Không phải vì người tốt, nhưng chính vì kẻ 
xấu, không phải vì người công chính, nhưng chính vì 
kẻ bất lương mà Con của Người chịu chết. Thật vậy, 
Đức Kitô đã chết vì  những kẻ bất  lương. Và Kinh 
Thánh nói tiếp như thế nào ? Hầu như không ai chết 
vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì kẻ 
lương thiện chăng. May lắm mới tìm thấy một ai dám 
chết vì người lương thiện, còn những kẻ bất chính, 
bất lương và gian tà, thì có ai muốn chết vì họ, trừ ra 
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một mình Đức Kitô ? Người công chính biết bao, nên 
đã làm cho những kẻ bất chính được nên công chính.

Vậy thưa anh em thân mến, chúng ta đã chẳng làm 
được việc chi tốt đẹp, chỉ toàn là những việc xấu xa. 
Việc  làm  của  con  người  là  như  thế,  nhưng  chính 
Thiên Chúa giàu lòng xót thương đâu có bỏ rơi con 
người. Thiên Chúa đã sai Con mình đến cứu chuộc 
chúng ta. Con Thiên Chúa không lấy vàng lấy bạc, 
nhưng lấy chính máu mình đổ ra làm giá chuộc chúng 
ta. Người là Con Chiên vô tỳ tích bị đem đi sát tế vì 
đoàn chiên mang tỳ vết, đấy là nói như đoàn chiên chỉ 
mang tỳ vết chứ không nhơ bẩn hoàn toàn. Vậy chúng 
ta đã lãnh nhận ân huệ đó. Hãy sống cho xứng với ân 
huệ đã lãnh nhận, kẻo xúc phạm đến ân huệ lớn lao 
đó. Vị lương y vĩ đại sường ấy đã đến với chúng ta, 
xoá bỏ mọi tội lỗi cho chúng ta. Nếu chúng ta còn 
muốn đau trở lại, không những chúng ta làm hại cho 
chính mình, mà còn tỏ ra vô ơn với vị lương y nữa.

Vậy chúng ta hãy bước theo đường lối Người, đường 
lối mà chính Người chỉ vạch cho chúng ta, nhất là con 
đường khiêm nhường ; chính Người đã muốn trở nên 
con đường khiêm nhường ấy cho chúng ta bước theo. 
Thực thế, Người đã chỉ vẽ cho chúng ta con đường 
khiêm nhường,  truyền dạy chúng ta  bước theo,  rồi 
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chính Người đã làm nên con đường đó khi chịu đau 
khổ vì chúng ta. Để có thể chịu chết vì chúng ta, bởi 
xưa kia Ngôi Lời không thể chịu chết, nên Ngôi Lời 
đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Vốn 
bất tử, Người đã nhận lấy thân phận phải chết dể chết 
vì chúng ta. Người đã lấy cái chết của mình mà giết 
chết cái chết của chúng ta.

Đó là việc Chúa làm, đó là hồng ân Chúa ban cho 
chúng ta. Đấng Cao Cả đã tự hạ, Đấng tự hạ đã bị 
giết, Đấng bị giết đã chỗi dậy và được tôn vinh hầu 
khỏi bỏ mặc chúng ta phải chết mãi trong âm phủ, 
nhưng tôn vinh chúng ta  trong Người vào ngày kẻ 
chết sống lại ;  ngay từ bây giờ, Người đã tôn vinh 
chúng ta khi chúng ta tin và tuyên xưng đức tin của 
những người công chính. Vậy Người đã để lại gương 
khiêm  nhường  làm  con  đường  cho  chúng  ta  bước 
theo.  Nếu chúng ta vững bước theo con đường ấy, 
chúng ta sẽ tạ ơn Chúa, và chúng ta sẽ có lý do mà hát 
lên rằng : Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, 
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh.

Xướng đáp Tv 85 (86),12138 ; 117 (118),28
X Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm 
tạ, thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh.
* Vì tình Chúa thương con như trời như biển.
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Đ Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin 
dâng Ngài muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, 
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
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Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Gr 19,15.10 – 20,6
Cái bình bị đập vỡ 
Sau khi nói lời sấm đầy đe doạ, Giêrêmia bị khủng bố 
tàn nhẫn. Đến lúc Giêrusalem bị vây hãm, bao chuyện 
khủng khiếp xảy ra,  dân cư phải lưu đày, người ta 
mới khám phá ra là Giêrêmia có lý, và mới chịu ăn 
năn trở lại.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
19 1 Đức Chúa phán thế này : Hãy đi mua một cái 
bình  sành  của  thợ  gốm.  Cùng với  một  số  kỳ  mục 
trong dân và một số trong hàng tư tế,2 hãy đi ra phía 
thung lũng Ben Hinnôm, lối vào cửa” Gốm”, tại đó 
ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi.3 
Ngươi  sẽ  nói  :  Hỡi  các  vua  Giuđa,  hỡi  dân  cư 
Giêrusalem, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các 
đạo binh, Thiên Chúa Ítraen, phán như sau : Này Ta 
sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai 
nghe nói cũng phải ù cả hai tai :4 bởi vì chúng đã lìa 
bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi 
này,  chúng  còn  dâng  hương  kính  các  thần  khác, 
những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và 
các vua Giuđa đã không hề biết đến ; chúng đã làm 
cho nơi này ngập máu người vô tội.5 Chúng đã xây 
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những nơi cao kính Baan để hoả thiêu con cái chúng 
làm lễ toàn thiêu dâng Baan ; đó là điều Ta đã không 
truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến.

10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người 
cùng đi với ngươi,11 rồi nói với chúng : Đức Chúa 
các đạo binh phán thế này : Cũng vậy, Ta sẽ đập tan 
dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của 
thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.

Người ta sẽ biến Tôphét thành nghĩa địa,  vì không 
còn chỗ nào khác để chôn. 12 Ta sẽ xử với nơi này và 
với dân cư ở đó cũng như vậy  sấm ngôn của Đức 
Chúa   nghĩa  là  làm  cho  thành  này  giống  như 
Tôphét.13 Nhà cửa ở Giêrusalem và cung điện các 
vua Giuđa  những nhà nào chúng dâng hương trên 
mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các 
thần khác  tất cả sẽ nên ô uế như ở Tôphét. 

14 Từ Tôphét là nơi Đức Chúa đã sai ông đi tuyên 
sấm, ông Giêrêmia trở về, đến đứng ở tiền đình Nhà 
Đức Chúa và nói với toàn dân rằng :15 Đức Chúa các 
đạo binh, Thiên Chúa Ítraen, phán như sau : Này Ta 
sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất 
cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng 
cổ không chịu nghe lời Ta."
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20 1 Tư tế Pátkhua con ông Imme, tổng quản đốc Nhà 
Đức Chúa, đã nghe ông Giêrêmia tuyên sấm các lời 
ấy.2 Ông Pátkhua cho đánh đòn ngôn sứ Giêrêmia và 
cho  cùm ông  tại  cửa  Bengiamin,  tức  là  Cửa  Trên 
trong Nhà Đức Chúa.3 Hôm sau, ông Pátkhua tháo 
cùm cho ông Giêrêmia ; ông Giêrêmia nói với ông 
ấy : " Đức Chúa không còn gọi ông là Pátkhua nữa, 
nhưng là "Kinh hoàng tứ phía."4 Quả thật, Đức Chúa 
phán như sau : Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh 
hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. 
Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm quân thù, chính 
mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn 
thể Giuđa vào tay vua Babylon ; nó sẽ bắt chúng đi 
lưu đày ở Babylon ; sẽ dùng gươm tàn sát chúng.5 
Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả 
và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các 
vua Giuđa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng ; bọn 
này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Babylon.6 Còn ông, 
hỡi Pátkhua, chính ông và tất cả những người ở trong 
nhà ông sẽ phải đi lưu đày. Ông sẽ đi Babylon, sẽ 
chết tại đó và sẽ phải chôn tại đó ; ông cũng như tất 
cả bạn bè, tức là những người đã nghe ông tuyên sấm 
láo! "

Xướng đáp x. Mt 23,37 ; x. Gr 19,15
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X Giêrusalem,  ngươi  giết  các  ngôn  sứ  và  ném đá 
những kẻ được sai đến cùng ngươi !
* Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như 
gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh,  mà ngươi không 
chịu ?
Đ Ngươi cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời Ta. *

Bài đọc 2 
Chính Ta đã dạy các ngôn sứ 
Trích sách Gương Chúa Giêsu.

Hỡi con, hãy lắng tai nghe lời Ta! Lời Ta rất ngọt 
ngào  vượt  trên  mọi  hiểu  biết  của  các  triết  gia  và 
những người thông thái  đời này. Lời Thầy là Thần 
Khí và là sự sống. Con không được phép đánh giá lời 
đó theo cách suy nghĩ của người phàm.

Không được giải thích lời ấy theo sở thích phù phiếm, 
nhưng phải lắng nghe trong thinh lặng, phải đón nhận 
với lòng khiêm tốn sâu thẳm và lòng yêu mến nồng 
nàn. Và tôi thưa : Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được 
Ngài giáo huấn, được Ngài lấy Luật mà dạy dỗ bảo 
ban. Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn. 
Kẻ ấy sẽ không phải phiền muộn trên cõi đời.
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Chúa đáp : Chính Ta đã dạy các ngôn sứ từ thuở ban 
đầu và cho đến nay Ta vẫn không ngừng nói với mọi 
người  ;  nhưng nhiều  kẻ  cứ  giả  điếc  và  cứng  lòng 
không đón nhận lời Ta.

Có nhiều kẻ thích nghe thế gian hơn là nghe Thiên 
Chúa, dễ chiều theo những ý muốn của xác thịt hơn là 
làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Thế gian hứa hẹn những điều chóng qua và nhỏ mọn, 
nhưng người đời lại rất ham muốn phục vụ nó. Còn 
Ta, Ta hứa ban những điều tuyệt vời và trường cửu, 
nhưng lòng con người vẫn thờ ơ lãnh đạm.

Ai là  kẻ hết lòng chăm lo phục vụ và vâng lời  Ta 
trong  mọi  sự,  như  người  đời  phục  vụ  thế  gian  và 
những người lãnh đạo thế gian ?

Hỡi tôi tớ lười biếng và hay kêu ca, hãy hổ thẹn, vì 
những người nói trên sẵn sàng bị diệt  vong hơn là 
chính con sẵn sàng để được sống.

Những người ấy hớn hở vui mừng vì được của phù 
vân hơn là con hớn hở vui mừng vì được chân lý.
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Thật ra, đôi khi hy vọng của họ lại đánh lừa họ, còn 
lời hứa của Ta chẳng lừa dối ai, cũng không để ai tin 
tưởng vào Ta phải ra về tay không.

Điều  Ta  hứa,  ta  sẽ  ban,  điều  ta  phán,  Ta  sẽ  hoàn 
thành, miễn là người ta trung tín trong tình yêu của 
Ta cho đến cùng.

Chính Ta là Đấng ân thưởng những người lành và là 
Đấng thử thách gắt gao mọi người đạo đức.

Hãy ghi lòng tạc dạ những lời của Ta và chuyên cần 
tìm hiểu,  vì  những lời  đó rất  cần trong thời bị  thử 
thách.

Điều con đọc mà không hiểu,  con sẽ biết  rõ trong 
ngày Ta đến viếng thăm.

Những  người  Ta  tuyển  chọn,  Ta  quen  thăm viếng 
bằng hai cách, tức là bằng thử thách và an ủi.

Và mỗi ngày Ta dạy họ hai bài, một để khiển trách họ 
về những nết xấu, và một để khuyên họ gia tăng các 
nh ân đức.
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Kẻ nào biết những lời của tôi và coi thường những lời 
ấy, thì sẽ có quan toà xét xử người ấy trong ngày sau 
hết.

Xướng đáp X. Cn 23,26 ; 1,9 ; 5,1
X Con ơi, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy, và hãy để 
mắt noi gương thầy,
* vì những lời thầy dạy sẽ là vòng hoa xinh con đội 
lên đầu.
Đ Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm 
học hỏi, hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Gr 20,718

Nỗi lòng của ngôn sứ Giêrêmia 
Buồn sầu và lo âu đến cùng cực, Giêrêmia chẳng còn 
hy vọng gì vào cuộc sống. Nhưng một ngọn lửa vô 
cùng mạnh mẽ thiêu đốt lòng ông, khiến ông tiếp tục 
hoàn thành sứ mạng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

7 Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để 
cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã 
thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để 
họ nhạo báng con.

8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên : 
"Bạo tàn! Phá huỷ! " Vì lời Đức Chúa mà con đây bị 
sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.

9 Có lần con tự nhủ : "Tôi sẽ không nghĩ đến Người, 
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa." Nhưng lời 
Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong 
xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng 
làm sao nén được!



MỤC LỤC

10 Con nghe biết bao người vu cáo : "Kìa, lão "Tứ 
phía kinh hoàng!, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi! " Tất 
cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. 
Họ nói : "Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ 
thắng và trả thù được nó! "

11 Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang 
chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ 
thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ 
phải thất bại, và nhục nhã ê chề : đó là một nỗi nhục 
muôn đời không thể quên.

12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người 
công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài 
trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng 
Ngài.

13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, 
vì  Người  đã giải  thoát  kẻ cơ bần khỏi  tay  phường 
hung bạo.

14 Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra. Ngày 
mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành.
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15 Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở 
mừng vui khi báo tin cho người :  "Một người con, 
một bé trai đã được sinh ra cho ông."

16 Chớ gì kẻ đó giống như các thành bị Đức Chúa 
phá đổ, không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm nó 
nghe tiếng kêu cứu, và giữa trưa nghe tiếng hò xung 
trận.

17 Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ để 
mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi, và lòng bà cưu mang tôi 
mãi mãi ?

18 Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi ? Phải chăng chỉ để 
thấy toàn gian khổ, buồn sầu, và thấy cuộc đời qua đi 
trong tủi hổ ?

Xướng đáp X. Gr 20,1011a ; Tv 30 (31),14
X  Con  phải  chịu  bao  lời  đàm  tiếu,  bao  nỗi  kinh 
hoàng, từ những người thân tín, nay lại rình rập con. 
Họ nói : Ta hãy đánh lừa nó, và ta sẽ thắng nó.
*  Nhưng lạy  Đức  Chúa,  Ngài  ở  bên con như  một 
trang chiến sĩ oai hùng.
Đ Con nghe thấy những lời độc địa của bao người : 
nhìn  chung  quanh,  toàn  những  điều  khủng  khiếp. 
Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng. *
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Bài đọc 2 
Chân lý Chúa bền vững muôn đời 
Trích sách Gương Chúa Giêsu. 

Lạy Chúa, lời Chúa phán xét giống như tiếng sấm nổ 
trên con. Chúa làm cho mọi xương cốt con phải rụng 
rời, vì sợ hãi run rẩy. Hồn con kinh khiếp quá đỗi.

Con đứng chết lặng yên và nghĩ rằng : Ngay các tầng 
trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt Ngài. Nếu Ngài 
bắt lỗi cả các thiên sứ của Ngài và cũng không dung 
tha, thì số phận của con sẽ ra sao ?

Tinh tú trên trời còn sa xuống, thì con đây chỉ là thân 
cát bụi sẽ mong được gì ?

Con đã từng thấy bao người làm được những công 
trình đáng ca ngợi, nhưng đã ngã xuống tận bùn đen ; 
và thấy những người ăn bánh các thiên thần lại thích 
thú vì được ăn muồng heo.

Vậy lạy Chúa, chẳng có chi thánh thiện nếu Chúa rút 
tay đi, sự khôn ngoan có ích gì nếu Chúa ngừng dẫn 
dắt, và sức mạnh nào giúp được chi nếu Chúa chẳng 
giữ gìn nâng đỡ.
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Quả thật, nếu Chúa bỏ rơi, chúng con sẽ chìm đắm và 
bị tiêu vong ; nếu Chúa viếng thăm, chúng con sẽ cỗi 
dậy và được sống.

Chúng con bị lung lay, nhưng Chúa làm cho chúng 
con được vững vàng ; chúng con nguội lạnh, nhưng 
Chúa lại cho chúng con được sưởi ấm.

Mọi thái độ vênh vang phù phiếm đều biến tan trước 
những phán quyết thẳm sâu của Chúa về con.

Mọi phàm nhân là chi trước nhan Ngài ? Lẽ nào đất 
sét lại vênh vang đối với người thợ gốm ?

Người đã thực sự đem lòng tuân phục Thiên Chúa, 
làm sao có thể tự cao tự đại bằng những lời ba hoa 
phù phiếm ?

Người đã được chân lý chinh phục,  thì  cả thế giới 
cũng không làm cho người ấy tự cao tự đại ; người đã 
đặt niềm hy vọng vững vàng nơi Thiên Chúa, thì dù 
có được mọi người tán dương, người ấy cũng chẳng 
nao núng.

Vì ngay cả những người phát ngôn đều chẳng là gì 
cả ; họ sẽ tan biến cùng với âm thanh phát ra từ lời 



MỤC LỤC

nói của họ, nhưng chân lý của Chúa bền vững muôn 
đời.

Xướng đáp Tv 118 (119),114115.113
X Chúa là nơi con ẩn náu, là thuần đỡ, con vẫn trông 
cậy ở lời Ngài.
* Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại, để ta còn 
tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.
Đ Kẻ hai lòng, con chê con ghét, nhưng luật Ngài, 
con chuộng con yêu. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Gr 26,115
Giêrêmia bị bắt và bị xử 
Những lời sấm của ngôn sứ không chỉ là những đề tài 
hấp dẫn cho người rao giảng, nhưng có thể dẫn đến 
cái chết, nếu người nói ra dám coi thường những đam 
mê không kiềm chế được. Nếu lần này Giêrêmia thoát 
khỏi, thì hình như ông chịu tử đạo bên Ai cập sau khi 
đền thờ bị phá huỷ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

1  Vào đầu triều  Giơhôgiakim,  con vua  Giôsigiahu, 
làm vua Giuđa, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến :2 
Đức Chúa phán như sau : Ngươi hãy đứng ở tiền đình 
Nhà Đức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc 
các  thành  Giuđa  đang  đến  thờ  lạy  trong  Nhà  Đức 
Chúa.  Ngươi  hãy  công  bố  cho  chúng  mọi  lời  Ta 
truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào.3 May ra chúng sẽ 
nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình 
mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta 
đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác 
của chúng.4 Ngươi hãy bảo chúng : Đức Chúa phán 
như sau : Nếu các ngươi không chịu nghe Ta mà sống 
theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi,5 nếu 
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các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của 
Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với 
các ngươi,  nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe ,6 Ta 
sẽ xử với Nhà này như với Silô ; còn thành này, Ta sẽ 
cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.
7 Các tư tế,  các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông 
Giêrêmia công bố những lời trên đây trong nhà Đức 
Chúa.8 Sau khi ông Giêrêmia đã nói mọi điều Đức 
Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì 
các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo 
: "Thế nào ông cũng phải chết!9 Tại sao ông lại dám 
nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng : Nhà này sẽ 
nên như Silô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai 
cư ngụ ? " Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giêrêmia, 
trong nhà Đức Chúa.10 Nghe biết những chuyện ấy, 
các thủ lãnh Giuđa đã rời đền vua mà lên Nhà Đức 
Chúa ; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà Đức Chúa, tại 
Cửa Mới.

11 Bấy giờ, các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh 
và toàn dân rằng : "Con người này đáng lãnh án tử, vì 
ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính 
tai các ông đã nghe! " 

12 Nhưng ông Giêrêmia đã trả lời tất cả các thủ lãnh 
và toàn dân như sau :  "Chính Đức Chúa đã sai tôi 
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tuyên sấm mọi lời liên quan đến Nhà này cũng như 
thành này mà các người đã nghe.13 Vậy giờ đây, các 
người  hãy  cải  thiện  đường lối  và  hành  vi  của  các 
người và hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của 
các người ; bấy giờ Đức Chúa sẽ hối tiếc về tai hoạ 
Người đã quyết định để lên án các người.14 Còn tôi, 
này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử với tôi 
thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng.15 
Có điều xin  các người  biết  rõ  cho rằng :  Nếu các 
người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy 
máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong 
thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các 
người để công bố cho các người nghe tất cả những 
điều trên đây."

Xướng đáp Gr 26,15a ; Mt 27,24b
X Xin các người biết rõ cho rằng : nếu các người giết 
tôi, thì
* chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho 
mình và cho thành này.
Đ Tổng trấn Philatô lấy nước rửa tay trước mặt đám 
đông mà nói : Ta vô can trong vụ đổ máu người này. 
*
Bài đọc 2 
Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội ba ngày, Ta sẽ xây 
dựng lại 
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Trích sách chú giải  của linh  mục Origiênê,  về Tin 
Mừng theo thánh Gioan.

Người Do thái,  theo tôi,  tượng trưng cho những kẻ 
yêu mến xác thịt và những thực tại hữu hình. Họ tức 
giận khi thấy Đức Giêsu đuổi những kẻ vì hành động 
của mình đã biến nhà Cha của Người thành nơi buôn 
bán, và đòi hỏi Người làm một dấu lạ. Nhưng dấu lạ 
họ đòi sẽ cho thấy Con Thiên Chúa, Đấng họ không 
công nhận, có lý mà hành động như vậy. Nhưng Chúa 
Cứu Thế chỉ dùng một lời để vừa ám chỉ thân xác của 
Người, vừa ám chỉ Đền Thờ. Khi người Do Thái hỏi : 
Ông lấy dấu nào cho chúng tôi thấy là ông có quyền 
làm như thế ? Người trả lời : Các ông cứ phá huỷ Đền 
Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

Nhưng theo một cách hiểu chấp nhận được, Đền Thờ 
là thân xác Đức Giêsu, theo tôi, hình như tiêu biểu 
cho Hội Thánh, vì Hội Thánh được xây dựng bằng 
những viên đá sống động. Hội Thánh là ngôi đền thờ 
thiêng liêng cho hàng tư tế thánh, được xây dựng trên 
nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng 
góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Như thế, nói Hội 
Thánh là đền thờ thì thật là đúng. Kinh Thánh còn nói 
: Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một 
bộ phận. Vì lý do đó, cho dù các viên đá nối kết với 
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nhau và xây nên đền thờ có bị phá huỷ, cho dù thánh 
vịnh 21 nói, mọi xương cốt làm nên thân mình Đức 
Kitô có bị phân tán trong những cuộc bách hại khủng 
khiếp do những kẻ âm mưu phá hoại sự hiệp nhất của 
đền thờ, thì đền thờ sẽ được xây dựng lại, và thân thể 
sẽ sống lại ngày thứ ba, sau khi Đức Kitô chịu đau 
khổ trong cuộc thương khó, rồi hoàn thành sứ mạng.

Quả vậy, sẽ có một ngày thứ ba trong trời mới đất 
mới, khi đống xương, tức là nhà Ítraen, sẽ được hồi 
sinh trong ngày trọng đại  của Chúa sau khi  Người 
thắng tử thần. Bởi thế, sau khi Chúa Kitô chịu chết 
trên thập giá rồi sống lại, cuộc phục sinh của Người 
bao hàm cả cuộc phục sinh của toàn thân thể Người. 
Cũng như thân thể hữu hình của Đức Kitô đã chịu 
đóng đinh rồi mai táng và sau đó phục sinh, toàn thân 
thể bao gồm các tín hữu Đức Kitô cũng đã cùng chịu 
đóng đinh với Người, và từ nay không còn sống cuộc 
sống của mình nữa. Mỗi người,  theo thánh Phaolô, 
chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta ; nhờ thập giá ấy, thế gian đã bị 
đóng đinh đối với mình, và mình đối với thế gian. Vì 
thế, mỗi người không những chịu đóng đinh với Đức 
Kitô và đối với thế gian, nhưng còn chịu mai  táng 
cùng với Người, như thánh Phaolô nói. Và như thể 
thánh nhân, một cách nào đó, đã nếm trước hương vị 
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của cuộc phục sinh, người còn nói thêm : Chúng ta 
cùng được sống lại với Đức Kitô.

Xướng đáp x. 1 Cr 6,1920 ; Lv 11,43a.44b
X Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần, Đấng 
đang ngự trong lòng anh em, và Thiên Chúa đã ban 
cho anh em. Như thế, anh em không còn thuộc về 
mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy 
anh em. Vậy
* anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh 
em.
Đ Đức Chúa phán : Các ngươi đừng làm cho chính 
mình ra kinh tởm, nhưng phải thánh thiện, vì Ta là 
Đấng Thánh. * 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Gr 29,114
Thư ngôn sứ Giêrêmia gửi người lưu đày 
Mười một năm trước khi bị thảm bại hoàn toàn, ngay 
cả những người tù đầu tiên phải đi đày ở Baben, đều 
dựa vào các ngôn sứ giả để huênh hoang khoác lác và 
mơ  tưởng  viễn  vông.  Giêrêmia  thấy  xa  hơn.  Cuối 
cùng  rồi  dân  Chúa  sẽ  được  cứu  độ,  với  điều  kiện 
Dothái giáo phải thay đổi đến mức không ai ngờ được 
: Các vua Giuđa sẽ chẳng bao giờ nắm quyền chính trị 
nữa. Các kế hoạch Thiên Chúa quan phòng đã định 
thường khi rất mầu nhiệm đối với ta, cần thiết ta phải 
chấp nhận.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
1 Đây là những lời lẽ trong bức thư ngôn sứ Giêrêmia 
gửi từ Giêrusalem cho các kỳ mục còn sót lại trong 
đám người lưu đày, cho các tư tế, các ngôn sứ và toàn 
dân đã bị Nabucôđônôxo đưa từ Giêrusalem đày sang 
Baben,2 sau khi vua Giơkhongia, thái hậu, các thái 
giám, thủ lãnh Giuđa và Giêrusalem, các thợ rèn và 
thợ làm khoá rời khỏi Giêrusalem.3 Lá thư này do 
ông Enaxa,  con ông Saphan và ông Gơmácgia  con 
ông  Khinkigia  mang  đi  ;  hai  ông  này  đã  được 
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Giơhôgiakim,  vua  Giuđa  sai  đến  Baben  gặp  vua 
Baben là Nabucôđônôxo. Thư viết như sau :
4 " Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ítraen, phán 
thế này với tất cả những người lưu đày mà Ta đã đưa 
từ Giêrusalem sang Baben :5 Các ngươi hãy xây nhà 
mà ở, trồng cây mà ăn trái ;6 hãy lấy vợ và sinh con 
đẻ cái ; hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con 
gái các ngươi để chúng sinh con đẻ cái ; ở đó hãy 
tăng thêm nhiều chứ đừng giảm bớt!7 Hãy mưu tìm 
thịnh vượng cho thành mà Ta đã đày các ngươi tới ; 
hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa cho thành ấy, vì sự 
thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các 
ngươi.8  Quả  vậy,  Đức  Chúa  các  đạo  binh,  Thiên 
Chúa Ítraen, phán như sau : Các ngươi chớ để cho 
mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, 
cũng như vì các tay bói toán ; đừng tin theo mộng mị 
các ngươi mơ thấy,9 bởi vì chúng chỉ nhân danh Ta 
mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Ta chẳng hề 
sai chúng  sấm ngôn của Đức Chúa.10 Quả thế, Đức 
Chúa phán như sau : Khi mãn bảy mươi năm dành 
cho Babylon, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực 
hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở 
lại chốn này.11 Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định 
làm cho các  ngươi   sấm ngôn của  Đức Chúa ,  kế 
hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các 
ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.12 Bấy 
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giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện 
với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi.13 Các ngươi sẽ tìm 
Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng 
kiếm Ta,14 Ta sẽ cho các ngươi được gặp  sấm ngôn 
của Đức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và 
sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi 
Ta đã xua các ngươi đến  sấm ngôn của Đức Chúa , 
Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi 
phải rời xa để đi đày.”

Xướng đáp Tv 104 (105),1a.4 ; Hc 2.11b
X Hãy tạ ơn Chúa và cầu khẩn danh Người.
* Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi 
ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
Đ Nào có ai tin vào Đức Chúa mà lại phải hổ thẹn 
bao giờ ? *

Bài đọc 2
Lề Luật của Ta, Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các 
mối phúc.

Anh em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã 
rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Người rảo khắp xứ 
Galilê, chữa mọi thứ bệnh tật. Các phép lạ Người làm 
gây tiếng vang trên toàn cõi xứ Xyria. Từ khắp miền 
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Giuđê, đông đảo quần chúng tìm đến vị lương y từ 
trời xuống. Quả vậy, những người ít học không vội 
tin những gì mình không thấy và hy vọng những điều 
mình không biết. Chính vì vậy mà để vững tin vào 
giáo huấn của Chúa, họ cần có những gì hữu ích cho 
thể xác, những dấu lạ mắt phàm thấy được. Khi cảm 
nghiệm quyền năng đem lại lợi ích như vậy, họ không 
còn hoài nghi là đạo lý của Chúa đưa người ta đến ơn 
cứu độ.

Vì vậy, để biến những dấu lạ bên ngoài thành linh 
được bên trong, để đem lại sức khoẻ cho linh hồn sau 
khi chữa lành thân xác,  Chúa tránh xa quần chúng 
vây quanh Người, rồi gọi các Tông Đồ, rồi cùng với 
các ngài lên một ngọn núi cao và ẩn mình tại đó. Từ 
nơi giàu ý nghĩa tượng trưng này, Chúa cho các ngài 
thấm nhuần những giáo lý cao siêu nhất. Tự bản chất 
của nơi chốn và việc làm, Chúa cho hiểu Người là 
Đấng xưa kia đã đoái thương đàm đạo với ông Môsê, 
Đấng xưa kia vừa xa cách vừa đáng sợ, nay thành 
Đấng vừa thánh thiện vừa dịu hiền, để thực hiện lời 
ngôn sứ Giêrêmia từng loan báo : Này sẽ đến ngày 
Ta sẽ lập với nhà Íraen và nhà Giuđa một giao ước 
mới. Sau những ngày đó  sấm ngôn của Đức Chúa  Ta 
sẽ  ghi  vào  lòng  dạ  chúng,  sẽ  khắc  vào  tâm  khảo 
chúng Lề Luật của Ta.
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Đấng đã nói với ông Môsê cũng là Đấng nói với các 
Tông Đồ ; trong tâm hồn các môn đệ này, bàn tay của 
Ngôi Lời, khác nào bàn tay khéo léo của kinh sư, đã 
viết những điều răn của Giao Ước Mới. Chẳng phải 
như xưa kia  từ  những đám mây dày đặc,  qua sấm 
chớp hãi hùng khiến đám dân khiếp đảm không dám 
đến gần ngọn núi, nhưng đây là một cuộc trò chuyện 
thân  tình  giữa  những  người  hiện  diện,  trong  một 
khung cảnh yên tĩnh. Và như thế, ân sủng dịu dàng 
dẹp bỏ Lề Luật cứng cỏi, thái độ mạnh dạn của Người 
Con đã tiêu diệt nỗi sợ hãi của đứa nô lệ.

Chính những lời lẽ của Chúa Kitô cho ta hiểu đâu là 
giáo lý của Người. Ai muốn đạt tới phúc trường sinh 
bất  tử,  phải  khám phá ra  những bậc thang dẫn tới 
hạnh phúc muôn đời. Người nói : Phúc thay ai có tâm 
hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ta có thể tự 
hỏi : Đấng tuyên bố mình là chân lý đã muốn nói đến 
những hạng người nghèo nào khi tuyên bố : Phúc thay 
ai nghèo khó, nếu Người không xác định người nghèo 
ở đây là  ai.  Ta có cảm tưởng như để được hưởng 
Nước Trời,  chỉ  cần nỗi  thiếu thốn mà nhiều người 
phải chịu vì hoàn cảnh cực kỳ quẫn bách. Thế nhưng 
khi nói : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Chúa 
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cho thấy Nước Trời dành cho những ai có tinh thần 
khiêm nhu hơn là tiếu của cải vật chất.
Xướng đáp Tv 77 (78).12
X Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
* hãy lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.
Đ Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố 
điều huyền bí thuở xa xưa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Gr 30,18 – 31,9
Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở 
Giêrêmia không chỉ là ngôn sứ hăm doạ. Như Hôsê 
thưở nào, Giêrêmia là một chứng nhân có tầm cỡ của 
tình yêu Thiên Chúa, tình yêu không mệt mỏi. Hơn 
một thế kỷ sau khi nước Ítraen ở phía Bắc sụp đổ, và 
vào lúc  Giuđa ở phía  Nam chỉ  sống thoi  thóp,  thì 
Thiên  Chúa  nhớ  đến  những  người  bị  lưu  đày,  và 
chuẩn bị cho công cuộc phục hưng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
18 Đức Chúa phán như sau : Này Ta sẽ đổi số phận 
của lều trại Giacóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng 
xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, 
dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.

19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo 
mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn 
bị  sút  giảm.  Ta  sẽ  làm  cho  chúng  được  vẻ  vang, 
chúng không còn bị hạ nhục.

20 Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của 
nó sẽ đứng vững trước nhan Ta. Ta sẽ sửa phạt mọi 
kẻ áp bức nó.
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21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống 
trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó 
sẽ đến với Ta  sấm ngôn của Đức Chúa  vì ai là kẻ cả 
gan dám đến gần Ta ?

22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên 
Chúa của các ngươi.

23 Này trận cuồng phong của Đức Chúa, cơn thịnh nộ 
của Người bùng lên, cơn dông tố quay cuồng, nó ập 
xuống đầu quân gian ác.

24 Cơn lôi đình của Đức Chúa sẽ không nguôi, cho 
đến khi Người thực hiện và hoàn tất mọi điều lòng 
Người đã quyết định. Điều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ 
sau này.

1 Thời bấy giờ  sấm ngôn của Đức Chúa  Ta sẽ là 
Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Ítraen, và chúng sẽ 
là dân Ta. 2 Đức Chúa phán thế này : Đám dân thoát 
cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là 
Ítraen trên đường về chốn nghỉ ngơi.

3 Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi :  "Ta đã yêu 
ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho 
ngươi lòng xót thương.
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4 Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, 
hỡi trinh nữ Ítraen. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp ; với 
những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa đám 
nhảy múa tưng bừng.

5 Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari ; những 
kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi.

6 Vì có ngày trên núi Épraim, người canh gác sẽ hô 
lớn : "Đứng lên nào, chúng ta lên Xion, đến cùng Đức 
Chúa là Thiên Chúa chúng ta! "

7  Vì  Đức Chúa phán thế  này :  Reo vui  lên  mừng 
Giacóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan 
tin,  ca  ngợi  và công bố :  "  Đức Chúa đã cứu dân 
Người, số còn sót lại của Ítraen! "

8 Này Ta sẽ  đưa chúng từ  đất  Bắc  trở  về,  quy tụ 
chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, 
người què,  kẻ mang thai,  người ở cữ :  tất  cả cùng 
nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.

9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn 
đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường 
thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối 
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với  Ítraen,  Ta  là  một  người  Cha,  còn  đối  với  Ta, 
Épraim chính là con trưởng.

Xướng đáp Gr 31,6 ; Is 2,5
X Có ngày người canh gác sẽ hô lớn :
* Đứng lên nào,  chúng ta lên Xion, đến cùng Đức 
Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh 
sáng Đức Chúa soi đường. *

Bài đọc 2 
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các 
mối phúc. 

Người  nghèo  đạt  được  đức  khiêm nhường  dễ  hơn 
người  giàu,  đó  là  điều  không  thể  hồ  nghi.  Người 
nghèo là bạn nghĩa thiết của đức hiền lành, còn người 
giàu  là  kẻ thân tình của sự tâng bốc.  Thế mà,  nơi 
nhiều người giàu, của cải không làm cho họ vênh váo 
kiêu căng, nhưng thúc đẩy họ làm việc thiện ; họ coi 
việc dùng của để nâng đỡ người lầm than như mối lợi 
lớn.  Khi  sống  khó  nghèo,  người  ta  đồng  phận với 
nhau,  dù  thuộc  loại  hay  bậc  người  nào,  vì  có  thể 
chênh lệch về hoàn cảnh xã hội, nhưng lại đồng đều 
về chí hướng. Khác nhau về của cải trần gian, điều đó 
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không đáng kể, khi người ta  bằng nhau về của cải 
thiêng liêng.  Đức khó nghèo như vậy, thật  là  diễm 
phúc, vì nó không bị chi phối bởi lòng yêu những của 
phù  vân,  cũng  chẳng  thèm  được  của  cải  đời  này, 
nhưng ham muốn giàu có những của cải trên trời.

Khó nghèo nhưng quảng đại, các Tông Đồ đầu tiên, 
sau Chúa, đã nêu gương đó cho chúng ta, vì các ngài 
mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của Thầy 
chí thánh. Từ nghề đánh cá, các ngài đã vui vẻ đổi đời 
mà trở nên những kẻ chinh phục người ta, và làm cho 
nhiều người giống mình nhờ noi gương đức tin của 
mình. Bấy giờ trong Hội Thánh sơ khai, mọi tín hữu 
có một lòng một ý với nhau. Một khi đã bán hết của 
cải và tài sản mình có, và nhờ sống đức khó nghèo 
một cách rất quảng đại, họ nên giàu có nhờ những của 
đời đời. Do lời giảng của các Tông Đồ, họ vui mừng 
vì chẳng có của gì thuộc trần gian, nhưng cùng với 
Đức Kitô, họ lại có tất cả. 

Bởi đó khi thánh Tông Đồ Phêrô lên Đền Thờ mà có 
người què xin làm phúc, thì người nói : Vàng bạc tôi 
không có, nhưng của cải tôi có, tôi cho anh đây : nhân 
danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy 
mà đi.  Còn gì  cao cả hơn đức khiêm nhường ấy ? 
Người không có nguồn lợi về tiền bạc, nhưng lại tặng 
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anh món quà của Tạo Hoá. Kẻ khuyết tật từ lòng mẹ, 
thánh Phêrô đã chữa lành bằng một lời nói ; người 
không ban cho anh hình ảnh của Xêda trên đồng bạc, 
nhưng pjhục hồi hình ảnh Đức Kitô nơi con người 
anh.

Kho tàng  phong  phú  đó  đã  trợ  giúp  không  những 
người què vừa được phục hồi chức năng, mà còn cả 
năm ngàn người đàn ông ; những người này, khi nghe 
thánh Tông Đồ khuyên, đã tin nhờ việc chữa lành lạ 
lùng đó. Vị Tông Đồ nghèo khó ấy không có gì để 
tặng cho kẻ xin, nhưng lại ban ân sủng rất dồi dào của 
Chúa, đến nỗi cũng như người đã làm cho chân một 
kẻ què được phục hồi, thì cũng chữa lành tâm hồn bấy 
nhiêu ngàn kẻ tin, những kẻ mà trước đó người thấy 
què quặt, thì nay người cho được vui mừng phấn khởi 
trong Đức Kitô.

Xướng đáp Mt 5,1b3 ; Is 66,2b
X Khi các môn đệ đến gần bên Đức Giêsu, Người lên 
tiếng dạy rằng :
* Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là 
của họ.
Đ Đức Chúa phán :  Kẻ được Ta đoái  nhìn,  đó là| 
người nghèo khổ. người có tâm hồn tan nát,  người 
nghe lời Ta mà run sợ. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Gr 31,1534
Giao Ước mới 
Tình  yêu của  Thiên  Chúa  sẽ  không  cứu  được  dân 
Người nếu trước tiên dân Chúa không hướng lòng về 
với Chúa như người vợ phản bội đang chứa chan một 
tình yêu mới. Chỉ có thế, giữa Thiên Chúa với loài 
người mới nảy sinh một giao ước mới không đặt nền 
tảng trước hết trên việc phụng tự hay trên đời sống 
luân lý mà thôi, nhưng dựa trên đời sống nội tâm của 
lòng tin và lòng mến. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

15 Đức Chúa phán thế này : "Người ta nghe có tiếng 
khóc ở Rama, tiếng khóc than ai oán : Đó là tiếng bà 
Rakhen khóc thương con cái mình, bà không muốn 
được  an  ủi  về  những  người  con  ấy,  vì  nay  chúng 
chẳng còn.

16 Đức Chúa phán thế này :  Thôi đừng than khóc 
nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của 
ngươi  sẽ  được đền bù :   sấm ngôn của Đức Chúa 
chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về.
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17 Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng :  sấm 
ngôn của Đức Chúa  con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi 
mình.

18 Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Épraim : "Ngài đã 
sửa trị con và con đã được sửa trị, như con bê chưa 
vực. Xin đưa con trở về, và con sẽ trở về, vì Ngài là 
Đức Chúa, Thiên Chúa của con!

19 Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi 
đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn 
thùng, vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân."

20  Épraim có phải là đứa con Ta yêu dấu, một đứa 
con Ta rất mực mến yêu ? Vì mỗi lần nhắc tới nó, Ta 
lại thấy nhớ thương, nên lòng Ta bồi hồi thổn thức, 
Ta thương nó, thương nó thật nhiều,  sấm ngôn của 
Đức Chúa.

21 Hãy cắm mốc, dựng cột chỉ đường, và để ý tới con 
đường ngươi đã qua. Trở về đi thôi, trinh nữ Ítraen 
hỡi, trở về các thành cũ của ngươi.

22 Cho tới bao giờ, ngươi còn lang thang đây đó, hỡi 
cô gái phản bội ? Vì Đức Chúa tạo ra điều mới lạ trên 
mặt đất : đó là đàn bà bao quanh đàn ông.
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27 Này sẽ đến những ngày  sấm ngôn của Đức Chúa 
Ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống mà gieo 
giống nhà Ítraen và Giuđa.28 Như Ta đã canh chừng 
chúng để nhổ, để lật, để phá, để tiêu diệt, để giáng 
hoạ, thì Ta cũng sẽ canh chừng chúng để xây và để 
trồng  sấm ngôn của Đức Chúa.

29 Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói : 
"Cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng." 

30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình. Kẻ nào ăn 
nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng. 31 Này sẽ đến những 
ngày  sấm ngôn của Đức Chúa  Ta sẽ lập với nhà 
Ítraen  và  nhà  Giuđa  một  giao  ước  mới,32  không 
giống như giao ước Ta đã  lập  với  cha ông chúng, 
ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Aicập ;  chính 
chúng đã huỷ bỏ giao  ước của Ta,  mặc  dầu Ta là 
Chúa  Tể  của  chúng   sấm  ngôn  của  Đức  Chúa.33 
Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ítraen sau 
những ngày đó  sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi 
vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề 
Luật  của  Ta.  Ta sẽ  là  Thiên Chúa của  chúng,  còn 
chúng sẽ là dân của Ta.34 Chúng sẽ không còn phải 
dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia : "Hãy học 
cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ 
đến người lớn, sẽ biết Ta  sấm ngôn của Đức Chúa. 
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Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến 
lỗi lầm của chúng nữa.

Xướng đáp Tv 50 (51),12.11
X Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong 
trắng,
* xin đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Đ xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết 
mọi lỗi lầm. *

Bài đọc 2 
Hạnh phúc trong vương quốc Đức Kitô 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các 
mối phúc. 

Sau khi  giảng về đức khó nghèo,  Chúa nói  thêm : 
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
Anh em thân mến, Chúa hứa ban niềm an ủi đời đời 
cho người sầu khổ ; sầu khổ ở đây không đồng nghĩa 
với cực khổ ở trần gian này. Những lời than vãn vọng 
lên từ những tiếng khóc của toàn thể nhân loại cũng 
chẳng làm cho ai được hạnh phúc. Người thánh thiện 
rên rỉ vì lý do khác. Người đạo đức buồn sầu khóc lóc 
tội người khác, hoặc tội mình. Người ấy không sầu 
khổ vì Chúa xét xử công minh, nhưng buồn vì loài 
người phạm tội.  Ở đây người làm điều dữ thì đáng 
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cho người ta than khóc hơn là người phải chịu sự dữ. 
Bởi vì sự gian ác của kẻ bất lương khiến nó bị phạt ; 
còn sự chịu đựng của người công chính đưa họ tới 
vinh quang.

Rồi Chúa nói : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được 
Đất  Hứa  làm  gia  nghiệp.  những  ai  hiền  lành,  dịu 
dàng, khiêm tốn, nhã nhặn và sẵn sàng chịu mọi sự sỉ 
nhục,  thì  được  Chúa  hứa  ban  Đất  làm gia  nghiệp. 
Không được coi gia nghiệp này là nhỏ là hèn, như thể 
là khác với nơi cư ngụ trên trời. Và phải hiểu là họ 
chứ không ai khác được vào Nước Trời. Vậy Đất Hứa 
ban cho người hiền lành và dịu dàng làm sở hữu là 
thân xác của các thánh. Thân xác đó sẽ được biến đổi 
nhờ sự sống lại hồng phúc, vì đã có công hạ mình 
xuống, và sẽ mặc lấy sự bất tử hiển vinh. Thân xác đó 
từ nay sẽ không còn đối nghịch với tinh thần, và sẽ 
hoàn toàn nhất trí với ý muốn của linh hồn. Thật thế, 
bây giờ con người bên ngoài sẽ là phần Đất yên hàn, 
không ô nhiễm con người bên trong chiếm hữu được.
Vì chưng, những kẻ hiền lành sẽ chiếm hữu Đất đó 
nhờ sự bình an vĩnh cửu, và không bao giờ quyền lợi 
của họ bị suy giảm ; vì cái thân xác phải hư nát này sẽ 
mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc 
lấy  sự  bất  tử.  Như  thế,  hiểm  nguy  trở  nên  phần 
thưởng, và gánh nặng biến thành vinh quang.
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Xướng đáp Mt 5,5.6.4
X Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi 
an.
* Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ 
sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Đ Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm 
gia nghiệp. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin 
cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì 
tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được 
Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Gr 37,21 ; 38,1428
Từ nhà tù, Giêrêmia góp ý với vua 
Như Isaia, Giêrêmia cũng làm cố vẫn cho vua. Tuy 
nhiên, sứ mạng của ông không phải là khơi dậy các 
năng lực, nhưng là thuyết phục những người còn ngần 
ngại, chưa chấp nhận rằng : phải chịu thảm bại trước 
mới được cứu thoát sau. Chính vì không tin lời đó mà 
Xítkigiahu đã chết trong lúc bị lưu đày. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia 
37 21 Vua Xítkigiahu ra lệnh giam giữ ông trong sân 
vệ binh và cung cấp cho ông mỗi ngày một ổ bánh lấy 
ở Phố Hàng Bánh, cho đến khi bánh trong thành hết 
sạch. Thế là ông Giêrêmia ở lại trong sân vệ binh.

38  14  Vua  Xítkigiahu  sai  người  đến  đưa  ngôn  sứ 
Giêrêmia tới gặp vua ở lối vào thứ ba trong Nhà Đức 
Chúa. Vua nói với ông Giêrêmia : "Tôi muốn hỏi ông 
một điều ; ông đừng giấu tôi !"15 Ông Giêrêmia nói 
với vua Xítkigiahu rằng : "Tôi mà nói thật với ngài, 
ngài lại không cho giết tôi sao ? Tôi có góp ý kiến với 
ngài,  ngài  cũng chẳng thèm nghe !"16 Lúc ấy vua 
Xítkigiahu bí mật thề với ông Giêrêmia rằng : "Có 
Đức  Chúa  hằng  sống,  Đấng  đã  ban  cho  chúng  ta 
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mạng sống này :  Tôi  sẽ  không cho giết  ông,  cũng 
không trao ông vào tay những người ấy, những kẻ tìm 
hại mạng sống ông !"17 Ông Giêrêmia nói với vua 
Xítkigiahu : "Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, 
phán thế này : Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng 
lãnh của vua Babylon, tính mạng ngươi sẽ được bảo 
toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia 
đình sẽ được sống.18 Nhưng nếu ngươi không ra đầu 
hàng các tướng lãnh của vua Babylon, thì thành này 
sẽ bị nộp vào tay quân Canđê. Chúng sẽ phóng hoả 
đốt  thành ;  còn chính ngươi,  ngươi  sẽ  không thoát 
khỏi bàn tay chúng."19 Vua Xítkigiahu nói với ông 
Giêrêmia : "Tôi lo ngại rằng : Những người Giuđa đã 
đầu hàng quân Canđê, sẽ trao nộp tôi vào tay chúng 
và chúng sẽ  ngược đãi  tôi."20 Ông Giêrêmia  nói  : 
"Họ sẽ không trao nộp ngài đâu ! Xin ngài cứ nghe 
tiếng Đức Chúa qua những điều tôi nói với ngài ; ngài 
sẽ được an toàn và cứu được mạng sống.21 Còn nếu 
ngài  không  chịu  ra  đầu  hàng,  thì  đây  là  điều  Đức 
Chúa đã tỏ cho tôi thấy :22 Tất cả phụ nữ còn sót lại 
trong đền vua Giuđa sẽ bị  điệu đến cho các tướng 
lãnh của vua Babylon. Họ sẽ nói :

Những người bạn thân tín của ngài đã xúi giục ngài, 
lại còn lừa đảo. Chúng để cho chân ngài lún xuống 
bùn sâu, rồi tháo lui chạy trốn.
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23 Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân 
Canđê ; còn ngài, ngài sẽ không thoát khỏi tay chúng, 
vì ngài sẽ bị tay vua Babylon nắm bắt ; thành này sẽ 
bị  phóng  hoả."  24  Vua  Xítkigiahu  nói  với  ông 
Giêrêmia : "Đừng để cho ai biết các điều này, chẳng 
vậy ông sẽ phải chết.25 Nếu các thủ lãnh nghe biết là 
tôi đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và nói : 
Xin kể cho chúng tôi biết ông đã nói gì với nhà vua, 
đừng giấu gì cả ; chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ông. 
Nhà vua đã nói gì với ông ?26 Ông sẽ nói với họ : Tôi 
trình lên nhà vua lời thỉnh cầu xin đừng bắt tôi trở lại 
nhà ông Giơhônathan, kẻo phải chết ở đó." 27 Vậy tất 
cả các thủ lãnh đến gặp ông Giêrêmia và hỏi : Ông đã 
nói cho họ biết mọi điều đúng như lệnh truyền của 
vua. Họ yên lặng rút lui, vì câu chuyện không được 
tiết lộ.28 Ông Giêrêmia ở trong sân vệ binh cho đến 
ngày Giêrusalem thất thủ. Bấy giờ, Giêrusalem thất 
thủ...

Xướng đáp 2 Cr 6.45 ; Gđt 8,23
X Chúng  ta  hãy  chứng  tỏ  mình  là  người  phục  vụ 
Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan, khốn quẫn.
* cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội.
Đ Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều 
phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực 
trung thành. *
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Bài đọc 2 
Đức khôn ngoan Kitô giáo 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các 
mối phúc. 

Rồi Chúa nói tiếp : Phúc thay ai khát khao nên người 
công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
Đói đây không phải là  đói của phần xác,  khát đây 
không phải là khát của trần gian, mà là ước ao được 
no đầy sự công chính, và một khi đã được đưa vào 
lãnh vực nhiệm mầu của những điều bí ẩn, con người 
sẽ mong mỏi được đầy tràn chính Chúa. 

Phúc thay người ước ao đức công chính như thèm của 
ăn, như khát nước uống ; chẳng ai khát khao đức công 
chính, nếu không nếm cảm được một chút ngọt ngào 
của đức ấy. Khi nghe Thần Khí nói qua miệng ngôn 
sứ : Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, thì con 
người nhận được phần nào sự an ủi từ trên ban xuống, 
và cháy lửa ngất ngây yêu mến Chúa. Vì vậy, khi đã 
khinh chê mọi sự phù vân ở đời này, con người ấp ủ 
trong lòng niềm khát vọng nên công chính như người 
ta thèm ăn khát uống, và hiểu được ý nghĩa của điều 
răn thứ nhất : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi, hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực 
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ngươi. Bởi vì yêu mến Thiên Chúa chẳng là gì khác 
mà chỉ là yêu chuộng đức công chính. 

Cuối cùng, như yêu mến Thiên Chúa đòi phải săn sóc 
tha nhân, thì khát khao đức công chính đòi phải xót 
thương người. Vì thế, Tin Mừng nói : Phúc thay ai 
xót  thương  người,  vì  họ  sẽ  được  Thiên  Chúa  xót 
thương. 

Hỡi Kitô hữu, bạn hãy nhìn xem đức khôn ngoan ban 
đã nhận được cao quý dường nào, và hãy hiểu mình 
đã được kêu gọi phải tập luyện làm sao để đạt được 
những  phần  thưởng  trọng  hậu  như  thế.  Lòng  xót 
thương đòi bạn phải biết xót thương, đức công chính 
đòi bạn phải nên công chính, để Đấng Tạo Hoá xuất 
hiện nơi thọ tạo của mình, và hình ảnh Thiên Chúa 
được rực sáng lên nơi trái tim con người như trong 
một tấm gương, nhờ có những nét phản chiếu hình 
ảnh của Người. Có thực hành, đức tin bạn mới vững ; 
điều bạn ước mong, bạn sẽ đạt được ; điều bạn mến 
yêu, bạn sẽ được hưởng mãi. 

Vì nhờ việc bố thì mà mọi sự trở nên thanh sạch cho 
bạn, nên bạn cũng sẽ đạt được mối phúc tiếp theo : 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được 
nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em thân mến, người nào 
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được Chúa sắm sẵn cho một phần thưởng cao trọng 
như thế,  thật  là  diễm phúc.  Vậy có tâm hồn thanh 
sạch là gì, nếu không phải là trau dồi các nhân đức đã 
nói ở trên ? Còn nhìn thấy Thiên Chúa, thì  trí  nào 
hình dung nổi, lưỡi nào giải thích được hạnh phúc cao 
cả nhường bao ! Thế mà con người lại đạt được điều 
ấy, khi bản tính nhân loại được biến đổi, nghĩa là khi 
con người được nhìn thấy Thiên Chúa không phải lờ 
mờ như trong một tấm gương, nhưng là mặt giáp mặt, 
Đấng mà không một con người nào có thể nhìn thấy 
theo  đúng  như  bản  tính  của  Người.  Và  điều  mắt 
chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không 
hề  nghĩ  tới,  thì  người  ta  lại  được  đời  đời  chiêm 
ngưỡng trong một niềm vui khôn tả.

Xướng đáp Tv 30 (31), 20 ; 1 Cr 2,9
X Lạy Chúa,  cao cả thay tấm lòng nhân hậu Chúa 
dành cho kẻ kính sợ Ngài, và
* thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài 
nương náu.
Đ Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng 
người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.



MỤC LỤC

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Gr 42,116 ; 43,47
Sau khi Giêrusalem thất thủ 
Trong cố gắng cuối cùng để giành lại độc lập, sau khi 
giết Goeđangia được người Canđê thắng trận đặt lên 
làm tổng trấn,  một số người Do Thái  trốn ra  nước 
ngoài. Cho đến giờ chót, Giêrêmia vẫn thất bại trong 
cố gắng chỉ cho họ thấy đâu mới thực là đường cứu 
độ. Biết đâu chẳng có ngày ta gặp thất bại như thế ?

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 
42 1 Toàn thể các vị chỉ huy quân đội, cũng như ông 
Giôkhanan con ông Carêác và ông Giơdangia con ông 
Hôsagia cùng toàn dân từ người nhỏ đến người lớn 
tới2 thưa với ngôn sứ Giêrêmia : "Ước chi lời thỉnh 
cầu của chúng tôi được ông chấp nhận ! Xin ông cầu 
cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho chúng tôi 
và cho tất cả những người còn lại đây, bởi vì chúng 
tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn nhiều nữa, 
như chính mắt ông đang chứng kiến.3 Ước gì  Đức 
Chúa,  Thiên Chúa của  ông,  chỉ  cho chúng tôi  con 
đường phải đi và những việc phải làm ! "4 Ngôn sứ 
Giêrêmia trả lời họ : "Tôi đã nghe thấy rồi. Này tôi sẽ 
cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như lời 
anh em xin, và mọi điều Đức Chúa đáp lại, tôi sẽ cho 
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anh em biết, không giữ lại một điều nào cả ! "5 Họ lại 
thưa với ông Giêrêmia : "Có Đức Chúa chân thật và 
trung  tín  làm chứng  cho  chúng  tôi,  nếu  chúng  tôi 
không thi hành đúng như mọi điều Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ông, gửi đến cho ông để ông nói cho chúng 
tôi.6 Dầu thích hay không, chúng tôi  cũng sẽ vâng 
nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, là Đấng 
chúng tôi  cử ông đến.  Như vậy chúng tôi  sẽ  được 
hạnh phúc vì đã vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên 
Chúa chúng tôi. 7 Hết mười ngày, có lời Đức Chúa 
phán với ông Giêrêmia.8 Bấy giờ, ông cho gọi ông 
Giôkhanan con ông Carêác và toàn thể các vị chỉ huy 
quân đội đang ở với ông cũng như toàn dân từ người 
nhỏ đến người lớn.9 Ông bảo họ : " Đức Chúa, Thiên 
Chúa Ítraen là Đấng anh em đã cử tôi đến để dâng lời 
cầu khẩn của anh em lên trước nhan Người ; Người 
phán như sau :10 Nếu các ngươi nhất định ở lại xứ 
này, thì Ta sẽ xây các ngươi chứ không phá, sẽ trồng 
chứ không nhổ, bởi vì Ta hối tiếc về tai hoạ Ta đã 
giáng cho các ngươi.11 Đừng sợ vua Babylon như 
các ngươi đang sợ ; đừng sợ nó  sấm ngôn của Đức 
Chúa  bởi vì chính Ta ở với các ngươi để cứu độ các 
ngươi, để giải thoát các ngươi khỏi tay nó.12 Ta sẽ 
cho các ngươi gặp được lòng thương xót và khiến nó 
thương xót  các ngươi  và cho các ngươi  trở  về đất 
nước các ngươi.13 Còn nếu các ngươi bảo : "Chúng 
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tôi  sẽ  không ở lại  xứ này",  không chịu vâng nghe 
tiếng Đức Chúa,  Thiên Chúa của các ngươi,14 nếu 
các ngươi  bảo :  "Không !  Chính Aicập mới là  nơi 
chúng tôi đến, ở đó chúng tôi sẽ chẳng còn thấy chiến 
tranh, không còn phải nghe tiếng kèn thúc quân nữa, 
chẳng còn lo thiếu thốn bánh ăn : chính đó mới là nơi 
chúng tôi cư ngụ",15 thì, hãy nghe lời Đức Chúa, hỡi 
những người Giuđa còn sót lại : Đức Chúa các đạo 
binh,  Thiên  Chúa  Ítraen,  phán  thế  này  :  Nếu  các 
ngươi cứ nhất định lên đường đi tới Aicập và trú ngụ 
tại đó,16 thì lưỡi gươm các ngươi vẫn sợ sẽ đón chờ 
các ngươi ở đó, trên đất Aicập, và nạn đói các ngươi 
vẫn ái ngại sẽ theo sát các ngươi ở đó, bên Aicập : 
chính tại đó, các ngươi sẽ phải chết ! 

43 4 Thế là ông Giôkhanan con ông Carêác và toàn 
thể các vị  chỉ  huy quân đội cũng như toàn dân đã 
không chịu vâng nghe tiếng Đức Chúa bảo ở lại xứ 
Giuđa.5 Ông Giôkhanan con ông Carêác và toàn thể 
các vị chỉ huy quân đội đã đem tất cả những người 
Giuđa còn sót lại, những người đã trở về đất Giuđa từ 
khắp mọi dân họ bị xua đến,6 đó là đàn ông, đàn bà, 
con  trẻ,  các  con  gái  của  vua  và  mọi  người  mà 
Nơvudácađan đã giao phó cho ông Gơđangia con ông 
Akhicam cháu ông Saphan, kể cả ngôn sứ Giêrêmia 
lẫn ông Barúc con ông Nêrigia.7 Vậy họ đã sang đến 
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Aicập bởi vì họ không vâng nghe tiếng Đức Chúa. Họ 
đến tận Tácpankhết.

Xướng đáp Gr 42,2 ; Ac 5,3
X Xin ông cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông 
cho chúng tôi và cho tất cả những người còn lại đây :
* Chúng tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn 
nhiều nữa. 
Đ Chúng tôi mồ côi cha, mẹ chúng tôi goá bụa. *

Bài đọc 2 
Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các 
mối phúc.

Ai có lòng trong sạch thì được Thiên Chúa hứa ban 
phúc nhìn thấy Người. Đó là điều phải lẽ. Quả vậy, 
con mắt vẩn đục không thể nhìn thấy vẻ huy hoàng 
của ánh sáng chân thật, và điều là niềm vui của những 
tâm hồn trong sạch thì lại là hình phạt cho những tâm 
hồn nhơ bẩn. Vậy, đừng để cho những sự phù phiếm 
thế gian làm cho ra tối tăm mù mịt, và phải thanh tẩy 
tâm hồn cho sạch mọi thứ cáu nhơ gian ác, hầu được 
yên hàn chiêm ngưỡng Thiên Chúa cao sang. Nhưng 
ai cũng biết rằng, để đáng hưởng mối phúc ấy, thì mối 
phúc sau đây là cần thiết : Phúc thay ai xây dựng hoà 
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bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Anh em 
thân mến, phúc này không do một sự đồng tâm nhất 
trí  nào mà có,  nhưng sự bình an mà thánh Phaolô 
Tông Đồ nói tới : Anh em hãy sống sự bình an với 
Thiên Chúa, cũng như ngôn sứ Đavít nói :  Kẻ yêu 
luật Chúa hưởng bình an thư thái, chẳng còn lo gặp 
chướng ngại nào. 

Sự bình an đó, ngay cả những mối tình bằng hữu bền 
chặt nhất hay những sự đồng thanh tương ứng thâm 
sâu nhất cũng không thể đòi cho mình được quyền 
hưởng nếu không hợp với  ý  của  Thiên Chúa.  Con 
người mà tham lam bất chính, vào hùa với tội ác, toa 
rập với điều xấu xa, thì không đáng hưởng sự bình an 
đó. Lòng yêu thế gian không hợp với lòng mến Thiên 
Chúa.  Ai không tách khỏi  nổi  ham mê xác thịt  thì 
không thể hội nhập với đoàn con Thiên Chúa. Còn 
những ai lòng luôn kết hợp với Thiên Chúa thì lo giữ 
gìn sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, nhờ mối dây 
bình an liên kết ; họ sẽ không bao giờ trật xa luật đời 
đời vì họ luôn tin tưởng cầu xin : Nguyện ý Cha thể 
hiện dưới dất cũng như trên trời. 

Đó  là  những  kẻ  xây  dựng  hoà  bình,  những  người 
đồng tâm nhất trí với nhau trong mối hoà hợp thánh 
thiện. Muôn đời họ phải được gọi là con cái Thiên 
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Chúa,  đồng  thừa  tự  với  Đức  Kitô.  Lòng  yêu  mến 
Thiên Chúa và yêu mến tha nhân làm cho họ đáng 
được hưởng điều này là không còn cảm thấy bị chống 
đối hay gặp phải cớ vấp phạm nào. Nhưng sau khi đã 
chiến đấu chống lại mọi cơn cám dỗ, họ được nghỉ 
ngơi trong sự bình an vô cùng thanh thản của Thiên 
Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta, Đấng 
hằng sống và hiển trị  cùng với Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp x. Is 38,2 ; 1 Ga 2,6 ; 5,3 ; 2,5
X Ước gì chúng ta trung tín và thành tâm với Chúa là 
Thiên Chúa chúng ta.
* đi theo đường lối Người, tuân giữ các lệnh Người 
truyền dạy.
Đ Tình yêu Thiên Chúa đã thực sự tới mức hoàn hảo 
nơi tất cả những ai *

Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Kb 1,1 – 2,4
Lời cầu xin khi gặp tai hoạ 
Ai trung thành với Giao ước mà không nhìn chiến 
thắng của quân xâm lược Canđê như chiến thắng của 
sự dữ, làm cho kế hoạch của Thiên Chúa phải thất bại 
? Nhưng Chúa đã mặc khải cho ngôn sứ của Người ý 
nghĩa sâu xa của thử thách : Nếu dân Chúa nhất mực 
trung thành, thì Người sẽ quay trở lại mà thi ân giáng 
phúc.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khabacúc. 
1 Lời sấm ngôn sứ Khabacúc đã nhận được qua thị 
kiến.
2 Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà 
Ngài chẳng đoái nghe, con la lên : "Bạo tàn ! " mà 
Ngài không cứu vớt ?
3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn 
Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau ? Trước mắt con, 
toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy 
tranh chấp và cãi cọ.
4 Vì thế, Luật không được tuân giữ, công lý chẳng 
còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công 
chính nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ.



MỤC LỤC

5 Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc, hãy kinh ngạc 
sững sờ, vì chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một 
việc, một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể 
lại.
6 Này Ta khiến cho dân Canđê nổi lên, một dân hung 
hăng tàn bạo ; nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông 
để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình.
7 Nó thật là đáng kinh đáng sợ nó dùng sức mạnh mà 
áp đặt công lý và oai phong.
8 Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng 
nhanh nhẹn hơn sói ban chiều ; kỵ mã của nó từ xa 
phóng tới, bay nhanh như phượng hoàng lao xuống 
bắt mồi.
9 Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá, mặt hầm hầm 
như thể gió đông, gom tù binh tựa hồ đống cát.
10 Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh 
nên trò cười. Nó coi thường mọi thành trì kiên cố và 
đắp ụ đánh chiếm các thành.
11 Bấy giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi. Tội 
của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh.
12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên 
Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng Bất Tử 
sao ? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã 
đặt dân ấy lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để 
thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.
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13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu 
được điều gian ác,  Ngài  không thể nhìn xem cảnh 
khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, 
sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt trửng người 
chính trực hơn mình ?
14 Ngài xử với con người như với cá biển, như côn 
trùng không người trông coi.
15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó 
quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.
16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. 
Chính nhờ những thứ ấy nó được những phần ăn béo 
bở và lương thực dồi dào.
17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát 
các dân tộc chẳng một chút xót thương.
1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ 
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì và đáp lại 
nỗi bất bình của tôi ra sao !
2 ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi : "Hãy viết lại thị 
kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi 
chảy.
3 Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó 
đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm 
cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì 
thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.
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4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã 
gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng 
thành tín của mình."

Xướng đáp St 10,3738.39
X Chỉ còn ít lâu nữa, chỉ một ít nữa thôi, Đấng phải 
đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn.
* Người công chính sẽ được sống nhờ lòng tin.
Đ Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người 
bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có 
lòng tin để bảo toàn sự sống của mình. *

Bài đọc 2 
Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, canh chừng Người nói với 
tôi điều gì 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.

Bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng. Nhân lúc đề cập đến 
mầu nhiệm ăn thân mình Người, Người khuyên các 
môn  đệ  phải  hiệp  thông  với  cuộc  thương khó  của 
Người. Lúc đó, theo Tin Mừng, có mấy kẻ nói : Lời 
này cứng cỏi quá, và vì vậy, họ bỏ không theo Người 
nữa. Khi Người hỏi các môn đệ có bỏ đi không, các 
ông đã trả lời : Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết 
đến cùng ai,  vì  Thầy mới có những lời đem lại  sự 
sống đời đời. 
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Thưa anh em, tôi cũng xin nói với anh em là cho tới 
ngày hôm nay, đối với một số người, rõ ràng lời Chúa 
Giêsu nói vẫn là thần khí và là sự sống, nên họ đi theo 
Người. Còn đối với những kẻ khác, những lời đó xem 
ra cứng cỏi, và họ tìm sự an ủi thảm hại ở những nơi 
khác,. Quả thật, Đấng khôn ngoan đã lên tiếng ở các 
quảng trường, nghĩa là trên con đường rộng rãi thênh 
thang đưa tới sự chết, để kêu gọi những ai đang dấn 
bước trên con đường ấy, hãy quay gót trở về. 

Cuối cùng, thánh vịnh nói : Suốt bốn mươi năm, dòng 
giống này làm Ta chán ngán. Ta đã nói : Đây là dân 
tâm hồn lầm lạc, và trong một thánh vịnh khác : Một 
lần Thiên Chúa phán dạy. Phải một lần, nhưng nói 
luôn không ngừng. Thật thế, Chúa chỉ nói một lần, 
mà lời của Người không gián đoạn, nhưng liên tục và 
vĩnh cửu. Người kêu gọi những kẻ tội lỗi hồi tâm ; 
Người vạch cho họ thấy sự lầm lạc của tâm hồn họ, 
bởi vì chính Người ngự ở đó. Chính tại đó, Người lên 
tiếng nói để thực hiện điều Người đã dạy dỗ qua vị 
Ngôn Sứ : Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem. 

Thưa anh em,  anh em xem lời  khuyên nhủ của  vị 
Ngôn Sứ bổ ích cho chúng ta dường nào, để nếu hôm 
nay chúng ta nghe tiếng Người, chúng ta đừng cứng 
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lòng. Trong Tin Mừng, anh em cũng đọc thấy những 
lời giống như trong Sách Ngôn Sứ. Quả vậy, trong 
Tin Mừng, Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. 
Và  trong  Thánh  Vịnh,  vua  Đavít  cũng  nói  :  Dân 
Người  chắc chắn là dân của Chúa  đoàn chiên Người 
dẫn dắt. Ngày hôm nay, nếu anh em nghe tiếng Chúa, 
anh em đừng cứng lòng. 

Cuối cùng, bạn hãy nghe ngôn sứ Khabacúc nói : làm 
sao ông không che giấu lời khiển trách của Chúa, mà 
còn chú tâm suy đi nghĩ lại lời đó. Quả vậy, ông nói : 
Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ, 
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì, và tôi phải 
trả lời làm sao cho Đấng hạch hỏi tôi. Vậy thưa anh 
em, tôi xin anh em, chúng ta hãy đứng trên chòi canh 
của mình, vì đây là thời chiến đấu. 

Chúng ta hãy trở về với lòng của mình là nơi Thiên 
Chúa ngự, mà ăn ở cho thẳng thắn và khôn ngoan, 
nhưng đừng đặt  tin  tưởng vào cách ăn ở đó,  cũng 
đừng dựa vào chòi canh mỏng mảnh là sự canh gác 
của mình.

Xướng đáp Tv 17(18),23 ; 18 (19),9 ; 1 Ga 2,5
X Mọi  quyết  định của  Chúa luôn ở trước mặt  tôi, 
thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.
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* Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thằng, làm hoan hỷ 
cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho 
đôi mắt rạng ngời.
Đ Hễ ai giữ lời Thiên Chúa dạy, thì nơi người ấy tình 
yêu Thiên Chúa đã thực sự tới mức hoàn hảo. *
Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Kb 2,520
Quân áp bức bị chúc dữ 
Dưới bàn tay của Thiên Chúa, người áp bức có thể 
đóng vai người thi hành công lý đối với dân đắc tội. 
nhưng rồi ra, chính người áp bức cũng sẽ bị trừng trị 
thôi. Đó là xác tín và hy vọng của ngôn sứ cũng như 
của chúng ta, khi chung quanh chúng ta, mọi sự có vẻ 
như sụp đổ hết rồi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khabacúc. 

5 Quả thật,  thứ rượu ấy đưa tới  phản bội,  kẻ ngạo 
mạn ấy chẳng đạt thành công. Nó toác họng ra như 
âm phủ, nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê. Nó 
quy tụ mọi dân đến bên cạnh, tập hợp mọi nước tới 
quanh mình.

6 Nhưng tất  cả  các dân đó lại  chẳng ví  von châm 
chọc, chẳng đặt vè chế nhạo nó sao ? Chúng nói : 
Khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình 
cho mãi tới khi nao ? Khốn thay kẻ giữ đầy mình của 
người ta cầm cố !
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7 Nào các kẻ cho ngươi vay mượn lại chẳng bất thình 
lình  đứng  lên,  các  kẻ  hối  lộ  ngươi  lại  không  tỉnh 
ngộ ? Bấy giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng.

8 Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc, nên 
những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi, vì ngươi đã đổ 
máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và 
mọi dân cư trong thành.

9  Khốn thay  kẻ  gian  tham bớt  xén,  chiếm của  bất 
công cho nhà mình, để làm tổ cho mình trên cao hầu 
thoát khỏi tai hoạ.

10 Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho 
nhà mình, ngươi tiêu huỷ nhiều dân nên thành người 
đắc tội,

11 vì đá chân tường cũng phải kêu lên và đòn tay gỗ 
sẽ trả lời cho nó.

12 Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành, lấy bất 
công dựng phố.

13 Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu, các nước 
kiệt quệ mà chẳng được ích gì, đó chẳng phải là do 
Đức Chúa các đạo binh sao ?
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14 Quả thật,  sự hiểu biết  Đức Chúa quang vinh sẽ 
tràn ngập cõi đất cũng như nước lấp đầy lòng biển.

15 Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình,  kẻ 
pha chất  độc  làm cho nó say sưa,  để  thấy  nó trần 
truồng.

16 Ngươi  đã thấm nhục nhã,  chứ không phải  vinh 
quang. Đến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của 
quý ra. Đức Chúa sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh 
nộ, nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi.

17 Quả thật,  bạo lực ở Libăng sẽ bao phủ lấy thân 
ngươi. Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng, 
vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại, đã tàn phá 
thành thị đất đai và dân cư trong thành.

18 Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra 
nó ? Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà 
người thợ phải tin để làm ra những tượng câm nín ?

19 Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ : "Chỗi dậy đi ! " và 
nói với hòn đá câm lặng : "Thức dậy nào ! " Nó có thể 
dạy được chi ? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc, 
nhưng không một chút sinh khí nơi mình.
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20 Còn Đức Chúa, Người ngự trong thánh điện, toàn 
thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người !

Xướng đáp Rm 2,12 ; 3,23 ; 11,32
X Những người không biết luật Môsê mà cứ phạm 
tội,  thì  sẽ bị  diệt  vong, nhưng không phải là  chiếu 
theo luật đó. Còn những người biết luật Môsê mà cứ 
phạm tội, thì sẽ bị xét xử theo Luật đó.
* Mọi người đã phạm tội, và bị tước mất vinh quang 
Thiên Chúa.
Đ  Thiên  Chúa  đã  giam  hãm  mọi  người  trong  tội 
không vâng phục, để thương xót mọi người *

Bài đọc 2 
Các bậc thang chiêm niệm 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.

Chúng ta hãy đứng gác trên tường luỹ, hãy hết sức 
dựa vào tảng đá vô cùng vững chắc là Chúa Giêsu 
Kitô, như có lời chép : Người đặt chân tôi đứng trên 
tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Vậy một khi 
được đặt vững vàng như thế, chúng ta ngắm nhìn để 
xem Người nói gì với chúng ta, và chúng ta phải trả 
lời thế nào cho Đấng hạch hỏi chúng ta. 
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Anh em thân mến, bậc thứ nhất của chiêm niệm là 
không ngừng suy xét xem Chúa muốn gì, điều gì làm 
Người vừa ý và điều gì được Người chấp nhận. Vì tất 
cả chúng ta đã làm những điều xúc phạm đến Chúa, 
vì những điều kiêu hãnh của chúng ta đối nghịch với 
thánh ý Người,  không thể liên kết  cũng chẳng hoà 
hợp được, nên chúng ta phải hạ mình xuống dưới bàn 
tay  uy quyền của Thiên Chúa Tối  Cao ;  hãy lo  tỏ 
mình ra là những kẻ khốn nạn để Người thấy mà động 
lòng trắc ẩn ; hãy nói : Lạy Chúa, xin chữa lành con, 
để con được chữa lành, xin cứu con để con được cứu 
thoát. Và : Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành 
con, quả thật con đắc tội với Ngài. 

Quả vậy, khi suy gẫm những điều như thế, con mắt 
linh hồn được nên trong sạch, tâm trí chúng ta không 
còn nặng trĩu đắng cay nữa, mà được tràn đầy hoan 
lạc trong Thần Khí của Chúa. Bấy giờ chúng ta không 
còn xét xem đâu là ý Chúa đối với chúng ta, nhưng 
chỉ còn xét xem đâu là ý Chúa mà thôi. 

Quả thật, sự sống ở trong tay Chúa. Trong hết mọi sự, 
không có gì hữu ích và thuận lợi cho chúng ta hơn là 
điều hợp ý Chúa.  Chúng ta  không được phép hoài 
nghi điều này. Vì vậy, chúng ta lo duy trì sự sống cho 
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linh  hồn mình  bao nhiêu,  thì  cũng phải  hết  sức lo 
đừng trệch xa ý Chúa bấy nhiêu. 

Rồi khi chúng ta tiến được đôi chút trên con đường 
luyện tập thiêng liêng, nhờ đi theo Thánh Thần, Đấng 
thấu  suốt  cả  những  sự  cao  siêu  của  Thiên  Chúa, 
chúng ta hãy nghiệm xem Chúa ngọt ngào biết mấy, 
chính Người tốt lành dường bao. Cùng với vị Ngôn 
Sứ, chúng ta hãy cầu xin cho mình thấy được ý Chúa 
và viếng thăm không phải linh hồn chúng ta, nhưng 
đền thờ của Người mà nói lên rằng : Tâm hồn con 
chìm sâu trong phiền muộn, nên con tưởng nhớ đến 
Ngài. 

Toàn bộ đời sống thiêng liêng thu gọn lại trong hai 
yếu tố này : một là khi nhìn vào mình, chúng ta lo 
buồn xao xuyền cho phần rỗi của mình ; hai là khi 
nghĩ đến những sự thuộc về Chúa, chúng ta lấy làm 
an ủi vì được Thánh Thần ban cho niềm vui :  một 
đàng sợ hãi và thấy mình hèn mọn, một đàng chúng ta 
cậy trông và mến yêu. 

Xướng đáp Tv 110 (111),10 ; Kn 6,19 ; 19,18
X Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt 
thay kẻ thực hành như vậy..
* Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.



MỤC LỤC

Đ Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ luật Người. Khôn 
ngoan là biết kính sợ Thiên Chúa. *

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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Dẫn vào sách Ai ca 
Trong thời lưu đày tại Baben, những người Do Thái  
còn ở lại trong xứ có thói quen cử hành nghi lễ sám 
hối để nhớ lại những giờ phút đau thương nhất họ đã  
trải qua. Hình như khúc Ai ca đã ra đời trong bối  
cảnh đó. Thi nhân ca hát lòng thương cảm vô biên  
đối với Thành Thánh bị vây hãm, đói kém, và cuối  
cùng bị phá huỷ. Đây không chỉ là những kỷ niệm mà  
thôi. Giá trị tôn giáo thật của những vần thơ này ở  
ngay trong nhận thức sâu xa về tội lỗi, nhận thức đã  
gây cảm hứng cho thi nhân. Lời rao giảng của các  
ngôn sứ bắt đầu đem lại hoa trái, dù thái độ buông  
xuôi của những người tin vào số phận có phần nào  
gây cản trở cho những ai đang cố gắng trở về với  
Chúa : Gặp thử thách mà chấp nhận ý Thiên Chúa  
chứ không chống lại, không mất niềm hy vọng như ta  
có thể thấy qua những lời cầu xin tha thiết, thì cũng  
đã tốt rồi.
Vấn đề hôm nay, chẳng phải là số phận Giêrusalem  
đang bị đe doạ, nhưng như thánh Phaolô nói, dưới  
sức mạnh của sự dữ, muôn loài thọ tạo đang quằn  
quại rên siết,  đợi chờ con Thiên Chúa trở lại vinh  
quang thực hiện ơn giải thoát vĩnh viễn. Chính vì thế  
mà truyền thống mới sử dụng các vần thờ này khi cử  
hành cuộc thương khó của Chúa. Khi đọc lại những  
vần thơ này, hay đúng hơn, khi dùng để cầu nguyện  
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như những thánh vịnh,  chúng ta dễ dàng nghĩ đến  
triều đại của Thiên Chúa mà chúng ta đang hết lòng  
trông đợi.
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Ac 1,112.1820
Khóc thương thành thánh hoang tàn 
Giêrusalem thú  tội  với  Chúa,  nhìn  nhận  hình  phạt 
mình đang chịu là đích đáng. Chấp nhận sự thật là 
khởi đầu của mọi cuộc trở lại.
Lời Chúa trong sách Ai Ca. 

1 Làm sao Đô Thị dân đông đúc lại ngồi trơ, tủi nhục 
một mình ! Xưa lệnh bà giữa muôn dân nước, nay 
khác chi quả phụ tội tình. Bà nữ chúa đứng đầu các 
tỉnh đã trở thành một kẻ khổ sai.

2 Tỉ ti nàng khóc suốt đêm dài,suối lệ đắng cay tràn 
đôi má ; chẳng thấy kẻ nào đến ủi an trong số những 
người yêu thuở trước. Bạn hữu thân tình nay bội ước, 
thành ra cả một lũ địch thù.

3 Bị lưu đày, Giuđa cực khổ,phải làm tôi nhuốc hổ vô 
cùng. Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống, nàng 
chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi. Mọi kẻ rượt theo 
nàng đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm.

4 Đường phố Xion đượm màu tang tóc, chẳng còn ai 
trẩy  lễ  lên  đền.  Cổng  thành  vắng  lặng  không  một 
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bóng.  Tư tế  thở  than,  nữ  trinh  sầu  thảm,  cả  thành 
chìm ngập giữa đắng cay !

5 Quân áp bức nắm đầu cưỡi cổ, kẻ tử thù hớn hở 
sướng vui, vì ĐỨC CHÚA làm cho nàng cực khổ bởi 
tội nàng nhiều quá ; lũ con nàng bị quân áp bức đày 
đi xa.

6 Thiếu nữ Xion quả hết thời, vẻ rực rỡ huy hoàng 
không còn nữa. Thủ lãnh của nàng khác chi nai đói 
không  tìm  ra  đồng  cỏ.  Họ  kiệt  sức  bước  đi  trước 
những người xua đuổi.

7 Giêrusalem nhớ lại những ngày gian khổ và kiếp 
sống lang thang khi dân ngã gục, không người tiếp 
cứu, dưới bàn tay tàn bạo của quân thù. Quân áp bức 
thấy nàng sụp đổ, thì cười nhạo khinh chê.

8 Giêrusalem phạm quá nhiều tội lỗi, nên đã ra ô uế. 
Mọi kẻ xưa kia từng kính nể,  nay khinh mạn cười 
chê, vì thấy nàng loã thể. Ngay chính nàng cũng phải 
rên siết, cũng phải ngoảnh mặt đi.

9 Trên áo nàng, vết nhơ còn rành rành ra đó, mà nàng 
đâu nghĩ tới hậu vận đang chờ. Nàng sa cơ quá mức, 
không một kẻ ủi  an.  "Lạy Đức Chúa,  xin nhìn nỗi 
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nhục nhằn con phải chịu, vì kẻ thù đắc thắng dương 
oai."

10 Quân áp bức đưa tay vét  sạch các kho báu của 
nàng. Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại kéo 
nhau vào đền thánh.  Chúng là những kẻ Ngài cấm 
ngặt không được vào nơi công hội của Ngài.

11 Toàn dân rên rỉ đi tìm bánh, đổi kho tàng lấy một 
chút cầm hơi. "Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhìn rõ xem 
con đây tủi hổ biết chừng nào ! "

12 "Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem : 
Có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ Đức Chúa 
giáng trên tôi, khi Người nổi trận lôi đình mà trừng 
phạt.

17 Xion chìa đôi tay kêu cứu, mà không người an ủi. 
Đức Chúa ra lệnh cho thù địch : hãy tấn công Giacóp 
tư bề. Ngay cả với địch quân, Giêrusalem cũng trở 
thành ô uế.

18 "Đấng chính trực công minh là Đức Chúa, còn tôi, 
tôi chống lại lời Người. Nghe đi nào, mọi dân, mọi 
nước, và thấy cho nỗi khổ cực của tôi. Con cái tôi, 
thanh niên, thiếu nữ, bị bắt đi lưu đày.
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19 Tôi  ngỏ lời  kêu gọi  tình  nhân,  nhưng chúng là 
những tên lừa đảo. Tư tế và kỳ mục của tôi tắt thở 
trong thành nội khi đi tìm miếng bánh để cầm hơi.

20 Lạy Đức Chúa, xin hãy nhìn xem : giữa cảnh khốn 
cùng, ruột gan con đòi đoạn, trái tim con thổn thức 
bồi hồi. Con quả đã cứng đầu cứng cổ. Ngoài đường 
phố gươm đao thao túng, ở trong nhà thần chết hoành 
hành.

Xướng đáp x. G 16,17 ; x. Ac 1,16.18.12
X Tôi khóc ròng khóc rã  nên cặp mắt  đỏ ngầu,  vì 
Đấng an ủi tôi đã lìa xa tôi. Hỡi tất cả các dân tộc, 
hãy nhìn xem :
* có nỗi đau khổ nào sánh được với nỗi đau tôi phải 
chịu !
Đ Hỡi tất cả những ai qua lại trên đường, xin để ý, xin 
hãy nhìn xem. *

Bài đọc 2 
Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi…. 
Trích  bài  giải  nghĩa  thánh  vịnh  của  thánh Bơrunô, 
linh mục.

Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả 
ái. Mảnh hồn này khao khát mòn mỏi mong tới được 
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khuôn viên đền vàng, nghĩa là tới Giêrusalem rộng 
lớn trên trời, là thành đô của Chúa.

Tác giả thánh vịnh giải thích tại sao ông khao khát tới 
khuôn viên Đền Chúa, và đây là lý do : Lạy Chúa Tể 
càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, phúc 
thay người  ở  trong Thánh Điện là  Giêrusalem trên 
trời.  Dường như ông muốn nói :  Ai lại  chẳng khát 
khao  đến  khuôn  viên  Đền  Chúa,  vì  Ngài  là  Thiên 
Chúa, nghĩa là Đấng Hoá Công, là Chúa Tể càn khôn, 
là Đức Vua và vì mọi người ở trong Thánh Điện đều 
được hạnh phúc ? Khuôn viên và Thánh Điện ở đây là 
một. Khi nói phúc thay là ông có ý bảo họ được hạnh 
phúc lớn lao đến chừng nào ! Và bởi đó, rõ ràng là họ 
hạnh phúc, vì họ được hát mừng Ngài, do lòng thành 
kính mến yêu ; họ hát mừng luôn luôn, nghĩa là muôn 
đời.  Quả  thật,  họ  không  hát  mừng  muôn  đời,  nếu 
không được hạnh phúc muôn đời. 

Hạnh phúc này, không ai tự mình đạt được, cho dù có 
đức cậy, đức tin và đức mến. Nhưng chỉ kẻ nào lấy 
Ngài làm sức mạnh mới được hạnh phúc, tức là kẻ đạt 
tới hạnh phúc ấy, nhờ từng bước tiến lên hạnh phúc, 
như họ đã quyết tâm. Nói như thế nghĩa là chỉ được 
kể là đạt tới hạnh phúc, kẻ nào được ơn Ngài trợ giúp, 
khi  đã  quyết  tâm tiến  lên  hạnh phúc đó,  nhờ từng 
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bước thực hành các nhân đức và các việc thiện. Vì 
chẳng ai tự mình lên trời được, như Chúa quả quyết : 
Không ai đã lên trời  nghĩa là tự mình đi lên  ngoại trừ 
Con Người, Đấng ngự trên trời. 

Tôi nói là người ấy ấp ủ giấc mộng hành hương, khi 
còn ở trong thung lũng nước mắt, nghĩa là trên cõi đời 
này, một cõi thâm sâu đầy nước mắt đau thương sánh 
với cuộc đời ma hậu. Cuộc đời mai hậu sánh với cuộc 
đời này thì phải nói là ngọn núi đầy hoan lạc. 

Còn khi tác giả nói : Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức 
mạnh, thì người ta có thể nói : Chúa có phải là sức 
mạnh giúp đạt được điều đó không ? Ông trả lời thế 
này : Quả thật,  người hạnh phúc là người có Chúa 
làm sức mạnh vì Đấng lập pháp là Chúa Kitô, đã ban 
luật cho chúng ta, thì Người cũng là Đấng đang ban 
và luôn ban phúc lành là muôn vàn ân sủng, nhờ đó 
Người giáng phúc cho những kẻ thuộc về mình, nghĩa 
là nâng họ tới hạnh phúc. Nhờ các phúc lành đó, họ sẽ 
đi từ nhân đức này tới nhân đức khác mà tiến lên ; và 
trong tương lai  ở thành Xion trên trời,  họ sẽ  được 
nhìn  thấy  Chúa  Kitô.  Thần  các  thần,  nghĩa  là  vì 
Người là Thiên Chúa, nên Người cũng làm cho những 
kẻ thuộc về mình thông phần thần tính của Người. 
Nói cách khác, nơi chính những kẻ sống ở Xion. Thần 
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các thần, tức là Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ được nhìn 
thấy bằng con mắt thần thiêng. Nói như thế có nghĩa 
là tâm trí họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa ở nơi họ. Đấng 
mà ở đời này họ không thể nhìn thấy, vì Thiên Chúa 
sẽ là tất cả nơi mọi người.

Xướng đáp 1 Ga 3,23
X Hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng 
chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được hiển hiện.
* Chúng ta biết rằng : Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng 
ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng 
ta sẽ được thấy Người như vậy.
Đ Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì sẽ cố 
sống trong sạch như Người là Đấng trong sạch. *

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…



MỤC LỤC

THỨ SÁU

Bài đọc 1 Ac 3,133
Âm thầm khao khát ơn cứu độ 
Từ vực sâu khốn cùng, thi nhân ca hát niềm hy vọng : 
DÙ mọi  sự  xem ra  đã  mât,  ân  tình  của  Chúa vẫn 
chẳng hề vơi.  Trong dụ ngôn quen giọ là  đứa con 
phung phá, Đức Kitô gửi đến chúng ta một sứ điệp : 
Thiên Chúa chỉ chờ đợi nơi ta có một điều thôi,  là 
quay gót trở về.

Lời Chúa trong sách Ai Ca. 

1 Tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi 
giận dữ của Người.
2  Người  dẫn  tôi,  bắt  tôi  lần  bước,  trong  tối  tăm, 
không ánh sáng soi đường.
3 Suốt ngày Người ra tay hành hạ tôi đủ cách.
4 Da thịt tôi, Người khiến phải hao mòn, xương cốt 
tôi, Người làm cho rời rã.
5 Người đắp ụ nhằm tấn công tôi, vùi dập tôi trong 
cay đắng nhục nhằn.
6 Người nhốt tôi trong ngục tù tăm tối, như những kẻ 
đã chết tự ngàn xưa.
7 Người xây tường vây kín lấy tôi, tôi không sao trốn 
thoát. Xiềng xích tôi, Người làm cho thêm nặng.
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8  Tôi  kêu  la  cầu  cứu,  Người  cũng  bịt  miệng  tôi, 
không để tôi khẩn nguyện.
9 Người lấy đá hộc chận đường tôi, xoá lối đi khiến 
tôi phải lạc hướng.
10 Người là con báo rình rập tôi, là sư tử chờ mồi 
trong bóng tối.
11 Người để tôi lạc lối nhằm xé xác phanh thây, bỏ 
mặc tôi cô đơn tiều tuỵ.
12 Người giương nỏ nhắm tôi, tôi trở thành mục tiêu 
cho Người bắn.
13 Người rút tên trong ống bắn vào tạng phủ tôi.
14 Tôi nên trò cười  cho thiên hạ,  nên vè vãn suốt 
ngày họ nghêu ngao.
15 Người ép tôi nuốt cay ngậm đắng, rượu bồ hòn bắt 
uống cho say.
16 Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, xác tôi, Người vùi 
dập dưới đống tro.
17 Hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên mùi 
hạnh phúc rồi.
18 Tôi tự nhủ : cuộc sống của mình nay chấm dứt, hy 
vọng nơi Đức Chúa cũng tiêu tan.
19 Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con, và cuộc đời 
con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng.
20 Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng, khiến hồn con 
tiêu hao mòn mỏi.
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21 Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con 
vững dạ cậy trông :
22 Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương 
xót của Người mãi không vơi.
23 Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung 
tín của Người cao cả biết bao !
24 Tôi tự nhủ : " Đức Chúa là phần sản nghiệp của 
tôi, vì thế nơi Người, tôi trông cậy."
25 Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết 
lòng tìm kiếm Chúa.
26 Biết thinh lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của 
Đức Chúa, đó là một điều hay.
27 Cũng là một điều hay cho người nào phải mang 
ách từ khi còn trẻ.
28 Khi chính Chúa bắt nó phải mang, nó hãy cứ ngồi 
im lặng một mình,
29 cứ đặt miệng nó trong bụi đất  may ra còn chút hy 
vọng nào chăng 
30 nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy 
nỗi nhuốc nhơ.
31 Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi :
32 có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn 
từ bi cao cả ;
33  có  hạ  nhục  và  làm  khổ  người  ta,  Người  cũng 
chẳng vui vẻ gì.
Xướng đáp x. Ac 2,52.54.56.57.58 ; Cv 21,13
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X Lạy Chúa, những người thù ghét con vô cớ đuổi 
xua con như thể đuổi chim. Con thốt lên : Chết mất ! 
và Ngài đã nghe tiếng con van nài.
* Lạy Đấng cứu chuộc con, Ngài đã phán : Đừng sợ 
hãi ! Và chính Ngài đã biện hộ cho con.
Đ Tôi  sẵn sàng không những chịu  trói,  nhưng còn 
chịu chết nữa vì danh Chúa Giêsu. *

Bài đọc 2 
Chúa Giêsu không muốn tha tội mà không qua Hội 
Thánh
Trích bài giảng của chân phúc Ixaác, viện phụ đan 
viện Ngôi Sao. 

Có hai điều chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa : 
đó là vinh dự nghe thú tội và quyền tha thứ. Vì chỉ có 
một  mình  Thiên Chúa mới  tha  tội,  và  vì  thế,  phải 
xưng tội với Người. Nhưng khi Đấng Toàn Năng kết 
hôn với người yếu đuối, Đắng cao cả với kẻ thấp hèn, 
thì Người đã làm cho nữ tỳ trở thành hoàng hậu, kẻ ở 
đàng sau dưới chân Người,  Người đã đưa lên ngồi 
bên  cạnh.  Nàng  từ  cạnh  sườn  Người  mà  ra,  nên 
Người đã cưới lấy nàng. Mọi sự của Chúa Cha là của 
Chúa Con, vì cả hai là một theo bản tính. Cũng thế, 
mọi sự của Hôn Phu, Hôn Phu cũng chia sẻ với Hôn 
Thê, và mọi sự của Hôn Thê thì Hôn Phu cũng chia sẻ 
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với Hôn Thê. Hôn Thê đó là Hội Thánh mà Hôn Phu 
là Đức Kitô. Khi kêu cầu cho Hôn Thê, Chúa Con đã 
thưa cùng Chúa Cha : Con muốn rằng, cũng như thể 
con với Cha là một, thì xin cho họ được nên một với 
chúng ta.

Hôn Phu cùng một bản tính với Chúa Cha, và đã nên 
một  với  Hôn  Thê.  Những  gì  Người  thấy  khác  lạ 
không thuộc về Hôn thê, thì Người loại bỏ, đóng đinh 
vào thập giá. Tội của Hôn Thê, Người mang lấy lên 
cây gỗ mà huỷ đi. Cái gì thuộc bản tính tự nhiên và là 
của riêng Hôn Thê thì Người nhận lấy và mặc vào 
thân ; còn cái gì thuộc về của riêng mình và thuộc về 
Thiên Chúa, thì Người mang đến cho. Cái gì của ma 
quỷ thì Người loại bỏ, cái gì của con người thì Người 
nhận lấy và cái gì của Thiên Chúa thì Người mang 
đến cho. Bởi vậy, những gì thuộc Hôn Thê, thì cũng 
là  của Hôn Phu ;  vì  thế,  Đấng không phạm tội  và 
miệng lưỡi không có gì gian dối, đã nói : Lạy Chúa, 
xin đoái thương con, này con đang kiệt sức. Như thế, 
Đấng mang tật nguyền của Hôn Thê thì cũng khóc 
với Hôn Thê, và mọi sự của Hôn Phu đều là của Hôn 
Thê. Do đó, Hôn Thê được vinh dự nghe thú tội, và 
có quyền tha thứ ; nên phải nói lời này : Hãy đi trình 
diện tư tế. 
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Vậy Hội Thánh không thể tha tội nào mà không có 
Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng không muốn tha tội nào 
mà không có Hội Thánh. Hội Thánh chỉ có thể tha tội 
cho kẻ sám hối, nghĩa là “cho kẻ đã được Chúa Kitô 
đụng  tới”.  Kẻ  khinh  dể  Hội  Thánh  thì  Chúa  Kitô 
không nhìn  nhận là  được tha  tội.  Vậy sự gì  Thiên 
Chúa đã phối hợp, người phàm không được phân ly. 
Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Chúa 
Kitô và Hội Thánh. 

Bạn đừng tách đầu ra khỏi thân, kẻo Chúa Kitô không 
toàn vẹn. Quả vậy, chẳng bao giờ có Chúa Kitô toàn 
vẹn, nếu không có Hội Thánh, cũng như không bao 
giờ có Hội Thánh toàn vẹn, nếu không có Chúa Kitô. 
Chúa Kitô toàn thể và trọn vẹn gồm đầu và thân. Vì 
thế, Người nói : Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con 
Người, Đấng ngự trên trời. Đây là con người duy nhất 
thứ tha tội lỗi.

Xướng đáp Ga 17,20.21.22.18
X Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong 
con và  con ở trong  Cha.  Con đã  ban cho họ vinh 
quang mà Cha đã ban cho con,
* để họ được nên một như chúng ta là một.
Đ Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai 
họ đến thế gian. *
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Ac 5,122
Tha thiết nài xin ơn cứu độ 
Đối với người Giuđa, sống thân phận tù đày tại Baben 
hay tại chính quê hương mình, không chỉ có nghĩa là 
thấy mọi niềm hy vọng tiêu tan, nhưng còn là chịu nỗi 
thống khổ triền  miên  của những người  cùng khốn, 
ngày  ngày  bị  hạ  nhục.  Nhưng chính nỗi  lầm than, 
khốn  cùng  này  lại  là  nền  tảng  niềm  hy  vọng  của 
Ítraen.  Làm sao Thiên Chúa để cho con cái  Người 
sống thế này mãi mãi ?

Lời Chúa trong sách Ai Ca. 
1 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho : chúng con khổ 
cực biết chừng nào. Xin đưa mắt nhìn xem nỗi nhục 
nhằn chúng con phải chịu.
2 Sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều, nhà cửa 
chúng con lại thuộc về kẻ khác.
3 Chúng con mồ côi cha mẹ chúng con goá bụa.
4 Đến như nước uống còn phải trả tiền, củi để đun 
cũng phải mua mới có.
5 Chúng con bị săn đuổi, cổ đeo gông nặng nề, xác 
thân rời rã mà chẳng được nghỉ ngơi.
6  Chúng  con  ngửa  tay  xin  Aicập,  chờ  Átsua  cho 
miếng bánh độ thân.
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7  Cha  ông  chúng  con  phạm  tội,  nhưng  đã  khuất, 
chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên.
8  Đám  tôi  đòi  thống  trị  chúng  con,  chẳng  ai  cứu 
chúng con khỏi tay chúng.
9 Chúng con đánh liều vào hoang địa, bất chấp lưỡi 
gươm, kiếm bánh về.
10 Da thịt nóng ran như lò lửa, bụng dạ cồn cào vì 
cơn đói.
11 Tại Xion, chúng hãm hiếp đàn bà, trong các thành 
Giuđa, chúng làm nhục trinh nữ.
12 Chúng tra tay treo cổ các thủ lãnh chúng con, hàng 
kỳ mục, chúng chẳng thèm kiêng nể.
13 Đám thanh niên phải khiêng cối đá, còn thiếu niên 
lảo đảo dưới khối gỗ nặng nề.
14 Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục, thanh niên 
hết đàn ca xướng hát.
15 Tim chúng con hết rạo rực niềm vui, tang tóc sầu 
thương thay thế cho vũ điệu.
16 Triều thiên đội đầu nay đã rớt, khốn thân chúng 
con : chúng con đã lỗi phạm đến Ngài.
17 Hỏi vì đâu mà lòng chúng con sầu muộn, vì đâu 
mắt chúng con mù tối ?
18 Âu cũng vì núi Xion vắng lặng điêu tàn, trở thành 
nơi cho sói rừng lảng vảng.
19 Còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài muôn đời tồn tại, 
vương quyền Ngài bền vững thiên thu.
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20 Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi, đành bỏ 
mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài ?
21 Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Đức Chúa, để 
chúng con trở về. Xin đổi mới cuộc đời chúng con 
cho được như thời xa xưa ấy.
22 Hay Ngài đã thực sự ruồng rẫy chúng con, đã giận 
chúng con hết mức rồi ?

Xướng đáp Ac 5, 19.2021 ; Mt 8,25
X Lạy Đức Chúa, Ngài tồn tại muôn đời. Sao Ngài 
đành quên chúng con mãi mãi ?
* Xin đưa chúng con về với Ngài, để chúng con trở 
về.
Đ Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất ! 
*

Bài đọc 2 
Xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa 
xưa ấy 
Trích bài giảng của thánh Athanaxiô, giám mục.

Ngôi Lời là Thiên Chúa và là Lời của Chúa Cha tốt 
lành  vô  cùng  đã  không  bỏ  mặc  cho  bản  tính  loài 
người chìm sâu trong hư hỏng, nên đã hiến chính bản 
thân để tiêu diệt sự chết như án phạt họ đã mắc phải, 
và đã dùng đạo lý của mình mà sửa trị tính lơ là của 
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họ, lại dùng sức mạnh và quyền năng mà phục hồi tất 
cả những gì trước kia đã thuộc về loài người. 

Dựa vào thế giá của các nhà thần học, cũng là môn đệ 
của Chúa Cứu Thế, ai đọc tác phẩm của những vị đó 
cũng đều xác nhận những điều nói trên.  Các vị  đó 
nói : Tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì 
chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho 
mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết 
thay cho mọi người, để những ai đang sống, không 
còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã 
chết và sống lại vì mình. Và một câu khác : Nhưng 
con người đã bị thua kém các thiên thần trong một 
thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa 
ban vinh quang, danh dự và mũ triều thiên, bởi vì đã 
cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. 
Tiếp đó, tác giả cho thấy lý do tại sao Thiên Chúa 
Ngôi  Lời   chứ không phải  ai  khác   trở  nên người 
phàm : Quả thế, chính vì Thiên Chúa là nguồn gốc và 
cùng đích mọi loài, muốn đưa muôn vàn con cái đến 
vinh quang, nên đã làm một việc thích đáng, là cho 
Đức Kitô trải qua gian khổ mà thành vị lãnh đạo thập 
toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Qua những lời 
đó, tác giả muốn nói rằng nâng loài người sa ngã lên 
không phải là công việc của ai khác, mà là của Thiên 
Chúa Ngôi Lời, Đấng đã dựng nên họ từ ban đầu.
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Còn việc chính Ngôi Lời mặc lấy xác phàm để trở 
thành lễ vật hy sinh cho những kẻ mang xác phàm 
như mình, thì các vị đó cũng tuyên bố như sau : Như 
thế, vì con cái thì chung một huyết nhục, nên Đức 
Kitô cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái 
chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây 
ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thát những ai vì 
sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Quả 
thế, khi hiến thân xác mình, Người đã chấm dứt luật 
phạt  chúng ta  phải  chết,  và  khi  ban niềm hy vọng 
phục sinh, Người đã trở thành nguồn sống mới cho 
chúng ta.

Bởi vì trước kia sự chết đã nhận được sức mạnh từ 
loài người để hại loài người, thì nay nhờ Thiên Chúa 
Ngôi Lời nhập thể mà sự chết tan rã, và sự sống lại 
được hình thành, như vị Tông Đồ đầy Chúa Kitô nói : 
Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng 
nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, vì 
mọi người liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi 
người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên 
Chúa cho sống, và những lời khác tiếp theo. Thật vậy, 
chúng  ta  không  phải  chết  như  những  tên  tử  tội  ; 
nhưng như những người sẽ được vực dậy từ trong kẻ 
chết,  chúng ta  đợi  chờ sự  sống lại  chung của  mọi 
người, nghĩa là sự sống lại mà Thiên Chúa sẽ tỏ cho 
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chúng ta thấy khi đến thời đến buổi vì Người là tác 
giả và là Đấng ban cho.

Xướng đáp Rm 3,2325 ; 1 Cr 15,22
X Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh qunag 
Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân 
huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc 
thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.
* Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ 
máu mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những 
ai tin.
Đ Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, 
thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được 
Thiên Chúa cho sống. *

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận 
chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm 
đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Đức 
Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người 
tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. 
Chúng con cầu xin…
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TUẦN 24 TN
TUẦN 24 TN

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Dẫn vào sách ngôn sứ Êdêkien 
Sống cùng thời với ngôn sứ Giêrêmia, một phần cuộc  
đời tại Baben, giữa những người lưu đày, ngôn sứ  
Êdêkien làm công việc rao giảng. Cả hai đề cập đến  
những chủ đề giống nhau, nhưng Êdêkien có một tinh  
thần  khác.  Trước  hết,  theo bản tính  tự  nhiên,  ông  
không dấn thân như Giêrêmia, ông cũng ít mềm dẻo  
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hơn, có khuynh hướng ngăn ngừa hay kết án tội lỗi  
hơn là chuyển cầu cho tội nhân. Ông có một nhận  
thức bén nhạy về tính siêu việt của Thiên Chúa, về  
tầm mức nặng nề vô song của tội phạm đến Chúa. Do  
nền giáo dục,  ông gắn bó với  các  thể  chế–Dothái  
hơn, ông cũng không có được tinh thần phổ quát như  
Giêrêmia. Nếu ông cho Giao Ước đã lỗi thời vì tội lỗi  
của dân Chúa, thì ông không chỉ loan báo một Giao  
Ước mới trong Thần Khí, nhưng để tâm tiên liệu và  
loan báo những điều luật của Giao Ước này trong  
một não trạng thiên về luật pháp. Đây là một nhân tố  
quan trọng của thời hậu lưu đày. Được Thiên Chúa  
quan phòng dành riêng nhằm trực tiếp chuẩn bị cho  
thời gian sắp tới, bằng cách kêu mời người lưu đày  
ăn năn trở lại, Êdêki–en đánh dấu những bước tiến  
quyết định của nền thần học và của đời sống tôn giáo  
nói chung : đoạn tuyệt với mọi thứ niềm tin đã lỗi  
thời  (không  thể  gặp  Thiên  Chúa  ngoài  Đền  Thờ,  
trách nhiệm tập thể) và với những thể chế lạc hậu  
(nền quân chủ, chức tư tế của các thầy Lêvi ...), giảm  
đến mức thấp nhất mọi khâu trung gian giữa Thiên  
Chúa với  dân Người mà không phải là hàng tư tế  
(thuộc dòng tộc Aharon), ông bắc được nhịp cầu giữa  
tinh thần trọng luật độc đáo của ông với cách nhìn  
gần như theo kiểu thánh Phaolô sau này về kế hoạch  
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của Thiên Chúa, và cách thực hiện kế hoạch đó trong  
lịch sử. 
Nếu trong sách của ông những gì liên quan đến cơ  
cấu hàng tư tế đã lỗi thời, thì có nhiều chương còn  
giữ được tính thời sự hôm nay, chẳng hạn trước hết,  
cách  ông  nhận  thức  về  tội  lỗi  mà  ông  có  khuynh  
hướng  nhìn  như  một  vết  nhơ đáng  kinh  đáng  tởm 
trước mặt Thiên Chúa, hơn là dưới góc độ một hành  
vi phạm pháp ; hơn thế nữa, cách ông nhận thức về  
tính nhưng không của ơn cứu độ : con người không  
đáng hưởng ơn tha thứ.  chi  một  mình Thiên Chúa  
mới ban cho, bất chấp lẽ công bình hiểu theo nghĩa  
hẹp, khiến tội nhân phải xấu hổ thẹn thùng. Như thế,  
một phần quan trọng của sứ điệp Kitô giáo đã có  
khởi điểm ở nơi đây.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Ed 1,314.2228a

Thị kiến về xa giá của Đức Chúa 
Bị  lưu  đày  ở  Baben,  ngôn  sứ  chiêm ngưỡng  vinh 
quang Thiên Chúa trong một thị kiến. Đây là lần đầu 
tiên Thiên Chúa tỏ mình không phải tại Đền Thờ hay 
núi Xinai, Ítraen nhận ra rằng : Thiên Chúa ở khắp 
nơi,  và  Người  ở  đâu  thì  nơi  đó  cũng  là  nhà  của 
Người. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các dân tộc sẽ được 
mời gọi nhận biết Người. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 

3 Có lời Đức Chúa phán với tư tế Êdêkien, con ông 
Budi, trong xứ Canđê, bên bờ sông Cơva. Ở đó, tay 
Đức Chúa đặt trên ông.

4 Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc 
thổi đến ; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng 
chiếu toả chung quanh ; ở chính giữa như có một kim 
loại lấp lánh, ở chính giữa lửa.5 Ở chính giữa, có cái 
gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng : 
chúng trông giống như người ta.6 Mỗi sinh vật có bốn 
mặt và bốn cánh.7 Còn chân của chúng thì thẳng ; bàn 
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chân tựa bàn chân con bê, lấp lánh như đồng sáng 
loáng.8 Bên dưới cánh, có những bàn tay giống tay 
người quay về bốn phía ; mặt và cánh của bốn sinh 
vật  cũng  đều  như  thế.9  Cánh  của  chúng  giáp  vào 
nhau. Lúc đi, chúng không quay mặt vào nhau, nhưng 
cứ thẳng phía trước mặt mà tiến.10 Còn bộ mặt của 
chúng, thì chúng đều có mặt người, cả bốn đều có mặt 
sư tử bên phải, cả bốn đều có mặt bò rừng bên trái, cả 
bốn  đều  có  mặt  phượng  hoàng.11  Đó  là  mặt  của 
chúng. Còn cánh của chúng thì giương lên cao. Mỗi 
sinh vật có hai cánh giáp vào nhau và hai cánh khác 
phủ thân mình.12 Chúng cứ thẳng phía trước mặt mà 
đi, thần khí đẩy phía nào, chúng đi phía đó ; lúc đi 
chúng không quay mặt vào nhau. 

13 Ở giữa các sinh vật ấy, có cái gì giống như than 
hồng rực lửa, giống như ngọn đuốc, đang di chuyển 
giữa  các  sinh  vật.  Lửa phát  ra  ánh sáng và  từ  lửa 
phóng ra những tia chớp.14 Các sinh vật đi đi lại lại 
nhanh như chớp. 

22 Trên đầu mỗi sinh vật, có một cái vòm trông lấp 
lánh như pha lê che trên đầu ngay trên chúng.23 Dưới 
cái  vòm ấy,  cánh chúng  giương thẳng  ra,  cánh nọ 
chạm cánh kia ; mỗi sinh vật có hai cánh che phủ thân 
mình. 
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24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như 
tiếng  nước chảy  mạnh ;  như tiếng của  Đấng Toàn 
Năng, tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. 
Khi chúng dừng lại,  thì  cánh rủ xuống.25 Có tiếng 
vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng. 

26 Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì 
giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái 
gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng 
một người ở trên ngai đó, ở trên cao.27 Và tôi thấy có 
cái  gì  giống như kim loại  lấp lánh,  giống như một 
đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở 
lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi 
thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng 
chiếu toả chung quanh.28 Như hình cầu vồng xuất 
hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng 
chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì 
trông tựa vinh quang của Đức Chúa. 

Xướng đáp x. Ed 1,26 ; 3,12 ; Kh 5,13
X Tôi thấy trên cái gì tựa như cái ngai có cái gì trông 
như hình dáng một con người ; và tôi nghe có tiếng 
hò la vang dội từ tnên cao :
* Chúc tụng Đức Chúa vinh hiển trong nơi thánh của 
Người.
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Đ Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên 
lời  chúc  tụng  cùng danh dự,  vinh  quang và  quyền 
năng đến muôn đời muôn thuở. *

Bài đọc 2 
Chúng tôi vừa là Kitô hữu vừa là người đứng đầu 
Mở đầu bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử. 

Anh em thân mến, 
Đây không phải là lần đầu tiên anh em được nghe dạy 
rằng tất cả niềm hy vọng của chúng ta là ở nơi Chúa 
Kitô, chính Người là tất cả vinh quang đích thực và 
lành thánh của chúng ta. Anh em ở trong đoàn chiên 
của Đấng chăm sóc và nuôi dưỡng Ítraen. Nhưng bởi 
vì có những mục tử chỉ muốn người ta gọi mình là 
mục tử, mà không muốn chu toàn nhiệm vụ mục tử, 
nên chúng ta hãy duyệt xem Chúa nói gì với họ qua 
ngôn sứ Êdêkien. Anh em hãy chú ý nghe, chúng ta 
hãy nghe với tất cả lòng kính sợ. 

Có lời Đức chúa phán với tôi rằng : Hỡi con người, 
hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử Ítraen và nói với 
họ . Chúng ta vừa nghe đọc bài này, nên chúng tôi 
quyết định nói đôi điều với anh em. Chính Chúa sẽ 
giúp chúng tôi nói những điều chân thật, nếu chúng 
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tôi không nói theo ý mình. Vì nếu chúng tôi nói theo 
ý mình, thì chúng tôi chỉ là những mục tử chỉ nuôi 
mình chứ không phải nuôi chiên. Còn nếu chúng tôi 
nói những lời của Chúa, thì đó là chính Người nuôi 
anh em qua bất  cứ ai.  Đức Chúa là  Chúa Thượng 
phán thế này : Khốn cho các mục tử Ítraen, những kẻ 
chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải lo chăn 
dắt đàn chiên sao ? Nói cách khác, mục tử không nuôi 
mình mà nuôi chiên. Lý do khiến các mục tử đó bị 
khiển trách là nuôi chính mình chứ không phải nuôi 
chiên.  Những  kẻ  nuôi  chính  mình  là  ai  ?  Thánh 
Phaolô Tông Đồ nói về họ như sau : Ai nấy đều tìm 
lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Đức Kitô 
Giêsu.

Do lòng Chúa đoái thương, chứ không vì công trạng 
của chúng tôi, Chúa đã đặt chúng tôi ở cương vị này, 
một cương vị đòi phải trả lẽ nghiêm nhặt. Chúng tôi 
thấy có hai  điều cần phân biệt  rõ ràng :  Một đàng 
chúng tôi là Kitô hữu, một đàng chúng tôi là những 
người đứng đầu. Chúng tôi là Kitô hữu là vì mình, 
còn chúng tôi  là  người đứng đầu là vì  anh em. Là 
Kitô hữu, chúng tôi lo cho lợi ích của mình ; là người 
đứng dầu, chúng tôi chỉ lo cho lợi ích của anh em. 
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Có nhiều người là Kitô hữu mà không phải là người 
đứng đầu : họ đến với Thiên Chúa qua một con đường 
có khi dễ dàng hơn và có lẽ thuận lợi hơn, vì mang ít 
hành lý hơn. Còn chúng tôi, nguyên một chuyện là 
Kitô hữu, chúng tôi đã phải trả lẽ với Thiên Chúa về 
đời  sống  của  mình  rồi,  huống  chi  chúng  tôi  lại  là 
người đứng đầu, nên còn phải trả lẽ với Thiên Chúa 
về công việc quản lý của mình nữa.

Xướng đáp Tv 22,12.3
X Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn 
gì,
* trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Đ Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh 
dự của Người, *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
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Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Ed 2,8  3,11.1621
Ơn gọi của ngôn sứ Edêkien 

Sứ mạng người của Thiên Chúa phải chu toàn chẳng 
có gì là vui : gặp lúc thuận lợi hay không thì vẫn cứ 
phải tìm đến với một dân mình biết trước là bất tín bất 
trung, để loan báo cho họ biết kế hoạch phá huỷ và 
đổi mới của Thiên Chúa tình yêu. Muốn chu toàn sứ 
mạng nầy mà không nao núng, thì chỉ có một cách mà 
thôi là phải tự nuôi mình bằng chính Lời Chúa, đến 
nỗi chỉ làm một với Lời Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 

2 8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp 
nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy ! 
Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi."9 Tôi 
nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó 
cầm một cuộn sách10 rồi mở ra trước mặt tôi ; sách 
được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết 
những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu 
nguyền rủa." 
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3 1ĐỨC CHÚA phán với tôi :” Hỡi con người, thấy 
gì, cứ việc ăn ! Hãy ăn cuốn sách này, rồi đi nói với 
nhà Ítraen. “ 2Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn 
cuộn sách ấy. 3 Người lại  phán với tôi  :” Hỡi con 
người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đày dạ cuốn 
sách Ta ban cho ngươi đây. “ Tôi đã ăn cuộn sách, và 
nó ngọt như mật trong miệng tôi.

4 Bấy giờ Người phán với tôi :” Hỡi con người, hãy 
đi đến với nhà Istraen và nói với chúng những lời của 
Ta. 5 Bởi vì ngươi không được sai đến với một dân 
có ngôn ngữ tối tăm và miệng lưỡi khó nói, mà là đến 
với nhiều dân có ngôn ngữ tối tăm, miệng lưỡi khó 
nói, mà là đến với nhà Ítraen. 6 Không phải đến với 
nhiều dân có ngôn ngữ tối tăm, miệng lưỡi khó nói 
khiến ngươi không hiểu được lời chúng,  giả như Ta 
sai  ngươi  đến  với  chúng,  thì  chúng  đã  nghe  lời 
ngươi  !  7  Nhưng nhà  Ítraen  không muốn nghe lời 
ngươi, bởi vì chúng không muốn nghe lời Ta : quả 
thật cả nhà Ítraen đều mặt dày mày dạn, lòng chai dạ 
đá. 8 Này Ta sẽ làm cho mặt ngươi chai cứng giống 
như mặt  chúng, làm cho trán ngươi  chai cứng như 
trán chúng. Ta sẽ làm chi trán ngươi cứng như kim 
cương, cứng hơn đá. Nguoi đừng sợ chúng, có phải 
giáp mặt chúng cũng đừng khiếp, bởi vì chung là nòi 
phản loạn. “
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10 Người lại phán với tôi  :” Hỡi con người,  tất cả 
những lời Ta phán với ngươi, hãy ghi lòng tạc dạ avf 
nghe cho tỏ. 11 Rồi ngươi hãy đi đến với những kẻ 
lưu đày, đến với con cái dân ngươi và nói với chúng. 
Ngươi sẽ nói với chúng : " Đức Chúa là Chúa Thượng 
phán thế này", dù chúng nghe hay không. 

16 Vậy hết bảy ngày, có lời Đức Chúa phán với tôi 
rằng :17 "Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người 
canh gác cho nhà Ítraen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng 
Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.18 Nếu Ta 
phán với kẻ gian ác rằng : "Chắc chắn ngươi sẽ phải 
chết", và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, 
không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho 
nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì 
tội  lỗi  của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu 
nó.19 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà 
nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống xấu xa của 
nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó ; còn ngươi, ngươi 
sẽ cứu được mạng sống mình.20 Nếu như kẻ công 
chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất 
chính, thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó ; nó sẽ 
phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ 
phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ không còn 
nhớ đến việc công chính nó đã làm ; nhưng Ta sẽ đòi 
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ngươi đền nợ máu nó.21 Ngược lại, nếu ngươi đã báo 
cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó 
không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống, vì nó 
đã được báo cho biết ; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được 
mạng sống mình."

Xướng đáp Ed 3,17 ; 2,6.8 ; 3,8
X Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen, 
ngươí sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta 
báo lại cho chúng biết.
* Phần ngươi, đừng sợ chúng, cũng đừng phản loạn.
Đ Ta sẽ làm cho mặt ngươi ra chai cứng giống như 
mặt chúng, làm cho trán ngươi ra chai cứng như trán 
chúng. *

Bài đọc 2 
Các mục tử chỉ lo nuôi mình 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Chúng ta hãy xem lời Thiên Chúa là lời không ve vãn 
ai, nói gì với các mục tử chỉ nuôi mình chứ không 
nuôi con chiên. Các ngươi uống sữa, mặc đồ len, giết 
chiên béo tốt, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. 
Chiên đau yếu, các ngươi không bồi dưỡng ; chiên 
bệnh  tật,  các  ngươi  không  chữa  lành  ;  chiên  bị 
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thương, các ngươi không băng bó ; chiên bị lạc, các 
ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không 
chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn 
bào và hà khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục 
tử. 

Đoạn văn trên nói về các mục tử chỉ nuôi mình chứ 
không nuôi con chiên, cho thấy cái gì họ ưa thích và 
cái gì họ lơ là. Họ ưa thích cái gì ? Các ngươi uống 
sữa, mặc đồ len. Bởi thế, thánh Phaolô Tông Đồ nói : 
Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái ? Hay có ai 
chăn súc vật  mà lại  không được uống sữa của súc 
vật  ?  Vậy  chúng  tôi  hiểu  rằng  sữa  của  súc  vật  là 
những gì  dân Thiên Chúa cung cấp cho các người 
đứng đầu làm lương thực hằng ngày. Đó là điều thánh 
Phaolô Tông Đồ muốn nói trong đoạn văn vừa nhắc 
đến. 

Dù thánh Phaolô thích sống bằng đôi tay hơn là kiếm 
sữa chiên, nhưng người đã nói mình có quyền nhận 
sữa, và Chúa đã xếp đặt cho ai loan báo Tin Mừng thì 
được sống nhờ Tin Mừng. Người còn nói rằng các vị 
cũng làm tông đồ với người đã sử dụng quyền này, 
không phải do tiếm đoạt mà do Thiên Chúa ban cho. 
Người đã đi xa hơn nữa, là không nhận cái người có 
quyền nhận. Vậy chính người đã cho luôn cái người 
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ta mắc nợ người. Những vị khác đã đòi, thì cũng là 
điều thoả đáng. Thánh Phaolô đã đi xa hơn nữa. Quả 
thật, trong câu nguyện người Samari đưa người bị nạn 
vào quán mà nói : Có tốn kém bao nhiêu, thì khi trở 
về, chính tôi sẽ hoàn báo lại bác, có lẽ lời này Chúa 
đã có ý nói về thánh Phaolô. 

Vậy về những người không cần sữa chiên, chúng tôi 
không cần phải nói nhiều ! Họ có lòng thương xót 
hơn, hay đúng ra họ chỉ thi hành nhiệm vụ của chính 
lòng thương xót một cách quảng đại hơn. Làm được 
việc  gì  thì  họ  làm.  Hãy  khen  họ  mà  đừng  kết  án 
những người khác. Vì chính thánh Phaolô đã không 
ham quà cáp ;  người  chỉ  mong cho chiên sinh sản 
nhiều, chứ không hiếm hoi thiếu sữa.

Xướng đáp Ed 34,1516
X Chính Ta sẽ chăn dắt chiẽn của Ta, Chính Ta sẽ 
cho  chúng  nằm nghỉ.  Sấm ngôn  của  Đức  Chúa  là 
Chúa Thượng.
* Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; Con nào đi lạc, Ta sẽ 
đưa về.
Đ Con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào béo 
mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ bồi dưỡng. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Ed 8,16.16  9,11

Kết án Giêrusalem tội lỗi 
Lòng tin tưởng người dân Giuđa đặt vào Đền Thờ là 
một thứ mê tín. Êdêkien khám phá ra rằng vào thời 
gian trước lưu đày, Đền Thờ chỉ còn là hang ổ thờ 
ngẫu tượng. Danh dự của Thiên Chúa không cho phép 
ông  dửng  dưng.  Ông  ghê  tởm  và  giận  dữ,  nhưng 
khoan dung với các tín hữu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 

8 1 Ngày mồng năm tháng sáu năm thứ sáu, khi tôi 
đang ngồi trong nhà và có những kỳ mục Giuđa ngồi 
trước mặt tôi, thì tay Đức Chúa là Chúa Thượng đặt 
trên tôi. 

2 Tôi nhìn, thì kìa : có cái gì trông như hình dáng một 
người. Từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, đó 
là lửa ; còn từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, đó 
là cái trông như hào quang, tựa kim loại lấp lánh.3 
Dáng vẻ con người ấy đưa ra một hình thù như bàn 
tay và nắm lấy chòm tóc trên đầu tôi. Một thần khí 
nâng tôi lên lơ lửng giữa đất và trời. Trong thị kiến 
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thần linh, thần khí đưa tôi về Giêrusalem, tới lối vào 
cổng bên trong, cổng quay về hướng bắc ; tại đây có 
dựng ngẫu tượng ghen tương gây ra sự ghen tương.4 
Và kìa, ở đó vinh quang Thiên Chúa Ítraen xuất hiện 
như thị kiến tôi đã nhìn thấy ở thung lũng :5 Người 
phán với tôi : "Hỡi con người, hãy ngước mắt nhìn về 
phương bắc." Và tôi đã ngước mắt nhìn về phương 
bắc :  Kìa, tại  phía bắc cổng, có một bàn thờ, ngẫu 
tượng ghen tương ấy ở ngay lối vào.6 Người phán với 
tôi  :  "Hỡi  con người,  ngươi  có  thấy  chúng làm gì 
không ? Ngươi có thấy chăng các đồ rất ghê tởm nhà 
Ítraen làm ở đây, khiến Ta rời  bỏ Thánh Điện của 
Ta ? Nhưng ngươi sẽ còn nhìn thấy những đồ ghê tởm 
khủng khiếp khác nữa ! "

16 Người lại dẫn tôi đến tiền đình phía bên trong Nhà 
Đức Chúa. Và này, nơi lối vào Đền Thờ Đức Chúa, 
giữa tiền đường và bàn thờ, có khoảng hai mươi lăm 
người, lưng quay về Đền Thờ Đức Chúa, mặt hướng 
về phía đông. Chúng nhằm hướng đông mà sụp lạy 
mặt  trời.17  Người  phán  với  tôi  :  "Hỡi  con  người, 
ngươi có thấy không ? Đối với nhà Giuđa, làm những 
điều ghê tởm như chúng làm ở đây là chưa đủ hay sao 
mà còn gieo rắc bạo lực khắp nơi trong xứ sở nhằm 
chọc giận Ta ? Này chúng đưa cành cây lên mũi !18 
Phần Ta, Ta sẽ ra tay trong cơn phẫn nộ, sẽ không để 
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mắt đoái hoài, cũng chẳng xót thương. Chúng có kêu 
lớn tiếng vào tai Ta, Ta cũng chẳng nghe chúng ! "

9 1 Bấy giờ, Đức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi : "Hỡi 
các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành, 
hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu 
diệt ! "2 Và kìa từ phía Cửa Trên hướng về phương 
bắc, có sáu người đến, mỗi người cầm trong tay dụng 
cụ huỷ diệt. Ở giữa họ, có một người mặc áo vải gai, 
đeo tráp ký lục ở ngang lưng. Họ đến đứng bên cạnh 
bàn thờ bằng đồng. 

3  Vinh quang của  Thiên Chúa Ítraen  bay  lên  khỏi 
thần hộ giá, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự, mà tiến 
về phía thềm Đền Thờ. Đức Chúa gọi người mặc áo 
vải gai, đeo tráp ký lục ở ngang lưng4 và phán với 
người  ấy :  "Hãy rảo khắp thành,  khắp Giêrusalem. 
Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên 
siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong 
khắp thành."5 Tôi lại nghe Đức Chúa phán với năm 
người kia : "Hãy đi theo người ấy vào thành mà chém 
giết.  Đừng nhìn mà thương hại,  đừng xót thương.6 
Người già, thanh niên, thiếu nữ, cũng như đàn bà con 
trẻ, các ngươi hãy giết cho sạch ; nhưng tất cả những 
ai mang dấu trên mình, các ngươi chớ đụng đến. Các 
ngươi sẽ bắt đầu từ Nơi Thánh của Ta." Và họ đã bắt 
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đầu  từ  đàn  ông,  từ  người  già  ở  trước  Đền  Thờ.7 
Người phán với họ : "Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế ; 
tại các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi ! " Họ 
ra đi và chém giết trong thành. 

8 Vậy, đang khi họ chém giết, tôi ở lại một mình ; tôi 
sấp mặt xuống và kêu xin rằng : "Ôi, lạy Đức Chúa là 
Chúa  Thượng,  khi  Ngài  trút  cơn  lôi  đình  xuống 
Giêrusalem,  Ngài  tính tiêu diệt  tất  cả những người 
còn sót lại của Ítraen sao ? "9 Người phán với tôi : 
"Tội lỗi của nhà Ítraen và nhà Giuđa đã chồng chất 
nặng  nề  ;  xứ  sở  đầy  những  máu,  thành  tràn  ngập 
chuyện đồi bại, vì chúng nói : " Đức Chúa đã bỏ đất 
này rồi, Đức Chúa chẳng nhìn thấy đâu !10 Như thế, 
Ta  sẽ  không  để  mắt  đoái  hoài  và  cũng  chẳng  xót 
thương. Ta sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch 
tội."11 Và kìa, người mặc áo vải gai, đeo tráp ở ngang 
lưng, thuật lại rằng : "Con đã thi hành như lệnh Ngài 
truyền cho con."

Xướng đáp Mt 24,15.21.22 ; Kh 7,3

X Khi anh em thấy Đồ ghê tởm khốc hại được đặt 
trong nơi thánh, khi ấy sẽ có cơn khốn khổ lớn lao. 
Nếu  những  ngày  ấy  không  được  rút  ngắn  lại,  thì 
không ai được cứu thoát.
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• Nhưng vì  những kẻ  đã  được tuyển chọn,  các 
ngày ấy sẽ được rút ngắn lại.
Đ Xin đừng phá  hại  đất  liền  và  biển  cả  trước khi 
chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa 
chúng ta. *

Bài đọc 2 
Gương thánh Phaolô 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Có thời  thánh Phaolô  bị  xiềng xích  vì  tuyên xưng 
chân lý, nên lâm cảnh túng quẫn. Bấy giờ các anh em 
gửi đồ cần dùng để giúp người trong cơn thiếu thốn. 
Người trả lời cảm ơn họ và nói : Anh em đã chia sẻ 
với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách ; như thế là phải. 
Tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
Tôi sống thiếu thốn cũng được mà sống dư dật cũng 
được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay 
túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh 
cho tôi, tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã gởi 
cho tôi những thứ cần dùng, như thế là phải. 

Nhưng để tỏ cho thấy trong việc họ xử tốt với người, 
người nhắm cái gì : người không muốn bị liệt vào số 
những  kẻ  nuôi  chính  mình  chứ  không  nuôi  chiên. 
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Người  không  vui  vì  được  họ  giúp  trong  cơn  túng 
thiếu, cho bằng vui vì họ được phong phú trước mặt 
Chúa. Vậy người tìm gì ở đó ? Người trả lời : Điều tôi 
tìm kiếm không phải là quà tặng, nhưng là những gì 
sinh  hoa  kết  quả  cho  anh  em.  Người  muốn  nói  : 
không phải để tôi được dư đầy, nhưng để anh em khỏi 
cằn cỗi mãi. 

Có những người không thể làm như thánh Phaolô, là 
sống bằng đôi tay của mình, thì họ cứ lãnh sữa chiên 
để giúp mình sống, miễn là đửng bỏ bê những con 
chiên đau yếu.  Nhưng trong vấn đề này, họ không 
được tìm sữa chiên như một tư lợi, kẻo xem ra họ 
loan báo Tin Mừng chỉ vì nhu cầu vật chất ; trái lại, 
họ phải đem ánh sáng của lời chân lý soi sáng cho 
người đời.  Quả thật,  họ khác nào những ngọn đèn, 
như có lời chép : Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp 
đèn cho sáng. Lại có lời khác : Chẳng có ai thắp đèn 
rồi lại để ở dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế, để nó 
soi  sáng  cho  mọi  người  trong  nhà.  Cũng vậy,  ánh 
sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, 
để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà 
tôn vinh Cha của anh em, là Đấng ngự trên trời. 

Vậy nếu người ta thắp đèn cho bạn ở trong nhà, bạn 
lại không thêm dầu cho nó khỏi tắt sao ? Thế nhưng 
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đèn đã chăm dầu mà không chiếu sáng, thì nó chẳng 
đáng được đặt trên đế, mà phải đập vỡ ngay. Do đó, 
sống là nhận lãnh vì nhu cầu và cho đi vào bác ái. 
Đừng coi Tin Mừng như món hàng kinh doanh ; đừng 
để cho những gì các ngươi rao giảng nhận được để 
sống trở thành giá mua bán Tin Mừng. Quả vậy, bán 
Tin Mừng như thế, là bán của quý báu với một giá rẻ 
mạt. Những gì cần để sống thì họ hãy nhận của dân, 
còn phần thưởng công quản lý thì để Chúa ban. Trả 
công cho những người phục vụ vì lòng yêu mến Tin 
Mừng thì đâu phải là việc của dân ! Những vị này chờ 
đợi Chúa thưởng công cũng như dân chờ đợi Chúa 
ban ơn cứu độ. 

Nhưng tại sao người ta trách cứ các mục tử ? Tại sao 
người ta hạch tội họ ? Bởi vì họ uống sữa chiên và 
mặc áo len mà lại bỏ bê đàn chiên. Họ chỉ tìm lợi ích 
cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu.

Xướng đáp 2 Cr 12,1415 ; Pl 2,17 
X Điều tôi tìm kiếm, không phải là của cải của anh 
em, mà là chính anh em. Thật vậy, không phải con cái 
có nhiệm vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha 
mẹ phải thu tích của cải cho con cái. Phần tôi, tiêu phí 
tiền của, 
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* tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn 
anh em, là điều làm tôi vui lòng lắm.
Đ Nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà 
anh em lấy đức tin dâng lên Chúa thì tôi vui mừng. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Ed 10,1822 ; 11,1425

Vinh quang của Đức Chúa rời bỏ Đền Thờ 
Một cách nào đó, Thiên Chúa bị dân bất trung xua 
đuổi, và Người rời bỏ Đền Thờ. Điều này cho thấy : 
chỉ ít lâu nữa Đền Thờ sẽ bị tàn phá. Nhưng Thiên 
Chúa  đâu  lệ  thuộc  vào  nơi  chốn.  Chính  Người  đã 
thành Đền Thờ cho người Do Thái lưu đày. Người sẽ 
ban Thần Khí mà đổi mới họ. Và Người sẽ trở lại 
trong Thành Đô Hội Thánh được thanh luyện nhờ ân 
sủng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 

10 18 Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm Đền 
Thờ và dừng lại trên các thần hộ giá.19 Các thần hộ 
giá dang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt 
tôi khi đi ra ; các bánh xe cũng chuyển theo cùng một 
lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông Nhà 
Đức Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Ítraen ngự 
bên trên các vị ấy.

20 Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa 
Ítraen, tại sông Cơva, và tôi nhận ra đó là các thần hộ 
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giá.21 Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh : có 
cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị 
ấy.22 Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ 
mặt tôi đã thấy bên sông Cơva. Mỗi thần hộ giá cứ 
thẳng trước mặt mình mà đi.

11 14 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :15 "Hỡi 
con người,  dân cư Giêrusalem nói  với  các anh em 
ngươi, những người bà con họ hàng của ngươi và tất 
cả nhà Ítraen như sau :  "Các ngươi phải ở xa Đức 
Chúa, còn chúng tôi mới là những người được sở hữu 
đất này."16 Vì thế, ngươi hãy nói :  " Đức Chúa là 
Chúa Thượng phán thế  này :  Quả thật,  Ta  đã  đưa 
chúng đi  xa,  đến ở giữa chư dân ;  Ta đã phân tán 
chúng đi các nước. Ta đã nên một thứ Thánh Điện 
cho chúng trong một thời gian, tại  các nước chúng 
đến.17 Vì thế,  ngươi  hãy nói  :  Đức Chúa là  Chúa 
Thượng phán thế này : Từ muôn dân, Ta sẽ tập hợp 
các ngươi lại ; từ muôn nước, nơi các ngươi bị phân 
tán, Ta sẽ quy tụ các ngươi về và Ta sẽ ban cho các 
ngươi đất Ítraen.18 Chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi 
thứ gớm ghiếc và ghê tởm.19 Ta sẽ ban cho chúng 
một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta 
sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho 
chúng một trái tim bằng thịt,20 để chúng đi theo các 
thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết 
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định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ 
là Thiên Chúa của chúng.21 Còn những ai để lòng dạ 
đi theo các đồ gớm ghiếc và ghê tởm của chúng, Ta 
sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch tội  sấm 
ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 

22 Bấy giờ các thần hộ giá cất cánh lên và các bánh 
xe cũng cất  lên theo ;  vinh quang của Thiên Chúa 
Ítraen ngự bên trên các thần hộ giá.23 Vinh quang 
Đức Chúa đi lên khỏi thành và dừng lại trên núi ở 
phía đông của thành. 

24 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến xứ Canđê, 
đến với những người đang bị lưu đày. Điều ấy xảy ra 
trong một thị kiến, do tác động của thần khí Thiên 
Chúa.  Thị  kiến  mà tôi  thấy đã biến  mất.25  Tôi  đã 
thuật lại cho những người lưu đày tất cả những điều 
Đức Chúa đã cho tôi nhìn thấy.

Xướng đáp Ed 10,4.18 ; Mt 23,37.38
X Vinh quang Đức Chúa bay bổng lên đến thềm Đền 
Thờ. Đền Thờ đầy mây phủ, và tiền đình tràn ngập 
ánh vinh quang Đức Chúa.
* Và từ phía trên  thềm Đền Thờ,  vinh quang Đức 
Chúa bay ra.
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Đ Hỡi Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập họp con 
cái ngươi lại mà các ngươi không muốn ? Thì này, 
nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. *

Bài đọc 2 
Ai nấy hãy tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu, chứ đừng 
tìm lợi ích cho mình 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Vì chúng tôi đã nói uống sữa chiên là gì, nên bây giờ 
phải tìm hiểu xem mặc áo lông chiên là gì nữa. Ai 
cung cấp sữa là cung cấp thức ăn, ai cung cấp len là 
cung cấp danh dự. Đó là hai thứ mà những kẻ nuôi 
mình  chứ  không  nuôi  chiên  tìm  kiếm  ở  nơi  dân 
chúng, nghĩa là tìm thoả mãn các nhu cầu của mình, 
và tìm được danh dự cũng như tiếng khen. 

Quả thật, áo mặc có thể hiểu được về danh dự, vì áo 
che phủ sự trần truồng.  Con người ta,  ai  cũng yếu 
đuối cả. Bảo rằng : người đứng đầu anh em cũng chỉ 
như anh em thôi, nói như thế nghĩa là gì ? Người ấy 
cũng mang thân xác, cũng phải chết, cũng ăn, cũng 
ngủ, cũng thúc dậy, cũng sinh ra rồi cũng chết. Vậy, 
xét theo bản thân họ, thì họ cũng chỉ là con người 
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thôi.  Nhưng khi trọng kính họ hơn người khác,  thì 
chẳng qua cũng như bạn che phủ cái yếu đuối của họ. 
Anh em hãy xem thánh Phaolô đã nhận được loại áo 
nào do dân tốt lành của Chúa gửi tặng, khi người nói : 
Anh em đã  tiếp  đãi  tôi  như một  sứ  giả  của  Thiên 
Chúa,  như  Đức  Giêsu  Kitô.  Thật  thế,  tôi  xin  làm 
chứng cho anh em rằng : nếu có thể, anh em đã móc 
mắt hiến cho tôi. Nhưng khi được người ta hết lòng 
tôn trọng, thì có phải chính sự tôn trọng đó mà thánh 
Phaolô khoan dung với những kẻ sai lầm để may ra 
khỏi bị từ chối, và cũng ít hạch tội để được tiếng khen 
chăng ? Vì nếu làm như thế, thì người cũng thuộc số 
những kẻ nuôi mình chứ không nuôi chiên. Vậy trong 
trường hợp này, người đã có thể tự nhủ : “Ai muốn 
làm gì thì làm, điều ấy hệ gì đến tôi ? Tôi có lương 
thực bảo đảm, danh dự cũng bảo đảm ; tôi có sữa có 
len, thế là đủ rồi : ai muốn đi đâu thì đi”. Vậy khi bạn 
được đầy đủ mọi sự rồi, thì ai muốn đi đâu cứ việc đi 
hay sao ? Chúa nói : Ta không muốn con là người ăn 
trên ngồi trốc ; con chỉ là một người Ta đã đặt lên từ 
trong dân : Nếu một chi thể đau thì mọi chi thể cùng 
đau. 

Bởi vậy, khi thánh Tông Đồ nhắc cho các tín hữu nhớ 
họ đã đối xử với người thế nào, để không bị coi như 
đã quên lòng trọng kính của họ, thì người làm chứng 
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rằng họ đã đón tiếp người như sứ giả của Thiên Chúa, 
đến nỗi nếu có thể được, thì họ đã sẵn lòng móc mắt 
hiến  cho  người.  Thế  nhưng  người  đã  đến  với  con 
chiên yếu nhược, con chiên hôi thối,  để mổ xẻ vết 
thương chứ không bỏ mặc cho nó hư thối. Người nói : 
Vậy tôi đã trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật 
cho anh em sao ? Thế đó, người vừa uống sữa chiên 
như chúng tôi mới nhắc ở trên, vừa mặc áo len, nhưng 
đã không bỏ bê đàn chiên. Quả thật, người đã không 
tìm lợi ích cho mình, nhưng lợi ích cho Chúa Giêsu 
Kitô.

Xướng đáp Hc 32,12 ; Mc 9,35
X Được mời chủ toạ, bạn đừng làm cao.
* Hãy xử sự như những người khác, và quan tâm đến 
họ.
Đ Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm 
tôi tớ mọi người. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Ed 12,116
Ngôn sứ đóng vai người di cư 
Như nhiều ngôn sứ thuở xưa,  và còn hơn họ nữa, 
Êdêkien thích những kiểu làm có tính biểu tượng, tiên 
báo việc sắp xảy ra. Số phận của Giuđa đã được quyết 
định,  vua  cuối  cùng  sắp  đi  lưu  đày.  Người  Giuđa 
không  tưởng  tượng  nổi.  Nhưng,  như  Hôsê  đã  báo 
trước : trở về hoang địa là cơ may cho dân Chúa tìm 
lại mối tình đầu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
1  Có  lời  Đức  Chúa  phán  với  tôi  rằng  :2  Hỡi  con 
người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa 
những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có 
tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản 
loạn.3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị 
hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt 
chúng ; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới 
một  chỗ  khác,  trước  mắt  chúng.  May  ra  chúng  sẽ 
nhận thấy mình là  một  nòi  phản loạn.4 Ngươi hãy 
đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi 
đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, 
ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi 
đày.5 Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà 
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đưa hành lý ra.6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành 
lý lên vai và ra đi lúc trời tối ; ngươi sẽ che mặt để 
khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm 
báo cho nhà Ítraen. 

7 Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. 
Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, 
hành lý của kẻ đi đày ; và chiều đến, tôi lấy tay khoét 
tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai 
trước mặt họ. 

8 Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :9 
"Hỡi con người, chẳng phải nhà Ítraen, nòi phản loạn, 
đã nói với ngươi : "Ông làm gì thế" sao ?10 Ngươi 
hãy nói với chúng : " Đức Chúa là Chúa Thượng phán 
thế  này  :  Sấm ngôn ấy  nhằm nói  về  ông hoàng ở 
Giêrusalem và toàn thể nhà Ítraen ở trong thành.11 
Ngươi hãy nói : "Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã 
làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải 
đi  tù,  đi  đày.12 Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ  vác 
hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi ; họ sẽ khoét 
một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt 
để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở."13 Ta sẽ bủa lưới 
chụp trên nó và nó sẽ mắc vào lưới săn của Ta, Ta sẽ 
dẫn đưa nó đến Babylon, trên đất Canđê, nhưng nó sẽ 
không nhìn thấy đất ấy và phải chết ở đó.14 Tất cả 
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cận thần, cận vệ và binh lính của nó, Ta sẽ tung cho 
gió cuốn đi khắp tứ phương và Ta sẽ tuốt gươm đuổi 
theo chúng.15 Chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức 
Chúa,  khi  Ta  phân  tán  chúng  đi  các  dân  và  tung 
chúng đến các nước.16 Nhưng Ta sẽ cho một số ít 
người trong bọn chúng thoát khỏi gươm đao, đói kém 
và ôn dịch để chúng thuật lại tất cả những điều ghê 
tởm của chúng cho các dân mà chúng sẽ đến. Bấy giờ 
chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.

Xướng đáp Ed 12,15 ; Tv 88 (89),31.33
X Khi Ta phân tán chúng đi các dân và tung chúng 
đến các nước,
* chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.
Đ Nếu con cái nó bỏ không giữ luật Ta, chẳng sống 
theo điều Ta quyết định, Ta sẽ dùng roi sửa phạt lỗi 
lầm. *

Bài đọc 2 
Hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Khi nói về những điều các mục tử xấu ưa thích, Chúa 
cũng nói về những điều họ lơ là. Quả thật nết xấu của 
chiên nhan nhản. Chiên lành mạnh và béo tốt thì rất 
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ít,  nghĩa  là  những con chiên vững mạnh nhờ được 
nuôi dưỡng bằng chân lý và biết dùng ơn Chúa như 
ăn trong đồng cỏ xanh tươi. Nhưng những mục tử xấu 
thì  không  để  cho  chúng  được  yên.  Không săn  sóc 
những con chiên yếu nhược, ốm đau, lạc đàn, hư mất, 
đối với ho là điều không đáng kể. Ngay cả những con 
mạnh khoẻ béo tốt kia, nếu họ có thể, họ cũng giết 
luôn. Thế mà những con gầy yếu này vẫn sống, được 
là nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Nhưng xét 
như là những mục tử xấu, thì họ giết chúng. Bạn hỏi : 
họ giết  cách nào ? Thưa, bằng cách ăn ở xấu, làm 
gương xấu. Chẳng lẽ bỗng dưng lại có những lời nói 
sau đây với người tôi tớ của Thiên Chúa là ông Titô, 
một người trổi vượt trong các chi thể của vị Mục Tử 
tối cao : Trước mặt mọi người, anh hãy làm gương về 
các việc lành phúc đức và anh hãy nêu gương cho các 
tín hữu. 

Quả vậy, vì hay nhìn thấy người lãnh đạo mình ăn ở 
chẳng ra gì, nên dù con chiên mạnh khoẻ, nếu không 
nhìn đến lề luật Chúa, mà chỉ để ý đến con người, thì 
sẽ tự nhủ : “Người lãnh đạo tôi mà ăn ở như thế, thì 
một người như tôi không thể làm theo ông ấy sao ?” 
Người lãnh đạo ấy giết  con chiên mạnh khoẻ. Vậy 
chiên khoẻ mà ông còn giết, thì khỏi nói ông làm gì 
với  những  con  chiên  khác  ;  vì  con  chiên  mà  ông 
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không làm cho khoẻ ; nhưng có lẽ thấy nó khoẻ, ông 
lại giết đi bằng cách ăn ở chẳng ra gì. 

Anh em thân mến, tôi xin nói, tôi xin nhắc lại một lần 
nữa là các con chiên sống và sống khoẻ mạnh như lời 
Chúa, thì đó là vì chúng tuân giữ lời đã nghe Chúa 
nói : Những gì họ nói thì anh em hãy làm hãy giữ, 
nhưng  đừng  theo  hành  động  của  họ  mà  làm.  Tuy 
nhiên, ai ăn ở xấu xa trước mặt dân, thì về phần mình, 
người  ấy  giết  kẻ  để  ý  đến cách ăn ở của họ.  Vậy 
người ấy đừng ảo tưởng vì con người kia không chết. 
Dù con người kia vẫn sống, thì  họ cũng là kẻ giết 
người.  Chẳng  khác  nào  một  người  đàn  ông  phóng 
túng nhìn một người đàn bà mà thèm muốn, thì dù bà 
ta vẫn thanh sạch, ông ta cũng đã ngoại tình rồi. Quả 
vậy, phán quyết của Chúa thật là đúng và rõ : Ai nhìn 
người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại 
tình với người ấy rồi. Ông ta không tới phòng của bà 
ấy, nhưng ngay trong phòng nội tâm của ông thì đã có 
chuyện mây mưa rồi. 

Như  vậy,  bất  cứ  những  ai  ăn  ở  xấu  xa  trước  mặt 
những người họ lãnh đạo, thì về phần họ, họ đã giết 
cả những những người mạnh khoẻ. Ai bắt chước họ 
thì chết, ai không bắt chước họ thì sống. Nhưng về 
phần họ, họ đã giết cả hai như Chúa nói : Chiên béo 
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tốt, các ngươi làm thịt, còn chiên của Ta các ngươi lại 
không chăn dắt.

Xướng đáp Lc 12,48 ; Kn 6,5
X Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.
* Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
Đ Những kẻ có chức quyền sẽ bị hạch hỏi gắt gao hơn 
người khác. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Ed 16,3.5b7a.815.35.37a.4043.5963
Giêrusalem, người vợ bất trung 
Dùng lối văn phúng dụ của Hôsê, Êdêkien kể lại câu 
chuyện tình giữa Thiên Chúa và dân Người. Là người 
vợ bất trung, dân Chúa đã bị trừng phạt, rồi được thứ 
tha, nhưng chứng nào tật nấy. Thiên Chúa là người 
chồng bị xúc phạm, vẫn quảng đại thứ tha. Ơn thứ tha 
là  một  cái  gì  khủng khiếp,  vượt  xa mọi  khái  niệm 
công trạng, sẽ là hình phạt thiết thực nhất khiến người 
vợ bất trung phải hổ thẹn. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
Đức  Chúa  là  Chúa  Thượng  phán  thế  này  với 
Giêrusalem : Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất 
từ đất Canaan ; cha ngươi là người Emôri, mẹ ngươi 
là người Khết. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra 
giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. 

6 Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa 
trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán 
với ngươi : "Cứ việc sống ! "7 Ta làm cho ngươi nẩy 
nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và 
thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt 
mà. 8 Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này 
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ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo 
của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã 
thề nguyền và lập giao ước với ngươi  sấm ngôn của 
Đức Chúa là Chúa Thượng  và ngươi thuộc về Ta.9 
Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi xức dầu 
thơm cho ngươi.10 Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, 
đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn 
tơ lụa.11 Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi : 
đeo xuyến vào tay,  đeo kiềng vào cổ.12 Ta đã lấy 
khuyên xỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và 
lấy triều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi.13 Đồ trang 
sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là 
vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng 
tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh 
đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu.14 Giữa muôn 
dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi 
;  nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của Ta 
chiếu  toả  trên  ngươi,   sấm ngôn của  Đức Chúa là 
Chúa Thượng. 

15 Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc,  ỷ  vào danh 
tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi 
khách qua đường : ngươi thuộc về chúng. 

35 Vì thế, hỡi con điếm, hãy nghe lời Đức Chúa.36 
Đức Chúa là  Chúa Thượng phán như sau :  Bởi  vì 
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ngươi đã hoàn toàn trần truồng và phô bày hết mọi 
phần thân thể ngươi ra trước đám tình nhân, trước tất 
cả các ngẫu tượng ghê tởm của ngươi, vì ngươi đã đổ 
máu con cái ngươi mà dâng cho chúng,37 nên Ta sắp 
tập hợp tất cả tình nhân của ngươi lại, những kẻ ngươi 
lấy làm vừa lòng, tất cả những kẻ ngươi quý yêu cũng 
như tất cả những kẻ ngươi ghen ghét. Ta sẽ tập hợp 
chúng lại  từ khắp mọi  miền chung quanh để trừng 
phạt ngươi.  40 Chúng sẽ triệu tập đại  hội để trừng 
phạt ngươi ; chúng ném đá ngươi và lấy gươm tàn sát 
ngươi.41 Chúng sẽ phóng hoả đốt nhà ngươi và thi 
hành án phạt ngươi trước mắt đám đông phụ nữ. Ta 
sẽ khiến cho ngươi từ bỏ thói hoang dâm và ngươi sẽ 
không còn tặng quà cho tình nhân.42 Rồi Ta sẽ nguôi 
cơn thịnh nộ và thôi không còn ghen tương với ngươi 
nữa. Ta sẽ nguôi ngoai và không còn giận dữ.43 Bởi 
vì ngươi không nhớ những ngày thơ ấu và đã gây bực 
bội cho Ta bằng tất cả những điều đó, nên Ta sẽ tuỳ 
theo lối ngươi sống mà đối xử với ngươi  sấm ngôn 
của Đức Chúa là Chúa Thượng. Nào ngươi đã chẳng 
làm điều ô trọc cùng với tất cả những việc ghê tởm đó 
sao ? 

59  Quả  thật,  Đức  Chúa  là  Chúa  Thượng phán  thế 
này : Ta sẽ đối xử với ngươi theo như ngươi đã đối xử 
: ngươi đã khinh dể lời thề mà huỷ bỏ giao ước.60 
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Còn Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời 
ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một 
giao ước vĩnh cửu.61 Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống 
của ngươi mà xấu hổ khi ngươi đón các chị và các em 
ngươi ; Ta sẽ cho chúng làm con gái ngươi, nhưng 
chúng không được dự phần vào giao ước giữa Ta với 
ngươi.62 Còn chính Ta, Ta sẽ thiết lập giao ước giữa 
Ta với ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết chính Ta là 
Đức Chúa,63 để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ và, 
trong  lúc  phải  tủi  nhục,  ngươi  sẽ  không  còn  mở 
miệng nói gì được nữa, khi Ta tha thứ cho ngươi tất 
cả những việc ngươi đã làm  sấm ngôn của Đức Chúa 
là Chúa Thượng.

Xướng đáp x. Is 54,6.8 ; Ed 16,60
X Ta đã gọi ngươi về như gọi người phụ nữ bị bỏ rơi. 
Lúc bừng bừng lửa giận,  Ta đã ngoảnh mặt  chẳng 
nhìn ngươi, nhưng
* vì tình nghĩa keo sơn, Ta chạnh lòng thương xót. 
Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy.
Đ Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta đã lập với ngươi thời 
ngươi còn thanh xuân, Ta sẽ thiết lập với ngươi một 
giao ước vĩnh cửu. *

Bài đọc 2 
Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách 
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Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Anh em đã nghe các mục tử xấu ưa thích gì. Giờ đây 
hãy xem họ lơ là gì. Chiên đau yếu, các ngươi không 
bồi  dưỡng ;  chiên  bệnh tật,  các ngươi  không chữa 
lành ;  chiên bị  thương, nghĩa là  bị  gãy xương, các 
ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các ngươi không 
đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm ; 
chiên béo khoẻ, các ngươi làm thịt, các ngươi hạ sát, 
các người giết chết. Chiên ốm đau là người có tâm 
hồn yếu đuối, vì bất cẩn và không chuẩn bị, mà gặp 
cơn cám dỗ, thì có thể chiều theo. Mục tử lơ là sẽ 
không nói với tín hữu nào yếu đuối như thế rằng : 
Con ơi, hãy giữ lòng ngay thẳng và hãy kiên trì. Nếu 
con  muốn  dấn  thân  phục  vụ  Thiên  Chúa,  thì  hãy 
chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Quả vậy, kẻ 
nào nói như thế, thì làm cho người yếu nên mạnh, từ 
ốm thành khoẻ ; nhờ đó người ấy không còn mơ ước 
lợi lộc trần gian này nữa. Thực thế, nếu người ta dạy 
cho tín hữu mơ ước lợi lộc trần gian, thì chính những 
lợi  lộc ấy làm cho họ ra hư hỏng. Khi gặp nghịch 
cảnh, họ sẽ bị thương hay có khi phải chết. 

Vậy ai  xây dựng người tín hữu như thế,  thì  không 
phải họ xây dựng họ trên đá, mà là đặt họ trên cát : 
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Tảng đá đây chính là Đức Kitô. Kitô hữu phải noi 
gương bát chước các nỗi thống khổ của Đức Kitô mà 
không được tìm vui  thú.  Người  yếu nên mạnh khi 
được nghe nói :  Bạn hãy sẵn sàng chịu các sự thử 
thách ở đời này ; nhưng Chúa sẽ giải thoát bạn khỏi 
tất  cả  những  thứ  đó,  nếu  bạn  một  dạ  gắn  bó  với 
Người. Vì chưng, để củng cố tâm hồn bạn, Người đã 
đến chịu khổ, đã đến để chịu chết, đến cho người ta 
khạc nhổ, đến chịu đội mão gai, đến nghe những lời 
thoá mạ, đến chịu treo trên thập tự. Người đã chịu tất 
cả vì bạn ; còn bạn, bạn chẳng chịu gì cả. Người phải 
chịu hết, không phải vì mình, nhưng vì bạn. 

Những kẻ vì sợ làm phiền lòng người nghe mình nói, 
mà chẳng những không chuẩn bị cho người ta đối phó 
với các cơn thử thách sắp xảy đến, lại còn hứa hạnh 
phúc đời này, hạnh phúc mà Thiên Chúa không hứa 
cho thế gian, những kẻ đó là hạng người nào ? Chúa 
đã báo trước những nỗi khổ cực sẽ dồn dập xảy đến 
cho thế gian ; còn bạn, bạn lại muốn cho Kitô hữu 
được miễn trừ những nỗi khổ cực đó hay sao ? Vì là 
Kitô hữu, thì sẽ phải chịu khổ cực hơn đôi chút ở đời 
này. 

Quả vậy, thánh Phaolô Tông Đồ nói : Những ai muốn 
sống đạo đức trong Đức Kitô Giêsu thì đều phải chịu 
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bắt bớ. Bạn là mục tử mà cứ tìm lợi ích cho mình hơn 
là  lợi  ích của Chúa Giêsu Kitô,  thì  hãy nghe tiếng 
thánh Tông Đồ nói đây : Những ai muốn sống đạo 
đức trong Đức Kitô Giêsu thì đều phải chịu bắt bớ. 
Thế mà bạn lại bảo người ta : Nếu anh sống đạo đức 
trong Đức Giêsu Kitô, anh sẽ được đầy dẫy mọi sự tốt 
lành. Mà nếu anh không có con cái, anh sẽ nhận được 
tất cả làm con, mà không đứa nào phải chết. Bạn xây 
dựng như thế nào ? Bạn hãy xem bạn làm gì vậy, và 
đặt nền ở đâu thế ? Bạn đã đặt trên cát ! Mưa sẽ đổ 
xuống, sông sẽ tràn lên, gió sẽ thổi mạnh, tất cả ập 
vào căn nhà đó ; nó sẽ sụp đổ thành một đống hoang 
tàn. Bạn hãy đưa lên khỏi cát, và dặt lên tảng đá. Bạn 
muốn ai là Kitô hữu, thì hãy làm cho họ được sống 
trong Chúa Kitô. Hãy giúp họ ngắm nhìn những sự 
đau khổ của Chúa Kitô mà Người không đáng chịu, 
ngắm nhìn Đấng vô tội phải trả cái Người không lấy, 
suy gẫm lời Kinh Thánh nói với họ : Chúa có nhận ai 
làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Vậy, hoặc là 
phải sẵn sàng chịu đòn, hoặc là không muốn làm con.
Xướng đáp 1Tx 2,4.3
X Vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó 
Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao 
giảng,
* không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm 
đẹp lòng Thiên Chúa.
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Đ Lời giảng của chúng tôi không sai lầm, không có 
dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Ed 18,113, 2032
Trách nhiệm cá nhân 
Ngược với những gì truyền thống đã dạy, tình liên đới 
của Thiên Chúa không đến độ giam hãm con người 
trong tội lỗi kẻ khác, hay biến sự thánh thiện kẻ khác 
thành khiên thuẫn bảo vệ cho mình. Cuộc sống chẳng 
bao giờ là một trò may rủi. Trong lãnh vực luân lý, 
phải cố gắng tới cùng, và lúc nào cũng có thể trở lại 
với  Chúa.  Trách  nhiệm  của  con  người  nặng  thật, 
nhưng trong ý định của Thiên Chúa, trách nhiệm đó 
đưa con người đến cứu độ chứ không phải diệt vong.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :2 Sao các ngươi 
cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất 
Ítraen : Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. 
3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề  sấm ngôn của Đức 
Chúa  là  Chúa  Thượng  ,  các  ngươi  sẽ  không  còn 
truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Ítraen nữa.4 
Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta ; mạng sống 
của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về 
Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. 
5  Người  nào ăn ở công chính,  thi  hành điều  công 
minh  chính  trực,6  không  dự  tiệc  trên  núi,  không 
ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ítraen, không 
làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi 
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phụ nữ đang thời kỳ ô uế,7 không bóc lột ai, trả của 
cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ 
đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần,8 không cho 
vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay 
vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người 
với người,9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân 
giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín 
của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc 
chắn nó sẽ được sống  sấm ngôn của Đức Chúa là 
Chúa Thượng. 
10 Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát 
máu, phạm một trong những tội trên,11 mà chính nó 
không phạm bất cứ tội nào trong những tội đó như : 
dự tiệc  trên  núi,  làm cho vợ người  đồng loại  ra  ô 
uế,12 ngược đãi kẻ bần cùng nghèo khó, cướp của kẻ 
khác, không trả của cầm, ngước mắt nhìn các ngẫu 
tượng, làm điều ghê tởm,13 cho vay ăn lời và lấy lãi 
nặng,  thì  hỏi  đứa  con  ấy  có  được  sống  không. 
Không ! Kẻ nào làm tất cả những điều ấy chắc chắn 
sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó. 
20 Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết ; con không mang lấy 
tội của cha ; cha cũng không mang lấy tội của con. Sự 
công chính của người công chính ở với người công 
chính. Còn điều dữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác. 
21 Nhưng nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã 
phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành 
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điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, 
nó không phải chết.22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, 
người ta sẽ không còn nhớ đến ; nó sẽ được sống vì 
đã thi hành lẽ công minh.23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích 
vì kẻ gian ác phải chết  sấm ngôn của Đức Chúa là 
Chúa Thượng  Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường 
lối của nó mà được sống sao ? 
24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính 
của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê 
tởm : nó làm thế mà được sống sao ? Tất cả những 
việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc 
đến ; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải 
chết.25  Các  ngươi  lại  nói  :  "Đường  lối  của  Chúa 
Thượng không ngay thẳng." Vậy hỡi nhà Ítraen, hãy 
nghe đây : Phải chăng đường lối của Ta không ngay 
thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay 
thẳng ?26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính 
của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì 
điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết.27 Còn nếu 
kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều 
chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống 
mình.28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó 
phạm,  thì  chắc  chắn  nó  sẽ  sống,  nó  không  phải 
chết.29 Vậy mà nhà Ítraen lại dám nói : "Đường lối 
của Chúa Thượng không ngay thẳng." Hỡi nhà Ítraen, 
có  phải  đường  lối  của  Ta  không  ngay  thẳng  hay 
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đường lối của các ngươi lại không ngay thẳng ?30 Vì 
thế, hỡi nhà Ítraen, Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy 
theo đường lối của mình  sấm ngôn của Đức Chúa là 
Chúa Thượng. Hãy trở lại,  hãy từ bỏ mọi tội  phản 
nghịch của  các ngươi,  chẳng còn chướng ngại  nào 
làm các ngươi phạm tội nữa.31 Hãy quẳng khỏi các 
ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy 
tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. 
Hỡi nhà Ítraen, tại sao các ngươi lại muốn chết ?32 
Quả thật,  Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ 
phải chết  sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 
Vậy hãy trở lại và hãy sống.

Xướng đáp Gr 31,29 ; Ed 18,20a.30.20b
X Cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ê răng : người ta 
sẽ không còn nói như vậy nữa,
* nhưng ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.
Đ Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy theo đường lối của 
mình  :  con không mang lấy  tội  của cha,  cha cũng 
không mang lấy tội của con. *

Bài đọc 2 
Hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó vết thương 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.
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Kinh Thánh nói : Chúa có nhận ai làm con thì Người 
mới cho roi cho vọt. Hay bạn nói có lẽ bạn sẽ được 
miễn ? Nếu bạn được miễn không phải chịu đòn, thì 
bạn cũng sẽ được miễn khỏi ở trong số làm con. Bạn 
nói : Vậy con nào Chúa cũng đánh đòn sao ? Phải, 
con  nào  Người  cũng  đánh  đòn  như  đã  đánh  đòn 
Người Con duy nhất. Người Con duy nhất ấy sinh bởi 
bản thể của Cha, cũng là Thiên Chúa như Cha, là Lời 
làm phát  sinh vạn vật.  Trước kia,  Người không có 
thân xác để bị đánh đòn. Vì thế, Người đã mặc thân 
xác để có thể chịu đòn. Vậy Người Con duy nhất vô 
tội mà Cha còn đánh đòn, thì người con nuôi có tội, 
Cha lại tha chẳng đánh đòn sao ? Thánh Tông Đồ nói 
chúng ta được gọi làm nghĩa tử, để một khi đồng thừa 
tự với Người Con duy nhất, thì cũng được làm sản 
nghiệp  của  Người  :  Con cứ  xin,  rồi  Cha  ban  tặng 
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng. Người đã nêu 
gương  cho  chúng  ta  trong  cuộc  thương  khó  của 
Người. 

Nhưng để người yếu đuối không nản lòng vì những 
thử thách sẽ xảy ra, thì đừng lừa dối họ bằng những 
mối hy vọng hão huyền, cũng đừng làm cho họ bị bẻ 
gãy vì khiếp sợ. Hãy bảo họ chuẩn bị tâm hồn để chịu 
thử thách. Có khi người ấy bắt đầu quỵ ngã, rên rỉ, 
không muốn đến gặp bạn, bạn đã có câu khác : Thiên 
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Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị 
thử thách quá mức. Quả vậy, hứa như thế và nói về 
những đau khổ sẽ xảy ra, là làm cho kẻ yếu đuối nên 
vững mạnh. Đối với người quá sợ mà đâm ra khiếp 
đảm,  nếu  bạn  hứa  là  Thiên  Chúa  thương  xót  họ, 
không phải vì sẽ không có những thử thách, nhưng vì 
Chúa không để cho họ bị thử thách quá sức, thì đó là 
băng bó vết thương cho người bị đánh gãy. 

Quả thật,  có những người khi nghe nói đến các sự 
khốn khó sắp xảy ra, thì càng trang bị kỹ hơn, và như 
khát  uống  thứ  nước  mình  thích,  họ  cho  rằng  liều 
thuốc các tín hữu dùng còn ít đối với họ, nên họ khao 
khát cả phúc tử đạo. Ngược lại, có những kẻ khác, khi 
nghe nói đến các thử thách chắc chắn phải xảy ra cho 
Kitô hữu, những thử thách mà chỉ ai thật sự muốn là 
Kitô hữu mới cảm thấy, thì lúc những thử thách ấy 
gần kề, họ bị đổ gãy mà thành què quặt. 

Bạn hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó, hãy băng 
bó vết thương cho người bị dập gãy. Hãy nói : Đừng 
sợ ! Đấng mà anh tin tưởng, không bỏ mặc anh trong 
cơn  thử  thách  đâu.  Thiên  Chúa  là  Đấng  trung  tín, 
Người không để anh bị thử thách quá sức chịu đựng. 
Điều này không phải  tôi  nói  với  bạn,  mà  là  thánh 
Tông Đồ nói ; người nói như sau : Anh em muốn có 
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bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi ư ? Vậy 
khi nghe những lời này, là bạn nghe chính Đức Kitô, 
bạn nghe chính vị Mục Tử dẫn dắt Ítraen. Quả vậy, có 
lời nói với Người rằng : Ngài cho chúng con uống 
nước mắt theo chừng mực. Điều thánh Tông Đồ nói : 
Người không để bạn bị thử thách quá sức chịu đựng, 
thì  vị Ngôn sứ nói :  theo chừng mực. Chỉ cần bạn 
đừng rời bỏ Đấng vừa sửa trị vừa khuyên lơn, vừa đe 
doạ vừa an ủi, vừa đánh phạt vừa chữa lành.

Xướng đáp Tv 43 (44),23 ; Rm 8,37 ; Tv 43 (44),12
X Lạy Chúa, âu cũng vì Ngài mà mỗi ngày chúng con 
bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
* Nhưng trong mọi thử thách, chúng con toàn thắng 
nhờ Đấng đã yêu mến chúng con.
Đ Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi 
giữa ngoại bang. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, 
xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận 
tình thờ phượng Chúa,  hầu luôn được cảm thấy rõ 
ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Ed 24,1527
Thử thách trong đời tư của ngôn sứ 
Liên đới với dân, khi vinh cũng như khi nhục, ngôn 
sứ nhân lúc chịu tang, báo trước đám tang cả nước 
sắp phải chịu. Đột ngột đến độ không có thì giờ cho 
bất cứ một nghi thức nào. Nhưng ít lâu sau, những 
người lưu đày sẽ có dịp nghe lời Chúa, và nhờ đó có 
cơ may ăn năn trở lại. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien 
15 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :16 Hỡi con 
người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của 
mắt  ngươi.  Nhưng  ngươi  không  được  thương  tiếc 
người  chết,  không  được  khóc  lóc,  không  được  để 
nước mắt trào ra.17 Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm 
đám tang cho người  chết  ;  hãy đội  khăn,  đi  dép ; 
không được che râu ria ; không được ăn bánh người 
ta đưa đến.18 Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến 
chiều vợ tôi  chết.  Sáng hôm sau,  tôi  làm như lệnh 
Đức Chúa đã truyền cho tôi.19 Dân chúng bảo tôi : 
"Ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì 
ông đã làm sao ? "20 Tôi nói với họ : "Có lời Đức 
Chúa phán với tôi rằng :21 Hãy nói với nhà Ítraen : 
Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Này Ta sẽ 
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làm cho Nơi Thánh của Ta ra ô uế ; nơi thánh đó là 
sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui 
của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan 
tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục 
vì gươm.22 Các ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các 
ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa 
đến.23  Đầu  đội  khăn,  chân  đi  dép  ;  các  ngươi  sẽ 
không được thương tiếc người chết, không được khóc 
lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của 
các ngươi  ;  các ngươi  sẽ nhìn nhau mà rên siết.24 
Êdêkien sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ 
làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ 
nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng. 

25 Còn ngươi, hỡi con người, vào ngày Ta cất đi sức 
mạnh của chúng, cũng như niềm hân hoan vì đồ trang 
sức, niềm vui của đôi mắt chúng, niềm hạnh phúc của 
tâm hồn chúng, con trai con gái của chúng.26 Ngày 
ấy  sẽ  có  một  người  thoát  nạn  đến  báo  tin  cho 
ngươi.27  Ngày  ấy  ngươi  sẽ  mở  miệng  ra  nói  với 
người thoát nạn ;  ngươi sẽ nói được và không còn 
câm nữa. Ngươi sẽ là điềm báo cho chúng. Bấy giờ, 
chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.

Xướng đáp Ed 24,24 ; Ge 2,13
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X Êdêkien sẽ nên điểm báo cho các ngươi. Các ngươi 
sẽ làm y như nó đã làm
* Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là 
Chúa Thượng.
Đ Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng 
Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi. *

Bài đọc 2 
Các Kitô hữu đau yếu 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử. 

Chúa  phán  :  Chiên  đau  yếu,  các  ngươi  không  bồi 
dưỡng. Người nói với các mục tử xấu, mục tử giả, 
mục tử chỉ biết tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm 
lợi ích cho Đức Kitô Giêsu ; những kẻ chỉ biết uống 
sữa chiên và mặc đồ len, còn chiên thì chẳng chịu săn 
sóc, và con nào đau yếu cũng chẳng lo bồi dưỡng. 
Yếu là không khoẻ, bệnh là không lành ; những người 
bệnh cũng gọi là yếu. Vậy, giữa yếu và bệnh, tôi cho 
là có khác biệt 

Thật thế, thưa anh em, những điều chúng ta đang cố 
gắng  phân  biệt  đây,  nếu  để  ý  hơn  một  chút,  chắc 
chúng ta có thể phân biệt khá rõ ràng, như một người 
nào khác thành thạo hơn hoặc sáng trí  hơn, có thể 
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làm. Xin anh em đừng nghĩ lầm, tôi chỉ tạm nói theo 
lời Kinh Thánh điều tôi cảm nhận được thôi. Chớ gì 
kẻ ốm đau đừng gặp thử thách, vì e rằng thử thách sẽ 
làm cho người ấy ngã quỵ. Còn kẻ yếu nhược thì đã 
mắc  bệnh bởi  một  chứng đam mê nào đó rồi  ;  và 
chứng đam mê nào đó ngăn cản không cho người ấy 
bước vào đường lối của Thiên Chúa và mang lấy ách 
của Chúa Kitô. 

Hãy để ý mà xem, những người đó muốn sống tốt 
lành, có ý định sống tốt lành, nhưng chẳng mấy vui 
lòng chịu khổ cho bằng sẵn sàng làm việc lành. Kitô 
hữu vững mạnh thì không những chỉ làm điều tốt, mà 
còn biết chịu cực chịu khổ. Vậy, những người xem ra 
sốt sắng làm việc lành, nhưng khi gặp đau khổ, lại 
không  muốn  hay  không  thể  chịu  được,  thì  đó  là 
những con người ốm yếu. Còn những kẻ yêu chuộng 
thế gian, vì một đam mê xấu xa nào đó mà bỏ không 
làm việc lành, ấy là những kẻ suy nhược và mắc bệnh 
liệt giường, và bởi vì do tình trạng suy nhược như là 
kiệt sức hoàn toàn đó, họ không thể làm dược việc gì 
lành. 

Về phần linh hồn, kẻ ấy như người bất toại kia, không 
thể  đến  với  Chúa  Giêsu  được,  nên  những  người 
khiêng mới dỡ mái nhà và thòng anh ta xuống. Nghĩa 
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là về phần linh hồn, chẳng khác nào bạn muốn làm 
như dỡ mái nhà và đặt người bệnh bên cạnh Chúa. Đó 
là người tứ chi bại liệt, nghĩa là chẳng có một việc 
lành nào, lại còn cồng chất tội lỗi và suy nhược vì căn 
bệnh đam mê của mình. Và nếu tứ chi bại liệt, tức là 
mắc chứng bại  liệt  thiêng liêng,  mà bạn muốn đến 
gặp lương y, có khi lương y ẩn đâu đó ở bên trong, 
lương ý chính là sự hiểu biết đích thật tiềm ẩn trong 
Sách Thánh, thì bạn phải dỡ mái nhà và đặt người bất 
toại xuống, tức là bày tỏ điều kín nhiệm trong lòng ra. 
Ai không làm được điều ấy, và kẻ lơ là không chịu 
làm điều ấy, thì anh em đã nghe những lời mà chớ chi 
họ cũng nghe : Chiên đau yếu, các ngươi không bồi 
dưỡng, chiên bị  thương, các ngươi không băng bó, 
như chúng tôi  đã nói ở trên.  Quả thật,  vì  khiếp sợ 
trước các cơn thử thách mà người ta bị bẻ gãy. Nhưng 
đã có thuốc băng bó vết thương là lời an ủi sau đây : 
Thiên Chúa là Đấng trung tín ; xin Người đừng để 
cho anh em bị thử thách quá sức ; nhưng khi để anh 
em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc hết sức tốt 
đẹp, để anh em có sức chịu đựng.

Xướng đáp 1Cr 9,2223
X Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh 
phục những người yếu.
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* Tôi đã trở nên tất cả để hoà mình với mọi người, 
hầu bằng mọi cách, cứu được một số người.
Đ Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả nhũng điều đó, để cùng 
được thông chia phần phúc của Tin Mừng. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
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Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Ed 34,16.1116.2331
Chính Ta sẽ săn sóc chiên của Ta 
Dân lưu đày, tù tội đâu còn có vua để hướng dẫn vận 
mạng của mình. Nhưng Thiên Chúa không quên lời 
đã hứa. Ngay từ bây giờ, Thiên Chúa chăm sóc đoàn 
chiên của Người. Rồi chẳng bao lâu nữa Người sẽ gửi 
Đấng tự nhận là Mục Tử nhân lành.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
1  Có lời  Đức  Chúa  phán  với  tôi  rằng  :2  Hỡi  con 
người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt 
Ítraen,  hãy tuyên sấm.  Hãy nói  với  chúng,  với  các 
mục tử đó : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : 
Khốn cho các mục tử Ítraen, những kẻ chỉ biết lo cho 
mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao 
?3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo 
tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn 
dắt.4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh ; 
chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành ; chiên 
bị thương, các ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các 
ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không 
chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn 
bạo và hà khắc.5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục 
tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn.6 
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Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi,  trên mọi 
đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế 
mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. 

11  Quả  thật,  Đức  Chúa  là  Chúa  Thượng phán  thế 
này : Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân 
hành kiểm điểm.12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật 
của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế 
nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. 
Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, 
vào ngày mây đen mù mịt.13 Ta sẽ đem chúng ra 
khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa 
chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên 
các núi Ítraen, trong các thung lũng và tại mọi nơi 
trong xứ có thể ở được.14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong 
đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các 
núi  cao  Ítraen.  Tại  đó  chúng  sẽ  nằm  nghỉ  trong 
chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi 
non  Ítraen.15  Chính  Ta  sẽ  chăn  dắt  chiên  của  Ta, 
chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ  sấm ngôn của Đức 
Chúa là Chúa Thượng.16 Con nào bị mất,  Ta sẽ đi 
tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, 
Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh 
; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh 
chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. 
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23  Ta  sẽ  cho  xuất  hiện  một  mục  tử  để  chăn  dắt 
chúng ; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đavít, tôi tớ của 
Ta : chính nó sẽ chăn dắt chúng ; chính nó sẽ là mục 
tử của chúng.24 Chính Ta, Đức Chúa, Ta sẽ là Thiên 
Chúa của chúng, và Đavít, tôi tớ của Ta, sẽ là ông 
hoàng  ở  giữa  chúng.  Chính  Ta,  Đức  Chúa,  Ta  đã 
phán.25 Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước bình 
an, Ta sẽ đuổi thú dữ ra khỏi xứ. Chúng sẽ cư ngụ 
trong sa mạc an toàn, sẽ nằm ngủ trong rừng.26 Ta sẽ 
đặt chúng ở các vùng chung quanh ngọn đồi của Ta ; 
Ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa,  đó là những trận 
mưa phúc lành.27 Cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa 
trái, đất đai sản sinh hoa lợi. Chúng sẽ sống an toàn 
trên đất của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính 
Ta là Đức Chúa khi Ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng và 
khi Ta cứu thoát chúng khỏi tay những kẻ hà hiếp 
chúng.28 Chúng không còn bị chư dân cướp phá cũng 
không còn bị thú vật trong xứ cắn xé. Chúng sẽ được 
an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy phá.29 Ta sẽ thiết 
lập cho chúng một khu vườn danh tiếng ; chúng sẽ 
không còn phải chết vì nạn đói kém trong xứ, cũng 
không còn bị chư dân lăng nhục. 

30 Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, 
nhà Ítraen, chúng là dân của Ta,  sấm ngôn của Đức 
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Chúa  là  Chúa  Thượng.31 Phần  các  ngươi,  hỡi  các 
chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ 
của Ta.  Các ngươi  là  phàm nhân,  còn Ta là  Thiên 
Chúa các ngươi,  sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa 
Thượng.

Xướng đáp Ed 34,12.13.14 ; Ga 10,10
X Ta sẽ kéo chiên của Ta ra khỏi mọi nơi chúng đã bị 
tản mác vào ngày mây đen mù mịt, sẽ đưa chúng vào 
đất của chúng.
* sẽ chăn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ tốt tươi.
Đ Phần tôi, tôi đến cho người ta được sống, và được 
sống dồi dào. *

Bài đọc 2 
Hãy  lên  tiếng,  lúc  thuận  tiện  cũng  như  lúc  không 
thuận tiện 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Chiên đi lạc, các người không đem về ; chiện bị mất, 
các ngươi không chịu đi tìm. Như vậy, một cách nào 
đó,  chúng tôi  cũng ở trong tay quân trộm cướp và 
giữa hàm răng sói dữ, và vì gặp nguy hiểm như thê, 
nên chúng tôi xin anh em hãy cầu nguyện. Cũng có 
những  con  chiên  cứng  đầu.  Khi  chúng  tôi  đi  tìm 
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những chiên lạc, thì  chúng nhận ra là  chúng lìa  xa 
chúng tôi  và hư mất  do lầm lỗi  của mình ;  nhưng 
chúng lại nói : “Việc gì đến các ông ? Việc gì các ông 
phải tìm chúng tôi ?” Làm như thế là chuyện chúng 
lầm lỗi và hư mất không phải là chính lý do khiến 
chúng tôi phải khắc khoải đi tìm. “Tôi muốn lầm lạc 
đó, tôi muốn hư mất đó.” 

Bạn muốn lầm lạc, muốn hư mất như thế ư ? Tôi lại 
càng không muốn điều đó. Thật sư, tôi dám nói : Tôi 
đang gây phiền hà đây. Tôi nghe thánh Phaolô nói : 
Hãy rao giảng lời Thiên Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận 
tiện cũng như lúc không thuận tiện. Thuận tiện cho 
ai ? Không thuận tiện cho ai ? Dĩ nhiên là thuận tiện 
cho kẻ muốn, không thuận tiện cho kẻ không muốn. 
Thật sự tôi đang gây sự phiền hà, tôi dám nói : “Bạn 
muốn lầm lạc,  bạn muốn hư mất,  nhưng tôi  không 
muốn thế.” Cuối cùng, Đấng làm tôi khiếp sợ cũng 
chẳng muốn thế. Nếu như tôi có muốn, thì hãy xem 
Người nói gì., Người quở trách thế nào : Chiên đi lạc, 
các ngươi  không đưa về ;  chiên bị  mất,  các người 
không chịu đi tìm. Tôi sợ bạn hơn sợ người sao ? Tất 
cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà 
Chúa Kitô. 
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Tôi sẽ gọi kẻ lầm lạc trở về, tôi sẽ đi tìm kẻ hư mất. 
Bạn muốn hay không muốn, tôi vẫn cứ làm. Và nếu 
đi tìm mà tôi có bị gai rừng cào xé, thì ngóc ngách 
nào tôi cũng len lỏi, bụi rậm nào tôi cũng khua : tôi sẽ 
rảo khắp nơi, tuỳ theo sức mà Đấng làm tôi phải sợ, 
ban cho tôi. Nếu bạn sẽ gọi kẻ lầm lạc trở về, sẽ đi 
tìm kẻ hư vong. Nếu bạn không muốn là tôi sẽ bị khổ, 
thì đừng đi lạc, đừng hư vong. Tôi có phải khổ vì bạn 
lầm lạc và hư vong thì có sao đâu. Chỉ e rằng : tôi mà 
lơ là đối với bạn, là tôi cũng giết luôn cả chiên khoẻ 
mạnh.  Quả vậy, bạn hãy xem câu Kinh Thánh tiếp 
theo thế nào : Chiên béo tốt, các ngươi đã giết thịt. 
Nếu như tôi bỏ mặc kẻ lầm lạc và hư vong, thì người 
khoẻ mạnh cũng thích lầm lạc và hư vong.

Xướng đáp Hc 4,2829 ; 2 Tm 4,2
X Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật, và Đức 
Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con.
* Đừng ăn càn nói bậy, chớ nhu nhược trễ nải trong 
công việc của con.
Đ Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện 
cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm 
đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm 
dạy dỗ. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Ed 36,1636
Thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng của ngươi 
Như Giêrêmia, Êdêkien cũng loan báo một Giao Ước 
mới, được Thần Khí đảm bảo, đưa đến hậu quả là tẩy 
xoá vêt nhơ tội lỗi, nhờ ơn Thiên Chúa ban không. 
Giao Ước này được thiết lập nhờ Đức Kitô chịu chết 
và sống lại. Người Kitô hữu được tham dự vào Giao 
Ước đó nhờ bí tích thánh tẩy.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
16 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :17 Hỡi con 
người,  con cái nhà Ítraen đang cư ngụ trên đất của 
chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các 
hành vi của chúng ; lối sống của chúng trước mặt Ta 
cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt.18 
Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì 
máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô 
uế vì các việc ô uế của chúng.19 Ta đã tung chúng đi 
các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ 
vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử.20 
Chúng đã làm cho danh Ta bị xúc phạm giữa các dân 
mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng : 
"Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ 
của Người."21 Nhưng Ta ái ngại cho thánh danh Ta 
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đã bị nhà Ítraen xúc phạm giữa các dân mà chúng đi 
đến.22 Vì thế,  ngươi hãy nói với  nhà Ítraen :  Đức 
Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Hỡi nhà Ítraen, 
không phải  vì  các  ngươi  mà  Ta hành động,  mà  vì 
danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các 
dân các ngươi đã đi đến.23 Ta sẽ biểu dương danh 
thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư 
dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. 
Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa 
sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng  khi Ta biểu 
dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước 
mắt chúng.24 Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi 
các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, 
và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.25 Rồi Ta sẽ 
rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ 
được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và 
mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim 
mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ 
đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ 
ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính 
thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ 
làm cho các ngươi  đi  theo thánh chỉ,  tuân giữ  các 
phán quyết của Ta và đem ra thi hành.28 Các ngươi 
sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. 
Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên 
Chúa các ngươi.29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô 
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uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta 
sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém.30 Ta 
sẽ  cho trái  cây và  hoa  màu đồng ruộng tăng thêm 
nhiều, để các ngươi không còn bị ô nhục trước mặt 
chư dân về nạn đói kém nữa.31 Bấy giờ, các ngươi sẽ 
nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các 
ngươi. Các ngươi sẽ kinh tởm chính bản thân mình, vì 
các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi.32 
Không phải vì các ngươi mà Ta hành động  sấm ngôn 
của Đức Chúa là Chúa Thượng  hãy biết rõ như thế. 
Các ngươi phải lấy làm thẹn thùng xấu hổ về lối sống 
của các ngươi, hỡi nhà Ítraen. 

33 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Vào 
ngày Ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, Ta sẽ 
cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu 
tàn sẽ được tái thiết.34 Xứ sở hoang tàn sẽ được cày 
cấy,  sau  khi  đã  là  chốn  hoang  tàn  trước  mắt  mọi 
người qua lại.35 Người ta sẽ nói : "Đất này mới đây 
bị tan hoang, nay đã nên như thửa vườn Êđen ; các 
thành thị đổ nát, hoang tàn, bị phá huỷ, nay trở nên 
những pháo đài có người cư ngụ."36 Bấy giờ chư dân 
còn sống sót ở chung quanh các ngươi sẽ nhận biết 
chính Ta là Đức Chúa, Đấng tái thiết những gì đã bị 
tàn phá và dựng lại những gì đã bị phá đổ. Chính Ta, 
Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm.
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Xướng đáp Ed 11,1920.19
X Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và ban 
cho chúng một trái tim bằng thịt,
*  để chúng đi  theo các thánh chỉ  của Ta ;  lúc  ấy, 
chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của 
chúng.
Đ Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt thần khí 
mới vào lòng chúng. *

Bài đọc 2 
Hội  Thánh,  như cây nho,  càng lớn mạnh  càng lan 
rộng khắp nơi 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi,  trên môi 
đỉnh đồi, trên khắp mặt đất. Tản mác trên khắp mặt 
đất là gì ? Đó là những kẻ chạy theo của cải trần gian, 
những của phù hoa trên mặt đất ;  họ yêu mến quý 
chuộng những thứ ấy. Họ không muốn chết cho tội 
lỗi, để đời sống của họ được ẩn tàng trong Đức Kitô. 
Khắp mặt đất, là do lòng yêu chuộng của đời này, và 
vì họ là những con chên lạc loài trên khắp mặt đất. 
Họ ở khắp nơi : một người mẹ là tình kiêu căng đã 
sinh ra họ hết thảy, cũng như một người mẹ duy nhất 
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của chúng ta là Hội Thánh công giáo đã sinh ra mọi 
Kitô hữu rải rác trên khắp hoàn cầu. 

Vậy, chẳng lạ gì nếu kiêu ngạo sinh ra xâu xé, yêu 
thương đưa đến hiệp nhất. Nhưng chính bà mẹ là Hội 
Thánh công giáo, chính vị Mục Tử hiện diện nơi Bà, 
đang tìm kiếm khắp nơi những kẻ lầm lạc, bồi dưỡng 
người  đau  yếu,  chữa  lành  kẻ  suy  nhược,  băng  bó 
người bị thương, dùng người này săn sóc người kia 
dù họ không quen biết nhau. Nhưng Mẹ Hội Thánh 
biết tất cả, vì hoà đồng với hết mọi người.

Hội Thánh như cây nho càng lớn mạnh càng lan rộng 
khắp nơi ; còn người ta thì như những ngành vô ích, 
bị người làm vườn dùng liềm cắt bỏ vì không sinh 
trái. Thế là cây nho được tỉa chứ không bị chặt. Vậy 
những ngành nho bị cắt tỉa ở đâu thì vẫn nằm yên ở 
đó. Còn cây nho vẫn lớn đều và biết ngành nào vẫn 
gắn liền với nó, ngành nào bị cắt bỏ nằm bên cạnh. 

Tuy vậy, từ tình trạng đó, Hội Thánh vẫn kêu gọi kẻ 
lầm lạc trở về, vì thánh Phaolô Tông Đồ đã nói về các 
ngành đã gãy rằng : Thiên Chúa thừa sức tháp họ một 
lần nữa. Dù nói về chiên lạc đàn, hay là ngành lìa cây, 
thì Thiên Chúa cũng không thiếu khả năng gọi chiên 
về, hay tháp ngành lại, bởi vì Người là Mục Tử Tối 
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Cao, là người làm vườn đích thật. Chiên của Ta tản 
mác  trên  khắp  mặt  đất,  thế  mà  chẳng  ai  chăm lo, 
chẳng ai kiếm tìm, chẳng ai trong các mục tử xấu chịu 
đi tìm kiếm, dù một người cũng không. 

Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa : Ta 
lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa. 
Anh em hãy coi, Người bắt đầu từ đâu, Thiên Chúa 
lấy mạng sống mình làm chứng, dường như Người 
thề vậy : Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của 
Đức  Chúa  là  Chúa  Thượng.  Các  mục  tử  đã  chết, 
nhưng chiên thì được an toàn ; Chúa hằng sống, Ta 
lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là 
Chúa Thượng. Nhưng những mục tử đã chết đó là ai ? 
Là những kẻ tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi 
ích cho Chúa Giêsu Kitô. Vậy, liệu sẽ có, và sẽ gặp 
được những mục tử biết tìm, không phải lợi ích cho 
mình, mà là lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô hay không ? 
Nhất định sẽ có và nhất định sẽ gặp, hiện không thiếu 
và sẽ chẳng thiếu.

Xướng đáp 2 Cr 3,4.6.5
X Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên 
Chúa.
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* Người là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ 
giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ 
viêt, nhưng dựa vào Thần Khí.
Đ Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng 
để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của 
chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Ed 37,114
Xương khô được sống nhờ Thần Khí
Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. người có 
thể biến đống xương khô thành một dân gồm toàn 
người sông. Trong thảm cảnh lưu đày, Ítraen kể như 
đã chết. Nhưng Thiên Chúa sẽ biến thành một quốc 
gia tràn trề hy vọng và sức sống tôn giáo. Một ngày 
kia, Người cũng sẽ biến chúng ta những người sẽ an 
giấc chờ ngày phục sinh, thành những chi thể muôn 
đời hằng sống của Chúa Kitô.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
1 Tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí 
đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ; thung lũng ấy đầy 
xương  cốt.2  Người  đưa  tôi  đi  ngang,  đi  dọc  giữa 
chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung 
lũng và đã khô đét.3 Người bảo tôi : "Hỡi con người, 
liệu các xương này có hồi sinh được không ? " Tôi 
thưa : "Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài 
mới biết điều đó."4 Bấy giờ, Người bảo tôi : "Ngươi 
hãy tuyên sấm trên  các xương ấy ;  ngươi  hãy bảo 
chúng  :  Các  xương  khô  kia  ơi,  hãy  nghe  lời  Đức 
Chúa.5 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với 
các xương ấy : Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các 
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ngươi và các ngươi sẽ được sống.6 Ta sẽ đặt gân trên 
các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da 
bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các 
ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi 
sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa."7 Tôi đã tuyên 
sấm như tôi  được lệnh.  Vậy có tiếng động khi  tôi 
đang tuyên sấm ; có sự rung chuyển và các xương 
xích lại gần, ăn khớp với nhau.8 Tôi nhìn thì thấy trên 
chúng đã có gân ; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở 
bên  trên,  nhưng  thần  khí  chưa  có  ở  nơi  chúng.9 
Người lại bảo tôi : "Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí 
;  tuyên sấm đi, hỡi con người ! Ngươi hãy nói với 
thần khí : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : 
Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào 
những người đã chết này cho chúng được hồi sinh."10 
Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí 
liền nhập vào những người đã chết ; chúng được hồi 
sinh và đứng thẳng lên : Đó là cả một đạo quân lớn, 
đông vô kể. 

11 Bấy giờ, Người phán với tôi : Hỡi con người, các 
xương đó chính là toàn thể nhà Ítraen. Này chúng vẫn 
nói  :  "Xương  cốt  chúng  tôi  đã  khô,  hy  vọng  của 
chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời ! "12 Chính 
vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng : Đức 
Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Hỡi dân Ta, này 
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chính  Ta  mở  huyệt  cho  các  ngươi,  Ta  sẽ  đưa  các 
ngươi  lên  khỏi  huyệt  và  đem  các  ngươi  về  đất 
Ítraen.13  Các ngươi  sẽ  nhận  biết  chính  Ta là  Đức 
Chúa,  khi  Ta mở huyệt  cho các  ngươi  và đưa các 
ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta.14 Ta sẽ đặt thần 
khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được 
hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các 
ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là 
Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của 
Đức Chúa. 

Xướng đáp Ed 37,12.13 ; Ga 11,25
X Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, 
Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt.
* Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa – sấm 
ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Đ Chúa Giêsu nói : Tôi là sự sống lại và là sự sống : 
ai tin vào tôi thì dù đã chết cũng sẽ được sống. *

Bài đọc 2 
Những gì họ nói, anh em hãy làm, nhưng đừng làm 
theo hành động của họ
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.



MỤC LỤC

Vì  thế,  hỡi  các  mục  tử,  hãy  nghe  lời  Đức  Chúa. 
Nhưng nghe gì, hỡi các mục tử ? Đức Chúa là Chúa 
Thượng phán thế này : Đây Ta chống lại các mục tử. 
Ta sẽ đòi lại chiên của ta, không để chúng chăn dắt 
nữa. 

Hỡi đàn chiên Thiên Chúa, hãy nghe và hãy học biết 
điều này là Thiên Chúa đòi các mục tử trả chiên lại 
cho Người, và hạch tội họ vì đã để cho chiên chết. 
Quả thật, ở một chỗ khác, Người dùng cũng ngôn sứ 
ấy mà phán : Hỡi con người, Ta đặt ngươi làm người 
canh gác nhà Ítraen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta 
phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán 
với  kẻ  gian  ác  rằng  :  'Hỡi  tên  gian  ác,  chắc  chắn 
ngươi phải chết',  mà ngươi không chịu nói để cảnh 
cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác 
ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi 
đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo kẻ gian 
ác từ bỏ con đường của nó mà trở lại, thì nó sẽ phải 
chết  vì  tội  của nó ;  còn ngươi,  ngươi  sẽ cứu được 
mạng sống mình.

Chúa nói gì vậy ? Anh em thấy không, im lặng nguy 
hiểm biết chừng nào ! Người kia chết, mà chết là phải 
; nó mang sự gian ác và tội lỗi của mình mà chết, tội 
lười biếng đã giết nó. Vì nó có thể gặp vị Mục Tử 
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hằng sống, Đấng đã phán : Ta lấy mạng sống ta mà 
thề, nhưng kẻ đã được đặt làm người đứng đầu và 
canh gác để khuyên nhủ, mà vì lười biếng đã không 
chịu khuyên nhủ, nên nó chết là phải ; và nó bị phạt 
cũng là đáng. Chúa lại phán : Khi ngươi bảo kẻ gian 
ác : 'Chắc chắn mi phải chết', thì ấy là Ta dùng gươm 
doạ nó, mà nó lại lơ là không chịu tránh gươm kề cổ, 
nên gươm đã giết nó, lúc đó nó mang tội mình mà 
chết. Còn ngươi, ngươi cứu được mạng sống mình. 
Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là không được im 
lặng ; còn anh em thì dù có im lặng, anh em vẫn phải 
nghe lời vị Mục Tử, rút ra từ Kinh Thánh.

Vậy, như tôi đã trình bày, chúng ta hãy xem Người có 
lấy chiên khỏi tay các mục tử xấu mà trao cho các 
mục tử tốt không. Tôi thấy Người đang lấy chiên khỏi 
tay các mục tử xấu. Quả vậy, Người phán thế này : 
Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của 
Ta, Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên. Khi Ta bảo 
chúng chăn dắt chiên của Ta, thì chúng lại chăn dắt 
mình, chứ không chăn dắt chiên của Ta, nên : Ta sẽ 
đòi lại chiên của Ta, Ta sẽ không để chúng chăn dắt 
chiên. 

Người  cảnh  cáo  không  cho  họ  chăn  dắt  chiên  của 
Người thế nào ? Những gì chúng nói, các ngươi hãy 
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làm,  nhưng  đừng  làm  theo  hành  động  của  chúng. 
Người như muốn nói : “Chúng bảo chiên là của Ta, 
nhưng lại hành động như là chiên của chúng. Khi các 
ngươi không làm những điều các mục tử xấu làm, thì 
chính chúng không chăn dắt các ngươi ; khi các ngươi 
làm những điều chúng nói, thì chính Ta chăn dắt các 
ngươi.”

Xướng đáp Lc 12,42.43 ; 1 Cr 4,2
X Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan được 
ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở trong nhà ?
* Hạnh phúc thay đầy tớ khi chủ về thấy anh ta đang 
làm như vậy.
Đ Điều người ta đòi hỏi nơi người quản lý, là phải 
chứng tỏ lòng trung thành. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Ed 37,1528
Giuđa và Ítraen sẽ thành một dân tộc duy nhất 
Từ nhiều thế kỷ, Ítraen và Giuđa là hai vương quốc 
biệt lập, thường thù nghịch nhau. Cả hai đã gục ngã 
theo dòng lịch sử. Êdêkien tiên báo ngày tái hợp trong 
Nước Thiên Chúa. Như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta 
nhằm tiến tới hiệp nhất đều phải qua cái chết cho tội 
lỗi là nguồn gốc của mọi chia rẽ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
15  Có  lời  Đức  Chúa  phán  với  tôi  rằng  :16  "Phần 
ngươi, hỡi con người, hãy lấy một miếng gỗ và viết 
lên đó : "Giuđa và con cái Ítraen liên minh với nó. 
Rồi ngươi lại lấy một miếng gỗ khác và viết lên đó : 
"Giuse  cây gỗ của Épraim  và toàn thể nhà Ítraen liên 
minh  với  nó.17  Đoạn  ngươi  ráp  hai  miếng  lại  với 
nhau cho thành một miếng duy nhất ; chúng chỉ còn 
là một trong tay ngươi.18 Khi con cái của dân ngươi 
hỏi ngươi rằng : "Ông không cho chúng tôi biết ông 
muốn ám chỉ cái gì sao ? ,19 ngươi hãy bảo chúng : 
Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Này chính 
Ta  sẽ  lấy  miếng  gỗ  của  Giuse   đang  ở  trong  tay 
Épraim  và các chi tộc Ítraen liên minh với nó, sẽ đặt 
dựa vào miếng gỗ của Giuđa ; Ta sẽ làm cho chúng 
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thành một miếng gỗ duy nhất và chúng sẽ chỉ là một 
trong tay Ta. 

20 Ngươi hãy cầm lên cho chúng thấy những miếng 
gỗ mà ngươi đã viết  lên đó21 và bảo chúng :  Đức 
Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Này chính Ta 
sẽ lấy con cái Ítraen từ giữa các dân tộc chúng đã đi 
tới.  Ta sẽ  quy tụ  chúng lại  từ  bốn phương và đưa 
chúng về đất của chúng.22 Ta sẽ làm cho chúng thành 
một dân tộc duy nhất trong xứ, trên các núi Ítraen ; tất 
cả chúng chỉ có một vua duy nhất ; chúng sẽ không 
còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương 
quốc.23 Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu 
tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng 
nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở 
và đã phạm tội ; Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là 
dân  của  Ta  ;  còn  Ta,  Ta  sẽ  là  Thiên  Chúa  của 
chúng.24 Đavít, tôi tớ Ta, sẽ làm vua cai trị chúng ; sẽ 
chỉ  có  một  mục  tử  duy  nhất  cho  chúng  hết  thảy. 
Chúng sẽ sống theo các phán quyết của Ta, sẽ tuân 
giữ  các  thánh  chỉ  của  Ta  và  đem ra  thực  hành.25 
Chúng sẽ định cư trên đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta là 
Giacóp,  phần đất  mà  tổ  tiên  các ngươi  đã cư  ngụ. 
Chính chúng và con cháu chúng sẽ định cư mãi mãi 
trên đó. Đavít,  tôi tớ Ta, sẽ là ông hoàng lãnh đạo 
chúng cho đến muôn đời.26 Ta sẽ lập với chúng một 
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giao ước bình an ; đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với 
chúng, Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy 
nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng 
cho đến muôn đời.27 Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng ; 
Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của 
Ta.28 Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là 
Đức Chúa, Đấng thánh hoá Ítraen, khi Ta đặt thánh 
điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.

Xướng đáp Ed 37,21.22 ; Ga 10,16.11
X Này chính Ta sẽ lấy con cái Ítraen, quy tụ chúng lại 
từ bốn phương, làm cho chúng thành một dân tộc duy 
nhất.
* Sẽ chỉ có một đoàn chiên và một người mục tử.
Đ Người  mục  tử  nhân lành  hy sinh mạng sống vì 
đoàn chiên. *

Bài đọc 2 
Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, trong đồng cỏ xanh tươi 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.

Ta sẽ đem chiên ra khỏi các dân, tập họp chúng lại từ 
các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn 
dắt chúng trên các núi Ítraen. Chúa đã lập nên các núi 
Ítraen, đó là các tác giả Kinh Thánh. Anh em hãy ăn 
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trong đồng cỏ đó, để được chăn nuôi an toàn. Nghe 
được điều gì trong Kinh Thánh, anh em hãy thưởng 
thức cho kỹ ; còn điều gì ở ngoài Kinh Thánh, hãy 
vứt bỏ đi. Để khỏi lạc lõng trong sương mù, hãy nghe 
tiếng của người mục tử. Hãy đến tập họp tại các núi 
Kinh Thánh. Ở đây, tâm hồn anh em được vui sướng, 
ở đây không có gì là độc hại, bất lợi cho sức khoẻ ; 
đây là những đồng cỏ xanh tươi màu mỡ. Hỡi anh em 
là những con chiên lành mạnh ;  hỡi  các con chiên 
lành mạnh, cứ ăn cỏ trên các núi Ítraen. 

Trong các thung lũng và tại các nơi trong xứ có thể ở 
được, vì từ các núi chúng tôi đã nói ở trên, tuôn chảy 
những dòng suối là lời rao giảng Tin Mừng, khi tiếng 
các ngài vang dội khắp hoàn cầu, và mọi nơi có thể ở 
được trên mặt đất đều trở thành những đồng cỏ hoan 
lạc tốt tươi cho chiên được bồi dưỡng. 

Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và trên 
các núi cao Ítraen. Tại đó, chúng sẽ nằm nghỉ trong 
ràn êm ái, nghĩa là nơi chiên nằm nghỉ, nơi chiên nói 
“Thích quá !”, nơi chiên nói “Đúng thật, rõ ràng thật, 
chúng ta  không  lầm.”  Chúng nghỉ  ngơi  vui  hưởng 
vinh quang Thiên Chúa, như nghỉ ngơi trong ràn êm 
ái. Và chúng sẽ ngủ yên, nghĩa là an hưởng những vui 
thú tốt lành. 
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Chúng sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi Ítraen. 
Tôi đã nói núi non Ítraen là những ngọn núi tốt, nơi 
chúng ta ngước mắt nhìn lên, mong từ đó ơn phù trợ 
đến với chúng ta. Nhưng ơn phù trợ chúng ta là do 
bởi Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. Vì thế, để 
chúng ta đừng chỉ đặt hy vọng vào những ngọn núi 
tốt, thì khi đã phán Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta trên 
các núi Ítraen, Người liền thêm Ta sẽ chăn dắt chiên 
của Ta, để bạn đừng dừng lại trên núi. Hãy ngước mắt 
nhìn  lên  rặng núi  :  ơn phù trợ  bạn đến từ  nơi  đó, 
nhưng hãy chú ý nghe Chúa phán Ta sẽ chăn dắt. Quả 
thật,  ơn phù trợ  bạn đến từ  Đức Chúa là  Đấng đã 
dựng nên cả đất trời. 

Người kết thúc như sau : Ta sẽ theo lẽ chính trực mà 
chăn dắt chúng. Bạn coi, chỉ một mình Đấng chăn dắt 
theo lẽ chính trực mới chăn dắt như thế. Ai là phàm 
nhân mà lại xét đoán phàm nhân ? Đâu đâu cũng đầy 
những xét đoán càn rỡ. Ta thất vọng về người nào đó, 
bỗng  nhiên  người  ấy  hoán  cải  và  trở  nên  rất  tốt. 
Ngược lại, ta rất tự hào về người nào đó, bỗng nhiên 
người ấy lại sa ngã và trở thành rất xấu. Ta kính sợ 
hay ta yêu mến, chẳng có gì là chắc cả. 

Mỗi  người  hôm nay là  gì,  hầu như chính họ cũng 
chẳng biết.  Hôm nay có là gì đi nữa, thì  ngày mai 
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chưa  hẳn  sẽ  như  thế.  Vậy,  Chúa  chăn  dắt  theo  lẽ 
chính trực, vì Người phân phối cho ai phần nấy : của 
này cho người này, của kia cho người kia ; ai đáng cái 
gì cho cái đó, cái này hoặc cái kia. Vì chưng Chúa 
biết phải làm gì. Người chăn dắt theo lẽ chính trực 
những kẻ Người đã cứu chuộc, khi Người bị xét xử. 
Tóm lại, Người chăn dắt theo lẽ chính trực.

Xướng đáp Ga 10,14 ; Ed 34,11.13
X Tôi chính là người mục tử nhân lành.
* Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.
Đ Chính tôi sẽ chăm sóc chiên của tôi và thân hành 
kiểm điểm ; tôi sẽ đem chúng ra khỏi các dân và sẽ 
chăn dắt chúng. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Ed 40,14 ; 43,112 ; 44,69
Đền Thờ tương lai 
Trong một thị kiến hùng vĩ, Êdêkien thấy Ítraen được 
tái thiết : đất nước được dành riêng cho một dân tộc 
toàn thiện chu toàn nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa một 
cách toàn hảo. Sự thật mới chỉ là bản phác thảo của lý 
tưởng này thôi, nhưng việc Thiên Chúa trở lại. Đền 
Thờ của Người là nét đặc thù chính yếu : ơn Chúa 
đang tác động trong chúng ta, Nước Người đang hình 
thành,  chương  trình  cứu  độ  của  Người  đang  được 
thực hiện.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
40 1 Năm thứ hai mươi lăm kể từ khi chúng tôi bị lưu 
đày, đầu năm ấy, ngày mồng mười trong tháng, mười 
bốn năm sau khi thành thất thủ, chính ngày ấy, tay 
Đức Chúa đặt trên tôi. Người đưa tôi tới đó :2 nhờ 
những thị kiến Người cho xem, Người dẫn tôi về đất 
Ítraen và đặt tôi trên một ngọn núi cao chót vót, trên 
đó dường như có một thành đã được xây cất, ở phía 
nam.3 Người dẫn tôi tới đó, và này có một người hình 
dạng trông như đồng đỏ. Người ấy cầm trong tay một 
sợi dây vải và một cây trượng đo. Người ấy đứng ở 
cổng4 và bảo tôi : "Hỡi con người, hãy nhìn cho kỹ, 
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hãy nghe cho tỏ và hãy chú tâm vào mọi điều tôi sắp 
cho ông thấy ; chính vì muốn tỏ cho ông thấy điều đó 
mà ông đã được đưa tới đây. Ông hãy cho nhà Ítraen 
biết mọi điều chính ông sắp được thấy." 

43 1 Người ấy đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía 
đông,2 và này, vinh quang của Thiên Chúa Ítraen từ 
phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước 
lũ và đất rạng ngời vinh quang Đức Chúa.3 Thị kiến 
này giống như thị kiến tôi đã thấy khi Người đến để 
huỷ diệt thành, đồng thời cũng giống như thị kiến tôi 
đã thấy bên sông Cơva. Bấy giờ, tôi sấp mặt xuống 
đất. 

4 Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng 
quay về phía đông.5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi 
vào sân trong, và này vinh quang Đức Chúa tràn ngập 
Đền Thờ.6 Tôi  nghe có Đấng phán với tôi  từ Đền 
Thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi.7 Đấng ấy 
phán với tôi : "Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai 
của Ta, đây là nơi Ta đặt các bàn chân của Ta. Ta sẽ 
ngự tại đây, giữa con cái Ítraen, cho đến muôn đời. 
Nhà Ítraen, cả chúng lẫn các vua của chúng, sẽ không 
còn làm ô uế danh thánh của Ta vì những sự đàng 
điếm và xác chết các vua của chúng nữa,8 khi chúng 
dám đặt thềm của chúng sát thềm của Ta, cánh cửa 
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của chúng sát  cánh cửa của Ta với một bức tường 
giữa Ta với chúng mà thôi. Chúng đã làm ô uế danh 
thánh của Ta bằng những điều ghê tởm của chúng, 
nên Ta đã tận diệt chúng trong cơn thịnh nộ của Ta.9 
Giờ đây, chúng phải đem đi cho khuất mắt Ta những 
sự đàng điếm của chúng cũng như xác chết các vua 
của chúng, rồi Ta sẽ ngự ở giữa chúng cho đến muôn 
đời. 

10 Phần ngươi, hỡi con người, ngươi hãy mô tả cho 
nhà Ítraen biết Đền Thờ này, để chúng phải xấu hổ vì 
tội lỗi chúng đã phạm. Chúng phải đo cái mô hình 
này.11 Và nếu chúng xấu hổ vì  mọi  điều ghê tởm 
chúng đã làm, thì ngươi hãy mô tả cho chúng đồ án 
Đền Thờ, cách sắp đặt, các lối ra lối vào, mọi đồ án 
và mọi quy tắc, mọi đồ án và mọi luật lệ của Đền 
Thờ. Hãy viết ra cho chúng thấy, để chúng tuân theo 
mọi đồ án và mọi quy tắc của Đền Thờ mà đem ra thi 
hành.12 Đây là bộ luật về Đền Thờ : Ở trên đỉnh núi 
này, toàn lãnh thổ chung quanh là nơi rất thánh. Đó là 
bộ luật về Đền Thờ. 

44 6 Ngươi hãy nói với quân phản nghịch, với nhà 
Ítraen : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Hỡi 
nhà Ítraen, các ngươi đã làm biết bao điều ghê tởm,7 
khi  các  ngươi  đưa  những  người  ngoại  bang,  lòng 
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không cắt bì, xác cũng chẳng cắt bì, vào ở trong thánh 
điện của Ta mà làm ô uế Đền Thờ của Ta, khi các 
ngươi tiến dâng lương thực cho Ta là mỡ và máu mà 
lại huỷ bỏ giao ước của Ta. Thật các ngươi đã làm 
biết bao điều ghê tởm !8 Các ngươi không chịu đảm 
trách các việc thánh của Ta, mà lại đặt những kẻ đó 
làm người  đảm trách  việc  phục vụ Ta trong  thánh 
điện, thay cho các ngươi.9 Đức Chúa là Chúa Thượng 
phán thế này : Chẳng một người ngoại bang nào, lòng 
không cắt bì, xác không cắt bì, được vào thánh điện 
của Ta ; chẳng một người ngoại bang nào đang cư 
ngụ giữa con cái Ítraen được làm như thế.

Xướng đáp Ed 43,45 ; x. Lc 2,27
X Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng 
quay về phía Đông. Và
* này vinh quanh Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ.
Đ Chính tôi sẽ chăm sóc chiên của tôi và thân hành 
kiểm điểm ; tôi sẽ đem chúng ra khỏi các dân và sẽ 
chăn dắt chúng. *

Bài đọc 2 
Mọi mục tử tốt đều ở trong một Mục Tử duy nhất 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, về các 
mục tử.
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Chúa Kitô  chăn dắt  bạn theo lẽ  chính trực,  Người 
phân biệt chiên của mình với chiên không phải của 
mình. Người nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và 
theo tôi. Ở đây, tôi thấy mọi mục tử đều tốt, đều ở 
trong một Mục Tử duy nhất. Không thiếu các mục tử 
tốt, nhưng họ ở trong một vị duy nhất. Có chia rẽ, họ 
mới thành ra nhiều. Chỉ một mình Người được người 
ta rao giảng, vì mọi người phải nên một. Quả thế, khi 
không nói đến các mục tử, mà nói đến vị Mục Tử duy 
nhất, thì không phải là Chúa chẳng gặp được ai để 
trao  phó  chiên  của  mình.  Quả  thật,  Người  đã  trao 
chiên cho ông Phêrô. Hơn nữa, chính ông Phêrô đã 
muôùn mọi người nên một. Lúc ấy có nhiều tông đồ, 
thế mà Người lại nói với một vi Hãy chăn dắt chiên 
của Thầy. Ước gì không thiếu các mục tử tốt, ước gì 
chúng ta không thiếu các vị đó, xin Chúa xót thương 
đừng bỏ không gầy dựng và không lập nên các vị. Tất 
nhiên, chiên tốt thì mục tử cũng tốt, vì từ những chiên 
tốt phát xuất ra các mục tử tốt. Nhưng mọi mục tử tốt 
đều ở trong một Mục Tử, họ chỉ là một mà thôi. Họ 
chăn dắt  là  Chúa  Kitô  chăn dắt.  Các  bạn của  Tân 
Lang không nói tiếng nói của mình, nhưng vui mừng 
hoan hỉ vì Tân Lang lên tiếng. Vậy, khi họ chăn dắt là 
chính Người chăn dắt ; và Người nói : Chính Thầy 
chăn  dắt,  vì  các  mục  tử  nói  là  Người  nói,  các  vị 
thương yêu là Người thương yêu. Ngay cả với Phêrô, 
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khi Người trao chiên của Người cho ông, như người 
này trao cho người kia, thì Người cũng muốn ông nên 
một  với  Người.  Và như thế,  Người  trao  chiên cho 
ông, để chính người là đầu, còn ông tượng trưng cho 
thân thể Người là Hội Thánh, và để cả hai nên một 
thân mình như tân lang và tân nương.

Bởi thế, Người nói gì với ông Phêrô trước khi trao 
chiên cho ông, kẻo trao cho ông mà như thể trao cho 
người nào đó khác với chính mình : Anh Phêrô, anh 
có yêu mến Thầy không ? Và ông đáp : Con yêu mến 
Thầy. Người lại hỏi : Anh có yêu mến Thầy không ? 
Ông trả lời : Con yêu mến Thầy. Và lần thứ ba : Anh 
có yêu mến Thầy không ? Ông thưa : Con yêu mến 
Thầy. Người tăng cường lòng mến để củng cố sự hiệp 
nhất. Vậy một mình Người chăn dắt trong các mục tử, 
và các mục tử chăn dắt trong một mình Người. 

Các  mục  tử  không được nói  tới,  nhưng thật  ra  họ 
được nói tới. Các mục tử được tự hào, nhưng ai tự 
hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là chính Chúa Kitô 
chăn dắt, đó là chăn dắt cho Chúa Kitô, đó là chăn dắt 
trong Chúa Kitô ; ngoài Chúa Kitô, không có chuyện 
chăn dắt cho mình. Người đã nói : Chính Ta sẽ chăn 
dắt chiên của Ta, vì không có ai để trao phó. Thật ra, 
Người nói câu này không phải vì thiếu mục tử, như 
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thể là vị Ngôn Sứ đã có ý nói về thời đại xấu xa phải 
đến này. Ngay khi chính ông Phêrô và các Tông Đồ 
còn sống ở trần gian này, thì vẫn một mình Chúa nói : 
Tôi còn có những chiên khác, không thuộc ràn này. 
Tôi cũng phải đưa chúng về, để chỉ có một đoàn chiên 
và một  Mục Tử ;  Người nói  thế,  vì  nơi  một  mình 
người, tất cả chỉ là một. 

Vậy tất cả các mục tử đều hãy ở trong vị Mục Tử duy 
nhất, hãy nói lên một tiếng nói duy nhất của vị Mục 
tử đó, để đàn chiên nghe và đi theo vị Mục Tử của 
mình, không phải theo người này hay kẻ kia, mà theo 
một vị Mục Tử duy nhất. Ước gì nơi vị Mục Tử duy 
nhất này, mọi người chỉ nói một tiếng nói, chứ không 
nói những tiếng khác nhau : Thưa anh em, tôi khuyên 
tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng 
nói, và đừng có sự chia rẽ giữa anh em. Ước gì tiếng 
nói này, một khi đã được gạn lọc khỏi mọi chia rẽ và 
tẩy sạch mọi tà thuyết, thì được các chiên nghe mà đi 
theo vị Mục Tử của mình, như Người nói : Chiên của 
tôi thì nghe tiếng tôi và theo tôi. 

Xướng đáp 
X Lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc đoàn chiên.
* Chúa vốn là mục tử nhân lành, quên giấc ngủ để 
luôn luôn canh thức.
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Đ Chúa là Đấng nhân từ,  xin canh giữ chúng con, 
đừng để cho địch thù xảo quyệt đến cám dỗ chúng 
con. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Ed 47,112
Tôi đã thấy nước từ Đền Thờ chảy ra 
Trong xứ Paléttin khô khan, nước tượng trung ơn lành 
của Thiên Chúa. Từ Đền thờ là Nhà Thiên Chúa, phát 
xuất dòng suối kỳ diệu, không bao giờ cạn, cho thấy 
sức phát triển tuyệt vời của ân sủng. Chúa Giêsu sẽ 
hứa một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 
1 Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này : 
có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy 
về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. 
Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía 
nam bàn thờ.2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc 
và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng 
ngoài quay mặt về phía đông, và này : nước từ phía 
bên phải chảy ra.3 Người ấy đi ra phía đông, tay cầm 
dây đo, đo năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua nước : 
nước ngập đến mắt cá chân.4 Người ấy đo năm trăm 
thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước : nước ngập đến 
đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi dẫn 
tôi đi qua nước : nước ngập đến ngang lưng.5 Người 
ấy còn đo năm trăm thước nữa : đó là một con sông, 
tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến 
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không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi.6 Người 
ấy bảo tôi : "Ngươi có thấy không, hỡi con người ? " 
Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông.7 Khi tôi trở lại, 
thì  này :  có rất  nhiều cây cối  ở hai  bên bờ sông.8 
Người ấy bảo tôi : "Nước này chảy về miền đất phía 
đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển Chết và làm 
cho nước biển hoá lành.9 Sông chảy đến đâu thì mọi 
sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều 
cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông 
này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.10 Sẽ có nhiều 
ngư phủ sinh sống ở trên bờ. Từ Ên Gheđi cho tới Ên 
Éclagim sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá ở đây cũng nhiều 
và đủ loại như cá ở Biển Lớn.11 Nhưng đầm lầy của 
nó sẽ không hoá ra lành mà chỉ dùng để lấy muối.12 
Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá 
không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết : mỗi tháng 
các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ 
thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm 
thuốc."

Xướng đáp x. Ed 47,1.9 ; Ga 4,14
X Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ tuôn ra.
* Và tất cả những người được nước đó thanh tẩy đều 
được cứu độ.
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Đ Đức Giêsu đã nói : Nước tôi cho người nào sẽ trở 
nên mạch nước chảy vọt mang lại sự sống muôn đời 
cho người đó. *
Bài đọc 2 
Một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho 
thành của Chúa Trời 
Trích khảo luận của thánh Hilariô, giám mục, về các 
thánh vịnh.

Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón 
lúa trổ bông. Về con suối thì không còn hồ nghi gì 
nữa. Vì Ngôn Sứ đã nói : Một dòng sông chảy ra bao 
nhánh,  đem nềm vui cho thành của Chúa Trời.  Và 
trong Tin Mừng, chính Chúa cũng nói : Ai uống nước 
tôi cho, thì tự lòng người ấy, một mạch nước vọt lên, 
đem lại sự sống đời đời. Lại có lời khác : Ai tin vào 
tôi, thì như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người ấy sẽ 
tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Người nói : 
điều ấy về Thánh Thần mà những kẻ tin vào Người sẽ 
lãnh nhận. Vậy, đây là suối trời trữ nước mênh mang. 
Vì chúng ta được đầy tràn hồng ân của Thánh Thần, 
và từ nguồn suối ấy, dòng sông của Thiên Chúa trữ 
nước mênh mang, chảy tràn vào chúng ta. Chúng ta 
có cả lúa trổ bông,  để làm lương thực nữa. Lương 
thực nào thế ? Thưa là lương thực chúng ta dùng khi 
rước lễ, tức là hiệp thông với Mình Máu Thánh Chúa, 
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nhờ đó chúng ta bây giờ được chuẩn bị để thông phần 
bản tính Thiên Chúa, rồi mai sau được trọn vẹn hiệp 
thông với Thánh Thể. Đó là điều thánh vịnh muốn nói 
qua câu : Dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Vì dù 
hiện nay chúng ta được cứu độ rồi, chúng ta vẫn phải 
nhờ lương thực ấy chuẩn bị cho tương lai. 

Chúng ta, những người được tái sinh nhờ phép Rửa, 
chúng ta vui mừng chan chứa khi cảm nhận nơi mình 
những hoa quả đầu mùa của Thánh Thần, khi bắt đầu 
được hiểu các mầu nhiệm, biết được lời tiên tri, nói 
được lời lẽ khôn ngoan, có được niềm cậy trông vững 
chắc và các đoàn sủng chữa bệnh cũng như quyền 
khống chế ma quỷ. Những hồng ân này tựa như mưa 
sa thấm vào lòng chúng ta, và những gì chúng ta đã 
khởi sự sẽ từ từ sinh hoa kết quả dồi dào.

Xướng đáp Tv 35 (36),910 ; 64 (65),5
X Lạy Chúa,  chúng con được no say yến tiệc  nhà 
Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.
* Chúa quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, 
chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
Đ Ân huệ nhà Chúa, chúng con được tận hưởng. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào 
giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp 
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chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để 
sau  này  đạt  tới  phúc  trường  sinh.  Chúng  con  cầu 
xin…
 TUẦN 26 TN
TUẦN 26 TN

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Trong tất cả các thư lớn của thánh Phaolô, thư gửi tín 
hữu Philip–phê có những nét tiêu biểu nhất của một 
bức thư. Giữa người viết và người đọc, có một sự tin 
tưởng trọn vẹn. Tâm tình nổi bật nhất trong bức thư là 
niềm vui. Thánh Phaolô không ngừng lặp đi lặp lại từ 
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này. Khi viết hay đọc cho người khác viết thư này, 
thánh nhân đang bị cầm tù, chưa biết trước vụ án của 
người rồi sẽ ra sao. Không rõ có phải người viết thư 
này vào khoảng những năm 50 và 60, tức là lúc người 
bị cầm tù ở Rôma hay chăng ? Hay ngược lại, người 
đã viết thư này trước, vào những năm 56 hay 57, và 
trong sách Công vụ Tông Đồ, thánh Luca đã không 
đề cập tới ? 

Trong thư này, thánh Phaolô bộc lộ tâm tình cách tự 
do, các ý tưởng nối tiếp nhau, không theo thứ tự luận 
lý chặt chẽ. Tuy nhiên, có hai chủ đề nổi bật : Trước 
hết,  thánh nhân kêu gọi tín hữu Philípphê đoàn kết 
(2,111  và  4,29).  Có thể  vì  người  đã  nghe nói  đến 
những mối bất hoà trong cộng đồng. Rồi từ lời mời 
gọi hiệp nhất,  thánh nhân chuyển sang lời  mời gọi 
theo gương Chúa Kitô khiêm ngường. Đây là cơ hội 
để thánh nhân đề cao gương Chúa Kitô tự hạ và được 
siêu tôn, qua một trong những bài thánh ca cổ nhất và 
đẹp nhất  của phụng vụ,  có lẽ  đã được sáng tác  từ 
trước, và thánh Phaolô đã mượn để diễn tả đức tin của 
mình.

Chủ đề lớn thứ hai là cuộc chiến nhằm bảo vệ đức tin. 
Nhìn từ bên ngoài thì chẳng có nguy hiểm nào đe doạ 
đức tin của cộng đoàn Philípphê ;  tuy nhiên,  thánh 
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Phaolô mời họ đề cao cảnh giác trước những kẻ thù 
thánh nhân không nói rõ, nhưng chắc là những người 
chủ trương phải giữ luật Dothái, những người gây xáo 
trộn tại các cộng đoàn Côrintô và Galát. Đây là cơ hội 
để thánh nhân nói cách mạnh mẽ lạ thường về vai trò 
có một không hai của đức tin, và về niềm cậy trông 
không gì có thể lay chuyển của người Kitô hữu. So 
với đức tin và niềm trông cậy đó, mọi của cải cao quý 
nhất, mọi thứ vinh quang danh giá ở đời này, tuyệt 
đối không có nghĩa gì hết (3,716). Thánh nhân khẳng 
định : "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối 
lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của 
tôi."
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Pl 1,111
Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa 
Giữa thánh Phaolô và cộng đoàn tín hữu Philípphê, có 
một tình bằng hữu sâu sắc: tất cả đã chịu đau khổ. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

1 Chúng tôi, Phaolô và Timôthê, là những tôi tớ của 
Đức Kitô Giêsu, kính gửi mọi người trong dân thánh 
kết hợp với Đức Kitô Giêsu ở Philípphê, cùng kính 
gửi các vị giám quản và trợ tá.2 Xin Thiên Chúa là 
Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân 
sủng và bình an. 

3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh 
em.4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh 
em hết thảy,5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã 
góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.6 Tôi tin chắc 
rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công 
việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới 
chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang 
lâm.7 Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả 
anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em 
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trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi 
bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông 
phần vào ân sủng tôi đã nhận được.8 Có Thiên Chúa 
làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, 
với tình thương của Đức Kitô Giêsu.9 Điều tôi khẩn 
khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm 
dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực 
giác siêu nhiên,10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi 
cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không 
làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô 
quang lâm.11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi 
dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, 
để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Xướng đáp Pl 1,9.10a ; x.6
X Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của 
anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn 
hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì 
là tốt hơn ;
* tôi  cúng xin cho anh em được nên tinh tuyền và 
không làm gì đáng trách.
Đ Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi 
anh em một công việc tốt lành, cũng sẽ đưa công việc 
đó tới chỗ hoàn thành, cho đến ngày Đức Kitô Giêsu 
quang lâm. *
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Bài đọc 2 
Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ
Mở đầu thư của thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo, gửi 
tín hữu Philípphê. 

Pôlicáp và các kỳ mục  cộng sự viên kính gửi  Hội 
Thánh  lữ  hành  của  Thiên  Chúa  tại  Philípphê.  Xin 
Thiên Chúa toàn năng và Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu 
độ chúng ta,  ban cho anh em được hưởng dồi  dào 
lòng thương xót và sự bình an. 

Tôi rất  đổi vui mừng với anh em trong Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, vì anh em đã tiếp đón và đã tháp 
tùng các người bị xiềng xích là những chứng nhân 
gương mẫu về đức ái đích thật. Anh em làm như thế 
là phải. Xiềng xích đó là những triều thiên chỉ thích 
hợp cho các thánh là những người thực sự đã được 
Thiên Chúa và Chúa chúng ta  tuyển chọn.  Tôi vui 
mừng vì đức tin của anh em, đức tin đã ăn rễ sâu và 
được nói đến từ thời xa xưa, cho tới nay vẫn tồn tại và 
sinh hoa kết quả dồi dào trong Đức Kitô Giêsu, Chúa 
chúng  ta.  Người  đã  cam  lòng  chịu  chết  vì  tội  lỗi 
chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại, 
giải thoát khỏi những đau khổ của cái chết. Người là 
Đấng anh em tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn 
kính tin. Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui 
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khôn tả, rực rỡ vinh quang. Nhiều người ước ao được 
vào hưởng niềm vui  đó,  vì  biết  rằng:  Chính do ân 
sủng mà anh em được cứu độ; không phải bởi việc 
anh em làm, mà là do ý định của Thiên Chúa nhờ Đức 
Giêsu Kitô. 

Vậy anh em hãy thắt  lưng cho gọn,  hãy đem lòng 
kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa trong sự thật, từ bỏ 
thói ba hoa mê tín, mà tin vào Thiên Chúa, Đấng đã 
cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta chỗi dậy từ cõi 
chết và ban cho Người được vinh hiển và ngự bên 
hữu mình.  Mọi vật trên trời dưới đất đều suy phục 
Chúa Kitô, mọi sinh linh đều phục vụ Người, Người 
là Đấng sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết; những kẻ 
không tin vào Người sẽ phải trả lẽ về máu của Người 
trước mặt Thiên Chúa. 

Đấng đã làm cho Đức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết cũng 
sẽ cho chúng ta được chỗi dậy, nếu chúng ta thi hành 
ý muốn của Người, nếu chúng ta bước theo đường lối 
mệnh lệnh của Người và yêu mến những gì Người 
yêu mến, mà dứt khoát từ bỏ bất công, lừa đảo, hà 
tiện, bôi nhọ, làm chứng gian; cũng đừng lấy ác báo 
ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, 
đừng ăn miếng trả miếng, đừng chửi lại người chửi 
bới mình, nhưng hãy ghi lòng tạc dạ những lời Chúa 
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dạy bảo: Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét 
đoán; hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha; hãy 
thương xót để được Thiên Chúa xót thương; anh em 
đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho 
anh em bằng đấu ấy; phúc cho những kẻ nghèo khó 
và những ai bị bách hại, vì Nước Trời là của họ.

Xướng đáp 2 Tm 1,9 ; Tv 113B (115),1
X Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân 
thánh  của  Người,  không  phải  vì  công  kia  việc  nọ 
chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của 
Người. Ân sủng đó
* Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức 
Kitô Giêsu.
Đ Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, 
xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì 
Ngài thành tín yêu thương. Đây chính là ân sủng *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
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Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
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Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Pl 1,1226

Giúp cho Tin Mừng được tiến triển 
Vì Chúa Kitô, thánh Phaolô đang bị cầm tù. Nhưng 
thánh nhân vẫn tự do và vui vẻ, vì như lời người nói : 
Dù thế nào đi nữa, Tin Mừng đã được rao giảng là tôi 
vui rồi.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

12 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những gì 
xảy đến cho tôi thật ra đã giúp cho Tin Mừng được 
tiến triển,13 đến nỗi tại dinh vua quan cũng như ở 
mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức 
Kitô mà tôi mang xiềng xích.14 Vì thấy tôi bị xiềng 
xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa 
đã tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà 
không chút sợ hãi.15 Đã hẳn, có những kẻ rao giảng 
về  Đức  Kitô  vì  lòng  ganh  tị  và  tranh  chấp,  song 
những người  khác  lại  làm công việc  đó vì  ý  ngay 
lành.16 Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết 
rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng.17 
Còn những người kia thì loan báo Đức Kitô vì tính ưa 
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tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như 
thế là  gây thêm khổ cho tôi,  trong lúc tôi  bị  xiềng 
xích.18 Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với 
ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng 
là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa,19 bởi vì tôi biết 
rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ 
lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức 
Giêsu Kitô phù trợ.20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy 
vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại 
tôi hoàn toàn vững tin.  Bây giờ cũng như mọi lúc, 
Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi 
thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết:21 vì đối với tôi, 
sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.22 Nếu sống 
ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, 
thì  tôi  không biết  phải  chọn đàng nào.23 Vì tôi  bị 
giằng co giữa hai  đàng: ao ước của tôi  là  ra đi để 
được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần:24 
nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em.25 Và 
tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh 
em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui 
đức tin mang lại cho anh em.26 Như thế, trong Đức 
Kitô Giêsu, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi, 
khi tôi lại đến gặp anh em.

Xướng đáp Pl 1,19.20.21
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X Tôi biết điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có 
gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững 
tin. Bây giờ cũng như mọi lúc,
* Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi 
thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết.
Đ Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối 
lợi. *

Bài đọc 2 
Chúng ta hãy mặc lấy đức công chính làm áo giáp 
Trích thư của thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo, gửi tín 
hữu Philípphê.

Thưa anh em, không phải vì tự phụ mà tôi viết cho 
anh em những dòng này về đức công chính, nhưng vì 
anh em gợi ý cho tôi. Quả vậy, chẳng phải tôi, cũng 
chẳng phải ai khác giống như tôi, có thể đạt tới mức 
khôn ngoan của thánh Phaolô vinh hiển. Khi còn ở 
với anh em, người đã giảng dạy lời chân lý một cách 
hoàn hảo, vững vàng trước mặt những người đương 
thời. Khi vắng mặt, người đã viết cho anh em những 
bức thư, mà nếu đọc kỹ, anh em sẽ được xây dựng 
vững chắc, trước hết trong đức tin mà người đã mang 
lại cho anh em, tiếp đến nhờ đức cậy là mẹ chúng ta 
hết thảy, nhưng nhất là nhờ đức mến đối với Thiên 
Chúa, với Đức Kitô và với tha nhân. Thật thế, ai thực 
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hành các điều ấy là chu toàn luật công chính. Vì ai có 
đức ái thì ở xa mọi tội lỗi. 

Cội rễ sinh ra mọi điều ác là do lòng ham muốn tiền 
bạc. Vậy, vì biết rằng: Chúng ta đã không mang gì 
vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được, nên 
chúng ta hãy mang lấy đức công chính làm áo giáp, 
và trước hết hãy dạy chính mình bước đi theo mệnh 
lệnh của Chúa. Rồi ai nấy hãy dạy vợ mình bước đi 
trong đức tin đã được trao cho họ, trong đức mến và 
đức khiết tịnh, thật lòng yêu mến chồng, đồng thời 
thương yêu mọi người với lòng trong sạch, dạy con 
cái biết kính sợ Thiên Chúa. Cuối cùng, hãy dạy các 
quả phụ ăn ở khôn ngoan theo đức tin Chúa ban cho, 
bằng cầu nguyện cho mọi người, tránh nói hành, bêu 
xấu, làm chứng gian, hà tiện, và mọi tật xấu khác, vì 
biết rằng mình là bàn thờ của Thiên Chúa, Đấng thấu 
suốt mọi sự, không gì khuất mắt Người được, dù là lý 
luận, tư tưởng, hay những điều giấu kín trong lòng. 
Vậy, vì biết rằng: Thiên Chúa không để cho người ta 
nhạo báng, nên chúng ta hãy bước đi theo mệnh lệnh 
và ý muốn của Người một cách xứng đáng. Cũng vậy, 
các thầy trợ tế phải ăn ở sao cho không có gì đáng 
trách  trước nhan  Người  là  Đấng  Công Chính,  như 
những thừa tác viên của Thiên Chúa và của Đức Kitô, 
chứ không phải của loài người. Họ không được nói 
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xấu,  không  được  nhục  mạ,  nói  lời  hai  ý,  hà  tiện, 
nhưng phải tiết chế trong mọi sự, có lòng thương xót, 
cần mẫn, luôn chân thành tiến bước theo chân lý của 
Chúa, Đấng đã trở nên người phục vụ mọi người. Nếu 
chúng ta sống đẹp lòng Người ở đời này, thì chúng ta 
sẽ được đưa vào cuộc sống mai sau, như Người đã 
hứa là làm cho chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Nếu 
chúng ta sống cho Người một  cách xứng đáng,  thì 
chúng ta  sẽ  cùng hiển  trị  với  Người,  nếu quả  thật 
chúng ta có lòng tin.

Xướng đáp Pl 4,8.9
X Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính 
trực, đáng mến,
* những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em 
hãy để ý.
Đ Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, thì hãy 
đem ra thực hành ; và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ 
ở với anh em. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA

Bài đọc 1 Pl 1,27 2,11

Phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng 
Luôn đứng vững, đoàn kết với nhau, theo gương Đức 
Giêsu Kitô là Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh 
quang.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

1 27 Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho 
xứng với Tin Mừng của Đức Kitô. Như thế, dù tôi có 
đến thăm anh em hay vắng mặt đi nữa, tôi vẫn muốn 
được nghe người ta nói về anh em là anh em luôn 
đứng vững, cùng chung một tinh thần, một lòng một 
dạ  cùng  nhau  chiến  đấu  vì  đức  tin  mà  Tin  Mừng 
mang lại cho anh em.28 Về bất cứ điều gì, đừng sợ 
những kẻ chống đối anh em: đó là dấu chỉ cho thấy họ 
sẽ bị hư vong, còn đối với anh em, thì lại là dấu chỉ 
ơn cứu độ. Điều ấy là ân huệ Thiên Chúa ban.29 Quả 
thế,  nhờ  Đức  Kitô,  anh  em  đã  được  phúc  chẳng 
những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì 
Người.30 Nhờ vậy, anh em được tham dự cùng một 
cuộc chiến mà anh em đã thấy tôi  phải đương đầu 
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trước kia, và nay anh em nghe biết là tôi vẫn còn tiếp 
tục. 

2 1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho 
chúng ta  một  niềm an ủi,  nếu tình  bác ái  khích lệ 
chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần 
Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương 
nhau,2 thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi 
được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ,  cùng 
một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng 
như nhau.3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, 
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác 
hơn mình.4  Mỗi  người  đừng tìm lợi  ích  cho riêng 
mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.5 Giữa 
anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như 
chính Đức Kitô Giêsu. 

6 Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không 
nghĩ phải nhất quyết duy trì  địa vị ngang hàng với 
Thiên Chúa, 

7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân 
nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần 
thế.
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8 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng 
lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 

9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng 
ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên 
trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái 
quỳ; 

11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở 
miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô là Chúa". 

Xướng đáp 1 Pr 2,24ab ; Dt 2,14b ; X. 12,2a
X Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Kitô đã mang vào 
thân thế mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết 
đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.
* Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu 
diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ.
Đ Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. 
Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, 
mà cam chịu khổ hình thập giá. *

Bài đọc 2 
Đức Kitô đã lấy mình làm gương cho chúng ta 
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Trích thư của thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo, gửi tín 
hữu Philípphê.

Các kỳ mục hãy nhạy bén với lòng trắc ẩn xót thương 
mọi người,  đưa kẻ lầm lạc trở về,  thăm viếng mọi 
người đau ốm, không bỏ bê cô nhi quả phụ hay người 
nghèo khó, nhưng luôn chăm lo làm việc lành trước 
mặt Thiên Chúa và người ta. Đừng bao giờ giận dữ, 
thiên vị hay phán đoán bất công; hãy tránh xa mọi thứ 
hà tiện, không vội tin lời tố cáo kẻ khác; đừng quá 
nghiêm khắc khi xét xử, vì biết rằng tất cả chúng ta 
đều là những người mắc nợ với Chúa vì tội. 

Vậy nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa tha cho mình, 
thì chúng ta cũng phải tha cho người khác, vì chúng 
ta vẫn ở trước nhan Đức Kitô là Thiên Chúa, vì tất cả 
chúng ta sẽ phải ra trước toà Đức Kitô và mỗi người 
sẽ phải trả lời về chính mình. Vậy chúng ta hãy phụng 
sự Người với tất cả lòng kính sợ, như chính Người và 
các Tông Đồ cũng như các Ngôn sứ đã truyền dạy. 
Các Tông Đồ là những vị đã loan báo Tin Mừng cho 
chúng ta,  và các Ngôn Sứ là những vị đã tiên báo 
Chúa chúng ta ngự đến. Chúng ta hãy chuyên cần tìm 
kiếm những gì là tốt, tránh xa gương xấu và các anh 
em giả.  Họ là  những kẻ  mang danh Kitô  hữu một 
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cách giả hình, và đưa nhiều người nông nổi vào con 
đường lầm lạc. 

Ai không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến 
và trở nên người phàm, kẻ ấy là tên phản Kitô, và ai 
không tuyên xưng bằng chứng của thập giá, kẻ ấy bởi 
ma quỷ mà ra ; ai giải thích lời Chúa theo sở thích của 
mình, và nói rằng chẳng có sống lại cũng chẳng có 
phán xét, thì người ấy là con đầu lòng của Xatan. Vậy 
chúng ta đừng chạy theo thói vênh vang và các thuyết 
sai lạc của nhiều người, những hãy trở về với giáo lý 
đã truyền lại cho chúng ta từ thuở ban đầu. Hãy tỉnh 
thức cầu nguyện và kiên trì ăn chay, cầu xin Chúa, 
Đấng thấu suốt mọi sự, để khỏi sa chước cám dỗ như 
Chúa đã nói: Tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại 
yếu đuối. 

Vậy chúng ta hãy kiên trì gắn bó với Chúa Giêsu Kitô 
là niềm hy vọng và là bảo chứng cho sự công chính 
của chúng ta: Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã 
mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá; Người 
không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói 
một lời gian dối, nhưng vì chúng ta, Người đả cam 
chịu tất cả để chúng ta được sống trong Người. Vậy 
chúng ta hãy noi gương kiên nhẫn của Người và, nếu 
chúng ta chịu khổ vì danh Người, chúng ta sẽ được 
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vinh quang với Người. Quả vậy, Người đã lấy chính 
mình làm gương cho chúng ta, và chúng ta đã tin như 
thế.

Xướng đáp Rm 12,17b ; 2 Cr 6,3 ; Cv 24,15a.16
X Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt, 
cũng đừng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm,
* để không người nào có thể đàm tiếu về công việc 
phục vụ của chúng ta.
Đ Tôi đặt hy vọng vào Thiên Chúa, và cố gắng để 
trước  mặt  Thiên  Chúa  và  người  ta,  lương  tâm tôi 
không có gì đáng chê trách. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Pl 2,1230

Phải gắng sức lo sao cho mình được cứu độ 
Nhờ có Thiên Chúa không ngừng hoạt động, cuộc đời 
người Kitô hữu sẽ toả sáng.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

12 Anh em thân mến, anh em là những người luôn 
luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất 
là bây giờ, khi tôi vắng mặt, anh em hãy biết run sợ 
mà  gắng  sức  lo  sao  cho  mình  được  cứu  độ.13  Vì 
chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành 
động của anh em do lòng yêu thương của Người.14 
Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản 
kháng.15  Như  thế,  anh  em  sẽ  trở  nên  trong  sạch, 
không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những 
người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ 
gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu 
sáng như những vì sao trên vòm trời,16 là làm sáng tỏ 
Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện 
trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy 
uổng công và đã không lao nhọc vô ích.17 Nhưng nếu 
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tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em 
lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng 
chia sẻ niềm vui với tất cả anh em.18 Anh em cũng 
vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với 
tôi. 

19 Nhờ Chúa Giêsu, tôi hy vọng có thể sớm cử anh 
Timôthê đến với anh em, để chính tôi cũng được an 
tâm vì được biết tin tức về anh em.20 Chẳng có ai 
khác cùng chia sẻ một tâm tình với tôi và tận tâm lo 
lắng cho anh em.21 Thật vậy, ai nấy đều tìm lợi ích 
cho  mình,  chứ  không  tìm  lợi  ích  cho  Đức  Kitô 
Giêsu.22 Anh em biết: anh Timôthê đã chứng tỏ mình 
là người có giá trị, bởi vì anh ấy đã cùng với tôi phục 
vụ Tin Mừng, như con với cha.23 Vậy, tôi hy vọng sẽ 
cử anh ấy đi, ngay khi thấy rõ số phận tôi ra sao.24 
Vả lại, nhờ ơn Chúa, tôi tin tưởng sắp được đích thân 
đến thăm anh em. 

25 Tôi nghĩ cần phải trả anh Êpáprôđitô về cho anh 
em. Anh ấy đã từng là một người anh em, một cộng 
sự viên, một chiến hữu của tôi, người mà anh em đã 
gửi  đến giúp tôi  trong lúc  túng cực.26 Anh ấy rất 
mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu vì anh em đã 
biết tin anh lâm bệnh.27 Thật vậy, anh ấy ốm nặng 
gần  chết;  nhưng  Thiên  Chúa  đã  thương  xót  anh, 
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không những thương xót anh mà còn thương xót cả 
tôi nữa, để tôi khỏi buồn phiền vì hết chuyện này đến 
chuyện khác.28 Do đó, tôi vội cho anh ấy trở về, để 
anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng 
bớt buồn phiền.29 Vì Chúa, anh em hãy hết sức vui 
mừng đón tiếp  anh.  Anh em hãy quý trọng  những 
người như thế;30 chính vì làm việc cho Đức Kitô mà 
anh đã suýt chết, đã liều mạng sống để thay thế anh 
em, khi anh em không đến giúp tôi được.

Xướng đáp 2 Pr 1,10a.11 ; Ep 5,8b.11a
X Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời 
gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho ơn đó nên 
vững mạnh.
* Nhờ đó, con đường sẽ rộng mở, để đón nhận anh 
em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa 
và là Đấng cứu độ chúng ta.
Đ Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ; đừng cộng 
tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. *

Bài đọc 2 
Hãy chạy với lòng tin và ơn công chính 
Trích thư của thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo, gửi tín 
hữu Philípphê.
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Vậy tôi xin tất cả anh em hãy vâng nghe lời làm cho 
nên công chính, và hãy hết lòng luyện tập đức nhẫn 
nại mà anh em đã thấy tận mắt, chẳng những như các 
thánh Inhaxiô, Doximô và Ruphô, mà còn nơi các vị 
khác thuộc cộng đoàn anh em;  và nơi  chính thánh 
Phaolô cũng như nơi các thánh Tông Đồ khác. Anh 
em quá biết: tất cả những vị này đã không chạy vu vơ, 
nhưng chạy với lòng tin và ơn công chính; các ngài 
được ở bên Chúa, nơi dành cho các ngài vì đã chịu 
khổ với Người. Quả vậy, các ngài đã không yêu thế 
gian, nhưng yêu mến Đấng đã chịu chết cho chúng ta 
và đã được Thiên Chúa cho sống lại vì chúng ta. 

Vậy anh em hãy giữ những điều vừa nói và hãy noi 
gương Chúa, vững lòng tin và không thay đổi, thiết 
tha sống tình huynh đệ, yêu mến nhau, liên kết trong 
chân lý, lấy đức hiền từ của Chúa mà đối xử với nhau, 
và đừng khinh dể ai. Khi có thể làm ơn thì đừng trì 
hoãn. Vì việc bố thí cứu cho khỏi chết. Tất cả anh em 
hãy tùng phục lẫn nhau, hãy ăn ở ngay lành không có 
gì đáng trách giữa dân ngoại để, vì công việc tốt đẹp 
anh em làm, anh em nhận được lời  khen,  và Chúa 
không bị phỉ báng nơi anh em. Trái lại, khốn cho kẻ 
làm cho danh Chúa bị phỉ báng. Vậy anh em hãy dạy 
cho mọi người sống tiết độ như anh em đang sống. 
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Tôi rất buồn vì anh Valentê một thời là kỳ mục giữa 
anh em mà nay đã quên cương vị của mình. Vậy tôi 
khuyên anh em hãy xa lánh tính hà tiện, sống thanh 
khiết, chân thật và kỵ hẳn mọi điều xấu xa. Ai không 
điều khiển mình được trong những điều ấy, thì làm 
sao có thể phê phán chuyện của người khác được? Ai 
không tránh xa tính hà tiện, thì sẽ nhiễm thói thờ ngẫu 
tượng, và sẽ bị xét xử như là dân ngoại,  những kẻ 
không biết  gì  về việc Chúa phán xét.  Hay anh em 
chẳng biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sao, như 
thánh Phaolô dạy? 

Nhưng tôi không cảm thấy hay nghe nói điều gì như 
thế nơi anh em là những người đã được nói tới trong 
đầu thư của thánh Phaolô. Người đã vất vả nhiều giữa 
anh em. Người lấy làm hãnh diện về anh em trong 
mọi giáo đoàn. Bây giờ, chỉ có những giáo đoàn ấy 
mới nhận biết Thiên Chúa, còn chúng tôi thì chưa. 
Vậy, thưa anh em, tôi rất buồn cho anh Valentê và vợ 
của anh. Xin Chúa cho họ biết thật lòng ăn năn sám 
hối. Trong vấn đề này, cả anh em nữa, anh em cũng 
hãy sống tiết độ, và đừng coi những người như thế là 
thù  địch;  nhưng hãy kêu gọi  họ trở  về  như những 
phần  tử  đáng  thương  và  lầm  lạc,  để  cứu  lấy  Hội 
Thánh là thân thể của tất cả anh em. Vì chưng, làm 
như thế là anh em xây dựng chính mình.
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Xướng đáp Pl 2,12b13 ; Ga 15,5b
X Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho 
mình được cứu độ.
* Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như 
hành  động  của  anh  em  do  lòng  yêu  thương  của 
Người.
Đ Chúa nói : Không có Thầy, anh em chẳng làm gì 
được. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Pl 3,116

Noi gương thánh Phaolô 
Theo gương Chúa Kitô, thánh Phaolô đã tiến bước, và 
làm chứng cho chúng ta.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

1 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng vì Chúa. Viết 
đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi 
không phải là một gánh nặng, còn đối với anh em thì 
đó lại là một bảo đảm.2 Anh em hãy coi chừng quân 
chó má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng 
những kẻ giả danh cắt bì!3 Vì chúng ta mới thật là 
những người được cắt bì,  những người thờ phượng 
Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người 
hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giêsu, chứ không 
cậy vào xác thịt,4 mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy 
vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, 
thì tôi càng có lý do hơn:5 tôi chịu cắt bì ngày thứ 
tám, thuộc dòng dõi Ítraen, họ Bengiamin, là người 
Hípri, con của người Hípri; giữ luật thì đúng như một 
người Pharisêu;6 nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội 
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Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng 
ai trách được tôi.7 Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là 
có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi.8 Hơn 
nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 
tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. 
Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, 
để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được 
như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự 
công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công 
chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính 
do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin.10 Vấn đề là 
được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền 
năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần 
những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng 
dạng với Người trong cái chết của Người,11 với hy 
vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.12 
Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên 
hoàn  thiện  đâu;  nhưng  tôi  đang  cố  gắng  chạy  tới, 
mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô 
Giêsu chiếm đoạt.13 Thưa anh em,  tôi  không nghĩ 
mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, 
là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía 
trước.14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần 
thưởng  từ  trời  cao  Thiên  Chúa  dành  cho  kẻ  được 
Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.15 Vậy tất cả 
chúng ta  là  những người  hoàn thiện,  chúng ta  hãy 
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nghĩ như vậy; và giả như có điểm nào anh em nghĩ 
khác,  thì  Thiên  Chúa  sẽ  mặc  khải  cho  anh  em.16 
Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo 
hướng ấy mà đi.

Xướng đáp Pl 3,8b.10a ; Rm 6,8
X Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 
tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi.
* Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết 
Người quyền nãng thế nào nhờ đã phục sinh,  cùng 
được thông phần những đau khổ của Người.
Đ Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô,  chúng ta 
cũng sẽ cùng sống với Người :  đó là niềm tin  của 
chúng ta. *

Bài đọc 2 
Đức Kitô xây dựng chúng ta trong đức tin và chân lý 
Trích thư của thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo, gửi tín 
hữu Philípphê.

Tôi  xác  tín  là  anh  em  thông  thạo  Kinh  Thánh  và 
chẳng có gì  là  bí  ẩn  đối  với  anh em.  Phần tôi  thì 
không được như vậy. Tôi chỉ mượn lời Kinh Thánh 
mà nói: Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: Chớ để 
mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Phúc cho ai nhớ 
điều ấy. Tôi nghĩ rằng anh em đã giữ như vậy. 
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Xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta, và xin chính Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế muôn 
đời, là Con Thiên Chúa, xây dựng anh em trong đức 
tin và chân lý, trong sự hiền lành chứ không tức giận, 
trong sự nhẫn nại, kiên trì, khoan dung và trong sạch. 
Xin  Người  cho  anh  em được  hưởng gia  nghiệp  là 
thông phần với các thánh của Người, và cùng với anh 
em, xin cho chúng tôi và mọi người, những kẻ đang 
sống dưới bầu trời, những kẻ sẽ tin vào Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, và tin vào Cha của Người, Đấng 
đã cho Người từ cõi chết chỗi dậy, cũng được như 
thế. 

Anh em hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Anh em 
hãy cầu nguyện cho vua chúa quan quyền, cho những 
người ngược đãi, ghét bỏ anh em, và cho các thù địch 
của thập giá, để hoa quả của anh em, ai cũng trông 
thấy, để anh em nên hoàn thiện trong Người. 

Cả anh em lẫn đức cha Inhaxiô cũng đã viết thư cho 
tôi là chừng nào có ai đi Xyria thì mang theo các thư 
mà có thể tôi sẽ viết cho anh em, nếu chúng tôi có 
thời giờ thuận tiện: hoặc tôi, hoặc sứ giả tôi sẽ cử đến 
với anh em. 
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Các  thư  của  đức  cha  Inhaxiô  gửi  cho  anh  em,  và 
nhiều thư khác chúng tôi giữ bấy lâu nay, thì bây giờ 
theo lời yêu cầu của anh em, chúng tôi đã chuyển cho 
anh em cùng với lá thư này. Các thư đó sẽ đem lại 
cho anh em nhiều lợi ích. Quả vậy, các thư ấy có đề 
cập tới đức tin, sự nhẫn nại, và tất cả những gì làm 
cho lớn lên trong Chúa. Anh em có tin gì chắc chắn 
về đức cha Inhaxiô và những ai ở với người, thì xin 
cho chúng tôi biết. 

Tôi nhờ anh Cơrétsen chuyển cho anh em lá thư này; 
anh là người mới đây tôi đã giới thiệu với anh em, 
nay tôi xin giới thiệu một lần nữa. Giữa chúng tôi, 
anh ấy đã sống đàng hoàng không có gì  đáng chê 
trách, và tôi tin là giữa anh em, anh ấy cũng sẽ sống 
như vậy. Tôi cũng xin giới thiệu người em gái của 
anh ấy, khi cô ta đến với anh em. 

Chúc  anh  em  được  mạnh  khoẻ  trong  Chúa  Giêsu 
Kitô, và xin Người ban ân sủng cho tất cả thân quyến 
anh em. Amen.

Xướng đáp Dt 13,20a.21 ; 2 Mcb 1,3
X Xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an ban cho 
anh  em  mọi  ơn  lành  để  có  sức  thi  hành  thánh  ý 
Người.
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* Xin  Người  thực  hiện  nơi  anh  em điều  đẹp  lòng 
Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.
Đ Xin Người cho tất cả anh em hết lòng thờ phượng 
Người và làm theo ý Người. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Pl 3,17 4,9
Hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng 
Với  những  người  mới  trở  thành  Kitô  hữu,  thánh 
Phaolô chỉ cho họ thấy phải sống ra sao mới thực sự 
là công dân Nước Trời.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

3 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, 
và  chăm  chú  nhìn  vào  những  ai  sống  theo  gương 
chúng tôi để lại cho anh em.18 Vì, như tôi đã nói với 
anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, 
có  nhiều  người  sống  đối  nghịch  với  thập  giá  Đức 
Kitô:19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ 
là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái 
đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những 
sự thế gian.20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở 
trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu 
Kitô  từ  trời  đến  cứu  chúng  ta.21  Người  có  quyền 
năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy 
mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống 
thân xác vinh hiển của Người.
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4 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng 
nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em 
rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống 
vững vàng như vậy. 

2 Tôi khuyên chị Êvôđia và khuyên cả chị Xintikhe 
nữa:  xin  hai  chị  sống  hoà  thuận  với  nhau  trong 
Chúa.3 Tôi xin cả anh Xidigô nữa, người bạn chân 
thành đã đồng lao cộng khổ với tôi, xin anh giúp đỡ 
các chị  ấy.  Các chị  đã giúp tôi  chiến đấu cho Tin 
Mừng, cũng như anh Cơlêmentê và các cộng sự viên 
khác mà tên tuổi đã được ghi trong Sổ Trường Sinh. 

4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi 
nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy 
anh em sống hiền hoà rộng rãi,  Chúa đã gần đến.6 
Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn 
cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, 
mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 
thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an 
vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em 
được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.8 Ngoài ra,  thưa 
anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là 
chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem 
lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng 
khen, thì xin anh em hãy để ý.9 Những gì anh em đã 
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học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì 
hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình 
an sẽ ở với anh em.

Xướng đáp Ep 4,17 ; 1 Tx 5,15b18
X Có Chúa chứng giám, đây là điều tôi khuyên anh 
em : đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo 
những tư tưởng phù phiếm của họ. Hãy luôn luôn cố 
gắng  làm  điều  thiện  cho  nhau  cũng  như  cho  mọi 
người.
* Anh em hãy làm như vậy : đó là điều Thiên Chúa 
muốn trong Đức Kitô Giêsu.
Đ Anh em hãy vui mừng luôn mãi,  và cầu nguyện 
không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. *

Bài đọc 2 
Anh em hãy vui lên trong Chúa 
Trích khảo luận của thánh Amrôxiô,  giám mục,  về 
thư gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân  mến,  vì  muốn cứu độ chúng ta,  nên 
Thiên Chúa giàu lòng nhân từ đã kêu gọi chúng tới 
vui hưởng hạnh phúc muôn đời, như thánh Phaolô nói 
trong đoạn thư anh em vừa nghe: Anh em hãy vui lên 
trong Chúa. Các sự vui thú đời này đưa tới buồn sầu 
muôn thuở, còn các niềm vui trong thánh ý Chúa, thì 



MỤC LỤC

dẫn đưa những ai kiên trì trong niềm vui ấy, tới nguồn 
hoan lạc tồn tại muôn đời. Vì thế, thánh Phaolô Tông 
Đồ nói: tôi nhắc lại: vui lên anh em ! 

Người khuyên chúng ta làm cho niềm vui trong Chúa 
mỗi ngày một gia tăng, và thực hành các điều răn của 
Chúa, bởi vì trên thế gian này, chúng ta càng phấn 
đấu để tuân hành lệnh truyền của Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, thì ở đời sau càng được hạnh phúc và vinh 
hiển hơn trước nhan Người. 

Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng 
rãi, nghĩa là sao cho cách ăn ở thánh thiện của anh em 
không những tỏ hiện trước nhan Thiên Chúa, mà còn 
trước mặt người đời, để nêu gương hiền hoà, tiết độ 
cho mọi người đang sống với anh em trên trần gian, 
và hơn nữa, lưu lại một kỷ niệm tốt trước nhan Thiên 
Chúa và người đời. 

Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Chúa 
luôn ở gần tất cả những ai kêu cầu Người với lòng 
chân thành,  với  đức tin  ngay  thẳng,  đức cậy  vững 
vàng, đức mến hoàn hảo, vì Người biết anh em cần gì 
trước khi anh em xin. Người luôn sẵn sàng trợ giúp 
tất cả những ai trung thành phụng sự Người trong bất 
cứ nhu cầu nào. Vì vậy, trước những khốn khó sắp 
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xảy ra, chúng ta đừng quá lo lắng, vì phải biết rằng 
Đấng  bảo  vệ  chúng  ta  là  Thiên  Chúa  hằng  ở  gần 
chúng ta như còn có lời chép: Chúa gần gũi những 
tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. 
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,  nhưng 
Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Nếu chúng ta cố gắng 
chu toàn giữ điều Người truyền, thì Người sẽ ban cho 
chúng ta điều đã hứa mà không trì hoãn. 

Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn 
van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước măët Chúa những 
gì  anh  em  thỉnh  nguyện.  Nếu  phải  khốn  cực,  thì 
chúng ta hãy chịu đựng, nhưng đừng kêu ca hay buồn 
sầu; đừng làm như thế, mà phải nhẫn nại và hoan hỉ tạ 
ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. 

Xướng đáp Tv 39 (40),3b4a.3a
X Chúa đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi 
bước đi vững vàng,
* Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới.
Đ Nghe tiếng tôi kêu cầu, Người kéo tôi ra khỏi hố 
diệt vong. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Pl 4,1023
Phải trả giá khi muốn giúp đỡ nhau 
Trong  hoàn  cảnh  túng  thiếu,  thánh  Phaolô  đã  tìm 
được những người anh em.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín 
hữu Philípphê. 

10 Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình 
cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm 
đó vẫn sống động,  nhưng anh em chỉ  thiếu  dịp  tỏ 
ra.11 Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ 
tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào.12 
Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng 
được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay 
túng bấn,  tôi  đã tập quen cả.13 Với Đấng ban sức 
mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.14 Tuy nhiên, anh em 
đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế 
là  phải.15  Chính  anh  em,  những  người  thành 
Philípphê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu 
rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Makêđônia, không 
một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi 
thu của tôi, chỉ có anh em thôi;16 bởi vì ngay khi tôi 
còn ở Thêxalônica,  đôi  lần  anh em đã  gửi  cho tôi 
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những gì tôi  cần dùng.17 Điều tôi  tìm kiếm không 
phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi 
dào cho anh em.18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại 
còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận 
được  những  gì  anh  em  gửi  đến  tôi  qua  tay  anh 
Êpáprôđitô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác 
nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được 
Người chấp nhận.19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn 
mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự 
giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu.20 Xin tôn 
vinh  Thiên  Chúa là  Cha chúng ta,  đến  muôn  thuở 
muôn đời ! Amen. 

21 Cho tôi  gửi lời  chào từng người một thuộc dân 
thánh trong Đức Kitô Giêsu. Các anh em đang ở với 
tôi  gửi  lời  chào  anh  em.22  Mọi  người  thuộc  dân 
thánh, nhất là những người phục vụ trong cung điện 
hoàng đế Xêda, cũng gửi lời chào anh em. 23 Cầu 
chúc cho tâm hồn anh em được đầy tràn ân sủng của 
Chúa Giêsu Kitô.

Xướng đáp Pl 4,1213 ; 2 Cr 12,108
X Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật 
cũng được : no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã 
tập quen 
* Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.
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Đ Tôi cảm thấy vui  sướng khi  mình yếu đuối,  khi 
phải ngặt nghèo vì Đức Kitô. *

Bài đọc 2 
Hãy chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin 
Trích sách của thánh Ghêgôriô, giám mục Nítxê, về 
vấn đề giáo dục Kitô hữu.

Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ 
đã qua. Người có tâm hồn trong sạch và vô tội, nghĩa 
là sạch mọi tà ý, mọi bất lương và đồi bại, mà được 
Thánh Thần ngự đến trong lòng, thì thánh Phaolô gọi 
người đó là thọ tạo mới. Vì chưng khi linh hồn chê 
ghét tội lỗi, ra sức tập tành nhân đức và đón nhận ân 
sủng của Thần Khí sau khi đã đổi đời, thì nó hoàn 
toàn nên mới, được cải tạo và phục hồi. Thánh Phaolô 
cũng nói: Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột 
mới.  Người còn thêm: Chúng ta  đừng lấy men cũ, 
nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và 
chân thật mà ăn mừng đại lễ. Tôi xin nói là điều này 
và những điều đã nói  về thọ tạo mới  phù hợp với 
nhau. 

Tên cám dỗ đặt nhiều cạm bẫy để làm hại linh hồn 
chúng ta; theo bản tính tự nhiên khá yếu đuối, con 
người không thắng nổi nó đâu. Vi vậy, thánh Phaolô 
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Tông Đồ truyền dạy chúng ta phải tự trang bị bằng 
những võ khí thiêng liêng. Người nói: Hãy mặc áo 
giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say 
loan báo Tin Mừng bình an, thắt lưng đai là chân lý. 
Bạn thấy chăng thánh Tông Đồ ngầm chỉ cho thấy 
bao phương cách cứu độ: tất cả đều đưa tới một con 
đường, tới  cùng một mục tiêu.  Nhờ những phương 
cách đó, người ta dễ thực thi một cách hoàn hảo các 
lệnh truyền của Thiên Chúa mà hoàn tất cuộc hành 
trình của đời sống. Trong đoạn thư khác, chính thánh 
Tông Đồ nói: Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc 
đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là 
Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. 

Vì thế, ai hoàn toàn khinh chê những sự sang trọng 
đời này và từ bỏ mọi vinh quang trần thế, thì cần phải 
từ bỏ chính mình cùng với sự sống. Từ bỏ chính mình 
là không bao giờ tìm ý riêng mà tìm và vâng theo ý 
Thiên  Chúa  như  theo  người  hoa  tiêu  tài  giỏi,  rồi 
không có gì ngoài cái là của chung. Như vậy, người 
tôi tớ Đức Kitô, đã được cứu chuộc để phục vụ anh 
em, sẽ rảnh rang thi hành lệnh trên trong niềm hân 
hoan và hy vọng. Đó là điều Chúa muốn khi Người 
nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người 
rốt hết, và làm tôi tớ mọi người. 
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Phục vụ người ta như thế phải miễn phí, và ai phục vụ 
như thế phải tuỳ thuộc mọi người, và coi việc phục vụ 
anh em như một món nợ phải trả. Vậy những ai được 
đặt  làm đầu  thì  phải  lãnh  phần  vất  vả  hơn  những 
người khác, ăn ở khiêm nhường hơn những người cấp 
dưới, tỏ cho họ thấy đời sống của mình là một hình 
ảnh và một tấm gương về người tôi tớ, mà xem những 
kẻ được Chúa tín nhiệm được giao phó cho mình coi 
sóc như kho tàng Người ký gửi. 

Vì thế, các người đứng đầu phải săn sóc anh em như 
các nhà giáo dục lương thiện săn sóc trẻ em non dại 
cha mẹ chúng đã giao phó cho mình. Nếu anh em gắn 
bó với nhau như thế, người dưới cũng như kẻ trên: 
người dưới vui vẻ chấp hành lệnh truyền, người trên 
thúc đẩy anh em tới bậc hoàn thiện; nếu đôi bên trọng 
kính nhau, thì ngay trên mặt đất này, anh em đã sống 
đời sống của các thiên thần rồi.

Xướng đáp Gl 5,13 ; 1 Cr 10,32
X Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là 
đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt,
* nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.
Đ Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là 
cho  người  Dothái  hay  người  ngoại,  hoặc  cho  Hội 
Thánh của Thiên Chúa. *
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Lời nguyện 

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là 
lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, 
xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước 
Trời  là  hạnh phúc Chúa đã hứa ban và chúng con 
đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin…
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Bài đọc kinh sách tuần 27
Bài đọc kinh sách tuần 27

C. NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ

THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 

1Tm 1,120

Phaolô, Tông đồ của Đức Kitô Giêsu

Đức  Giêsu  đã  đến  kêu  gọi  người  có  tội.  Thánh  
Phaolô viết điều đó, vì Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân  
hậu với người. Lá thư mở đầu bằng lời tri ân cảm tạ.

Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh  Phaolô  
tông đồ gửi ông Timôthê

1 Tôi là Phaolô, Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu theo 
lệnh Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh 
Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta,2 gửi anh 
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Timôthê, người con tôi đã sinh ra trong đức tin. Xin 
Thiên  Chúa  là  Cha  và  xin  Đức  Kitô  Giêsu,  Chúa 
chúng ta, ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự 
bình an.

3 Khi đi Makêđônia, tôi đã khuyên anh ở lại Êphêxô 
để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lý 
khác,4 cũng  đừng  chú  ý  đến  những  chuyện  hoang 
đường và những gia phả dài dòng; những cái đó chỉ 
gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch 
của Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.5 Lời 
truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất 
từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức 
tin không giả hình.6 Vì đi trệch đường lối ấy, một số 
người đã sa vào tật  nói rỗng tuếch.7 Họ muốn làm 
thầy dạy luật, nhưng lại không hiểu cả điều mình nói 
lẫn điều mình xác quyết.

8 Chúng ta biết rằng Lề Luật là tốt, nếu người ta sử 
dụng cho đúng cách.9 Thật vậy, Lề Luật có đó, không 
phải  cho người  công chính,  mà  là  cho hạng người 
sống ngoài lề luật và bất phục tùng, vô luân và tội lỗi, 
phạm  thánh  phạm  thượng,  giết  cha  giết  mẹ,  sát 
nhân,10 dâm dật, kê gian, buôn người, nói dối, bội thề, 
và những kẻ sống ngược với giáo lý lành mạnh.11 Đó 
là giáo lý phù hợp với Tin Mừng đã được giao phó 
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cho tôi, Tin Mừng về vinh quang của Thiên Chúa chí 
tôn.

12 Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã 
ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi 
tôi đến phục vụ Người.13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng 
ngôn,  bắt  đạo  và  ngạo  ngược,  nhưng  tôi  đã  được 
Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý 
thức, trong lúc chưa có lòng tin.14 Đức Kitô Giêsu, 
Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng 
với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với 
Người.15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người 
đón nhận: Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu 
những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.16 Sở dĩ tôi 
được thương xót, là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày 
tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, 
mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, 
để được sống muôn đời.17 Kính dâng Vua muôn thuở 
là  Thiên Chúa bất  diệt,  vô  hình và duy nhất,  kính 
dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở 
muôn đời. Amen.

18 Anh Timôthê, đó là chỉ thị tôi trao cho anh là người 
con của tôi, chiếu theo các lời ngôn sứ trước đây đã 
nói về anh, để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong 
cuộc chiến cao đẹp này,19 với đức tin và lương tâm 
ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay 
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thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết chìm.20 Trong 
số đó có Hymênê và Alêxanđê; tôi đã trao nộp họ cho 
Satan để họ được dạy cho biết đừng nói lộng ngôn 
nữa.

Xướng đáp 1Tm 1,14.15b ; Rm 3,23

X Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta đã ban đầy tràn ân 
sủng, cùng với đức tin và đức mến.

* Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người 
tội lỗi.

Đ Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang 
Thiên Chúa.*

Bài đọc 2

Khi thinh lặng, mục tử phải khôn ngoan, khi nói năng 
phải liệu sao cho hữu ích.

Trích sách Quy luật  mục vụ của thánh Ghêgôriô  
Cả, giáo hoàng.

Khi thinh lặng, người lãnh đạo phải khôn ngoan, khi 
nói năng phải liệu sao cho hữu ích, để khỏi nói ra khi 
cần giữ kín, hay không làm thinh khi cần lên tiếng. 
Một lời nói thiếu thận trọng lôi kéo người ta vào con 
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đường lầm lạc. Cũng vậy, sự thinh lặng thiếu khôn 
ngoan khiến người ta tiếp tục sống trong lầm lạc đang 
khi lẽ ra họ có thể được soi sáng. Thật thế, nhiều khi 
các vị lãnh đạo không biết lo xa, sợ không được lòng 
người đời, nên ngại không dám thẳng thắn nói ra sự 
thật. Họ không nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên theo 
lời Đấng là sự thật, cho đúng với nhiệm vụ mục tử, 
mà chỉ chăn dắt như người làm thuê, vì khi ẩn mình 
làm thinh thì chẳng khác gì họ xa chạy cao bay khi 
chó sói đến.

Vì thế, Chúa dùng lời  Ngôn Sứ mà khiển trách họ 
rằng: Bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa. Người 
lại còn than phiền: Các ngươi không lên lỗ hổng mà 
cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Ítraen, để nó có thể 
cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa. 
Lên lỗ hổng có nghĩa là dùng tiếng nói tự do để bảo 
vệ đoàn chiên chống lại những thế lực của trần gian 
này. Và cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của 
Đức Chúa là đương đầu với các thù địch gian ác vì 
lòng yêu chuộng công lý.

Quả vậy, đối với người mục tử, làm thinh không dám 
nói sự thật vì sợ hãi, lại chẳng phải là quay lưng chạy 
trốn hay sao ? Chắc hẳn, nếu có mục tử nào liều mình 
cho đoàn chiên, thì vị đó xây tường bảo vệ nhà Ítraen 
chống lại địch thù rồi. Bởi đó, lại có lời ngỏ với dân 
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tội lỗi rằng: Ngôn sứ của ngươi đã thấy toàn điều hư 
ảo, toàn chuyện khói mây để nói cho ngươi; còn lỗi 
lầm ngươi, chúng không vạch rõ để thúc đẩy ngươi ăn 
năn trở lại. Trong Kinh Thánh, đôi khi các ngôn sứ 
được gọi là thầy dạy, vì khi cho thấy hiện tại mau 
qua,  các  ông  tiên  báo  những  điều  sẽ  xảy  ra  trong 
tương lai. Thiên Chúa dùng lời mà trách họ đã nhìn 
thấy những điều sai lạc, bởi vì khi sợ không dám sửa 
lỗi là họ phỉnh phờ những kẻ phạm tội bằng cách hứa 
hão cho chúng được an toàn. Họ không hề mở mắt 
cho những người có tội nhìn thấy điều gian ác của 
mình vì họ đã làm thinh không quở trách chúng.

Quả thật, lời sửa dạy là chìa khoá mở cửa cho thấy, 
bởi vì lời quở trách giúp khám phá ra điều sai lỗi mà 
ngay cả chính người đã sai  lỗi  thường cũng không 
biết. Bởi đó, thánh Phaolô nói: Giám quản phải vừa 
có khả năng dùng giáo lý mà khuyên nhủ, vừa có khả 
năng bẻ  lại  những kẻ  chống đối.  Bởi  đó,  ngôn  sứ 
Malakhi cũng nói: Môi của tư tế phải chất chứa sự 
hiểu biết, và người ta sẽ tìm điều Luật dạy nơi miệng 
tư tế, vì tư tế là sứ giả của Đức Chúa các đạo binh. 
Bởi đó, Chúa dùng ngôn sứ Isaia mà khuyên nhủ: Cứ 
kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và.

Tiến tới chức linh mục là nhận nhiệm vụ của người 
loan tin,  tức là  lớn tiếng kêu để báo trước rằng Vị 
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Thẩm Phán uy hùng sắp ngự đến. Vậy làm linh mục 
mà không biết giảng thì có khác gì người loan tin mà 
lại câm, liệu người đó sẽ kêu như thế nào ? Vì thế, 
Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các vị mục tử 
đầu tiên dưới hình lưỡi lửa: quả thật, những kẻ Người 
đã làm cho tâm hồn được đầy tràn, thì tức khắc Người 
biến họ thành những con người biết nói.

Xướng đáp Tv 50 (51), 15.16b17

X  Lạy Chúa, đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người 
tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

* Con sẽ tung hô Ngài công chính.

Đ  Lạy Chúa Trời,  xin  mở miệng  con,  cho con cất 
tiếng ngợi khen Ngài. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
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Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin
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THỨ HAI

Bài đọc 1 1Tm 2,115

Lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa.

Sống giữa lòng thế giới, Hội Thánh có sứ mạng cầu  
nguyện không ngừng nhờ Đấng trung gian duy nhất  
là Chúa Giêsu Kitô.

Lời  Chúa  trong  thư  thứ  nhất  của  thánh  Phaolô  
tông đồ gửi ông Timôthê

1 Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn 
nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người,2 cho vua 
chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta 
được  an  cư  lạc  nghiệp  mà  sống  thật  đạo  đức  và 
nghiêm  chỉnh.3 Đó  là  điều  tốt  và  đẹp  lòng  Thiên 
Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,4 Đấng muốn cho mọi 
người được cứu độ và nhận biết chân lý.5 Thật vậy, 
chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, 
Đức Kitô Giêsu,6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi 
người.

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời  đúng 
buổi.
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7 Và  để  làm chứng về  điều  này,  tôi  được đặt  làm 
người  rao  giảng  và  làm Tông Đồ tôi  nói  thật  chứ 
không nói dối nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về 
đức tin và chân lý.8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông 
hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm 
hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

9 Cũng thế, tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan 
trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị: không phải 
là  những kiểu tóc  cầu kỳ,  vàng bạc,  ngọc trai  hay 
quần áo đắt tiền,10 nhưng là những việc lành; như thế 
mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có 
lòng đạo đức.11 Khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh 
lặng và hết lòng phục tùng.12 Tôi không cho phép đàn 
bà giảng dạy, hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải 
thinh lặng,13 vì Ađam được tạo dựng trước, rồi mới 
đến Evà.14 Cũng không phải Ađam đã bị dụ dỗ, nhưng 
là  người  đàn  bà  đã  phạm tội,  khi  bị  dụ  dỗ.15 Tuy 
nhiên, người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái, 
nếu kiên trì giữ đức tin, đức mến và sự thánh thiện, 
với lòng đơn sơ giản dị.

Xướng đáp 1Tm 2,56 ; Dt 2,17a

X  Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung 
gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con 
người : Đức Giêsu Kitô.
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* Người đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

Đ Bởi thế Người đã phải nên giống anh em mình về 
mọi  phương diện,  để  trở  thành  một  vị  Thượng Tế 
nhân từ. *

Bài đọc 2

Phải cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh.

Trích khảo luận của thánh Ambrôxiô, Giám mục,  
về Cain và Aben.

Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ 
trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Ca ngợi 
Thiên Chúa là khấn hứa và giữ trọn lời nguyền. Bởi 
thế,  người  Samari  kia  được  đề  cao  hơn  những  kẻ 
khác, vì khi vâng lệnh Chúa mà được khỏi bệnh cùi 
cùng với chín người khác thì chỉ một mình anh trở lại 
với Đức Kitô lớn tiếng ngợi khen và cảm tạ Thiên 
Chúa. Đức Giêsu nói về anh : Chín người kia đâu? 
Sao không thấy họ trở lại cảm tạ Thiên Chúa mà chỉ 
có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh : 
Đứng dậy, về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã 
dạy bạn về lòng nhân hậu của Chúa Cha, Đấng hằng 
ban những điều thiện hảo, để bạn biết xin Đấng nhân 
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hậu ban cho bạn những điều thiện hảo. Chúa Giêsu 
khuyên bạn phải thiết tha và siêng năng cầu nguyện, 
không phải cầu nguyện lê thê cách nhàm chán, nhưng 
năng cầu nguyện cách chăm chú. Quả thật,  đọc kinh 
lâu thì hay lải nhải, còn ít đọc kinh thì chắc hẳn sẽ 
sinh ra lười biếng.

Rồi Người khuyên bạn càng xin ơn tha thứ cho mình 
thì càng phải biết quảng đại tha thứ cho người khác. 
Nhờ thế, việc làm của bạn hỗ trợ cho lời bạn cầu xin. 
Thánh Phaolô tông đồ cũng dạy phải cầu nguyện mà 
không được giận dữ và cãi cọ, kẻo lời cầu nguyện của 
bạn bị vẩn đục và biến chất.  Đấng Cứu Thế còn dạy 
phải cầu nguyện ở khắp nơi, khi nói : Hãy vào phòng 
của bạn.

Nhưng bạn hãy hiểu đó không phải là căn phòng có 
tường vây kín nhốt thân xác bạn mà là căn phòng ở 
trong con người bạn, nơi chất chứa tư tưởng của bạn, 
nơi  lưu  trữ  tâm tình  của  bạn.  Bất  cứ  nơi  nào  căn 
phòng cầu nguyện này vẫn ở với bạn, bất cứ nơi nào, 
nó vẫn kín đáo, vì không có ai là người chứng giám, 
ngoại trừ một mình Thiên Chúa.

Bạn  được  dạy  phải  cầu  nguyện  đặc  biệt  cho  dân, 
nghĩa là cho toàn thân, cho mọi chi thể của Hội Thánh 
là mẹ bạn, mà đặc trưng là tình tương thân tương ái. 
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Quả thật, nếu bạn xin cho chính mình thì bạn chỉ cầu 
cho  bản thân  thôi.  Và  nếu mỗi  người  chỉ  cầu cho 
chính mình thì lời cầu nguyện đó là của người tội lỗi, 
nên không mang lại ân sủng dồi dào như khi người ta 
chuyển cầu cho kẻ khác. Còn khi mỗi người cầu cho 
mọi người, thì mọi người cũng cầu cho mỗi người.

Vậy, để kết luận, nếu bạn chỉ xin cho chính mình, thì 
như đã nói, bạn sẽ chỉ xin cho bản thân thôi. Còn nếu 
bạn xin cho mọi người thì mọi người sẽ xin cho bạn, 
vì  bạn ở trong mọi  người.  Như vậy,  các việc  lành 
phúc đức của toàn dân sẽ tăng thêm hiệu lực nhờ từng 
lời cầu nguyện của mỗi người. Cách cầu nguyện đó 
không kiêu căng chút nào, khiêm nhường hơn thì có, 
và lại đạt hiệu quả dồi dào hơn.

Xướng đáp Tv 60 (61), 23a.8

X  Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý 
đến lời con thỉnh nguyện.

* Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa.

Đ Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn 
nguyện của con, lại  cho con thừa hưởng cơ nghiệp 
dành cho ai kính sợ danh Ngài. *

Lời nguyện 
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Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin



MỤC LỤC

THỨ BA

Bài đọc 1 1 Tm 3,116

Công việc phục vụ trong Hội Thánh 

Sau đây là những lời dạy bảo nhằm giúp tổ chức các  
Hội Thánh địa phương thế nào cho tốt,  nhưng nền  
tảng của tất cả vẫn là niềm tin vào mầu nhiệm Chúa  
Kitô.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ 
gửi ông Timôthê. 

1 Đây là lời đáng tin cậy : ai mong được làm giám 
quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.2 
Vậy  giám  quản  phải  là  người  không  ai  chê  trách 
được,  chỉ  có  một  đời  vợ,  tiết  độ,  chừng mực,  nhã 
nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy ;3 người ấy 
không  được  nghiện  rượu,  không  được  hiếu  chiến, 
nhưng phải hiền hoà, không hay gây sự, không ham 
tiền,4 biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con 
cái  phục tùng cách rất  nghiêm chỉnh,5 vì  ai  không 
biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo 
cho Hội Thánh của Thiên Chúa được ?6 Người ấy 
không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị 
kết án như ma quỷ.7 Người ấy còn phải được người 
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ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm 
bẫy ma quỷ. 

 

8 Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết 
giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm 
lợi lộc thấp hèn ;9 họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức 
tin trong một lương tâm trong sạch.10 Họ phải được 
thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ 
tá, nếu không bị ai khiếu nại.11 Các bà cũng vậy, phải 
là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, 
đáng tin cậy mọi bề.12 Các trợ tá phải là người chỉ có 
một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho 
tốt.13 Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, 
thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều 
nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. 

14 Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến 
với anh.15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho 
anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, 
tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ 
và điểm tựa của chân lý.16 Phải công nhận rằng : mầu 
nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là : Đức Kitô 
xuất  hiện trong thân phận người phàm,  được Chúa 
Thánh Thần chứng thực là công chính ; Người được 
các  thiên  thần chiêm ngưỡng,  và  được loan truyền 
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giữa muôn dân ; Người được cả hoàn cầu tin kính, 
được siêu thăng cõi trời vinh hiển.

 

Xướng đáp Cv 20,28 ; 1 Cr 4,2

X Anh em hãy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên mà 
Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc.

*  Hãy  chăn  dắt  Hội  Thánh  của  Thiên  Chúa,  Hội 
Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

Đ Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là 
phải chứng tỏ lòng trung thành. *

 

Bài đọc 2 

Tôi muốn trang bị cho anh em như những người con 
rất yêu dấu của tôi 

Mở đầu thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, 
tử đạo, gửi tín hữu Tralét.

Tôi,  Inhaxiô,  cũng gọi  là  Thêôphôrô,  kính gửi  Hội 
Thánh  ở  Tralét,  thuộc  tỉnh  Axia,  Hội  Thánh  được 
Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô quý mến, được 
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tuyển  chọn  và  xứng  đáng  với  Thiên  Chúa,  đang 
hưởng sự bình an nhờ cuộc thương khó của Người, 
Đấng mang lại cho chúng ta niềm hy vọng được chỗi 
dậy mà đến với Người. Theo cách thức các Tông Đồ, 
tôi chào thăm và cầu mong cho Hội Thánh ấy được 
đầy tràn ân sủng và mọi phúc lành. 

Tôi biết anh em có một tinh thần không bao giờ chê 
trách được và không hề nao núng trong các cơn thử 
thách,  không chỉ  nhờ luyện tạo  mà còn do tính  tự 
nhiên, như đức cha Pôlybiô, giám mục của anh em 
cho tôi hay. Ngài đến Miếcna do ý muốn của Thiên 
Chúa và của Đức Giêsu Kitô ; đức cha đã cùng chia 
sẻ niềm vui với tôi, kẻ đang bị xiềng xích trong Đức 
Giêsu Kitô, đến nỗi tôi thấy đức cha là như thấy tất cả 
cộng đoàn của anh em. Qua đức cha, tôi nhận được 
lòng quý mến của anh em thể theo ý Thiên Chúa, nên 
tôi đã tôn vinh Người, vì như tôi biết, tôi thấy anh em 
là những kẻ noi gương Thiên Chúa. 

Khi anh em phục tùng giám mục như phục tùng Đức 
Giêsu Kitô, thì tôi thấy anh em sống không phải theo 
kiểu người phàm, nhưng theo gương Đức Giêsu Kitô, 
Đấng đã chết vì chúng ta, để nhờ tin vào cái chết của 
Người, anh em thoát khỏi cái chết. Và như thế, điều 
cần thiết, như anh em vẫn xử sự là không làm gì mà 
không có giám mục và tùng phục linh mục đoàn như 
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tùng phục các Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, Đấng là 
niềm hy vọng của chúng ta, vì đó là dấu chỉ chúng ta 
kết hợp với Người. 

Các phó tế là những người phục vụ các mầu nhiệm 
của Đức Giêsu Kitô cũng cần phải tìm mọi cách làm 
đẹp lòng mọi người. Quả thật, họ là phó tế không phải 
để lo chuyện ăn uống, nhưng để phục vụ Hội Thánh 
của Thiên Chúa.  Vậy họ phải  tránh xa những điều 
đáng trách như tránh lửa. 

Cũng thế, mọi người phải kính trọng các phó tế như 
kính trọng Đức Giêsu Kitô và phải kính trọng giám 
mục là hình ảnh Chúa Cha, đồng thời phải kính trọng 
các kỳ mục như kính trọng nghị viên của Thiên Chúa 
và Hôi Đồng các Tông Đồ. Không có các vị này thì 
Hội Thánh không gọi là Hội Thánh được. Về các vị 
này, tôi xác tín là anh em cũng nghĩ như vậy. Thật 
thế, qua vị giám mục của anh em, tôi đã nhận được và 
còn đang giữ tấm gương bác ái của anh em. Cách cư 
xử của ngài là một bài học quý giá, và đức hiền hoà 
của ngài có một ảnh hưởng lớn lao. 

Tôi  hiểu  biết  những điều cao siêu  nơi  Thiên Chúa 
nhưng tôi  tự  kiềm chế kẻo phải  hư mất  vì  tự phụ. 
Hiện nay, tôi càng phải sợ hãi hơn và không được để 
tai nghe những người tâng bốc tôi. Quả thế, ai khen 
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tôi là đánh đòn tôi. Thật vậy, tôi thích chịu đau khổ, 
nhưng chẳng biết mình có xứng đáng không. Nhiều 
người thấy tôi không nóng lòng chịu được đau khổ, 
nhưng  sự  nóng  lòng  ấy  cứ  giày  vò  tôi  ngày  thêm 
mãnh liệt. Vì thế, tôi cần có đức hiền hoà để tiêu diệt 
thủ lãnh thế gian này. 

Vậy tôi khuyên anh em, không phải tôi, nhưng là vì 
lòng mến Đức Giêsu Kitô :  anh em chỉ được dùng 
thức ăn mà Người Kitô hữu phải ăn, và kiêng cỏ dại 
tức là tà thuyết. Anh em sẽ làm như vậy, nếu anh em 
không kiêu căng, và cũng không tách khỏi Đức Giêsu 
Kitô là Thiên Chúa, khỏi giám mục và giáo huấn của 
các Tông Đồ. Người ở trong thánh điện ấy là người 
trong sạch,  còn người  ở ngoài  thánh điện là  người 
không trong sạch, nghĩa là ai làm điều gì mà không có 
giám mục, linh mục đoàn và các phó tế thì lương tâm 
người đó không trong sạch. 

Tôi  viết  những điều này không phải  vì  tôi  biết  có 
chuyện gì như thế đã xảy ra cho anh em, nhưng tôi 
muốn anh em là những người con yêu quý của tôi 
phải đề phòng.

Xướng đáp Ep 4,35 ; Cr 3,11
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X Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần 
Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà, gắn bó với 
nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như 
anh em đã  được ơn để  chia  sẻ  cùng một  niềm hy 
vọng.

* Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Đ Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền 
móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. *

Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 (1 Tm 4,1 – 5,2)

Để thành người phục vụ tốt 

Thánh Phaolô khuyên người môn đệ trẻ tuổi hãy giữ  
đức tin cho sống động, coi trọng việc giảng dạy, và  
biết giữ mình, vì đã đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa  
hằng sống.

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông 
đồ gửi ông Timôthê. 

4,  1  Thần khí  phán rõ  ràng :  vào những thời  cuối 
cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần 
khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ ;2 đó là vì 
trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như 
bị thích dấu sắt nung.3 Họ cấm không được kết hôn 
và bắt phải kiêng một số thức ăn ; thật ra, những thức 
ăn này là những thứ Thiên Chúa đã tạo dựng để các  
tín hữu, những kẻ đã nhận biết chân lý, được dùng  
trong tâm tình tri ân cảm tạ.4 Thật vậy, tất cả những 
gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải  
loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ,5 
vì lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện thánh hoá những 
thứ đó.6 Nếu anh trình bày cho anh em những điều 
ấy, thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô 
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Giêsu, một người thấm nhuần lời đức tin và giáo lý 
cao đẹp mà anh đã trung thành noi theo.7 Còn những 
chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại 
bỏ. Hãy luyện tập sống đạo đức ;8 vì luyện tập thân  
thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi  
ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng  
như tương lai cho người có lòng đạo đức.9 Đó là lời 
đáng tin  cậy và đáng mọi  người  đón nhận.10 Thật 
vậy, chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, 
phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa 
hằng sống, Đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín 
hữu.11 Anh hãy truyền, hãy dạy những điều đó. 

12 Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. 
Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về 
lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và 
lòng trong sạch.13 Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên 
cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, chuyên cần 
khuyên nhủ và dạy dỗ.14 Đừng thờ ơ với đặc sủng 
đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh 
nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.15 
Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào 
đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh.16 
Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời 
giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, 
anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những 
người nghe anh giảng dạy. 



MỤC LỤC

5, 1 Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ,  
hãy coi cụ như cha ; hãy coi các thanh niên như anh  
em,2 các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với  
tấm lòng hoàn toàn trong sạch.

Xướng đáp 1 Tm 4,8b.10a ; 2 Cr 4,9

X Lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban 
sự sống ; chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất 
vả, phải chiến đấu,

* bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống.

Đ Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị 
quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. *

Bài đọc 2 

Anh em hãy trở nên thọ tạo mới trong đức tin là mình  
Chúa Giêsu Kitô và trong đức ái là máu của Người 

Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, tử 
đạo, gửi tín hữu Tralét.

Anh em hãy trở nên thọ tạo mới trong đức tin là mình 
Chúa Giêsu Kitô và trong máu của Người bằng một 
nếp sống nhân ái. Đừng ai trong anh em có điều gì 
nghịch với người thân cận. Đừng làm cớ cho lương 
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dân : vì một vài người ngu xuẩn mà thoá mạ cộng 
đoàn ở trong Thiên Chúa. Quả thật, khốn cho kẻ nào 
nhẹ dạ mà khiến cho kẻ khác xúc phạm đến Ta. 

Vậy, anh em hãy bịt tai lại khi có ai nói với anh em 
những điều gì khác ngoài việc Đức Giêsu Kitô thuộc 
dòng dõi vua Đavít, đã thực sự sinh ra làm con Đức 
Maria, đã ăn uống, đã chịu thương khó dưới thời tổng 
trấn Phongxiô Philatô, đã chịu đóng đinh và chết thật 
sự trước mặt các thọ tạo trên trời dưới đất cũng như 
trong âm phủ. Nhờ Chúa Cha, Người đã thực sự sống 
lại  từ cõi  chết.  Chúa Cha cũng sẽ  cho chúng ta  là 
những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô được sống lại như 
Người và trong Người.  chúng ta không có sự sống 
thật. 

Vậy anh em hãy tránh xa những mầm mống xấu sinh 
ra trái độc chết người ; ai mà nếm thử sẽ chết ngay 
tức khắc. Quả vậy, những mầm mống đó không phải 
do  Chúa  Cha  ươm trồng  ;  nếu  do  Chúa  Cha  ươm 
trồng thì những cây thánh giá đã xuất hiện, và trái do 
những mầm đó sinh ra đã không hư thối.  Nhờ cây 
thánh giá này mà trong cuộc thương khó, Đức Kitô đã 
kêu gọi anh em là những chi thể của Người. Vậy đầu 
không thể sinh ra biệt lập với tứ chi, vì Thiên Chúa 
hứa ban sự hiệp nhất, mà chính Người lại là sự hiệp 
nhất. 
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Từ Miếcna, cùng với các cộng đoàn của Thiên Chúa 
đang ở với tôi, tôi gửi lời chào thăm anh em ; những 
cộng đoàn này đã nâng đỡ ủi an tôi trong mọi hoàn 
cảnh,  cả  về  thể  xác  lẫn  tinh  thần.  Tôi  đang  mang 
xiềng xích vì Đức Giêsu Kitô mà cầu xin cho tôi đến 
cùng Thiên Chúa, vì những xiềng xích ấy, tôi van nài 
anh em : hãy kiên trì sống hoà thuận với nhau và cầu 
nguyện cho nhau ; mỗi người trong anh em, nhất là 
các trưởng lão phải nâng đỡ ủi an giám mục, nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và các Tông Đồ. 

Tôi ước mong anh em lấy tình bác ái mà nghe tôi, kẻo 
những lời tôi viết đây trở thành bằng chứng tố cáo 
anh em. Xin anh em cầu nguyện cho tôi là người đang 
cần lòng bác ái của anh em trong tình xót thương của 
Thiên Chúa, để tôi trở nên xứng đáng đạt được phần 
gia nghiệp dành cho tôi mà không bị loại ra ngoài. 

Tín hữu ở Miếcna và Êphêxô gửi lời chào thăm anh 
em. Trong mọi lời cầu nguyện, anh em hãy nhớ đến 
Hội Thánh ở Xyria mà tôi không đáng mang tên, vì 
tôi là người rốt hết trong số những người đó. Chúc 
anh em mạnh khoẻ trong Đức Giêsu Kitô ; anh em 
hãy phục tùng giám mục như tuân hành điều răn của 
Thiên Chúa và cũng hãy phục tùng linh mục đoàn 
như thế, nhất là mọi người hãy yêu thương nhau bằng 
một tình yêu không san sẻ.
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Xướng đáp 2 Tx 2,1415a ; Hc 15,13

X Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi anh em, 
để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta 
là Đức Giêsu Kitô. Vậy,

* anh em hãy đứng vững và nắm giữ truyền thống 
chúng tôi đã dạy cho anh em.

Đ Mọi điều kinh tởm, Đức Chúa đều gớm ghê, và 
những kẻ kính sợ Người cũng không ưa chuộng. *

Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 (1 Tm 5,325)

Phải biết cách đối xử với mọi hạng người 

Thánh Phaolô  truyền đạt  cho môn đệ  kinh nghiệm 
hướng dẫn cộng đoàn.

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông 
đồ gửi ông Timôthê. 

3 Anh hãy kính trọng các bà goá, những bà goá đích 
thực.4 Nếu một bà goá có con có cháu, thì trước tiên 
con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia 
đình mình, và đền đáp ơn nghĩa các bậc sinh thành. 
Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa.5 Còn các bà goá 
đích  thực,  sống  một  thân  một  mình,  thì  đã  đặt  hy 
vọng vào Thiên Chúa và ngày đêm kiên trì đọc kinh 
cầu nguyện.6 Trái lại, bà goá ham vui thì sống cũng 
như chết.7 Anh cũng phải truyền dạy những điều ấy, 
để không ai chê trách được họ.8 Ai không chăm sóc 
người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, 
thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có 
đức tin. 

9  Muốn  được  ghi  tên  vào  sổ  các  bà  goá,  phải  có 
những điều kiện sau : ít nhất sáu mươi tuổi, chỉ có 
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một đời chồng,10 được chứng nhận là đã làm việc 
thiện, nghĩa là đã nuôi nấng dạy dỗ con cái, đã tỏ ra 
hiếu  khách,  đã  rửa  chân  cho  các  người  trong  dân 
thánh, giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm 
mọi việc lành.11 Còn các bà goá trẻ, anh đừng ghi 
vào sổ ; vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa Đức Kitô, 
thì  họ muốn tái  giá,12 và như vậy là  mang lấy  án 
phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức 
Kitô.13 Đồng thời, vì ăn không ngồi rồi, họ học thói 
la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không 
ngồi rồi, họ còn nhiều chuyện, lăng xăng, nói năng 
bừa bãi.14 Vậy tôi muốn các bà goá trẻ hãy tái giá, 
sinh  con  cái,  lo  việc  cửa  nhà  ;  đừng  để  cho  đối 
phương có dịp  bới  móc.15  Thật  vậy,  đã  có  kẻ  lạc 
đường đi theo Satan.16 Nếu nữ tín hữu nào có người 
trong họ hàng là bà goá, thì hãy giúp đỡ họ, đừng để 
cho Hội Thánh phải mang gánh nặng, và như thế Hội 
Thánh có thể giúp đỡ những bà goá đích thực. 

17 Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ toạ cách tốt 
đẹp, thì  đáng được đãi ngộ gấp đôi,  nhất là  những 
người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy.18 Quả 
vậy, Kinh Thánh có nói : Đừng bịt mõm con bò đang 
đạp lúa, và làm thợ thì đáng được trả công.19 Lời tố 
cáo một kỳ mục, anh đừng chấp nhận, trừ phi có hai 
hoặc ba nhân chứng.20 Những ai phạm tội, anh hãy 
khiển trách trước mặt mọi người, để những kẻ khác 
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phải  sợ.21  Trước  mặt  Thiên  Chúa,  trước  mặt  Đức 
Kitô Giêsu và các thiên thần được tuyển chọn, tôi tha 
thiết khuyên anh giữ các điều ấy cách vô tư, không 
làm gì vì thiên vị.22 Anh đừng vội đặt tay trên ai, 
đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ 
mình trong sạch. 

23 Từ nay anh đừng chỉ uống nước lã,  nhưng hãy 
dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu 
luôn. 

24 Có những người thì tội đã rành rành, ngay trước 
khi xét xử ; người khác thì xét xử rồi mới thấy rõ.25 
Cũng thế,  những việc tốt  thì  đã rành rành ;  mà cả 
những việc không tốt cũng chẳng che giấu được.

 

Xướng đáp Pl 1,27 ; 2,4.5

X Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng 
Đức Kitô, phải một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu 
vì đức tin mà Tin Mừng mang lại.

* Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng mình, nhưng hãy 
tìm lợi ích cho người khác.
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Đ Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm 
tình như chính Đức Kitô Giêsu. *

 

Bài đọc 2 

Một giám mục duy nhất cùng với linh mục đoàn và  
các phó tế 

 

Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, giám mục, tử 
đạo, gửi tín hữu Philađenphia.

Tôi là Inhaxiô cũng gọi là Thêôphôrô, kính gửi Hội 
Thánh của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô ở 
Philađenphia thuộc miền Axia. Hội Thánh này được 
Thiên Chúa xót thương, vẫn một lòng hoà hợp với 
Thiên Chúa, luôn hoan hỉ trong cuộc thương khó của 
Chúa chúng ta,  và nhờ cuộc phục sinh của Người, 
được hiểu biết đầy đủ về lòng thương xót của Thiên 
Chúa. Tôi kính chào Hội Thánh Philadenphia trong 
máu  Đức  Giêsu  Kitô.  Hội  Thánh  này  là  niềm vui 
muôn đời và bền vững của tôi, nhất là khi các tín hữu 
hợp nhất với giám mục, với các linh mục và phó thế 
được chỉ định theo ý của Đức Kitô. Người đã củng cố 
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vững vàng  các  vị  ấy  theo  ý  muốn  của  Người  nhờ 
Thánh Thần. 

Tôi biết vị giám mục này đã lãnh nhận tác vụ điều 
khiển cộng đoàn không phải tự mình, không phải bởi 
người  ta,  cũng không phải  vì  hư danh,  mà do tình 
thương của Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô. Tôi rất 
thán phục đức khiêm tốn của người ; người yên lặng 
mà lại mạnh hơn những kẻ nói những lời viễn vông. 
Người sống hoà hợp với lệnh truyền của Chúa như 
đàn hoà hợp với dây. Bởi thế, tôi ca ngợi tinh thần 
đạo đức của người, cho đó là điều đáng khen, vì biết 
người đầy nhân đức và hoàn hảo ; tôi ca ngợi tính 
điềm đạm và dịu dàng của người, những đức tính này 
phản ảnh lòng nhận hậu của Thiên Chúa hằng sống. 

Là con cái của ánh sáng sự thật, anh em hãy xa tránh 
sự chia rẽ và các tà thuyết ; mục tử ở đâu thì anh em 
là đàn chiên phải theo tới đó. 

Quả thế, bất cứ ai thuộc về Thiên Chúa và Đức Giêsu 
Kitô, thì hợp nhất với giám mục, và bất cứ ai nhờ sám 
hối mà trở về hợp nhất với Hội Thánh thì sẽ thuộc về 
Thiên Chúa để sống theo Đức Giêsu Kitô. Ai theo kẻ 
gây ra ly gián, thì không được Nước Thiên Chúa làm 
cơ nghiệp ; ai theo dị thuyết thì không chấp nhận cuộc 
thương khó của Đức Kitô. 
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Vậy anh em hãy lo sao để chỉ tham dự một bữa tiệc tạ 
ơn duy nhất, vì thịt của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta thì chỉ có một, và chén máu của chính Người làm 
cho chúng ta hiệp nhất cũng chỉ có một ; chỉ có một 
bàn thờ cũng như chỉ có một giám mục cùng với linh 
mục đoàn và các phó tế, những người cùng phục vụ 
như tôi ; như thế, điều gì anh em làm thì hãy làm theo 
ý Thiên Chúa. 

Anh em thân mến, lòng tôi dào dạt tình thương đối 
với anh em, và tôi hết sức vui mừng khi tìm cách làm 
cho anh em nên vững mạnh,  không phải  tôi  mà là 
Đức Giêsu Kitô ; phải mang xiềng xích vì Người, tôi 
càng sợ, bởi tôi chưa hoàn hảo. Nhưng nhờ có lời cầu 
xin của anh em, Thiên Chúa sẽ làm cho tôi nên hoàn 
hảo, để tôi được hưởng phần gia nghiệp dành cho tôi 
do lòng thương xót của Người. Tôi tin tưởng vào Tin 
Mừng cũng như tin tưởng vào chính Đức Kitô bằng 
xương bằng thịt, và tôi hợp nhất với linh mục đoàn 
cũng như đối với các Tông Đồ vậy.

 

Xướng đáp Ep 2,20.22.21
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X Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các 
Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính 
Đức Kitô Giêsu. 

* Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng 
cùng  với  những  người  khác  thành  ngôi  nhà  Thiên 
Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Đ Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp 
với  nhau,  và  vươn lên  thành ngôi  đền thánh trong 
Chúa. *

 

Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 (1 Tm 6,110)

Cạm bẫy của những giáo lý sai lạc 

Thánh Phaolô răn bảo và khuyến khích môn đệ, đồng 
thời mời gọi đề cao cảnh giác.

 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ 
gửi ông Timôthê. 

1 Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hãy coi chủ mình 
là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo 
lý khỏi bị người ta xúc phạm. 2 Còn những ai có chủ 
là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em 
mà coi thường; trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, 
bởi lẽ người được mình phục vụ là tín hữu và là anh 
em yêu quý. 

Đó là những điều anh phải dạy phải khuyên. 3 Nếu có 
ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành 
mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, 4 
thì  người  ấy  lên  mặt  kiêu  căng,  không  biết  gì  cả, 
nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do 
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đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,5 
đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, 
mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.6 
Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy 
cái mình có làm đủ.

7 Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, 
thì cũng chẳng mang gì ra được.8 Vậy nếu có cơm ăn 
áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.9 Còn những kẻ muốn 
làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và 
nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại ; đó là những thứ 
làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu 
vong.10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng 
ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, 
nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi 
đớn đau xâu xé.

 

Xướng đáp Mt 6,25 ; 1 Tm 6,8

X Đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng 
lo cho thân thể : lấy gì mà mặc.

* Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn,  và thân thể 
chẳng trọng hơn áo mặc sao ?

Đ Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. *
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Bài đọc 2 

Sự tiến bộ về đạo lý của Kitô giáo 

Trích  bài  huấn  dụ  thứ  nhất  của  thánh  Vinhsơn 
Lêranh, linh mục.

Phải chăng trong Hội Thánh của Đức Kitô không có 
tiến bộ nào về đạo ? Hẳn là có và có rất nhiều.

Thật vậy, ai là kẻ ghen với loài người và nghịch với 
Thiên Chúa mà dám ra sức ngăn cản các điều ấy ? 
Thực sự đó phải là một tiến bộ về đức tin, chứ không 
phải là một biến đổi. Quả thế, đặc tính của tiến bộ là 
mỗi vật phải phát triển mà vẫn là chính mình, còn đặc 
tính cái biến đổi là một vật đó thay hình đổi dạng từ 
cái này sang cái khác. 

Vậy, sự hiểu biết, thông hiểu và khôn ngoan của mỗi 
người cũng như mọi người, của cá nhân cũng như của 
toàn thể của Hội Thánh phải lớn lên, phải tiến triển 
rộng rãi và mạnh mẽ trải qua các giai đoạn tuổi tác và 
thời đại, nhưng mỗi thứ chỉ trong loại của mình, tức 
là theo cùng một đạo lý, cùng một ý nghĩa và cùng 
một tư tưởng. Đạo của tâm hồn phải phỏng theo quy 
luật của thể xác : mặc dù trải qua năm tháng, các yếu 
tố thể xác có biến đổi và phát triển, nhưng chúng vẫn 
tồn tại y nguyên như trước. Có sự khác biệt lớn giữa 
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tuổi hoa niên và tuổi lão thành, nhưng chính những 
người bây giờ là lão thành thì trước kia đã là thiếu 
niên. Tuy vóc dáng và tác phong của cùng một người, 
nhưng bản thân và nhân vị vẫn chỉ là một. 

Các bộ phận của trẻ thơ măng sữa thì nhỏ, của thanh 
niên thì lớn, nhưng chính những bộ phận ấy vẫn là 
một. Trẻ nhỏ có bao nhiêu đốt xương thì người lớn 
cũng có bấy nhiêu. Nếu bộ phần nào được hình thành 
trong tuổi già, thì chúng đã tiềm ẩn nơi bào thai rồi, 
khiến cho không cái gì mới mẻ sau này xuất hiện nơi 
người già mà trước đó đã không tiềm tàng nơi con trẻ. 

Bởi đó, không có hồ nghi điều gì nữa là quy luật tiến 
bộ này thật chính đáng và ngay thẳng, quy tắc tăng 
trưởng này thật  hoàn hảo và tuyệt  mỹ,  nếu các bộ 
phận và hình thể mà Đấng Hoá Công khôn ngoan đã 
phác hoạ trước nơi con trẻ luôn luôn được kiện toàn 
cùng với số tuổi nơi người lớn. 

Nếu có một người nào biến đổi thành một hình tượng 
khác với loại của mình, hoặc tăng thêm hay giảm bớt 
bộ phận, thì tất nhiên toàn thân phải chết hoặc ra kỳ 
dị hay yếu đi ; cũng vậy, đạo lý Kitô giáo phải theo 
những quy luật tiến bộ này, là với năm tháng, đạo lý 
được củng cố, với thời gian được lan rộng, với tuổi 
tác nên thâm thuý. 
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Thuở xưa, cha ông chúng ta đã gieo hạt giống đức tin 
trong thửa đất này của Hội Thánh, thật là vô cùng bất 
công và không xứng hợp, nếu chúng ta là con cháu 
các ngài, thay vì gặt lúa miến là chân lý đích thực, lại 
lượm cỏ lùng là sai lầm tai hại. Trái lại, nếu đầu và 
đuôi  không khác  nhau thì  chúng ta  cũng gặt  được 
mùa lúa miến là đạo lý từ hạt lúa miến lớn lên nhờ 
việc tổ chức dạy đạo ; ngoài ra có một cái gì đó từ 
những hạt giống đầu tiên phát triển theo dòng thời 
gian, nay được chăm sóc và mọc lên tươi tốt. Cả hai 
điều đó thật là đúng và hợp lý. 

Xướng đáp Đnl 4,1a.2a ; Ga 6,63b

X Hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định 
tôi dạy cho anh em.

* Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh 
em, cũng đừng bớt gì.

Đ Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 
*

Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
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lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 (1 Tm 6,1121)

Phải trung thành trong khi mong chờ Chúa trở lại 

Trước mặt Đức Kitô Giêsu, phải thi đấu trong cuộc  
thi  đấu cao đẹp,  phải  bảo toàn giáo lý,  đồng thời  
tránh những chuyện nhảm nhí, những vấn đề của tri  
thức giả hiệu. Tưởng chừng như tác giả đang sống  
hôm nay.

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông 
đồ gửi ông Timôthê. 

11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa 
những điều đó ; hãy gắng trở nên người công chính, 
đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống 
nhẫn nại và hiền hoà.12 Anh hãy thi đấu trong cuộc 
thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời 
đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa 
kêu gọi,  và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp 
trước  mặt  nhiều  nhân  chứng.13  Trước  mặt  Thiên 
Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài,  và trước 
mặt Đức Kitô Giêsu là Đấng đã làm chứng trước toà 
tổng trấn Phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng 
cao đẹp, tôi truyền cho anh:14 hãy tuân giữ điều răn 
của Chúa mà sống cho tinh tuyền,  không chi đáng 
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trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
xuất hiện.15 Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng 
thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua 
các vua, Chúa các chúa. 

16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự 
trong ánh sáng siêu  phàm,  Đấng không một  người 
nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh 
dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. 

17 Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền 
cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào 
của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung 
cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng.18 Họ 
phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt 
lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ.19 Như vậy 
họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho 
tương lai, để được sự sống thật.

20 Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao 
phó cho anh,  tránh  những chuyện nhảm nhí,  trống 
rỗng,  và những vấn đề của tri  thức giả hiệu.21 Có 
những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc 
mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng.

 Xướng đáp Cl 2,67 ; Mt 6,19a.20a
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X Như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, 
hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén 
rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức 
Kitô Giêsu ; hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được 
thụ huấn,

* hãy để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.

Đ Anh em đừng tích trữ của cải dưới đất, nhưng hãy 
tích trữ của cải trên trời. *

 Bài đọc 2 

Tác vụ chúng ta phải thi hành 

 Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, 
về Tin Mừng.

Chúng ta hãy nghe lời Chúa nói khi sai các Tông Đồ 
đi rao giảng : Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa  
về. Số thợ quá ít,  không đủ để gặt lúa đã chín đầy 
đồng : chúng tôi không thể nói tới điều đó mà không 
cảm thấy  rất  buồn,  vì  có  những người  muốn nghe 
điều hay điều tốt, nhưng lại thiếu kẻ nói cho họ nghe. 
Thế giới này đầy dẫy linh mục, nhưng hoạ lắm mới 
có người hoạt động trong cánh đồng của Thiên Chúa, 
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vì  chúng  tôi  lãnh  nhận  chức  linh  mục,  nhưng  lại 
không chu toàn trách nhiệm của chức vụ ấy. 

Anh em thân mến, xin anh em cân nhắc lời sau đây : 
Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin 
anh em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có khả 
năng phục vụ anh em cho xứng đáng, để chúng tôi 
biết  dùng miệng lưỡi mà khuyên bảo, kẻo khi lãnh 
nhận nhiệm vụ rao giảng, chúng tôi bị đưa ra trước 
toà vị Thẩm Phán công minh vì đã thinh lặng. Thật 
thế, nhiều khi vì tội lỗi của người rao giảng mà lưỡi 
của người ấy bị tê liệt ; nhưng nhiều lúc lỗi lầm của 
kẻ dưới làm cho người trên ngại không dạy bảo. Vì 
tội lỗi của người rao giảng, lưỡi của người ấy thường 
bị tê liệt, như tác giả Thánh vịnh nói : Với kẻ gian ác, 
Thiên Chúa phán bảo rằng : Thánh chỉ của Ta, sao 
ngươi thường nhắc nhở ? Vì do nết xấu của kẻ dưới, 
tiếng nói của các người rao giảng lại bị ngăn cản, như 
Chúa nói với ngôn sứ Êdêkien : Ta sẽ làm cho lưỡi 
của người ấy dính với hàm, và ngươi sẽ bị câm, để 
ngươi không còn là người khiển trách chúng nữa, vì 
chúng là nòi phản loạn. Dường như Người nói rõ : 
“Ngươi không được rao giảng nữa, vì bao lâu dân làm 
những việc khiến Ta bực tức thì nó không đáng được 
nghe lời khuyên bảo của chân lý”. Vậy, vì nết xấu của 
dân mà người rao giảng không được rao giảng nữa, 
điều đó không dễ nhận ra đâu. Còn sự thinh lặng của 
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mục tử đôi khi làm hại cho người ấy, nhưng luôn luôn 
làm hại cho kẻ dưới : đó là điều chắc chắn. 

Anh em thân mến, còn một điều khác làm cho tôi hết 
sức đau buồn về đời sống của các mục tử. Nhưng để 
lời khẳng định của tôi khỏi xúc phạm đến ai đó, tôi 
cũng xin tự tố cáo, mặc dầu do thời buổi man di đưa 
đẩy thúc ép, tôi phải miễn cưỡng làm như thế. 

Chúng tôi bị lôi cuốn vào những công việc bên ngoài. 
Chức vụ chúng tôi đã nhận thì khác, còn công việc 
chúng tôi làm thì lại khác. Chúng tôi bỏ tác vụ rao 
giảng ; và như tôi thấy, chúng tôi được gọi là giám 
mục để bị phạt, vì chúng tôi chỉ hữu danh mà vô thực. 
Quả thế, những người đã được giao phó cho chúng tôi 
từ bỏ Thiên Chúa mà chúng tôi lại đã cứ làm thinh. 
Họ nằm vùi trong tội lỗi, thế mà chúng tôi không đưa 
tay nâng dậy. 

Nhưng bao giờ chúng tôi mới sửa được lỗi cho người 
ta, nếu chúng tôi sao lãng đời sống của mình ? Khi để 
tâm lo các việc đời, chúng tôi xem ra càng hăng say 
làm những việc bên ngoài, thì thực sự chúng tôi càng 
dửng dưng với những việc bên trong. 

Do đó, Hội Thánh có lý mà nói về các thành phần đau 
yếu của mình : Họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho, 
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nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ. Được 
đặt lên làm người canh giữ vườn nho, chúng tôi đã 
không hề canh giữ,  vì  khi  vướng mắc những công 
việc ở ngoài, chúng tôi sao lãng tác vụ phải hoàn tất.

 Xướng đáp Lc 10,2 ; Tv 61 (62),9

X Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em 
hãy xin chủ mùa gặt

* để Người sai thợ ra gặt lúa về.

Đ Hỡi  dân ta,  hãy  tin  tưởng vào Người  luôn  mãi, 
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can. *

 Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  tình  thương 
Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước 
muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi 
lầm cắn  rứt  lương  tâm chúng  con,  và  thương  ban 
những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ 
tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA 

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

Dẫn vào các ngôn sứ của thời hậu lưu đày 
Hơn nữa thế kỷ sau khi Giêrusalem bị tàn phá, những  
người Dothái tù đày tại Baben được phép trở về xứ  
sở. Đó là những người đã từng được lời hứa của các  
ngôn sứ nuôi dưỡng ; họ xác tín rằng : cuối cùng các  
kế hoạch lớn lao của Giao ước nay mai sẽ thành sự  
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thật : nước Giuđa sẽ được phục hồi, sẽ thắng kẻ thù  
là các dân ngoại, cả thế giới sẽ trở lại tôn thờ Thiên  
Chúa thật,  hết  mọi  người  sẽ  được hưởng bình an,  
thịnh  vượng.  Nhưng  sự  thật  lại  rất  khác  :  Những  
người Dothái lưu đày trở về vừa bị bọn thư lại của  
nền hành chánh Batư canh chừng tỷ mỷ, tệ hơn nữa,  
bị chính anh em đồng bào của mình ghen ghét : đây  
là những người Dothái ở lại xứ sở, không mấy thực  
tâm trở lại  với  Chúa. Trong tình huống đó, những  
người mới trở về, vốn đã nghèo, lại thiếu đủ mọi thứ,  
mới hôm qua còn hân hoan phấn khởi, hôm nay đã  
thất vọng ê chề. Tâm trạng này dẫn đến buông xuôi  
trong đời sống luân lý cũng như tôn giáo. Sứ mạng  
các ngôn sứ thời bấy giờ là khơi dậy các năng lực,  
làm sống lại niềm cậy trông, nhắc cho dân Chúa biết  
thời Thiên Sai đã gần, và Thiên Chúa sắp ra tay cứu  
độ. 
Khácgai và Dacaria là hai ngôn sứ thi hành sứ vụ  
trong một thời gian ngắn, mười bảy năm sau khi từ  
nơi  lưu  đày  trở  về.  Đó  là  thời  xây  dựng  lại  Đền  
Thánh. Khởi công ngay từ đầu, công trình đã thất bại  
vì các quan chức Batư và những người Dothái giáo  
gian chống phá. Hoạt động của hai ngôn sứ nhằm  
vào  cá  nhân  hai  nhà  lãnh  đạo  của  dân  :  đó  là  
Dơrúpbaven,  thuộc  dòng  tộc  các  vua  Giuđa,  và  
Giơhôsua thượng tế.  Để kích thích  lòng dũng cảm  
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của các ngài, đồng thời để kêu gọi người đồng hương  
tin tưởng vào các ngài, các ngôn sứ đã giới thiệu các  
ngài như những vị cứu tinh được Thiên Chúa quan  
phòng dành riêng nhằm phục hồi đất nước. 
Một thế kỷ sau, ngôn sứ Malakhi mạnh dạn đứng lên  
bảo vệ danh dự của Thiên Chúa bị tội lỗi dân Người  
làm hoen ố. Tâm trạng chán nản đã đưa dân Chúa  
đến  chỗ  phạm  tội  sao  nhãng  việc  thờ  phượng,  vi  
phạm lề luật Chúa (đặc biệt  tội  kết  hôn với  người  
ngoại giáo và tội ly dị), khiến cho dân không còn là  
dân thánh dành riêng cho Chúa nữa.
Tất cả các ngôn sứ trên đây đều nại đến một lý lẽ :  
Chúa đã gần tới rồi. Được lặp đi lặp lại từ thế kỷ này  
qua thế kỷ khác, câu này dễ trở thành một sáo ngữ.  
Tuy nhiên, nếu việc Đức Kitô xuất hiện đánh dấu một  
giai đoạn độc nhất vô song trong lịch sử cứu độ (cho  
dù các ngôn sứ trên còn phải chờ một thời gian dài),  
và giai đoạn này sẽ được lặp lại khi Chúa Kitô trở lại  
vinh  quang,  đời  sống  của  dân  Thiên  Chúa  không  
ngừng được đánh dấu bằng những cuộc viếng thăm  
của Người, những cuộc viếng thăm làm thay đổi lòng  
dạ của dân Chúa,  thôi  thúc  chúng ta ở  trong tình  
trạng sẵn sàng. Đó là lý do khiến các ngôn sứ trên  
đây  luôn  giữ  được  tính  thời  sự.  Các  ngài  còn  là  
những chứng nhân từng cảm nghiệm cách sâu xa tình  
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yêu của Thiên Chúa trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt  
luôn đe doạ đối với Hội Thánh Người.
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CHÚA NHẬT 
 
Bài đọc 1 Kg 1,1  2,9
Mời gọi tái thiết Đền Thờ 

Thiên Chúa nhắc cho dân Người đang chán nản rằng  
sứ mạng của họ là hoạt động không ngừng. Vào thời  
điểm đó, họ phải làm việc để tái thiết Đền Thờ. Còn  
Đền Thờ thiêng liêng là Hội Thánh thì không bao giờ  
xong cả. Công trình xây dựng đòi chúng ta cố gắng  
trong tinh thần bác ái yêu thương. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khácgai. 
1, 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua 
Đariô, có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ 
Khácgai, với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven, con 
ông  Santiên,  và  với  thượng  tế  Giêsua  con  ông 
Giơhôxađắc, như sau :

2 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Dân đó dám 
nói : "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính 
Đức Chúa."3 Nhưng có lời Đức Chúa phán, qua trung 
gian ngôn sứ Khácgai, rằng :4 "Bây giờ có phải là lúc 
để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, 
còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không ?5 Vậy 
giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các 
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ngươi  hãy để tâm suy cho kỹ về lối  sống của các 
ngươi.
6 Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng 
bao  nhiêu.  Các  ngươi  ăn  mà  không  đủ  no,  uống 
không đủ say,  mặc không đủ ấm.  Đồng lương của 
người làm thuê lọt qua túi thủng.7 Đức Chúa các đạo 
binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ 
về lối sống của các ngươi.8 Hãy lên núi, đưa gỗ về tái 
thiết  Đền  Thờ  cho  Ta.  Ta  sẽ  vui  thích  và  tỏ  vinh 
quang Ta ở đó, Đức Chúa phán.9 Các ngươi mong 
đợi nhiều, nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. 
Các ngươi  có  đem được những thứ đó về nhà,  Ta 
cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy ? Sấm ngôn của 
Đức Chúa các đạo binh  vì Nhà của Ta vẫn còn tan 
hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho 
nhà  riêng  của  mình.10  Bởi  thế,  trời  đã  không  nhỏ 
sương xuống cho các ngươi và đất cũng không sinh 
hoa màu.11 Ta đã khiến cho đất đai, núi non, lúa mì, 
rượu mới, dầu tươi và tất cả hoa màu ruộng đất cũng 
như người, đàn vật và mọi công trình vất vả phải héo 
khô cằn cỗi." 

12 Bấy giờ, ông Dơrúpbaven con ông Santiên, thượng 
tế Giêsua con ông Giơhôxađắc và tất cả những người 
còn sót lại trong dân đã vâng nghe tiếng Đức Chúa, 
Thiên Chúa của họ, và nghe lời ngôn sứ Khácgai theo 
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lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, đã truyền cho 
ông. Dân tỏ ra kính sợ Đức Chúa.13 Ông Khácgai, sứ 
giả của Đức Chúa, đã nói với dân lời nhắn gửi Đức 
Chúa đã uỷ cho ông như sau : "Chính Ta, Ta ở với 
các ngươi,  sấm ngôn của Đức Chúa."14 Đức Chúa 
tác động thần trí tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven 
con ông Santiên,  và thần trí  thượng tế  Giêsua,  con 
ông  Giơhôxađắc,  cũng  như  thần  trí  tất  cả  những 
người còn sót lại trong dân. Họ đã đến và làm việc 
trong Đền Thờ Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa 
của họ.15 Ngày hai mươi bốn tháng sáu ... 
Năm thứ hai triều Đariô,

2, 1 Tháng bảy ngày hai mươi mốt, có lời Đức Chúa 
phán qua trung gian ngôn sứ Khácgai rằng :2 "Ngươi 
hãy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven, con 
ông  Santiên,  nói  với  thượng  tế  Giêsua,  con  ông 
Giơhôxađắc và nói với những người còn sót lại trong 
dân rằng :3 Ai trong các ngươi trong số người còn sót 
lại đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang 
của Đền Thờ ban sơ ? Và bây giờ các ngươi thấy Đền 
Thờ như thế nào ? Trước mắt các ngươi,  nó chẳng 
còn là gì nữa đó sao ?4 Vậy bây giờ, hỡi Dơrúpbaven, 
hãy mạnh bạo lên ! Này thượng tế Giêsua, con ông 
Giơhôxađắc, mạnh bạo lên nào ! Toàn dân trong xứ 
hãy mạnh bạo lên ! Sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt 
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tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn 
của Đức Chúa các đạo binh.5 Chiếu theo lời Ta kết 
ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Aicập, thần 
khí Ta ở giữa các ngươi ; các ngươi đừng sợ.6 Quả 
thật, Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Chỉ còn 
một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển 
trời đất, biển khơi và đất liền.7 Ta sẽ làm cho tất cả 
các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các 
dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực 
rỡ vinh quang. Đức Chúa các đạo binh phán. 8 Bạc là 
của Ta, vàng là của Ta,  sấm ngôn của Đức Chúa các 
đạo binh.9 Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng 
ngời hơn khi trước, Đức Chúa các đạo binh phán ; tại 
nơi này Ta sẽ ban tặng bình an,  sấm ngôn của Đức 
Chúa các đạo binh."
 
Xướng đáp Kg 1,8 ; Is 56,7c
X Đức Chúa phán : Hãy lên núi tái thiết Đền Thờ cho 
Ta
* và Ta sẽ vui thích.
Đ Nhà của Ta sẽ được gọi  là  nhà cầu nguyện của 
muôn dân. *
 
Bài đọc 2 
Danh Ta thật cao cả giữa chư dân 
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Trích  bài  chú  giải  của  thánh  Xyrilô,  giám  mục 
Alêxanria, về sách ngôn sứ Khácgai. 

Thời Đấng cứu độ chúng ta ngự đến, đã xuất hiện một 
Đền Thánh vinh quang, huy hoàng và cao trọng hơn 
bội phần so với Đền Thờ cũ. Càng thẩm định được sự 
khác biệt  giữa phụng tự theo Luật  cũ và phụng tự 
trong Đức Kitô theo Tin Mừng, giữa hình bóng và 
thực tại, thì người ta còn thấy điều đó rõ ràng hơn. 

Về điều này, tôi nghĩ có thể nói như sau : Xưa kia chỉ 
có một đền thờ và chỉ ở Giêrusalem mà thôi ; trong 
đền  thờ  đó,  một  mình  dân  Ítraen  tiến  dâng  hy  lễ. 
Nhưng sau khi Con Một Thiên Chúa đã làm người 
như chúng ta  vì Người là Đức Chúa, là Thượng Đế. 
Người giãi sáng trên ta,  thì từ đó, trái đất đầy dẫy 
những đền thánh, và có vô số những kẻ thờ phượng, 
biết kính tôn Thiên Chúa của muôn loài bằng những 
nghi lễ và hương thơm thiêng liêng. Tôi thiết nghĩ đó 
là điều ngôn sứ Malakhi đã tiên báo nhân danh Thiên 
Chúa : Chúa phán : Ta là Đại Vương, danh Ta thật 
cao cả giữa muôn dân ; ở khắp nơi người ta dâng lễ 
hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính danh Ta. 

Vậy, vinh quang của đền thờ cánh chung, tức là Hội 
Thánh thì lớn lao hơn : đó là điều có thật. Còn những 
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ai lo lắng và vất vả xây dựng đền thờ này thì được 
Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, ban Đức Kitô là sự bình 
an cho mọi người làm tặng phẩm, làm món quà từ trời 
xuống, nhờ Người, chúng ta được liên kết trong một 
Thần Khí duy nhất  mà đến cùng Chúa Cha.  Thiên 
Chúa tuyên bố với những người ấy khi nói : Tại nơi 
này, Ta sẽ ban tặng bình an, bình an trong tâm hồn 
làm của riêng cho mọi người đóng góp xây dựng ngôi 
đền thờ này. Quả nhiên, nơi khác Đức Kitô cũng nói : 
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Điều này ích 
lợi cho những người yêu mến Chúa thế nào thì thánh 
Phêrô đã nói : Bình an của Đức Kitô, bình an vượt lên 
trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng trí anh em. Ngôn 
sứ Isaia là người khôn ngoan từng cầu nguyện rằng : 
Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc 
nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm cũng nhờ Ngài 
mà được hoàn tất, bởi lẽ những ai đã một lần được 
Đức Kitô thương ban bình an thì dễ giữ linh hồn mình 
và có thể hướng dẫn tâm trí tập tành nhân đức cho 
đến cùng. Vậy, Chúa tuyên bố sẽ ban bình an cho bất 
cứ ai góp phần vào việc xây dựng đền thờ. Quả thật, 
hoặc họ là kẻ xây dựng Hội Thánh và được đặt lên 
làm người khải đạo trong nhà Thiên Chúa, cũng gọi là 
kẻ giải thích cho mầu nhiệm thánh ; hoặc họ là kẻ lo 
lợi ích cho linh hồn mình mà trở thành viên đá sống 
động và thiêng liêng vươn lên thành ngôi đền thánh, 
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thành ngôi đền Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Con 
người như thế hẳn sẽ được hưởng mối lợi là có thể đạt 
tới ơn cứu độ chẳng khó khăn gì. 
 
Xướng đáp Tv 83 (84),5 ; Dcr 2,15a
X Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện ; họ
* luôn luôn được hát mừng Ngài.
Đ Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, 
chúng sẽ thành dân thánh của Ta. *
 
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
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Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Kg 2,1023

Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín
 
Khi Thiên Chúa không hiện  diện  thì  chẳng còn gì  
thánh thiện tinh tuyền. Xây đền cho Người ngự, trước  
hết chẳng phải là dựng lên một ngôi nhà bằng đá,  
nhưng là làm sao cho Người thực sự hiện diện giữa  
loài người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khácgai. 

10 Ngày hai mươi bốn tháng chín năm thứ hai triều 
Đariô, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ 
Khácgai rằng :11 Đức Chúa các đạo binh phán thế 
này : "Ngươi hãy thử hỏi các tư tế về khoản luật :12 
Giả  như  có  một  người  lấy  vạt  áo  mình  đựng  thịt 
thánh, rồi vạt áo ấy đụng vào bánh, cháo, rượu, dầu 
hoặc bất  cứ đồ ăn nào,  thì  tất  cả những thứ đó có 
thành  của  thánh  không  ?  Các  tư  tế  trả  lời  rằng  : 
Không.13 Ông Khácgai nói : Nếu một người bị nhiễm 
uế vì đụng phải người chết, rồi đụng vào tất cả những 
thứ đó, thì các thứ đó có bị nhiễm uế không ? Các tư 
tế trả lời rằng : Nó sẽ bị nhiễm uế.14 Ông Khácgai lên 
tiếng nói : Trước nhan Ta, dân này cũng thế, nước 
này cũng vậy,  sấm ngôn của Đức Chúa,  và tất cả các 
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việc tay chúng làm cũng vậy : những gì chúng tiến 
dâng ở đây đều nhiễm uế. 

15 Và giờ đây, các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ, kể 
từ nay trở đi. Từ khi chưa đặt viên đá này trên viên đá 
kia, trong Đền Thờ Đức Chúa,16 tình trạng các ngươi 
thế  nào  ?  Người  ta  đến một  đống thóc  ước lượng 
chừng hai mươi êpha mà thực ra chỉ có mười ; người 
ta đến bồn rượu nho để múc năm mươi êpha, mà chỉ 
được hai mươi.17 Trong tất cả công việc do tay các 
ngươi làm, Ta đã để cho lúa mì ra úa vàng, bị sâu đục 
và mưa đá đổ xuống, để trừng phạt các ngươi, nhưng 
không một người nào trong các ngươi trở lại với Ta 
sấm ngôn của Đức Chúa.18 Các ngươi hãy để tâm 
suy cho kỹ, kể từ nay trở đi, từ ngày hai mươi bốn 
tháng chín, từ ngày đặt nền móng Đền Thờ của Đức 
Chúa. Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ.19 Kho lẫm 
không còn hạt giống, cây nho, cây vả, cây lựu, cây 
ôliu không sinh hoa trái phải không ? Kể từ nay, Ta 
sẽ ban phúc lành." 

20 Ngày hai  mươi  bốn tháng ấy, có lời  Đức Chúa 
phán với ông Khácgai lần thứ hai rằng :21 "Ngươi 
hãy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven rằng : 
Chính Ta sẽ làm rung chuyển trời đất.
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22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa, và sẽ tiêu  
diệt sức mạnh các vương quốc trên trần gian. 
Ta sẽ lật đổ xe trận cùng người lái xe, kỵ binh cùng  
chiến mã sẽ ngã quỵ, người này gục trên gươm người  
kia.

23 Ngày ấy,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, 
hỡi Dơrúpbaven con Santiên, Ta sẽ chọn ngươi làm 
tôi tớ của Ta,  sấm ngôn của Đức Chúa , Ta sẽ đặt 
ngươi làm ấn tín, vì Ta đã chọn ngươi,  sấm ngôn của 
Đức Chúa các đạo binh."
 
Xướng đáp Kg 2,7.8.10
X Ta sẽ làm rung chuyển trời đất
* Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động.
Đ Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn 
khi trước, và tại nơi này, Ta sẽ ban tặng bình an. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta được thánh hoá nhờ thông phần Mình 
và Máu Chúa 
 
Trích  khảo  luận  chống  Phabianô  của  thánh 
Phungienxiô, giám mục Rútpê.
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Khi dâng thánh lễ, chúng ta thi hành lệnh truyền của 
Đấng cứu độ chúng ta. Thánh Phaolô làm chứng điều 
này khi nói : 

Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng 
lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : Anh em hãy cầm 
lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, hiến tế vì anh em ; 
anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 
Thầy.  Cũng thế,  cuối  bữa ăn,  Người nâng chén và 
nói : Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập Giao 
Ước Mới ; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy 
vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới 
ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, 
là anh em loan truyền việc Chúa đã chịu chết. 

Vậy, dâng thánh lễ là để loan báo Chúa đã chết, và để 
tưởng  niệm Đấng  đã  thí  mạng  vì  chúng  ta.  Chính 
Người nói : Không có tình thương nào cao cả ơn tình 
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
của mình. Vậy, vì tình thương, Đức Giêsu đã chết cho 
chúng ta, thì khi tưởng niệm Người trong giờ dâng 
thánh lễ, chúng ta xin Chúa ban lòng mến cho chúng 
ta nhờ Thánh Thần ngự đến ; chúng ta khẩn khoản nài 
xin ơn này là : vì tình thương, Đức Kitô đã vui lòng 
chịu đóng đinh vì chúng ta, thì xin Thiên Chúa cũng 
cho chúng ta, khi đã nhận ơn Thánh Thần, biết coi thế 
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gian như bị đóng đinh đối với chúng ta, và chúng ta bị 
đóng đinh đối với thế gian. Khi noi gương Đức Kitô, 
Chúa chúng ta, thì cũng như Người đã chết là chết với 
tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho 
Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy sống một đời sống 
mới ; và một khi lãnh ơn bác ái, chúng ta hãy chết đối 
với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. 

Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng 
chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng 
ta. Quả thật, chính việc thông phần vào Mình và Máu 
Chúa, khi chúng ta ăn Bánh và uống Chén của Người, 
cũng hàm ý là chúng ta phải chết đối với thế gian, 
phải sống đời sống mới tiềm tàng với Đức Kitô nơi 
Thiên Chúa, và phải đóng đinh tính xác thịt vào thập 
giá. cùng với các dục vọng và đam mê của nó. 

Sở dĩ như thế là để mọi tín hữu, những kẻ yêu mến 
Thiên Chúa và tha nhân, dù không được uống chén 
khổ hình là chịu đau khổ trong thân xác cũng được 
uống chén yêu thương của Chúa ; để một khi đã uống 
say,  họ kiềm chế các chi  thể của mình ở trên trần 
gian, và một khi đã mặc lấy Đức Giêsu Kitô thì họ 
không còn lo thoả mãn những ham muốn của xác thịt 
nữa, cũng chẳng màng ngắm những điều gì mắt thấy, 
nhưng chiêm ngắm những gì mắt  không thấy.  Quả 
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thật, khi thực hành đức ái, là người ta uống chén của 
Chúa ; còn nếu thiếu đức ái, thì dù có nộp mình để 
chịu thiêu cũng chẳng được ích gì. Nhờ hồng ân đức 
ái, chúng ta được Thiên Chúa ban ơn này : thực sự trở 
nên điều chúng ta cử hành một cách mầu nhiệm trong 
hy lễ.
 
Xướng đáp x. Lc 22,19 ; Ga 6,58
X Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao 
cho các môn đệ và nói:
* Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy 
làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.
Đ Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được 
sống muôn đời. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 Dcr 1,1 2,4
Viễn tượng tái thiết 

Trong những thị kiến viết theo văn thể khải huyền sau  
đây, ngôn sứ Dacaria cho thấy các kế hoạch cứu độ  
của Thiên Chúa. Nếu thành thánh đã khiến Người nổi  
giận thì chẳng phải vì thế mà Người không dành cho  
một tình yêu khiến Người ghen tức, tình yêu sẽ dẫn  
tới ơn cứu độ, một khi dân Chúa sám hối ăn năn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

1, 1 Tháng tám năm thứ hai triều Đariô, có lời Đức 
Chúa phán với  ngôn sứ Dacaria,  con ông Berécgia 
ông này là con ông Ítđô  rằng :2 " Đức Chúa bừng 
bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hãy 
bảo chúng : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : 
Hãy trở lại với Ta-  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo 
binh-  và Ta sẽ trở lại với các ngươi, Đức Chúa các 
đạo binh phán. 4 Đừng như cha ông các ngươi, những 
người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo : " Đức 
Chúa các đạo binh phán thế này : Hãy từ bỏ lối sống 
xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở 
lại." Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta- 
sấm ngôn của Đức Chúa .5 Cha ông các ngươi bây 
giờ đang ở đâu ? Liệu các ngôn sứ có sống mãi không 
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?6 Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền 
cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo 
sát cha ông các ngươi hay sao ? Bấy giờ họ đã trở lại 
và nói : " Đức Chúa các đạo binh đã quyết định xử 
với  chúng tôi  căn cứ  vào lối  sống và  hành vi  của 
chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."
 
7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng 
Sơvát, năm thứ hai triều Đariô, có lời Đức Chúa phán 
với ngôn sứ Dacaria, con ông Berécgia  ông này là 
con ông Ítđô  rằng :8 Đang đêm, tôi đã thấy một thị 
kiến. Đây, một người đang cỡi con ngựa màu hung, 
và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. 
Đằng sau người ấy, có những con ngựa màu hung, 
màu hồng và màu trắng.9 Tôi mới hỏi : "Thưa ngài, 
những cái đó là gì vậy ?” Thần sứ đang nói với tôi trả 
lời :  "Ta sẽ cho ngươi thấy những cái đó là gì."10 
Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói : "Đó 
là những người Đức Chúa phái đi ngang dọc toàn cõi 
đất."11 Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị 
thần sứ của Đức Chúa đang đứng giữa các cây sim : 
"Chúng tôi đã đi ngang dọc toàn cõi đất, và thấy khắp 
nơi đều an cư lạc nghiệp."12 Bấy giờ thần sứ của Đức 
Chúa lên tiếng nói :  "Lạy Đức Chúa các đạo binh, 
Ngài không thương Giêrusalem và các thành Giuđa 
cho đến mãi bao giờ ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã 



MỤC LỤC

bảy mươi  năm !  "13 Đức Chúa dùng những lời  lẽ 
nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang 
nói với tôi.14 Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo 
tôi : "Hãy công bố : Đức Chúa các đạo binh phán thế 
này :  "Vì yêu Giêrusalem và Xion, Ta phát ghen lên 
dữ dội.15 Ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc 
tự mãn, vì Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát ; thế mà 
các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ.16 Vì thế, 
Đức Chúa phán thế này : Ta sẽ trở về Giêrusalem mà 
thương nó. Đền thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó- 
sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh  - và dây đo sẽ 
lại  được  giăng  trên  Giêrusalem.17  Ngươi  còn  phải 
công bố rằng : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : 
Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. Đức Chúa sẽ 
lại an ủi Xion và Người lại chọn Giêrusalem." 

2, 1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có 
bốn cái sừng.2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi : 
"Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy ?” Người 
trả lời tôi : "Đó là những cái sừng đã làm cho Giuđa, 
Ítraen và Giêrusalem phải tan tác."3 Rồi Đức Chúa lại 
cho tôi thấy bốn người thợ rèn.4 Tôi mới hỏi : "Lạy 
Đức Chúa, họ đến để làm gì vậy ?” Và Người đáp lại 
rằng : "Những cái sừng đã làm cho Giuđa phải tan 
tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người 
này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư 



MỤC LỤC

dân đang giương lên húc vào xứ Giuđa, khiến nó phải 
tan tác."
 
Xướng đáp Dcr 1,16a ; Kh 21,23
X Ta sẽ trở về Giêrusalem mà thương xót thành này.
* Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó.
Đ Thành thánh chẳng cần mặt trời  mặt trăng chiếu 
sáng, vì Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. *
 
Bài đọc 2 
Ánh sáng thường hằng trong đền thờ của Thượng 
Tế vĩnh cửu

Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, viện phụ.
Thật là hạnh phúc và sung sướng cho những đầy tớ 
mà khi chủ về gặp thấy vẫn còn tỉnh thức. Thật là 
cuộc canh thức hồng phúc,  khi  người  ta  canh thức 
đón chờ Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, hiện 
hữu trong vạn vật và vượt lên trên tất cả. 

Cả tôi nữa, dù là kẻ hèn mọn, những cũng là tôi tớ 
của Chúa, đang mê trong một giấc ngủ của tính lười 
biếng ; ước gì tôi được Thiên Chúa đoái thương đánh 
thức dậy, được lửa tình yêu của Người thiêu đốt, ước 
gì ngọn lửa yêu mến ấy bừng lên mạnh hơn các tinh 
tú trên trời, cho tôi khao khát tình yêu nồng nàn của 
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Người, cho lửa của Người luôn luôn rực cháy trong 
tôi.

Phải chi suốt đêm trường, trong đền thờ của Chúa, tôi 
có sức cầm đèn sáng trong tay, để soi sáng cho tất cả 
những ai vào nhà Chúa ! Lạy Chúa, nhân danh Đức 
Giêsu Kitô là Con Chúa và là Thiên Chúa của con, 
con xin Chúa ban cho con đức mến không tàn lụi, để 
đèn của con chỉ biết chiếu sáng chứ không tắt lịm ; 
ước gì nó thiêu đốt con và soi sáng kẻ khác. 

Còn Ngài, lạy Đức Kitô, Đấng Cứu Độ rất dịu hiền 
của chúng con, xin đoái thương thắp lên những ngọn 
đèn của chúng con, sao cho luôn chói sáng trong đền 
thờ  của  Ngài,  và  tiếp  nhận  được  ánh  sáng  thường 
hằng từ Ngài là ánh sáng thường hằng, để những sự 
tối tăm của chúng con được chiếu sáng và sự sự tối 
tăm của thế gian bị đẩy ra khỏi chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu của con, con xin Chúa tuôn đổ ánh 
sáng của Chúa xuống ngọn đèn của con, để nhờ ánh 
sáng đó chiếu soi, con thấy được nơi cực thánh, nơi 
đón Chúa ngự vào giữa hàng thần thánh trong đền thờ 
cao cả của Chúa. Chúa là Thượng Đế đời đời thuộc 
về thế giới vĩnh cửu. Nhờ vậy, con người mãi mãi 
được thấy, được ngắm nhìn và khao khát Chúa, chỉ 
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ngất  ngây  chiêm ngưỡng  Chúa  mà  thôi  và  ước  gì 
ngọn đèn của con luôn sáng chói và cháy rực trước 
nhan Ngài. 

Lạy Đấng Cứu Độ rất mến yêu, này chúng con đang 
gõ cửa, xin mở cho chúng con được thấy Chúa, để 
một khi hiểu biết Chúa, chúng con chỉ yêu mến Chúa, 
yêu mến một  mình Chúa,  chỉ  khao khát  một  mình 
Chúa, ngày đêm chỉ suy gẫm về Chúa và tưởng nhớ 
đến Ngài. Xin đoái thương khơi dậy trong chúng con 
lòng mến Chúa thiết  tha,  như Chúa là  Thiên Chúa 
phải được hết mực mến yêu và quý trọng.
 
Xướng đáp Is 60,19-20a
X Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban 
đêm ngươi cũng chẳng cần đến ánh trăng soi.
* Chính Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn 
đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh quang của 
ngươi.
Đ Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng 
của ngươi cũng chẳng hề tàn. *
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Dcr 3,1  4,10a

Vua và thượng tế
Các ngôn sứ đợi chờ một ông vua thiên sai sẽ cứu độ  
dân Ítraen. Các vua đã không hoàn thành sứ mạng,  
nhưng thượng tế thì thời nào cũng có. Người ta hy  
vọng hoàng tộc Đavít, do ông Dơrúpbaven đại diện,  
sẽ  được  phục  hưng.  Trong  công  trình  quy  tụ  dân  
Thiên Chúa, vua và tư tế báo trước Đức Giêsu. Trong  
Thần  Khí,  hết  mọi  thành  phần  dân  Chúa  cũng  sẽ  
được  tham dự vào  chức  vụ  vua  và  tư  tế  của Đức  
Giêsu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 

3, 1 Đức Chúa lại cho tôi thấy thượng tế Giêsua đang 
đứng trước mặt thần sứ của Đức Chúa ; còn Xatan 
đứng bên phải ông để tố cáo ông.2 Thần sứ của Đức 
Chúa nói với Xatan : "Ước gì Đức Chúa trừng phạt 
ngươi, hỡi Xatan ; ước gì Đức Chúa, Đấng đã tuyển 
chọn Giêrusalem, trừng phạt ngươi, hỡi Xatan ; ước 
gì Đức Chúa, Đấng đã tuyển chọn Giêrusalem, trừng 
phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã 
được kéo ra khỏi lửa sao ?”3 Bấy giờ, ông Giôsuê, áo 
xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.4a Vị này lên 
tiếng nói với những người đang đứng trước mặt mình 
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rằng : "Hãy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, 4c và mặc 
cho ông lễ phục huy hoàng. Hãy đội lên đầu ông ấy 
mũ tế thanh sạch."5 Người ta đã đội lên đầu ông mũ 
tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, 
trong khi đó thần sứ của Đức Chúa đứng 4b và nói 
với ông : "Này, ta đã gỡ tội cho ngươi."6 Rồi thần sứ 
của Đức Chúa long trọng tuyên bố với ông Giêsua 
rằng :7 " Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Nếu 
ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh 
lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, 
chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ 
cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng 
đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giêsua 
; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt ; này, 
chính Ta sẽ  khắc chữ lên  đó,   sấm ngôn của  Đức 
Chúa các đạo binh." 

8 "Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giêsua, ngươi cũng 
như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta 
chúng là một điềm báo  : Vì này, Ta đang cho tôi tớ 
mệnh danh là "chồi non" xuất hiện. (9) Ta sẽ cất tội 
của xứ này đi nội trong một ngày.10 Ngày ấy  sấm 
ngôn của Đức Chúa các đạo binh  các ngươi sẽ mời 
mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả." 
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4, 1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi 
như đánh thức một người đang ngủ.2 Vị ấy nói với tôi 
: "Ngươi thấy gì ?” Tôi thưa : "Tôi thấy một trụ đèn 
toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có 
bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy 
tim đèn.3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây ôliu, một ở bên 
phải phao dầu và một ở bên trái."4 Tôi cất tiếng thưa 
với vị thần sứ đã nói với tôi : "Thưa ngài, những cái 
đó có nghĩa là gì ?”5 Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng 
trả  lời  :  "Chẳng lẽ ngươi  không biết  những thứ ấy 
nghĩa là gì sao ?” Tôi thưa : "Không, thưa ngài."6 Vị 
ấy lại nói với tôi : 10b "Bảy ngọn đèn kia là bảy con 
mắt của Đức Chúa, đang rảo khắp cõi đất." 11 Bấy 
giờ tôi lên tiếng hỏi vị ấy : "Thưa ngài, hai cây ôliu ở 
bên phải bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là gì ?" 12 Một 
lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy : "Thưa ngài, hai 
cành ôliu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn 
xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là gì ?" 13 Vị ấy trả 
lời tôi rằng : "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ 
ấy nghĩa là gì sao ?" Tôi thưa : "Không, thưa ngài." 
14 Vị ấy bảo : "Đó là hai người được xức dầu đứng 
phục vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất." 

6b  Đây  là  lời  của  Đức  Chúa  liên  quan  đến  ông 
Dơrúpbaven :  Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng 
phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta 
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giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, Đức Chúa 
các đạo binh phán. 

7  Ngươi  là  ai,  hỡi  núi  lớn  kia  ?  Trước  mặt 
Dơrúpbaven, ngươi hãy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy 
ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo hò : "Đẹp ! Đẹp 
quá !" 

8 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :9 Chính tay 
Dơrúpbaven đã đặt nền móng cho Đền Thờ này và 
cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận 
biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với 
các người.10 Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu 
khiêm tốn của công việc này ? Người ta sẽ hân hoan 
khi  nhìn  thấy  viên  đá  được  tuyển  lựa  trong  tay 
Dơrúpbaven.
 
Xướng đáp Kh 11,4. x. 3
X Có hai cây ôliu và hai cây đèn
* đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.
Đ Chúa sẽ cho hai chứng nhân của Người đến tuyên 
sấm. *
 
Bài đọc 2 
Ánh sáng chiếu soi mọi người 
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Trích sách Luận giải của thánh Mácximô Tuyên Giáo, 
viện phụ, gửi ông Thalaxiô.

Đèn đặt trên đế là ánh sáng của Chúa Cha, ánh sáng 
thật chiếu soi mọi người đến trong thế gian, đó là Đức 
Giêsu  Kitô  Chúa  chúng  ta,  Đấng  đã  nhận  lấy  xác 
phàm của chúng ta để trở nên một người trong chúng 
ta ; từ đó, Người trở thành đèn, và cũng được người ta 
gọi là đèn. Nói cách khác, theo bản tính Người là sự 
khôn ngoan và Lời của Chúa Cha. Trong Hội Thánh 
của Thiên Chúa, Người được các tín hữu đạo đức rao 
giảng ; giữa muôn dân, Người được đề cao và rạng 
ngời vinh hiển qua đời sống của các tín hữu thực hành 
các  nhân đức và  tuân giữ  những điều răn  ;  Người 
chiếu soi mọi người ở trong nhà (nghĩa là trong thế 
gian này), như chính Người là Thiên Chúa và là Lời 
nói ở đâu đó : Chẳng có ai thắp đèn rồi lấy thùng úp 
lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người 
trong nhà. Rõ ràng Người tự gọi mình là đèn, vì Đấng 
theo bản tính là Thiên Chúa thì  nay trở nên người 
phàm theo nhiệm cục cứu độ. 

Tôi thiết tưởng, đại vương Đavít hiểu ra điều đó đã 
gọi Chúa là đèn khi nói : Lời Chúa là ngọn đèn soi 
cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Quả vậy, 
vị  đó là Đấng Cứu Độ và là  Thiên Chúa của tôi  ; 
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Người đã phá tan bóng tối của u mê và nết xấu, chính 
vì thế, Kinh Thánh đã gọi Người là đèn. 

Chắc hẳn, một khi tấm màn của u mê bị phá tan, và 
bóng tối của gian ác cũng như nết xấu bị đẩy lui, Vị 
này như ngọn đèn đã trở nên con đường cứu độ cho 
hết  thảy  mọi  người  ;  Vị  ấy  dùng sức  mạnh  và  sự 
thông  hiểu  mà  dẫn  đến  cùng  Chúa  Cha  những  ai 
muốn  đến  với  mình  như  đến  với  con  đường  công 
chính nhờ tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Vị 
đó gọi Hội Thánh là giá đèn. Trong Hội Thánh, khi 
lời Thiên Chúa được rao giảng, Người dùng ánh sáng 
rạng ngời của chân lý mà chiếu soi tất cả những ai ở 
trong thế gian như trong một ngôi nhà và làm cho tâm 
trí mọi người đầy tràn sự hiểu biết Thiên Chúa. 

Lời  Chúa không bao giờ chịu để cho người  ta  lấy 
thùng úp lại, nhưng đòi phải được đặt trên đỉnh cao, 
tức là trên Hội Thánh xinh đẹp tuyệt vời. Thật vậy, 
bao lâu lời Chúa còn bị chữ viết của lề luật giam hãm 
như bị cái thùng úp lại, thì lời ấy không làm được cho 
mọi người hưởng được ánh sáng vĩnh hằng. Lời ấy 
cũng không đem lại ơn chiêm niệm thiêng liêng cho 
những người đang cố gắng từ bỏ nhục cảm thường 
hay dụ dỗ, đưa tới sai lầm, và có sức làm cho người ta 
chỉ nhận thức được sự sụp đổ và sự chết của các vật 
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thể tương tự. Nhưng lời Chúa phải được đặt trên giá 
đèn tức là Hội Thánh, nơi cử hành việc thờ phụng 
xứng hợp trong thần khí, để chiếu soi mọi người.

Quả vậy, nếu chữ viết không được hiểu theo nghĩa 
tinh thần thì trong cách diễn tả, nó chỉ có nghĩa giới 
hạn, và những điều được viết ra không có sức đi vào 
tâm hồn. Vậy ngọn đèn (tức là lý trí làm cho trí thức 
rực sáng), chúng ta thắp lên nhờ chiêm niệm và hành 
động thì đừng lấy thùng mà úp lại. Cũng đừng để cho 
mình bị buộc tội giam hãm sức mạnh vô song của đức 
khôn ngoan và chữ viết. Nhưng hãy đặt đèn trên giá 
là Hội Thánh, để trên cao của chiêm niệm đích thực, 
Hội Thánh chiếu giãi ánh sáng đạo lý của Thiên Chúa 
cho mọi người. 
 
Xướng đáp Ga 12,35b.36 ; 9,39a
X Anh em hãy bước đi bao lâu anh em còn có ánh 
sáng, kẻo bóng tối bắt chợt anh em.
* Bao lâu anh em còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh 
sáng.
Đ Tôi đến thế gian này cho người không xem thấy 
được thấy. *
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Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 Dcr 8,117.2023

Chính Ta sẽ cứu các ngươi 

Rồi ra Thiên Chúa sẽ thắng. Dân Ítraen, nói đúng ra  
là những đại diện tiêu biểu nhất, vẫn tin chắc như  
vậy, ngay cả vào những giai đoạn đau thương nhất  
của lịch sử. Hơn bao giờ hết, điều này xem ra như  
một phép lạ. Nhưng có gì là không thể với Chúa đâu !
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria

1 Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau :
2 Đức Chúa các đạo binh phán thế này. Vì Xion, Ta 
phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
3 Đức Chúa phán thế này : Ta đã trở lại Xion, Ta sẽ 
ngự  lại  ở  Giêrusalem.  Giêrusalem  sẽ  được  gọi  là 
Thànhtrungtín và núi của Đức Chúa các đạo binh là 
Núi Thánh.

4 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Trên những 
quảng trường Giêrusalem các cụ ông cụ bà ra ngồi 
nghỉ. Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.
5 Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo 
thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.
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6 Đức Chúa các đạo binh phán như sau : Nếu đó là 
điều không thể được đối với số dân còn sót lại  trong 
những ngày ấy,  thì cũng là điều không thể được với 
Ta chăng ? Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.

7 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Ta sẽ đưa 
dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền 
đất phía mặt trời lặn.

8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giêrusalem. 
Chúng sẽ là dân của Ta ; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa 
của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính 
trực.

9  Đức Chúa các  đạo binh  phán thế  này :  Hỡi  các 
ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe 
lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Đền Thờ của 
Đức Chúa các đạo binh để tái thiết Thánh Điện, các 
ngươi hãy mạnh bạo lên !10 Vì trước những ngày ấy, 
người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có 
gì ; người người qua lại chẳng được bình an, vì vướng 
kẻ thù;  Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, 
người này chống lại người kia.11 Nhưng bây giờ đối 
với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày 
trước nữa, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.12 
Đây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ 
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sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn 
sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp.13 
Hỡi nhà Giuđa và nhà Ítraen, các ngươi đã thành lời 
nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì Ta sẽ cứu thoát 
các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc 
như vậy. Đừng sợ, cứ mạnh bạo lên. 

14 Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán như sau : 
Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, 
khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận-   Đức 
Chúa các đạo binh phán-  và Ta đã không hối tiếc,15 
thì  trong những ngày này Ta sẽ  nghĩ  lại  mà  giáng 
phúc  cho  Giêrusalem  và  cho  nhà  Giuđa  như  thế. 
Đừng sợ ! 

16 Đây là những điều các ngươi phải thi hành : Hãy 
nói thật với nhau ; nơi cổng thành của các ngươi, hãy 
theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử.17 
Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau ; đừng ưa chuộng 
thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn 
của Đức Chúa. 

20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các nước 
và  dân  cư  trong  các  thành  phố  lớn  vẫn  còn  tuôn 
đến.21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng : 
"Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và 
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tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ; cả tôi nữa, tôi cũng 
đi ! "

22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến 
tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Giêrusalem và 
làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. 

23  Đức  Chúa  các  đạo  binh  phán  thế  này  :  Trong 
những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn 
ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người 
Giuđa mà nói : "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì 
chúng tôi  đã nghe biết  rằng Thiên Chúa ở với anh 
em."
 
Xướng đáp Dcr 8,7.9a ; Cv 3,258
X Đức Chúa phán thế này : Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi 
miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời 
lặn.
* Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này 
đang nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hãy mạnh 
bạo lên !
Đ Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ 
và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông 
anh em, hãy nghe lời Đức Chúa : *
 
Bài đọc 2 
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Này Ta sẽ cứu dân Ta 
Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về Tin 
Mừng theo thánh Gioan.

Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha không lôi 
kéo người ấy. Bạn đừng nghĩ mình bị miễn cưỡng lôi 
kéo, vì linh hồn được lôi kéo bởi tình yêu. Chúng ta 
không phải sợ những kẻ cân nhắc lời nói mà không 
hiểu biết  gì  về những sự việc liên quan đến Thiên 
Chúa. Có khi họ trách rằng : “Tôi tự ý tin thế nào 
được, nếu tôi bị lôi kéo ?” Tôi nói : “Tự ý một phần, 
nhưng bạn cũng được sự thích thú lôi kéo nữa.” 

Bị sự thích thú lôi kéo nghĩa là gì ? Hãy lấy Chúa làm 
niềm vui  của bạn.  Người sẽ  cho được phỉ  chí  toại 
lòng. Khi thưởng thức bánh thơm từ trời, thì tâm hồn 
cũng được vui thoả. Nếu được nói như một thi sĩ kia 
rằng : “Ai mà chẳng bị điều thích thú lôi kéo”, bị lôi 
kéo  không  phải  bởi  nhu  cầu  mà  bởi  sự  thích  thú, 
không phải do sự bó buộc mà là do niềm vui sướng, 
thì chúng ta cũng phải nói : con người được lôi kéo 
đến cùng Đức Kitô, khi lấy làm vui sướng vì sự thật, 
vui sướng vì hạnh phúc, vui sướng vì đức công chính, 
vui sướng vì sự sống đời đời : tất cả là Đức Kitô. 
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Vậy phải chăng các giác quan của thân xác có những 
thích thú của chúng mà tâm hồn lại không được có 
những thích thú của mình ? Nếu tâm hồn không có 
những thích thú của mình thì tại sao lại nói : 
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn,
họ được no say yến tiệc nhà Ngài. 
nơi suối hoan lạc Ngài cho hưởng thoả thuê. 
Ngài quả là nguồn sống, 
nhờ ánh sáng của Ngài, 
chúng con được nhìn thấy ánh sáng ? 

Hãy cho tôi  một  người  biết  yêu,  người  ấy  sẽ  cảm 
nhận được điều tôi nói. Hãy cho tôi một người đang 
ước mong, hãy cho tôi một người đang đói, hãy cho 
tôi một người đang dấn thân trong cuộc lữ hành cô 
đơn và đang khao khát mong mỏi tới nguồn suối nơi 
quê hương vĩnh cửu. Hãy cho tôi một người như thế, 
người ấy sẽ hiểu được tôi muốn nói gì. Còn nếu tôi 
nói  với  một  kẻ lạnh lùng,  người  ấy sẽ  không hiểu 
được điều tôi nói. 

Giơ cành lá xanh cho con chiên, bạn sẽ lôi kéo nó. 
Chìa hạt dẻ cho đứa trẻ con, nó sẽ bị lôi kéo. Bị lôi 
kéo đi đâu, nó sẽ tới đó. Nó bị lôi kéo vì yêu thích ; 
nó bị lôi kéo mà thân xác không hề hấn ; nó bị lôi kéo 
vì lòng vấn vương. Vậy, nếu những sự vui sướng và 
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thích thú trần gian như vừa kể trên còn có sức lôi kéo 
khi được tỏ bày ra trước mắt những người yêu thích 
nó, đúng như câu : “Ai mà chẳng bị điều mình yêu 
thích lôi kéo”, thì không lẽ Đức Kitô là Đấng đã được 
Chúa Cha mặc khải,  lại không có sức lôi  kéo sao? 
Quả thật, linh hồn ao ước điều gì mạnh mẽ hơn chân 
lý ? Tại sao linh hồn như có yết hầu phải khao khát, 
phải ước ao cho cái giống như thực quản bên trong 
được lành mạnh, hầu phán đoán những điều chân thật, 
nếu không phải là để đón nhận như của ăn thức uống, 
sự khôn ngoan, đức công chính, chân lý và vĩnh cửu ? 
Thật  vậy,  Chúa  nói  :  Phúc  thay  ai  khao  khát  nên 
người công chính. Người nhắm đến những kẻ đang ở 
đây. Rồi người giải thích : Vì họ sẽ được Thiên Chúa 
cho thoả lòng. Ở đâu vậy ? Thưa ở kia. Rồi Người 
như nói  tiếp  :  Ta sẽ  ban cho người  ấy điều nó ưa 
thích. Ta sẽ ban cho nó điều nó hy vọng ; nó sẽ thấy 
điều nó đã tin mà tới nay vẫn chưa thấy ; nó sẽ ăn cái 
nó đói, nó sẽ được thoả mãn về điều nó khát khao. 
Bao giờ ? Trong ngày kẻ chết sống lại, vì Ta sẽ cho 
người ấy sống lại vào ngày sau hết.
 
Xướng đáp Ga 6,44.45
X Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng 
đã sai tôi không lôi kéo người ấy.
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* Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, 
thì sẽ đến với tôi,
Đ Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi 
người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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///THỨ SÁU
Bài đọc 1 Ml 1,1-14 ; 2,13-16

Cảnh cáo thái độ lơ là của tư tế 
Thói hà tiện và thờ ơ cũng len lỏi được vào những  
lãnh vực vẫn được xem là thánh thiêng hơn cả. Nguy  
cơ còn lớn hơn biết chừng nào trong việc thờ phượng  
theo Thần Khí như Giao ước mới chủ trương, tất cả  
phải được dành riêng cho Thiên Chúa.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakhi. 
1, 1 Lời sấm.
Lời  Đức Chúa phán với  Ítraen  qua  trung gian  ông 
Malakhi.
2 Ta đã yêu thương các ngươi, Đức Chúa phán.  Thế 
mà các ngươi nói : Ngài yêu thương chúng con ở chỗ 
nào ?  Êxau chẳng phải là anh của Giacóp sao ?  sấm 
ngôn  của  Đức  Chúa.  Vậy  mà  Ta  lại  yêu  thương 
Giacóp.3 Còn Êxau, Ta đã ghét nó. Ta đã biến núi 
non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của 
nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói.4 Nếu Êđôm nói 
: "Chúng ta đã bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết 
từ những đống hoang tàn đổ nát." Đức Chúa các đạo 
binh phán thế này : phần chúng, chúng cứ tái thiết ; 
phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là "lãnh 
thổ của gian ác" và "dân bị Đức Chúa giáng cơn thịnh 
nộ đến muôn đời."5 Mắt các ngươi sẽ thấy điều đó và 
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các ngươi sẽ nói : Đức Chúa vĩ đại, ở cả bên ngoài 
lãnh thổ Ítraen. 

6 Con phải kính trọng cha ; tôi tớ kính trọng chủ. Vậy 
nếu Ta là cha, thì đâu là lòng kính trọng Ta ? Và nếu 
Ta là chủ, thì đâu là niềm kính sợ Ta ? Đức Chúa các 
đạo binh phán với  các ngươi  là  những tư tế  khinh 
thường danh Ta.  Nhưng các ngươi nói : "Chúng con 
khinh thường danh Ngài ở chỗ nào ?" 7 Khi các ngươi 
tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của Ta  các ngươi 
lại nói : "Chúng con đã làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ 
nào ?”  Khi các ngươi nói : "Chính bàn của Đức Chúa 
đáng tởm."8 Khi các ngươi tiến dâng một con vật mù 
để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao ? Và khi các 
ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng 
phải là xấu sao ? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc 
của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng ? 
Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không ?  Đức 
Chúa các đạo binh phán.9 Vậy giờ đây, các ngươi hãy 
làm cho nét mặt Thiên Chúa dịu lại để Người đoái 
thương chúng ta.  Chính tay các ngươi làm như thế 
liệu Người có sẵn sàng đón nhận không ?  Đức Chúa 
các đạo binh phán.10 Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa 
lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ 
của Ta ? Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, 
Đức Chúa các đạo binh phán , và Ta chẳng ưng nhận 
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lễ phẩm từ tay các ngươi dâng.11 Quả thật, từ đông 
sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân ; và ở 
khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền 
kính Danh Ta, bởi vì Danh Ta thật cao cả giữa chư 
dân,   Đức Chúa các đạo binh phán.12 Thế mà các 
ngươi lại làm ô uế Danh Ta, khi nói : Bàn của Chúa 
Thượng ô uế và thức ăn của Người đáng ghê tởm.13 
Các ngươi  nói  :  Thật  là  phiền  !  Và các  ngươi  coi 
thường Ta,  Đức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi 
mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các 
ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật 
từ  tay  các  ngươi  tiến  dâng  chăng  ?   Đức  Chúa 
phán.14 Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có 
con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang 
tì tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính Ta là 
Đức Vua cao cả,  Đức Chúa các đạo binh phán , và 
danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

2, 13 Còn đây là điều thứ hai các ngươi phải làm là đổ 
đầy nước mắt lên bàn thờ Đức Chúa, vừa khóc lóc 
vừa rên siết,  vì  Người không còn đoái nhìn lễ  vật, 
cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng 
nữa.14 Các ngươi  nói  :  Tại  sao vậy ?  Bởi  vì  Đức 
Chúa  là  chứng  nhân  giữa  ngươi  và  người  đàn  bà 
ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã 
phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ 
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kết ước với ngươi.15 Người đã chẳng làm nên một 
hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao ? Vậy 
hữu thể duy nhất này tìm cái gì ? Một dòng dõi của 
Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản 
bội  người  đàn  bà  ngươi  đã  cưới  trong  tuổi  thanh 
xuân.16 Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ,  Đức Chúa, 
Thiên Chúa Ítraen phán , và kẻ lấy thói bạo tàn làm 
áo che thân,  Đức Chúa các đạo binh phán. Hãy coi 
chừng và chớ phản bội.
 
Xướng đáp Ml 2,5.6a ; Tv 109 (110),4
X Giao ước của Ta với hàng tư tế là sự sống và sự 
bình an : Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ 
cho chúng.
* Miệng chúng nói lời lẽ  chân thật,  và môi chúng, 
không nói lời gian ác.
Đ Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút 
lời, rằng : Muôn thuở con sẽ là thượng tế, theo phẩm 
trật Menkixêđê. *
 
Bài đọc 2 
Ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh 
tuyền kính danh Ta 
 
Trích sách Thành Đô Thiên Chúa của thánh Âutinh, 
giám mục.
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Hy lễ đích thực là mọi công việc chúng ta làm để gắn 
bó với Thiên Chúa, hầu gây dựng một xã hội thánh 
thiện, nghĩa là công việc nhằm mục đích đạt tới sự 
thiện  làm cho  chúng  ta  có  thể  thực  sự  được  hạnh 
phúc. Bởi đó, ngay cả lòng thương xót để giúp người 
ta, nếu được thể hiện không phải vì Thiên Chúa thì 
cũng không phải là hy lễ. Quả vậy, dù hy lễ được thể 
hiện hay dâng hiến do con người thì nó vẫn là một 
thực tại thần linh, nên người Latinh xưa mới dùng từ 
hy lễ để gọi thực tại đó. Vì thế, chính con người một 
khi được thánh hoá nhân danh Thiên Chúa và được 
hiến dâng cho Người, nghĩa là chết đối với thế gian 
để sống cho Thiên Chúa thì gọi đó là hy lễ. Điều này 
cũng liên hệ đến lòng thương xót mà mỗi người thể 
hiện đối với chính mình. Vì thế, có lời chép rằng : 
Bạn hãy thương xót linh hồn bạn bằng cách làm đẹp 
lòng Thiên Chúa. 

Những công việc chúng ta làm do lòng thương xót, 
cho chính mình hay cho tha nhân mà quy về Thiên 
Chúa, thì đó là những hy lễ đích thực ; những việc ấy 
chúng ta làm không nhằm mục đích nào khác ngoài 
mục  đích  giải  thoát  chúng  ta  khỏi  tình  trạng  khốn 
cùng và nhờ thế làm cho chúng ta được hạnh phúc, 
điều  này không thể  thực hiện  nếu không phải  nhờ 
hạnh phúc được nói đến trong câu : Hạnh phúc của 
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con là được ở kề bên Chúa. Do đó, toàn thể thành đô 
đã được cứu chuộc, tức là cộng đoàn và đoàn thể các 
thánh hẳn là hy lễ phổ quát, mà vị Thượng Tế dâng 
lên Thiên Chúa.  Vị  Thượng Tế này đã dâng chính 
mình vì chúng ta trong cuộc thương khó, để chúng ta 
trở nên thân thể của Người là đầu rất mực cao trọng 
trong thân phận tôi đòi. Quả thật, Người đã hiến dâng 
thân phận tôi đòi. Trong thân phận này, Người được 
dâng hiến. Trong thân phận này, Người vừa là trung 
gian, vừa là tư tế, vừa là hy lễ. 

Vì thế, thánh Phaolô Tông Đồ khuyên chúng ta hiến 
dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và 
đẹp lòng Thiên Chúa,  theo cách thức xứng hợp để 
chúng ta thờ phượng Người, và đừng có rập theo đời 
này,  nhưng hãy  cải  biến  con  người  chúng  ta  bằng 
cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý 
của Thiên Chúa :  cái  gì  tốt,  cái  gì  đẹp lòng Thiên 
Chúa, cái gì hoàn hảo, vì chính chúng ta là hy lễ trọn 
vẹn. Người lại thêm : Dựa vào ân sủng Thiên Chúa 
ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em : 
đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh 
giá mình cho đúng mức, mỗi người theo lượng đức 
tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một 
thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận 
không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy : 
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tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, 
ai nấy liên đời với nhau như những bộ phận trong một 
thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ 
theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. 
Đó là hy lễ của các Kitô hữu : Chúng ta tuy nhiều 
nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Hy lễ này, 
Hội Thánh cũng thường cử hành trên bàn thờ trong bí 
tích mà các tín hữu đều biết. Tại đây, Hội Thánh được 
tỏ cho thấy là trong hy lễ mình hiến dâng thì chính 
Hội Thánh cũng được dâng hiến.
 
Xướng đáp Mk 6,6a.8 ; Đnl 10,14.12a
X Dân tự hỏi : Tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa ? 
Ngôn sứ đáp : Hỡi người, bạn đã được nói cho hay 
điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn.
* Phải kính sợ Đức Chúa, đi theo mọi đường lối của 
Người, và yêu mến phụng thờ Người hết lòng.
Đ Đức Chúa, Thiên Chúa của bạn làm chủ đất trời 
cùng muôn loài trong đó. Người có đòi hỏi bạn điều 
gì khác đâu ngoài việc *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
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HỨ BẢY 
Bài đọc 1 Ml 3,124

Ngày Đức Chúa ngự đến 
Một lần nữa, ngôn sứ lại nói với chúng ta về ngày  
của Đức Chúa. Nhận thức về tội lỗi đã sâu sắc hơn :  
nếu không chuẩn bị tâm hồn để chờ đón Chúa, thì  
ngày của Người sẽ khủng khiếp đến độ không một  
người công chính nào có thể đứng vững.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakhi. 

1 Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt 
Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm 
kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả 
của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến,  Đức 
Chúa các đạo binh phán.2 Ai chịu nổi ngày Người 
đến ? Ai đứng được khi Người xuất hiện ? Quả thật, 
Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của 
thợ giặt.3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc ; Người 
sẽ thanh tẩy con cái  Lêvi và tinh luyện chúng như 
vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ 
là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính.4 Lễ 
vật  của  Giuđa và  của  Giêrusalem sẽ  làm đẹp lòng 
Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm 
thuở trước.5 Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử ; Ta sẽ 
mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thuỷ, các 
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kẻ ngoại tình,  bọn thề gian cũng như quân bóc lột 
người làm công và cô nhi quả phụ ; chống lại kẻ áp 
bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ Ta,  Đức 
Chúa các đạo binh phán. 

6 Quả thật, chính Ta là Đức Chúa, Ta không hề thay 
đổi ; còn các ngươi là con cái Giacóp, các ngươi vẫn 
là thế.7 Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch 
xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại 
với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi.  Đức Chúa 
các đạo binh phán. Các ngươi nói : "Chúng tôi sẽ trở 
lại thế nào ?” 8 Người phàm có được phép lường gạt 
Thiên Chúa không ? Vậy mà các ngươi đã lường gạt 
Ta.  Các ngươi nói : "Chúng tôi lường gạt Ngài ở chỗ 
nào ?”  Về thuế thập phân và phần trích dâng.9 Chính 
các ngươi  đang mắc  tai  hoạ,  thế  mà các ngươi  lại 
lường gạt Ta, các ngươi và toàn dân.10 Các ngươi 
hãy đem tất  cả thuế thập phân vào nhà kho, để có 
lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có 
mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc 
lành dư dật xuống trên các ngươi không ?  Đức Chúa 
các đạo binh phán.11 Vì các ngươi, Ta đã ngăn cản 
không cho cào cào phá hoại hoa màu ruộng đất của 
các ngươi, không để cho nho ngoài đồng không sinh 
trái,  Đức Chúa các đạo binh phán.12 Mọi dân tộc sẽ 
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khen các ngươi có phúc, vì các ngươi sẽ là mảnh đất 
xinh đẹp,  Đức Chúa các đạo binh phán. 

13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta  Đức Chúa 
phán  thế mà các ngươi lại bảo : "Chúng tôi có nói gì 
chống lại Ngài đâu ?”14 Các ngươi nói : "Phụng thờ 
Thiên  Chúa  thật  là  viển  vông,  tuân  giữ  các  lệnh 
truyền  của  Đức  Chúa  và  bước  đi  ủ  rũ  trước  nhan 
Người,  nào ích  lợi  chi  ?15 Giờ  đây chúng tôi  cho 
những kẻ kiêu ngạo là có phúc ; phải, những kẻ làm 
điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà 
chẳng hề hấn gì."16 Bấy giờ những người kính sợ 
Đức Chúa sẽ nói với nhau : Đức Chúa đã để ý và 
Người đã nghe : một cuốn sổ được viết trước nhan 
Người,  ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn 
kính Danh Người.17 Vào ngày Ta hành động, chúng 
sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng,  Đức Chúa các đạo 
binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót 
thương đứa con phụng dưỡng mình.18 Bấy giờ, các 
ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ 
gian  ác,  kẻ  phụng  thờ  Thiên  Chúa  với  kẻ  không 
phụng thờ Người.19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy 
như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian 
ác sẽ như rơm rạ.  Ngày ấy đến sẽ  thiêu rụi  chúng 
Đức Chúa các đạo binh phán  không còn chừa lại cho 
chúng  một  rễ  hay  cành  nào.20  Nhưng đối  với  các 
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ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công 
chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành 
bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê 
xổng chuồng.21 Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian 
ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi 
vào ngày  Ta hành động,   Đức Chúa các  đạo binh 
phán. 

22 Các ngươi hãy ghi nhớ Luật Môsê, tôi trung của 
Ta. Trên núi Khôrếp, Ta đã truyền cho nó các chỉ thị 
và phán quyết để toàn thể Ítraen thi hành. 
23 Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước 
khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến,  ngày trọng đại  và 
kinh hoàng.24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với 
con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, 
kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru 
diệt.
 
Xướng đáp Ml 3,1 ; Lc 1,7b
X Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt 
Ta
*  và  bỗng  nhiên  Chúa  Thượng  mà  các  ngươi  tìm 
kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa vị sứ giả của 
giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến.
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Đ Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của 
Đấng  Tối  Cao,  con  sẽ  đi  trước  Chúa,  mở  lối  cho 
Người. *
 
Bài đọc 2 
Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối 
 
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của 
Công đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới 
ngày nay.

Sự hoà nhập giữa thành đô trần thế và thành đô thiên 
quốc chỉ nhờ đức tin mới nhận thấy được. Ngay cả 
lịch sử loài người vẫn còn là một mầu nhiệm ; lịch sử 
này bị xáo trộn vì tội lỗi cho tới khi phúc phận làm 
con Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhờ mặc khải 
đầy đủ. 

Thực vậy, khi theo đuổi mục đích riêng của mình là 
đem lại ơn cứu độ, Hội Thánh không những chia sẻ 
sự sống thần linh với con người, mà còn tuôn đổ ánh 
sáng khắp hoàn cầu, bằng cách đặc biệt chữa lành và 
nâng cao nhân phẩm, củng cố tình đoàn kết trong xã 
hội loài người, làm cho sinh hoạt hằng ngày của nhân 
loại thấm nhuần định hướng và ý nghĩa sâu xa hơn. 
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Như thế, nhờ mỗi phần tử và toàn thể cộng đồng, Hội 
Thánh tin mình có thể đóng góp nhiều để làm cho gia 
đình và lịch sử loài người nên nhân ái hơn. 

Khi giúp đỡ thế giới và nhận được nhiều từ thế giới 
mang lại, Hội Thánh hướng đến điều duy nhất này là 
làm sao triều đại  Thiên Chúa mau đến và toàn thể 
nhân loại được hưởng ơn cứu độ. 

Quả thật, mọi điều thiện hảo mà dân Chúa, trong thời 
gian lữ hành trên trần thế, có thể đem đến cho gia 
đình nhân loại, đều phát xuất từ điều này : Hội Thánh 
là bí tích mang ơn cứu độ cho mọi người, vừa biểu lộ, 
vừa thực hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa 
đối với con người. 

Nhờ  Ngôi  Lời  của  Thiên  Chúa,  vạn  vật  được  tạo 
thành. Ngôi Lời đã làm người, đã thực sự là người, 
nhờ đó, Người cứu độ mọi người quy tụ vạn vật dưới 
quyền thủ lãnh của mình. Chúa là cùng đích của lịch 
sử nhân loại, là điểm quy chiếu cho mọi khát vọng và 
văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui cho 
mọi tâm hồn, là Đấng làm thoả mãn trọn vẹn mọi ước 
mong của lòng người, Người là Đấng đã được Chúa 
Cha làm cho sống lại từ trong kẻ chết ; Chúa Cha đã 
tôn vinh và đặt Người ngự bên hữu, khi cho Người 
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làm thẩm phán kẻ sống và kẻ chết. Được sinh động và 
quy tụ trong Thần Khí của Chúa Cha, chúng ta tiến 
bước về thời kỳ lịch sử nhân loại hoàn tất, thời kỳ 
hoàn toàn phù hợp với ý định yêu thương của Người : 
là quy tụ mọi loài trong trời đất dưới quyền một thủ 
lãnh là Đức Kitô
. 
Chính Chúa nói : Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến 
và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ 
theo việc người ấy làm. Ta là Anpha và Ômêga, là 
Đầu và Cuối, là Khởi nguyên và Tận cùng.
 
Xướng đáp Cv 10,36 ; 4,12 ; 10,42
X Thiên Chúa đã gửi đến lời loan báo Tin Mừng bình 
an, nhờ Đức Giêsu Kitô ;
*  Đức  Giêsu  Kitô  là  Chúa  của  mọi  người  ;  ngoài 
Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ.
Đ Chính Người là  Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm 
phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa 
mở  đường  cho  chúng  con  đi,  vừa  đồng  hành  với 
chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành 
những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…
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TUẦN 29 TN
TUẦN 29 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA 

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

Trong một thời gian dài, chúng ta đã đọc lịch sử cứu  
độ qua các sách lịch sử và các sách ngôn sứ. Nay ta  
đọc sách Étte. Đây là một câu chuyện, nhưng ta đừng  
hiểu sai loại văn này. Ngay cả trong trường hợp các  
câu chuyện như thế  có một  nền tảng lịch  sử chắc  
chắn đi chăng nữa, thì mục đích không phải là cho ta  
thấy  Thiên  Chúa  khai  triển  kế  hoạch  cứu  độ  của  
Người qua các biến cố lịch sử, nhưng là đem đến cho  
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ta một giáo huấn tôn giáo và luân lý được minh hoạ  
bằng những ví dụ, những con người cụ thể. Hình ảnh 
của một Étte hay một Moócđokhai (hay của Giuđitha,  
Tôbia, Xara, Giôna, nhưng không đọc trong giờ Kinh  
Sách) cho ta thấy những mẫu người Dothái đạo đức,  
thánh thiện đã sống như những môn đệ trung thành  
của Lề Luật qua những thử thách kinh khủng nhất.  
Họ là những khuôn mẫu tuyệt hảo các bậc thánh hiền  
và ngôn sứ đã đề ra làm lý tưởng cho hậu thế.
Trong  sách  Étte,  ta  gặp  thấy  một  thử  thách  đau  
thương giáng xuống những người Dothái tuy trung  
thành  mà vẫn  bị  một  ông  quan  kiêu  ngạo  và  lạm  
quyền tìm cách tiêu diệt. Vũ khí những người Dothái  
này dùng để chống lại là những  vũ khí cổ điển của 
truyền thống khổ chế : cầu nguyện van xin, ăn chay  
và làm một số việc đạo đức khác để chế ngự thân xác.  
Người phụ nữ, theo truyền thống, vốn thuộc loại chân  
yếu tay mền, lại thành lợi khí Thiên Chúa quan phòng  
sử dụng để giải thoát khi Người muốn trực tiếp can  
thiệp. Giáo huấn này chắc hẳn có tính thời sự rất cao  
dưới thời bách hại của người Hylạp vào thế kỷ thứ  
hai, nhưng vẫn có giá trị cho hết mọi thời : khi kẻ thù  
đắc  thắng,  mọi  sự xem ra  đã mất,  thì  người  chắc  
chắn được cứu độ là người chắc chắn trung thành với  
Thiên Chúa, trung thành đến chết để tuân giữ lề luật  
và giáo huấn của Người.
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Ta còn đọc hai đoạn trích trong sách Barút. Sách này  
thuộc thể loại khác. Đó là một sưu tập gồm nhiều  
đoạn văn thuộc các thể loại rất khác nhau, nhưng có  
một  điểm chung là  phát  xuất  từ  những cộng đoàn  
Dothái hải ngoại.  Đây là những tín hữu thuộc dân  
Thiên Chúa, gắn bó tha thiết với đức tin, nhưng sống  
giữa những người ngoại giáo. Họ nóng lòng mong 
đợi ngày nước Ítraen được phục hồi, và muốn sống  
như những chứng nhân trung thành của Dothái giáo  
giữa một nền văn minh và văn hoá xa lạ.
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CHÚA NHẬT 
Bài đọc 1 Et 1,13.9-13.15-16.19 ; 2,5-10.16-17
Cô Étte được chọn làm để thay thế hoàng hậu 

Vátti 
 
Một  sự  việc  đơn  giản  trong  đời  sống  triều  đình  
hoàng hậu đã đánh mất lòng tin tưởng của vua Batư  
sự việc này chuẩn bị tuy là một cách xa xôi cho việc  
dân Chúa bị đe dọa sẽ được giải thoát. Cô Étte người  
Dothái,  trở thành hoàng hậu,  sẽ  là  dụng cụ Thiên  
Chúa  dùng  để  giải  thoát.  Đối  với  Thiên  Chúa  là  
Đấng làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai  
yêu mến Người, thì không có sự việc nào lại không có  
ý nghĩa. 
 
Lời Chúa trong sách Étte. 
1, 1 Bấy giờ là thời vua Asuêrô. Vua này cai trị một 
trăm hai mươi bảy miền từ Ấnđộ cho đến Êthióp.2 
Thời ấy, vua Asuêrô đã ngồi vững trên ngai tại thành 
Susan.3 Năm thứ ba của triều đại, vua cho dọn tiệc 
thiết  đãi tất  cả các khanh tướng và quần thần. Các 
tướng lãnh trong đạo binh Batư và Mêđi, các nhà quý 
tộc và các tổng đốc đều tề tựu lại trước mặt vua. 
9 Hoàng hậu Vátti cũng cho dọn tiệc đãi các mệnh 
phụ trong hoàng cung của vua Asuêrô.10 Ngày thứ 
bảy,  trong  lúc  rượu  làm  lòng  vua  vui  sướng,  vua 
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truyền cho bảy viên  thái  giám phục vụ vua  là  các 
ông  :  Mơhuman,  Bítdơtha,  Khácvôna,  Bigơtha, 
Aváctha,  Dêtha  và  Cáccát,11  phải  mời  hoàng  hậu 
Vátti đội triều thiên hoàng hậu vào chầu vua, để dân 
chúng và các khanh tướng chiêm ngưỡng sắc đẹp của 
bà, vì bà là người có nhan sắc.12 Nhưng hoàng hậu 
Vátti từ chối không chịu đến theo lệnh vua chuyển đạt 
qua các viên thái giám. Vua rất tức giận ; cơn thịnh 
nộ của vua bừng bừng bốc lên.13 Bấy giờ, vua ngỏ 
lời với các nhà hiền triết  am tường luật  pháp. Quả 
thật, vua thường trình bày các sự việc liên quan đến 
mình cho những người am tường luật pháp và công 
lý. 15 Vua nói : "Theo luật, phải xử thế nào với hoàng 
hậu Vátti, vì bà đã không tuân hành lệnh vua chuyển 
đạt qua các viên thái giám ?"16 Ông Mơmukhan nói 
trước mặt vua và các quan chức : "Hoàng hậu Vátti đã 
đắc tội không chỉ với đức vua, mà còn với tất cả các 
quan trong hàng quần thần và toàn thể dân chúng ở 
trong mọi miền thuộc quyền đức vua. 19 Vậy nếu đẹp 
lòng đức vua, thì xin đức vua ban sắc chỉ, ghi vào số 
các luật lệ dân Batư và Mêđi ; sắc chỉ này không thể 
huỷ bỏ được và nội dung như sau : từ nay, bà Vátti 
không còn được vào chầu vua Asuêrô nữa. Xin đức 
vua ban chức hoàng hậu của bà cho một người khác 
xứng đáng hơn.
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2, 5 Trong thành Susan, có một người Dothái tên là 
Moócđokhai,  con ông Giaia  (ông Giaia  là  con ông 
Simy,  ông  Simy  là  con  ông  Kít),  thuộc  chi  tộc 
Bengiamin.6 Từ Giêrusalem, ông đã bị đi đày trong 
số  những  người  bị  đi  đày  cùng  với  vua  Giuđa  là 
Giơkhongia,  những  người  mà  vua  Babylon  là 
Nabucôđônôxo đã phát lưu.7 Ông nuôi nấng dạy dỗ 
Hađátxa, tức là Étte, con gái của người chú ông, vì cô 
ta mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp 
và  dễ  coi.  Sau  khi  cha  mẹ  cô  qua  đời.  Ông 
Moócđokhai đã nhận cô làm con. 

8 Khi lệnh vua và chỉ dụ được công bố, một số đông 
thiếu nữ được tập hợp về thành susan, đặt dưới quyền 
ông Hêghe. Cô Étte cũng được đưa về hoàng cung, ở 
dưới quyền ông Hêghe, người có nhiệm vụ trông nom 
phụ nữ.9 Thiếu nữ được ông ưa thích và được lòng 
ông. Ông vội cung cấp các mỹ phẩm và phần lương 
thực cần thiết cho cô. Ông còn cho bảy cung nữ tuyển 
chọn trong hoàng cung để phục vụ cô, rồi chuyển cô 
và  các  cung  nữ  đó  về  phòng  tốt  nhất  trong  hậu 
cung.10 Cô Étte không tiết lộ gì về dân tộc, nguồn 
gốc  của  mình,  vì  ông  Moócđokhai  cấm  cô  không 
được tiết lộ. 
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16 Cô được đem vào hoàng cung hầu vua Asuêrô. 
Bấy giờ là tháng thứ mười, tức là tháng Têvết, năm 
thứ bảy triều đại vua.17 Vua yêu quý cô hơn mọi phụ 
nữ khác. Cô được vua mến thương và ưu ái hơn mọi 
trinh nữ. Vì thế, vua đội triều thiên cho cô và tôn làm 
hoàng hậu thay thế bà Vátti.
 
Xướng đáp Tv 112 (113),58 ; Lc 1,5152
X Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn 
cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?
* Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo 
túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung 
với hàng quyền quý.
Đ Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Người hạ 
bệ những ai  quyền thế  và  nâng cao mọi  kẻ  khiêm 
nhường. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện để kích thích 
lòng khao khát của chúng ta 
Trích  thư  của  thánh  Âutinh,  giám  mục,  gửi  cho 
Pơrôba.

Tại sao chúng ta để cho lòng trí bị phân tán vì nhiều 
chuyện, và tìm xem phải cầu xin điều gì, bởi sợ rằng 
mình cầu xin chẳng nên ? Tại  sao không dùng lời 
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thánh vịnh mà nói : Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn 
được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc 
đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm 
xem thánh điện huy hoàng ? Quả vậy, ở đó mọi ngày 
diễn ra không phải do ngày này đến, rồi ngày kia qua, 
cũng không phải là ngày này bắt đầu là ngày kia kết 
thúc ; mọi ngày vô tận đều xuất hiện cùng một lúc, tại 
đây chính đời sống mà mọi ngày đó tuỳ thuộc cũng 
không có tận cùng. 

Để  đạt  được  cuộc  sống  hạnh  phúc  đời  này,  chính 
Đấng là Sự Sống thật đã dạy chúng ta cầu nguyện. 
Khi cầu nguyện, đừng lải nhải như thể càng nói thì 
càng được nhậm lời, vì chúng ta cầu nguyện với Đấng 
đã biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin, như 
chính Chúa đã nói. 

Chúng ta có thể phân vân tại sao Đấng đã biết chúng 
ta cần gì trước khi chúng ta xin, lại còn dạy chúng ta 
cầu  nguyện.  Vậy  chúng  ta  phải  hiểu  rằng Chúa  là 
Thiên Chúa chúng ta không cần chúng ta tỏ ý muốn 
của  chúng  ta  cho  Người  biết,  vì  Người  không  thể 
không  biết  ;  nhưng  Người  muốn  dùng  việc  cầu 
nguyện để kích thích lòng khao khát của chúng ta, 
hầu chúng ta có thể lãnh nhận ơn Người sẵn sàng ban. 
Quả thế, ơn Người muốn ban thì rất lớn mà chúng ta 
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lại bé nhỏ và có giới hạn, không thể lãnh nhận hết. Vì 
thế có lời bảo chúng ta : Anh em hãy mở rộng tâm 
hồn, đừng mang chung một ách với những kẻ không 
tin. 

Ơn ấy thật là lớn lao (mắt không thấy vì đó không 
phải là màu sắc, tai không nghe vì đó không phải là 
âm thanh ; ơn ấy không đi vào lòng người, vì lòng 
người phải vươn lên tới đó). Chúng ta càng tin cậy 
vững  chắc  và  khát  khao  ơn  ấy  nồng  nàn  hơn  bao 
nhiêu thì càng lãnh nhận được dồi dào hơn bấy nhiêu. 
Vậy, với đức tin, đức cậy, đức mến chúng ta vẫn cầu 
nguyện luôn mà lòng vẫn không ngừng khao khát. 
Nhưng chúng ta cũng dùng lời lẽ mà cầu xin Thiên 
Chúa vào những giờ  và  thời  gian  ấn  định,  để  nhờ 
những dấu hiệu ấy, chúng ta nhắc bảo mình và nhận 
biết mình đã tiến triển đến đâu về lòng khao khát ấy, 
hầu thôi thúc mình gia tăng lòng khao khát ấy cách 
mạnh mẽ hơn. 

Quả vậy, tâm tình đi trước càng sốt sắng thì hiệu quả 
theo sau càng phong phú. Vì thế, thánh Phaolô Tông 
Đồ nói : Anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Điều 
ấy nghĩa là gì nếu không phải là : anh em hãy không 
ngừng khao khát cuộc sống hạnh phúc ; mà cuộc sống 
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đó chẳng qua là sự sống đời đời ;  anh em hãy xin 
Đấng duy nhất có thể ban cho anh em.
 
Xướng đáp Gr 29,13.1211
X Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì 
các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta. Bấy giờ
* các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhậm lời 
các ngươi.
Đ Chính Ta biết kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, 
kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để 
các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
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Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 



MỤC LỤC

Lời nguyện 
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Et 3,115

Dân Do Thái bị đe doạ 
Tính kiêu ngạo của quan Haman bị tổn thương là lý  
do khiến ông dự tính tiêu diệt dân Dothái. Nhưng ông  
vịn vào cớ của hết mọi thời đại : dân này không như  
các dân khác. Chúa Giêsu sẽ nói : Thế gian ghét anh 
em, vì anh em không thuộc về thế gian. Đối với Hội  
Thánh cũng như đối với dân Dothái, đó là khởi đầu  
của muôn vàn cuộc bách hại.
 
Lời Chúa trong sách Étte. 
1 Sau biến cố đó,  vua Asuêrô thăng chức cho ông 
Haman, con ông Hămmơđatha, người Agác. Vua cất 
nhắc ông lên, đặt ông đứng đầu mọi khanh tướng hầu 
cận vua.2 Quần thần nhất nhất đều cúi chào bái lạy 
ông  Haman  vì  vua  đã  truyền  như  thế.  Nhưng ông 
Moócđokhai đã chẳng cúi chào, cũng không bái lạy.3 
Quần thần trong triều nói với ông Moócđokhai : "Tại 
sao ông lại lỗi lệnh vua ?"4 Ngày nào họ cũng lặp đi 
lặp lại như thế, nhưng ông vẫn không chịu nghe ; Ông 
cho họ thấy ông là người  Dothái.  Họ mới trình sự 
việc cho ông Haman để xem ông Moócđokhai  còn 
giữ thái độ đó nữa không.5 Khi thấy ông Moócđokhai 
chẳng cúi chào, cũng không bái lạy mình, ông Haman 
hết sức phẫn nộ.6 Nhưng đối với ông Haman, vì đã 
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biết ông Moócđokhai thuộc dân tộc nào, nên nếu chỉ 
giết một mình ông ta thôi thì tầm thường quá. Vì vậy, 
ông Haman  tìm cách tiêu  diệt  cả  dân  tộc  của  ông 
Moócđokhai. Đó là hết mọi người Dothái đang sống 
trong toàn vương quốc của vua Asuêrô. 

7 Tháng thứ nhất, tức tháng Nixan, vào năm thứ mười 
hai triều đại vua Asuêrô, người ta gieo "Pua" (nghĩa 
là bắt thăm) trước mặt ông Haman để biết ngày biết 
tháng. Thăm rơi trúng ngày mười bốn tháng thứ mười 
hai,  tức  là  tháng  Ađa.8  Ông  Haman  thưa  với  vua 
Asuêrô : "Trong khắp các miền thuộc vương quốc của 
đức vua, có một dân sống tản mác, rải rác đó đây giữa 
các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ 
của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của đức vua, chúng 
chẳng tuân chẳng giữ. Quyền lợi của đức vua không 
cho phép để chúng yên như vậy.9 Nếu đẹp lòng đức 
vua, thì xin đức vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. 
Thần xin cân ba trăm ngàn ký bạc trao cho công chức 
đem vào kho bạc của đức vua." 

10 Bấy giờ, vua tháo bửu ấn ở tay ra trao cho cừu 
địch  của  người  Dothái  là  ông  Haman,  con  ông 
Hămmơđatha,  người  Agác.11  Rồi  vua  nói  với  ông 
Haman : "Ta tặng khanh số bạc đó, trao cho khanh cả 
dân tộc đó nữa. Khanh muốn làm gì chúng thì làm." 
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12 Ngày mười ba tháng thứ nhất, các ký lục của vua 
được triệu đến. Trên sắc lệnh có ghi tất cả những gì 
ông Haman đã chỉ thị để gửi đến các thủ hiến của nhà 
vua, các tổng đốc coi mỗi miền và các quan chức coi 
từng sắc dân, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân 
nào theo tiếng nói của dân ấy. Sắc lệnh được soạn 
thảo nhân danh vua Asuêrô và niêm phong bằng bửu 
ấn nhà vua,13 rồi được trao cho các phu trạm mang 
đến tất cả các miền dưới quyền vua. Mục đích là thủ 
tiêu, giết chết, tru diệt mọi người Dothái từ trẻ đến 
già, cả thiếu nhi lẫn phụ nữ, nội trong một ngày, ngày 
mười ba tháng thứ mười hai, tức là tháng Ađa. Ngoài 
ra, sắc lệnh còn cho phép cướp của nữa. 

13 a) Sau đây là bản sao sắc lệnh trên : "Đại vương 
Asuêrô viết như sau cho các tổng đốc của một trăm 
hai mươi bảy miền từ Ấnđộ đến Êthióp, và cho các 
quan chức dưới  quyền :  13 b) Cai  quản muôn dân 
nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say 
men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn 
luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không 
ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, 
giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai 
nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi 
cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm 
cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố 



MỤC LỤC

vấn. Trong số đó, quan Haman giữa chúng ta là một 
nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành 
tâm thiện chí và hết  dạ tín  trung,  nên trong vương 
quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. 

(13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, 
sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo 
những  luật  lệ  đối  nghịch  hẳn  với  các  nước  khác, 
chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho 
vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương 
quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không 
ai chê trách được. 13 đ) Vậy, ta khẳng định rằng đây 
là lũ dân lập dị, luôn chống đối mọi người, có nếp 
sống khác biệt vì tuân hành thứ luật pháp xa lạ, phạm 
những tội ác tầy trời chống lại quyền lợi của ta, với ý 
đồ gây bất ổn cho vương quốc. 

13 e) Do đó, ta truyền rằng : ngày mười bốn tháng thứ 
mười hai, tức là tháng Ađa năm nay, phải tận diệt tất 
cả  những kẻ  được  đề  cập  trong  văn  thư  của  quan 
Haman, người đã được ta bổ nhiệm làm phụ chính lo 
việc triều đình cho ta.  Phải lấy gươm của địch thù 
chúng  mà  tận  diệt  chúng  cùng  với  vợ  con,  không 
nương  tay,  không  thương  xót.  (13g)  Như  thế,  nội 
trong một ngày, những kẻ xưa nay vốn đầy ác ý đều 
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bị  tống xuống âm phủ,  để từ  đây,  việc triều  chính 
được mãi mãi ổn định và êm xuôi." 

14 Sắc chỉ này đã được công bố và có hiệu lực luật 
pháp cho mọi miền. Bản sao cũng đã được phổ biến, 
để vào ngày ấn định, mọi dân sẵn sàng tuân theo.15 
Theo lệnh vua, phu trạm tức tốc lên đường. Sắc chỉ 
được công bố tại thành Susan. Trong khi vua cùng 
quan  Haman  ngồi  chè  chén  say  sưa,  thì  cả  thành 
Susan đều xôn xao náo động.
 
Xướng đáp x. Et 4,17a ; Tv 43 (44),26 ; Et 13,17
X  Lạy  Chúa,  Chúa  là  Vua  toàn  năng,  Chúa  nắm 
quyền  điều  khiển  vũ  trụ.  Khi  Chúa  muốn,  nào  ai 
đương đầu nổi với Ngài.
* Vì danh Chúa, xin giải thoát chúng con.
Đ Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, cảnh tang tóc 
chúng con, xin biến thành hoan lạc. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta chú tâm đến việc cầu nguyện vào những 
giờ ấn định 
 
Trích  thư  của  thánh  Âutinh,  giám  mục,  gửi  cho 
Pơrôba.
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Chúng ta hãy luôn khao khát cuộc sống hạnh phúc 
đến  từ  Thiên  Chúa  là  Chúa,  và  chúng  ta  hãy  cầu 
nguyện luôn. Vì thế, khi dứt bỏ các mối bận tâm và 
công việc khác có thể làm cho chính lòng khao khát 
ra nguội lạnh, chúng ta chú tâm đến việc cầu nguyện 
vào những giờ ấn định. Những lời cầu nguyện nhắc 
nhở cho chúng ta mục đích mình khao khát hướng tới, 
kẻo lòng khao khát bắt đầu ra nguội lạnh, sẽ nguội 
lạnh hẳn và tắt lịm đi, trừ phi được nung nấu thường 
xuyên hơn. 

Bởi đó, điều thánh Phaolô Tông Đồ nói : Anh em cứ 
giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em 
thỉnh  cầu  thì  không  được  hiểu  giãi  bày  với  Thiên 
Chúa, Đấng đã biết những điều ấy ngay cả trước khi 
chúng có, nhưng là gãi bày với chính chúng ta trước 
mặt  Thiên Chúa nhờ lòng kiên trì,  chứ không phải 
trước mặt người đời với lòng khoác lác. 

Như vậy cầu nguyện có lâu giờ đi nữa thì cũng không 
phải là xấu và vô ích, miễn là việc đó không ngăn cản 
những hoạt động tốt lành và cần thiết khác, mặc dù 
như tôi đã nói, trong những công việc ấy vẫn phải cầu 
nguyện luôn với chính lòng khao khát đó. Quả thật, 
không phải như một số người nghĩ, hễ cầu nguyện lâu 
một chút là đâm ra lải nhải. Nói nhiều là ộ chuyện, 
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yêu nhiều là chuyện khác. Thật thế, có lời chép về 
chính Chúa rằng : Người thức suốt đêm để cầu nguện 
và cầu nguyện tha thiết hơn. Tại đây, Nguời đã làm gì 
khác hơn là làm gương cho chúng ta ? Người là Đấng 
cầu xin đúng lúc ở đời này ; Người là Đấng cùng với 
Chúa Cha nhậm lời chúng ta cầu nguyện ở đời sau. 

Người  ta  nói  rằng  các  tu  sĩ  bên Ai  Cập năng  cầu 
nguyện, nhưng cầu nguyện rất vắn tắt và nhanh chóng 
như mũi tên phóng ra, kéo sự chăm chú là điều rất cần 
thiết cho người cầu nguyện, giảm sút và tiêu tan đi vì 
những khoảng thời gian quá kéo dài. Qua đó, họ cũng 
cho ta thấy rõ là như chúng ta không được cưỡng bức 
sự chăm chú này khi nó không thể kéo dài, thì cũng 
đừng vội cắt đứt nếu như nó còn kéo dài. Quả vậy khi 
cầu nguyện thì đừng nói nhiều, nhưng phải tha thiết 
nguyện xin, nếu sự chăm chú vẫn còn sốt sắng. Cầu 
nguyện mà nói nhiều thì khác nào bàn chuyện khẩn 
thiết mà nói những lời dư thừa. Tha thiết nguyện xin 
là lấy lòng con thảo mà kiên trì gõ cửa Đấng chúng ta 
cầu  xin.  Thường  thường  việc  này  được  thực  hiện 
bằng lời than thở hơn bằng tiếng nói, bằng tiếng khóc 
hơn bằng lời lẽ, vì Thiên Chúa lấy vò mà đựng nước 
mắt  chúng ta  và tiếng con than thở,  làm sao Chúa 
chẳng tường ?  Chúa là  Đấng dùng Lời  mà tác  tạo 
muôn loài và không cần đến lời lẽ phàm nhân.
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Xướng đáp Tv 87 (88),23 ; Is 26,8
X Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh 
Nhan, đêm ngày con kêu cứu.
* Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.
Đ Hồn chúng  con  khát  vọng Thánh Danh,  và  ước 
mong tưởng nhớ đến Ngài. *

Lời nguyện 
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 Et 4,18.8a.917

Quan Haman dự tính tiêu diệt dân Do Thái 
Để cứu dân mình, hoàng hậu Étte phải liều mạng. Bà  
chấp nhận vì tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện,  
của việc giữ chay cũng như của sự nâng đỡ tinh thần  
của anh em đồng bào. Trung thành với Chúa, tin vào  
ơn trợ giúp của Người, và hãm mình đền tội là những  
phương  thế  hữu  hiệu  để  Thiên  Chúa  chạnh  lòng  
thương dân Người.

Lời Chúa trong sách Étte. 

1 Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Moócđokhai 
xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc tro lên người. 
Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng 
cay chua xót.2 Ông đến tận trước cung môn là nơi 
không ai được phép vào mà lại mặc bao bị.3 Trong 
mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua 
được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một 
cảnh thê lương buồn thảm : dân Dothái ăn chay, khóc 
lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình 
mặc bao bị. 

4 Các cung nữ và thái giám báo tin cho hoàng hậu 
Étte. Bà hết sức bàng hoàng. Bà gửi áo ra cho ông 
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Moócđokhai  mặc  và  xin  ông  cởi  bỏ  bao  bị.  Ông 
không chịu nghe.5 Bà mới cho gọi ông Hathác là một 
trong những viên thái  giám nhà vua đặt  làm người 
phục  vụ  bà.  Bà  truyền  cho  ông  đi  gặp  ông 
Moócđokhai để biết sự việc đã xảy ra và lý do của sự 
việc đó. 

6  Ông  Hathác  ra  gặp  ông  Moócđokhai  tại  quảng 
trường đối diện với cung môn.7 Ông Moócđokhai cho 
ông biết tất cả những sự việc đã xảy ra và biết chuyện 
ông Haman đã hứa sẽ cân một số bạc bỏ vào kho của 
vua nhằm tru diệt người Dothái.8 Ông Moócđokhai 
trao  cho ông bản sao sắc  chỉ  đã  công bố ở Susan 
nhằm huỷ diệt họ, mục đích là cho bà Étte xem bản 
sao đó và biết  các sự việc.  Ông Moócđokhai  cũng 
nhắn bà phải vào chầu vua để xin vua tỏ lòng nhân 
hậu và khẩn nài vua thương xót dân tộc bà. Ông nhắn 
rằng:  (8a)  "Con  hãy  nhớ  lại  thuở  hàn  vi  của  con, 
những ngày con đã được chính tay cha nuôi dưỡng. 
Người  chiếm  địa  vị  thứ  nhì  trong  vương  quốc  là 
Haman đã đề nghị vua chống lại chúng ta, nhằm dẫn 
chúng ta đến chỗ chết. (8b) Con hãy cầu khẩn Chúa 
và xin vua thương tình tha chết cho chúng ta." 

9  Ông  Hathác  trở  vào,  chuyển  những  lời  này  đến 
hoàng hậu Étte.10 Bà ngỏ lời với ông Hathác, truyền 
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cho ông ra gặp ông Moócđokhai và nói :11 "Bề tôi 
của vua và dân các miền thuộc quyền vua, ai cũng 
biết rõ : bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không 
được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân 
rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết, trừ 
phi  vua  giơ  phủ  việt  vàng  ra,  người  ấy  mới  được 
sống. Mà con đây đã ba mươi ngày rồi không được 
triệu vào chầu vua." 

12 Người ta cho ông Moócđokhai biết những điều bà 
Étte đã nói.13 Ông nhờ người trả lời : "Đừng tưởng 
rằng trong cả dân Dothái, chỉ có mình con ở tại hoàng 
cung là được thoát nạn.14 Vì đến lúc này mà con vẫn 
cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Dothái sẽ nhận 
được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác ; còn 
chính con và  nhà  cha  con lại  bị  tru  diệt.  Biết  đâu 
không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới 
địa vị hoàng hậu ? "

15 Bà Étte  nhờ người  trả  lời  ông Moócđokhai  :16 
"Xin cha cứ đi tập hợp tất cả những người Dothái ở 
Susan lại. Xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con. 
Suốt ba ngày đêm, đừng ăn uống gì cả. Con và các 
cung nữ cũng sẽ làm như thế. Sau đó, dầu pháp luật 
không cho phép, con cũng vào chầu vua. Có chết con 
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cũng đành."17 Ông Moócđokhai rút lui và làm theo 
mọi điều hoàng hậu Étte dặn.
 
Xướng đáp x. Et 14,14 ; Tb 3,13 ; Gđt 6,15
X Lạy Thiên Chúa Ítraen, ngoài Chúa ra, con không 
hề đặt hy vọng vào ai khác. 
* Chúa giận nhưng Chúa sẽ xót thương, và tha tội cho 
những người lâm cơn khốn khổ.
Đ Lạy Chúa là Thiên Chúa tạo thành trời đất, xin nhìn 
đến phận hèn của chúng con.* 
 
Bài đọc 2 
Lời kinh Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ 
 
Trích  thư  của  thánh  Âutinh,  giám  mục,  gửi  cho 
Pơrôba, về kinh Lạy Cha.

Lời nói cần cho chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta 
thấy mình xin gì ; nhưng chúng ta hãy tin rằng không 
phải vì những lời đó mà chúng ta làm cho Chúa biết 
hay phải xiêu lòng. 

Vậy khi chúng ta nói : Xin làm cho danh thánh Cha 
vinh hiển, là chúng ta nhắc bảo mình ao ước cho danh 
Người  vốn  là  thánh  được  mọi  người  nhìn  nhận  là 
thánh mà không bị khinh chê. Điều này có lợi cho 
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loài người chứ không phải cho Thiên Chúa. Dù chúng 
ta muốn hay không muốn thì triều đại Chúa vẫn đến, 
nhưng khi chúng ta đọc : Triều đại Cha mau đến là 
chúng ta thôi thúc lòng mình ao ước cho triều đại ấy 
đến với chúng ta và chúng ta cũng được trị vì trong 
đó. 

Khi chúng ta đọc : Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như 
trên  trời  là  chúng  ta  xin  Người  ban  cho  chúng  ta 
chính sự tuân phục, để nhờ đó, ý của Người thể hiện 
nơi chúng ta như vẫn được các thiên thần của Người 
thi hành trên thiên quốc. 

Khi chúng ta đọc : Xin Cha cho chúng con hôm nay 
lương thực hằng ngày thì hai chữ hôm nay có nghĩa là 
thời bây giờ. Thời bây giờ hoặc là chúng ta xin những 
gì  cần  thiết,  khi  nêu  lên  phần  quan  trọng  hơn  cả, 
nghĩa là qua chữ lương thực, chúng ta có ý chỉ tất cả 
những nhu cầu ; hoặc là chúng ta xin lãnh nhận bí tích 
dưỡng nuôi các tín hữu là bí tích cần thiết trong thời 
bây giờ, nhưng không phải để được hạnh phúc thời 
bây giờ mà là hạnh phúc vĩnh cửu. 

Khi chúng ta đọc :  Xin tha tội  cho chúng con như 
chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng 
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con, chúng ta nhắc bảo mình phải xin gì và phải làm 
gì để đáng lãnh nhận. 

Khi chúng ta đọc : Xin đừng để chúng con sa chước 
cám dỗ, chúng ta tự nhủ mình xin điều đó, kẻo vì 
thiếu ơn Người trợ giúp, hoặc là chúng ta bị lừa mà 
chiều theo cơn cám dỗ, hoặc vì sầu khổ mà chịu thua. 
Khi chúng ta đọc : Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, 
chúng ta bảo mình phải nghĩ rằng chúng ta chưa ở 
trong tình trạng hoàn hảo khiến chúng ta không còn 
phải chịu sự dữ nào nữa. Lời cầu xin này đặt ở cuối 
kinh “Lạy Cha” hiển nhiên là để giúp người tín hữu 
khi gặp bất cứ cơn khốn khó nào, cũng biết dùng câu 
này  mà  than  thở,  mà  khóc  lóc  ;  biết  bắt  đầu  cầu 
nguyện bằng câu đó, dừng lại trong đó và kết thúc ở 
đó. Quả thật, những lời này phải giúp chúng ta ghi 
nhớ những thực tại được diễn tả. 

Vì dù chúng ta có đọc bất kỳ lời nào khác  những lời 
do người cầu nguyện đặt ra để khơi dậy lòng sốt sắng, 
hoặc dựa theo để thêm lòng sốt sắng  chúng ta cũng 
chẳng nói điều gì khác ngoài điều đã có trong kinh 
“Lạy Cha”,  nếu chúng ta  cầu nguyện cho đúng và 
thích hợp. Còn bất cứ ai đọc lên điều gì không liên hệ 
với kinh Tin Mừng này thì tuy người ấy cầu nguyện 
không sai trái nhưng cũng chỉ là cầu nguyện theo lối 
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xác thịt. Tôi không hiểu tại sao lại không được bảo đó 
là  sai  trái,  vì  những người  được tái  sinh bởi  Chúa 
Thánh Thần chỉ nên cầu nguyện trong Thánh Thần 
mà thôi.
 
Xướng đáp 2 Mcb 1,5.3
X Xin Chúa là Thiên Chúa của anh em nhậm lời anh 
em cầu nguyện,  và  cho anh em được hoà  giải  với 
Người.
* Xin Người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian 
nan.
Đ Xin Người  cho tất  cả  anh em hết  một  lòng thờ 
phượng Người, và làm theo ý Người. "
 
Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Et 4,17i17aa

Lời cầu nguyện của hoàng hậu Étte 
Trong những áng văn của thời hậu lưu đầy, ta thấy  
người lành thánh khi  cầu nguyện bao giờ cũng có  
một phần nhận thức sắc bén về tội  lỗi của dân và  
phải liên đới.

Lời Chúa trong sách Étte. 

17 i) Toàn thể Ítraen hết lòng hết sức kêu van Chúa, 
vì cái chết ở trước mặt họ rồi. 
17 k) Hoàng hậu Étte khắc khoải âu lo đến chết được, 
liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà 
cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho 
dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu ; 
bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt ; thay vì trang điểm 
trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng 
Chúa, Thiên Chúa Ítraen : 

17 l) "Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là 
Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin 
đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, 
ngoại trừ Ngài.



MỤC LỤC

17 m) Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt 
lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã 
chọn Ítraen giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn 
cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài 
để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài 
thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã 
hứa.

17 n) Nay chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài, và 
Ngài đã trao nộp chúng con vào tay kẻ thù địch vì 
chúng  con  đã  thờ  các  thần  minh  của  chúng.  Lạy 
Chúa, Ngài công minh chính trực xiết bao !

17 o)  Bây giờ,  tuy chúng con phải  nuốt  cay ngậm 
đắng làm nô lệ cho thù địch chúng con, chúng vẫn 
chưa lấy làm thoả mãn. Chúng lại còn đặt tay lên tay 
các tượng thần của chúng, liên kết cùng thần minh 
nhằm huỷ bỏ mệnh lệnh Ngài đã ban, nhằm phá tan 
gia nghiệp của Ngài, dập tắt vinh quang không ngừng 
chiếu toả trên thánh điện, trên bàn thờ của Ngài, 

17 p) nhằm mở miệng chư dân để họ hát mừng công 
đức các thần minh hư ảo và mãi mãi sùng bái ông vua 
mang xác phàm.
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17 q) Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài cho 
những gì hư ảo cũng đừng để cho thù địch nhạo cười 
khi chúng con gục ngã. Nhưng xin lấy mưu đồ của 
chúng mà quật lại chúng đi. Và những kẻ manh tâm 
hại chúng con, xin đưa ra làm gương cho thiên hạ. 

17 r) Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng 
khốn,  xin  nhớ  đến  chúng  con  mà  chứng  tỏ  quyền 
năng của Ngài. Lạy Vua các thần minh, Đấng thống 
trị  mọi  kẻ cầm quyền,  xin  ban cho con lòng dũng 
cảm, 

17 s) và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước 
mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm 
thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân 
đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn. 

17 t) Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn, 
xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con 
đâu còn ai nữa ! 

17 u) Ngài thấu biết mọi sự trên đời, Ngài biết rõ lòng 
con hằng căm ghét cái vinh của những kẻ không Lề 
Luật, và con cũng nhờm tởm gớm ghê việc chăn gối 
với những kẻ không cắt bì cũng như với những người 
dân ngoại. 
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17 v) Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế, con 
ghê tởm cái huy hiệu kiêu hãnh mang trên đầu trong 
những ngày xuất hiện trước công chúng ; con ghê tởm 
nó như ghê tởm cái khăn phải dùng khi khó ở. Con 
chẳng mang nó vào những ngày bình an. 

17  x)  Nữ tỳ  của  Chúa đã  không hề  đồng bàn  với 
Haman, chẳng coi trọng tiệc tùng vua đãi, chẳng thèm 
uống thứ rượu tế thần. 

17 y) Từ ngày thay đổi địa vị cho đến nay, nữ tỳ của 
Chúa chẳng hề được vui sướng nếu không có những 
niềm vui bên Ngài, lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ 
Ápraham.

17 aa) Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết 
thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản 
chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc 
ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này !"
 
Xướng đáp x. Et 4,17r.17s ; G 24,23
X Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm 
quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm, 
* và dạy con biết nói lời êm tai.
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Đ Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dịp may để hối 
cải,  và  đừng  khoá  miệng  những  người  ngợi  khen 
Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Bạn sẽ không tìm thấy gì mà không có trong kinh 
Lạy Cha 
 
Trích  thư  của  thánh  Âutinh,  giám  mục,  gửi  cho 
Pơrôba.

Giả như có ai nói : Xin làm cho chư dân nhận biết 
Ngài, như chúng con từng nhận biết xưa nay ; xin cho 
các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng, thì 
người ấy có nói gì khác hơn là : Xin làm cho danh 
thánh Cha hiển vinh ? 

Ai nói : Lạy Chúa quyền năng, xin phục hồi chúng 
con,  xin toả ánh tôn nhan rạng ngời  để chúng con 
được ơn cứu độ, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn 
là : Xin làm cho danh thánh Cha hiển vinh ? 

Ai nói :  Theo lời  hứa của Ngài,  xin cho con vững 
bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con, thì người 
ấy đâu có nói gì khác hơn là : Xin cho ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời ? 
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Ai nói : Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để 
cho con giàu có, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn 
là : Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 
ngày ? Ai nói : Lạy Chúa, xin nhớ đến vua Đavít và 
lòng nhân hậu của vua hoặc : Lạy Chúa, nếu con đã 
làm như thế, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu 
con báo oán kẻ đã hại con, thì người ấy đâu có nói gì 
khác hơn là : Xin tha tội cho chúng con như chúng 
con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. 
Ai nói : Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ 
địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, thì người 
ấy đâu có nói gì khác hơn là : Xin cứu chúng con cho 
khỏi sự dữ ? 

Và nếu bạn điểm qua hết mọi lời cầu xin lành thánh, 
theo tôi nghĩ, bạn sẽ chẳng tìm thấy lời nào mà không 
được chứa đựng hay thâu tóm trong kinh Lạy Cha. 
Do đó, khi cầu nguyện, người ta được tự do dùng lời 
này  hay  lời  khác  để  nói  cũng  những  ý  ấy,  nhưng 
không được tự do nói những ý khác. 

Đó là những điều chúng ta phải cầu xin không chút 
do dự cho mình, cho người thân, cho kẻ xa lạ và cho 
cả kẻ thù nữa, mặc dù trong lòng người cầu nguyện 
có thể nảy sinh tình cảm hướng về người  này hay 
người khác, tuỳ theo mối quan hệ gần hay xa. 
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Tôi nghĩ bây giờ không những bạn đã biết phải có 
thái độ nào trong khi cầu xin, mà còn biết phải cầu 
xin điều gì nữa. Được như thế, không phải là do tôi 
dạy dỗ mà do Đấng đã  đoái  thương dạy dỗ tất  cả 
chúng ta. 

Ta phải tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc và phải xin 
Chúa là Thiên Chúa ban cho ta cuộc sống ấy. Hạnh 
phúc  là  gì  thì  nhiều  người  đã  bàn  luận  đủ  cách. 
Nhưng chúng ta cần gì phải đi hỏi nhiều người và bàn 
luận đủ cách như thế. Trong Sách Thánh đã có nói 
một câu vắn tắt và chân thật như sau : Hạnh phúc thay 
dân tộc nào được Chúa Trời làm Chúa. Để chúng ta 
được ở trong dân này và có thể chiêm ngưỡng Thiên 
Chúa cũng như sống mãi với Người, chúng ta phải 
nhớ điều này : Mục đích của luật là đưa tới đức mến 
phát xuất từ tâm hồn trong sạch, từ lương tâm tốt lành 
và đức tin không giả hình. 

Trong ba điều kể trên lương tâm tốt lành thế cho đức 
cậy. Vậy đức tin cậy mến đưa người cầu nguyện đến 
cùng Thiên Chúa, nghĩa là người có lòng tin cậy ước 
ao và biết  cân nhắc những gì  phải  xin cùng Thiên 
Chúa dựa theo kinh Lạy Cha.
 
Xướng đáp Tv 101 (102),2 ; x. 18 ; 129 (130),2
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X Lạy Chúa, xin nghe lời  con cầu khẩn, tiếng con 
kêu, mong được thấu tới Ngài.
*  Vì  Chúa  chẳng  khinh  thường lời  dân  bị  bóc  lột 
nguyện xin.
Đ Dám xin Ngài lẳng tai để ý nghe lời con tha thiết 
nguyện cầu. *
 
Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 Et 5,15 ; 7,110

Sau bữa tiệc của hoàng hậu Étte, Haman bị treo cổ 
Haman bị treo cổ như chính y định làm cho đối thủ  
của  y.  Đó  là  đề  tài  cổ  điển  của  các  sách  Khôn  
ngoan : Kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cạm bẫy  
do nó bày ra.  Hiển nhiên là có bàn tay Chúa can  
thiệp, dù tác giả không trực tiếp nói ra.
Lời Chúa trong sách Étte. 

5, 1 Ngày thứ ba, cầu nguyện xong, hoàng hậu Étte 
bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng. (1a) 
Đẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là Đấng thấu 
suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung 
nữ : bà tựa vào một cô, trông thật thướt tha duyên 
dáng ; còn cô kia theo sau, nâng đuôi áo cho bà. (1b) 
Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn 
hở, dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. 
(1c) Qua các cửa, bà đến trước mặt vua. Vua ngự trên 
ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những 
buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ 
rất đáng sợ. (1d) Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt rực 
sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khuỵu xuống, 
tái mặt đi vì yếu sức ; bà dựa đầu vào cô cung nữ đi 
trước.  (1đ) Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến 
vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình 
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xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. 
Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà : (1e) "Sao thế, Étte 
? Ta là anh của em mà ! Yên tâm đi ! Em không phải 
chết đâu ! Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân 
thôi. Lại đây em ! "2 Vua đưa phủ việt vàng lên đặt 
vào cổ bà, rồi ôm hôn bà và nói : "Hãy nói cho ta 
hay ! " (2a) Bà nói với vua : "Tâu chúa thượng, thiếp 
nhìn thấy ngài giống như thiên sứ của Thiên Chúa. 
Tâm hồn thiếp bị rúng động vì khiếp sợ vẻ oai nghi 
của ngài. Quả thế, tâu chúa thượng, ngài thật kỳ diệu 
và long nhan ngài thật hấp dẫn ! " (2b) Đang nói thế 
bà lại khuỵu xuống. Vua bị rúng động, còn các cận 
thần thì tìm cách làm cho bà tỉnh lại.3 Vua nói với 
bà : "Hoàng hậu Étte, chuyện gì thế ? Khanh muốn 
xin gì ? Dù nửa nước ta cũng sẽ ban ! "4 Bà Étte đáp : 
"Nếu đẹp lòng đức vua,  thì  hôm nay,  xin  đức vua 
cùng quan Haman đến dự yến tiệc thiếp đã dọn hầu 
đức vua."5 Vua liền nói : "Hãy mau mau triệu Haman 
đến  để  làm như  Étte  vừa  nói."  Vua  đã  cùng  quan 
Haman đến dự yến tiệc bà Étte dọn.

7, 1 Vua và Haman đến dự yến tiệc với hoàng hậu 
Étte.2 Ngày thứ hai này, giữa tiệc rượu, vua cũng lại 
nói với bà Étte : "Hoàng hậu Étte, khanh thỉnh cầu gì, 
ta sẽ ban. Khanh xin gì, dù nửa nước, ta cũng sẽ ban 
cho."3 Hoàng hậu Étte đáp : "Nếu thiếp được đức vua 
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thương chiếu cố  và  nếu đẹp lòng  đức vua,  thì  xin 
nhận lời thiếp khẩn cầu mà cho thiếp được sống, xin 
nghe lời thiếp nài van mà cho dân thiếp được sống,4 
vì thiếp và dân của thiếp đã bị bán đứng cho người ta 
triệt hạ, giết chết, tru diệt. Giả như bề tôi đây có bị 
bán làm tôi trai tớ gái người ta, thiếp sẽ chẳng nói gì ; 
nhưng đối phương sau này không thể bù đắp được 
thiệt hại mà đức vua sẽ phải chịu."5 Vua Asuêrô ngỏ 
lời với hoàng hậu Étte : "Tên đó là ai ? Kẻ cả gan 
hành động như thế hiện đang ở đâu ? "6 Bà Étte thưa : 
"Đối  phương ấy,  địch  thù  ấy,  chính  là  tên  Haman 
khốn nạn này đây ! " Trước mặt vua và hoàng hậu, 
Haman kinh hoàng sợ hãi.7 Vua bừng bừng nổi giận, 
đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Haman 
thì ở lại nài xin hoàng hậu Étte cứu sống mình, vì y 
quá hiểu : thảm hoạ sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết 
định rồi.  8 Khi vua từ ngự uyển trở lại  phòng tiệc 
rượu thì Haman đã nằm vật xuống giường, bên cạnh 
bà Étte.  Vua nói :  "Lại còn tính xâm phạm đến cả 
hoàng hậu tại  hoàng cung,  ngay khi ta  có mặt  hay 
sao ? " Vua vừa nói xong, người ta liền lấy khăn che 
mặt  Haman  lại.9  Một  trong  các  thái  giám  là  ông 
Khácvôna nói trước mặt  vua :  "Kìa,  sẵn có cái giá 
Haman dựng lên để treo cổ ông Moócđokhai. Chính 
nhờ lời báo cáo của ông này mà đức vua đã thoát nạn. 
Cái giá đó cao hai mươi lăm thước, dựng ngay tại nhà 
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Haman."  Vua  liền  nói  :  "Treo  cổ  y  lên  đó  !  "10 
Haman  bị  treo  cổ  lên  cái  giá  dành  sẵn  cho  ông 
Moócđokhai. Thế là nhà vua hả giận.
 
Xướng đáp x. Et 10,3ef ; Is 48,20
X Ítraen đã kêu cầu Đức Chúa, và Đức Chúa đã cứu 
dân Người.
* Đức Chúa đã giải thoát Ítraen khỏi tất cả mọi tai 
hoạ, đã làm những điềm thiêng dấu lạ chưa từng xảy 
ra nơi các dân tộc. 
Đ Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người 
nghe : Đức Chúa đã chuộc Giacóp tôi tớ Người.
 
Bài đọc 2 
Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải 

Trích thư của thánh Âutinh, giám mục, gửi cho Prôba.
Có lẽ anh còn muốn tìm hiểu tại sao thánh Phaolô 
tông đồ nói : Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào 
cho phải, vì không thể nào tin được rằng chính người 
cũng như những kẻ được người dạy bảo như thế lại 
không biết đến kinh Lạy Cha. 

Thánh  Phaolô  tông  đồ  cũng  tỏ  ra  không  biết  cầu 
nguyện thế nào cho phải ; chẳng vậy, có lẽ người đã 
biết cầu nguyện thế nào, khi Thiên Chúa để cho thân 
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xác người bị một cái dầm đâm vào, một thủ hạ của 
Xatan vả mặt, để người khỏi tự cao tự đại về những 
mặc khải phi thường người đã nhận được. Đã ba lần 
người xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ ấy : điều này 
chứng tỏ người đã không biết cầu nguyện thế nào cho 
phải. Cuối cùng, người đã nghe Chúa trả lời tại sao 
điều một tông đồ tầm cỡ như người xin,  lại  không 
được thể hiện và không nên được thể hiện, khi Chúa 
nói : Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của 
Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. 

Vậy trong các cơn thử thách có thể vừa sinh ích vừa 
gây hại, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho 
phải. Nhưng vì các cơn thử thách ấy gay go, nặng nề 
và đi ngược với cảm quan yếu đuối của chúng ta, nên 
theo khuynh hướng chung của con người,  chúng ta 
thường  xin  cất  những  thứ  đó  khỏi  chúng  ta.  Tuy 
nhiên, chúng ta phải gắn bó với Chúa là Thiên Chúa 
chúng ta, để nếu Người không cất đi những thứ đó thì 
chúng ta cũng không nên nghĩ mình bị Người bỏ rơi, 
nhưng thực ra với lòng kiên trì chịu đựng khó khăn, 
chúng ta hy vọng sẽ được những sự lành lớn lao hơn. 
Vì như vậy, sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự 
yếu đuối. Những lời này được viết ra để đừng ai tự 
phụ nếu được nhận lời, vì có lẽ người ấy xin một điều 
mà nếu được sẽ làm cho mình đau khổ dữ dằn hơn ; 
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hoặc vì được thành đạt mà ra hư hỏng đến nỗi sụp đổ 
hoàn  toàn.  Vậy  trong  những  trường  hợp  như  thế, 
chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. 

Bởi vậy, nếu có gì xảy ra trái với những điều chúng ta 
cầu nguyện, thì nhờ kiên nhẫn chịu đựng và biết tạ ơn 
trong mọi sự,  chúng ta không được mảy may nghi 
ngờ rằng điều đó phải xảy ra như thế theo ý Chúa hơn 
là theo ý chúng ta.  Về điều này, Đấng là vị Trung 
Gian đã nêu gương cho chúng ta. Sau khi nói : Lạy 
Cha, nếu được xin Cha cho con khỏi uống chén này, 
Người liền thêm : Nhưng xin đừng theo ý con mà xin 
theo ý Cha, Cha ơi ! Như thế, khi chấp nhận uống 
chén với tư cách một con người, Đấng ấy đã làm cho 
ý muốn nhân loại nơi mình biến đổi. Bởi đó, đúng là 
qua  sự  vâng  phục  của  một  người  mà  nhiều  người 
được nên công chính.
 
Xướng đáp Mt 7,7.8 ; Tv 144 (145),18
X Anh em cứ xin thì sẽ được ; 
* vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ 
cửa thì sẽ được mở cho.
Đ Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi 
kẻ thành tâm cầu khẩn Người.*
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Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Br 1,14 – 2,5 ; 3,18

Lời cầu xin tha thiết của người lưu đày 
Những người Dothái hải ngoại khá thành công trong  
việc làm ăn, nhưng vẫn xem tình trạng của mình như  
hậu quả của tội lỗi cha ông, như bằng cớ Thiên Chúa  
chưa hoàn toàn tha thứ cho họ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Barúc. 

1, 14 Sách chúng tôi gửi cho anh em đây, hãy đọc mà 
xưng thú tội lỗi trong Nhà ĐỨC CHÚA vào ngày lễ 
Lều và những ngày thuận tiện. 15 Sau đây là nội dung 
: 
ĐỨC CHÚA,  Thiên  Chúa  chúng  tôi,  quả  là  Đấng 
công minh ; còn chúng tôi là những người Giuđa và 
cư dân Giêrusalem, 16 các vua và thủ lãnh, tư tế và 
ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ 
ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng,17 vì 
tất  cả  chúng  tôi  đã  phạm  tội  trước  nhan  ĐỨC 
CHÚA,18 đã bất tuân, không nghe tiếng ĐỨC CHÚA 
là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh 
lệnh ĐỨC CHÚA đã đề ra trước mắt chúng tôi. 19 Từ 
ngày ĐỨC CHÚA đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất 
Aicập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối 
với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm 
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ngơ không chịu nghe tiếng Người. 20 Cho nên, như 
sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời 
nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như ĐỨC 
CHÚA đã tuyên bố với ông Môsê tôi tớ Người, ngày 
Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Aicập để ban 
cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. 21 Chúng 
tôi đã không vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên 
Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ 
Người đã sai đến với chúng tôi. 22 Mỗi người chúng 
tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà 
phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt 
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

2, 1 Vì thế, ĐỨC CHÚA thi hành lời đã phán liên 
quan  đến  chúng  tôi,  đến  các  thẩm  phán  lãnh  đạo 
Ítraen,  đến các vua và thủ lãnh của chúng tôi,  đến 
người Ítraen và Giuđa. 2 Dưới cả vòm trời này, chưa 
hề xảy ra điều gì giống như điều Người đã thực hiện 
tại Giêrusalem, như đã chép trong Luật Môsê : 3 đến 
độ trong chúng tôi, kẻ thì ăn thịt con trai, người thì ăn 
thịt con gái của mình. 4 Người còn bắt các ngài luỵ 
phục tất cả các vương quốc chung quanh chúng tôi, 
khiến các ngài nên trò ô nhục, nên đồ ghê tởm giữa 
mọi dân chung quanh, nơi ĐỨC CHÚA đã phân tán 
các ngài đến. 5 Như thế, các ngài là những kẻ bị trị, 
chứ không phải là những người cai trị, bởi vì chúng 
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tôi  đã  xúc  phạm đến  ĐỨC  CHÚA là  Thiên  Chúa 
chúng tôi, không vâng nghe tiếng Người.

3 1 Lạy ĐỨC CHÚA toàn năng là Thiên Chúa Ítraen, 
kẻ kêu cầu Ngài đây là một tâm hồn sầu muộn và một 
lòng trí rã rời. 2 Lạy ĐỨC CHÚA, xin lắng nghe, xin 
thương xót, vì con đã phạm tội trước nhan Ngài. 3 Vì 
Ngài là Đấng muôn đời hiển trị ; còn chúng con thì 
mãi  mãi  tiêu  vong.  4  Vâng,  lạy  ĐỨC CHÚA toàn 
năng là Thiên Chúa Ítraen, xin nghe lời khẩn nguyện 
của chúng con là những tử vong của Ítraen, là con 
cháu của những người xưa kia đã xúc phạm đến Ngài, 
đã chẳng nghe tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của 
các vị ấy, để ngày nay những bất hạnh này vẫn bám 
sát chúng con. 5 Xin đừng chấp tội cha ông chúng 
con, nhưng trong giờ phút này, xin nhớ đến cánh tay 
và thánh danh Ngài. 6 Vâng, Ngài là ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa chúng con, và lạy ĐỨC CHÚA, chúng 
con sẽ ca tụng Ngài. 7 Sở dĩ Ngài đã ban cho chúng 
con lòng kính sợ Ngài là để chúng con kêu cầu thánh 
danh.  Nơi  lưu đày,  chúng con sẽ  ca  tụng  Ngài,  vì 
chúng con đã loại khỏi tâm hồn chúng con mọi điều 
gian ác cha ông chúng con đã phạm trước nhan Ngài. 
8 Hôm nay đây, chúng con đang ở nơi lưu đày, nơi 
Ngài đã phân tán chúng con, khiến chúng con thành 
trò  ô  nhục,  thành  lời  nguyền rủa,  thành khoản bồi 
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hoàn cho tất cả những điều gian ác cho cha ông chúng 
con,  những người  đã  từ  bỏ  ĐỨC CHÚA là  Thiên 
Chúa chúng con.
 
Xướng đáp Ep 2,45 ; x. Br 2,12
X Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu 
mến chúng ta.
* Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã 
cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô.
Đ Chúng ta đã phạm tội, đã làm điều gian ác, đã ăn ở 
bất chính, ngược với mọi điều Người truyền dạy. *
 
Bài đọc 2 
Thần Khí cầu thay  chúng ta 

Trích thư của thánh Âutinh, giám mục, gửi cho Prôba.

Bất cứ ai xin Thiên Chúa một điều duy nhất, và kiếm 
tìm điều ấy, thì hẳn người đó xin với tất cả lòng xác 
tín vững vàng, cũng chẳng sợ bị thiệt thòi khi lãnh 
nhận. Nếu không có điều này, thì bất cứ điều gì khác 
người ấy có nhận được cũng chẳng đem lại ích lợi gì 
chính đáng. Điều duy nhất đó là cuộc sống chân thật 
và hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chúng ta được 
vui sướng chiêm ngưỡng Thiên Chúa đến muôn đời, 
sau khi trở thành bất tử và bất hoại cả về thể xác lẫn 
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tinh thần. Chỉ vì cuộc sống đó mà chúng ta tìm kiếm 
những điều khác và cầu xin một cách xứng hợp. Ai có 
đời sống đó thì có mọi sự mình muốn, vì trong đời 
sống này, người ấy không thể muốn hay có điều gì 
không xứng hợp. 

Quả thật, ở đó mới có nguồn mạch sự sống mà bây 
giờ chúng ta phải khao khát trong khi cầu nguyện, 
bao lâu chúng ta còn sống trong hy vọng và chưa nhìn 
thấy điều chúng ta hy vọng. Dưới cánh của Người, 
chúng ta được che chở ; mọi ước vọng của chúng ta 
đều ở trước Thánh Nhan, để chúng ta được no say vui 
hưởng sự phong phú của nhà Người, và nơi suối hoan 
lạc của Người, chúng ta được uống thoả thuê. Vì nơi 
Người có nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của 
Người, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng. Khi niềm khát 
vọng hạnh phúc của chúng ta được thoả mãn, và khi 
chúng ta không còn gì phải than van kiếm tìm nữa, 
mà chỉ có điều chúng ta đang hoan hỉ nắm chắc trong 
tay. Quả vậy, điều gì chúng ta không thể suy tưởng 
được theo bản chất của nó thì  hẳn chúng ta không 
biết. Nhưng điều gì trí khôn suy tưởng được thì chúng 
ta gạt bỏ, loại trừ, phủ nhận ; chúng ta biết rằng đó 
không phải là điều chúng ta tìm kiếm, dù chưa biết 
bản chất nó thế nào. 
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Vậy, như tôi nói, nơi chúng ta có một thứ ngu dốt và 
thông thái  nào đó, nhưng thông thái  nhờ Thần Khí 
của Thiên Chúa, Đấng trợ giúp chúng ta là những kẻ 
yếu hèn. Thật thế, thánh Phaolô Tông Đồ nói : Nếu 
chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là  
chúng ta bền chí đợi chờ ; người còn thêm : Cũng  
vậy, Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn ;  
chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ;  
nhưng chính Thần Khí cầu thay  bằng những tiếng  
rên siết khôn tả. Đấng thấu suốt tâm can biết Thần  
Khí  muốn nói  gì  ;  vì  Thần Khí  cầu thay  cho các  
thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 

Chúng ta không được hiểu điều ấy theo nghĩa Thánh 
Thần của Thiên Chúa cầu thay  cho các tín hữu như 
một ai đó không phải là Thiên Chúa ; trái lại, trong 
Chúa  Ba  Ngôi,  cùng  với  Chúa  Cha  và  Chúa  Con, 
Thánh Thần là Thiên Chúa bất biến, Thiên Chúa duy 
nhất. Quả thật, Người cầu thay  cho các thánh bởi vì 
Người làm cho các thánh cầu thay  như có lời chép : 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thử thách anh em, 
để biết anh em có yêu mến Người không, nghĩa là để 
anh em biết điều đó. 

Vậy, Người làm cho các thánh cầu thay  bằng những 
tiếng rên siết khôn tả, khi khơi dậy nơi các ngài niềm 
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khát vọng thực tại  lớn lao chưa được biết  đến,  mà 
hiện nay chúng ta  đang bền chí đợi chờ.  Quả vậy, 
diễn tả thế nào khi ao ước điều mình không biết ? 
Nếu hoàn toàn không biết thì cũng chẳng ước ao ; và 
ngược lại, nếu thấy rồi thì chẳng còn ước ao và than 
van tìm kiếm nữa.
 
Xướng đáp Rm 8,26 ; Dcr 12,10
X Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; 
nhưng
* chính Thần Khí cầu thay  chúng ta,  bằng những 
tiếng rên siết khôn tả.
Đ Chúa phán : Ngày ấy Ta sẽ đổ thần khí xuống cho 
nhà  Đavít  và  dân  cư  Giêrusalem,  giúp  chúng  biết 
sống đẹp lòng Ta và thiết tha cầu nguyện. *
 
Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 Br 3,915.24 – 4,4

Đức khôn ngoan là đặc ân của dân Ítraen 
Trong tâm tình biết  ơn,  người Dothái  đạo đức suy  
gẫm về  ân  huệ  Chúa ban  là  Lề  Luật,  vừa  như là  
nguồn  gốc,  vừa  như là  đỉnh  cao  của  mọi  lẽ  khôn  
ngoan. Chính nhận thức này đem lại sự nâng đỡ cho  
người tín hữu sống trong một thế giới được tổ chức  
mà không có Chúa hay thậm chí chống lại Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Barúc. 

3 9 Nghe đi nào, hỡi Ítraen, những mệnh lệnh tặng 
ban sự sống, hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan.
10 Vì đâu, Ítraen hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân 
trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người ?
11 Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải 
nằm chung với những người ở trong âm phủ ?
12  Âu  cũng  vì  ngươi  đã  bỏ  Nguồn  Mạch  Khôn 
Ngoan.

13 Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa, hẳn 
muôn đời ngươi đã được an vui.
14 Hãy học cho biết đâu là khôn ngoan, đâu là sức 
mạnh,  đâu  là  thông  hiểu,  đâu  là  trường  thọ  và  sự 
sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an.
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15 Nhưng ai tìm thấy nơi cự ngụ, và vào được kho 
tàng của đức khôn ngoan?
24 Hỡi Ítraen, nhà Thiên Chúa ngự lớn lao biết mấy, 
lãnh địa của Người bát ngát dường bao,
25 lớn lao vô hạn, cao cả khôn lường !
26 Tại đó, từ nguyên thuỷ đã sinh ra những kẻ khổng 
lồ  tiếng  tăm lừng  lẫy,  vóc  dáng  to  cao,  thạo  nghề 
chinh chiến.

27 Nhưng những người này, Thiên Chúa không chọn, 
cũng chẳng dạy cho con đường hiểu biết.
28 Vì thiếu hiểu biết, họ đã tiêu vong, đã tiêu vong, vì 
họ điên rồ.

29 Ai lên trời chiếm được khôn ngoan, rời khỏi tầng 
mây mà đưa xuống ?
30 Ai vượt trùng dương để mong tìm được, rồi lấy 
vàng y đổi đem về ?
31 Đường khôn ngoan, nào ai  biết  được, nẻo khôn 
ngoan, mấy kẻ quan tâm ?

32 Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, 
chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được. Người đã 
thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, đã cho thú 
vật tràn đầy mặt đất.
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33 Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi ; gọi ánh sáng 
lại, ánh sáng run rẩy vâng lời.
34 Các tinh tú,  mỗi  ngôi  ở vị  trí  mình,  tưng bừng 
chiếu sáng.

35 Người gọi chúng, chúng thưa :  Có mặt,  và hân 
hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình.
36 Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai 
sánh được như Người.

37 Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh 
thông, chính Người đã vạch ra cho Giacóp, tôi trung 
của Người, cho Ítraen, kẻ Người yêu quý.
38 Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã 
sống giữa loài người.

4 1 Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi 
trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai 
gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống ; còn ai lìa bỏ ắt 
sẽ phải chết.
2 Hỡi Giacóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật, hãy 
dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn 
huy hoàng !

3 Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác, 
đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại.
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4 Hỡi Ítraen, chúng ta có phúc dường nào, vì được 
biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa !
 
Xướng đáp Rm 11,33 ; Br 3,32.37
X Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên 
Chúa sâu thẳm dường nào !
* Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường lối 
của Người, ai theo dõi được !
Đ Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, 
chính Người đã soi  sáng cho Ítraen,  kẻ Người yêu 
quý. *
 
Bài đọc 2 
Ngôi Lời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã trở 
nên người phàm 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Phêrô  Kim Ngôn,  giám 
mục.
Thánh Phaolô tông đồ dạy rằng nhân loại bắt nguồn 
từ hai người : ông Ađam và Đức Kitô. Hai người này 
ngang hàng xét theo thể xác, nhưng xét về công trạng 
thì không ngang hàng ; hoàn toàn giống nhau về cấu 
trúc thể xác, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về nguồn 
gốc của mỗi người. Thánh Phaolô viết : Con người 
đầu  tiên  được  dựng  nên  thành  một  sinh  vật,  còn 
Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 
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Ađam đầu tiên đã được Ađam cuối cùng dựng nên, 
được Người ban cho linh hồn để có sự sống ; Ađam 
cuối cùng tự mình mà có, không phải nhờ ai khác ban 
sự sống cho mình, nhưng chính Người rộng ban sự 
sống cho mọi loài. Ađam đầu được nhào nặn từ bùn 
đất thấp hèn, Ađam cuối được sinh ra từ cung lòng 
cao quý của Đức Trinh Nữ. Nơi Ađam đầu, đất biến 
thành thể  xác,  nơi  Ađam cuối,  xác  phàm được cất 
nhắc lên thành Thiên Chúa. 

Còn phải nói gì nhiều thêm nữa ? Đây là Ađam cuối, 
Người đã in hình ảnh mình lên Ađam đầu, khi nhào 
nặn nên ông. Bởi thế, Người đã nhận lấy vai trò và 
danh tính của Ađam đầu, để con người mà Ađam cuối 
đã dựng nên theo hình ảnh mình không phải hư mất. 
Đó là Ađam đầu tiên, đó là Ađam cuối cùng. Ađam 
đầu tiên có khởi đầu, còn Ađam cuối cùng không có 
cùng tận, vì quả thật, người cuối cùng này mới chính 
là người đầu tiên như Người nói : 

Ta  là  Khởi  Nguyên  và  là  Tận  Cùng.  Ta  là  Khởi 
Nguyên, nghĩa là không có khởi đầu. Ta là Tận Cùng, 
nghĩa là không có kết thúc. Nhưng thánh Phaolô tông 
đồ nói : Loài xuất hiện trước không phải là loài có 
thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí 
chỉ xuất hiện sau đó. Thật vậy, đất đai có trước hoa 
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trái, nhưng đất đai không quý bằng hoa trái. Đất đai 
đòi ta phải rên siết và làm việc vất vả. Còn hoa trái thì 
cho ta của cải và sự sống. 

Tác giả thánh vịnh lấy làm hiên ngang về thứ hoa trái 
này khi nói : Đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Nhưng 
hoa trái nào vậy ? Đó là thứ hoa trái mà tác giả nói 
đến ở một chỗ khác : Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ 
đặt lên thừa kế ngai vàng. Thánh Phaolô tông đồ còn 
nói thêm : Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về 
đất ; còn người thứ hai bởi trời mà đến thì thuộc về 
trời. 

Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà 
ra ; còn nhưng kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ 
trời mà đến. Làm sao những kẻ sinh ra như thế đã có 
thể được nhìn nhận là như vậy, không phải vì ở trong 
tình trạng đã sinh, mà vì ở mãi trong tình trạng đã 
được tái sinh ? 

Thưa anh em, sở dĩ như vậy là vì Thần Khí đã pha 
trộn cách mầu nhiệm ánh sáng của Người vào nước 
để làm suối trinh khiết nên phong phú; nhờ đó, những 
con người  trần  tục phát  xuất  từ  bùn đất  trong tình 
trạng  khốn  cùng,  nay  trở  thành  những  con  người 
thuộc về thiên giới và được nên giống Đấng đã dựng 
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nên mình. Vậy, vì đã được tái sinh, đã được tái tạo 
theo hình ảnh của Đấng Hoá Công, chúng ta hãy thực 
thi điều thánh Phaolô tông đồ truyền dạy : Cũng như 
chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì 
chúng ta cũng hãy mang hình ảnh của Đấng từ trời 
mà đến. 

Như chúng tôi đã nói, vì đã được tái sinh theo hình 
ảnh Chúa chúng ta,  lại  được Thiên Chúa nhận làm 
nghĩa tử, chúng ta hãy mang lấy trọn vẹn hình ảnh 
của Đấng Hoá Công nhờ nên giống Người hoàn toàn : 
không phải  về  vinh quang chỉ  dành cho một  mình 
Người, nhưng về lòng trong trắng, đơn sợ, dịu dàng, 
kiên nhẫn, khiêm tốn, xót thương, hoà thuận ; nhờ đó 
Người đã đoái thương trở nên như chúng ta và chung 
sống với chúng ta.
 
Xướng đáp Rm 5,18.12
X Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 
người bị Thiên Chúa kết án,
* thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công 
chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên 
công chính, nghĩa là được sống.
Đ Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần 
gian, và tội lỗi gây nên sự chết. *
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Lời nguyện 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  xin  tạo  cho 
chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để 
chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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TUẦN 30 TN
TUẦN 30 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA 

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

Chúng ta đã đọc những đoạn trích trong các Sách  
Huấn  giáo,  trừ  sách  Khôn  ngoan,  nói  là  của  vua  
Salômôn. Sách này được viết khá trễ, nên có đọc với  
các đoạn văn khải huyền của những thế kỷ cuối cùng  
trước Công Nguyên thì cũng là chuyện hợp lý. Trong  
sách này, luồng tư tưởng của các sách Huấn giáo đạt  
tới một khám phá rất gần với sự sống lại, đó là sự  
sống  muôn  đời,  như  ta  thấy  trong  Sách  Đanien.  
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Luồng tư tưởng này cũng thành lời giải đáp cho vấn  
đề  khó  khăn  sẽ  đưa  đến  cuộc  bách  hại  dưới  thời  
Macabê, đó là sự đụng độ giữa Dothái giáo với thế  
giới Hylạp. Sống tại Aicập là một trong những cái  
nôi  của  văn  hoá  Hylạp  vào  thế  kỷ  1  trước  Công  
Nguyên, tác giả vừa giữ được trọn vẹn đức tin của  
một tín đồ Dothái, vừa tạo được một mối tương quan  
tuyệt  vời giữa đức tin với cái tinh hoa của triết  lý  
Hylạp. 
Sách Khôn ngoan gồm ba phần khá khác nhau. 
Trong phần đầu, chúng ta đi từ những cuộc xung đột 
trong các cộng đoàn Dothái trong nước cũng như hải  
ngoại, một bên là các tín hữu trung thành, một bên là  
những người bỏ đạo, để suy gẫm về mối tương quan  
giữa sự công chính và sự sống đối diện với tội lỗi và  
sự chết. Thiên Chúa là Đấng ban sự sống không thể  
muốn cái chết. Nếu con người không làm nô lệ cho  
tội lỗi để tự mình lìa bỏ sự sống, thì con người được  
bảo đảm hưởng hạnh phúc muôn đời.  Tuy tác giả  
không trực tiếp đề cập đến sự sống lại của thân xác  
(đây là một ý tưởng rất xa lạ đối với người Hylạp),  
nhưng việc khám phá ra hạnh phúc tinh thần trên đây  
đã là một nét khá quan trọng của niềm hy vọng Kitô  
hữu sau này.  
Hai phần khác tuy ít độc đáo hơn, nhưng lại là những  
thành quả tốt đẹp của Cựu Ước trong nỗ lực tìm kiếm  



MỤC LỤC

lẽ khôn ngoan. Phần hai là một suy tư về  bản chất  
của khôn ngoan. Ta gặp thấy ở đây những nét rất gần  
với mầu nhiệm Ngôi Lời đến nỗi Tân ước sẽ dùng một  
cách rất tự nhiên để trình bày thân thế và sự nghiệp  
của Chúa Kitô. 
Trong phần ba, tác giả dựa vào lịch sử dân Thiên  
Chúa mà luận về Đức Khôn Ngoan. Nổi nhất trong  
phần này là đoạn nói về những nguyên lý điều hành  
vũ trụ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên những suy nghĩ đó  
vẫn giữ nguyên giá trị với chúng ta hôm nay.
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CHÚA NHẬT 
Bài đọc 1 Kn 1,115

Thần Khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất 

Đức Khôn Ngoan mà tất cả các bậc thánh hiền của  
dân Ítraen tìm kiếm liên kết chặt chẽ với sự sống. Chỉ  
có tội  lỗi mới gây nên cái chết.  Chân lý này được  
nhắc  lại  không  ngừng,  nhưng  ở  đây  mang  một  ý  
nghĩa mới : Thiên Chúa đã tạo thành mọi sự, để mọi  
sự hiện hữu, và đối với các bạn hữu của Chúa thì cái  
chết chẳng có quyền gì. 

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

1 Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người 
cai  trị  trần  gian,  hãy suy  tưởng ngay lành  về  Đức 
Chúa và thành tâm kiếm tìm Người.
2 Ai không thách thức Người,  thì  được Người cho 
gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình 
cho thấy. 
3  Những lý  luận quanh co khiến con người  lìa  xa 
Thiên Chúa. Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng 
sẽ bị Người làm cho bẽ mặt. 
4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ; 
xác  thịt  đắm chìm trong  tội  lỗi,  Đức Khôn Ngoan 
không cư ngụ. 
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5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc 
lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những 
chuyện bất công. 
6 Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con 
người,  nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm 
thượng. Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét 
lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng 
lưỡi thốt ra. 
7 Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn 
mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết 
mọi lời mọi tiếng. 
8 Kẻ nói lời độc địa không thể lẩn trốn hoài, không 
thoát khỏi hình phạt đích đáng. 
9 Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra, lời nó nói ra, rồi sẽ đến 
tai Chúa, và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị. 
10 Tai ghen nghe thấy mọi điều, lẩm bẩm thì thầm 
cũng không giấu nổi. 
11 Vậy, hãy giữ mình, chớ kêu ca vô ích, giữ miệng 
lưỡi, đừng nói xấu gièm pha. Nói chùng nói lén luôn 
gây hậu quả, ăn gian nói dối giết hại linh hồn. 
12 Đừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết, chớ 
có làm chuyện gì để mình phải diệt vong. 
13 Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì 
khi sinh mạng tiêu vong. 
14 Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện 
hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho 
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sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm 
phủ không thống trị địa cầu. 
15 Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
 
Xướng đáp Cn 3,13.15.17 ; Gc 3,17
X Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan. Khôn 
ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào so 
sánh nổi.
*  Đường  khôn  ngoan  là  đường  thú  vị,  nẻo  khôn 
ngoan là nẻo an bình.
Đ Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở 
nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, 
đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt. *
 
Bài đọc 2 
Chúa thi ân cho mọi loài Khi dựng nên trời đất 
trong trật thự hài hoà 

Trích thư thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu 
Côrinhtô. 

Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thiên Chúa là Cha toàn 
vũ trụ và là Đấng tạo thành vạn vật ; hãy giữ ơn bình 
an cao quý vô song và các ân huệ khác Người ban 
cho chúng ta.  Chúng ta hãy dùng trí  suy tưởng mà 
nhìn ngắm Người, và hãy lấy con mắt trí  khôn mà 
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chiêm ngưỡng lòng nhẫn nại  của  Người.  Chúng ta 
hãy xem Người đối xử nhân từ biết bao đối với mọi 
loài thọ tạo. 

Khi xoay chuyển theo sự chỉ huy của Chúa, bầu trời 
tuân phục Người trong bình an. Ngày và đêm cũng 
xoay chuyển theo hướng Người ấn định mà không 
cản trở lẫn nhau. Theo lệnh của Chúa, mặt trời, mặt 
trăng và muôn vàn tinh tú xoay chuyển trong trật tự 
hài hoà không chút sai lệch, đúng như hướng Người 
đã ấn định. Đất đai phì nhiêu theo ý Người, mùa nào 
thức nấy, cung cấp lương thực dồi dào cho loài người, 
cho muông thú và mọi sinh vật trên mặt đất mà không 
cưỡng lại cũng không thay đổi bất cứ luật nào Người 
đã ấn định cho nó. 

Các vực thẳm chưa được khám phá và những khu 
rừng sâu bí ẩn cũng tuân theo các luật đó. Theo sự an 
bài của Chúa, biển cả mênh mông, như những bồn 
nước, không bao giờ vượt qua ngoài giới hạn đã ấn 
định cho nó ; Chúa truyền cho nó thế nào, nó làm như 
vậy.  Quả  thật,  Chúa  nói  :  Ngươi  chỉ  tới  đây  thôi, 
không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng 
cao phải vỡ tan tành ! Đại dương mà con người không 
thể vượt qua và các thế giới ở bên kia đại dương đều 
được Chúa cai  quản bằng những luật đó. Bốn mùa 
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xuân hạ thu đông nối tiếp nhau trong trật tự hài hoà. 
Các kho chứa gió, theo kỳ hạn riêng, chu toàn nhiệm 
vụ không mảy may vấp váp. Các nguồn suối vô tận 
được tạo ra cho con người hưởng dùng và được khoẻ 
mạnh, cung cấp nước dồi dào không bao giờ thiếu để 
nuôi  dưỡng đời  sống con người.  Các  sinh vật  nhỏ 
nhất cũng sống bình an và hoà hợp với nhau. Đấng 
Hoá Công vĩ đại và Chúa Tể muôn loài đã truyền cho 
tất cả những sự đó diễn ra trong bình an và hoà hợp. 
Người thi ân cho vạn vật, nhưng cách rất dồi dào cho 
chúng ta là những kẻ chạy đến với Người, Đấng giàu 
lòng thương xót, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Xin kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 
muôn đời. Amen.
 
Xướng đáp x. Gđt 9,12 ; 6,19
X Lạy Chúa Cả trời đất, Đấng sáng tạo ra nước, Vua 
muôn loài thụ tạo,
* xin lắng nghe lời tôi tớ Chúa khẩn cầu.
Đ Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trên trời, xin Chúa 
thấy cho, xin thương xót chúng con đang phải nhục 
nhã. *
 
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
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Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Kn 1,16 – 2,1a.1024

Những suy tính sai lầm của phường vô đạo 
Thế gian luôn xem cách sống của người công chính,  
vừa như cớ làm cho vấp ngã,  vừa như kẻ thù tấn  
công.  Lòng  thù  ghét  của  những  người  Dothái  ở  
Alêxandria bỏ đạo và trở thành đồ đệ của chủ nghĩa  
hưởng thụ vẫn tiếp tục qua các cuộc bách hại của  
mọi  thời,  kể  cả  cuộc  thương  khó  của  Chúa  Kitô.  
Nhưng một ngày kia, sự sống muôn đời sẽ cho thấy  
giữa người công chính bị bách hại và phường ngạo  
mạn kiêu căng,  ai  đã chọn theo chính lộ  của Đức  
Khôn Ngoan.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

1, 16 Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời 
thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ ; 
và chúng đã cùng nó kết giao, thì đáng thuộc quyền 
sở hữu của nó.

2, 1 Thật vậy, suy tính sai lầm, chúng bảo nhau : 
10 Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn, kẻ goá 
bụa, ta  đừng buông tha,  bọn tóc bạc già nua,  cũng 
chẳng nể. 
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11 Sức mạnh ta phải là quy luật của công lý, vì yếu 
đuối chẳng làm nên chuyện gì. 12 Ta hãy gài bẫy hại 
tên  công  chính,  vì  nó  chỉ  làm  vướng  chân  ta,  nó 
chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và 
tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. 

13 Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là 
con của Đức Chúa. 
14 Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy 
mặt nó thôi là ta chịu không nổi. 
15 Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó 
hoàn toàn lập dị. 
16 Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như 
tránh  đồ  dơ  bẩn.  Nó tuyên  bố  rằng  thật  lắm phúc 
nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó huênh 
hoang vì có Thiên Chúa là Cha. 

17 Ta hãy coi  những lời  nó nói  có thật  không,  và 
nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. 
18 Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người 
sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. 
19 Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà 
làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. 
20 Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó 
nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm." 
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21 Chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà 
chúng ra mù quáng. 
22  Chúng  không  biết  những  bí  nhiệm  của  Thiên 
Chúa,  chẳng  trông  chờ  người  thánh  thiện  sẽ  được 
thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân 
thưởng. 
23 Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ 
được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên 
làm hình ảnh của bản tính Người. 
24 Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm 
nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi 
cái chết.
 
Xướng đáp Kn 2,1.12.13.17.18 ; Mt 27,43
X Quân vô đạo bảo nhau : Ta hãy gài bẫy tên công 
chính, vì nó chống lại các việc ta làm : nó tự xưng là 
Con của Đức Chúa.
* Ta hãy coi những lời nó nói có thật không ; nếu nó 
thật là Con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ cứu nó khỏi tay 
ta.
Đ Nó cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu nó 
đi, ' nếu thật Người thương nó ! Vì nó đã nói : "Ta là 
Con Thiên Chúa !" *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta đừng lẩn tránh ý Thiên Chúa 
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Trích thư thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến hãy coi chừng đừng để cho biết bao 
ân huệ Chúa ban lại trở nên án phạt cho tất cả chúng 
ta, nếu chúng ta không sống xứng đáng với Người và 
hoà thuận với nhau mà làm những điều tốt lành và 
đẹp lòng Người. Quả vậy, có nơi Sách Thánh nói : 
Thần Khí của Chúa là ngọn đèn soi thấu thâm cung 
lòng người.

Chúng ta  hãy  xét  xem Người  ở  gần chúng  ta  biết 
dường nào, và không có gì trong tư tưởng và lời nói 
của chúng ta là ẩn khuất đối với Người. Vậy chúng ta 
đừng lẩn tránh ý Người, đó là điều phải lẽ. Thà mất 
lòng những kẻ điên rồ dại dột, những kẻ đưa mình lên 
và  ba  hoa  tự  đắc  còn hơn là  xúc  phạm đến Thiên 
Chúa. 

Chúng ta hãy tôn thờ Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu 
mình vì chúng ta ; hãy tôn kính các vị lãnh đạo và tôn 
trọng các bậc lão thành.  Hãy dạy cho giới  trẻ  biết 
kính sợ Thiên Chúa và hướng dẫn các bà vợ làm điều 
lành. Ước chi họ tỏ ra trong sạch dễ thương trong lối 
sống, thực lòng muốn cư xử hoà nhã, biết  yên lặng 
mà giữ mực thước trong lời ăn tiếng nói, biết tỏ lòng 
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bác ái không thiên vị đối với mọi người kính sợ Thiên 
Chúa. 

Ước chi con cái được giáo dục theo đạo lý Đức Kitô, 
chúng hãy học cho biết đức khiêm nhường có giá trị 
dường nào trước mặt Thiên Chúa, đức ái tinh tuyền 
có hiệu lực biết bao trước mặt Người, lòng kính sợ 
Người thật tốt lành và cao cả thế nào, vì mọi người 
thành tâm kính sợ Chúa thì tâm trí được giữ gìn cho 
trong sạch. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tư 
tưởng và ý định của tâm trí ; Người đặt Thần Khí của 
Người trong chúng ta và khi muốn, Người thu hồi lại. 
Tất cả những điều ấy đều được củng cố nhờ đức tin 
mà Đức Kitô mang lại cho chúng ta. Quả vậy, Người 
dùng Thánh Thần mà kêu gọi chúng ta như sau : Các 
con ơi, hãy đến mà nghe, Ta sẽ dạy cho biết đường 
kính sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao 
hưởng  chuỗi  ngày  hạnh  phúc  chứa  chan,  phải  giữ 
mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; hãy 
làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà. 
Chúa  Cha  nhân  từ  và  giàu  lòng  lân  tuất  với  mọi 
người,  hằng yêu thương những ai  kính sợ Người ; 
Người dịu dàng và nhân hậu, rộng ban ơn của Người 
cho những ai lòng trí đơn sơ đến với Người. Vì thế, 
chúng ta đừng ở hai lòng ; tâm hồn chúng ta cũng 
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đừng vì những hồng ân tuyệt vời cao quý Người ban 
mà tự cao tự đại.
 
Xướng đáp Tb 4,19 ; 14,8.9
X Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc,
*  hãy  xin  Người  dạy  con  cho  biết  theo  nẻo  chính 
đường ngay, và giúp con thành công trong mọi toan 
tính.
Đ Hãy phụng thờ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người, 
trong sự thật với hết sức mình. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 Kn 3,1-19

Người công chính rực sáng như tia lửa bén nhanh 
Sự sống đích thật là sự sống muôn đời mà linh hồn  
người công chính sẽ được hưởng. Sau này Chúa Kitô  
sẽ dạy chúng ta rằng cả thân xác nữa. Chân lý này  
chiếu một luồng ánh sáng chói loà lên tất cả mọi vấn  
đề do thân phận con người đặt ra. Mọi nỗi bất hạnh  
của con người sẽ tìm thấy ở đây lời giải thích cũng  
như cách giải quyết.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa 
và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 2 Bọn ngu 
si coi họ như đã chết rồi ; khi họ ra đi, chúng cho là 
họ gặp phải điều vô phúc. 3 Lúc họ xa rời chúng ta, 
chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang 
hưởng an bình. 4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng 
phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường 
sinh bất tử. 5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ 
được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã 
thử  thách  họ  và  thấy  họ  xứng  đáng  với  Người.  6 
Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong 
lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 7 Khi 
đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng 
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như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 8 Họ sẽ xét xử 
muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ 
là vua của họ đến muôn đời. 

9  Những ai  trông cậy vào Người,  sẽ  am tường sự 
thật  ;  những  ai  trung  thành,  sẽ  được  Người  yêu 
thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và 
xót thương những ai Người tuyển chọn. 

10 Nhưng quân vô đạo sẽ  chịu cực hình xứng với 
những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt 
người công chính, và lìa bỏ Đức Chúa. 11 Vô phúc 
cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo : 
mong gì, rồi cũng viển vông, nhọc nhằn cho lắm cũng 
công dã tràng, chúng làm việc, được gì chăng ? 12 Vợ 
dốt,  con gian,  và  dòng dõi  chúng bị  chúc  dữ.  Thà 
không con còn hơn có dòng dõi vô đạo 

13  Phúc  thay  người  son  sẻ  mà  tinh  tuyền,  không 
chung  chạ  bất  chính.  Đến  thời  Thiên  Chúa  viếng 
thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. 14 Phúc cho hoạn 
nhân  không  làm  điều  bất  chính,  không  suy  tưởng 
nghịch cùng Đức Chúa. Vì trung tín, họ sẽ được một 
đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi Đền Thờ Đức Chúa. 
15 Quả vậy, cố gắng làm điều lành, sẽ đạt tới thành 
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quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể 
nào hư hoại. 

16  Nhưng con cái  bọn ngoại  tình  sẽ  chẳng ra  chi, 
giống nòi kẻ chung chạ bất chính rồi sẽ lụi tàn. 17 
Dầu chúng có sống lâu trăm tuổi, thì cũng kể bằng 
không không vậy ; khi cuộc đời xế bóng, chúng cũng 
chẳng danh giá gì. 18 Nếu chết sớm, chúng sẽ chẳng 
có chi để hy vọng, chẳng được ai an ủi trong ngày 
luận án. 19 Thê thảm biết chừng nào chung cục của 
giống nòi bất chính!
 
Xướng đáp Kn 3,6.9
X Chúa đã tinh luyện họ như người ta  luyện vàng 
trong lò Iửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực 
sáng.
*  Vì  Người  ban  ân  phúc  và  xót  thương  những  ai 
Người tuyển chọn.
Đ Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật 
; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương. *
 
Bài đọc 2 
Thiên Chúa trung thành với lời Người đã hứa 
Trích thư thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu 
Côrinhtô.
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Anh em thân mến, khi cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết 
sống lại, Thiên Chúa đã làm cho Người trở nên hoa 
trái đầu mùa của ơn phục sinh : biến cố đó giúp ta 
hiểu rằng Thiên Chúa không ngừng tỏ cho ta thấy sự 
sống  lại  mai  sau  như  thế  nào.  Anh  em thân  mến, 
chúng ta hãy ngắm nhìn sự sống lại vẫn hằng diễn ra 
đúng lúc. Ngày và đêm cho chúng ta thấy sự sống lại. 
Màn đêm buông xuống, ngày mới bừng lên ;  ngày 
qua đi rồi đêm lại tới.  Chúng ta hãy nhìn xem hoa 
màu ruộng đất, hạt giống này nở ra sao, và bằng cách 
nào ? Người gieo giống ra đi, gieo xuống đất một số 
hạt giống ; những hạt trần trụi  và khô cứng ấy rơi 
xuống đất, mục nát đi ; nhưng rồi từ sự mục nát đó, 
Chúa quan phòng uy linh cao cả đã làm cho chúng 
sống lại ; từ một hạt sinh ra nhiều và kết thành hoa 
trái. 

Vậy với niềm hy vọng ấy, chúng ta hãy hết lòng gắn 
bó với Người là Đấng trung thành trong các lời Người 
đã  hứa  và  công  minh  trong  các  phán  quyết  của 
Người  ;  Người  đã  cấm nói  dối  thì  Người  lại  càng 
không  nói  dối.  Quả  thật,  không  có  gì  Thiên  Chúa 
không làm được, ngoại trừ việc nói dối. Vì thế chúng 
ta hãy khơi dậy niềm tin vào Người và hãy ý thức 
rằng mọi sự ở trong tầm tay của Người. 
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Bằng lời quyền năng của mình, Người đã tạo thành 
vạn vật, và cũng bằng lời của mình, Người có thể huỷ 
diệt tất cả. Ai dám hỏi Người : Chúa làm chi vậy ? Ai 
dám chống lại  sức  mạnh quyền năng của  Người  ? 
Người sẽ làm mọi sự khi Người muốn và theo cách 
Người muốn ; và một khi Người đã quyết định thì 
không có điều gì qua đi.  Mọi sự đều ở trước nhan 
Người và không gì ẩn khuất trước ý định của Người, 
vì  trời  xanh  tường  thuật  vinh  quang  Thiên  Chúa, 
không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua 
mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. 
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh. 

Bởi vì Người thấy và nghe tất cả mọi sự nên chúng ta 
hãy kính sợ Người ; chúng ta hãy từ bỏ những ước 
mơ không trong sạch muốn làm điều xấu xa, ngõ hầu 
được Người xót thương che chở cho khỏi bị phán xét 
sau này. Quả thật, ai trong chúng ta có thể thoát khỏi 
bàn tay uy quyền của Người ? Thế giới nào sẽ đón 
nhận kẻ bỏ Người  mà trốn ?  Quả vậy,  trong Kinh 
Thánh  có  chỗ  nói  :  Lẩn  nơi  nào  cho  khuất  được 
Thánh Nhan ? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó ; có 
đi tận cùng trái đất, tại đó vẫn có tay hữu Ngài. Con 
có nằm dưới vực thẳm, thần khí Ngài cũng ở đó. Vậy 
đi  đâu, trốn đâu cho thoát  khỏi Đấng nắm giữ vạn 
vật ? 
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Chúng  ta  hãy  đến  cùng  Người  với  tâm hồn  thánh 
thiện, nâng cao đôi tay tinh tuyền trong sạch hướng 
lên Người,  yêu mến Người là  Cha nhân từ và hay 
thương xót của chúng ta, Đấng đã tuyển chọn chúng 
ta cho chính Người.
 
Xướng đáp Et 4,17bc
X  Lạy  Chúa,  Chúa  là  Vua  toàn  năng,  Chúa  nắm 
quyền  điều  khiển  vũ  trụ.  Khi  Chúa  muốn,  nào  ai 
đương đầu nổi với Ngài.
* Vì danh Chúa, xin giải thoát chúng con.
Đ Chính Ngài đã tạo dựng trời đất, và thực hiện mọi 
kỳ công dưới bầu trời. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Kn 6,1-25

Hãy tôn trọng đức khôn ngoan 
Người nào tôn trọng Đức Khôn Ngoan thì sẽ được trị  
vì mãi mãi. Khi trao ban Thần Khí, Thiên Chúa thực  
hiện lời hứa này.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

1 Vậy, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân 
vương ;  hãy học cho biết,  hỡi  những vị  đang nắm 
quyền trên khắp cõi trần gian. 2 Mở tai ra, hỡi những 
ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông 
đảo chư dân. 3 Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị 
quyền  bính  và  chính  Đấng Tối  Cao  đã  ban  quyền 
thống trị. Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư 
vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. 4 Chư 
vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như 
chư vị không xét xử công minh,  không tuân giữ lề 
luật,  không  theo  ý  Thiên  Chúa,  5  thì  quả  là  kinh 
khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, 
vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho 
những kẻ có chức có quyền.  6 Quả vậy, người phận 
nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị 
xét xử thẳng tay. 7 Chúa Tể muôn loài không bao giờ 
vị nể, kẻ quyền cao chức trọng,  Người cũng chẳng 
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kiêng dè.  Sang hay hèn đều do Người tạo tác,  đều 
được  Người  chăm  sóc  hệt  như  nhau,  8  nhưng  kẻ 
quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. 9 Vậy, hỡi các 
bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây, xin 
gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà 
khỏi phải sẩy chân trật  bước. 10 Ai sống thánh và 
tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân. Ai 
học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa. 11 
Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, và chư vị sẽ 
được  chỉ  bảo.  12  Đức  Khôn  Ngoan  sáng  chói,  và 
không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì 
Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm 
kiếm Đức Khôn Ngoan,  thì  Đức Khôn Ngoan cho 
gặp. 13 Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn 
Ngoan đi trước mà tỏ mình cho biết. 14 Ai từ sáng 
sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc 
nhằn vất vả. Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay 
trước cửa nhà.  15 Để tâm suy niệm về Đức Khôn 
Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức 
Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm,  sẽ  mau trút 
được mọi lo âu. 16 Vì những ai xứng đáng với Đức 
Khôn  Ngoan,  thì  Đức  Khôn Ngoan  rảo  quanh  tìm 
kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan 
niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức 
Khôn Ngoan đều đến với họ. 17 Vì bước đầu để đạt 
tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. 
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Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan. 18 Mà 
yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của 
Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. 
19 Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. 
20 Như vậy, chính lòng kháo khát Đức Khôn Ngoan 
đưa chúng ta lên hàng vương giả. 21 Thế nên, hỡi chư 
vị lãnh đạo các dân, nếu chư vị quý chuộng ngai báu 
và vương trượng, thì hãy tôn trọng Đức Khôn Ngoan, 
để chư vị được trị vì mãi mãi. 22 Đức Khôn Ngoan là 
gì, đã sinh thành ra sao, tôi xin giãi bày hết, không 
giấu giếm chư vị một bí mật nào, nhưng sẽ lần theo 
từng dấu vết từ thuở khai thiên lập địa mà phô bày ra 
ánh sáng mọi hiểu biết về Đức Khôn Ngoan. Tôi sẽ 
không rời xa sự thật.  23 Tôi cũng chẳng chung lối 
chung đường với thói ghen tương độc hại,  bởi thói 
này  chẳng  phù  hợp  với  Đức  Khôn  Ngoan.  24  Có 
nhiều người khôn ngoan, thế giới được cứu thoát ; 
nhờ một vị minh quân, cả thần dân được an cư lạc 
nghiệp.  25  Vậy  chư  vị  hãy  nghe  tôi  chỉ  giáo,  mà 
hưởng phần ích lợi nơi lời lẽ của tôi.
 
Xướng đáp Kn 7,13.14 ; 3,11 ; 7,28
X Đức Khôn Ngoan tôi đã thành tâm học hỏi được, 
xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi.
* Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người.
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Đ Vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi 
khinh lễ  giáo  ;  Thiên Chúa chỉ  yêu chuộng những 
người chung sống với Đức Khôn Ngoan. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta hãy theo đường chân lý 
Trích thư thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu 
Côrinhtô.

Chúng ta hãy sống hoà thuận mà ăn ở khiêm nhường, 
tiết chế, xa tránh mọi lời gièm pha nói xấu,  tự minh 
chứng  cho  mình  bằng  hành  động  chứ  không  phải 
bằng lời nói. Thật đúng như có lời chép : Người nói 
nhiều thì  đến lượt  mình  phải  biết  nghe,  kẻ ba hoa 
tưởng mình là công chính sao ? 

Vậy chúng ta phải mau mắn làm việc lành, vì mọi sự 
từ Thiên Chúa mà đến.  Quả vậy, Người tiên báo : 
Đây là Chúa, và phần thưởng của Người ở trước nhan 
Người để Người trả cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm. 
Vì thế Người khuyên chúng ta là những kẻ hết lòng 
tin  tưởng  nơi  Người,  đừng  có  lười  biếng,  trễ  nải 
không chịu làm mọi việc thiện. Chúng ta hãy tự hào 
và tin tưởng nơi Người, hãy suy phục thánh ý Người, 
và để tâm suy xét xem toàn thể các thiên thần ứng 
trực để thi hành ý muốn của Người như thế nào. Quả 
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vậy, Kinh Thánh nói : Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn 
vạn túc  trực  trước Thánh Nhan,  đối  đáp tung hô : 
Thánh ! Thánh ! Chí thánh ! Đức Chúa các đạo binh 
là Đấng Thánh ! Cả mặt  đất  rạng ngời vinh quang 
Chúa ! 

Vậy được lương tâm hướng dẫn, được mối đồng tâm 
quy tụ nên một, chúng ta hãy kiên trì, rập tiếng tung 
hô để được chung hưởng các lời  hứa cao cả và vẻ 
vang của Người.  Quả thế, Người nói :  Những điều 
mắt  chưa từng thấy,  tai  chưa hề nghe thì  Chúa đã 
chuẩn bị cho những kẻ đợi trông Người. 

Anh em thân mến, hồng ân Thiên Chúa thật lạ lùng, 
làm cho con người xiết bao hạnh phúc ! Người ban sự 
sống bất tử, đức công chính rạng ngời, quyền tự do 
truy tầm chân lý, niềm tin phó thác, ơn tiết độ thánh 
thiện ;  tất cả những hồng ân đó là để cho trí  khôn 
chúng ta suy nghĩ. Vậy đâu là những ơn chuẩn bị cho 
những  kẻ  đợi  trông  Người  ?  Đấng  Hoá  Công  chí 
thánh và là Cha muôn thuở, chỉ mình Người mới biết 
những hồng ân đó phong phú và cao đẹp thế nào. 

Vậy chúng ta  hãy hết  sức  cố  gắng để  được chung 
hưởng các hồng ân đã hứa, được vào số những kẻ đợi 
trông Người. Anh em thân mến, điều đó sẽ xảy ra thế 
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nào ? Thưa sẽ xảy ra, nếu nhờ đức tin vào Thiên Chúa 
mà chúng ta  hiểu  biết  Người  cách vững chắc,  nếu 
chúng ta chuyên cần tìm kiếm những điều đẹp lòng 
Người và được Người chấp nhận, nếu chúng ta dẹp 
bỏ mọi bất công để đi theo con đường chân lý mà thi 
hành những điều phù hợp với thánh ý Người.
 
Xướng đáp Tv 24 (25),45.16
X Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết ; 
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo 
đường chân lý của Ngài.
* Chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm 
con những cậy trông Ngài.
Đ Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân 
này bơ vơ khổ cực.
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 Kn 7,1530

Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu 
Không nơi nào bằng ở đây Kinh Thánh nói rõ với  
chúng ta rằng Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa,  
đạt tới Đức Khôn Ngoan là hiệp thông với sự sống  
của Thiên Chúa. Khi trình bày Đức Khôn Ngoan như  
một ngôi vị, tác giả đã bắt đầu gợi cho ta mầu nhiệm  
Chúa Ba Ngôi.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 

15  Ước  gì  Thiên  Chúa  cho  tôi  nói  về  Đức  Khôn 
Ngoan theo như tôi được hiểu, và cho tôi biết nghĩ 
biết suy xứng với những gì tôi đã lãnh nhận ; vì chính 
Người là Đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan, và cũng 
là thầy dạy của các bậc hiền triết.
16 Bản thân chúng ta, cùng với ngôn từ, với toàn bộ 
trí  tuệ và tài  năng,  tất  cả đều nằm trong tay Thiên 
Chúa.

17 Chính Người đã khấng ban cho tôi  tri  thức xác 
thực về những gì đang hiện hữu để tôi thấu hiểu cơ 
cấu của vũ trụ  và  năng lực  của các nguyên tố  tạo 
thành,
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18 thấu hiểu về thời gian từ khởi thuỷ, qua các thời 
đại, và cho đến tận cùng của nó, thấu hiểu về thời tiết 
chuyển vần, về các mùa thay đổi,
19 thấu hiểu về chu kỳ năm tháng, về vị trí tinh tú 
trên trời,

20 thấu hiểu bản tính các sinh vật và bản năng các 
loài dã thú, thấu hiểu các mãnh lực thần thiêng và các 
tư tưởng của con người, thấu hiểu các loài thảo mộc 
và công hiệu của rễ cây.
21 Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được, tôi đều 
biết hết.  Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn 
loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức 
Khôn Ngoan.

22 Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí 
tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế 
và mau lẹ,  minh mẫn và tinh  tuyền,  trong sáng và 
thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành,
23 bất  khuất,  từ  bi  và nhân ái,  cương quyết,  vững 
vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến 
mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của 
những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.
24 Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ 
hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, Đức 
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Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi 
loài.
25  Đức  Khôn  Ngoan  toả  ra  từ  quyền  năng  Thiên 
Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn 
Năng, nên không thể vương một tì ố.
26 Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là 
tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, 
là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.
27 Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể 
làm được  mọi  sự  ;  luôn  luôn  bất  biến,  Đức  Khôn 
Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua 
thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm 
hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, 
nên ngôn sứ của Người.
28 Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung 
sống với Đức Khôn Ngoan.
29 Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt 
muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn 
kém xa.
30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. 
Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.
 
Xướng đáp C1 1,1516 ; Kn 7,26
X Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là 
trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo ;
* vì trong Người, muôn vật được tạo thành,
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Đ Người  phản chiếu  ánh  sáng  vĩnh  cửu,  Người  là 
hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Hình dáng và hình ảnh của Đức Khôn Ngoan được 
tạo dựng trong các công trình của Chúa 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Athanaxiô,  giám  mục, 
chống lạc giáo Ariô.

Bởi vì hình dáng của Đức Khôn Ngoan đã được tác 
tạo nơi chúng ta và nơi vạn vật, nên thật là hợp lý khi 
Đức  Khôn  Ngoan  đích  thật  và  là  Hoá  Công  nói  : 
Chúa  đã  dựng  nên  tôi  để  làm  các  công  việc  của 
Người. nói thế, Đức Khôn Ngoan muốn quy về mình 
các điều thuộc hình dáng kia. Thực ra những điều mà 
Đức Khôn Ngoan ở nơi chúng ta nói thì chính Chúa 
lại muốn áp dụng cho mình. 

Vì thế Đấng là Tạo Hoá thì không được tạo thành, 
nhưng hình ảnh của Người được tác thánh nơi chính 
các thọ tạo, nên Người nói những điều đó như nói về 
chính mình. Bởi vậy, Chúa mới nói : Ai đón tiếp anh 
em là đón tiếp Thầy, vì nơi chúng ta có hình dáng của 
Người. Cũng thế, dù Người không được kể vào số các 
thọ tạo, nhưng vì hình dáng và hình ảnh của Người 
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được tác thành nơi thọ tạo, nên Người nói như thể 
chính Người là thọ tạo : Đức Chúa đã dựng nên ta 
như  tác  phẩm đầu  tay  của  Người,  trước  mọi  công 
trình của Người, từ thời xa xưa nhất. 

Vả lại, hình dáng của Đức Khôn Ngoan đã được tác 
thành nơi  thọ tạo,  để trong hình dáng đó,  thế gian 
nhận ra  Ngôi  Lời,  Đấng tác  tạo  nên mình,  và nhờ 
Ngôi  Lời  mà nhận ra  Chúa Cha.  Đó chính là  điều 
thánh  Phaolô  dạy  :  Những gì  người  ta  có  thể  biết 
được về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt 
họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, 
những gì người ta không thể nào nhìn thấy được nơi 
Thiên Chúa, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, 
trí khôn ngoan của con người có thể nhìn thấy được, 
qua những công trình của Người. Vì thế, Ngôi Lời, 
theo bản tính không bao giờ là một thụ tạo, nên đoạn 
châm  ngôn  nói  trên  phải  được  hiểu  về  sự  khôn 
ngoan ; mà sự khôn ngoan này thực sự ở trong chúng 
ta và được nói là như thế. 

Nhưng những kẻ nào không tin  những điều đó,  thì 
hãy trả lời cho chúng tôi  :  trong các thọ tạo có sự 
khôn ngoan nào đó hay không ? Nếu không có thì tại 
sao thánh Phaolô tông đồ lại phàn nàn với những lời 
lẽ như sau : Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan 
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mà nhận biết  Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa 
biểu lộ sự khôn ngoan của Người ? Hoặc nếu không 
có sự khôn ngoan thì tại sao Kinh Thánh lại nhắc đến 
nhiều người khôn ngoan : Người khôn ngoan sợ điều 
dữ và tìm cách tránh xa ; có khôn ngoan mới dựng 
được nhà. 

Sách Giảng Viên cũng nói : Sự khôn ngoan làm cho 
gương mặt của con người ngời sáng, và sách ấy trách 
những kẻ bạo miệng với những lời lẽ như sau : Làm 
sao thời xưa lại hơn thời nay được bởi vì như thế đâu 
phải là khôn? 

Nếu trong thụ tạo có sự khôn ngoan, như lời con ông 
Sirắc làm chứng : Đức Chúa tuôn đổ sự khôn ngoan 
trên mọi công trình, trên mọi phàm nhân, theo lòng 
quảng  đại  của  Người  và  Người  đã  rộng  ban  khôn 
ngoan cho những ai yêu mến Người, thì sự tuôn đổ ấy 
không hề ám chỉ bản tính của Đức Khôn Ngoan. Đức 
Khôn Ngoan thì tự hữu, và là Con Một Thiên Chúa, 
nhưng ám chỉ bản tính của Đức Khôn Ngoan chân 
thật tức Đấng Hoá Công mà hình dáng và hình ảnh là 
sự khôn ngoan và hiểu biết được tuôn đổ xuống thế 
gian, nói như là nói về chính mình : Chúa đã dựng 
nên tôi để làm các công việc của Người thì có gì xem 
ra là không đáng tin ? Quả thế, sự khôn ngoan ở trong 
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thế gian không sáng tạo nhưng được tạo dựng trong 
các công trình của Chúa và nhờ sự khôn ngoan đó : 
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không 
trung loan báo việc tay Người làm.
 
Xướng đáp Kn 7,22.23 ; 1 Cr 2,10
X Có Thần Khí nơi Đức Khôn Ngoan : Thần Khí tinh 
tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và 
minh mẫn, bất khuất và chuộng điều lành.
* Thần Khí làm được mọi sự và quan tâm đến mọi 
điều, thấu suốt mọi tâm can.
Đ Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu 
thẳm nơi Thiên Chúa. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Kn 8,121b

Đức Khôn Ngoan, nguồn mạch mọi sự tốt lành 
Nếu cuối cùng Đức Khôn Ngoan là Thiên Chúa, thì  
không có gì thiết yếu cho cuộc sống Kitô hữu hơn là  
có được Đức Khôn Ngoan, nghĩa là được Thiên Chúa  
ở cùng. Sau này thánh Phaolô và thánh Gioan sẽ dạy  
chúng ta phải ở trong Thiên Chúa, để không còn phải  
là chúng ta sống nữa, mà là Chúa Giêsu trong chúng  
ta.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 
1 Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới 
chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. 2 Từ thời 
trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, 
tôi tìm cách cưới Đức Khôn Ngoan làm bạn đời ; và 
vẻ  đẹp  của  Đức  Khôn  Ngoan  làm tôi  say  đắm.  3 
Nguồn gốc cao sang của mình, Đức Khôn Ngoan làm 
rạng ngời vinh hiển, bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống 
cùng Thiên Chúa ; và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng 
yêu quý Đức Khôn Ngoan.  4 Đức Khôn Ngoan đã 
được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và 
chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công 
trình của Người. 5 Nếu trên đời này, giàu sang là báu 
vật ai ai cũng khao khát, thì còn có gì giàu sang hơn 
Đức Khôn Ngoan, vì Đức Khôn Ngoan làm nên tất cả 
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? 6 Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà 
làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức 
Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất  cả ? 7 Con 
người mến chuộng đức công bình ư ? Thì chính Đức 
Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức : Quả vậy, Đức 
Khôn Ngoan  dạy  cho  biết  sống  tiết  độ,  cẩn  trọng, 
công bình và dũng mãnh. Trên đời này, còn chi hữu 
ích cho con người hơn các nhân đức ấy ? 8 Con người 
muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư ? Thì chính Đức 
Khôn Ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, 
thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước 
các dấu lạ điềm thiêng, cũng như các thành tựu diễn 
biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. 9 
Thế nên, tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm 
người  chung  sống  suốt  đời,  vì  tôi  biết  Đức  Khôn 
Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực 
cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. 10 Nhờ Đức 
Khôn Ngoan, tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, 
và dẫu còn trẻ tuổi, tôi vẫn chiếm được sự nể vì của 
các vị bô lão. 11 Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng 
suốt, và những người quyền thế sẽ nhìn tôi, bằng cặp 
mắt thán phục. 12 Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên 
tiếng, khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe, và khi 
tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính. 13 "Nhờ 
Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử, và 
muôn đời lưu danh hậu thế. 14 Tôi sẽ thống trị chư 



MỤC LỤC

dân, và các nước sẽ phải thần phục. 15 Nghe danh tôi, 
các bạo chúa sẽ phải khiếp kinh. Tôi tỏ ra nhân hậu 
với dân chúng, và quả cảm nơi trận địa. 16 Trở về 
nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm 
bạn với Đức Khôn Ngoan, không bao giờ cay đắng, 
và chung sống với Đức Khôn Ngoan, chẳng khi nào 
đau khổ, mà luôn luôn thích thú, hân hoan." 17 Tôi 
gẫm  suy  những  điều  ấy  và  thầm  nghĩ  trong  lòng 
rằng : thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường 
sinh bất tử ; 18 làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một 
thú vui tuyệt diệu ; bàn tay Đức Khôn Ngoan làm ra 
của cải ê hề ; thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn 
Ngoan,  sẽ  được nên sáng suốt  ;  bàn luận với  Đức 
Khôn Ngoan,  tiếng tăm sẽ lẫy  lừng.  Bởi  thế tôi  đi 
khắp ngả tìm cách lấy được Đức Khôn Ngoan cho 
riêng mình. 19 Tôi đã là một đứa trẻ nhiều may mắn 
từ lúc sinh ra, đã nhận được một linh hồn lương hảo ; 
20 hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập 
vào một thể xác không vết nhơ.  21 Nhưng tôi  vẫn 
hiểu rằng : Đức Khôn Ngoan, tôi không thể có được, 
nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi,  biết được ơn này 
do ai ban tặng, thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi 
nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện.
 
Xướng đáp Kn 7,7.8 ; Gc 1,5
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X Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự 
hiểu biết ;
* tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến 
với tôi ; tôi đã quý trọng Đức Khôn Ngoan còn hơn cả 
vương trượng, ngai vàng.
Đ Nếu ai trong anh em thíếu Đức Khôn Ngoan, hãy 
cầu xin Thiên Chúa, và Người sẽ ban cho. Vì Thiên 
Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi,  không quở 
trách. *
 
Bài đọc 2 
Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu 
Trích  tác  phẩm  của  đức  cha  Banđuyn,  giám  mục 
Cantơbơri.

Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén 
hơn  cả  gươm  hai  lưỡi.  Sức  mạnh  trong  lời  Thiên 
Chúa  mãnh  liệt  biết  bao,  sự  khôn  ngoan  trong  lời 
Người  lớn  lao  dường  nào  !  Điều  này  được  chứng 
mình bằng lời trên cho những kẻ tìm kiếm Đức Kitô 
là lời, là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa. Lời này từ nguyên thuỷ nơi Chúa Cha cũng có 
từ đời đời với Người, vào thời ấn định được mặc khải 
cho các Tông Đồ ; các Tông Đồ loan báo lời này và 
tín hữu lấy đức tin mà khiêm nhường đón nhận. Vậy 
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lời ở nơi Chúa Cha, lời ở trên miệng các Tông Đồ, lời 
ở trong lòng các tín hữu. 

Lời này của Thiên Chúa thì sống động ; Chúa Cha đã 
ban cho Lời ấy có sự sống nơi chính mình, cũng như 
chính  Người  có  sự  sống  nơi  chính  mình.  Vì  thế, 
không những Đức Kitô, Lời của Thiên Chúa thì sống 
động mà còn là sự sống, như chính Người đã nói về 
mình : Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 
Bởi vì Người là sự sống nên Người sống động và ban 
sự sống, vì như Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy 
và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng 
ban sự sống cho ai tuỳ ý. Người ban sự sống khi gọi 
kẻ chết ra khỏi mồ : Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ. 

Khi  được  rao  giảng,  thì  nhờ  tiếng  của  người  rao 
giảng,  lời  Chúa  ban  cho  tiếng  nói  bên  ngoài  của 
người ấy có sức mạnh tác động bên trong người nghe. 
Nhờ sức mạnh đó, kẻ chết được hồi sinh và con cái 
ông  Ápraham  được  gây  dựng  thêm  do  những  lời 
giảng như thế. Vậy đây là lời sống động trong lòng 
Chúa  Cha,  sống  động  nơi  miệng  người  rao  giảng, 
sống động trong tâm hồn kẻ tin và yêu mến. Vì sống 
động như thế, nên lời Chúa cũng hữu hiệu, không thể 
hồ nghi được. 
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Lời Chúa hữu hiệu trong việc tạo dựng muôn loài, 
hữu  hiệu  trong  việc  điều  khiển  thế  giới,  hữu  hiệu 
trong việc cứu chuộc trần gian. Quả vậy, có gì hữu 
hiệu hơn,  có gì  mãnh liệt  hơn ? Ai sẽ tường thuật 
những chiến công của Chúa, sẽ công bố những câu 
tán tụng Người ? Lời Chúa hữu hiệu khi hoạt động, 
hữu hiệu khi được rao giảng. Quả vậy lời Chúa không 
trở về vô hiệu, nhưng được sai tới đâu thì sinh hoa kết 
quả ở đó. 

Lời Chúa hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi 
khi được tin yêu. Thật thế, có gì là không thể đối với 
người tin, hoặc có gì là khó đối với kẻ yêu chăng ? 
Khi người tin yêu nói lời này thì những lời của người 
ấy đâm thấu trái tim, như những mũi tên sắc bén của 
người mạnh sức, như những mũi đinh đóng sâu xuống 
đụng tới chỗ thâm sâu. Thật thế, lời này sắc bén hơn 
mọi gươm hai lưỡi, nghĩa là có sức cắt tỉa mạnh hơn 
mọi sức mạnh và quyền lực, tinh tế hơn mọi sự bén 
nhạy của trí khôn loài người, và sắc bén hơn sự tinh tế 
của mọi thứ khôn ngoan và lời lẽ thông thái của con 
người.
 
Xướng đáp Hc 1,4.5.8
X Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
* sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.
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Đ Chỉ có một Đấng Khôn Ngoan rất  đáng sợ, ngự 
trên ngai của Người : đó chính là Đức Chúa. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 Kn 11,21b – 12,2.11b19

Chúa xót thương tất cả mọi người 
Một trong những chuyện tày trời Ítraen không hiểu  
nổi là người có tội vẫn tiếp tục sống. Tác giả sách  
Khôn ngoan giải thích cho chúng ta : Lòng nhân hậu  
và tình thương của Thiên Chúa trải rộng cho hết mọi  
loài. Trong Người công bình và nhân ái chỉ là một.  
Tất  cả  cuộc đời  với  bao thử thách cho ta  thấy  rõ  
phương pháp Thiên Chúa giáo dục, đó là tìm cách  
diệt trừ tội lỗi trong chúng ta để giải thoát chúng ta  
khỏi cái chết.

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. 
21 Ai chống nổi cánh tay dũng mãnh của Ngài ? 22 
Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên 
bàn  cân,  tựa  giọt  sương  mai  rơi  trên  mặt  đất.  23 
Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm 
được hết  mọi  sự.  Chúa nhắm mắt  làm ngơ,  không 
nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. 
24  Quả  thế,  Chúa  yêu  thương  mọi  loài  hiện  hữu, 
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả 
như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. 25 
Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại 
nổi ? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó 
có thể được duy trì ? 26 Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự 
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sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài 
đều là của Chúa. 1 Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí 
bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. 2 Vì 
thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh 
cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ 
điều ác mà tin vào Chúa. Cũng không phải sợ hãi gì ai 
mà Chúa không trừng phạt lỗi lầm của chúng. 12 Vì 
nào ai dám hỏi : "Chúa làm chi vậy ?" Ai dám chống 
lại phán quyết của Ngài ? Và ai dám cáo tội Ngài huỷ 
diệt  dân nước Ngài đã lập nên ? Ai dám đứng lên 
chống lại Ngài và bênh vực bọn người gian ác ? 13 Vì 
Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn 
thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán 
quyết của Ngài không bất công. 14 Cũng chẳng có 
vua quan nào có khả năng chống lại Chúa mà bênh đỡ 
cho  những kẻ  Ngài  trừng  phạt.  15  Nhưng Ngài  là 
Đấng công chính, cai trị muôn loài thật công minh. 
Và kết án kẻ không đáng trừng phạt là điều xa lạ đối 
với  Chúa  quyền năng.  16  Chính  do  sức  mạnh  của 
Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm 
bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. 
17 Khi không có ai  tin rằng Chúa nắm trọn quyền 
năng, thì Ngài tỏ sức mạnh ; còn ai đã biết mà vẫn to 
gan, thì Ngài trị tội. 18 Nhưng Chúa xử khoan hồng 
vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi 
cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng 
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quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. 19 Làm như 
thế Chúa đã dạy dân rằng : người công chính phải có 
lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn 
trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.
 
Xướng đáp x. Kn 11,24.23 ; Hc 36,1
X Lạy Chúa,  Chúa yêu thương mọi  loài  hiện  hữu, 
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Chúa 
nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, 
để họ còn ăn năn hối cải.
* Vì Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Đ Xin dủ thương và nhìn đến chúng con, và tỏ cho 
chúng con nghiệm thấy lòng xót thương hải hà của 
Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Lạy Chúa, Thần Khí Chúa trong mọi vật tốt lành 
và ngọt ngào biết bao 

Trích sách Đối thoại của thánh Catarina Xiêna, trinh 
nữ, về Chúa quan phòng.
Chúa Cha hằng hữu lấy lòng nhân từ khoan hậu ghé 
mắt nhìn linh hồn này và bắt đầu nói như sau : 

Này nữ tử dấu yêu, Cha nhất quyết tỏ lòng thương xót 
thế gian và muốn lo liệu tất cả những gì cần thiết cho 
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loài người. Nhưng con người mê muội lại nghĩ rằng 
điều Cha ban cho nó, để nó được sống là điều đưa đến 
sự chết và bởi vậy nó trở nên rất tàn bạo đối với chính 
mình ; dù vậy, Cha vẫn hằng lo liệu cho nó. Do đấy, 
Cha muốn con biết rằng :  bất cứ sự gì Cha ban cho 
con người đều phát xuất từ sự quan phòng rất mực 
chu đáo của Cha. 

Vì thế, khi tạo dựng con người theo sự quan phòng, 
Cha đã nhìn vào chính mình và say mê vẻ đẹp của thụ 
tạo Cha đã dựng nên, vì với sự quan phòng rất chu 
đáo, Cha đã muốn tạo thành ra nó theo hình ảnh Cha 
và  giống  như  Cha.  Vì  muốn  cho  nó  tham dự  vào 
quyền năng của Cha đây là Cha vĩnh cửu, Cha lại ban 
cho nó trí nhớ để nó ghi lòng tạc dạ các ơn lành của 
Cha. 

Hơn nữa, Cha lại ban cho nó trí khôn để nhờ sự khôn 
ngoan của Con Cha, nó nhận ra và hiểu biết ý muốn 
của Cha là Đấng ban phát mọi ân huệ với tình yêu 
nồng cháy của một người cha. Cha cũng ban cho nó ý 
muốn để yêu, nhờ tham dự vào lòng nhân hậu của 
Thánh Thần, hầu nó có thể yêu mến những gì trí khôn 
nhận biết và xem thấy. 
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Sự quan phòng êm dịu của Cha đã làm điều này, cốt 
để cho con người có khả năng hiểu biết và mến cảm 
Cha với niềm vui khôn tả,  khi được diện kiến Cha 
mãi mãi. Nhưng như có lần Cha đã kể cho con, cửa 
trời đã đóng lại vì sự bất phục tùng của nguyên tổ 
chúng con là Ađam ; rồi do sự bất phục tùng ấy, mọi 
sự dữ đã tràn lan khắp địa cầu. 

Vậy để cứu loài người khỏi chết vì tội bất phục tùng, 
Cha đã đem lòng khoan dung vô hạn mà lo liệu bằng 
cách ban cho chúng con người Con duy nhất của Cha, 
để Người đáp ứng nhu cầu của chúng con. Cha đã bắt 
người phải vâng phục đến cùng để nhân loại  được 
giải thoát khỏi nọc độc đã tràn lan khắp địa cầu, vì tội 
bất phục tùng của nguyên tổ chúng con. Và như một 
kẻ say mê và thực sự vâng lời, Người đã chạy thật 
nhanh đến nhận cái chết ô nhục trên thánh giá, và nhờ 
cái chết cực thánh của Người, Người đã ban sự sống 
cho chúng con không phải nhờ sức mạnh của nhân 
tính, nhưng nhờ sức mạnh của thần tính.
 
Xướng đáp Tv 16 (17),8.7
X Lạy Chúa, xin gìn giữ con như thể con ngươi ;
* dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
Đ Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa, Ngài 
cứu ai trú ấn dưới cánh tay Ngài. *



MỤC LỤC

 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng 
con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng 
những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những 
gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…
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TUẦN 31 TN
TUẦN 31 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA 

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

Dẫn vào các Sách Macabê 
Một trong những thử thách lớn lao cuối cùng đang  
rình rập Dothái giáo thời hậu lưu đày, trước khi bị đế  
quốc Rôma xâm lược, và trước các biến cố xảy ra  
nhằm chuẩn bị cho Đức Kitô sống cuộc đời dương  
thế, thử thách đó là cuộc đối đầu giữa Dothái giáo  
với nền văn minh Hylạp. Được truyền bá rộng khắp  
phương  Đông  do  các  đoàn  quân  viễn  chinh  của  
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Alêxanđê đại vương vào thế kỷ 4 trước Công Nguyên,  
nền văn minh và tôn giáo Hylạp, vốn liên kết chặt chẽ  
với nhau, đã chiếm được ưu thế nhờ trổi vượt về mặt  
trí thức và biết đề cao các giá trị nhân bản. Chính vì  
vậy mà chưa đầy một thế kỷ sau, nền văn minh và tôn  
giáo Hylạp đã tiếp thu những gì giá trị nhất trong các  
nền văn minh của các dân bại trận. Trong khi những  
người Dothái hải ngoại có dịp tiếp xúc với các nền  
văn minh mới, vừa biết hấp thụ những gì hay nhất,  
vừa cương quyết loại bỏ những gì chống lại đức tin,  
thì cùng lúc đó, những người Dothái ở lại trong xứ,  
được các thể chế của thời ông Edơra che chở, rút vào  
thế  thủ,  cắt  đứt  hầu  hết  mọi  liên  lạc  với  các  dân  
ngoại, không biết gì đến hiện tượng trên trong hơn  
một thế kỷ. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài  
bất tận. Sự đụng độ đã xảy ra khi các vua xứ Xyria  
đang  nắm  quyền  lãnh  đạo  dân  Chúa  lại  bị  quân  
Rôma tiến lên đe doạ. Các vua Xyria muốn loại trừ  
khỏi  các  nước mọi  mầm mống chia  rẽ.  Đó là  vào  
những năm 170-167, lúc có cuộc bách hại đẫm máu  
dưới thời Antiôkhô Epiphanê. 
Dưới nhiều quan điểm và theo nhiều văn thể khá khác  
nhau, hai cuốn sách mang một cách không thích đáng  
tên hai anh em Macabê đề cập đến cuộc bách hại này  
cũng như các nguyên nhân, để sau đó nói nhiều hơn  
đến các cố gắng của những người  tín  hữu Dothái  
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trung thành do những người con của tư tế Máttathia  
dẫn đầu nhằm chống lại kẻ bách hại, tái lập việc thờ  
phượng Thiên Chúa, và dành được một sự tự do mà 
thời suy tàn của các vua xứ Xyria cho phép, thậm chí  
tái lập nền quân chủ trong một thời gian ngắn. Nếu  
các sách này không làm nổi bật cuộc xung đột tiềm  
tàng giữa các nền văn hoá thì lại đề cao lòng can  
đảm của các vị  tử đạo và tinh thần anh dũng của  
những người chiến đấu cho đức tin. Do đó, các sách  
này đưa ra một gương mẫu tuyệt vời về cuộc chiến  
tinh thần nhằm chống lại ách thống trị của sự dữ  đặc  
biệt  trong  giai  đoạn  kéo  dài  cho  đến  khi  Giuđa  
Macabê chết. Các bài đọc sau đây chỉ đề cập đến các  
biến cố xảy ra vào giai đoạn này.
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CHÚA NHẬT 
Bài đọc 1 (1 Mcb 1,1-25)

Chiến thắng của người Hy Lạp 
Trong một đoạn văn ngắn nhưng dễ gây cảm xúc. tác  
giả  trình  bày  những nguyên nhân  sâu xa  dẫn đến  
cuộc bách hại : Alexanđê đại vương, sau các cuộc  
chinh phục, đã chết sớm ; một bộ phận quan trọng  
của dân Dothái bị nền văn minh Hylạp mê hoặc ; các  
cuộc  chiến  của  vua  Antiôkhô  dẫn  đến  những  khó  
khăn tài chánh, từ đó đến việc cướp phá Đền Thờ lần  
đầu tiên, khai mào cho bao tai hoạ sẽ xảy tới. 

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 
1  Vua  Alêxanđê,  con  vua  Philípphê,  người 
Makêđônia,  xuất  thân  từ  đất  Kíttim,  đã  đánh  bại 
Đariô, vua nước Batư và Mêđi, và đã trị vì thay thế 
vua Đariô trước đó vua Alêxanđê đã cai trị  Hylạp2 
Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và 
giết các vua chúa trong vùng.3 Vua rong ruổi khắp 
nơi cho đến tận cùng cõi đất và thu chiến lợi phẩm 
của nhiều dân tộc ;  toàn cõi  đất  im hơi  lặng tiếng 
trước mặt vua khiến vua sinh lòng tự cao tự đại ;4 vua 
tập hợp một đạo quân rất hùng hậu, chinh phục các 
miền, các dân và các vương hầu. Họ phải triều cống 
vua.5 Sau đó, vua ngã bệnh liệt giường và nghĩ mình 
sắp chết.6 Vua triệu tập các viên tướng lừng danh của 
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mình, đó là những người đã được nuôi dưỡng cùng 
với vua từ buổi thiếu thời, rồi vua chia vương quốc 
cho họ trước khi  nhắm mắt.7  Vua  Alêxanđê  trị  vì 
được mười hai năm thì băng hà.8 Các viên tướng của 
vua lên nắm quyền, mỗi người một miền.9 Sau khi 
vua băng hà, tất cả đều xưng vương, cha truyền con 
nối trong vòng nhiều năm, gây ra bao tai hoạ trên cõi 
đất. 10 Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã 
nảy  sinh  :  đó  là  Antiôkhô  Êpiphanê,  con  vua 
Antiôkhô ; vua này đã phải làm con tin ở Rôma, trước 
khi làm vua năm một trăm ba mươi bảy theo lịch triều 
Hylạp.11 Lúc bấy  giờ,  từ  trong Ítraen  đã  nảy sinh 
những đứa vô lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như 
sau : "Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc 
láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp 
phải nhiều tai hoạ."12 Những người này thấy lời ấy 
thật vừa lòng.13 Một số người trong dân vội đi yết 
kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập 
tục  của  dân  ngoại.14  Thế  là  họ  đã  xây  một  thao 
trường ở Giêrusalem theo thói các dân ngoại ;15 họ 
huỷ bỏ dấu vết  cắt  bì,  chối bỏ Giao Ước thánh để 
mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để 
làm điều dữ. 

16 Khi vua Antiôkhô thấy vương quyền đã vững, thì 
tính làm vua đất Aicập nữa để cai trị cả hai nước.17 
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Vua  tiến  vào  Aicập  với  một  đoàn  quân  đông  đảo 
gồm :  chiến xa,  voi,  kỵ binh và một đội  tàu chiến 
lớn.18 Vua giao chiến với vua Aicập là Ptôlêmai. Vua 
này  quay  lưng  chạy  trốn  và  nhiều  người  bị  tử 
thương.19 Họ chiếm đoạt các thành trì kiên cố trong 
đất Aicập và thu chiến lợi phẩm của đất Aicập.20 Vua 
Antiôkhô trở về sau khi đã đánh bại Aicập năm một 
trăm bốn mươi ba, và vua tiến lên đánh Ítraen ; vua 
tiến lên đến tận Giêrusalem với một đoàn quân đông 
đảo. 

21 Ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt 
bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng,22 bàn 
để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén, bình 
hương bằng vàng, bức trướng, các triều thiên ; và ông 
lột  hết  các vật  trang trí  bằng vàng ở mặt  tiền Đền 
Thờ.23 Ông lấy bạc, vàng, các vật quý giá, lấy cả các 
kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được.24 Vơ vét 
tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết 
thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. 25 Tang 
tóc bao trùm khắp cõi Ítraen.
 
Xướng đáp 2 Mcb 7,33 ; Dt 12,11
X Nếu Đức Chúa hằng sống đã giáng cơn thịnh nộ 
xuống chúng tôi trong chốc lát, để sửa phạt và giáo 
huấn, thì
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*  Đức  Chúa  lại  cho  các  tôi  tớ  được  hoà  giải  với 
Người.
Đ Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà 
chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, người chịu rèn 
luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công 
chính. *
 
Bài đọc 2 
Cổ võ hoà bình 
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của 
Công đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới 
ngày nay. 

Hoà bình không chỉ là không có chiến tranh, không 
chỉ giản lược vào thế quân bình giữa các lực lượng 
đối nghịch, cũng chẳng phát sinh từ quyền thống trị 
độc tài. Nhưng hiểu cách đúng đắn và chính xác, thì 
hoà bình là sự nghiệp của đức công minh. Hoà bình là 
thành quả trật tự đã được chính Thiên Chúa là Đấng 
sáng lập ghi khắc trong xã hội loài người. Trật tự này 
phải được những ai luôn khao khát một nền công lý 
hoàn hảo hơn đem ra thực hành. Đành rằng, tự căn 
bản, công ích của nhân loại được luật vĩnh cửu điều 
khiển, tuy nhiên, theo đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể, 
công  ích  còn  lệ  thuộc  vào  những  thay  đổi  không 
ngừng diễn ra theo dòng thời gian. Vì thế, người ta 
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không  bao  giờ  đạt  tới  hoà  bình  một  lần  là  xong, 
nhưng phải kiến tạo luôn mãi. Đàng khác, ý chí con 
người có thể sai lầm vì tội lỗi làm tổn thương, nên 
việc mưu tìm hoà bình vừa đòi hỏi mỗi người phải 
luôn biết chế ngự những đam mê của mình, vừa đòi 
hỏi quyền bính hợp pháp phải cảnh giác. 

Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Để có được hoà bình 
trên thế giới thì lợi ích cá nhân phải được bảo đảm. 
Người ta phải tin tưởng lẫn nhau và chân thành chia 
sẻ  cho  nhau  những giá  trị  tinh  thần  và  những sản 
phẩm do  khả  năng  sáng  tạo  của  mình. Một  ý  chí 
cương quyết tôn trọng người khác, dân tộc khác và 
phẩm giá của họ, một thái độ tích cực thể hiện tình 
huynh đệ : đó là những điều hết sức cần thiết để kiến 
tạo hoà bình. Như vậy, hoà bình cũng là kết quả của 
tình thương, thứ tình thương vượt quá những lợi ích 
do đức công bình đem lại. 

Nhưng trên trần gian này, hoà bình bắt nguồn từ lòng 
yêu mến tha nhân, lại chính là hình ảnh và kết quả 
của sự bình an phát xuất từ Chúa Cha, do Đức Kitô 
đem đến.  Quả thế,  chính Con Chúa nhập thể,  Thủ 
Lãnh hoà bình,  đã dùng thập giá  mà hoà giải  mọi 
người với Thiên Chúa, Người đã làm cho loài người 
được hợp nhất trong một dân tộc, một thân thể duy 
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nhất. Nơi chính thân xác mình, Người đã tiêu diệt hận 
thù, và sau khi phục sinh vinh hiển, Người đã tuôn đổ 
Thánh Thần tình yêu vào tâm hồn mọi người. 

Vì thế,  mọi Kitô hữu được khẩn thiết kêu mời sống 
theo sự thật và trong tình bác ái, để liên kết với mọi 
người thật sự yêu chuộng hoà bình mà cầu khẩn và 
kiến tạo hoà bình. Cũng trong tinh thần ấy, chúng tôi 
không thể không ca ngợi những người đòi quyền lợi 
mà không dùng bạo lực và những người sử dụng các 
phuong thế tự vệ mà cả những người yếu thế nhất 
cũng có được, miễn là không phương hại đến những 
quyền lợi và nghĩa vụ của người khác hoặc của cộng 
đoàn.
 
Xướng đáp x. 1 Sb 29,1112 ; 2 Mcb 1,24
X Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài nắm giữ 
vương quyền, và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
* Xin ban bình an cho những ngày chúng con đang 
sống.
Đ Lạy Đức Chúa, Đấng tạo thành vạn vật, Đấng oai 
nghiêm dũng mãnh, công chính và khoan dung. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
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Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 (1 Mcb 1,41-64)

Antiôkhô, ông vua bắt đạo 
Lần đầu tiên trong lịch sử, dân Ítraen chịu một cuộc  
bách hại tôn giáo đúng nghĩa. Nếu có nhiều người bỏ  
đạo, nhất là trong giới người Dothái đã bị nền văn  
minh Hylạp quyến rũ, thì rất nhiều người chống lại  
đến độ chịu tử đạo. Ba thế kỷ sống khép kín dưới ảnh  
hưởng của Đền Thờ đã đem lại kết quả, trong khi chờ  
cho dân Ítraen tìm lại được khí thế truyền giáo và  
phản công.

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 
41 Rồi vua Antiôkhô ra chiếu chỉ trong toàn vương 
quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân 
duy nhất42 và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi 
dân tộc đều chấp hành lệnh vua.43 Trong dân Ítraen, 
có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã 
truyền ; họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm 
luật  sabát.44 Vua cũng sai  sứ giả đem sắc chỉ đến 
Giêrusalem  và  các  thành  miền  Giuđa,  truyền  phải 
theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này :45 cấm không 
được  dâng  lễ  toàn thiêu,  lễ  hy  tế  và  lễ  rưới  trong 
Thánh Điện, phải vi phạm luật sabát và các ngày lễ ;
46 phải làm cho Thánh Điện và dân thánh ra ô uế.47 
Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các 
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đền miếu ; phải sát tế heo và những loài vật ô uế,48 
không được cắt bì cho con trai  nữa ;  phải làm cho 
chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm49 
đến nỗi quên cả Lề Luật và thay đổi mọi tập tục.50 Ai 
không tuân lệnh vua thì phải chết.51 Trên đây là nội 
dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua 
còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân 
và truyền cho tất  cả các thành ở Giuđa,  không trừ 
thành nào, phải dâng lễ tế.52 Nhiều người trong dân 
đã bỏ Lề Luật mà hùa theo chúng ; những người ấy đã 
làm bao điều xấu xa trong xứ,53 khiến dân Ítraen phải 
tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. 54 Ngày mười lăm 
tháng Kítlêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua cho 
dựng Đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn 
thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền 
Giuđa chung quanh Giêrusalem.55 Trước cửa nhà và 
ngoài  quảng  trường,  người  ta  dâng  hương.56  Gặp 
sách Luật ở đâu, thì đem xé và quăng vào lửa.57 Bắt 
gặp sách Giao Ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề 
Luật,  thì  đem ra xử tử theo phán quyết của vua.58 
Tháng  này  qua  tháng  khác,  chúng  đàn  áp  không 
nương tay những người Ítraen chúng bắt gặp trong 
các thành.59 Ngày hai mươi lăm mỗi tháng, chúng 
dâng lễ tế trên bàn thờ chúng đã xây bên trên bàn thờ 
dâng lễ toàn thiêu.60 Chiếu theo chỉ dụ, phụ nữ nào 
làm phép cắt bì cho con thì chúng cột đứa bé vào cổ 
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và đem xử tử.61 Cả gia đình cùng với những người đã 
làm phép cắt bì đều bị xử tử. 

62 Nhưng nhiều người trong dân Ítraen vẫn kiên tâm 
vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế.63 
Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, 
vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ đã chết.64 
Một cơn thịnh nộ lớn đe doạ Ítraen. 
 
Xướng đáp x. Đn 9,18 ; Cv 4,29
X Lạy Thiên Chúa, xin ghé mắt nhìn đến cảnh hoang 
tàn của chúng con : dân ngoại đang vây hãm.
* Xin đưa tay uy hùng của Chúa mà cứu thoát chúng 
con.
Đ Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe 
của họ, và cho các tôi tớ Chúa đây được nói lời Ngài 
với tất cả sự mạnh dạn. *
 
Bài đọc 2 
Phải gầy dựng những cảm thức mới về hoà bình 
Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của 
Công đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới 
ngày nay.

Người ta cần thận trọng để đừng chỉ ủng hộ những nỗ 
lực của một số người, mà không quan tâm đến  não 
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trạng của chính mình. Các nhà lãnh đạo quốc gia, một 
đàng là những người có trách nhiệm về công ích của 
dân  tộc  mình,  mặt  khác  cũng  là  những người  góp 
phần xây dựng công ích của thế giới, họ tuỳ thuộc rất 
nhiều vào tư tưởng và cảm tình của quần chúng. Họ 
có  muốn  kiến  tạo  hoà  bình  cũng  vô  ích,  bao  lâu 
những tình cảm thù địch, khinh dể và nghi kỵ, những 
thái độ kỳ thị chủng tộc và cố chấp dựa vào những ý 
thức hệ còn tạo ra những chia rẽ giữa người với người 
và còn khiến phe này chống lại phe kia. Đó là lý do 
tại sao phải cấp bách đổi mới việc giáo dục não trạng 
và tạo  một  đường hướng suy nghĩ  mới  trong công 
luận.

Những người chuyên lo việc giáo dục, nhất là giáo 
dục giới trẻ, phải coi việc khắc ghi vào trí não con 
người những cảm thức mới về hoà bình là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng. Thật ra tất  cả chúng ta đều 
phải thay đổi tâm trạng để biết nhìn ra khắp thế giới, 
cũng như thấy được những trách nhiệm mà chúng ta 
có thể cùng nhau thực hiện để làm cho nhân loại một 
ngày thêm tốt đẹp hơn. 

Nhưng chúng ta đừng để mình bị một thứ hy vọng 
hão huyền lừa dối. Quả thế, một khi đã loại bỏ được 
những mối hận thù và ghen ghét mà người ta không 
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lập được một hiệp ước vững chắc và chính đáng giúp 
duy trì hoà bình cho toàn cầu trong tương lai, thì nhân 
loại, vốn ở trong tình trạng phân rẽ, cho dù có nền 
khoa học kỳ diệu, vẫn có nguy cơ đi đến giờ phút 
thảm khốc, lúc nhân loại không còn biết đến một nền 
hoà bình nào khác ngoài thứ hoà bình khủng khiếp 
của tử thần. Tuy nhiên, đang khi tuyên bố như thế, 
Hội  Thánh vẫn luôn luôn giữ  vững niềm hy vọng, 
mặc dù còn phải chìm ngập giữa bao khốn khó của 
thời đại.  Gặp lúc thuận tiện hay không, Hội Thánh 
vẫn luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho thời đại chúng ta 
nhớ sứ điệp của thánh Phaolô tông đồ : Đây là lúc 
Thiên Chúa thi ân cho người thay đổi tâm tình, đây là 
ngày Thiên Chúa cứu độ. Muốn xây dựng hoà bình, 
trước tiên phải diệt trừ tận gốc những nguyên nhân 
gây bất thuận giữa người với người, nhất là những vi 
phạm về công bằng, vì chính những nguyên nhân này 
làm cho  chiến  tranh  kéo  dài  mãi. Trong  số  đó  có 
không ít những nguyên nhân phát sinh do quá chênh 
lệch về kinh tế hay do trì trệ, không kịp thời đưa ra 
những giải  pháp  chữa  trị  cần  thiết.  Những nguyên 
nhân khác do óc thống trị,  do thái  độ miệt  thị  con 
người và, nếu đi tìm tận gốc rễ sâu xa hơn, thì đó là 
do  tính ghen tương, thói nghi kỵ, lòng kiêu căng và 
các  dục  vọng  ích  kỷ  khác  của  con  người. Vì  con 
người không chịu đựng nổi bằng ấy những xáo trộn, 
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nên dầu không nổ ra những cuộc chiến khốc liệt, thế 
giới vẫn không ngừng bị xâu xé vì người tranh chấp 
với nhau và sử dụng bạo lực với nhau. 

Hơn nữa, người ta còn thấy những tệ hại này cả trong 
các mối tương giao giữa các quốc gia nữa, để thắng 
vượt hay ngăn ngừa các tệ hại  đó, và để kiềm chế 
những cuộc bạo động cuồng nhiệt, thì tuyệt đối cần 
phải phát triển và thắt chặt mối cộng tác và điều hợp 
của các tổ chức quốc tế. Cũng cần phải không ngừng 
khuyến khích việc thành lập những cơ quan cổ võ cho 
hoà bình.
 
Xướng đáp x. Ho 23,2 ; Is 49,8 ; 37,35 ; Tv 121 
(122),7 ; 33 (34),15
X Chúa phán : Ta đã đặt vào lòng ngươi lời dạy dỗ 
của Đức Khôn Ngoan :
* Ta đã nhậm lời ngươi mà che chở thành này, và cho 
ngươi được sống những ngày thái bình thịnh vượng.
Đ Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận 
hoà. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 1 Mcb 2,1.15-28.42-50.65-70

Ông Máttathia cầm đầu cuộc nổi dậy rồi chết 
Dưới áp lực thể xác và tinh thần, nhiều tín hữu Dothái 
đã bỏ đạo, kẻ thù xem ra đắc thắng. Một vị tư tế đứng 
lên kêu gọi dân chống lại. Các phương tiện sử dụng 
không mấy phù hợp với Tin Mừng, nhưng điều chúng 
ta phải ghi nhớ là thái độ hiên ngang của người tín 
hữu xác tín rằng mình phải nêu gương.

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 
1 Bấy giờ ông Máttathia, con ông Gioan xuất hiện : 
ông Gioan là con ông Simêôn, tư tế thuộc dòng dõi 
ông Giôaríp. Ông Máttathia đã rời Giêrusalem đến cư 
ngụ ở Môđin. 

15 Các viên chức của vua Antiôkhô, những người có 
nhiệm vụ cưỡng bức người Dothái chối đạo, đã tới 
thành Môđin để tế thần.16 Nhiều người Ítraen đã đến 
theo chúng. Nhưng ông Máttathia và các con thì họp 
lại thành nhóm riêng.17 Các viên chức của vua lên 
tiếng nói với ông Máttathia rằng : "Ông là thủ lãnh, là 
người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại 
được con cái và anh em ủng hộ.18 Vậy xin mời ông 
tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức 
vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giuđa và 
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những người còn ở lại Giêrusalem đã làm. Rồi ông và 
các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được 
danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc."19 Ông 
Máttathia lớn tiếng đáp lại : "Cho dù tất cả các dân 
tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai 
cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và 
tuân theo lệnh vua,20 thì tôi, các con tôi và anh em 
tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha 
ông chúng tôi.21 Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật 
và các tập tục !22 Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh 
vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên 
phải,  vẹo bên trái."23  Ông vừa  dứt  lời  thì  có  một 
người Dothái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở 
Môđin theo như chỉ dụ của vua.24 Trước cảnh tượng 
đó, ông Máttathia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông 
sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng : 
ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ.25 Ông cũng 
giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức 
người Dothái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ.26 Ông 
bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật giống như ông 
Pinkhát  trong  vụ  Dimri,  con  của  Xalu.27  Rồi  ông 
Máttathia rảo khắp thành và hô lớn tiếng : "Ai nhiệt 
thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo 
tôi !"28 Sau đó, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại 
trong thành tất cả tài sản. 
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42 Bấy giờ, nhóm Khixiđin gồm những người mạnh 
mẽ can trường trong Ítraen, và mọi người tự nguyện 
trung thành với Lề Luật đã kề vai sát cánh với họ ;43 
tất cả những người đang trốn tránh tai ương cũng liên 
minh với họ và làm cho họ trở nên mạnh thế.44 Họ 
hợp thành một đạo binh ; họ phẫn nộ đánh quân tội 
lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì 
trốn  sang  phía  dân  ngoại  để  được  sống.45  Ông 
Máttathia và các bạn rảo quanh khắp nơi, phá đổ bàn 
thờ,46 bắt phải làm phép cắt bì cho những trẻ em nào 
chưa  được  cắt  bì  mà  họ  gặp  thấy  trên  lãnh  thổ 
Ítraen.47  Họ đánh  đuổi  bọn người  ngạo  mạn.  Mọi 
việc vào tay họ đều trôi chảy.48 Họ đã dành lại Lề 
Luật từ tay dân ngoại và vua chúa, không để cho kẻ 
tội lỗi thắng thế. 

49 Gần đến ngày ông Máttathia qua đời, ông nói với 
các con : "Bây giờ là thời của ngạo mạn, lăng mạ, đảo 
điên và lôi đình thịnh nộ.50 Vậy giờ đây, hỡi các con, 
hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy 
sinh mạng sống để bảo vệ Giao Ước của tổ tiên chúng 
ta. 

65 Đây Simêôn, người anh em của các con, cha biết 
nó là người mưu lược ; các con hãy luôn nghe lời nó : 
chính nó sẽ là cha của các con.66 Còn Giuđa Macabê, 
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mạnh mẽ can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ 
lãnh các toán quân của các con và nó sẽ cầm quân 
giao chiến với dân ngoại.67 Phần các con, hãy quy tụ 
lại hết mọi người tuân giữ Lề Luật và hãy trả thù cho 
dân của các con.68 Hãy giáng trả cho dân ngoại oán 
thù  chúng đã  gây ra  và  hãy  gắn bó với  điều  Luật 
truyền."69 Bấy giờ ông Máttathia chúc phúc cho các 
con, rồi về sum họp với tổ tiên.70 Ông qua đời năm 
một trăm bốn mươi sáu và được mai táng trong phần 
mộ tổ tiên ở Môđin. Toàn dân Ítraen khóc thương ông 
thảm thiết.

Xướng đáp 1 Mcb 2,51.64
X Hãy nhớ lại sự nghiệp các bậc tổ tiên đã thực hiện 
vào thời của các ngài,
* các con sẽ được lưu danh muôn thuở.
Đ Vì Lề Luật, các con hãy mạnh bạo, hãy can đảm 
lên ! Nhờ Lề Luật, các con sẽ được vinh quang hiển 
hách. *

Bài đọc 2 
Vai trò của người Kitô hữu trong việc xây dựng hoà 
bình 
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Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của 
Công đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới 
ngày nay.

Các Kitô hữu hãy sẵn sàng và tận tâm cộng tác vào 
việc xây dựng trật tự quốc tế. Trong khi đó, họ phải 
thực sự tôn trọng các quyền tự do chính đáng và cũng 
phải giữ gìn tình huynh đệ bằng hữu với tất cả mọi 
người. Nhất là hiện nay phần lớn nhân loại đang phải 
chịu cảnh nghèo đói quá mức, tới độ chính Đức Kitô, 
nơi những người nghèo, như đang lớn tiếng kêu gọi 
các môn đệ của Người hãy thực thi bác ái. Vậy phải 
làm sao loại bỏ cảnh trớ trêu này là trong khi một số 
nước giàu có dư thừa, mà thường là những nước có đa 
số dân vẫn tự hào là Kitô hữu, thì các nước khác thiếu 
cả những điều kiện tối thiểu để sống, lại càng bị nạn 
đói, bệnh tật và đủ thứ khốn khổ luôn hành hạ giày 
vò. Quả thế, tinh thần nghèo khó và bác ái là vinh 
quang của Hội Thánh Đức Kitô và cũng là dấu chỉ 
của Hội Thánh. 

Vậy phải khen ngợi và nâng đỡ các Kitô hữu, nhất là 
những người trẻ, đang tự nguyện đem cả đời mình ra 
trợ giúp tha nhân và các dân tộc. Hơn nữa, nhiệm vụ 
của toàn thể dân Thiên Chúa là tuỳ khả năng mà xoa 
dịu những nỗi khốn khổ của thời đại này. Các giám 
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mục phải đi tiên phong trong lời nói và gương lành. 
Và,  như đã  có  thói  quen trong  Hội  Thánh từ  xưa, 
không phải chỉ lấy những gì dư thừa, nhưng phải đem 
cả những gì cần thiết ra mà thi hành nhiệm vụ đó. 

Về cách thức quyên góp và phân phối viện trợ  dù 
không thể sắp xếp chặt chẽ và đồng bộ được, nhưng 
cũng phải tổ chức cho trật tự giữa các giáo phận, giữa 
các quốc gia và trên toàn thế giới.  Nơi đâu thấy là 
thuận tiện, người công giáo nên phối hợp hoạt động 
với  các  anh  em  Kitô  hữu  khác.  Tinh  thần  bác  ái 
không hề ngăn cản, mà đúng ra còn đòi buộc phải trù 
liệu trước, rồi thi hành các việc xã hội từ thiện cho có 
quy củ hẳn hoi. Do đó, những người muốn xả thân 
phục vụ các nước đang phát triển cần phải được đào 
tạo thích đáng tại các trường chuyên môn. 

Vì thế, để cổ võ và thúc bách mọi người hợp tác với 
nhau, Hội Thánh nhất thiết phải hiện diện giữa cộng 
đoàn thế giới, một mặt nhờ các tổ chức chính thức 
của mình, mặt khác cũng nhờ sự cộng tác tận lực và 
chân thành của mọi Kitô hữu. Sự cộng tác này xuất 
phát từ một ước nguyện duy nhất là  được phục vụ 
mọi người
. 
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Kết quả sẽ tốt đẹp hơn, nếu các Kitô hữu ý thức trách 
nhiệm làm người và làm Kitô hữu của mình, và ngay 
tại môi trường sinh sống, biết cố gắng khơi lên thiện 
chí sẵn sàng cộng tác với cộng đồng quốc tế. Trong 
vấn đề này, cần quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo 
người trẻ : giáo dục họ cả về phương diện tôn giáo lẫn 
công dân. 

Sau hết, để người công giáo có thể chu toàn nhiệm vụ 
của mình trong cộng đồng quốc tế, ước mong họ tìm 
cách hợp tác năng động và tích cực với các anh em ly 
khai đang dấn thân thực thi bác ái theo Tin Mừng, 
hay với tất cả những ai đang khao khát một nền hoà 
bình đích thực.
Xướng đáp x. Kb 3,3 ; Lv 26,9
X Này Ta từ phương Nam ngự đến, để viếng thăm 
các ngươi trong an hoà.
* Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Đ Ta sẽ hướng về các ngươi, sẽ cho các ngươi sinh 
sôi nảy nở thật nhiều, và sẽ giữ vững giao ước của Ta 
với các ngươi. *
Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 (1 Mcb 3,126)

Ông Giuđa Macabê 
Nhân danh Giao Ước, ông Giuđa Macabê cầm đầu 
cuộc chiến chống lại những người bỏ đạo cùng ngững 
ai hỗ trợ các người bỏ đạo này tức là binh sĩ Xyria. 
Dù phương tiện yếu kém, ông đi từ thắng lợi này tới 
thắng lợi khác.

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 
1 Ông Giuđa cũng gọi là Macabê, con ông Máttathia, 
đứng lên thay cha.2 Tất cả anh em ông và mọi người 
thuộc phe của cha ông đều ủng hộ ông, và họ phấn 
khởi tham gia cuộc kháng chiến của dân Ítraen. 

3 Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy. 
Ông mặc áo giáp như một vị anh hùng, mình mang 
đầy võ khí. Ông giao tranh nhiều trận và vung gươm 
bảo vệ trại quân. 4 Khi hành động, ông giống như sư 
tử, như sư tử con rống lên săn mồi.  5 Phát hiện ra 
quân vô đạo, ông liền đánh đuổi và phóng hoả đốt 
những kẻ gây rối trong dân. 6 Quân vô đạo co rúm lại 
vì nỗi kinh hoàng ông gây ra cho chúng, mọi kẻ làm 
điều gian ác phải thất điên bát đảo và cuộc giải phóng 
trôi chảy nhờ tay ông. 7 Ông làm cho vua chúa phải 
ngậm đắng nuốt cay ; nhờ chiến tích của ông, tổ phụ 
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Giacóp được vui lòng thoả dạ ; tới muôn đời, nhắc 
nhở đến ông vẫn còn là một mối phúc. 8 Ông rong 
ruổi các thành xứ Giuđa để tiêu diệt những quân vô 
đạo và hướng cơn thịnh nộ ra khỏi Ítraen. 9 Tiếng tăm 
ông vang lừng đến tận cùng cõi đất ; ông quy tụ lại 
những người sắp tiêu vong. 

10 Apôlôniô quy tụ dân ngoại cùng với một đạo quân 
hùng mạnh từ Samari, để giao chiến với dân Ítraen.11 
Được tin, ông Giuđa ra nghênh chiến ; ông đánh bại 
và giết chết Apôlôniô. Nhiều người bị tử thương, còn 
đám sống sót thì trốn chạy.12 Quân Ítraen thu chiến 
lợi  phẩm của chúng ;  còn ông Giuđa thì  lấy thanh 
gươm của Apôlôniô và dùng gươm đó để chiến đấu 
suốt đời ông. 

13 Nghe biết là ông Giuđa đã tập hợp quanh mình 
đông đảo quần chúng, cùng với những người trung 
thành và sẵn sàng chiến đấu, Xêrôn, tướng chỉ huy 
quân đội Xyri,14 tự nhủ : "Ta phải làm cho danh ta 
lừng lẫy và ta sẽ được vinh hiển trong vương quốc 
này. Ta sẽ giao chiến với Giuđa cùng với dân ở đó là 
bọn người đã coi thường lệnh vua."15 Vậy ông ta đã 
lên đường giao chiến ; cùng đi với ông, có một đoàn 
quân hùng mạnh gồm những kẻ vô đạo để tiếp tay với 
ông trả thù con cái Ítraen.16 Khi chúng tiến đến gần 
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đèo Bết Khôrôn, thì ông Giuđa đem theo một nhúm 
người ra nghênh chiến.17 Vừa thấy đoàn quân đến 
nghênh chiến với mình, những người này nói với ông 
Giuđa : "Chúng ta chỉ có một nhúm người thì làm sao 
có thể đương đầu nổi với một số đông hùng mạnh như 
thế kia ? Chúng ta lại mệt lử, vì cả ngày nay chưa ăn 
uống gì."18 Ông Giuđa nói : "Nhiều người mà bị rơi 
vào tay một ít người, chuyện đó cũng dễ thôi ! Vả lại, 
đối với Trời, dùng nhiều người hay ít người mà cứu 
thoát cũng chẳng khác nhau.19 Bởi vì người ta thắng 
trận không phải nhờ số quân đông đảo, nhưng là nhờ 
Trời ban sức mạnh cho.20 Chúng nó đến đánh chúng 
ta, thật bạo ngược gian tà, nhằm tiêu diệt chúng ta, và 
vợ con chúng ta, rồi cướp bóc chúng ta ;21 còn chúng 
ta, chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh mạng và các 
tập  tục  của  chúng  ta.22  Chính  Trời  sẽ  nghiền  nát 
chúng  nó  trước  mặt  chúng  ta  ;  vậy  anh  em  đừng 
sợ  !"23  Nói  xong,  ông  bất  thần  xông  vào  chúng. 
Xêrôn cùng với đoàn quân bị nghiền nát trước mặt 
ông.24 Quân Ítraen đuổi theo chúng từ Bết Khôrôn 
cho  đến  đồng  bằng.  Khoảng  tám  trăm  người  bọn 
chúng  đã  ngã  gục  ;  số  còn  lại  chạy  trốn  sang  đất 
người Philitinh.25 Thiên hạ bắt đầu sợ ông Giuđa và 
các anh em. Các dân tộc chung quanh đều kinh hãi.26 
Tiếng tăm ông Giuđa đồn đến tai vua.
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 Ch[font=Arial]ư dân bàn tán về những trận đánh của 
ông.
 
Xướng đáp 1 Mcb 3,20.22.19.21.22
X Kẻ thù tiến đánh chúng ta thật là tàn bạo, nhưng 
anh em đừng nản chí sờn lòng.
* Bởi vì người ta thắng, không phải nhờ số quân đông 
đảo, nhưng là nhờ Chúa Trời ban sức mạnh cho.
Đ Còn chúng ta, chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh 
mạng và lề luật của chúng ta ; chính Chúa Trời sẽ 
nghiền nát chúng trước mặt chúng ta. *
 
Bài đọc 2 
Sức mạnh đức tin vượt thắng sức mạnh loài người 
Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Syrilô,  giám  mục 
Giêrusalem.

Về  danh  xưng,  “đức  tin”  chỉ  có  một,  nhưng  về  ý 
nghĩa  lại  có hai.  Thực vậy,  theo ý nghĩa  thứ nhất, 
“đức tin” liên quan tới các tín điều, hàm ý đưa linh 
hồn  chấp  nhận  một  thực  tại  nào  đó.  Đức  tin  theo 
nghĩa  này đem lợi  ích cho linh  hồn,  như lời  Chúa 
nói : Ai tin vào tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có 
sự sống đời đời và không bị xét xử ; và lời khác : Ai 
tin vào con của Người thì không bị lên án, nhưng từ 
cõi chết bước vào cõi sống. 
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Ôi  Thiên  Chúa  nhân  hậu  với  loài  người  biết  bao. 
Những  người  công  chính  xưa  đã  vất  vả  bao  năm 
trường để được lòng Thiên Chúa. Điều mà các ngài 
phải mất nhiều năm để phụng sự Thiên Chúa, thì vỏn 
vẹn trong có một giờ vắn vỏi, Đức Giêsu đã rộng ban 
cho bạn.  Quả  thật,  nếu  bạn  tin  Đức  Giêsu  Kitô  là 
Chúa, tin Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết chỗi 
dậy, thì bạn sẽ được cứu, và Đấng đã đưa kẻ gian phi 
vào thiên đàng cũng sẽ đưa bạn vào đó. Bạn đừng 
hoài nghi, không dám chắc là có được như vậy hay 
không, vì trên đồi Gôngôtha, kẻ gian phi chỉ tin có 
một giờ mà Đức Giêsu đã cứu anh, thì nếu bạn tin, 
chính Người sẽ cứu bạn. Còn theo nghĩa thứ hai, thì 
đức tin là ân sủng do Đức Kitô ban cho. Người thì 
được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, 
người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình 
bày ; kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì 
cũng  được  chính  Thần  Khí  duy  nhất  ấy  ban  cho 
những đặc sủng để chữa bệnh. 

Hiểu như một ân sủng thì đức tin do Thần Khí ban 
cho không chỉ liên quan đến các điều phải tin, nhưng 
còn thực hiện được những gì vượt quá sức loài người. 
Có đức tin như thế mà bảo núi này rằng : Rời khỏi 
đây,qua bên kia đi ! nó cũng sẽ qua. Quả thế, ai lấy 
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đức tin mà nói như vậy, đồng thời tin là sẽ xảy ra, 
không nghi ngại trong lòng, thì sẽ nhận được ơn ấy. 
Về đức tin này, có lời Chúa nói : Nếu anh em có lòng 
tin bằng hạt cải thôi.  Quả vậy, hạt cải thật nhỏ bé, 
nhưng có sức mạnh như lửa, và, dù được gieo trong 
một mảnh đất hẹp, nó vẫn trổ cành lá sum sê, và lớn 
lên, có thể toả bóng cho chim trời náu ẩn. Cũng vậy, 
nơi linh hồn người ta, chỉ trong khoảnh khắc, đức tin 
có thể thực hiện những việc lớn lao cả thể. Nhờ đức 
tin soi sáng, linh hồn có được một hình ảnh về Thiên 
Chúa và chiêm ngắm Người theo khả năng của mình. 
Linh hồn có thể nhìn ra khắp thế giới, và trước ngày 
cùng  tận,  linh  hồn đã  thấy  được  cuộc  chung  thẩm 
cũng như việc trao ban phần thưởng mà Thiên Chúa 
đã hứa. 

Vậy ước chi bạn có đức tin do bạn chọn lựa, đức tin 
hướng về Thiên Chúa, rồi bạn sẽ được Người ban cho 
đức tin có tầm hoạt động vượt sức con người.
 
Xướng đáp Gl 2,16 ; Rm 3,25
X Chúng ta biết rằng con người được nên công chính 
không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin 
vào Đức Giêsu Kitô,
* và chúng ta tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên 
công chính, nhờ tin vào Đức Kitô.
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Đ Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ 
máu mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội. *

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 (1 Mcb 4,3659)

Lễ thanh tẩy và cung hiến Đền Thờ 
Những chiến thắng đầu tiên đã làm cho ngươi Dothái  
lên tinh thần. Ngay sau đó, ông Giuđa tái lập việc thờ  
phượng  bị  gián  đoạn  từ  thời  bách  hại.  Qua  câu  
chuyện sau đây, ta thấy được niềm vui tuy ngắn ngủi  
của những người Dothái trung thành khi cơn bách  
hại chấm dứt, cơn bách hại dữ dằn như chưa từng  
thấy từ thời lưu đày ở Babylon. Còn phải trải  qua  
nhiều cuộc chiến nữa trước khi có tự do tôn giáo,  
nhưng việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ không bị gián  
đoạn cho đến thời Đức Kitô. 

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 
36 Bấy giờ ông Giuđa và các anh em nói : "Này, kẻ 
thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh 
tẩy và cung hiến Nơi Thánh."37 Tất cả đoàn quân tập 
hợp lại và lên núi Xion.38 Họ thấy Thánh Điện tan 
hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị 
thiêu rụi,  tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên 
rừng trên núi, phòng ốc bị phá huỷ.39 Họ xé áo mình 
ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu.40 Rồi họ sắp 
mặt xuống đất. Họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu 
lên trời. 
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41 Khi ấy, ông Giuđa ra lệnh cho quân lính giao chiến 
với quân đội đang đóng ở trong đồn quân, cho đến khi 
thanh tẩy xong Nơi Thánh.42 Ông chọn những vị tư 
tế không có gì đáng trách, thiết tha với Lề Luật,43 và 
để các ông thanh tẩy Nơi Thánh, rồi khiêng những 
viên đá nhơ nhuốc ném vào nơi ô uế. 

44 Họ bàn luận xem phải xử sự thế nào đối với bàn 
thờ dâng lễ toàn thiêu đã ra ô uế,45 và họ đã ngả theo 
ý kiến hợp lý này là nên phá huỷ đi, để khỏi làm cớ 
cho họ phải ô nhục vì dân ngoại đã làm cho bàn thờ 
ấy ra nhơ nhuốc. Thế là họ đã phá huỷ bàn thờ dâng 
lễ  toàn thiêu46 và đem những tảng đá đặt  vào nơi 
xứng hợp trên núi Nhà Tạm, chờ đến khi có một vị 
ngôn sứ tới chỉ cách phải giải quyết như thế nào.47 
Họ  lấy  những  tảng  đá  còn  nguyên  theo  như  Luật 
truyền, mà xây bàn thờ mới theo kiểu cũ.48 Họ đã 
trùng tu Nơi Thánh, bên trong Nhà Tạm và thánh hiến 
các tiền đình.49 Họ làm những đồ thánh mới và đưa 
vào trong Đền Thờ trụ đèn, bàn thờ để đốt hương và 
bàn đặt bánh tiến.50 Họ đốt hương trên bàn thờ và 
thắp đèn trên trụ để chiếu sáng trong Đền Thờ.51 Họ 
đặt  bánh trên bàn và giăng các bức trướng. Họ đã 
hoàn tất mọi việc phải làm. 
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52 Ngày hai mươi lăm tháng chín tức là tháng Kítlêu 
năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm53 và theo 
như Luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ 
toàn thiêu họ vừa mới xây.54 Họ đã cử hành lễ cung 
hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm 
và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây 
dân ngoại đã làm cho ra ô uế.55 Toàn dân sấp mặt 
xuống thờ lạy và chúc tụng Trời,  Đấng đã giúp họ 
thành công.56 Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 
tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ 
hiệp thông và tạ ơn.57 Họ lấy các triều thiên bằng 
vàng và những tấm biển mà trang trí  mặt tiền Đền 
Thờ,  đồng  thời  cũng  sửa  sang  các  lối  ra  vào,  các 
phòng ốc và làm lại các cửa phòng.58 Dân chúng vui 
mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân 
ngoại đã gây ra.59 Ông Giuđa cùng với anh em và 
toàn thể đại hội Ítraen quyết định là hằng năm, trong 
thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kítlêu, phải 
cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã.
 
Xướng đáp 1 Mcb 4,57.56.58 ; 2 Mcb 10,38
X Các tín hữu lấy những triều thiên bằng vàng mà 
trang trí mặt tiền Đền Thờ, và cử hành lễ cung hiến 
bàn thờ. Và
* dân chúng vui mừng khôn xiết kể.
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Đ Họ hát những bài thánh thi, những câu ca ngợi mà 
chúc tụng Đức Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Về biểu thức tuyên xưng đức tin 
Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Syrilô,  giám  mục 
Giêrusalem.

Bạn hãy vừa học hỏi  vừa tuyên xưng đức tin,  vừa 
chấp nhận và duy trì một đức tin duy nhất đang được 
Hội Thánh truyền dạy cho bạn và được toàn bộ Sách 
Thánh bảo vệ. Không phải ai cũng đọc Sách Thánh 
được. Vì thế, để linh hồn đừng thiếu hiểu biết mà phải 
hư vong, chúng tôi gom tất cả những điều phải tin vào 
một ít câu làm thành biểu thức đức tin. Tôi muốn bạn 
hãy giữ lấy đức tin này như của ăn đàng suốt hành 
trình cuộc sống,  và ngoài đức tin này, không được 
đón nhận một đức tin nào khác nữa. Hãy giữ lấy đức 
tin này ngay cả khi chúng tôi có thay lòng đổi dạ mà 
nói  chi  trái  nghịch với  những điều chúng tôi  đang 
giảng dạy đây, và khi cả khi có sứ thần phản nghịch 
nào đội lốt sứ thần sáng láng muốn đưa bạn vào con 
đường lầm lạc. Vì nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc 
một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh 
em tin mừng nào khác với Tin Mừng chúng tôi  đã 
loan báo cho anh em, thì xin Chúa loại trừ kẻ ấy đi.
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Vậy những lời tuyên xưng đức tin bạn đang nghe đây, 
hãy ghi khắc vào trí nhớ. Rồi lúc thuận tiện, hãy đem 
Sách Thánh ra tìm lý chứng cho từng điều một. Vì, 
bản toát yếu những điều phải tin không do con người 
soạn ra theo ý mình, nhưng chính là những điều quan 
trọng nhất lựa trong toàn bộ Sách Thánh, làm nên một 
đạo lý duy nhất và đầy đủ về đức tin. Như mầm giống 
cây cải chứa sẵn nhiều cành trong một hạt nhỏ xíu, 
những lời tuyên xưng đức tin tuy vắn vỏi này cũng 
gói ghém mọi điều cần biết về đạo thánh chứa trong 
Cựu Ước lẫn Tân Ước. 

Vậy thưa anh em, hãy chú tâm nắm giữ truyền thống 
anh em đang lãnh nhận đây và ghi khắc vào tận đáy 
lòng. 

Hãy kính cẩn tuân theo, đừng ai hững hờ uể oải cho 
kẻ thù bóc lột, cũng đừng để cho một ai lạc đạo xuyên 
tạc bất cứ điểm nào trong các điểm đã truyền lại cho 
anh em. Quả thật, tin là ký thác vào ngân hàng số bạc 
mà chúng tôi đã trao cho anh em. Thiên Chúa sẽ đòi 
anh em tính sổ những gì đã ký thác. Thánh Phaolô 
tông đồ nói : Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức 
sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Giêsu là Đấng 
đã làm chứng trước toà tổng trấn Phongxiô Philatô 
bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền dạy anh 
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em : đức tin đã nhận lãnh, anh em phải giữ cho tinh 
tuyền tới ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất 
hiện. 

Kho tàng sự sống giờ đây đã được trao cho bạn. Đến 
ngày  Chúa  xuất  hiện,  Người  sẽ  đòi  lại  những  gì 
Người  đã trao.  Đấng sẽ  cho Đức Kitô hiện ra  vào 
đúng thời đúng buổi là Chúa Tể vạn phúc vô song, là 
Vua  các  vua,  Chúa  các  chúa.  Chỉ  mình  Người  là 
Đấng  trường  sinh  bất  tử  ngự  trong  ánh  sáng  siêu 
phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể 
thấy. Kính dâng Người vinh quang, danh dự và uy 
quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Dt 10,3839 ; Kb 2,4
X Người  công chính của Ta nhờ lòng tin  sẽ  được 
sống ; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, Ta sẽ không hài 
lòng.
* Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người 
bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có 
lòng tin để bảo toàn sự sống.
Đ Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ 
ngã gục. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 (2 Mcb 12, 32-46)

Cầu nguyện cho người quá cố 
Sau một trận đánh, người ta khám phá ra rằng : một  
số người Dothái tử trận đã vi phạm Lề Luật. Một hy  
lễ đã được tiến dâng để những người đó đừng vì lỗi  
phạm mà không được hưởng phần thưởng dành cho  
tín hữu trung thành. Chính niềm hy vọng phục sinh  
(vào thời bấy giờ là một cái gì rất mới) đã giúp các vị  
tử đạo đó trung kiên và làm cho người chiến sĩ nên  
can trường.  Đây là lần đầu tiên Sách Thánh đề cập  
đến việc  cầu nguyện cho người  đã chết.  Cần thiết  
phải có một sự thanh luyện sau cùng. 

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 2. 
32 Sau lễ gọi là lễ Ngũ Tuần, ông Giuđa và các người 
theo ông tiến đánh tướng Goócghiát, tổng trấn miền 
Iđumê.33 Goócghiát xuất trận cùng với ba ngàn bộ 
binh và bốn trăm kỵ binh.34 Đôi bên giao chiến và 
một số người Dothái bị ngã gục. 

35 Có một người tên là Đôxithê, một kỵ binh dũng 
cảm  thuộc  đạo  quân  miền  Tôbia.  Ông  khống  chế 
được tướng Goócghiát,  nắm lấy  áo  khoác  trận  của 
ông, lôi mạnh kéo đi và định bắt 36 Vì chiến đấu đã 
lâu, quân của ông Étria mệt lử, nên ông Giuđa kêu 
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cầu cùng Đức Chúa xin Người tỏ mình ra là Đấng trợ 
chiến và chỉ huy cuộc giao tranh.37 Sau đó, ông dùng 
tiếng mẹ đẻ thét lên lệnh xung phong và hát thánh thi, 
rồi  thình  lình  xông  vào  đám  quân  của  tướng 
Goócghiát, khiến chúng phải thất trận. 

38 Ông Giuđa thu quân và đến thành Ađulam. Đã đến 
ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày 
sabát ở đó.39 Ngày hôm sau, vào lúc phải làm, quân 
của ông Giuđa đi thu các tử thi những người bị giết 
chết và đưa về chôn cất với những người thân trong 
phần mộ tổ tiên.40 Nhưng bên trong áo trận của mỗi 
tử thi, người ta đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở 
Giamnia : đó là điều luật cấm ; vì thế ai cũng thấy rõ 
bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết.41 Vậy 
mọi  người  chúc tụng Đức Chúa,  vì  Người là  thẩm 
phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều 
bí ẩn.42 Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch 
tội lỗi đã phạm. Vị anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn 
quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền 
những việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết 
chết.43 Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan 
tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội ; 
ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng 
người chết sẽ sống lại.44 Thực thế, nếu ông không hy 
vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, 
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thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và 
ngu xuẩn.45 Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất 
tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh 
thần đạo đức.46 Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế 
đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát 
khỏi tội lỗi.
 
Xướng đáp x. 2 Mcb 12,45.46
X Ai giữ được tinh thần đạo đức khi nhắm mắt lìa đời 
* Sẽ được một phần thưởng vô cùng quý giá.
Đ Cầu nguyện cho kẻ chết được thứ tha tội lỗi quả là 
việc thánh thiện và tốt lành. Ai làm như vậy *
 
Bài đọc 2 
Cầu nguyện cho người quá cố là một ý tưởng lành 
thánh 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô,  giám  mục 
Nadien. 

Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến ? Một mầu 
nhiệm mới đang bao trùm trên tôi. Mầu nhiệm gì ? 
Tôi vừa bé nhỏ, lại vừa to lớn ; vừa tầm thường, laị 
vừa cao cả ; vừa phải chết, lại vừa bất tử ; vẫn ở dưới 
đất mà đã thuộc về trời. Tôi cần được mai táng với 
Đức Kitô, rồi chỗi dậy với Đức Kitô, đồng thừa tự với 
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Đức Kitô, trở nên con Thiên Chúa và thậm chí còn trở 
thành chính Thiên Chúa nữa.

Đây là điều mầu nhiệm lớn lao kia cho chúng ta thấy. 
Đây là điều Thiên Chúa chỉ dạy chúng ta : Vì chúng 
ta,  Người  đã  nhận  lấy  nhân  tính  mà  trở  nên  khó 
nghèo, hầu nâng xác thịt sa ngã lên, lấy lại hình ảnh 
ban đầu, tái tạo chúng ta, để tất cả chúng ta nên một 
trong Đức Kitô. Nơi mọi người chúng ta, Đức Kitô đã 
hoàn toàn trở nên tất cả những gì làm nên bản thân 
Người, để chúng ta không còn là nam hay nữ, man di 
hay mọi rợ, nô lệ hay tự do  Đó chẳng qua là những 
đặc điểm, những dị biệt nơi thân xác  Chúng ta mang 
nơi mình cùng một dấu ấn duy nhất của Thiên Chúa. 
Chính do Người và vì Người mà chúng ta được tạo 
dựng. Chúng ta được Người hình thành và ghi dấu, 
nên chỉ nhờ Người mà kẻ khác nhận ra chúng ta. 

Ước  chi  nhờ  lòng  nhân  hậu  rất  lớn  lao  của  Thiên 
Chúa, chúng ta trông mong được nên làm sao thì sẽ 
được như vậy. Người đòi hỏi ít, nhưng rộng ban thật 
nhiều, cả đời này lẫn đời sau, cho những ai thành tâm 
yêu mến Người. Họ là những kẻ vì yêu mến và cậy 
trông Người mà chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, 
cảm tạ về tất cả. 
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Ôi, lạy Chúa muôn loài, lạy Đấng đã tác tạo vạn vật, 
nhất là đã tác tạo nên xác đất vật hèn này. Ôi Thiên 
Chúa là Cha và là Đấng cai quản loài người Chúa đã 
dựng nên ! Ôi, lạy Đấng nắm quyền sinh tử, Đấng gìn 
giữ linh hồn và thi ân giáng phúc xuống cho chúng 
con. Ôi, lạy Đấng làm nên mọi sự, Đấng còn đang 
nhờ Ngôi  Lời  mà biến đổi  mọi  sự đúng thời  đúng 
buổi một cách tài tình, như chính Chúa từng đã biến 
đổi theo lẽ khôn ngoan và tài quản trị siêu phàm của 
Chúa. Giờ đây xin Chúa đón nhận anh Xêxariô, người 
đầu tiên trong chúng con đã ra đi. 

Đến thời thuận tiện, xin Chúa cũng đón nhận chúng 
con. Chúa là Đấng vẫn điều khiển cuộc sống nơi xác 
phàm của chúng con bao lâu cuộc sống ấy còn có lợi. 
Xin đón nhận chúng con khi chúng con đã vì kính sợ 
Chúa mà chuẩn bị sẵn sàng chứ không lo lắng bối rối, 
cũng không quay lưng lại trong ngày cuối đời để bị 
lôi đi, dứt ra khỏi đời này một cách miễn cưỡng như 
thường thấy nơi những kẻ nô lệ cho thế gian xác thịt. 
Trái lại, xin đón nhận chúng con khi chúng con đang 
mau  mắn  hăng  say  tiến  về  cuộc  sống  hạnh  phúc 
trường cửu, tức là cuộc sống trong Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng con, Đấng hiển vinh muôn thuở muôn 
đời. Amen.
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Xướng đáp 
X Lạy Đức Kitô là Chúa và Thiên Chúa chúng con, 
xin đón nhận những anh chị em chúng con đã qua 
đời, vì Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc họ.
* Xin nhớ lại rằng chúng con chỉ là thân cát bụi, và 
phàm nhân chẳng khác chi cỏ nội hoa đồng.
Đ Chúa  là  Đấng  từ  bi  nhân  hậu  và  giàu  lòng  xót 
thương. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 (1 Mcb 9,1-22)

Ông Giuđa tử trận 
Với  nét  tinh  khôi  của  bậc  anh  hùng  đấu  tranh  để  
trung thành với Giao Ước, ông Giuđa đã nêu gương  
can đảm đến hơi thở cuối cùng. Như trường hợp của  
bao chứng nhân khác của Thiên Chúa, cuộc đời ông  
đã kết thúc trong thất bại. Nhưng lễ hy sinh cúa ông  
sẽ khơi nguồn cho một sức sống mới.

Lời Chúa trong sách Macabê quyển 1. 

1  Nhưng khi  nghe  tin  tướng Nicano  cùng với  đạo 
quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Đêmêtriô lại 
quyết định cử tướng Bắckhiđê và Ankimô cùng với 
đạo quân tinh  nhuệ nhất  đi  tới  Giuđa.2  Chúng lên 
đường đi tới Galilê và đóng trại gần Maixalốt thuộc 
miền Ácbêlê. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết 
hại nhiều người.3 Tháng thứ nhất năm một trăm năm 
mươi hai, chúng đóng trại gần Giêrusalem.4 Rồi lại 
cùng với hai mươi ngàn bộ binh và hai ngàn kỵ binh 
đi tới Bêrêa.

5 Bấy giờ ông Giuđa đang đóng trại ở Êlaxa, có ba 
ngàn quân tinh nhuệ cùng ở với ông.6 Khi thấy địch 
vừa đông vừa mạnh, quân của ông Giuđa rất sợ hãi ; 
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nhiều người  bỏ doanh trại  trốn đi,  chỉ  còn lại  tám 
trăm quân.7 Ông Giuđa thấy đoàn quân của mình tán 
loạn  lúc  sắp phải  giao  tranh  ;  lòng  ông  tan  nát  vì 
không còn thời giờ để tập hợp họ.8 Dù nao núng, ông 
vẫn  nói  với  những  người  ở  lại  :  "Đứng  lên  nào  ! 
Chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù ; may ra có 
thể đương đầu với chúng !"9 Nhưng họ ngăn ông và 
nói : "Lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là 
cứu lấy mạng mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng với cả 
các anh em chúng ta quay trở lại và giao chiến chống 
lại chúng, vì hiện nay chúng ta quá ít !"10 Ông Giuđa 
trả lời : "Chạy trốn chúng ư ! Không đời nào tôi làm 
điều ấy. Nếu giờ của chúng ta đã điểm, thì vì anh em 
chúng ta,  chúng ta sẽ chết  anh hùng. Đừng làm gì 
phương hại đến thanh danh của chúng ta." 

11 Đạo quân đối phương rời doanh trại và dừng lại để 
nghênh chiến. Kỵ binh chia thành hai đoàn ; những 
người bắn ná bắn nỏ đi trước, cùng với quân xung 
phong  gồm  toàn  những  người  thiện  chiến.12 
Bắckhiđê ở bên cánh hữu. Quân sĩ hàng hàng lớp lớp 
từ hai phía tiến lên theo tiếng kèn ; cả quân của ông 
Giuđa cũng thổi kèn.13 Đất rung chuyển vì tiếng hò 
la của các đạo quân. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng 
sớm và kéo dài mãi đến tối. 



MỤC LỤC

14 Khi ông Giuđa nhận thấy Bắckhiđê và lực lượng 
hùng mạnh của quân địch tập trung ở phía bên hữu, 
thì  tất cả những người quả cảm đều quy tụ lại  bên 
ông,15 và họ đập tan cánh quân phía  bên hữu của 
địch. Họ đuổi theo chúng cho đến tận núi Adara.16 
Cánh quân bên tả thấy cánh quân bên hữu bị đánh tan, 
liền quay trở lại bám sát ông Giuđa và phe ông mà 
đánh tập hậu.17 Cuộc giao tranh diễn ra thật  là  ác 
liệt ; đôi bên đều có nhiều người bị thương vong.18 
Cả ông Giuđa cũng tử trận ; còn những người khác thì 
bỏ chạy. 

19  Ông  Giônathan  và  ông  Simôn  đưa  thi  hài  ông 
Giuđa là anh em của họ, về mai táng trong phần mộ 
của tổ tiên ở Môđin.20 Toàn dân Ítraen khóc thương 
ông và tổ chức tang lễ trọng thể ; họ để tang nhiều 
ngày và khóc rằng :21 "Than ôi, người anh hùng giải 
thoát Ítraen nay ngã gục."

22 Còn những chuyện khác liên quan đến ông Giuđa, 
đến các cuộc giao tranh, các chiến công của ông và 
các việc vĩ đại ông đã thực hiện, đã không được viết 
lại vì quá nhiều !
 
Xướng đáp x. 1 Mcb 4,8.9.10.9
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X Anh em đừng sợ hãi khi bị quân thù tấn công. Hãy 
nhớ lại tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế 
nào.
* Vậy bây giờ, chúng ta hãy kêu lên Chúa Trời là 
Thiên Chúa chúng ta và Người sẽ thương đến chúng 
ta.
Đ Hãy nhớ lại  bao việc lạ  Chúa làm tại  Biển Đỏ, 
chống lại vua Pharaô cùng binh tướng. "‘
 
Bài đọc 2 
Chúng tôi mang nơi thân mình cuộc thương khó 
của Đức Kitô 
Trích khảo luận của thánh Ambrôsiô, giám mục, về 
khía cạnh tốt lành của sự chết.

Thánh Phaolô tông đồ nói : Thế gian đã bị đóng đinh 
vào thập giá với tôi, và tôi đối với thế gian. Sau đó, để 
chúng ta biết rằng sống trên cõi đời này, người ta phải 
chết,  nhưng  cũng  có  cái  chết  tốt  lành,  thánh  nhân 
khuyên chúng ta hãy mang trong thân mình sự chết 
của Đức Giêsu ; vì ai có sự chết của Đức Giêsu nơi 
mình, thì cũng có sự sống của Đức Giêsu nơi thân xác 
mình nữa. 

Vậy, ước gì sự chết hoạt động trong chúng ta để sự 
sống cũng hoạt động nữa. Có chết mới được sống tốt 
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đẹp, nghĩa là có chiến thắng mới được sống tốt đẹp. 
Chúng ta  chỉ  được sống tốt  đẹp khi  cuộc chiến đã 
ngừng hẳn, khi luật xác thịt không còn chống lại luật 
tinh thần nữa, khi không còn một cuộc đối đầu nào 
nữa với thân xác phải chết của chúng ta, và nơi thân 
xác phải chết này chỉ còn chiến thắng thôi. Chính tôi 
cũng  không biết  sự  chết  ấy  có  mạnh  hơn sự  sống 
không. Chắc một điều là tôi xúc động trước lời đầy 
thế giá của thánh Phaolô tông đồ : Sự chết hoạt động 
nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Cái 
chết của một người duy nhất đem lại sự sống cho biết 
bao dân tộc ! Vì thế, thánh Phaolô dạy những ai đang 
sống trên đời này hãy ước ao được chết như vậy, để 
cái chết của Đức Kitô rực sáng lên nơi thân xác chúng 
ta.  Đó là  cái  chết  hồng phúc khiến con người  bên 
ngoài của chúng ta tiêu tan đi và con người bên trong 
được đổi mới, ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất bị phá 
huỷ và ngôi nhà trên trời mở rộng cửa đón chúng ta. 

Ai từ khước không chịu hiệp thông với xác thịt này, 
ai cởi bỏ những xiềng xích trói buộc, người ấy được 
coi như đã chết. Chúa đã nói với bạn về những xiềng 
xích đó qua lời ngôn sứ Isaia : Mở xiềng xích bạo tàn, 
tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp 
bức, đập tan mọi gông cùm. Chúa đã cam lòng chịu 
chết để chấm dứt tội lỗi ; muốn cho cái chết không 
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phải là giới hạn cuối cùng của con người, Chúa đã 
cho kẻ chết sống lại. Như vậy, nhờ cái chết mà tội lỗi 
bị huỷ diệt, và nhờ sự sống mà con người tồn tại mãi. 
Bởi đó, chết là cửa ngõ mọi người phải đi qua. Bạn 
phải kiên trì mà đi qua : đi từ mục nát qua bất hoại, từ 
thân phận phải chết qua tình trạng bất tử, từ hỗn loạn 
qua an bình. Vậy bạn đừng nao núng khi nghe nói đến 
cái  chết,  nhưng hãy vui  mừng vì  những lợi  ích do 
cuộc vượt qua lành thánh đem lại. Bởi vì, chết là gì 
nếu không phải là chôn vùi thói hư và làm nẩy sinh 
nhân đức ? Do đó có câu : Ước chi tôi được chết cái 
chết của người công chính, nghĩa là cùng được mai 
táng với họ để cởi bỏ tính hư tật xấu của mình, mặc 
lấy ân sủng Chúa ban cho họ, những người đã từng 
mang trong linh hồn và thân xác mình cuộc thương 
khó Đức Kitô.
 
Xướng đáp 2 Tm 2,11-12 ; Hc 1,23
X Đây là lời đáng tin cậy : Nếu ta cùng chết với Đức 
Kitô, ta sẽ được cùng sống với Người.
* Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với 
Người.
Đ Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng 
niềm vui sẽ bừng lên trong người ấy. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa 
mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng 
con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp 
ngã trên đường. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT 
Suốt thời gian ông Giuđa Macabê cầm vũ khí chống  
lại người bỏ đạo, và biết bao người Ítraen đổ máu  
đào làm chứng cho lòng tin, đã có cả một rừng văn  
chương mọc lên nhằm mục đích duy trì  lòng dũng  
cảm và kích thích các nguồn năng lực. Đặc biệt hơn  
cả, đãy là thời nở rộ của loại văn khải huyền Dothái.  
Khó  mà định  nghĩa  được  trong  một  vài  dòng,  tuy  
nhiên ta có thể xem đây như một cố gắng nhằm chọc  
thủng bức màn che các dự định thầm kín của Thiên  
Chúa trong tương lai gần và xa. Nội dung được diễn  
tả trong một ngôn ngữ huyền bí, nhưng về thực chất,  
đây chỉ là những hình ảnh truyền thống của các Ngôn  
sứ được dùng lại  dưới dạng phúng dụ. Cuối cùng,  
các hình ảnh này được trình bày như những lời sấm 
xa  xưa,  được  gán  cho  những  bậc  danh  nhân  của  
Thiên Chúa trong quá khứ. 

Đọc lại những biến cố được xem như đã xảy ra y hệt  
như đã được loan báo từ thuở xa xăm nào, người đọc  
được mời gọi vững tin vào những gì được báo trước  
cho thời gian sắp tới : Chẳng bao lâu nữa, thời thiên  
sai sẽ đến : người tín hữu bị bách hại được mời gọi  
chiến đấu đến cùng. 
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Sách Đanien phải được đọc trong hướng đó : Một  
người  Dothái  đầy  khôn  ngoan  sống  lưu  đày  ở  
Babylon, được trình bày như một người đang chiến  
đấu để giữ vững lòng trung thành với Lề Luật, giữa  
những  người  ngoại  giáo.  Chính  nhờ  Thiên  Chúa 
nâng đỡ mà người tín hữu kia đã làm cho các mưu đồ  
của các vua Canđê chống đạo phải thảm bại, dù cho  
họ quyền thế đến đâu. Khi cơ hội đến, người tín hữu  
này còn mở mắt cho vua thấy tương lai để nhờ đó mà 
hiểu được vương quốc của mình mỏng manh như thế  
nào. Cuối cùng, người đã được Thiên Chúa mặc khải  
về tương lai của dân tộc mình. 

Rõ ràng là sách Đanien có mục đích nâng đỡ tinh  
thần những người Dothái bị bách hại, thế nhưng sách  
này giữ nguyên tính thời sự trong suốt lịch sử cứu độ.  
Hội Thánh không ngừng chống lại quyền lực của sự  
dữ. Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa đã hứa sẽ để  
cho các tín hữu của Người trong mọi thời đại phải  
chịu thử thách.  Nhưng dưới cặp mắt đức tin,  cũng  
như đối với Chúa, ngàn năm ví tựa một ngày, và cho  
dù ta không biết ngày nào đi nữa, thì điều chắc chắn  
là ngày Đức Kitô trở lại vinh quang đã gần kề. Chính 
vì  tin chắc vào ngày Chúa trở lại  mà qua hết mọi  
thời,  chúng ta có được lý  do mạnh mẽ để kiên trì  
trong mọi công việc chúng ta làm nhằm xây dựng  
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trong chúng ta và trong thế giới triều đại của Thiên  
Chúa hằng sống.
 
Bài đọc 1 (Đn 1,1-21)
Sống giữa triều đình Babylon, các trẻ em Do Thái 
vẫn trung thành với Chúa 

Đối với người Dothái lưu đày ở Babylon hay bị bách  
hại ngay trong xứ ; kiêng những thức ăn ô uế là một  
trong  những  điều  trọng  yếu  nhưng  khó  giữ.  Tuy  
nhiên, nhờ ơn Chúa, Đanien và các bạn đã giữ được  
ngay tại triều đình vua ngoại đạo. Còn đối với người  
Kitô hữu không còn đặt niềm tin vào việc giữ luật, dù  
người ta có đòi hỏi mình điều gì đi nữa, thì thực hiện  
ý Chúa bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu là điều có  
thể được. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
1 Năm thứ ba, đời vua Giơhôgiakim cai trị xứ Giuđa, 
vua xứ Babylon là Nabucôđônôxo đến bao vây thành 
Giêrusalem.  2  Chúa  trao  vua  xứ  Giuđa  là 
Giơhôgiakim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa 
vào tay vua Nabucôđônôxo. Ông này mang những thứ 
ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sina và bỏ vào 
nhà kho của các thần. 
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3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là 
Átpơnát chọn trong số con cái Ítraen một vài đứa trẻ 
thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 
4 Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết 
tật,  diện  mạo  khôi  ngô,  đã  được  học  mọi  lẽ  khôn 
ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả 
năng  đứng  chầu  trong  điện  vua.  Ông  Átpơnát  còn 
phải  dạy cho chúng biết  chữ viết  và  tiếng nói  của 
người Canđê. 5 Nhà vua dành cho chúng khẩu phần 
hằng  ngày  trong  thức  ăn  rượu  uống  của  nhà  vua. 
Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn 
đó,  phải ra mắt  nhà vua.  6 Trong số các trẻ ấy có 
Đanien, Khanania, Misaên và Adaria là những người 
Giuđa. 7 Quan đứng đầu các thái giám đổi tên cho 
chúng  :  Đanien  thành  Bêntơsátxa,  Khanania  thành 
Sátrác,  Misaên  thành  Mêsác  và  Adaria  thành  Avết 
Nơgô. 

8 Phần Đanien, vì quyết tâm không để mình bị ô uế 
do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan 
cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Đanien 
được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 
Nhưng quan này nói với Đanien rằng : "Ta sợ đức 
vua ; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. 
Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn 
cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội 
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trước mặt vua." 11 Đanien thưa với người được quan 
đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Đanien, 
Khanania, Misaên và Adaria : 12 "Xin quan cứ thử 
các tôi  tớ của quan đây trong mười ngày :  cứ cho 
chúng tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt 
chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà 
vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ 
của quan như vậy." 14 Quan chấp nhận lời các cậu ấy 
xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan 
thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất 
cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. 16 Thế là 
quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu 
đi  và cứ cho ăn rau.  17 Bốn cậu bé này đều được 
Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa 
và lẽ khôn ngoan. Riêng Đanien còn được hiểu biết 
mọi thị kiến và điềm báo mộng. 

18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã 
truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra 
trước mặt vua Nabucôđônôxo. 19 Nhà vua nói chuyện 
với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào 
được như Đanien, Khanania, Misaên và Adaria. Thế 
là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 và khi vua hỏi 
các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và 
tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn 
tất cả các thầy phù thuỷ và pháp sư trong toàn vương 
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quốc. 21 Đanien ở lại đó cho đến năm thứ nhất triều 
vua Kyrô.
 
Xướng đáp x. Đn 1,17.20
X Họ được Chúa ban ơn hiểu nhiều biết rộng về tất cả 
chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan.
* Chúa cho lòng họ đầy tràn ơn thông hiểu.
Đ Khi vua hỏi họ về bất cứ điều gì cần đến sự khôn 
ngoan và tài trí, vua đều được thỏa lòng. *
 
Bài đọc 2 
Đức Kitô muốn cứu những gì hư hỏng 
Mở đầu bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai. 

Thưa anh em,  chúng ta  phải  nhìn nhận Đức Giêsu 
Kitô là Thiên Chúa, là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ 
chết,  và đừng coi  thường ơn cứu độ của chúng ta. 
Thật vậy, nếu chúng ta coi thường Đức Kitô, thì đó là 
vì  chúng ta tưởng rằng những gì chúng ta  sẽ nhận 
được chỉ nhỏ bé thôi. Ai nghe nói về những điều này 
mà cho là  những điều kém giá  trị  thì  mắc tội.  Và 
chúng ta cũng mắc tội khi không biết chúng ta được 
kêu gọi từ đâu, hay không biết Đức Kitô đã cam chịu 
đau khổ dường nào vì chúng ta. 
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Còn chúng ta, chúng ta sẽ đền đáp Người cách nào 
đây, sẽ dâng tặng hoa trái nào cho xứng với hoa trái 
Người đã ban tặng chúng ta  ? Nhưng chúng ta  nợ 
Người bao nhiêu ân huệ ?  Người đã rộng ban cho 
chúng ta  ánh sáng ;  như người  cha,  Người  đã  gọi 
chúng ta là con ; và lúc chúng ta hư hỏng, Người đã 
cứu vớt chúng ta. Thế thì  chúng ta sẽ lấy lời  ngợi 
khen nào mà dâng lại  Người hoặc lấy gì  mà tạ ơn 
Người, đáp đền cho cân xứng với những gì chúng ta 
đã nhận được ? Trí khôn mù tối, chúng ta đã tôn thờ 
gỗ đá, vàng bạc và đồng là những thứ con người làm 
ra, và suốt đời, chúng ta sống mà cũng chỉ như chết. 
Chúng ta bị bóng tối bủa vây và chỉ còn nhìn thấy 
đêm đen dày đặc, nhưng rồi khi Người muốn, chúng 
ta đã xa rời được đám mây che phủ chúng ta và lấy lại 
được đôi mắt. 

Vì Người đã thương xót chúng ta, đã động lòng trắc 
ẩn mà cứu độ chúng ta khi Người thấy chúng ta lầm 
lỡ nhiều và sắp bị tiêu vong, không còn trông được ai 
cứu  thoát  nữa,  nếu  không  trông  vào  chính  Người. 
Thực vậy, Người đã kêu gọi chúng ta khi  chưa có 
chúng ta,  và đã muốn chúng ta từ hư vô bước vào 
hiện hữu. 
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Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh 
con ; hãy bật tiếng reo hò, hỡi ai chưa một lần chuyển 
dạ,  vì  con của phụ nữ bị  bỏ rơi  thì  đông hơn con 
người phụ nữ có chồng . Câu reo mừng lên, hỡi người 
phụ nữ không sinh con có ý nói về chúng ta đó ; vì 
trước khi ban tặng con cái, Hội Thánh chúng ta còn 
son sẻ. Câu hãy bật tiếng reo hò, hỡi ai chưa một lần 
chuyển dạ có ý nói : chúng ta phải không ngừng sốt 
sắng  dâng  kinh  nguyện lên  Thiên  Chúa,  đừng mệt 
mỏi như sản phụ lâm bồn. Và câu con của phụ nữ bị 
bỏ rơi thì đông hơn con người phụ nữ có chồng muốn 
nói rằng : chúng ta là dân từng được coi như bị bỏ rơi 
mà mồ côi Thiên Chúa, nhưng bây giờ chúng ta tin, 
nên chúng ta nên đông đảo hơn những kẻ vẫn được 
coi là có Thiên Chúa. 

Kinh Thánh còn nói : Tôi không đến để kêu gọi người 
công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, nghĩa là : 
Đức Kitô phải cứu vớt những người hư hỏng. Chống 
đỡ những gì đang sụp đổ chứ không phải những gì 
đang đứng vững, đó quả là một công trình lớn lao kỳ 
diệu.  Như  thế,  Đức  Kitô  đã  muốn  cứu  vớt  những 
người  hư  hỏng  và  đã  cứu  vớt  muôn  người.  Chính 
Người đến và kêu gọi chúng ta khi chúng ta đã hư 
hỏng.
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Xướng đáp 1 Tx 5,9.10 ; Cl 1,13
X Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu 
cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta,
* để chúng ta được cùng sống với Người.
Đ Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực 
tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái *
 
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
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Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 (Đn 2,26-47)

Pho tượng kỳ quái 
Nhìn qua các diễn biến lịch sử, ta thấy một loạt đế  
quốc dẫn đến ách thống trị của Hylạp, cứng như sắt,  
nhưng mỏng manh vì  chia rẽ.  Rồi sẽ đến triều đại  
vĩnh cửu của Đấng Thiên Sai, vương quốc Người sẽ  
trải rộng khắp cùng thế giới. Ta phải vừa kiên trì chờ  
đợi, vừa cương quyết chống lại sự dữ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
26 Nhà vua đáp và nói với ông Đanien, cũng gọi là 
Bêntơsátxa  :  "Liệu  ngươi  có  thể  cho  ta  biết  giấc 
chiêm bao ta đã thấy và ý nghĩa giấc chiêm bao ấy 
không ? " 27 Ông Đanien đáp lời vua và nói : "Điều 
bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các 
pháp sư, các thầy phù thuỷ và các thầy bói không thể 
nào trình bày cho đức vua được. 28 Nhưng có Đức 
Chúa Trời là Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, 
chính Người cho đức vua Nabucôđônôxo biết điều gì 
sẽ xảy ra sau này. Đang khi nằm trên giường, ngài đã 
chiêm bao và thấy trong đầu như thế này : 

29 Tâu đức vua, khi nằm trên giường, ngài đã để trí 
suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này ; và Đấng mặc 
khải các điều bí nhiệm đã cho ngài biết điều gì sẽ xảy 
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ra.30  Còn  thần  đây,  dù  chẳng  thông  thái  hơn  ai, 
nhưng điều bí nhiệm này đã được mặc khải cho thần, 
để thần trình bày cho đức vua lời giải nghĩa, ngõ hầu 
đức vua biết những ý nghĩ trong lòng đức vua. 

31 Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc 
chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng, một pho 
tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, 
coi thật dễ sợ. 32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, 
ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi 
bằng đồng, 33 hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân 
nửa sắt nửa sành. 34 Ngài đang mải nhìn thì bỗng có 
một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng 
tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa 
sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. 35 Bấy giờ tất cả 
cùng vỡ tan : cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống 
như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi 
không  để  lại  dấu  vết  gì.  Còn  tảng  đá  làm vỡ  pho 
tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt 
đất. 36 Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì 
xin tâu trước bệ hạ. 37 Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, 
Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền 
hành, thế lực và vinh quang. 38 Con cái loài người, 
thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở 
đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt 
ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là 
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ngài  vậy.  39  Sau  triều  đại  ngài,  sẽ  xuất  hiện  một 
vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc 
thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị  cả 
mặt  đất.  40 Còn vương quốc thứ tư vững như sắt. 
Cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc 
đó  khác nào sắt phá vỡ  cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ 
tất cả. 41 Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy 
nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ 
bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, 
vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. 42 Các ngón chân 
phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc 
nửa mạnh nửa yếu. 43 Việc ngài thấy sắt pha với đất 
sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc 
pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, 
cũng  như  sắt  không  hoà  lẫn  được  với  đất  sét.  44 
Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một 
vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc 
ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập 
tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn 
đời nó sẽ đứng vững ; 45 cũng như ngài đã thấy tảng 
đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới, 
tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. 
Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ 
xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế và ý 
nghĩa chắc chắn là như vậy." 
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46 Bấy giờ vua Nabucôđônôxo sấp mình phủ phục 
trước mặt  ông Đanien  rồi  truyền dâng lễ  phẩm và 
hương thơm cho ông. 47 Vua đáp lời ông Đanien và 
nói : "Thiên Chúa của ngươi quả là Thần các thần, là 
Chúa Tể các vua, và là Đấng mặc khải những điều bí 
ẩn ; nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này."

Xướng đáp Đn 2,44 ; x. Lc 20,17.18
x Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ 
bị tiêu diệt, vương quốc ấy sẽ đập tan và tiêu diệt hết 
mọi vương quốc khác.
*  Còn vương quốc  của  Thiên  Chúa  sẽ  đứng  vững 
muôn đời.
Đ Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc 
tường ; ai ngã xuống đá này, sẽ tan xương nát thịt. *
 
Bài đọc 2 
Hãy lấy việc làm mà tuyên xưng Thiên Chúa 

Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Chúa đã tỏ  lòng thương xót  chúng ta  chừng nào ! 
Trước hết, chúng ta là người sống, nên không tế lễ, 
càng không thờ lạy những thần linh đã chết, nhưng 
thờ  Đức  Kitô,  chúng ta  đã  nhận biết  Chúa Cha  là 
Đấng chân thật. Nhờ nhận thức nào mà chúng ta đến 
được với Chúa Cha, nếu không phải là nhận thức đã 
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khiến chúng ta không chối bỏ Đức Kitô, Đấng giúp 
chúng ta nhận biết Chúa Cha ? Chính Đức Kitô đã nói 
: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì 
Thầy cũng tuyên bố nhận người  ấy trước mặt  Cha 
Thầy.  Đó  là  phần  thưởng  dành  cho  chúng  ta  nếu 
chúng ta tuyên xưng Người, Đấng đã cứu chúng ta. 
Nhưng tuyên xưng Người bằng cách nào ? Thưa bằng 
cách thi hành những điều Người dạy và không khinh 
rẻ mệnh lệnh Người truyền, tôn kính Người không chỉ 
ngoài  miệng,  nhưng  hết  tâm  hồn  và  hết  trí  khôn. 
Trong sách Isaia, Thiên Chúa phán : Dân này chỉ tôn 
kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta 
lắm. 

Vậy đừng chỉ gọi Người là Chúa mà thôi, vì như vậy 
chưa đủ để được cứu thoát.  Thực vậy, Người nói : 
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! 
Lạy Chúa !”  là  được cứu độ đâu,  nhưng chỉ ai  thi 
hành ý muốn của Cha Thầy.  Vì  thế,  thưa anh em, 
chúng ta hãy lấy việc làm mà tuyên xưng Người : yêu 
mến  nhau,  không  ngoại  tình,  không  nói  xấu  nhau, 
không ganh tỵ, nhưng sống tiết độ, biết xót thương và 
cư xử nhân ái.  Chúng ta phải thông cảm với nhau, 
đừng tham lam tiền bạc. Chúng ta hãy lấy những việc 
như thế mà tuyên xưng Người chứ đừng làm ngược 
lại. Chúng ta đừng sợ người ta, nhưng hãy sợ Thiên 
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Chúa, nếu không thì Chúa đã nói với anh em rồi : Cho 
dù các người có tụ tập lại trong vòng tay âu yếm của 
Ta, Ta vẫn xua đuổi các ngươi, vẫn nói với các ngươi 
rằng : Xéo đi cho khuất mắt Ta, Ta không biết các 
ngươi từ đâu đến, hỡi bọn làm điều gian ác ! 

Vì thế, anh em thân mến, chúng ta hãy chiến đấu, hãy 
ý thức rằng chúng ta đã lâm chiến. Nhiều người chiến 
đấu để đạt được những gì mau hư nát, nhưng đâu phải 
ai cũng đoạt vòng hoa chiến thắng. Chỉ có những ai 
chịu cực và chiến đấu can trường mới đoạt được thôi. 
Còn chúng ta, hãy chiến đấu thế nào để ai cũng được 
vòng hoa chiến thắng. Hãy chạy tới, hãy chiến đấu 
trong cuộc chiến dành lấy  những gì  không hư nát. 
Chúng ta hãy ra khơi thật đông đảo và tham gia cuộc 
chiến  để  đoạt  được  vòng  hoa  thắng  trận.  Và  nếu 
chúng ta không thể đội vòng hoa tất cả, thì ít là cũng 
gần được. Chúng ta nên biết : ai tham gia cuộc đấu 
nhằm đoạt được những giải thưởng mau qua mà bị 
bắt gặp đang vi phạm luật đấu, người đó bị đem ra 
đánh đòn và bị loại khỏi đấu trường. 

Anh em thấy sao ? Trong cuộc chiến đấu dành phần 
thưởng không hư nát, kẻ nào vi phạm luật đấu sẽ phải 
chịu những gì ? Những ai không bảo toàn ấn tín đã 
lãnh nhận khi chịu phép thánh tẩy, có lời chép về họ 
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như sau :  Giòi bọ rút rỉa  chúng sẽ không chết,  lửa 
thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê 
tởm cho mọi xác phàm. 
 
Xướng đáp 1 Tx 1,9-10 ; 1 Ga 2,28
X Anh em đã quay về để phụng sự Thiên Chúa hằng 
sống là Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ 
trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho chỗi 
dậy từ cõi chết, ấy là Đức Giêsu,
* Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
Đ Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, 
anh em hãy ở lại trong Người để khi Người xuất hiện, 
chúng ta được mạnh dạn, chứ không xấu hổ, trong 
ngày Người quang lâm. Người là *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 Đn 3,8-12.19-23.24-30

Người Do Thái bị tố cáo và kết án 
Tất cả thái độ của các vị tử đạo của hết mọi thời  
được tóm tắt một cách tuyệt diệu trong câu chuyện ba  
thiếu niên sau đây : vì tin Chúa có quyền giải thoát,  
nên người tín hữu gắn bó không điều kiện với Lề Luật  
của Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
8 Bấy giờ có những người Canđê đến tố cáo người 
Dothái.9 Họ tâu vua Nabucôđônôxo : "Đức vua vạn 
tuế !10 Chính đức vua đã truyền rằng khi nghe tiếng 
tù  và,  tiếng sáo,  tiếng đàn giây,  đàn sắt,  đàn cầm, 
tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, mọi người phải sấp mình 
thờ lạy pho tượng vàng,11 và kẻ nào không sấp mình 
thờ  lạy  sẽ  bị  ném vào  đống  lửa  đang  cháy  phừng 
phực.12 Vậy mà có mấy người Dothái đức vua đã đặt 
lên trông coi tỉnh Babylon là Sátrác, Mêsác và Avết 
Nơgô, tâu đức vua, mấy người này đã không để tâm 
đến ngài, chúng không phụng sự các thần của ngài, 
cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng."13 
Bấy  giờ  vua  Nabucôđônôxo  thịnh  nộ  truyền  điệu 
Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô tới. Họ liền điệu những 
người này ra trước mặt  vua.14 Vua Nabucôđônôxo 
cất  tiếng nói với họ :  "Này Sátrác,  Mêsác và Avết 
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Nơgô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và 
không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng lên, có đúng 
như vậy  không ?15 Bây  giờ  khi  nghe tiếng  tù  và, 
tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn 
và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình 
thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi 
không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò 
lửa đang cháy phừng phực,  liệu có Thiên Chúa nào 
cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng ?"

16  Sátrác,  Mêsác  và  Avết  Nơgô  trả  lời  vua 
Nabucôđônôxo rằng : "Chúng tôi  không cần trả lời 
ngài về chuyện này.17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ 
có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu 
chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi 
tay ngài.18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức 
vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các 
thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng 
ngài đã dựng !"

19 Bấy giờ vua Nabucôđônôxo đổi sắc mặt, nổi cơn 
lôi  đình với Sátrác,  Mêsác và Avết Nơgô. Vua lên 
tiếng truyền đốt  lò lửa mạnh hơn mọi khi  gấp bảy 
lần.20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng 
nhất  trong quân đội  của  vua trói  Sátrác,  Mêsác  và 
Avết Nơgô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng 
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phực.21 Bấy giờ những người này bị trói lại, vẫn mặc 
nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, giày dép và bị 
quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực.22 Lệnh vua 
thúc bách,  lửa bốc quá cao nên  ngọn lửa giết  chết 
chính những người đem Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô 
lên miệng lò.23 Còn ba người ấy là Sátrác, Mêsác và 
Avết Nơgô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, 
mình vẫn bị trói. 

24 Vua Nabucôđônôxo ngạc nhiên đứng bật dậy và 
cất tiếng nói với các quan cố vấn : "Chẳng phải chúng 
ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao ? " Họ đáp 
rằng : "Tâu đức vua, đúng thế ! "25 Vua cất  tiếng 
nói : "Nhưng ta  thấy có bốn người đang tự do đi lại 
trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người 
thứ tư giống như con của thần minh."26 Bấy giờ vua 
Nabucôđônôxo tới gần cửa lò đang cháy phừng phực, 
vua lên tiếng nói : "Hỡi Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô 
là tôi tớ của Thiên Chúa Tối Cao, hãy bước ra và tới 
đây." Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô liền bước ra khỏi 
lò lửa.27 Các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn và các 
cận thần của nhà vua xúm lại xem những người này, 
thấy lửa không làm gì được thân thể họ, sợi tóc trên 
đầu họ cũng không bị cháy sém, áo xống không hư 
hại, thậm chí mùi lửa cũng không bám vào họ.28 Vua 
Nabucôđônôxo cất tiếng nói : "Chúc tụng Thiên Chúa 
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của Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô, Người đã sai thiên 
sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã 
tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh 
tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào 
khác ngoài Thiên Chúa của họ.29 Vậy ta truyền rằng 
bất  cứ người  nào thuộc bất  cứ  dân tộc,  giống nòi, 
ngôn ngữ nào dám nói điều gì sai  quấy, phạm đến 
Thiên Chúa của Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô, sẽ bị 
xử lăng trì  (xẻo trăm miếng),  và  nhà  chúng sẽ  trở 
thành đống bùn, bởi vì không có thần nào khác có thể 
cứu được như thế."30 Rồi vua thăng chức cho Sátrác, 
Mêsác và Avết Nơgô trong tỉnh Babylon.
 
Bài đọc 2 
Lòng sám hối chân thành 
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.

Bao lâu còn sống ở trần gian, chúng ta hãy ăn năn 
sám hối. Chúng ta chỉ là nắm đất sét trong tay người 
thợ gốm. Đang khi nắn bình, những chỗ nào méo mó 
hay  sứt  mẻ,  thì  người  thợ  gốm  còn  sửa  lại  được. 
Nhưng khi đã đưa vào lò nung rồi, thì anh không còn 
sửa chữa gì được nữa. Chúng ta cũng thế, bao lâu còn 
ở trần gian, khi còn thời gian sám hối, chúng ta hãy 
hết lòng sám hối về các tội lỗi đã phạm trong thân xác 
này, để chúng ta được Thiên Chúa cứu thoát. 
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Vì sau khi đã ra khỏi trần gian,thì ở cuộc sống bên 
kia, chúng ta không thể thú tội hay sám hối được nữa. 
Vì vậy, thưa anh em,  khi chúng ta làm theo ý Chúa 
Cha, giữ mình trong sạch và tuân giữ mệnh lệnh của 
Chúa,  chúng  ta  sẽ  được  sống  đời  đời.  Trong  Tin 
Mừng, Chúa nói : Nếu anh em không trung tín trong 
việc nhỏ, thì ai sẽ giao phó việc lớn cho anh em ? 
Thầy bảo cho anh em biết : ai trung tín trong việc rất 
nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Điều này, có 
nghĩa là anh em hãy giữ mình cho trong sạch ; và ấn 
tín anh em đã nhận lãnh khi chịu phép thánh tẩy, anh 
em hãy giữ cho tinh tuyền, để chúng ta được sống đời 
đời. 

Đừng ai  trong anh em nói  rằng :  Thân xác này sẽ 
không bị xét xử và không sống lại. Hãy biết rằng : 
anh em được cứu độ, được đón nhận ánh sáng thiêng 
liêng trong tình trạng nào, nếu không phải là đang lúc 
còn sống trong thân xác ? Vì vậy, anh em phải gìn giữ 
thân  xác  của  mình  như  đền  thờ  của  Thiên  Chúa. 
Trong thân xác này, anh em đã được Thiên Chúa mời 
gọi, thì cũng trong thân xác này, anh em sẽ đến trình 
diện Chúa. Chúa Kitô, Đấng cứu thoát chúng ta, từ 
ban đầu vốn dĩ là Đấng vô hình, nhưng đã trở nên 
người phàm mà kêu gọi chúng ta, thì cũng trong thân 
xác này, chúng ta sẽ lãnh nhận được phần thưởng. 
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Vì thế, chúng ta hãy thương yêu nhau, để tất cả chúng 
ta cũng được gia nhập vương quốc của Chúa. Bao lâu 
còn thời gian để được chữa lành, chúng ta hãy đến với 
vị lương y là Thiên Chúa, và đền đáp lại việc Người 
đã làm cho ta. Nhưng đền đáp bằng cách nào ? Thưa 
bằng lòng sám hối chân thành. Bởi vì Chúa biết trước 
tất cả, Người thấu suốt mọi sự trong tâm hồn chúng 
ta.  Vậy  chúng  ta  hãy  dâng  lên  Người  lời  ca  tụng, 
không phải chỉ ở ngoài môi, nhưng tận đáy lòng, để 
Người nhận chúng ta làm con cái. Vì Chúa đã nói : 
Anh em tôi chính là những ai thi hành thánh ý Cha 
tôi.
 
Xướng đáp Ed 18,31.32 ; 2 Pr 3,9
X Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch của 
các ngươi ; hãy tạo cho mình một trái tim mới và một 
thần khí mới.
* Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết ; 
hãy trở lại và hãy sống, sấm ngôn của Đức Chúa.
Đ  Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không 
muốn cho ai  phải  diệt  vong,  nhưng muốn cho mọi 
người ăn năn hối cải. *
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Đn 5,12.59.13-17.25 – 6,1

Bữa tiệc của vua Bensátxa 
Những kẻ quyền thế ở đời này có thể xem thường của  
thánh và chống đạo. Đối với Thiên Chúa, số phận  
của họ đã được an bài. Có thể chỉ là mai kia thôi, họ  
sẽ không còn nữa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
5 1 Vua Bênsátxa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại 
thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu.2 
Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén 
bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nabucôđônôxo đã 
lấy ở đền thờ Giêrusalem. Vua Bênsátxa định dùng 
những ly chén này để uống rượu cùng với các đại 
thần,  cung  phi  và  cung  nữ.  5  Ngay  lúc  ấy,  những 
ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi 
của hoàng cung ở phía sau trụ đèn.  Vua nhìn thấy 
phần bàn tay đang viết.6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, 
tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm 
cập.7 Vua lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các 
nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi vua ngỏ lời với các 
nhà thông thái Babylon rằng : "Phàm ai đọc nổi hàng 
chữ ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặc 
cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ ; người ấy sẽ 
là nhân vật thứ ba trong vương quốc."8 Lúc đó, tất cả 



MỤC LỤC

các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng 
đọc được hàng chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho 
vua hiểu.9 Bấy giờ vua Bênsátxa hết sức bàng hoàng, 
mặt vua biến sắc. Các đại thần cũng hốt hoảng. 

13 Bấy giờ ông Đanien được dẫn vào chầu vua. Vua 
ngỏ lời với ông rằng : "Ngươi có phải là Đanien, một 
người trong nhóm Giuđa đi lưu đày mà phụ vương ta 
đã đưa từ Giuđa về không ?14 Ta đã nghe đồn rằng 
thần  khí  của  các  bậc  thần  minh  ở  nơi  ngươi,  nên 
ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan 
xuất chúng.15 Người ta đã dẫn các nhà thông thái và 
pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta ; 
nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa.16 Còn 
về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và 
tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích 
được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm 
bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật 
thứ ba trong vương quốc." 

17 Bấy giờ ông Đanien lên tiếng nói trước mặt vua : 
"Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài ; quà 
vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ 
kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 25 Đây là 
những  chữ  đã  được  viết  ra  :  MƠNÊ,  MƠNÊ, 
TƠKÊN,  PÁCXIN  ;26  và  đây  là  lời  giải  thích  : 
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MƠNÊ  có nghĩa là đếm  : Thiên Chúa đã đếm và 
chấm dứt những ngày của triều đại ngài ;27 TƠKÊN 
có nghĩa là cân  : ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy 
là  không đủ ;28 PƠRẾT  có nghĩa là  phân chia  : 
vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các 
dân Mêđi và Batư." 

29  Bấy  giờ  vua  Bênsátxa  truyền  mặc  cẩm bào  đỏ 
thẫm cho ông Đanien, đeo vòng vàng vào cổ ông và 
tuyên bố rằng, trong vương quốc, ông là nhân vật thứ 
ba. 30 Ngay đêm ấy, Bênsátxa, vua dân Canđê, bị giết 
chết. 
6 1 Sau đó, ông Đariô, người Mêđi, lên ngôi vua năm 
sáu mươi hai tuổi.
 
Xướng đáp Tv 74 (75),6.8.9; Kh 16,2.9.19
X Chớ dương oai ngạo nghễ với Trời, vì chỉ Thiên 
Chúa mới là thẩm phán, Chúa hạ bệ ngườì này, cất 
nhắc kẻ kia.
* Này tay Chúa cầm chén rượu, rót cho bọn gian ác 
trên đời, tất cả đều phải uống.
Đ Ai thờ Con Thú và lạy tượng nó, thì sẽ phải uống 
chén rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Hãy vững lòng trông cậy 
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Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.

Anh em thân  mến,  chúng  ta  hãy  thi  hành  thánh  ý 
Chúa Cha ; Người kêu gọi chúng ta để chúng ta sống 
và nhiệt thành hơn trên đường nhân đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ nết xấu, là đầu mối gây ra mọi tội lỗi. Hãy xa 
tránh thói vô đạo để khỏi bị sự dữ tấn công. Bởi vì 
nếu chúng ta chuyên chăm làm điều lành, chúng ta sẽ 
luôn được bình an. Do đó, loài người không thể được 
bình an nếu họ sống mà cứ sợ người phàm hơn là sợ 
Chúa, và ham mê lạc thú đời này hơn là hạnh phúc 
Chúa hứa ban ở đời sau. Quả vậy, họ không biết rằng 
lạc thú ở đời này kéo theo bao điều day dứt, còn hạnh 
phúc Chúa hứa ban ở đời sau thì đem lại bao nỗi hân 
hoan. Và nếu chỉ riêng mình họ hành động như thế thì 
còn có thể chịu đựng nổi ; nhưng đằng này, họ lại cố 
gieo rắc giáo lý sai lạc vào những tâm hồn đơn sơ 
nữa. Họ không biết rằng họ sẽ chiu hai án phạt : một 
của mình và một của những kẻ đã nghe họ. 

Còn chúng ta, chúng ta hãy đem lòng tinh tuyền mà 
phụng thờ Thiên Chúa, và chúng ta sẽ trở nên người 
công  chính.  Còn  nếu  chúng  ta  không  phụng  thờ 
Người vì không tin vào những lời Người đã hứa, thì 
chúng ta sẽ trở nên người khốn nạn. Thật vậy, có lời 
ngôn sứ nói rằng :  các điều đó,  chúng tôi  cũng đã 
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nghe nói từ xưa, từ thời cha ông chúng tôi. Chúng tôi 
đã chờ đợi  ngày này qua ngày khác,  nhưng chẳng 
thấy gì. Hỡi những kẻ ngu muội, hãy xem cây cối mà 
so sánh với chính mình. Cây nho chẳng hạn, trước hết 
nó trụi lá, rồi đâm chồi, sau đó có trái xanh, cuối cùng 
là chùm nho chín. Dân ta cũng vậy, phải chịu nhiều 
biến động và thử thách rồi mới được yên lành hạnh 
phúc. 

Vậy, anh em thân mến, chúng ta đừng có hai lòng, 
nhưng hãy bền vững cậy trông hầu được ân thưởng. 
Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Thiên Chúa hứa trả lại 
cho mỗi người tuỳ theo việc họ đã làm. Nếu chúng ta 
sống công chính trước mặt Thiên Chúa, chúng ta sẽ 
vào Nước Người và lãnh nhận những điều Người đã 
hứa, những điều tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy 
và lòng người chưa hề nghĩ tới. 

Vì thế, chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương và đức 
công chính từng giờ mà chờ đợi Nước Thiên Chúa, vì 
chúng ta không biết ngày nào Người đến. Thưa anh 
em, ngay từ lúc này, chúng ta hãy sám hối và trở về 
nẻo chính đường ngay, vì chúng ta đã làm nhiều điều 
phi lý, gian tà. Hãy thanh tẩy mình sạch mọi tội đã 
phạm. Hãy hết lòng sám hối để được cứu độ. Đừng 
nịnh hót. Đức công chính đòi chúng ta phải cố gắng 
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làm vui lòng không những anh em trong nhà, mà cả 
người ngoài nữa, để đừng vì chúng ta mà Thiên Chúa 
bị phỉ báng.
 
Xướng đáp 1 Cr 15,58 ; 2 Tx 3,13
X Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng 
tích cực tham gia vào công việc của Chúa,
* vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em 
sẽ không trở nên vô ích. 
Đ Hãy làm việc thiện, đừng nản chí sờn lòng. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 (Đn 9,14a.1827)

Lời kinh và thị kiến của ông Đanien 
Lời các ngôn sứ sẽ thành hiện thực như thế nào ? Đó  
là câu hỏi luôn làm cho độc giả Sách Thánh phải bận  
tâm. Khi nói đến bảy mươi tuần, ngôn sứ không có ý  
đặt  triều  đại  Thiên  Chúa  vào  một  thời  điểm  nhất  
định, cho bằng thiết lập một mối tương quan : một  
bên là bảy mươi năm lưu đày, và tiếp theo sau là thời  
phục hưng, bên kia là phần còn lại của lịch sử dân  
Thiên Chúa, sau khi Đền Thờ bị tàn phá : lịch sử sẽ  
kết  thúc  bằng  cuộc  chiến  thắng  cuối  cùng,  chiến  
thắng tội lỗi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
1 Năm thứ nhất đời vua Đariô, con ông Asuêrô, thuộc 
dòng giống Mêđi, cai trị nước Canđê, 2 năm thứ nhất 
triều vua này, tôi, Đanien, tôi đọc Sách Thánh để tìm 
hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước 
khi mãn thời kỳ Giêrusalem phải chịu cảnh điêu tàn, 
tức là  bảy mươi năm, theo lời  Đức Chúa phán với 
ngôn sứ Giêrêmia. 3 Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và 
rắc  tro  lên đầu rồi  ngẩng mặt  lên Chúa Thượng là 
Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van. 4 Tôi 
đã cầu xin Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi, đã thú 
nhận và thưa Người rằng : 18 Lạy Thiên Chúa của 
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con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang 
tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến 
cho  Ngài.  Chúng  con  không  dựa  vào  những  hành 
động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng 
hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước 
Tôn Nhan.19 Lạy Chúa, xin khấng nghe ! Lạy Chúa, 
xin tha thứ ! Lạy Chúa, xin đoái thương ! Vì danh 
Ngài, xin ra tay và đừng trì hoãn, lạy Thiên Chúa của 
con, bởi vì thành và dân của Ngài đã được thánh hiến 
cho Ngài." 

20 Bấy giờ tôi đang nói, đang cầu nguyện và thú nhận 
tội  lỗi  của tôi  cũng như tội  lỗi  của Ítraen,  dân tôi, 
đang giãi  bày trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa 
của tôi, lời khẩn nguyện cho núi thánh của Người.21 
Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện, thì Gáprien, nhân 
vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu, bay sà xuống 
sát bên tôi vào lúc dâng hiến lễ ban chiều.22 Ngài đến 
ngỏ lời với tôi và nói : "Này Đanien, nay ta đi ra để 
giúp ngươi được am tường.23 Khi ngươi vừa bắt đầu 
khẩn nguyện, thì lời đã ban ra và ta đến đây để loan 
báo, vì ngươi là người được quý mến. Hãy thấu triệt 
lời ấy, hãy am hiểu thị kiến :

24 Bảy mươi tuần đã được ấn định cho dân và thành 
thánh của ngươi, để chấm dứt gian tà, xoá sạch tội ác, 
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đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu, 
để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và để 
xức dầu Nơi Cực Thánh.

25 Vậy ngươi hãy biết và hiểu : từ khi lời được ban ra 
nhằm xây dựng lại Giêrusalem cho tới khi vị thủ lãnh 
được xức dầu xuất hiện, thì có bảy tuần. Trong sáu 
mươi hai tuần, phố xá và thành luỹ sẽ được tái thiết, 
nhưng được tái thiết trong thời buổi cùng quẫn.
26 Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị 
thủ tiêu ; vị ấy sẽ không có... Thành đô và thánh điện 
sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan. Nhưng thủ 
lãnh này sẽ bị cuốn đi mất. Cho đến cùng, sẽ diễn ra 
chiến  tranh  và  những cảnh  tàn  phá  đã  được  quyết 
định.

27 Nội  một  tuần,  nó  sẽ  củng  cố minh  ước với  số 
người đông đảo. Trong nửa tuần, nó bắt phải ngưng 
hy lễ và hiến lễ, nó đặt bên cánh Đền Thờ đồ ghê tởm 
khốc hại  cho đến khi  lệnh tiêu huỷ đã được quyết 
định giáng xuống kẻ tàn phá."
 
Xướng đáp Br 2,16 ; Đn 9,18 ; Tv 79 (80),20
X Lạy Đức Chúa, từ thánh điện Ngài, xin đoái nhìn, 
xin nghĩ đến chúng con và ghé tai nghe.
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* Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé 
mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con.
Đ Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng oon ; 
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn 
cứu độ. *
 
Bài đọc 2 
Hội Thánh sống động là thân thể Đức Kitô 
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.

Chúa phán : Suốt ngày, danh Ta không ngớt bị chê 
cười giữa chư dân. Người còn phán : Khốn cho kẻ 
làm cho danh Ta bị phỉ báng giữa chư dân. Nhưng vì 
đâu  danh  Người  bị  phỉ  báng  ?  Vì  ngôn  hành  của 
chúng ta bất nhất. Thực vậy, chư dân nghe chúng ta 
nói lời Thiên Chúa thì cảm phục, vì thấy tốt đẹp và 
cao cả. Nhưng khi biết việc chúng ta làm không đi đôi 
với lời chúng ta nói, họ quay ra phạm thượng, cho đó 
toàn  là  chuyện  phù  phiếm  và  sai  lầm.  Thực  vậy, 
chúng ta nhắc lại cho họ nghe lời Thiên Chúa nói : 
Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh 
em nào có công chi ? Anh em chỉ có công khi anh em 
yêu kẻ thù và những người chê ghét anh em. Nghe 
như thế, họ lấy làm cảm phục lòng nhân ái tuyệt vời. 
Nhưng  khi  thấy  chúng  ta  chẳng  những  không  yêu 
thương  kẻ  chê  ghét  chúng  ta,  mà  còn  không  yêu 
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thương cả những kẻ yêu thương chúng ta, thì họ chê 
cười chúng ta và phỉ báng danh Thiên Chúa. 

Vì vậy, thưa anh em, nếu chúng ta thi hành ý muốn 
của Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta sẽ là phần 
tử của Hội Thánh tiên khởi, Hội Thánh thiêng liêng 
đã được thiết lập từ thuở chưa có mặt trời mặt trăng. 
Còn nếu chúng ta không thi hành ý muốn của Thiên 
Chúa, thì lời Kinh Thánh sau đây sẽ được áp dụng 
cho chúng ta : Nhà Ta đã thành sào huyệt bọn cướp. 
Vì thế, để được cứu độ, chúng ta hãy khao khát trở 
nên phần tử của Hội Thánh là cộng đoàn đem lại sự 
sống. 

Thiết tưởng anh em đã biết rằng : Hội Thánh sống 
động là thân thể Đức Kitô. Thực vậy, Kinh Thánh nói 
:  Thiên  Chúa  sáng  tạo  con  người  có  nam  có  nữ. 
Người nam là Đức Kitô, người nữ là Hội Thánh. Cả 
Sách Thánh lẫn các Tông Đồ đều nói : Chắc chắn Hội 
Thánh không phải chỉ mới có trong thời gian, nhưng 
đã có từ nguyên thuỷ. Thực vậy, cũng như Đức Kitô 
của chúng ta, Hội Thánh vốn thiêng liêng, nhưng vào 
thời sau hết, đã xuất hiện để cứu độ chúng ta. 

Hội Thánh vốn thiêng liêng nhưng xuất hiện nơi con 
người Đức Kitô, để tỏ cho chúng ta biết rằng : nếu 
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chúng ta  trung  thành  với  Hội  Thánh  hữu hình,  thì 
chúng ta sẽ thuộc về Hội Thánh vô hình. Quả vậy, 
thân thể này là hình ảnh của thần khí ; ai làm hỏng 
hình ảnh thì không cảm nhận được nguyên mẫu. Vì 
thế, thưa anh em, có lời rằng : hãy trung thành với 
thân thể để được thông phần thần khí. Nếu chúng ta 
nói Hội Thánh là thân xác và Đức Kitô là thần khí, thì 
phải kết luận rằng ai nhục mạ thân xác là lăng mạ Hội 
Thánh. Và như thế là không thông phần với thần khí 
là Đức Kitô. Một khi được Thánh Thần trợ giúp, thân 
xác có thể nhận được sự sống cao cả và bất hoại như 
thế. Không ai có thể diễn tả hay nói hết được những 
gì Chúa đã dành sẵn cho những kẻ được Người tuyển 
chọn.
 
Xướng đáp Gr 7,3 ; Gc 4,8
X Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ítraen 
phán : Hãy cải thiện lối sống và hành động của các 
ngươi ;
* Ta sẽ cho các ngươị lưu lại nơi này.
Đ Anh em hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến 
gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch, hãy 
tẩy luyện tâm can. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Đn 10,121

Người mặc áo vải gai 
Như trong sách Khải  huyền của thánh Gioan,  trời  
cũng  trực  tiếp  tham  dự  vào  cuộc  chiến  của  con  
người.  Nhưng cuộc chiến giữa một bên là Micaen,  
thiên thần hộ thủ của dân Ítraen và của Hội Thánh,  
với bên kia là các thiên thần tượng trưng cho các dân  
ngoại, những cuộc chiến đó tượng trưng cho bao thử  
thách và đau khổ của dân Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
1 Năm thứ ba đời vua Kyrô nước Batư, có lời mặc 
khải cho ông Đanien cũng gọi là Bêntơsátxa : đó là 
lời chân thật  loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã 
hiểu lời ấy ; ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ 
thị kiến. 

2 Trong những ngày ấy, tôi là Đanien, đã ăn chay đền 
tội suốt ba tuần như thể chịu tang :3 tôi không ăn đồ 
cao lương mỹ vị ; thịt và rượu, tôi không hề nếm chút 
nào ; tôi cũng chẳng xức dầu thơm trong suốt ba tuần 
đó.4  Ngày  hai  mươi  bốn  tháng  giêng,  đang  ở  ven 
sông Cả, tức là sông Tíchra,5 tôi ngước mắt nhìn lên, 
thì này : 
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Một người mặc áo vải gai, lưng thắt đai vàng Uphát, 
6 thân mình giống kim lục thạch, dung mạo ví như 
ánh chớp, đôi mắt tựa ngọn đuốc hồng, cánh tay và 
đôi chân trông như đồng đánh bóng, tiếng người vang 
dội như tiếng đám đông. 

7 Tôi là Đanien, người duy nhất đã thấy thị kiến, còn 
những người ở bên tôi  thì  không. Dầu vậy, họ vẫn 
khiếp đảm kinh hồn chạy trốn tìm chỗ ẩn.8 Chỉ còn 
lại có một mình tôi, và tôi đã thấy thị kiến lớn ấy. Tôi 
không còn sức nữa. Thể lực tôi giảm sút thảm hại. Tôi 
đã kiệt sức rồi. 

9 Tôi nghe tiếng người vang dội. Vừa nghe thấy, tôi 
liền ngất xỉu, chúi mặt xuống đất.10 Này đây một bàn 
tay đụng đến tôi, nâng tôi dậy đang khi đầu gối và tay 
tôi  run  rẩy.11  Người  nói  với  tôi  :  "Hỡi  Đanien  là 
người được quý mến, hãy hiểu rõ các lời ta sắp nói 
với ngươi. Hãy đứng yên tại chỗ ngươi đang đứng, vì 
giờ đây ta được sai đến với ngươi." Trong lúc người 
nói với tôi điều ấy, thì tôi đứng run cầm cập.12 Người 
còn bảo tôi : "Đanien, đừng sợ, bởi vì ngay từ hôm 
đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm 
mình  trước nhan  Thiên  Chúa  của  ngươi,  thì  Thiên 
Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và chính vì những 
lời ấy mà ta đến.13 Thiên sứ lãnh đạo vương quốc 
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Batư đứng chống lại ta hai mươi mốt ngày. Và này 
Micaen, một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp, đã 
đến trợ lực ta. Ta để người ở đó, bên cạnh các vua 
Batư,14 và ta đến cho ngươi hiểu rõ sự việc sẽ xảy ra 
nơi dân ngươi vào thời sau hết, bởi vì đây còn là một 
thị kiến về thời đó." 

15 Nghe những lời người nói đó, tôi cúi mặt xuống 
đất, không nói nên lời.16 Và này có cái gì đó giống 
như một người trong con cái loài người chạm vào môi 
tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị 
đứng trước mặt tôi : "Thưa ngài, thị kiến đã làm cho 
tôi phải quằn quại đớn đau khiến tôi kiệt sức.17 Tôi 
tớ của ngài đây sẽ ăn nói làm sao với ngài, khi mà từ 
nay tôi chẳng còn hơi còn sức nào nữa ?"18 Bấy giờ 
đấng giống như con người lại đụng đến tôi một lần 
nữa và làm cho tôi nên can đảm.19 Người nói : "Hỡi 
người được quý mến, đừng sợ. Cứ an tâm. Can đảm 
lên ! Can đảm nữa lên !" Trong khi người nói với tôi 
như thế, tôi lấy lại được can đảm và đáp lại rằng : 
"Xin  ngài  cứ  nói,  vì  ngài  đã  làm cho  tôi  nên  can 
đảm." 

20 Bấy giờ người nói : "Ngươi có biết tại sao ta đến 
cùng ngươi không ? Bây giờ ta phải quay lại nghênh 
chiến với thiên sứ lãnh đạo Batư.  Ta vừa đi  ra  thì 
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thiên sứ lãnh đạo Giavan đến.21 Nhưng ta sắp báo 
cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. 
Không một  ai  hiệp lực với  ta  chống lại  các vị  đó, 
ngoại trừ thiên sứ Micaen, tướng lãnh của các ngươi.
 
Xướng đáp Đn 10,12.19.21
X Ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu 
và  ăn  chay  hãm mình  trước  nhan  Thiên  Chúa  của 
ngươi,
*  Thiên Chúa đã  nghe những lời  ngươi  nói,  và  vì 
chính những lời ấy mà ta đến.
Đ Hỡi Đanien,  đừng sợ,  ta  sắp báo cho ngươi biết 
điều đã ghi chép trong sách sự thật. *
 
Bài đọc 2 
Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu 
gọi chúng ta 
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.

Tôi  không  nghĩ  rằng  mình  đã  đưa  ra  lời  khuyên 
không có giá trị về sự tiết chế đâu. Nếu ai sống theo 
lời khuyên ấy thì sẽ không phải hối tiếc ; nhưng vừa 
cứu được chính mình vừa cứu được cả tôi nữa, kẻ đã 
đưa ra lời khuyên. Vì đưa được một con người lầm 
lạc hoặc hư vong trở về đón nhận ơn cứu độ là việc có 
công không nhỏ. Thật vậy, chúng ta có thể đền đáp ơn 
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Thiên Chúa,  Đấng đã sáng tạo nên chúng ta,  bằng 
cách cả kẻ nói lẫn người nghe đều lấy lòng tin và lòng 
mến mà nói hay nghe. 

Vậy chúng ta hãy trung thành với những điều chúng 
ta tin, hãy sống công chính và thánh thiện, để có thể 
mạnh dạn cầu xin với Thiên Chúa, Đấng đã phán : 
Khi ngươi còn đang nói, Ta liền đáp lại : 'Có Ta đây'. 
Lời ấy là dấu chỉ cho thấy một lời hứa trọng đại, vì 
Chúa quả quyết Người sẵn sàng ban ơn hơn là kẻ đã 
sẵn sàng xin. Vì tất cả đều được chia sẻ lòng nhân từ 
quảng đại như thế, nên chúng ta đừng ganh tỵ nhau vì 
những hồng ân đã lãnh nhận. Quả vậy, những lời kia 
đem hoan lạc  cho những kẻ thực hiện thế nào,  thì 
cũng đem lại án phạt cho những kẻ bất tuân như vậy. 
Vi thế, thưa anh em, chúng ta hãy nắm lấy dịp may 
không nhỏ mà sám hối. Bao lâu còn có thời giờ, còn 
có Đấng sẵn sàng đón nhận chúng ta, chúng ta hãy trở 
về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta. Vậy 
nếu chúng ta từ bỏ lạc thú và thắng được chính mình, 
tức là đừng để cho lòng chiều theo những dục vọng 
xấu xa, chúng ta sẽ được hưởng lòng thương xót của 
Đức Giêsu. Nhưng anh em nên biết rằng : Ngày xét 
xử đến, đốt cháy như hoả lò, một phần bầu trời sẽ tan 
biến và toàn trái đất sẽ tựa như chì chảy tan trong lửa. 
Lúc đó, mọi việc làm của con người kín đáo hay công 
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khai, đều được phơi bày ra. Vậy bố thí là một cách 
sám hối rất tốt. Ăn chay tốt hơn cầu nguyện, nhưng 
bố thí thì lại tốt hơn cả hai. Lòng yêu thương che phủ 
muôn vàn tội lỗi, nhưng lời cầu nguyện xuất phát từ 
lương tâm ngay lành sẽ giải thoát cho khỏi cái chết. 
Phúc cho ai được coi là hoàn hảo trong những việc 
ấy, vì bố thí sẽ làm cho gánh tội nhẹ đi. 

Vậy hãy hết lòng sám hối để đừng một ai trong chúng 
ta phải hư mất. Nếu chúng ta biết các điều răn để thực 
hành điều này, tức là xa lánh các ngẫu tượng và dạy 
bảo người khác, thì một người đã biết Thiên Chúa lại 
càng không được để mình hư mất. Vậy chúng ta hãy 
nâng đỡ nhau, để dẫn đưa những người yếu đuối về 
với đường lành, sao cho tất cả chúng ta đều được cứu 
độ. Chúng ta hãy giúp nhau trở về với Thiên Chúa và 
hãy sửa bảo nhau.
 
Xướng đáp Gđ 21 ; Tl 2,12
X Anh em hãy cố gắng sống mãi trong tình thương 
của Thiên Chúa ; 
* hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta, để được sống đời đời.
Đ Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam 
mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo 
đức ở thế gian này. *
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 (Đn 12,1-13)
Thời gian cuối cùng 

Những cuộc chiến dữ dằn của dân Thiên Chúa sẽ  
chấm  dứt,  cũng  như  cuộc  bách  hại  thời  đế  quốc  
Hylạp đã chấm dứt sau ba năm rưỡi.  Sẽ đến ngày  
phục sinh, khi những người đã chiến đấu trong suốt  
lịch sử sẽ nhận được phần thưởng.  Đó là niềm hy  
vọng của Hội Thánh.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien. 
12,1 "Thời đó, Micaen sẽ đứng lên. Người là vị chỉ 
huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. 
Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các 
dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, 
nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách 
của Thiên Chúa. 

2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất,  nhiều 
người sẽ trỗi dậy : người thì để hưởng phúc trường 
sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.3 
Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai 
làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng 
muôn đời như những vì sao. 
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4 Phần ngươi, Đanien, hãy giấu những lời này, hãy 
niêm cuốn sách lại  cho đến thời cùng tận. Bấy giờ 
nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm." 

5 Tôi là  Đanien,  tôi  nhìn xem,  thì  này :  hai  người 
khác đứng hai bên bờ sông, một người bên này, một 
người bên kia.6 Một trong hai người nói với người 
kia mặc áo vải gai đứng trên mặt sông : "Cho đến bao 
giờ những điều kỳ lạ ấy mới chấm dứt ? "7 Tôi nghe 
tiếng  nói  của người  mặc  áo vải  gai  đứng trên  mặt 
sông. Người ấy giơ tay phải, tay trái lên trời mà thề 
nhân danh Đấng Hằng Sống : "Cho đến một thời, hai 
thời và nửa thời. Khi nào sức mạnh của dân thánh hết 
bị bẻ gãy, thì tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất."8 
Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói : "Thưa ngài, 
cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào ? "9 Người 
đáp : "Không sao, Đanien, những lời ấy được giữ kín 
và niêm phong cho đến thời cùng tận.10 Nhiều kẻ sẽ 
được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Ác nhân 
tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu, còn 
hiền sĩ thì sẽ hiểu.11 Từ thời lễ thường tiến bị bãi và 
đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai 
trăm chín mươi ngày.12 Phúc thay ai kiên tâm chờ 
đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.13 Phần 
ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, 
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rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời 
gian chấm dứt."
 

Xướng đáp x. Lc 20,35.36.38
X Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và 
sống lại từ cõi chết, thì không thể chết nữa ; vì
* được ngang hàng với các thiên thần và là con cái 
Thiên Chúa, con cái sự sống lại.
Đ Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống : vì đối với Người, 
tất cả đều đang sống. *
 
Bài đọc 2 
Hãy sống công chính để đến thời sau hết chúng ta 
được cứu độ 
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.

Chúng ta hãy đứng vào số những người tạ ơn, những 
người  phụng sự  Thiên Chúa,  chứ đừng ở  trong số 
những kẻ gian ác, những người bị kết án. Vì cả tôi, dù 
là người tội lỗi, chưa thoát khỏi cám dỗ và đang sống 
giữa những cạm bẫy của ma quỷ, nhưng tôi vẫn cố 
theo đuổi để có thể tiến gần đến sự công chính, vì sợ 
bị án phạt sau này. 
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Vì thế, thưa anh chị em, sau khi anh chị em đã lắng 
nghe Thiên Chúa của sự thật, tôi xin đọc cho anh chị 
em nghe lời khuyên này để anh chị em chú tâm vào 
những gì đã viết mà tự cứu lấy mình và cứu cả người 
đọc giữa anh chị em đây. Để trả công cho tôi, xin anh 
chị  em hết  lòng sám hối  để được cứu độ và được 
sống. Làm như thế, chúng ta đề ra một mục tiêu cho 
tất cả những người trẻ nào đang muốn ra sức phụng 
sự Thiên Chúa nhân hậu và tốt lành. Chúng ta vốn dốt 
nát, nên đừng cay đắng buồn phiền, cũng đừng giận 
hờn bực tức, nếu có ai đến nhắc nhở, kéo chúng ta bỏ 
đường tà mà quay về nẻo chính. Thực vậy, đã có lần 
chúng ta làm điều xấu mà chẳng lo lắng gì, vì tâm 
hồn quanh co, lòng dạ chai đá, và trí khôn đã bị dục 
vọng hão huyền làm cho ra mù tối. 

Vậy hãy sống công chính để đến thời sau hết chúng ta 
được cứu độ. Phúc cho ai tuân giữ những huấn lệnh 
này ; trên trần thế, họ có phải chịu đau khổ một thời 
gian ngắn đi nữa, thì rồi ra cũng sẽ thu lượm được 
hoa trái bất hoại là ơn phục sinh. Cho nên người đạo 
đức đừng phiền muộn khi phải chịu khốn cực ở đời 
này ; thời hạnh phúc đang chờ họ. Khi được cùng tổ 
tiên sống lại  trên trời,  họ sẽ không còn phải phiền 
muộn chi nữa, nhưng mãi mãi vui mừng hân hoan. 
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Chúng ta đừng rối trí khi thấy kẻ bất lương được giàu 
có, còn các tôi tớ của Thiên Chúa thì cứ bị khốn khó 
long  đong.  Vậy,  thưa  anh  chị  em,  hãy  tin  tưởng  : 
Chúng  ta  đang  lâm  chiến  và  đang  chiến  đấu  cho 
Thiên Chúa hằng sống ở đời này để được ân thưởng 
đời sau. Xưa nay không có người công chính nào hái 
trái trước mùa, họ phải chờ đợi. Nếu Thiên Chúa ban 
thưởng ngay cho những người công chính, thì hoá ra 
chúng  ta  làm  chuyện  bán  buôn  chứ  đâu  phải  đạo 
nghĩa gì ; bề ngoài có vẻ như công chính, nhưng thực 
ra chúng ta chẳng kiếm tìm đạo đức mà chỉ chạy theo 
lợi lộc. Vì thế, phán quyết của Thiên Chúa làm cho 
lòng trí kẻ bất lương ra bấn loạn và khốn khổ vì xiềng 
xích. 

Vinh danh Thiên Chúa duy nhất và vô hình là Cha 
của  sự  thật.  Người  đã  sai  Đấng  Cứu  Độ  đến  dẫn 
chúng ta về cõi trường sinh. Nhờ Đấng ấy, Người đã 
bày tỏ cho chúng ta biết sự thật và sự sống trên thiên 
quốc. Vinh danh Người đến muôn đời. Amen.
 Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa 
những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với 
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được 
hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu 
xin…
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TUẦN 33 TN
TUẦN 33 TN

CHÚA NHẬT 

THỨ HAI

THỨ BA 

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

Các ngôn sứ của cuộc xét xử : Tất cả các ngôn sứ  
của Ítraen đều ít nhiều đề cập đến ngày ĐỨC CHÚA  
ngự đến xét xử thế gian. Tất cả các biến cố may lành  
hay rủi ro của lịch sử thánh đều được giải thích như  
những dấu hiệu báo trước cuộc xét xử cuối cùng và  
toàn diện. Đặc biệt hơn cả là loại văn khải huyền,  
hoàn toàn hướng về  giai  đoạn cuối  cùng,  nói  một  
cách mạnh mẽ về ngày xét xử, và đằng sau các thăng  
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trầm của lịch sử, thấy ngày đó đã tới gần. Nên nếu có  
đọc các đoạn văn này vào những tuần cuối cùng của  
năm phụng vụ thì cũng là chuyện dễ hiểu. Mối quan  
tâm của chúng ta hướng về ngày mọi sự được hoàn  
tất  trong  Nước  Thiên  Chúa,  trong  lúc  Mùa  Vọng  
đang tới gần. 

Đề tài trên đây được gần như cả sách Đanien làm  
Sáng tỏ. Một đoạn trích trong sách Giôen, ngôn sứ  
của một thời đại không được biết rõ, nhân một nạn  
châu chấu, cũng mạnh mẽ loan báo ngày Thiên Chúa  
xét xử. Chúng ta còn đọc hầu hết bản văn của một  
ngôn  sứ  vô  danh,  được  bỏ  vào  Sách  Dacaria  từ  
chương 9. Tuy không có những nét đặc thù rõ rệt của  
loại văn khải huyền như sách Đanien, hai tác giả vừa  
nói  trên  đây  cũng  có  nhiều  điểm  tương  đồng  với  
Đanien,  nổi  bật  nhất  là  cả  hai  đều hướng về thời  
cánh chung, mọi sự như đang ở vào giai đoạn hoàn  
tất trong Nước Thiên Chúa. Trong cuốn Dacaria đệ  
nhị này, ngoài đề tài trên đây, ta còn thấy tác giả đề  
cập đến những thử thách cam go chờ đợi dân Thiên  
Chúa trước khi thời cuối cùng xảy đến ; tác giả cùng  
gợi lên hình ảnh một đấng Mêsia khiêm nhường, bị  
khinh chê và chịu đau khổ. Nếu các tác giả sách Tin  
Mừng đã có lý khi nhìn thấy ở đây lời báo trước cuộc  
thương khó của Chúa Kitô, thì ta cũng nên nhớ rằng  
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tất cả lịch sử Hội Thánh, liên kết với cuộc thương khó  
của Chúa Kitô đã khiến lời  tiên tri  kia thành hiện  
thực : cho đến khi việc xét xử diễn ra, cuộc chiến với  
thần khí sự dữ vẫn tiếp tục, và ai đứng vững đến cùng  
mới là người được cứu độ.
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CHÚA NHẬT 
Bài đọc 1 (Ge 2,21  3,5)

Thời cuối cùng 
Nhân một nạn châu chấu, Giôen loan báo thời cuối  
cùng.  Tác giả mượn những hình ảnh của đời sống  
nông thôn như ruộng lúa, mùa gặt, bồn đạp nho, tiệc  
tùng, v.v... để báo trước ngày Thiên Chúa đến. Người  
là bạn hữu của loài người.  Người sẽ đổ tràn Thần  
Khí trên mọi xác phàm trước khi ngày xét xử diễn ra. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giôen. 

2, 21 Hỡi đất đai, đừng sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, vì 
ĐỨC CHÚA đã làm những việc lớn lao.
22 Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ, vì đồng cỏ trong 
hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây 
vả, cây nho cho quả dồi dào.

23 Hỡi con cái Xion, hãy vui mừng hoan hỷ vì ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chính Người đã ban 
cho anh em mưa đầu mùa bởi  vì  Người thành tín. 
Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên anh em, mưa 
đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước.

24 Lúa mì  đầy ắp sân,  rượu mới,  dầu tươi tràn bể 
chứa.
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25 "Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa vì 
sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu : đó là 
đạo binh lớn chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi.

26 Các ngươi sẽ được ăn no nê thoả thích, và sẽ ca 
tụng  danh  ĐỨC CHÚA là  Thiên  Chúa  các  ngươi, 
Đấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, và dân 
Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.

27 Các ngươi  sẽ  biết  rằng  giữa  Ítraen,  có  Ta hiện 
diện,  Ta  là  ĐỨC  CHÚA,  Thiên  Chúa  các  ngươi, 
không có chúa nào khác. Và dân Ta sẽ chẳng bao giờ 
xấu hổ nữa."
3 1 "Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người 
phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn 
sứ,  người  già  được báo  mộng,  thanh  niên  thấy  thị 
kiến.

2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta 
trên tôi tớ nam nữ.
3 Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện 
nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.
4 Mặt trời  sẽ trở nên tối  tăm, mặt  trăng hoá thành 
máu,  trước  khi  Ngày  của  ĐỨC  CHÚA  xuất  hiện, 
Ngày vĩ đại, kinh hoàng.
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5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA sẽ 
được ơn cứu độ, vì trên núi Xion và tại Giêrusalem sẽ 
có những người được thoát nạn như lời ĐỨC CHÚA 
đã phán. Và sẽ có những người được ĐỨC CHÚA 
kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót."
 
Xướng đáp Lc 21,25-31 ; Mc 13,33
X Sẽ có những điềm lạ trên mật trời, mặt trăng và các 
vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ hoang mang lo lắng.
* Khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết : triều 
đại Thiên Chúa đã đến gần.
Đ Anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em 
không biết khi nào thời ấy đến. *
 
Bài đọc 2 
Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống 
lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ 
hãi 
Trích bài  diễn giải  thánh vịnh của thánh Âucơtinh, 
giám mục. 

Hỡi  cây  cối  rừng  xanh,  hãy  reo  mừng  trước  nhan 
Thiên Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử 
trần gian. Trước đây, Người đã ngự đến, và sau này 
Người còn ngự đến nữa. Trước đây, tiếng Người đã 
vang lên trong Tin Mừng : Từ nay, các ông sẽ thấy 
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Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá 
mây trời mà ngự đến. Từ nay là khi nào ? Phải chăng 
sau này, khi muôn dân trên mặt đất đấm ngực khóc 
than, Người mới ngự đến ? Không phải vậy, vì trước 
đó, qua những kẻ Người sai đi rao giảng, Người đã 
ngự đến rồi, và thế là Người đã hiện diện khắp mặt 
đất. Người ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống 
lại, để khi Người ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi 
sợ hãi. 

Vậy người Kitô hữu phải làm gì ? Phải sử dụng thế 
nào mà không nô lệ cho thế gian. Nghĩa là thế nào ? 
Có mà như không có. Đó là điều thánh Tông Đồ nói : 
Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời 
gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có 
vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc, hãy làm như 
không khóc ; ai vui mừng như chẳng mừng vui ; ai 
mua sắm, hãy làm như không có gì  cả ;  kẻ hưởng 
dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng, vì 
bộ mặt thế gian này đang biến đi. Tôi muốn anh em 
không phải bận tâm lo lắng điều gì.  Kẻ không bận 
tâm lo lắng điều gì thì an lòng chờ đợi ngày Chúa của 
mình ngự đến. Vì, sợ Chúa Kitô đến thì còn gì là yêu 
mến Người ? Thưa anh em, chúng ta không xấu hổ 
sao ? Yêu mến Người mà lại sợ Người đến, đã chắc là 
yêu mến Người chưa ? Hay chúng ta còn yêu tội của 
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mình hơn ? Phải ghét tội đã, rồi hãy yêu mến Đấng sẽ 
đến trị  tội.  Dầu chúng ta  muốn hay  không,  Người 
cũng sẽ ngự đến. Người sẽ ngự đến, và bạn không 
biết Người đến lúc nào ; mà nếu Người gặp thấy bạn 
đã chuẩn bị sẵn sàng, thì không biết cũng chẳng thiệt 
hại chi. 

Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng .  Trước kia, 
Người đã đến và sau này Người sẽ đến xét xử trần 
gian. Người sẽ gặp thấy niềm vui của những kẻ tin 
vào Người khi Người ngự đến lần thứ nhất : họ vui 
mừng vì Người ngự đến.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử 
muôn  dân  theo  chân  lý  của  Người  .  Đường  công 
chính nào và chân lý  nào vậy ?  Người sẽ  tập  hợp 
những kẻ  được tuyển chọn lại  bên Người để  cùng 
Người xét xử, còn những kẻ khác, Người tách riêng ra 
; Người đặt một nhóm bên phải, một nhóm bên trái. 
Còn gì  công bằng hơn,  còn gì  chính xác hơn điều 
này : những ai không muốn xót thương người khác 
trước khi vị Thẩm Phán ngự đến, thì đừng mong vị 
Thẩm Phán xót thương ? Còn những kẻ đã muốn xót 
thương,  thì  sẽ  được  xét  xử  với  lòng  xót  thương. 
Người sẽ nói với những kẻ được đặt bên phải Người 
rằng : Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa 
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hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo 
thiên lập địa. Rồi Người biểu dương những công việc 
của lòng xót thương : vì xưa Ta đói, các người đã cho 
ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống. 

Còn  những  kẻ  bên  trái,  Người  trách  họ  thế  nào  ? 
Người trách họ không muốn xót thương người khác. 
Rồi họ sẽ đi đâu ? Hãy vào lửa đời đời. Nghe phán 
quyết đáng sợ ấy, người ta lớn tiếng kêu gào. Nhưng 
một thánh vịnh khác nói như sau : Thiên hạ muôn đời 
còn tưởng nhớ chính nhân ; họ không lo phải nghe tin 
dữ. Tin dữ nào vậy ? Đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa 
đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần 
của nó.  Người vui  mừng vì  được nghe phán quyết 
nhân hậu, sẽ không phải sợ tin dữ. Đường công chính 
là vậy, chân lý là vậy. 

Phải  chăng vì  bạn bất  chính mà vị  Thẩm Phán lại 
không công chính ? Hay vì bạn dối trá mà chân lý 
không thật ? Nhưng nếu muốn được xót thương thì 
bạn hãy xót thương trước khi Người ngự đến : hãy tha 
thứ khi bạn bị xúc phạm ; hãy cho khi bạn được sung 
túc. Nhưng bạn lấy của ai mà cho nếu không phải là 
của Chúa ? Nếu bạn lấy của riêng mà cho thì quảng 
đại đấy ; còn lấy của Chúa mà cho thì cũng chỉ là trả 
lại  Người  thôi.  Bạn  có  gì  mà  bạn  đã  không  nhận 
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lãnh ? Của lễ rất đẹp lòng Thiên Chúa là : thương xót, 
khiêm nhường, biết ơn, hoà thuận, bác ái. Chúng ta 
hãy đem theo những lễ vật này, và sẽ được an tâm mà 
chờ đợi ngày vị Thẩm Phán ngự đến xét xử địa cầu 
theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý 
của Người.
 
Xướng đáp Mt 16,27 ; Tv 95 (96),13
X Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha 
Người, cùng với các thiên thần của Người.
* Và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc 
họ làm.
Đ Người sẽ xét xử địa cầu theo đường công chính, xét 
xử muôn dân theo chân lý của Người. *
 
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Ge 4,1-3,9-21

Hạnh phúc vĩnh cửu tiếp theo sau cuộc xét xử cuối 
cùng 

Thiên Chúa xét xử hết mọi người. Ai sống ngay thẳng  
và được nhập vào Chúa Kitô, sẽ được hưởng niềm  
vui dành cho thọ tạo được tình yêu Thiên Chúa đổi  
mới.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giôen. 
4,1 "Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy, 
khi Ta phục hồi Giuđa và Giêrusalem,

2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân, đưa xuống cánh 
đồng Giôsaphát. Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng về 
vấn đề Ítraen là dân Ta và sản nghiệp của Ta : chúng 
đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước, đã chia cắt 
đất đai của Ta.

3 Chúng đã đem dân Ta ra bắt thăm, đổi bé trai lấy kỹ 
nữ, bán bé gái mua rượu mà uống." 9 Giữa các dân 
các nước, hãy cao giọng loan báo điều sau đây : Hãy 
thánh hoá mình để sẵn sàng ứng chiến, hãy động viên 
tinh thần các dũng sĩ. Hết mọi người lính chiến, cứ 
tiến tới, cứ xông lên !
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10 Hãy lấy cuốc lấy cày đúc thành gươm đao, lấy hái 
lấy liềm rèn nên giáo mác. Kẻ yếu nhược cũng nói : 
"Ta đây trang dũng sĩ !"

11 Mọi dân nước chung quanh, hãy mau mau chạy 
lại, đến tập hợp ở đó. Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài gửi 
xuống các dũng sĩ của Ngài.

12 "Các dân nước hãy bắt  đầu di  chuyển,  tiến lên 
cánh đồng Giôsaphát, vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử 
mọi dân nước chung quanh.

13 Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín. 
Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã 
trào ra, vì sự gian ác của chúng quá nhiều."

14 Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung 
Thẩm,  vì  Ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề,  trong 
cánh đồng Chung Thẩm. 15 Mặt trời mặt trăng mờ tối 
đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.

16 Từ Xion ĐỨC CHÚA la ầm lên, từ Giêrusalem 
tiếng Người vang dội, trời và đất chuyển rung. Nhưng 
ĐỨC CHÚA là nơi cho dân Người nương náu, là nơi 
trú ẩn cho con cái Ítraen.
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17  "Bấy  giờ  các  ngươi  sẽ  biết  rằng  Ta  là  ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, Đấng ngự tại Xion, 
núi thánh của Ta. Giêrusalem sẽ là nơi thánh, người 
ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa." 18 Ngày ấy, 
núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa 
tràn trề,  từ  mọi  khe suối  Giuđa,  nước sẽ  tuôn trào 
cuồn cuộn. Một mạch nước từ Nhà ĐỨC CHÚA sẽ 
vọt ra tưới thung lũng Síttim.

19 Aicập sẽ nên chốn hoang tàn, Êđôm sẽ trở thành sa 
mạc hoang vu, vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con 
cái Giuđa : chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của 
họ.

20 Nhưng Giuđa sẽ có người ở mãi mãi, Giêrusalem 
sẽ có người ở đến muôn đời.

21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ, Ta sẽ không bỏ qua 
mà không trừng phạt chúng." ĐỨC CHÚA ngự tại 
Xion.
 
Xướng đáp Ge 4,18 ; Kh 22,17.1
X Ngày ấy, núi non sẽ chảy sữa tràn trề ; từ mọi khe 
suối Giuđa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch 
nước từ Nhà ĐỨC CHÚA sẽ vọt ra.
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* Ai  khát,  hãy  đến ;  ai  muốn,  hãy  đến  lãnh  nước 
trường sinh mà không phải trả tiền.
Đ  Thiên  thần  chỉ  cho  tôi  thấy  con  sông  có  nước 
trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của 
Thiên Chúa và của Con Chiên. *
 
Bài đọc 2 
Ai thắng sẽ không bao giờ bị cái chết thứ hai làm 
hại 
Trích  khảo luận của  thánh  Phungienxiô,  giám mục 
Rutpê, về ơn tha tội.

Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, 
trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, 
và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát. 
Khi nói chúng ta, thánh Phaolô muốn ám chỉ những 
người lúc bấy giờ đang được liên kết với thánh nhân 
và các cộng sự viên của người, nhờ tình hiệp thông 
trong Hội Thánh và đời sống ngay chính. Họ sẽ được 
biến đổi sau này cùng với thánh nhân. Nhưng thánh 
nhân còn nói rõ phẩm chất của sự biến đổi ấy là gì. 
Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất 
diệt và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. 
Vậy để những người đó được hưởng ơn biến đổi sau 
này là phần thưởng xứng đáng, thì hiện nay họ cần 
phải được biến đổi trước, nhờ ơn thánh dồi dào. Thế 
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nên, phần thưởng là ơn biến đổi sau này, được hứa 
ban cho những ai trong cuộc sống hiện tại đã được 
biến đổi từ xấu xa nên tốt lành. 

Nhờ ơn công chính hoá và phục sinh thiêng liêng, ơn 
thánh đang bắt đầu thực hiện nơi họ cuộc biến đổi do 
Thiên Chúa. Sau cùng, nhờ sự phục sinh thân xác, ơn 
biến đổi đã ban cho người công chính sẽ đạt tới mức 
thập toàn, và họ sẽ được vinh quang trọn vẹn, vĩnh 
cửu và bất biến. Để được như vậy, ơn thánh trước hết 
phải biến đổi họ nên công chính, sau đó biến đổi họ 
thành vinh quang, ngõ hầu vinh quang vững bền và 
vĩnh cửu này sẽ tồn tại mãi nơi họ. 

Thật vậy, ở đời này, họ được biến đổi nhờ sự phục 
sinh lần thứ nhất khi họ được soi sáng để hoán cải, 
tức là khi họ từ cõi chết chuyển sang cõi sống, từ chỗ 
tội lỗi sang chỗ công chính, từ chỗ không tin đến chỗ 
tin, từ các hành vi xấu xa sang cuộc sống thánh thiện. 
Vì thế, cái chết thứ hai không có quyền hành gì trên 
họ. Sách Khải Huyền đã chép về họ rằng : Hạnh phúc 
thay kẻ dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái 
chết thứ hai không có quyền hành gì trên họ. Sách ấy 
cũng còn câu khác : Ai thắng sẽ không hề bị cái chết 
thứ hai làm hại. Vậy cuộc phục sinh thứ nhất là việc 



MỤC LỤC

hoán cải tâm hồn, còn cái chết thứ hai là khổ hình 
muôn kiếp. 
Vì thế ai không muốn phải chịu hình phạt đời đời là 
cái chết thứ hai, thì ở đời này, phải mau mắn tham dự 
vào cuộc phục sinh lần thứ nhất. Quả vậy, trong cuộc 
đời hiện tại,  ai  đã được biến đổi nhờ lòng kính sợ 
Thiên Chúa,  đã từ bỏ lối  sống xấu xa mà sống tốt 
lành, thì chính họ đã bước từ cõi chết sang cõi sống, 
và sau cùng họ cũng sẽ được biến đổi từ tình trạng 
hèn hạ sang địa vị vinh quang.
 
Xướng đáp Cl 3,34 ; Rm 6,11
X Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện 
đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.
* Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, 
anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người 
hưởng phúc vinh quang.
Đ Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, 
nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô 
Giêsu. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 (Dcr 9,1 – 10,2)

Loan báo Đấng Mêsia 
Hạnh phúc thiên đàng được hứa cho dân Chúa sau  
khi thoát khói ách quân thù. Với điều kiện phải noi  
gương vị  Thủ Lãnh khiêm tốn hiền hoà, từ bỏ mọi  
tham vọng, đợi chờ tất cả từ nơi Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 
9, 1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA loan truyền tới đất 
Khát rắc, và chọn Đamát làm chốn nghỉ ngơi, vì dòng 
dõi Aram cũng như mọi chi tộc Ítraen đều thuộc về 
ĐỨC CHÚA. 

2 Lời ấy cũng loan truyền tới Khamát, giáp ranh với 
Ítraen,  tới  cả  Tia  và  Xiđôn  là  những  thành  khôn 
ngoan có tiếng.

3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi 
cát, gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.
4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết. Người đập tan 
tường luỹ mà xô xuống biển, còn chính thành thì bị 
lửa thiêu.

5 Nhìn thấy thế, Átcơlôn sợ hãi ; và Gada quằn quại 
đớn đau. Cả Écrôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã 
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tan  thành mây khói.  Gada chẳng còn vua,  Átcơlôn 
không người cư ngụ,

6 Átđốt thành nơi ở cho đám con lai. Ta sẽ tiêu diệt 
thói kiêu hãnh của người Philitinh,

7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu và lấy khỏi răng nó 
những thức ăn ghê tởm. Nó cũng sẽ thành số còn sót 
lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta, sẽ được kể như một 
thị tộc của Giuđa, và Écrôn sẽ được đối xử như người 
Giơvút.

8  Cạnh  nhà  của  Ta,  Ta  sẽ  đóng  trại  canh  gác,  đề 
phòng người qua kẻ lại ; kẻ áp bức sẽ không còn sang 
đánh chúng nữa, vì bây giờ chính Ta để mắt trông coi. 
9 Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi 
thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò ! Vì kìa 
Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là 
Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi 
trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Épraim và chiến 
mã  khỏi  Giêrusalem  ;  cung  nỏ  chiến  tranh  sẽ  bị 
Người  bẻ gãy,  và Người sẽ  công bố hoà bình cho 
muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ 
sông Cả đến tận cùng cõi đất. 
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11 Về phần ngươi,  vì  Ta đã thiết  lập giao ước với 
ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang 
bị giam cầm, Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.

12 Hãy trở về pháo đài kiên cố, hỡi những kẻ bị giam 
cầm mà vẫn tràn trề hy vọng. Chính ngày hôm nay, 
Ta tuyên bố : Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.

13 Vì Ta đã trương Giuđa làm cung nỏ, lấy Épraim 
làm tên bắn ; hỡi Xion, Ta sẽ kích động con cái ngươi 
chống lại  con cái  Giavan ;  Ta sẽ biến ngươi thành 
lưỡi gươm tráng sĩ.

14 ĐỨC CHÚA sẽ xuất hiện trên dân Người, mũi tên 
của Người sẽ phóng đi như tia chớp. ĐỨC CHÚA là 
Chúa Thượng sẽ thổi tù và, Người sẽ tiến bước trong 
gió bão phương nam.

15 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ 
nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng, họ sẽ 
uống máu như uống rượu và đầy ứ như những chiếc 
bình rảy, như các góc bàn thờ.

16 Trong ngày đó, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ cứu 
thoát dân Người, như mục tử cứu thoát đàn chiên. Họ 
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sẽ  chiếu  sáng  trên  đất  của  Người  như  những viên 
ngọc lấp lánh trên vương miện.

17  Quả  thật,  họ  hạnh  phúc  biết  bao,  họ  xinh  đẹp 
dường nào ! Lúa mì làm cho thanh niên được nẩy nở 
và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi. 

1 Hãy cầu xin ĐỨC CHÚA ban mưa vào lúc cuối 
mùa. Chính ĐỨC CHÚA làm cho chớp giật, Người 
sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng 
nội.

2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ 
thầy bói chỉ thị kiến điều gian ; chúng công bố những 
giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. 
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề, như đàn 
chiên không người chăn dắt.
 
Xướng đáp Dcr 9,9 ; Ga 12,14
X Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi 
thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò !
* Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người 
là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn 
ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
Đ Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có 
lời chép : *
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Bài đọc 2 
Kìa  Đức  Vua  của  ngươi  đang  đến  với  ngươi, 
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Cứu Độ 

Trích bài giảng của thánh Anrê, giám mục Cơrêta.

Chúng ta hãy tung hô Đức Kitô, chúng ta hãy tung hô 
rằng  :  Chúc  tụng  Đấng  ngự  đến  nhân  danh  ĐỨC 
CHÚA, Vua Ítraen. Ta hãy lấy những lời trên đỉnh 
cây thập giá thay cho tàu lá mà tung hô Người. Ta 
hãy hân hoan nhập đoàn đi theo mà tôn vinh Người, 
không phải với những cành ôliu mà bằng những việc 
bác ái huynh đệ. Ta hãy đem những khát vọng của 
tâm hồn làm như áo trải xuống dưới chân Người, để 
Người hoàn toàn vào trong chúng ta, chúng ta hoàn 
toàn ở trong Người, và để Người hoàn toàn tỏ mình ra 
nơi chúng ta. Hãy nói với Xion lời của ngôn sứ : Hỡi 
thiếu nữ Xion, đừng lo sợ, nhưng hãy tin tưởng. Kìa 
Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, khiêm tốn 
ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. 
Người vốn là Đấng hiện diện ở mọi nơi và thâm nhập 
muôn  loài,  nhưng  Người  đã  đến  để  thực  hiện  nơi 
ngươi công cuộc cứu độ muôn loài. Người không đến 
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi 
hối cải ăn năn ; Người đã đến để kêu gọi những kẻ lạc 
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vào đường tội  lỗi.  Thế nên,  ngươi  đừng lo  sợ.  Có 
Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, ngươi đừng run 
khiếp. 

Hãy mở rộng tay đón nhận Đấng đã vẽ thành luỹ của 
ngươi trên tay Người. Hãy đón nhận Đấng đã đặt nền 
móng của ngươi trong bàn tay Người. Hãy đón nhận 
Đấng đã lãnh lấy mọi sự của chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, 
và biến thành của Người. Vui mừng lên, hỡi thành mẹ 
Xion, đùng lo sợ, hãy mừng lễ. Hãy tôn vinh Người là 
Đấng thương xót, Người đến với chúng ta khi Người 
tiến vào thành. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hớn hở 
vui mừng, hãy hát ca múa nhảy. Cùng với ngôn sứ 
Isaia là kèn vang của Chúa, chúng ta lớn tiếng tung 
hô : Vùng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi 
đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh 
chiếu toả trên ngươi. 

Ánh sáng nào vậy ? Đó là ánh sáng đến thế gian và 
chiếu soi mọi người. Theo tôi, đó là ánh sáng vĩnh 
cửu ; ánh sáng vượt trên thời gian, nhưng lại chiếu toả 
vào thời gian ;  ánh sáng tự bản chất không ai  biết 
được, lại xuất hiện trong xác phàm ; ánh sáng đã bao 
phủ các mục đồng và soi đường dẫn lối cho các nhà 
chiêm tinh. Ánh sáng ấy đã có trong thế gian từ lúc 
khởi đầu ; nhờ ánh sáng đó thế gian được tạo thành, 
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nhưng thế gian đã chẳng nhận biết. Ánh sáng đã đến 
nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 
Vinh quang của ĐỨC CHÚA là vinh quang nào vậy ? 
Chính là thánh giá, trên đó Đức Kitô được tôn vinh. 
Tôi xin nói : Người là ánh vinh quang của Chúa cha 
như chính Người đã quả quyết trước khi chịu thương 
khó : Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên 
Chúa  cũng  được  tôn  vinh  nơi  Người.  Thiên  Chúa 
cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình. Như vậy vinh 
quang nói ở đây chính là việc Người được giương cao 
trên thập giá. Thật thế, thập giá chính là vinh quang 
của Đức Kitô, đồng thời cũng là nơi Người được tôn 
dương. Chính Người đã nói : Phần tôi, một khi được 
dương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với 
tôi.
 
Xướng đáp Tv 117 (118),26.27.23
X Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến 
vào đây nhân danh Chúa.
* ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên 
ta.
Đ Đó chính là  công trình của Chúa,  công trình kỳ 
diệu trước mắt chúng ta. *
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
 

Bài đọc 1 (Dcr 10,3  11,3)
Ítraen được giải thoát 

Ngày xét xử không chỉ gây sợ hãi. Đó cũng là ngày  
Chúa viếng thăm những kẻ Người yêu mến : ai sống  
các mối phúc thì sung sướng biết bao, vì Nước Thiên  
Chúa là của họ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 
10, 3 Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử, 
và sẽ hạch tội các con dê. Khi ĐỨC CHÚA các đạo 
binh viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giuđa, 
thì  bấy giờ,  Người sẽ  làm cho chúng nên như con 
ngựa chiến oai phong của Người.

4 Từ nhà Giuđa, sẽ xuất hiện viên đá góc ; từ đó, sẽ 
xuất hiện cái cọc lều ; từ đó, sẽ xuất hiện cây cung 
trận ; cũng từ đó, sẽ xuất hiện mọi thủ lãnh. 5 chúng 
sẽ nên như những anh hùng, khi giao chiến chúng sẽ 
chà đạp địch quân như bùn đất ngoài đường. Chúng 
sẽ giao tranh, vì ĐỨC CHÚA ở với chúng, còn đám 
người cỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng.

6 Ta sẽ làm cho nhà Giuđa nên hùng mạnh, và sẽ cứu 
thoát  nhà  Giuse.  Ta  sẽ  đưa chúng trở  về  vì  Ta đã 
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chạnh lòng thương xót, như thể chưa bao giờ chúng bị 
Ta ruồng bỏ, vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa 
của chúng, chính Ta sẽ đáp lời.

7 Épraim sẽ nên như dũng sĩ, lòng chúng hớn hở như 
ngây ngất men say ; nhìn thấy thế, con cái chúng cũng 
hớn hở, lòng chúng sẽ vui mừng vì ĐỨC CHÚA.

8 Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì Ta đã cứu 
chuộc chúng. Chúng sẽ nên đông đúc như xưa.
9 Ta đã tung chúng vào các nước, nhưng từ những 
miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến Ta. Tại đó, chúng sẽ 
dưỡng dục con cái, rồi sẽ trở về.

10 Ta sẽ  đưa chúng về  từ  đất  Aicập,  sẽ  tập  trung 
chúng lại từ Átsua ; Ta sẽ dẫn chúng vào đất Galaát 
và Libăng, thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng.
11 ĐỨC CHÚA sẽ băng qua biển Aicập, sẽ đập tan 
ba đào ngoài biển cả, khiến mọi chỗ nước sâu trong 
sông Nin thành khô cạn. Bấy giờ niềm kiêu hãnh của 
Átsua bị hạ xuống và vương trượng của Aicập sẽ bị 
đẩy xa.

12 Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong ĐỨC 
CHÚA, nhân danh Người, chúng sẽ tiến đi. Sấm ngôn 
của ĐỨC CHÚA 
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11, 1 Hỡi Libăng, hãy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu 
rụi những cây bá hương của ngươi !

2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ 
nhào rồi, vì những cây to lớn đã bị triệt hạ. Rú lên đi, 
hỡi những cây sồi Basan, vì khu rừng rậm đã bị tàn 
phá.

3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử, vì vẻ huy hoàng 
của chúng đã tiêu tan ; hãy nghe tiếng gầm của lũ sư 
tử con, vì niềm kiêu hãnh của Giođan đã bị sụp đổ.
 
Xướng đáp Dcr 10,6.7 ; Is 28,5
X Ta sẽ cứu thoát chúng, sẽ đưa chúng trở về, vì Ta 
đã  chạnh  lòng  thương  xót,  vì  Ta  là  ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của chúng.
* Lòng chúng sẽ vui mừng vì ĐỨC CHÚA.
Đ Trong ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ nên 
vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ cho số 
còn sót lại của dân Người. *
 
Bài đọc 2 
Tâm hồn người công chính sẽ nhảy mừng trong 
Chúa 
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Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Người công chính hãy vui mừng trong Chúa và hy 
vọng nơi Người. Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế 
làm vinh. Quả thật, chúng ta đã đem hết tâm hồn và 
tiếng nói mà ca hát lên như thế. Cả trí khôn lẫn miệng 
lưỡi người Kitô hữu đã thưa với Thiên Chúa những 
lời này : Người công chính sẽ vui mừng, không phải 
trong thế gian, nhưng trong Chúa. Cũng có lời khác 
rằng : Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, 
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Bạn sẽ hỏi niềm 
vui này bởi đâu mà có ? Xin bạn nghe đây : Người 
công chính sẽ vui mừng trong Chúa. Rồi còn nữa : 
Hãy lấy Chúa làm nguồn vui của bạn, Người sẽ cho 
được phỉ chí toại lòng. 

Chúng ta được chỉ bảo điều gì ? Được ban tặng cái 
gì ? Được truyền phải làm gì ? Được cho gì ? Thưa : 
vui mừng trong Chúa. Nhưng ai lại vui mừng trong 
những điều mình không xem thấy. Hoặc giả chúng ta 
đã xem thấy Chúa ? Thật ra, chúng ta nắm chắc điều 
này vì Chúa đã hứa, còn hiện nay chúng ta tiến bước 
nhờ đức tin, bao lâu chúng ta ở lại trong thân xác là 
chúng ta lưu lạc xa Chúa. Nhờ đức tin chứ không phải 
là nhờ diện kiến. Vậy khi nào mới được diện kiến ? 
Thưa khi lời sau đây của thánh Gioan được hoàn tất : 
Anh em thân mến, hiện chúng ta là con Thiên Chúa, 
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nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều đó chưa được 
bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, 
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào 
chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

Bấy giờ niềm vui sẽ lớn lao và hoàn hảo, niềm hân 
hoan sẽ trọn vẹn. Lúc ấy, chúng ta không phải sống 
trong hy vọng nữa, vì đã nắm lấy thực tại, tựa như trẻ 
thơ không còn bú sữa khi đã ăn được cơm bánh. Tuy 
nhiên, ngay từ bây giờ, trước khi chính thực tại lại 
đến với chúng ta ; trước khi chúng ta nắm lấy thực tại, 
chúng ta  hãy cứ vui  mừng trong Chúa.  Nói  thế  vì 
niềm hy vọng  sau này sẽ là thực tại  đem đến cho ta 
một niềm vui không nhỏ. 

Bây giờ  chúng ta  hãy yêu mến Chúa với  niềm hy 
vọng. Vì thế có lời thánh vịnh : Người công chính hãy 
vui mừng trong Chúa, rồi tiếp theo ngay : và hy vọng 
nơi Người, vì lúc này họ chưa nhìn thấy Chúa. 

Thế nhưng chúng ta hiện đang có những của đầu mùa 
do Thánh Thần ban, và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. 
Đồng thời,  Đấng chúng ta yêu mến, chúng ta đang 
đến gần ; điều chúng ta sẽ được ăn uống thoả thuê, 
chúng ta đang được nếm trước và thưởng thức phần 
nào rồi. 
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Nhưng chúng ta vui mừng trong Chúa thế nào được 
nếu Chúa ở xa chúng ta ? Nhưng Người chẳng ở xa 
đâu ! Người có ở xa là do chính bạn gây ra đó. Vậy 
hãy yêu đi rồi Người sẽ đến gần ; bạn cứ yêu đi rồi 
Người sẽ ở lại. Chúa đã đến gần, anh em đừng lo lắng 
gì cả. Bạn có muốn biết tại sao Đấng bạn yêu lại ở với 
bạn không ? Ấy bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. 

Bạn sẽ hỏi tôi : “Tình yêu là gì ?” Là sức mạnh thúc 
đẩy chúng ta yêu. Nhưng chúng ta yêu gì ? Yêu Thiên 
Chúa là Đấng tốt lành khôn tả, Đấng tốt lành luôn thi 
ân  giáng  phúc,  Đấng  Tạo  Hoá  tốt  lành  dựng  nên 
muôn sự tốt lành. Chính Người sẽ cho bạn được hoan 
hỷ ; nhờ Người mà bạn có được những gì làm cho bạn 
hoan hỷ. Tôi không có ý nói đến tội lỗi, vì chỉ có tội 
lỗi là bạn có mà không do Người. Ngoài tội lỗi ra, bất 
cứ những gì bạn có, tất cả đều do Người mà có.
 
Xướng đáp 
X Trước khi được thấy điều bạn không thể thấy, bạn 
hãy tin rằng bạn chưa thấy.
* Hãy sống theo đức tin để ngày kia được nhìn thấy tỏ 
tường.
Đ Ở đời này mà không có đức tin nâng đỡ, thì đời sau 
trên quê trời cũng không được phúc chiêm ngưỡng. *
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 (Dcr 11,4  12,8)

Dụ ngôn các mục tử 
Đã không sẵn sàng chờ đón Chúa viếng thăm thì chớ,  
dân  Chúa  đã  không  ngừng  chống  lại  mục  tử  của  
mình, từ đó dẫn đến nô lệ, rồi ly giáo. Cho đến những  
ngày sau hết, tiếng nói của những mục tử xấu sẽ tiếp  
tục mê hoặc người ta. Ơn cứu độ cuối cùng, vì thế,  
càng kỳ diệu hơn nữa. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 
11,  4  ĐỨC CHÚA,  Thiên  Chúa  của  tôi,  phán  thế 
này : "Ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm 
thịt.5 Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết 
mà không nghĩ rằng mình phạm tội ; còn những kẻ 
bán chúng nói : Chúc tụng ĐỨC CHÚA, tôi đã nên 
giàu có ! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút 
xót thương.6 Quả thật, Ta chẳng còn thương xót dân 
cư xứ này nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Và đây, 
chính Ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và 
vào tay vua của nó ; những người này sẽ tàn phá xứ 
sở, nhưng Ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng.7 
Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn 
lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây 
gậy, một cây gọi là "Ân huệ", cây kia là "Liên kết", 
và tôi đã chăn dắt bầy chiên.8 Chỉ trong một tháng, 



MỤC LỤC

tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng 
mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời 
chúng cũng chán tôi.9 Bấy giờ, tôi nói : "Ta không 
chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con 
nào mất thì mất.  Con nào còn lại thì cứ ăn thịt  lẫn 
nhau."10 Thế rồi tôi lấy cây gậy "Ân huệ" đem bẻ 
gãy, để huỷ bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước.11 
Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị huỷ bỏ. Bọn lái buôn 
chiên dê quan sát  tôi  thì  nhận ra đó chính là  hành 
động của ĐỨC CHÚA.12 Bấy giờ tôi bảo họ : "Nếu 
các ông cho là phải, thì trả công cho tôi; không thì 
thôi." Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.13 
ĐỨC CHÚA liền phán bảo tôi : "Ném số tiền đó vào 
kho bạc đi  !  Chúng đánh giá  Ta chỉ  có bấy nhiêu 
thôi ! " Vậy tôi đã đem ba mươi đồng bạc mà quẳng 
vào kho bạc Nhà ĐỨC CHÚA.14 Sau đó tôi bẻ gãy 
cây gậy thứ hai, cây gậy "Liên kết" để huỷ bỏ tình 
huynh đệ giữa Giuđa và Ítraen. 

15 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi : "Hãy sắm sẵn hành 
trang mà đóng vai  người  mục tử  điên  khùng,16 vì 
này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử 
khác. Con chiên nào mất,  nó chẳng quan tâm ; con 
thất lạc, nó chẳng đi tìm ; con bị thương, nó không 
chạy chữa ; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. 
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Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả 
móng. 

17 Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên. 
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó. Cánh 
tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.
1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA phán về Ítraen 2 b) cũng 
như  về  Giuđa.  Sấm ngôn  của  ĐỨC  CHÚA,  Đấng 
căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Đấng ban 
sinh khí cho người phàm. 

2a Đây chính Ta sẽ biến Giêrusalem thành chén nồng 
choáng váng cho mọi nước chung quanh. Điều đó sẽ 
xảy ra khi Giêrusalem bị vây hãm. 

3 Ngày ấy, Ta sẽ biến Giêrusalem thành quả tạ cho 
muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách 
thịt. Muôn dân trên cõi đất sẽ họp nhau chống lại nó.4 
Ngày  ấy,  sấm ngôn  của  ĐỨC CHÚA,  Ta  sẽ  đánh 
phạt, khiến ngựa hoá cuồng và người cỡi hoá điên ; 
nhưng nhà Giuđa, Ta sẽ đưa mắt nhìn ; còn ngựa của 
mọi dân nước, Ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù loà.5 
Bấy giờ, các thủ lãnh Giuđa sẽ nhủ thầm : "Dân cư 
Giêrusalem được mạnh sức là nhờ ĐỨC CHÚA các 
đạo binh, Thiên Chúa của chúng."6 Ngày ấy, Ta sẽ 
làm cho các thủ lãnh Giuđa nên như cái lò bốc cháy 
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giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm ; chúng 
sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả 
hữu. Còn Giêrusalem vẫn ở nguyên tại chỗ.7 Trước 
hết,  ĐỨC CHÚA sẽ cứu các lều trại  của Giuđa để 
vinh quang của nhà Đavít cũng như vinh quang của 
dân cư Giêrusalem không trổi vượt hơn vinh quang 
của Giuđa.8 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ che chở dân cư 
Giêrusalem ; và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám 
dân ấy cũng sẽ nên như Đavít, và nhà Đavít sẽ nên 
như Thiên Chúa,  như vị  thần sứ của ĐỨC CHÚA 
trước mặt đám dân ấy.
 
Xướng đáp Dcr 11,12.13 ; Mt 26,15
X Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.
* Chúa phán : "Chúng đánh giá "Ta chỉ có bấy nhiêu 
thôi !"
Đ Giuđa nói : "Tôi sẽ nộp ông ấy cho quý vị, quý vị 
muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn ba 
mươi đồng bạc. *
 
Bài đọc 2 
Cầu xin Vị Mục Tử nhân lành 

Trích  bài  chú  giải  của  thánh  Ghêgôriô,  giám  mục 
Nítxê, về sách Diễm Ca.
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Lạy Đấng Mục Tử nhân lành,  Đấng mang cả đoàn 
chiên trên vai, Chúa đang chăn chiên nơi nào ? Cả 
nhân loại chỉ là một con chiên Chúa đã nhận vác trên 
vai. xin chỉ cho con chỗ nghỉ ngơi, xin dẫn con đến 
đồng cỏ xanh mà bổ dưỡng ; xin gọi con đích danh, 
để con được nghe tiếng Chúa,  vì  con là  chiên của 
Chúa. Và vì Chúa đã cho con nghe tiếng Chúa, thì xin 
cho con được sống muôn đời. Lạy Chúa là Đấng lòng 
con yêu mến, xin nói cho con nghe.

Con kêu lên Chúa bằng danh xưng ấy, vì dnah Chúa 
vượt trên mọi danh hiệu, mọi tầm hiểu biết. Không 
loài  thụ  toạ  nào nói  lên  được hay  hiểu  được danh 
Chúa. Danh xưng ấy vừa chứng tỏ lòng Chúa nhân 
hậu, vừa nói lên lòng con yêu mến Chúa. Con không 
mến Chúa làm sao được, khi con đen đủi xấu xa mà 
Chúa cũng đã thí mạng vì con và vì đoàn chiên Chúa 
chăn dắt ? Không thể hình dung được một tình yêu 
nào cao cả hơn tình yêu Chúa, vì Chúa đã đem mạng 
sống mình ra đánh đổi ơn cứu độ cho con. 

Xin cho con biết Chúa đang chăn chiên ở đâu, để con 
trông thấy đồng cỏ cứu độ và được đầy no lương thực 
bởi  trời.  Ai  không dùng lương thực này,  sẽ  không 
được vào chốn trường sinh. Xin cho con biết chạy đến 
nguồn suối mà múc lấy của uống thần linh, của uống 
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chính Chúa ban như dòng nước từ nguồn mạch chảy 
tuôn cho những người đang khát.  Chúa đã tuôn đổ 
dòng nước này từ cạnh sườn Chúa khi lưỡi đòng khai 
mạch. Ai nếm hưởng nước này thì trở nên mạch nước 
vọt lên đem lại sự sống đời đời. 

Chăn nuôi con như vậy chắc chắn là Chúa cho con 
được nghỉ trưa. Và trong khi ngủ bằng an là đồng thời 
con được nghỉ ngơi trong ánh sáng vẹn toàn, vì giờ 
ngọ,  lúc mặt  trời  đứng bóng, thì  chẳng có chút tối 
tăm. Chính khi  đó,  Chúa cho những kẻ Chúa chăn 
nuôi được nằm nghỉ, cho con cái được vào nghỉ với 
Chúa. Ai không phải là con cái ánh sáng, con cái ban 
ngày, thì không xứng đáng được nghỉ ngơi như vậy. 
Ai xa tránh tối tăm cả giờ sáng sớm lẫn lúc chiều tà, 
nghĩa là cả khi sự dữ vừa chớm nở lẫn khi nó sắp 
chấm dứt, thì người đó được mặt trời công chính cho 
nghỉ ngơi trong ánh sáng giờ ngọ. 
Xin Chúa cho con biết phải làm gì để được nghỉ ngơi 
bồi dưỡng, và phải theo đường nào cho tới chỗ nghỉ 
trưa. Xin đừng để con vì không biết sự thật mà rời xa 
bàn tay Chúa dắt dìu, nhập đoàn với những bầy chiên 
xa lạ, không phải là đoàn chiên của Chúa. 

Người được Chúa yêu thương đã thưa lên những lời 
như thế, vì lo lắng cho vẻ đẹp Chúa đã tặng ban và vì 
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muốn biết phải làm cách nào để giữ được hạnh phúc 
này mãi mãi.
 
Xướng đáp Tv 26 (27),13,4 ; Pl 1,21
X Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa 
ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
* Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền 
Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời.
Đ Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối 
lợi. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 (Dcr 12 :912a, 13 :19)

Đấng chúng đã đâm thâu 
Dân vô ơn đối với Thiên Chúa sẽ phải trải qua cơn  
thử thách cuối cùng để được tinh luyện. Chính vị mục  
tử sẽ phải chết, và số còn sót lại của dân Ítraen sẽ bị  
sàng lọc một lần nữa. Phải thực hiện lòng ăn năn  
sám hối và trở về với Thiên Chúa tình yêu, mới mong  
thoát được cuộc huỷ diệt cuối cùng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 

12 9 Ngày ấy, Ta sẽ tìm cách tiêu diệt mọi dân tộc 
tiến đánh Giêrusalem. 10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà 
Đavít  và dân cư Giêrusalem,  giúp chúng biết  sống 
đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước 
nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm 
thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ 
thương tiếc,  như người ta  thương tiếc đứa con đầu 
lòng. 11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp 
Giêrusalem,  như  người  ta  than  khóc  thần  Hađát 
Rimmôn ở cánh đồng Mơghítđô. 12 Xứ sở sẽ khóc 
than, riêng từng thị tộc. 

13 1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít 
và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội  lỗi  và ô uế. 2 
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Ngày ấy,  sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh , 
Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần : 
Người  ta  sẽ  không  còn  nhắc  đến  chúng  nữa.  Cả 
những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục 
xuất ra khỏi xứ này. 3 Nếu có ai còn tuyên sấm, thì 
cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo rằng : 
"Mày  sẽ  không  được  sống,  vì  mày  đã  nhân  danh 
ĐỨC CHÚA mà nói điều dối trá." Cha mẹ nó, những 
người đã sinh ra nó,  sẽ đâm nó khi nó đang tuyên 
sấm. 4 Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị 
kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc 
áo choàng bằng lông thú để lừa dối, 5 nhưng sẽ nói : 
"Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày 
ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có 
tài sản đất đai." 6 Nếu người ta hỏi nó : "Tại sao anh 
có những vết thương trên ngực? " Nó sẽ trả lời : "Đó 
là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi." 
7 Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, 
đánh đồng bào của Ta. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA 
các đạo binh. Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan 
tác. Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
8 Bấy giờ, trên toàn xứ,  sấm ngôn của ĐỨC CHÚA , 
hai phần ba sẽ bị huỷ diệt, bị tiêu vong, còn một phần 
ba sẽ được để lại.
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9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa, sẽ luyện chúng 
như người ta luyện bạc, và thử chúng như thử vàng. 
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời 
chúng ; Ta sẽ nói : "Chúng là dân của Ta", chúng thưa 
lại : " ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi."
 
Xướng đáp Mt 26,31 ; Dcr 13,7
X Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy ; vì có 
lời đã chép :
* Ta Sẽ đánh người chăn, và đàn chiên sẽ tan tác.
Đ Chúa phán : Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh 
mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta. *
 
Bài đọc 2 
Mầu nhiệm Đức Kitô trong chúng ta và trong Hội 
Thánh 

Trích khảo luận của thánh Gioan Ơđơ, về vương quốc 
của Đức Kitô.

Các tình trạng mà Đức Giêsu đã mang lấy trong đời 
Người và các mầu nhiệm đã diễn ra nơi Người, chúng 
ta phải mang lấy và thực hiện cho đầy đủ nơi chúng 
ta, phải xin Người thực hiện và hoàn thành nơi chúng 
ta cũng như nơi Hội Thánh Người. Vì chưng, các mầu 
nhiệm diễn ra nơi Đức Giêsu chưa đạt tới mức vẹn 
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toàn và hoàn tất  nơi con người Đức Giêsu, thì  vẫn 
chưa hoàn tất và chưa được vẹn toàn nơi chúng ta là 
chi  thể  cũng  như  nơi  Hội  Thánh  là  thân  thể  mầu 
nhiệm của Người. Thực vậy, Con Thiên Chúa đã có ý 
định cho chúng ta và Hội Thánh Người được thông 
phần vào các mầu nhiệm của Người, như thể Người 
muốn các mầu nhiệm ấy được lan rộng và nối tiếp. 

Nhằm mục đích đó, Người muốn thông ban ân sủng 
cho chúng ta và muốn cho các mầu nhiệm phát sinh 
công hiệu nơi chúng ta. Và đó là phương thế Người 
muốn dùng để hoàn tất các mầu nhiệm ấy nơi chúng 
ta. 

Chính vì thế, thánh Phaolô đã nói rằng : Đức Giêsu 
Kitô sẽ nên viên mãn nơi Hội Thánh Người, và tất cả 
chúng ta đang tiến tới sự toàn vẹn và tới tuổi thập 
toàn, nghĩa là tuổi mầu nhiệm Người đạt tới nơi thân 
thể mầu nhiệm của Người. Và chỗ khác, thánh Phaolô 
cũng nói : thánh nhân phải hoàn tất nơi thân xác mình 
cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. 

Như thế, Con Thiên Chúa có ý định hoàn tất và kiện 
toàn nơi chúng ta mọi tình trạng trong cuộc đời tại thế 
của Người và mọi mầu nhiệm đã diễn ra nơi Người. 
Người muốn hoàn tất nơi chúng ta mầu nhiệm nhập 
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thể, giáng sinh, mầu nhiệm sống ẩn dật của Người khi 
Người thành hình nơi chúng ta, sinh ra nơi con người 
chúng ta qua bí tích thánh tẩy và và bí tích Thánh Thể 
cực trọng, và khi Người cho chúng sống bằng sự sống 
thiêng liêng nội  tâm,  sự sống tiềm tàng với  Người 
trong Thiên Chúa. 

Đức  Giêsu  có  ý  định  kiện  toàn  nơi  chúng  ta  mầu 
nhiệm khổ nạn, chết và phục sinh của Người khi cho 
chúng ta chịu đau khổ, chịu chết rồi được phục sinh 
với  Người  và  trong  Người.  Người  có  ý  định  hoàn 
thành nơi chúng ta tình trạng sống vinh quang bất tử 
Người đang hưởng trên trời, khi Người cho chúng ta 
sống sự sống vinh quang bất tử với Người và trong 
Người lúc chúng ta được lên trời. Cũng vậy, Người 
có ý định hoàn tất và kiện toàn nơi chúng ta cũng như 
nơi Hội Thánh Người mọi tình trạng và mầu nhiệm 
khác của Người, khi Người muốn cho chúng ta được 
thông  hiệp  và  dự phần  vào các  tình  trạng  và  mầu 
nhiệm đó, muốn cho các tình trạng và mầu nhiệm đó 
được lan rộng và tiếp nối nơi chúng ta. 

Như thế, các mầu nhiệm của Đức Giêsu chắc chắn sẽ 
chưa được kiện toàn bao lâu chưa đến thời Người ấn 
định để hoàn tất các mầu nhiệm của Người nơi chúng 
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ta và nơi Hội Thánh Người, nghĩa là bao lâu chưa đến 
ngày tận thế.
 
Xướng đáp Cl 1,24.29
X Tôi vui mừng vì được chịu đau khổ.
* Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, 
tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho 
thân thể Người là Hội Thánh.
Đ Tôi vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Đức Kitô 
đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ 
trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 (Dcr 14 :121)

Bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ là Vua cai trị toàn cõi đất. 
Đằng sau cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến do  
Thiên Chúa dẫn đầu, ngôn sứ đã nhìn thấy hậu quả  
của ngày toàn thắng. Các địch thù thâm căn cố đế  
của thành thánh sẽ bị  tan rã,  trong khi đó,  những  
người được cứu chuộc, kể cả người ngoại giáo, sẽ  
được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria. 

1 Này đây, hỡi Giêrusalem, sẽ đến ngày của ĐỨC 
CHÚA, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở 
giữa  ngươi.  2  Ta  sẽ  tập  hợp  mọi  dân  tộc  về 
Giêrusalem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa 
bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp ; một nửa dân thành 
sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị 
đuổi ra khỏi thành. 3 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ tiến ra 
và chiến đấu đánh lại các dân tộc ấy như ngày Người 
chiến đấu trong thời giao tranh. 4 Ngày ấy, Người sẽ 
dừng chân trên núi Ôliu, đối diện với Giêrusalem về 
phía đông. Núi Ôliu sẽ chẻ ra ở giữa, từ đông sang 
tây, làm thành một thung lũng rộng lớn ; một nửa quả 
núi sẽ lui về phía bắc và một nửa về phía nam. 5 Các 
ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của 
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Ta, vì thung lũng giữa các núi chạy dài tới Axan. Các 
ngươi sẽ trốn thoát như đã trốn thoát cơn động đất 
thời Útdigia làm vua nước Giuđa. Rồi ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của tôi,  sẽ  đến,  cùng với  toàn thể  các 
thánh của Người. 

6 Ngày ấy, sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh 
lẽo và giá buốt. 7 Sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất 
duy một ĐỨC CHÚA biết  không còn phân biệt ngày 
với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng. 8 Ngày 
ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Giêrusalem ; một nửa 
chảy ra Biển Đông, một nửa chảy ra Biển Tây : sẽ 
xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè.9 Bấy 
giờ, ĐỨC CHÚA sẽ là vua cai trị toàn cõi đất ; ngày 
ấy, ĐỨC CHÚA sẽ là ĐỨC CHÚA duy nhất và Danh 
Người là  Danh duy nhất.  10 Tất cả xứ sẽ nên như 
đồng  bằng,  từ  Gheva  tới  Rimmôn,  phía  nam 
Giêrusalem. Giêrusalem sẽ được nhắc lên cao và ở 
nguyên tại chỗ, từ cổng Bengiamin cho đến tận cổng 
Xưa, đến tận cổng Góc, và từ tháp Khananên cho đến 
tận bồn ép nho của nhà vua. 11 Người ta sẽ cư ngụ tại 
đó, sẽ không còn án tru hiến nữa và Giêrusalem sẽ 
được sống yên hàn. 

12 Và đây sẽ là tai ương ĐỨC CHÚA giáng xuống 
mọi  dân  nước  đã  dấy  binh  chống  lại  Giêrusalem. 
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Người sẽ làm cho thịt chúng rữa ra ngay khi chúng 
còn đang đứng vững ; mắt chúng sẽ rữa trong hốc mắt 
và lưỡi chúng sẽ rữa trong miệng. 15 Ngựa, la, lạc đà, 
lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một 
tai ương giống như tai ương kia. 13 Ngày ấy ĐỨC 
CHÚA sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao 
; người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe doạ 
lẫn nhau.  14 Cả Giuđa cũng sẽ đến Giêrusalem để 
chiến đấu, và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc chung 
quanh : vàng, bạc và vô số y phục. 

16 Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã 
tiến đánh Giêrusalem, hằng năm sẽ lên thờ lạy Đức 
Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, và mừng lễ 
Lều.  17 Thị  tộc  nào trong các  thị  tộc  trên  cõi  đất 
không lên Giêrusalem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC 
CHÚA các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng. 
18 Nếu thị tộc Aicập không lên và không đến thì nó 
sẽ phải chuốc lấy tai ương mà ĐỨC CHÚA đã giáng 
xuống các dân tộc không lên mừng lễ Lều. 19 Đó sẽ 
là án phạt dành cho Aicập và án phạt dành cho mọi 
dân tộc không lên mừng lễ Lều. 

20 Ngày ấy trên lục lạc ngựa sẽ có ghi : "Thánh hiến 
cho ĐỨC CHÚA " và các nồi niêu trong Nhà ĐỨC 
CHÚA  sẽ  được  xem  như  những  chiếc  bình  rảy  ở 
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trước bàn thờ. 21 Mọi nồi niêu ở Giêrusalem và ở 
Giuđa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo 
binh. Tất cả những người dâng hy lễ sẽ đến lấy những 
nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ không còn lái 
buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.
 
Xướng đáp Dcr 13,1 ; 14,8 ; Ga 19,34
X Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và 
dân cư Giêrusalem,
* để tẩy trừ tội lỗi.
Đ Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. 
Tức thì máu cùng nước chảy ra.*
 
Bài đọc 2 
Con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan 
Trích bài giảng của thánh Tôma Aquinô, linh mục, về 
kinh Tin Kính.

Kết thúc các tín điều, Kinh Tin Kính nói : Tôi tin có  
sự sống đời đời. Amen. Thật hợp lý khi câu kết ấy nói 
lên đích điểm của mọi ước vọng nơi chúng ta. Đích 
điểm ấy là sự sống đời đời. 

Trong cuộc sống đời đời, trước hết con người được 
kết hợp với Thiên Chúa, vì Chúa là phần thưởng và 
cùng đích cho mọi lao nhọc của chúng ta : Ta là khiên 
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thuẫn che đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất 
lớn lao. Kết hợp ở đây chính là được diện kiến hoàn 
toàn : Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm 
gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. 

Sống đời đời cũng là được cất lên lời ngợi khen tuyệt 
diệu, như vị ngôn sứ đã nói : Ở đó sẽ vang tiếng reo  
mừng hoan hỷ, vang lời cảm tạ và khúc hoan ca.

Sống đời đời còn là được hoàn toàn thoả mãn mọi 
ước mong, vì trong cuộc sống ấy, vị thánh nào cũng 
cũng được những điều vượt quá sức ước mong và quá 
sức trông chờ. Lý do là trên trần gian này, không ai 
hoàn toàn đạt được mọi ước mong, và không thụ tạo 
nào thoả mãn được ước vọng của con người :  thực 
vậy, chỉ có Thiên Chúa mới thoả mãn được, và Người  
còn vượt xa các ước vọng đó đến vô cùng vô tận ; do  
đó,  con  người  chỉ  được  nghỉ  ngơi  yên  hàn  trong  
Thiên  Chúa  mà  thôi,  như  thánh  Âutinh  nói  :  Lạy  
Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con hướng về Chúa,  
nên tâm hồn chúng con sẽ mãi khắc khoải bồi hồi bao  
lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa. 

Trên quê trời, các thánh có Thiên Chúa trọn vẹn làm 
của  mình,  nên  hiển  nhiên  là  các  thánh  được  toại 
nguyện, hơn nữa còn được dư đầy vinh quang. Cho 
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nên Chúa nói : Hãy vào mà hưởng niềm vui của Chúa  
ngươi. Thánh Âutinh thì nói :  Không phải trọn vẹn 
nỗi  vui  mừng  sẽ  tràn  hết  vào  lòng  kẻ  mừng  vui,  
nhưng toàn thân kẻ mừng vui sẽ chìm hẳn vào trong  
nỗi vui mừng.  Thánh vịnh có câu :  Con được thoả  
tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Và câu khác : Chúa 
ban cho đời người chứa chan hạnh phúc. Thực thế, 
trên trời, sự gì đem lại hoan lạc thì hoàn toàn đem lại 
hoan lạc và là  thứ hoan lạc dư tràn.  Nếu người ta  
thèm khát hoan lạc, thì hoan lạc trên trời là hoan lạc  
tuyệt vời và trọn hảo, bởi đó là hoan lạc phát xuất từ  
sự thiện tuyệt hảo là Thiên Chúa, như lời thánh vịnh  
nói : Ở bên Người, hoan lạc chẳng hề vơi.

Sự sống đời đời cũng là được hoan hỉ hợp đoàn cùng 
toàn thể các thánh. Cộng đoàn này đem lại niềm vui 
khôn tả, vì trong đó ai cũng được mọi điều thiện hảo 
cùng  với  toàn  thể  các  thánh.  Bởi  vì ai  cũng  yêu  
thương người khác như chính mình và do đó, ai cũng  
vui  mừng vì  hạnh  phúc  của  người  khác như hạnh  
phúc của chính mình. Như vậy, cộng đoàn càng mừng 
vui thì mỗi người càng thêm hoan lạc và vui mừng. 
 
Xướng đáp Tv 16 (17),15 ; 1 Cr 13,12
X Lạy Chúa, sống công minh chính trực, con sẽ được 
trông thấy mặt Ngài,
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* khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh 
Nhan.
Đ Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ 
được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện 
hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt 
vời,  xin cho chúng con tìm được niềm vui  khi hết 
lòng trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…
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CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Bài đọc 1 Kh 1,4b6.10.12-18 ; 2,26.28 ; 3,12.20-21
Có ai giống như Con Người 

Thánh Gioan dùng văn thể khải huyền để mô tả vẻ  
huy hoàng khi Con Người ngự đến. Tất cả mọi hình  
ảnh được sử dụng để giúp ta hiểu rằng Đấng đã chết  
trên thập giá là Đấng đang sống. 

Lời Chúa trong sách Khải  Huyền của thánh Gioan 
Tông đồ. 
1 4b Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy 
thần khí hiện diện trước ngai của Người, 5 xin Đức 
Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng 
Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, là Thủ 
Lãnh mọi  vương đế  trần  gian,  ban cho anh em ân 
sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy 
máu mình mà rửa sạch tội lỗi chúng ta,  6 làm cho 
chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng 
sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người 
vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. 
Amen ! 

10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đàng 
sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn. 12 Tôi 
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quay lại để xem tiếng ai đã nói với tôi. Khi quay lại, 
tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây đèn, có 
ai  giống  như  Con  Người  mình  mặc  áo  chùng  và 
ngang ngực có thắt đai bằng vàng. 14 Đầu Người có 
tóc trắng như len trắng ;  mắt  Người như ngọn lửa 
hồng ; 15 chân Người giống như đồng đỏ được tôi 
luyện trong lò ; và tiếng Người như tiếng nước lũ. 16 
Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người 
phóng  ra  một  thanh  gươm  hai  lưỡi,  sắc  bén.  Mặt 
Người toả sáng như mặt trời chói lọi. 

17  Lúc  thấy  Người,  tôi  ngã  vật  xuống  dưới  chân 
Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói 
: “Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 Ta là Đấng 
Hằng Sống.  Ta đã chết  và nay Ta sống đến muôn 
thuở muôn đời. Ta giữ chìa khoá của Tử Thần và Âm 
Phủ. 

2 26 Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, 
Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. 28 Đó 
là quyền mà chính Ta đã dược Cha Ta trao cho. Ta sẽ 
ban Sao Mai cho người ấy. 

3 5 Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng ; Ta sẽ 
không xoá tên người ấy ra khỏi Sổ Trường Sinh. Ta 
sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các 
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thiên thần của Người. 12 Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột 
trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ 
không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh 
thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa 
của Ta, là Giêrusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa 
của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên 
mới của Ta. 20 Này Ta đây, Ta đứng trước cửa và gõ. 
Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người 
ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng 
bữa với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên 
ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta 
trên ngai của Người. ”
 
Xướng đáp Mc 13,2627 ; Tv 97 (98),9
X Bấy giờ thiên hạ sẽ  thấy Con Ngườí đầy quyền 
năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc 
đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi,
* và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyến 
chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối 
chân trời. 
Đ Người xét xử địa cầu theo đường cõng chính, xét 
xử muôn dân theo lẽ công bình.*
 
Bài đọc 2 
Xin làm cho triều đại Cha mau đến 
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Trích  Khảo  luận  của  linh  mục  Ôrigiênê,  về  cầu 
nguyện. 

Theo lời Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta, thì triều 
đại  Thiên  Chúa không đến như  một  điều  quan sát 
được. Và người ta sẽ không nói: Ở đây này ! hay ở 
kia  kìa  !  nhưng triều  đại  Thiên  Chúa đang ở  giữa 
chúng ta,  vì  lời  Thiên Chúa thật  gần kề,  ngay trên 
miệng, ngay trong lòng chúng ta. Chắc hẳn rằng : ai 
cầu cho triều đại Thiên Chúa mau đến thì cũng cầu 
cho vương quyền của Thiên Chúa nơi mình được tăng 
triển, đem lại hoa trái và đạt tới tột đỉnh. Thiên Chúa 
hiển trị  nơi tất cả mọi vị thánh : vị nào cũng vâng 
phục  lề  luật  thiêng  liêng  của  Thiên  Chúa  và  được 
Thiên Chúa cư ngụ nơi mình như nơi một thành đô có 
tổ chức. Chúa Cha hiện diện nơi vị đó và Đức Kitô 
đồng hiển trị với Chúa Cha trong tâm hồn hoàn thiện 
ấy như có lời rằng : Chúng ta sẽ đến ở với người ấy 
và ở lại nơi người ấy. 

Vậy nếu chúng ta tiến bước không ngừng, thì vương 
quyền của Thiên Chúa nơi chúng ta sẽ đạt tới mức 
trọn vẹn. Lúc đó, lời thánh Phaolô sẽ được thực hiện : 
Sau khi tiêu diệt hết mọi quân thù, Đức Kitô sẽ trao 
vương quyền lại  cho Thiên Chúa là  Cha,  để Thiên 
Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Vì thế với tâm 
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tình đã được Ngôi Lời thần hoá, chúng ta hãy không 
ngừng cầu xin với Cha chúng ta trên trời rằng : Xin 
làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau 
đến. 

Về vương quyền của Thiên Chúa, cũng cần ghi nhận 
rằng : Sự công chính không liên kết với bất chính, 
ánh  sáng  không  dung  hoà  với  bóng  tối.  Đức  Kitô 
không hoà hợp với Bêlia, thì cũng vậy, vương quyền 
của Thiên Chúa không đứng chung với quyền thống 
trị của tội lỗi. 

Vậy nếu chúng ta muốn Thiên Chúa ngự trị nơi chúng 
ta, thì đừng để cho tội lỗi có cách nào thống trị thân 
xác phải chết của chúng ta nữa, nhưng hãy giết chết 
những gì thuộc hạ giới trong con người chúng ta. Hãy 
nhờ  Thánh  Thần  mà  sinh  hoa  trái.  Như  thế  Thiên 
Chúa sẽ dạo bước trong chúng ta như trong vườn địa 
đàng thiêng liêng, và cùng với Đức Kitô, một mình 
Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta. Đức Kitô hằng 
ngự bên hữu Đấng quyền năng thiêng liêng mà chúng 
ta vẫn ước ao tiếp nhận. Người ngự trị cho đến khi tất 
cả các địch thù của Người nơi chúng ta trở thành bệ 
kê chân Người, và cho đến khi mọi quản thần, quyền 
thần  và  dũng  thần  trong  chúng  ta  bị  tống  khứ  ra 
ngoài. 
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Thực vậy, những điều đó có thể xảy ra nơi mỗi người 
chúng ta, và địch thù cuối cùng có thể bị tiêu diệt là 
sự chết, để Đức Kitô nói được nơi chúng ta rằng : Hỡi 
tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, 
đâu là nọc độc của ngươi ? Vậy ngay bây giờ, tới khi 
tử thần bị tống khứ rồi, thì cái thân phải chết này mặc 
lấy sự bất tử của Chúa Cha. Thế là Thiên Chúa sẽ ngự 
trị trong chúng ta, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhờ 
ơn tái sinh và phục sinh. 
 
Xướng đáp Kh 11,15 ; Tv 21 (22),2829
X Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa 
* Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. 
Đ Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. 
Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế. *
 
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:



MỤC LỤC

Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn 
quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Kitô 
là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ 
trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi 
vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả 
uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng 
con cầu xin. . . 
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Dẫn vào thư thứ hai của thánh Phêrô 
Được viết vào thế kỷ 1, mục đích là củng cố lòng tin  
các tín hữu đang bị các ngôn sứ giả lung lạc. Phải  
đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh, và dưới sự hướng  
dẫn của Hội Thánh thì mới khỏi hiểu sai. Và niềm hy  
vọng vào ngày Chúa trở lại phải vừa là động lực giúp  
ta tỉnh thức, vừa là nguồn mạch của niềm vui trong  
cuộc sống thường ngày. 
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THỨ HAI
Bài đọc 1 (2 Pr 1,1-11)

Ơn gọi Kitô hữu 
Nhận được những gì cần thiết cho sự sống rồi, người  
Kitô hữu phải cố gắng hơn nữa. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô Tông Đồ. 
1 Tôi là Simon Phêrô, tôi  tớ và Tông Đồ của Đức 
Giêsu Kitô, kính gửi những người, nhờ sự công chính 
của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu 
Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá 
như chúng tôi. 2 Chúc anh em được đầy tràn ân sủng 
và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu, 
Chúa chúng ta. 

3 Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà 
ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được 
sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết 
Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà 
kêu gọi chúng ta. 4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, 
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý 
báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em 
được  thông  phần bản tính  Thiên  Chúa,  sau  khi  đã 
thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần 
gian. 
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5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm 
sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức 
độ lại thêm hiểu biết, 6 có hiểu biết lại thêm tiết độ, 
có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm 
đạo đức, 7 có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình 
huynh đệ lại thêm bác ái. 8 Thật vậy, nếu anh em có 
những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không 
trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì 
được để biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  9 Ai 
không  có  những  đức  tính  ấy  thì  là  người  đui  mù, 
người cận thị : kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch 
các tội xưa đã phạm. 10 Vì vậy, thưa anh em, anh em 
đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy 
cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững 
mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, 11 
và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em 
vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là 
Đấng cứu độ chúng ta. 
 
Xướng đáp x. 2 Pr 1,3. 4 ; Gl 3,27
X Chúa Kitô đã dùng vinh quang và sức mạnh của 
mình mà kêu gọi anh em, và ban tặng anh em những 
gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa,
* để anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa 
với Người. 
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Đ Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về 
Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. *
 
Bài đọc 2 
Công khó bao nhiêu, phúc lộc bấy nhiêu 
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng. 

Chúa nói : Nếu anh em không ăn ở công chính hơn 
các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào 
Nước  Trời.  Nhưng  làm  sao  ăn  ở  công  chính  hơn 
được, khi xót thương không vượt hẳn xét đoán ? Thụ 
tạo đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và 
giống  như  Thiên  Chúa,  nếu  noi  gương  bắt  chước 
Đấng Tạo Dựng, thì  còn chi hợp lẽ và chính đáng 
bằng ? Chính Người đã phục hồi và thánh hoá các tín 
hữu  khi  tha  tội  cho  họ,  bỏ  hẳn  ý  định  trừng  phạt 
nghiêm khắc, ngưng mọi cực hình, khiến cho tội nhân 
được trong trắng như xưa, và một khi tội lỗi chấm dứt 
thì nhân đức trổ sinh. 

Người Kitô hữu có thể ăn ở công chính hơn các kinh 
sư và người Pharisêu tại điểm đó : họ không loại bỏ lề 
luật,  nhưng cũng không hiểu lề luật theo nghĩa xác 
thịt. Cho nên, khi dạy các môn đệ cách thức ăn chay, 
Chúa nói : Khi ăn chay, anh em chớ có làm bộ rầu rĩ 
như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não 
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để thiên hạ thấy chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh 
em,  chúng  đã  được  phần  thưởng rồi.  Phần  thưởng 
nào, nếu không phải là được người đời ca tụng ? Vì 
muốn được ca tụng, nên hay làm ra vẻ công chính. Và 
không ai để ý gì đến lương tâm, người đó sẽ thích 
được tiếng tăm giả tạo. Hậu quả là người sống bất 
chính vẫn thích được nghe dư luận đồn đãi sai lệch về 
mình,  và  càng  che  đậy  sự  bất  chính,  thì  lại  càng 
chứng tỏ là mình bất chính. 

Đối với  người yêu mến Thiên Chúa,  làm đẹp lòng 
Đấng mình mến yêu là đủ rồi, bởi vì họ không mong 
phần thưởng nào lớn lao hơn là chính tình yêu. Thực 
vậy, tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa 
là tình yêu. Tâm hồn đạo đức và trong sạch sẽ chan 
chứa vui mừng vì được tràn ngập sự hiện diện của 
Thiên Chúa, và có Thiên Chúa rồi, tâm hồn sẽ không 
còn khao khát thú vui nào khác nữa. Đức Kitô đã nói 
thật chí lý : Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở 
đó. Kho tàng của mỗi người là gì nếu không phải là 
toàn thể hoa lợi và tất cả công khó của họ ? Vì ai gieo 
giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Công khó bao nhiêu thì 
phúc lộc bấy nhiêu. Tìm thú vui hưởng thụ ở đâu thì 
trí lòng vào đấy. Nhưng vì có nhiều thứ giàu sang, có 
nhiều loại vui thú khác nhau, nên kho tàng của mỗi 
người  là  những  gì  họ  say  mê  và  ham muốn.  Tuy 
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nhiên, nếu ham muốn say mê đó là do nỗi thèm khát 
những  chuyện  thế  trần,  thì  có  đạt  được,  họ  cũng 
chẳng hạnh phúc mà chỉ thấy khốn khổ thôi. 

Trái lại,  ai quý chuộng những gì thuộc thượng giới 
chứ không phải những gì thuộc hạ giới, ai chú tâm 
đến những điều vĩnh cửu, chứ không phải những cái 
mau qua, người đó sẽ có những tài sản bất hoại ẩn 
giấu nơi kho tàng mà vị Ngôn Sứ đã nói đến :  Sự 
khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào ; 
kính sợ Đức Chúa đó chính là kho tàng Người ban. 
Nhờ kho tàng đó, và nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp, cả 
của cải  thế trần cũng trở thành của cải  thiên quốc. 
Quả vậy, nhiều người đã dùng của cải chính đáng  do 
người  khác  để  lại  hay  do  mình  kiếm  được   làm 
phương thế thể hiện lòng nhân ái. Khi đem của cải dư 
dật ra phân phát để nâng đỡ kẻ nghèo, họ đã thu tích 
cho mình những tài sản không hư nát. Vì thế, những 
gì họ bố thí, tức là đem cất đi, thì không còn có thể 
mất được. Kho tàng để đâu, lòng trí để đó, điều ấy 
thật  đúng.  Làm cho  những  của  cải  ấy  sinh  lợi  và 
không sợ mất đi, đó là hạnh phúc lớn lao nhất. 
 
Xướng đáp Gl 6,9-10.8
X Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến 
mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. 
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* Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều 
thiện. 
Đ Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BA 
Bài đọc 1 (2 Pr 1,1221)

Trung thành với giáo huấn của các Tông Đồ và 
ngôn sứ 

Đức tin của chúng ta dựa trên lời chứng của những  
người đã được thấy tận mắt. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
12 Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những 
điều trên, mặc dầu anh em đã biết rồi và đang sống 
vững vàng theo sự thật anh em hiện nắm giữ. 13 Tôi 
thiết nghĩ : bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua 
này, tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, đó là điều 
phải lẽ, 14 vì biết rằng sắp đến thời tôi phải bỏ lều 
này, như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng đã tỏ 
cho tôi biết. 15 Nhưng tôi sẽ cố gắng, để trong mọi 
trường hợp, sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại 
các điều ấy. 

16 Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền 
năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta,  thì  không phải chúng tôi  dựa theo những 
chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì 
chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt 
của Người. 17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là 
Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ 
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Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người : "Đây là 
Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến". 18 Tiếng 
đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi 
chúng tôi ở trên núi thánh với Người. 

19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời 
các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy 
như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi 
ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn 
anh em. 20 Nhất là anh em phải biết điều này : không 
ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong 
Sách Thánh. 21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ 
lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh 
Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh 
của Thiên Chúa. 
 
Xướng đáp Ga 1,14 ; 2 Pr 1,16.18
X Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa 
chúng ta ;
* chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, 
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một. 
Đ Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm 
liệt của Người, khi chúng tôi được ở với Người trên 
núi thánh. *
 
Bài đọc 2 
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Bạn sẽ đến tận nguồn suối nước, và sẽ thấy ánh 
sáng nguyên tuyền 
Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về Tin 
Mừng theo thánh Gioan. 

Sánh với người không tin, thì Kitô hữu đã là ánh sáng 
rồi. Vì thế, thánh Tông Đồ nói : Xưa kia anh em là 
bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em lại là ánh 
sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Và 
nơi khác,  thánh nhân nói :  Đêm sắp tàn,  ngày gần 
đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, 
và cầm lấy vũ khí ánh sáng để chiến đấu. Chúng ta 
hãy ăn ở đứng đắn như những người đang sống giữa 
ban ngày. 

Tuy nhiên, sánh với ánh sáng mà chúng ta sắp đạt tới 
thì ngày sáng của chúng ta đây cũng mới chỉ là đêm 
tối.  Bạn hãy  nghe lời  thánh Phêrô  tông  đồ.  Thánh 
nhân kể lại lời Đấng uy quyền vinh hiển đã nói về 
Chúa Kitô : Con là con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng 
quý mến. Thánh nhân kế tiếp : Tiếng đó, chúng tôi đã 
nghe thấy từ trời phán xuống, khi chúng tôi ở trên núi 
thánh với Người. Nhưng vì lúc ấy, chúng ta không 
đích thân có mặt ở đó và chúng ta cũng không được 
nghe tiếng phán từ trời, nên thánh Phêrô lại nói với 
chúng ta : Chúng tôi lại càng tin tưởng vào lời các 
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ngôn sứ. Anh em chú tâm vào điều đó là phải, vì lời 
đó như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến 
khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm 
hồn anh em. 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sẽ quang lâm, và như 
thánh tông đồ Phaolô nói : Chính Người sẽ đưa ra ánh 
sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày 
những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ mỗi 
người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. 
Vậy khi ngày ấy đến,  thì  đèn đuốc không còn cần 
thiết nữa: chúng ta sẽ không cần đọc Ngôn Sứ, không 
phải mở sách Tông Đồ, không cần nại đến lời chứng 
của ông Gioan, và ngay cả sách Tin Mừng, chúng ta 
cũng không cần nữa. Giữa bóng đêm đời này, Kinh 
Thánh vẫn toả sáng như đèn soi cho chúng ta khỏi 
phải ở trong tăm tối. Nhưng bấy giờ, Kinh Thánh sẽ 
được cất đi toàn bộ. 

Khi tất cả những thứ đó đã được cất đi, không còn 
chiếu sáng cho chúng ta như lúc chúng ta cần nữa, và 
khi ngay cả những người của Thiên Chúa vẫn đem lại 
cho chúng ta những thứ đó sẽ được chúng ta chiêm 
ngưỡng ánh sáng chân thực chói chang kia, nghĩa là 
khi tất cả những phương thế từng trợ giúp chúng ta 
không còn nữa, thì chúng ta sẽ được thấy gì ? Lương 
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thực nào sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ? Cái gì sẽ 
đem lại vui sướng khi chúng ta mở mắt ngắm nhìn ? 
Bởi đâu sẽ có được niềm vui mắt chưa hề thấy, tai 
chưa hề nghe, lòng người chưa hề nghĩ đến ? Chúng 
ta sẽ được chiêm ngưỡng điều chi vậy ? 

Tôi nài van anh em hãy cùng tôi yêu mến, cùng tôi 
lấy lòng tin mà chạy tới. Chúng ta hãy ước ao quê 
trời,  hãy khát  khao quê trời,  hãy cảm nhận sâu xa 
rằng nơi đây chúng ta là lữ khách. Thế thì chúng ta sẽ 
được thấy gì ? Hãy nghe Tin Mừng nói : Lúc khởi 
đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 
Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nay bạn chỉ được 
vài  giọt  sương  sa,  nhưng  bấy  giờ  bạn  sẽ  đến  tận 
nguồn suối ; nay cõi lòng tăm tối của bạn chỉ nhận 
được ánh sáng mờ nhạt, nhưng bấy giờ bạn sẽ được 
thấy ánh sáng nguyên tuyền. Bạn được thanh tẩy để 
có thể nhìn thấy và đón nhận ánh sáng đó. Chính tông 
đồ Gioan nói : Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là 
con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, 
điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức 
Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì 
Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

Tôi thấy anh em đang cùng tôi hướng lòng trí về trời, 
nhưng thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, 
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cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo 
nghĩ trăm bề. Tôi cất sách đây, còn anh em, ai sẽ về 
nhà  nấy.  Thật  phúc  cho  chúng  ta  vì  được  chung 
hưởng  một  ánh  sáng,  được  vui  mừng,  được  sung 
sướng hân hoan. Chúng ta sắp xa nhau, nhưng đừng 
ai xa Chúa. 
 
Xướng đáp Kh 22,5.4
X Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh 
sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời soi 
chiếu,
* vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, 
và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. 
Đ Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người,  và thánh 
danh Người ghi trên trán họ. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 (2 Pr 2,19)

Coi chừng những thầy dạy giả hiệu 
Thời nào cũng thế, các thầy dạy giả hiệu chỉ gieo rắc  
sai lầm. Giáo lý đã sai lạc, thì lời lẽ hay ho chỉ có thể  
đem lại thành công nhất thời. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ 
giả ; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả 
hiệu,  đó  là  những kẻ  sẽ  lén  lút  đưa  vào  những tà 
thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã 
chuộc họ về,  họ sẽ  mau chóng chuốc lấy  hoạ diệt 
vong. 2 Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của 
họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Vì 
tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. 
Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và hoạ diệt vong đã 
gần kề. 

4 Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên 
thần có tội,  nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối 
tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét.  5 Người không 
dung thứ cho thế giới cũ, nhưng khi trút hồng thuỷ 
xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, Người đã 
cứu sống tám mạng, trong số đó có ông Nôê, kẻ rao 
giảng sự công chính. 6 Người thiêu ra tro các thành 
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Xơđôm và Gômôra, lên án huỷ diệt hai thành đó để 
làm gương cho những kẻ vô luân thời sau ; 7 Người 
cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì 
nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp. 8 
Quả vậy, người công chính đó sống ở giữa họ, mắt 
thấy tai nghe những hành vi phi pháp ngày ngày xâu 
xé tâm hồn công chính của ông. 9 Như thế Chúa biết 
cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách, và giữ 
những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét. 
 
Xướng đáp Mt 7,15 ; 24,11.24
X Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt 
chiên mà đến với anh em ;
* nhưng bên trong, họ là sói dữ ham mồi.
Đ Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện đưa ra những 
dấu lạ điềm thiêng và lừa gạt được nhiều người. *
 
Bài đọc 2 
Khốn cho linh hồn không có Đức Kitô hiện diện 
Trích bài giảng được coi là của thánh Macariô, giám 
mục. 

Ngày xưa, Thiên Chúa nổi giận với dân Do Thái, nên 
đã  trao  nộp  Giêrusalem  cho  quân  thù,  khiến 
Giêrusalem thành trò cười cho chúng. Dân Do Thái 
vốn khinh ghét quân thù, thế mà lại bị chúng thống 
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trị,  và họ không còn lễ hội, chẳng còn hiến tế nữa. 
Cũng vậy, một khi linh hồn vi phạm huấn lệnh của 
Thiên  Chúa,  thì  Người  cũng  trao  linh  hồn  đó  cho 
quân thù. Chúng sẽ quyến rũ và làm cho linh hồn đó 
ra hư hỏng hoàn toàn. 

Căn nhà vắng chủ sẽ tối tăm, nhơ nhớp, đáng kinh 
tởm và đầy rác rưởi,  phân dơ.  Cũng vậy, linh hồn 
trước đây có Chúa và các thiên thần của Người hân 
hoan  chiếm ngự,  nay  mất  Chúa,  thì  sẽ  ngập  chìm 
trong bóng tối tội lỗi, trong đam mê xấu xa và mọi 
thứ ô nhục. 

Khốn cho con đường không còn ai đi lại, không còn 
nghe tiếng người, vì sẽ thành sào huyệt cho muông 
thú ! Khốn cho linh hồn không được Thiên Chúa lui 
tới  và lên tiếng xua đuổi loài  ác thú thiêng liêng ! 
Khốn cho căn nhà vắng chủ !  Khốn cho mảnh đất 
không người canh tác ! Khốn cho con tàu không hoa 
tiêu, vì sẽ chìm đắm giữa phong ba biển cả ! Khốn 
cho linh hồn không có Đức Kitô ngự nơi mình làm 
người làm hoa tiêu đích thực, vì trên biển khổ tối tăm, 
linh hồn bị chao đảo giữa sóng gió đam mê, bị xô 
đánh bởi thần dữ khác nào gặp bão tố mùa đông, cuối 
cùng là bị tiêu diệt ! 
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Khốn cho linh hồn không được Đức Kitô chăm lo vun 
trồng để có thể sinh ra hoa thơm trái ngọt của Thần 
Khí ! Khi bị bỏ hoang, nó sẽ đầy gai góc, và cuối 
cùng, thay vì sinh hoa trái, nó chỉ làm mồi cho lửa ! 
Khốn cho linh hồn không được chủ nhà là Đức Kitô 
chiếm ngự ! Vì khi bị bỏ hoang và nặc mùi đam mê 
hôi hám, nó sẽ thành ổ đầy thói hư tật xấu. Khi anh 
nông phu sửa soạn đi làm, anh phải lấy đồ dùng áo 
xống thích hợp với  việc đồng áng.  Cũng vậy, Đức 
Giêsu là Vua trời và là nhà nông đích thực, khi đến 
với nhân loại hoang tàn vì tật xấu, Người mặc lấy xác 
phàm, mang thập giá làm dụng cụ mà vun trồng cho 
tâm hồn bấy lâu bị bỏ hoang. Người bứng rễ gai góc 
ác thần, nhổ hết cỏ lùng tội lỗi, lấy lửa của Người đốt 
sạch rơm rác tội lỗi. Như thế sau khi đã lấy cây thập 
giá làm dụng cụ mà vỡ đất linh hồn, Người biến nó 
thành khu vườn tuyệt diệu của Thần Khí. Khu vườn 
ấy sẽ đem lại cho Thiên Chúa là chủ vườn đủ thứ hoa 
rất thơm, trái rất ngọt. 
 
Xướng đáp Ga 15,1.5.9
X Thầy là cây nho thật, và anh em là cành ;
* ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì 
người ấy sinh nhiều hoa trái.
Đ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 
mến anh em như vậy. *
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Lời nguyện 

Lạy  Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
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THỨ NĂM 
Bài đọc 1 2 Pr 2,9-22

Những kẻ bất chính sẽ bị trừng phạt 
Tác giả không ngần ngại vạch mặt chỉ tên những thế  
lực đen tối sẽ hoành hành vào những thời điểm nào  
đó của lịch sử, thường là vào giai đoạn cuối của một  
nền văn minh. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
9 Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử 
thách, và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào 
ngày phán xét,  10  nhất  là  những kẻ  vì  ham muốn 
những điều ô  uế  mà  sống  theo  xác  thịt,  những kẻ 
khinh dể chủ quyền của Chúa. 

Họ táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các 
bậc uy linh, 11 trong khi các thiên thần, tuy mạnh mẽ 
và quyền thế hơn, cũng không đưa ra một phán quyết 
nào phạm đến các vị đó trước toà Chúa. 12 Còn họ, 
khác nào loài vật vô tri vốn sinh ra để bị săn bắt và 
tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết ; 
những loài vật kia bị tiêu diệt làm sao, thì họ cũng sẽ 
bị tiêu diệt như vậy :13 họ đã ăn ở bất chính thì được 
trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng 
đãng giữa ban ngày như một khoái lạc, họ là những 
người đầy khuyết điểm và tỳ ố, thích thú vì những 
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chuyện lừa gạt của mình, trong lúc vui vẻ với anh em. 
14 Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm 
tội mãi không chán ; họ nhử mồi các tâm hồn nông 
nổi ; lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ 
đáng bị nguyền rủa ! 15 Bỏ đường ngay nẻo chính, họ 
đã lạc bước theo đường của con ông Bơxo là Binam, 
kẻ ưa thích tiền công bất chính. 16 Nhưng Binam đã 
bị khiển trách vì hành động sai trái của mình : một thú 
vật chở đồ, không biết nói, đã lên tiếng như người, để 
ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. 17 Họ là 
suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi ; u ám tối 
tăm  là  nơi  dành  cho  họ.  18  Miệng  nói  những  lời 
huyênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn 
xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các 
kẻ sống trong lầm lạc. 19 Họ hứa cho những kẻ đó 
được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống 
dẫn đến hư vong,  vì  đã thua ai  thì  phải  làm nô lệ 
người ấy. 20 Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những 
vết nhơ của thế gian, nhờ được biết Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng Cứu Độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa 
và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn 
trước.  21 Quả thật,  thà  họ không biết  đường công 
chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ điều răn 
thánh đã được truyền cho họ. 22 Điều xảy ra cho họ 
thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây : Chó mửa ra, chó 
liền ăn lại ; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn. 
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Xướng đáp P1 4,8.9 ; 1 Cr 16,13
X Những gì là chân thật cao quý, những gì là chính 
trực tinh tuyền, những gì là đức hạnh đáng khen, thì 
xin anh em hãy để ý :
* Anh em hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là 
nguồn bình an sẽ ở cùng anh em.
Đ Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy 
sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường. *
 
Bài đọc 2 
Làm chiên, ta thắng ; làm sói, ta thua 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Gioan  Kim Khẩu,  giám 
mục, về Tin Mừng theo thánh Mátthêu. 

Bao lâu là chiên, bấy lâu ta thắng. Cho dù vô số sói 
dữ vây quanh, ta vẫn thắng. Nhưng nếu là sói, ta sẽ 
thua ; vì không còn được Đấng chăn chiên trợ giúp. 
Thực  vậy,  Chúa  không  chăn  sói,  chỉ  chăn  chiên. 
Người sẽ bỏ rơi và xa lánh bạn, vì bạn không để cho 
Người bày tỏ quyền năng. 

Người muốn nói thế này : Khi sai anh em đi giữa sói 
rừng, Thầy truyền cho anh em hãy nên như chiên, và 
như bồ câu. Thầy đã có thể làm ngược lại, không sai 
anh em đi để gặp phải điều dữ, cũng không nộp anh 
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em như nộp chiên cho sói, nhưng có thể làm cho anh 
em nên hùng mạnh hơn sư tử. Tuy nhiên, sự việc diễn 
ra như thế là phải, nhờ đó anh em được vẻ vang hơn 
và quyền năng của Thầy cũng được tỏ rõ. Chúa cũng 
nói như vậy với thánh Phaolô : Ơn của Thầy đủ cho 
con,  vì  sức  mạnh  của  Thầy được biểu  lộ  trọn vẹn 
trong sự yếu đuối. Chính Thầy đã xếp đặt cho anh em 
như thế. Thật vậy, khi nói Thầy sai anh em đi như 
chiên con, Người ngụ ý rằng : Anh em đừng nhụt chí, 
vì Thầy biết, Thầy nắm chắc là anh em sẽ trở thành 
vô địch, không ai thắng nổi. 

Rồi để chính họ tự mình làm được điều gì đó, và khỏi 
bị coi là chuyện chi cũng nhờ ân sủng thực hiện, khỏi 
bị cho là được thưởng vô lý, Chúa mới bảo họ : Vậy 
anh em phải  khôn như rắn  và đơn sơ như bồ câu. 
Nhưng họ sẽ  nói  :  Giữa bằng ấy hiểm nguy, khôn 
ngoan làm gì được cho chúng ta ? Giữa bấy nhiêu 
sóng gió dập dồn, làm sao mà khôn ngoan cho được ? 
Mà dẫu có khôn ngoan mấy đi nữa, thì giữa sói, giữa 
bầy sói quá đông như vậy, chiên làm được cái gì ? Bồ 
câu có đơn sơ mấy đi nữa, thì sự đơn sơ ấy cũng giúp 
gì được cho bồ câu khi bị lũ chim ưng quá đông như 
vậy săn bắt ? Khôn ngoan hay đơn sơ hẳn là chẳng 
giúp gì cho loài vật không lý trí, nhưng sẽ giúp ích rất 
nhiều cho anh em. 
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Nhưng hãy xem Chúa đòi chúng ta phải có thứ khôn 
ngoan nào ? Người nói : Khôn như rắn. Rắn bỏ hết, cả 
khi có bị chặt khúc, nó cũng chẳng chống cự được 
bao nhiêu, miễn là còn giữ được cái đầu. Chúa nói : 
Con cũng vậy, giữ lấy đức tin thôi, còn thì bỏ hết : 
tiền bạc, thân xác, kể cả mạng sống nữa. Vì đức tin là 
đầu mà cũng là gốc. Giữ lấy đức tin, thì có mất tất cả, 
sau này con cũng sẽ được lại tất cả và được dư tràn. 
Vì thế, Chúa không dạy là chỉ phải đơn sơ thôi hay 
chỉ phải khôn ngoan thôi, nhưng Người gộp cả hai lại, 
và có đủ cả hai thì mới thực là nhân đức. Người muốn 
bạn khôn như rắn để bạn tránh được những vết tử 
thương, Người muốn bạn đơn sơ như bồ câu để đừng 
trả đũa kẻ hại bạn và đừng trả thù kẻ gài bẫy bạn ; 
chẳng vậy thì khôn ngoan cũng hoàn toàn vô ích. 
Xin  đừng  ai  nghĩ  rằng  những  huấn  lệnh  trên  đây 
không thể thi hành được, vì hơn ai hết, Chúa biết rõ 
bản tính của mọi loài : Chúa biết là để chiến thắng 
hung ác, không thể dùng hung ác, nhưng phải dùng 
hiền từ. 
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Xướng đáp Mt 10,16 ; Ga 12,36
X Chúa nói : Này Thầy sai anh em đi như sai chiên đi 
vào giữa bầy sói.
* Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Đ Bao lâu anh em còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh 
sáng, để trở nên con cái ánh sáng. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 2 Pr 3,118

Ngày của Chúa thế nào cũng đến 
Điều người Kitô hữu đợi chờ, không phải là thế giới  
này  bị  huỷ  diệt,  nhưng  là  thế  giới  được  biến  đổi.  
Muốn được như thế, chúng ta phải coi chừng. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ. 
1 Anh em thân mến, đây đã là thư thứ hai tôi viết cho 
anh em ; trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh em để 
gợi lên nơi anh em sự hiểu biết chân thành. 2 Anh em 
hãy  nhớ  lại  những điều  các  thánh  ngôn  sứ  đã  nói 
trước kia, và điều răn của Chúa, Đấng Cứu Độ, mà 
các Tông Đồ của anh em đã truyền lại. 

3 Trước tiên, anh em hãy biết điều này : trong những 
ngày sau hết, sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê 
cười, sống theo những đam mê riêng của họ. 4 Họ nói 
: "Đâu rồi lời Người hứa sẽ quang lâm ? Vì từ ngày 
các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như 
khi  trời  đất  mới  được  tạo  thành."  5  Thật  vậy,  họ 
không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất, và đất 
từ nước mà ra và nhờ nước mà đứng vững do lời của 
Thiên Chúa. 6 Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian 
thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thuỷ. 7 Còn trời 
và đất hiện nay, cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho 
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lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải 
diệt vong. 

8 Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em 
đừng quên : đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, 
ngàn năm cũng tựa một ngày. 9 Chúa không chậm trễ 
thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. 
Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người 
không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho 
mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 10 Nhưng ngày 
của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời 
sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất 
và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ. 

11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là 
những người tốt  dường nào,  phải  sống đạo đức và 
thánh thiện biết bao,12 trong khi mong đợi ngày của 
Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà 
các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan 
ra  trong lửa hồng.  13 Nhưng,  theo lời  Thiên Chúa 
hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý 
ngự trị. 

14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày 
đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em 
tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. 15 
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Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên 
nhẫn  chính  là  để  anh  em  được  cứu  độ,  như  ông 
Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết 
cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban 
cho ông. 16 Ông cũng nói như vậy trong tất cả các 
thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các 
thư ấy, có những chỗ khó hiểu ; những chỗ ấy cũng 
như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ 
vô  học  và  nông  nổi  xuyên  tạc,  khiến  chúng  phải 
chuốc lấy hoạ diệt vong. 

17 Vậy, anh em thân mến, biết trước như thế, anh em 
hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc 
lôi  cuốn,  mà không còn đứng vững nữa chăng.  18 
Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự 
hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ 
chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ 
và cho đến muôn đời. Amen. 
 
Xướng đáp Is 65,17.18 ; Kh 21,5
X Này đây Ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới, các ngươi 
sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính 
Ta sẽ sáng tạo.
* Này đây Ta đổi mới mọi sự.
Đ Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở 
đó thành nỗi vui mừng. *
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Bài đọc 2 
Hãy xua tan nỗi  sợ chết và nghĩ đến ơn trường 
sinh bất tử 
Trích  khảo  luận  của  thánh  Síprianô,  giám mục,  tử 
đạo, về thân phận phải chết của con người. 

Phải luôn nhớ rằng chúng ta không được sống theo ý 
riêng, nhưng phải thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đó là 
điều Chúa đã truyền dạy chúng ta phải cầu xin mỗi 
ngày. Thật là ngược đời và mâu thuẫn, trong khi cầu 
xin cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện, chúng ta 
lại  không  mau  mắn  tuân  theo  thánh  ý  Người,  khi 
Người gọi chúng ta ra khỏi thế gian. Chúng ta ra đi vì 
bó  buộc  chứ  không  do  lòng  vâng  phục.  Chúng  ta 
được dẫn đến trước nhan Thiên Chúa, nhưng tâm hồn 
lại ủ rũ buồn phiền. Chúng ta kháng cự và chống đối 
như những tên đầy tớ ương ngạnh. Chúng ta muốn 
được Thiên Chúa ban thưởng trên trời, thế mà ta lại 
đến với Người cách miễn cưỡng ! Tại sao chúng ta lại 
cầu xin cho Nước Trời  mau đến,  trong khi vẫn cứ 
thích bám lấy cảnh lưu đày trần gian ? Tại sao chúng 
ta cứ xin đi xin lại cho triều đại Chúa mau đến, trong 
khi chúng ta những thiết tha mong muốn làm tôi ma 
quỷ ở đời này hơn là cùng hiển trị với Đức Kitô ? 
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Thế gian thù ghét người Kitô hữu, thế thì tại sao bạn 
lại yêu quý kẻ thù ghét bạn, mà lại không theo Đức 
Kitô,  Đấng cứu chuộc và yêu thương bạn ? Thánh 
Gioan kêu gọi và khuyến khích chúng ta đừng chạy 
theo đam mê xác thịt  mà yêu quý thế gian.  Thánh 
nhân viết trong thư : Anh em đừng yêu thế gian và 
những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi 
kẻ ấy không có lòng yêu mến Chúa Cha, vì mọi sự 
trong thế gian : như dục vọng của tính xác thịt, dục 
vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của ; và thế 
gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi 
hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Anh 
em thân mến, tốt hơn chúng ta hãy sẵn sàng thực thi 
trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, với tinh thần trung thực, 
đức tin vững vàng và chí khí cương nghị. Chúng ta 
hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn bất tử đã bắt 
đầu. Chúng ta hãy tỏ cho người ta thấy điều chúng ta 
tin. 

Anh em thân mến, chúng ta phải suy và phải luôn tâm 
niệm rằng mình đã từ bỏ thế gian và đang sống ở đời 
này như khách lữ hành và người tạm trú. Chúng ta 
hãy ôm ấp trong lòng cái ngày mỗi người được trở về 
nơi mình cư ngụ, ngày chúng ta được giải thoát khỏi 
đời này, được thoát khỏi cạm bẫy thế gian mà vào 
thiên  đàng,  vào  vương  quốc.  Có  lữ  khách  nào  lại 
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không muốn mau được về quê hương ? Hãy nhớ quê 
hương chúng ta là thiên đàng. Ở đó đông đảo những 
người thân yêu đang mong đợi chúng ta : cha mẹ, anh 
em, con cái và biết bao người đang mong gặp chúng 
ta. Họ đang được hạnh phúc hưởng ơn cứu độ, nhưng 
vẫn còn lo cho ơn cứu độ của chúng ta. Được đến gần 
họ và ôm lấy họ, thì cả họ lẫn chúng ta sẽ vui mừng 
biết mấy. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được vào thiên 
quốc,  nơi  không còn  sợ  chết  nữa !  Ôi,  được sống 
muôn đời ở đó quả là niềm sung sướng tuyệt vời và 
vô tận ! 

Ở đó có đoàn Tông Đồ vinh hiển. Ở đó có hàng ngôn 
sứ hân hoan. Ở đó có vô vàn vô số chứng nhân tử đạo 
được ban thưởng triều  thiên chiến thắng vì  đã anh 
dũng chiến đấu và chịu cực hình. Ở đó có các trinh nữ 
khải hoàn vì đã nhờ tiết độ mà khuất phục đam mê và 
chế ngự thân xác. Ở đó những người có lòng thương 
xót được ân thưởng : họ đã thực hành đức công chính 
khi nuôi dưỡng người nghèo và rộng tay làm phúc ; 
họ đã vâng lệnh Chúa truyền mà chuyển gia sản trần 
gian vào kho tàng thiên quốc. 

Anh em thân mến, chúng ta hãy khát khao sớm được 
gặp  họ.  Ước  chi  Thiên  Chúa  thấy  chúng  ta  có  tư 
tưởng ấy. Ước gì Chúa Kitô nhìn thấy lòng chúng ta 
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tin và quyết định như vậy. Những ai càng khao khát 
Đức  Kitô  thì  càng  được  Người  thương  yêu  và  ân 
thưởng. 
 
Xướng đáp Pl 3,2021 ; Cl 3,4
X Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng 
lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng 
ta.
* Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 
nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Đ Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, 
anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người 
hưởng phúc vinh quang. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
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THỨ BẢY 
Bài đọc 1 Gđ 18.1213.1725

Kiên trì và hy vọng 
Thư của thánh Giuđa được viết vào cuối thế kỷ I. Thư  
này nói  đến nhiều cuộc tranh chấp báo trước  cơn  
khủng hoảng trầm trọng sẽ là một hiểm hoạ cho Hội  
Thánh trong thế kỷ sau. Cho dầu hoàn cảnh cụ thể có  
làm sao đi nữa, thì thư này cũng mời gọi chúng ta đề  
cao cảnh giác. 

Lời Chúa trong thư của thánh Giuđa tông đồ. 
1 Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với 
ông Giacôbê, xin gửi lời thăm những người được kêu 
gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành 
riêng cho Đức Giêsu Kitô. 2 Chúc anh em được đầy 
tràn lòng thương xót, sự bình an và tình thương. 
3 Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho 
anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại 
bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em 
chiến  đấu cho  đức  tin  đã  được  truyền  lại  cho  dân 
thánh chỉ một lần là đủ. 4 Thật vậy, có những người 
đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào 
danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này 
đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta thành lý do 
biện minh cho lối sống dâm ô, họ chối bỏ Chúa chúng 
ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. 
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5 Cho dù anh em đã biết mọi sự chỉ một lần là đủ, tôi 
cũng muốn nhắc cho anh em nhớ lại rằng : Chúa đã 
cứu dân ra khỏi đất Aicập, sau đó lại tiêu diệt những 
kẻ không chịu tin. 6 Những thiên thần đã không giữ 
địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người 
dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối 
tăm,  để  chờ  phán  xét  trong  Ngày  lớn  lao.  7  Còn 
Xơđôm,  Gômôra  và  các thành lân  cận làm chuyện 
gian dâm như họ và chạy theo những thú vui xác thịt 
trái tự nhiên, thì đã phải chịu lửa đời đời làm hình 
phạt để nêu gương. 

8 Cả những người mê sảng kia cũng vậy, họ làm cho 
thân xác ra ô uế, khinh dể chủ quyền của Chúa, nói 
phạm đến các Bậc uy linh. 12 Họ làm cho những bữa 
tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc ; họ chè chén mà 
không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là 
mây không có nước, cuốn theo chiều gió. Họ là cây 
cuối mùa thu, không trái, chết hai lần, bị nhổ tận rễ. 
13 Họ là sóng biển hung dữ, tung bọt là những hành 
vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm 
là nơi dành cho họ đến muôn đời. 

17 Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những 
lời các Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
đã nói trước kia.  18 Các ngài đã nói với anh em : 
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"Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống 
theo những dục vọng vô luân của mình."  19 Họ là 
những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không 
có Thần Khí.  20  Nhưng anh em,  hỡi  anh em thân 
mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất 
thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, 
21 hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên 
Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. 22 Những 
người do dự thì anh em phải thương xót ; 23 hãy lo 
cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người 
khác,  thì  anh em phải vừa thương xót,  vừa sợ hãi, 
gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho 
ra ô uế. 

24 Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh 
em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, 
trước vinh quang của Người, trong niềm hoan lạc, 25 
xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Độ 
chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, kính 
dâng  Người  vinh  quang,  oai  phong,  sức  mạnh  và 
quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn 
đời ! Amen. 
 
Xướng đáp Tt 2,1213 ; Dt 10,24
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X Chúng ta hãy sống chừng mực, công chính và đạo 
đức ở thế gian này,
* đang khi chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn 
hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa 
vĩ  đại  và  là  Đấng cứu độ chúng ta  xuất  hiện  vinh 
quang.
Đ Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này 
thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những 
việc tốt. *
 
Bài đọc 2 
Hãy hát Halêluia mừng Thiên Chúa nhân lành đã 
giải thoát chúng ta khỏi sự dữ 

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 
Trên cõi đời này, dẫu còn phải âu lo, chúng ta hãy cứ 
hát lên Halêluia,  để một ngày kia khi được yên ổn 
trên cõi phúc, chúng ta vẫn có thể hát lên lời này. Tại 
sao ở đời này ta phải âu lo ? Tôi đọc thấy thế này : 
Cuộc sống con người  nơi  dương thế chẳng phải  là 
thời thử thách hay sao, mà bạn lại  bảo tôi  đừng lo 
lắng ư ? Tôi nghe dạy thế này : Anh em hãy canh thức 
và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, mà bạn 
bảo tôi đừng lo lắng ư ? Cám dỗ quá nhiều đến nỗi 
Chúa phải dạy chúng ta cầu nguyện thế này : Xin tha 
tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho 
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những người có lỗi với chúng con, mà bạn bảo tôi 
đừng lo lắng ư ? Ngày ngày ta phải cầu xin vì ngày 
ngày ta mắc tội. Ngày ngày tôi phải xin tha tội, xin 
cứu nguy, mà bạn lại bảo tôi cứ yên lòng yên trí sao ? 
Thực vậy, vừa nhắc đến tội lỗi đã phạm : Xin tha tội 
cho  chúng  con  cũng  như  chúng  con  cũng  tha  cho 
những người có lỗi với chúng con, tôi phải nghĩ ngay 
đến hiểm nguy sắp tới và thêm : Xin đừng để chúng 
con sa chước cám dỗ. Dân hạnh phúc làm sao được 
khi còn phải cùng tôi kêu cầu : Xin cứu chúng con 
khỏi mọi sự dữ. Tuy vậy, thưa anh em, ngay khi gặp 
sự dữ như thế, chúng ta cũng cứ hát Halêluia mừng 
Thiên Chúa nhân lành là Đấng cứu chúng ta khỏi sự 
dữ. 

Chúng ta hãy cứ hát Halêluia cùng với mọi người, 
dầu  đang  gặp  hiểm  nguy,  dầu  đang  chịu  cám  dỗ. 
Thánh Phaolô nói : Thiên Chúa là Đấng trung tín : 
Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Vậy 
giờ đây, chúng ta hãy hát Halêluia. Bây giờ con người 
mắc tội, nhưng Thiên Chúa trung tín. Thánh Tông Đồ 
không bảo là Thiên Chúa không để anh em bị thử 
thách,  mà nói  :  Người sẽ  không để anh em bị  thử 
thách quá sức.  Nhưng khi để anh em bị thử thách, 
Người sẽ cho lối thoát, để anh em có sức chịu đựng. 
Bạn gặp thử thách, nhưng Thiên Chúa sẽ cho lối thoát 
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để bạn khỏi quỵ ngã trong thử thách. Như chiếc bình 
trong tay thợ gốm, bạn được lời giảng dạy nắn đúc và 
được gian truân tôi luyện. Nhưng khi gặp thử thách, 
bạn hãy nhớ là mình có lối thoát, vì Thiên Chúa trung 
tín : Người giữ gìn bạn lúc lúc ra vào lui tới. 

Hơn nữa, khi thân xác chúng ta được trở thành bất tử 
bất  hoại thì  không còn cám dỗ nào nữa.  Thật vậy, 
thánh Phaolô nói :  Thân xác thì  phải chết.  Tại sao 
chết ? Vì tội đã phạm. Còn Thần Khí làm cho được 
sống.  Tại  sao  ?  Vì  đã  được  nên  công  chính.  Vậy 
chúng ta bỏ cái thân xác phải chết này sao ? Không 
phải vậy đâu. Xin nghe : Nếu Thần Khí của Đấng làm 
cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, 
thì Đấng làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng 
sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống. 
Thật vậy, bây giờ thân xác có sinh khí, nhưng bấy giờ 
thân xác có Thần Khí. 

Ôi, lúc ấy, tiếng hát Halêluia sẽ hạnh phúc dường nào 
! Ôi, an toàn biết bao ! Không ai chống đối, không kẻ 
hiềm thù, không sợ mất bạn hữu nữa ! Nơi đó ngợi 
khen  Thiên  Chúa,  nơi  đây  cũng  ngợi  khen  Thiên 
Chúa. Nhưng nơi đây ngợi khen giữa bao lo lắng, còn 
nơi đó, trong cảnh an toàn. Nơi đây là những người 
sắp chết ngợi khen, nơi đó là những kẻ sống muôn 
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đời. Nơi đây ngợi khen trong hy vọng, nơi đó ngợi 
khen trong hiện thực. Nơi đây là lữ thứ, nơi đó là quê 
hương. 

Vậy giờ đây, anh em thân mến, chúng ta hãy hát lên, 
không phải để mua vui lúc nghỉ ngơi, nhưng để nhẹ 
bớt những lao nhọc. Như các lữ khách vẫn thường 
hát, bạn hát lên, nhưng đồng thời vẫn tiến bước. Hãy 
hát cho vơi bớt nhọc nhằn, đừng ham lười biếng. Hãy 
vừa hát vừa đi. Đi là thế nào ? Là tiến lên, tiến lên 
trong sự thiện. Vì theo thánh Tông Đồ, thì có những 
người  đang tiến  sâu  vào sự  dữ.  Còn bạn,  nếu bạn 
đang tiến là bạn đang bước đi.  Nhưng hãy tiến lên 
trong sự thiện, tiến lên trong đức tin chân chính, tiến 
lên trong cách ăn nết ở tốt lành. Bạn hãy vừa hát vừa 
đi. 
 
Xướng đáp x. Tb 13,17.18.13
X Hỡi Giêrusalem, mọi bức tường ngươi, toàn đá quý 
xây lên, đường phố sẽ lát đá ôphia và hồng ngọc.
* Các cửa thành vang tiếng ca hoan hỷ. Mọi nhà sẽ 
cùng hát : Halêluia !
Đ Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười 
phương đất. Từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với 
ngươi. *
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Lời nguyện 
Lạy  Chúa,  xin  thúc  đẩy  chúng  con  thêm hăng  hái 
nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của 
Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực 
dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
(sang Mùa Vọng)
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Tuần I MV
Tuần I MV

C.NHẬT T.HAI T.BA T.TƯ

T.NĂM T.SÁU T.BẢY

CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 Is 1,1-18
Ngôn sứ kê khai tội lỗi của dân mình
Trong  giờ  phút  bi  thảm  nhất  của  cuộc  chiến  bại,  
ngôn sứ Isaia dạy cho đồng bào mình cách thế thật  
đúng để lại được Chúa thương, không phải bằng một  
thứ nghi thức lỗi thời, nhưng bằng một cuộc trở về  
tự thâm tâm. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

1 Thị kiến ông Isaia, con ông Amốt, đã được 
thấy, liên quan đến Giuđa và Giêrusalem, thời 
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các vua Útdigiahu, Giôtham, Akhát, 
Giơkhítkigia cai trị Giuđa. 
2 Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức 
Chúa phán : "Ta đã nuôi nấng đàn con, cho 
chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản 
nghịch cùng Ta. 
3 Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng 
cỏ nhà chủ nó. 
Nhưng Ítraen thì không biết, dân Ta chẳng hiểu 
gì. 
4 Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất 
lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng ! 
Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh 
của Ítraen, mà quay lưng đi.
5 Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa, hỡi 
những kẻ cứ khăng khăng phản loạn ! Đầu chỗ 
nào cũng đau, tim tan nát cả rồi ! 
6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi 
lành lặn : vết bầm, vết đánh, vết thương còn 
mới, chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, 
chưa có ai thoa dầu.
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7 Xứ sở các ngươi hoang tàn, thành thị các ngươi 
bị lửa thiêu. Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang 
thôn tính ngay trước mặt, khiến trở nên hoang 
tàn, 
như bị quân ngoại bang giày xéo. 
8 Chỉ còn sót lại cô gái Xion, như túp lều trong 
vườn nho, như cái chòi trong vườn dưa, như 
thành bị vây hãm.
9 Nếu Đức Chúa các đạo binh chẳng để lại cho 
chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta đã 
ra như Xơđôm, đã giống Gômôra. 
10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơđôm, hãy nghe lời 
Đức Chúa phán. Hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai 
nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. 
11 Đức Chúa phán : "Ngần ấy hy lễ của các 
ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu 
chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu 
chiên dê, Ta chẳng thèm ! 
12 Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các 
ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta ? 
13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. 
Ta ghê tởm khói hương ; Ta không chịu nổi ngày 
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đầu tháng, ngày sabát, ngày đại hội, không chịu 
nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt 
linh đình. 
14 Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những 
đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành 
gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa. 
15 Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt 
mắt không nhìn ; các ngươi có đọc kinh cho 
nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các 
ngươi đầy những máu. 
16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác 
của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng 
làm điều ác nữa. 
17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công 
bình, sửa phạt người áp bức, 
xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. 
18 Đức Chúa phán : Hãy đến đây, ta cùng nhau 
tranh luận ! Tội các ngươi, 
dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ; có 
thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
 
Xướng đáp Is 1,16.18.17
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X Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác 
của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
* Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng trắng 
ra như tuyết.
Đ Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều 
thiện, tìm kiếm lẽ công bình. *
 
Bài đọc 2 
Hai cuộc giáng lâm của Đức Kitô
 
Trích bài giáo huấn của thánh Syrilô, giám mục 
Giêrusalem. 
Chúng ta loan báo Đức Kitô giáng lâm. Người 
giáng lâm, không phải chỉ một lần, mà còn một 
lần khác nữa, huy hoàng hơn lần trước nhiều. 
Quả vậy, cuộc giáng lâm lần thứ nhất bao hàm ý 
nghĩa đau khổ ; còn lần thứ hai thì biểu lộ vương 
quyền của Thiên Chúa. 

Thật thế, những gì liên hệ với Đức Giêsu Kitô 
Chúa chúng ta, thường diễn ra hai lần. Hai lần 
Người sinh ra : một lần bởi Thiên Chúa từ trước 
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muôn đời ; một lần bởi Đức Trinh Nữ, vào lúc 
thời gian viên mãn. Hai lần Người xuống thế : 
lần thứ nhất thì lặng lẽ âm thầm như hạt mưa 
rơi xuống lông chiên ; còn lần thứ hai chắc chắn 
sẽ xảy ra trong tương lai, thì oai hùng rực rỡ. 

Lần giáng lâm thứ nhất, Người được bọc tã đặt 
nằm trong máng cỏ ; lần thứ hai, Người khoác 
cẩm bào là muôn ánh hào quang. Lần thứ nhất, 
Người vác thập giá, chẳng nề nhuốc hổ ; còn lần 
thứ  hai,  Người  chiến  thắng khải  hoàn  có  đạo 
binh thiên thần hộ tống.

Vậy chúng ta không dừng lại ở lần giáng lâm lần 
thứ nhất, mà còn đợi chờ lần giáng lâm lần thứ 
hai.  Lần  thứ  nhất,  chúng  ta  tung  hô  Người  : 
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, 
thì chúng ta cũng sẽ lặp lại như thế trong lần thứ 
hai ; lúc đó, chúng ta sẽ cùng với các thiên thần, 
ra  nghênh đón Chúa mà thờ lạy và tung hô : 
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 
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Chúa  Cứu  Thế  sẽ  đến,  không  phải  để  lại  bị 
người ta xét xử, mà là để xét xử những kẻ xưa 
kia  đã  điệu  Người  ra  xét  xử.  Lần  xét  xử  ấy, 
Người đã lặng thinh. Nhưng đối với những kẻ 
đã dám hành hạ đóng đinh Người, thì sau này 
Người sẽ nhắc lại tội ác của họ mà nói : “Đó là 
những  việc  ngươi  đã  làm,  nhưng  Ta  đã  lặng 
thinh.” 

Lần ấy, Người đã đến để thuyết phục nhân loại, 
thể theo lòng nhân ái của Người, nhưng sau này, 
họ sẽ phải bó buộc nhìn nhận vương quyền của 
Người. 

Ngôn  sứ  Malakhi  đã  nói  về  cả  hai  lần  Chúa 
giáng  lâm  :  Bỗng  nhiên,  vị  Chúa  Tể  mà  các 
ngươi tìm kiếm sẽ tới đền thánh của Người. Đó 
là lần thứ nhất. Liền sau đó, ông nói thêm về lần 
thứ hai  rằng :  Đây là vị  sứ giả của Giao Ước, 
Đấng các ngươi ngưỡng vọng, kìa Người đến ; 
Người là Chúa Tể càn khôn. Ai chịu đựng nổi 
ngày  Người  đến  ?  Ai  đứng  vững  được  khi 
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Người xuất hiện ? Người như lửa của thợ luyện 
kim, như bột giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi để 
nung nấu và thanh tẩy. 

Thánh  Phaolô  cũng  ám  chỉ  về  hai  lần  Chúa 
giáng lâm, trong thư người gửi cho ông Titô : Ân 
sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn 
cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó đã dạy 
ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê 
trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo 
đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta 
trông chờ hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày 
Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại, và là Đấng 
Cứu Độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Đó, bạn 
thấy thánh Phaolô đã nói về cuộc giáng lâm lần 
thứ nhất, và người đã dâng lời cảm tạ, cũng như 
đã nói về cuộc giáng lâm lần thứ hai mà chúng 
ta đang trông chờ. 

Vì thế, tín điều chúng ta tuyên xưng hôm nay đã 
được các Tông Đồ truyền lại, với mục đích làm 
cho chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô : “Người 
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lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại 
đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ 
chết, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.” 

Vậy Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng ta sẽ từ trời 
ngự đến. Người sẽ ngự đến vinh quang rực rỡ, 
khi thế gian tới hồi cùng tận, vào ngày sau hết. 
Vì ngày cùng tận thế gian thế nào cũng đến ; 
nhưng rồi thế giới thụ tạo này sẽ được đổi mới.
 
Xướng đáp Tv 48,3 ; 79,2 ; 23,7.9
X Từ xa tôi  đã thấy Thiên Chúa ngự đến đầy 
quyền năng, giữa đám mây bao phủ toàn mặt 
đất. Hãy ra nghênh đón và thưa Người rằng :
* Xin nói cho chúng tôi được biết có phải chính 
Ngài là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ítraen ?
Đ Lạy mục tử nhà Ítraen, Ngài là Đấng chăn giữ 
nhà Giuse như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng 
tai nghe.
* Xin nói cho chúng tôi được biết có phải chính 
Ngài không ?
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Đ Hỡi vương hầu khanh tướng, cất cao cửa đền 
lên, cao hơn nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức 
Vua vinh hiển ngự vào.
* Người là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ítraen.
(lặp lại toàn câu XĐ)
 
Thánh thi” Lạy Thiên Chúa “ 
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
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Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu 
chúng con,  hằng quyết tâm làm việc thiện mà 
đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần 
gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở 
bên  hữu  và  gọi  vào  hưởng  phúc  Nước  Trời. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Is 1,21-27 ; 2,1-5
Những lời hứa đầy nhiệt tình cho một tương lai 
xa xăm 
Ngôn sứ cho thấy cảnh tượng tương phản giữa một  
bên là Thành Thánh sa đoạ và một bên là sự trung  
thành của Chúa, Chúa trung thành sẽ có tiếng nói  
quyết định và Giêrusalem sẽ trở nên điểm thu hút đối  
với những người đi tìm kiếm Thiên Chúa thật. Tất  
nhiên những người này phải lo thanh luyện tâm hồn  
và thay đổi đời sống. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1, 21 Đô thị vốn trung tín xưa kia, sao nay lại trở 
thành con điếm ? Đô thị xưa kia vốn chính trực, 
vốn là nơi ngự trị của đức công minh, sao nay lại 
đầy lũ giết người ? 
22 Bạc của ngươi đã biến thành gỉ sét, rượu ngon 
thì bị pha nước vào. 
23  Các  thủ lãnh của  ngươi  là  những kẻ  phản 
nghịch,  đồng loã  cùng trộm cướp.  Tất  cả  bọn 
chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp. 
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Chúng không phân xử công minh cho cô  nhi, 
cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.
24 Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng, 
ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của 
Ítraen : "Nào ! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, 
cho hả dạ, sẽ báo oán những kẻ thù của Ta. 
25  Ta  sẽ  trở  tay  chống  lại  ngươi.  Gỉ  sét  của 
ngươi,  Ta  sẽ  tẩy  sạch,  như người  ta  lấy  muối 
luyện kim. Mọi cặn bã của ngươi, Ta sẽ loại bỏ.
26 Ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống 
như hồi trước, và các cố vấn của ngươi tựa thuở 
ban đầu.  Sau đó,  ngươi  sẽ  được gọi  là  Thành 
phố của đức công minh, là Đô thị trung tín.
27 Xion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và 
dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ 
đức công minh.
2 1 Đây là điều mà ông Isaia, con ông Amốt, đã 
được thấy về Giuđa và Giêrusalem.
2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên 
cường vượt đỉnh các non cao, 
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ 
lượt đưa nhau tới, 
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3 nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng : "Đến 
đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên 
Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của 
Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. 
Vì từ Xion, thánh luật ban xuống, 
từ  Giêrusalem,  lời  Đức  Chúa  phán  truyền.  4 
Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia 
và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm 
đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm 
nên hái.  Dân này nước nọ sẽ không còn vung 
kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh 
chiến. 
5 Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ 
ánh sáng Đức Chúa soi đường !
 
Xướng đáp Mk 4,2 ; Ga 4, 25
X Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà 
Thiên Chúa của Giacóp.
* Người dạy ta biết lối của Người và bước theo 
đường Người chỉ vẽ.
Đ Đấng gọi là Đức Kitô sẽ đến ! Khi Người đến, 
Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự. * 
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Bài đọc 2 
Ý nghĩa mùa Vọng 
 
Trích thư  mục  vụ của  thánh Carôlô  Borômêô, 
giám mục. 
Anh em thân mến, 
Đây là mùa phụng vụ được cử hành sốt sắng : 
và như Chúa Thánh Thần phán dạy, đây là thời 
thuận tiện, đây là ngày cứu độ, ngày bình an và 
hoà giải ; đây là thời mà xưa kia các tổ phụ và 
các ngôn sứ đã hết lòng mong ước và liên lỉ nài 
xin, thời mà ông Simêon, người công chính, đã 
được thấy, khiến ông hớn hở vui mừng. Chính 
vì thời gian này là mùa phụng vụ vẫn được Giáo 
Hội cử hành sốt sắng, nên chúng ta phải sống 
thời gian này cách đạo đức là ngợi khen cảm tạ 
Chúa Cha hằng hữu, vì Người đã tỏ lòng nhân 
hậu đối với chúng ta trong mầu nhiệm này. Thật 
vậy, vì quá yêu thương chúng ta là những người 
tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một giáng thế, để 
cứu chúng ta khỏi bị ma quỷ hà hiếp và thống 
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trị, mời chúng ta tiến vào thiên quốc, đưa chúng 
ta vào các mầu nhiệm nước trời, tỏ cho chúng ta 
được thấy chân lý, tập chúng ta ăn ở ngay chính, 
gieo hạt giống các nhân đức vào lòng chúng ta, 
cho chúng ta được dư đầy ân sủng, và sau hết, 
nhận  chúng  ta  làm  con  cái,  được  quyền  thừa 
hưởng phúc trường sinh. 
 
Đã hẳn, mỗi năm khi cử hành mầu nhiệm này, 
Giáo Hội có ý khuyên mời chúng ta luôn nhớ 
đến tình yêu vô ngần Thiên Chúa đã biểu lộ cho 
chúng ta. Giáo Hội dạy chúng ta rằng cuộc giáng 
lâm của Đức Kitô không chỉ sinh ích cho những 
ai sống trong thời Đấng Cứu Thế ; Giáo Hội còn 
dạy rằng hiệu lực của cuộc giáng lâm này còn 
phải chuyển đến tất cả chúng ta, nếu ít ra chúng 
ta muốn nhờ đức tin và các bí tích mà lãnh nhận 
ơn thánh Người đã ban cho chúng ta do công 
đức  của  Người,  và  nếu  chúng  ta  muốn  điều 
khiển cuộc đời mình cho phù hợp với ơn thánh, 
vâng phục Người. 
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Giáo Hội còn yêu cầu chúng ta hiểu rõ điều này : 
cũng như Đức Kitô đã giáng thế một lần duy 
nhất khi Người nhập thể, thì ngày nay, bất cứ 
giờ phút nào, Người cũng sẵn sàng lại đến với 
chúng ta, để ở trong tâm hồn chúng ta và ban ơn 
thánh dồi dào, nếu về phía mình, chúng ta dẹp 
bỏ mọi trở ngại. 
 
Vì  thế,  như mẹ hiền âu yếm hằng bận tâm lo 
lắng cho ơn cứu độ của chúng ta, Giáo Hội đã 
nhân Mùa Vọng này, dùng các bài thánh vịnh và 
thánh ca, các lời kinh và nghi lễ do Chúa Thánh 
Thần linh hứng, để dạy chúng ta biết đem lòng 
cảm tạ mà đón nhận hồng ân ấy ; đồng thời biết 
dùng hiệu quả của ơn này mà làm cho mình nên 
giàu có. 
 
Như vậy, để nghênh đón Đức Kitô giáng lâm, 
lòng trí chúng ta sẽ được chuẩn bị thật chu đáo, 
như thể Người còn phải đến thế gian một lần 
nữa, và cũng phải được chuẩn bị cho đúng cách 
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thức các tổ phụ trong Cựu Ước, qua lời nói và 
gương lành, đã dạy chúng ta bắt chước các ngài.
 
Xướng đáp x. Ge 2, 15 ; Is 62, 11 ; Gn 4, 5
X Hãy rúc tù và tại Xion, mời gọi các dân ngoại, 
và loan báo cho dân chúng rằng :
* Kìa Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta đang 
tới.
Đ Hãy công bố và loan tin, hãy lớn tiếng la lên 
rằng : *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa là Ðấng chúng con tôn thờ, xin cho 
chúng con hằng tha thiết đợi chờ Ðức Kitô ngự 
đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con 
đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng 
Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển 
trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BA
Bài đọc 1 Is 2,622 ; 4,26
Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ can thiệp cách oai hùng 
Tính kiêu ngạo của loài người sẽ bị triệt hạ. Đó là lời  
ngôn sứ Isaia không ngừng rao giảng. Trong đoạn  
sách dưới đây, lời ấy lại càng được xác quyết mạnh  
mẽ. Tội lỗi không tài nào tránh khỏi sự phán xét của  
Thiên Chúa chí công. Nhưng đối với những người  
được chọn, số còn sót lại, thì Người là chốn cho họ  
nương thân.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
2,  6  Vâng,  Chúa  đã  bỏ  rơi  dân  Ngài  là  nhà 
Giacóp, 
vì họ chứa đầy thầy bói phương Đông và thầy 
chiêm 
như những người Philitinh ; 
họ thoả hiệp với người ngoại quốc. 
7 Đất nước họ đầy bạc đầy vàng, kho tàng thì vô 
hạn ; 
đất nước họ đầy ngựa, chiến xa thì vô số. 
8 Đất nước họ đầy những tà thần. 
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Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo 
tác, 
trước những vật ngón tay họ làm thành. 
9 Thế là phàm nhân đã bị hạ, 
con người đã bị đè sát đất, 
xin Chúa cũng đừng dung tha. 
10 Hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất, 
để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, 
tránh oai phong lẫm liệt của Người. 
11 Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, 
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục ; 
trong ngày đó,  chỉ  một  mình Đức Chúa được 
suy tôn. 
12 Vì Đức Chúa các đạo binh đã dành sẵn một 
ngày để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ, 
trị tất cả những gì tự cao tự đại : chúng sẽ bị hạ 
xuống, 
13 trị mọi cây hương bá Libăng ngạo nghễ vươn 
cao, và mọi cây sồi xứ Basan, 
14  mọi  quả  núi  ngạo  nghễ,  và  mọi  ngọn  đồi 
vươn cao, 
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15 mọi cây tháp cao vời, và mọi tường luỹ kiên 
cố, 
16 mọi tàu bè Tácsít và mọi du thuyền lộng lẫy. 
17 Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục, và con 
người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống ; ngày đó, 
chỉ một mình Đức Chúa được suy tôn. 
18 Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi. 
19 Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất, để 
tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai 
phong lẫm liệt của Người, khi Người đứng lên 
làm cho đất hãi hùng. 
20 Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, 
cho dơi những tà thần bằng bạc,  tà thần bằng 
vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ. 
21 Họ sẽ chui vào hang đá, vào kẽ núi, để tránh 
nỗi  kinh  hoàng  Đức  Chúa  gây  ra,  tránh  oai 
phong lẫm liệt của Người, khi Người đứng lên 
làm cho đất hãi hùng. 
22  Hãy tránh xa người  đời,  họ chỉ  có  hơi  thở 
trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu! 
4 2 Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ 
là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng 
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đất trổ sinh sẽ là niềm hãnh diện và tự hào cho 
những người Ítraen thoát nạn. 
3 Những người sống sót ở Xion và những kẻ còn 
sót lại ở Giêrusalem sẽ được gọi là thánh. Tất cả 
được ghi tên vào sổ để sống tại Giêrusalem. 
4  Khi  Chúa  Thượng  đã  dùng  thần  khí  thông 
minh và thần khí có sức thiêu huỷ mà tẩy sạch 
các thiếu nữ Xion khỏi những gì ô uế, và gột rửa 
Giêrusalem khỏi máu đã đổ ra trong thành, 
5 thì trên khắp núi Xion, và trên những người 
hội họp ở đó, Đức Chúa sẽ tạo ra một đám mây 
ban ngày, một đám khói và một ngọn lửa rực 
sáng ban đêm. Thật vậy, trên tất cả, 
6 là mái lều làm bóng râm ban ngày cho khỏi 
nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa.
 
Xướng đáp Is 2,11 ; Mt 24,30
X Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, 
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục.
*  Trong  ngày  đó,  chỉ  một  mình  ĐỨC  CHÚA 
được suy tôn.
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Đ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người rất  uy 
nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. *
 
Bài đọc 2 
Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu !
 
Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô, giám mục 
Nadien.
Chính Con Thiên Chúa, Đấng hằng có từ trước 
muôn  đời,  Đấng  thiêng  liêng  vô  hình,  Đấng 
không ai hiểu thấu, là nguồn gốc phát xuất từ 
nguồn gốc, ánh sáng từ ánh sáng, Đấng là nguồn 
sự sống và sự bất tử, là biểu hiện trung thực của 
nguyên mẫu, là dấu ấn không phai nhoà, là hình 
ảnh  giống  hệt  Chúa  Cha  trong  mọi  sự,  là  ý 
hướng và tư tưởng của Chúa Cha. Đấng ấy đang 
đến với loài người là hình ảnh của mình, mặc 
xác phàm vì người phàm, kết hợp với hồn thiêng 
vì linh hồn tôi, để dùng cái giống nhau mà thanh 
tẩy cái giống nhau và hoàn toàn trở nên giống 
con người, chỉ trừ tội lỗi. Người được Trinh Nữ 
cưu mang ; hồn xác Trinh Nữ được Thánh Thần 
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giữ gìn nguyên vẹn (vì nếu phải trọng kính việc 
sinh  hạ  thì  lại  càng  phải  kính  trọng  sự  đồng 
trinh  hơn).  Thiên  Chúa  ra  đời  mặc  tính  nhân 
loại,  thành một hữu thể do hai  nguyên lý trái 
ngược nhau là thể xác và tinh thần ; tinh thần 
ban thần tính, thể xác nhận thần tính. 

Đấng làm cho những người khác nên giàu thì lại 
làm cho chính mình ra nghèo. Quả vậy, Người 
đã chấp nhận thân phận nghèo nàn của thân xác 
tôi  để  tôi  trở  nên  phong  phú  nhờ  thần  tính 
Người.  Người  có  đầy  đủ  mọi  sự  nay  hoá  ra 
không. Thực thế, vinh quang của Người hoá ra 
không trong một thời gian ngắn, để tôi được dự 
phần chính sự sung mãn của Người. 

Ôi lòng nhân ái của Người phong phú biết bao ! 
Mầu nhiệm yêu thương của Người đối với tôi 
cao cả dường nào ! Tôi đã lãnh nhận hình ảnh 
của Thiên Chúa và đã không biết giữ gìn, Người 
đã nhận lấy xác phàm của tôi vừa để cứu hình 
ảnh của Thiên Chúa, vừa để làm cho xác phàm 
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nên bất tử. Người kết hợp với chúng ta lần thứ 
hai, và so với lần thứ nhất, lần này còn lạ lùng 
hơn nhiều. 

Nhờ một vì  Thiên Chúa đảm nhận nhân tính, 
con  người  được  thánh hoá.  Sau khi  dùng sức 
mạnh thắng bạo chúa, Thiên Chúa đã giải thoát 
và đưa chúng ta về với Người để danh Người 
được tôn vinh nhờ Chúa Con làm trung gian. 
Quả vậy, Chúa Con luôn vâng phục Chúa Cha 
trong mọi sự để thi hành kế hoạch cứu độ. 

Vị Mục Tử đó đến với con chiên lạc, và hy sinh 
mạng  sống  mình  cho  chiên  trên  núi  đồi,  nơi 
Người  đã  dâng hy lễ.  Người  đã  tìm thấy con 
chiên lạc và khi tìm thấy rồi thì vác trên chính 
đôi vai xưa kia đã vác cây thập giá, rồi cho vào 
hưởng sự sống trên trời. 

Ngôi Lời là Ánh Sáng rực rỡ đi sau một ngọn 
đèn  dẫn  đường,  Lời  cứu độ  đi  sau  tiếng  kêu 
trong sa mạc, Chàng Rể đi sau phù rể. Chính vị 
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này  chuẩn  bị  cho  Chúa  một  dân  được  tuyển 
chọn và lấy nước thanh tẩy họ, để họ đón nhận 
Thánh Thần. 

Chúng  ta  cần  có  một  vị  Thiên  Chúa  mặc  xác 
phàm và đón nhận cái chết,  để chúng ta được 
sống.  Chúng ta  cùng chết  với  Người  để  được 
thanh tẩy ; chúng ta cùng sống lại vì chúng ta 
cùng chết với Người ; chúng ta cùng được hiển 
vinh, vì chúng ta cùng sống lại với Người.
 
Xướng đáp x. Gl 4,45 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3
X Này thời gian đã tới hồi viên mãn, nên Thiên 
Chúa sai Con của Người đến thế gian, sinh làm 
con Đức Trinh Nữ và sống dưới Lề Luật.
* để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.
Đ Vì  Thiên Chúa giàu lòng thương xót  và rất 
mực yêu mến chúng ta, nên Người sai chính Con 
mình đến, mang thân xác giống như thân xác tội 
lỗi của chúng ta. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà 
ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả 
lầm than. Ước chi sự hiện diện của Ðức Kitô Con 
Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức 
lòng phấn khởi,  và gìn giữ chúng con khỏi sa 
vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin…
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Is 5,17
Vườn nho bị phá huỷ là nhà Ítraen 
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu hay dùng tỉ dụ (quen  
gọi là dụ ngôn) để giảng dạy dân chúng. Đoạn văn  
dưới đây là hình thức đầu tiên về loại tỉ dụ đề cập  
đến đám thợ làm vườn nho xấu bụng. Qua tỉ dụ nói  
trên, người ta thấy được lịch sử các mối dây liên lạc  
giữa chúng ta với Chúa Cha, từ tình thương săn đón  
đến nỗi thất vọng của Người đối với tội lỗi chúng ta  
và cuối cùng là án xử chúng ta phải gánh chịu.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi 
về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn 
nho trên sườn đồi mầu mỡ.
2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý 
đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi 
khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh 
trái tốt, nó lại sinh nho dại.
3 Vậy bây giờ, dân Giêrusalem và người Giuđa 
hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.
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4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà 
tôi đã chẳng làm ? Tôi những mong trái tốt, sao 
nó sinh nho dại ? 
5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử 
thế nào với vườn nho của tôi : hàng giậu thì chặt 
phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ 
cho vườn bị giày xéo. 
6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang 
vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm ; 
sẽ  truyền  lệnh  cho  mây  đừng  đổ  mưa  tưới 
xuống. 
7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là 
nhà  Ítraen  đó  ;  cây  nho  Chúa  mến  yêu  quý 
chuộng,  ấy  chính  là  người  xứ  Giuđa.  Người 
những mong  họ  sống công  bình,  mà  chỉ  thấy 
toàn là đổ máu ; đợi chờ họ làm điều chính trực, 
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
 
Xướng đáp Tv 79,14.15.3.16.15
X Gốc nho này, heo rừng vào phá phách, dã thú 
gặm tan hoang. Lạy Chúa là Chúa Tể, xin ngó 
xuống mà xem, xin khơi dậy uy dũng của Ngài.
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* Xin Chúa thương bảo vệ cây nho tay hữu Chúa 
đã trồng.
Đ  Lạy  Chúa  là  Chúa  Tể,  tự  cõi  trời,  xin  ngó 
xuống mà xem, xin Ngài  thăm non vườn nho 
cũ.*
 
Bài đọc 2 
Ngôi Lời của Thiên Chúa sẽ ngự đến giữa chúng 
ta 
 
Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.
Chúng ta biết có ba lần Chúa đến. Lần thứ ba ở 
giữa hai lần kia. Hai lần kia thật là rõ ràng, còn 
lần  thứ  ba  ở  giữa thì  không.  Lần đầu,  Người 
xuất hiện trên mặt đất và ở với người phàm, như 
chính  Người  quả  quyết,  họ  đã  thấy  và  ghét 
Người. Còn lần cuối, mọi xác phàm sẽ nhìn thấy 
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta và chúng sẽ 
nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu. Lần giữa thì 
ẩn khuất, chỉ có những ai được tuyển chọn mới 
thấy Người trong lòng mình và linh hồn những 
người ấy được cứu độ. Vậy lần đầu, Người đến 
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mang xác phàm và phận mỏng manh ; lần giữa, 
Người đến với thần khí và sức mạnh ; còn lần 
cuối, Người đến trong vinh quang và oai hùng. 
Chính lần giữa là đường đưa từ lần đầu tới lần 
cuối ; lần đầu, Đức Kitô cứu chuộc chúng ta, lần 
cuối Người sẽ làm cho chúng ta được sống, và 
lần  giữa  này,  Người  cho  chúng  ta  được  nghỉ 
ngơi và an ủi. 

Nhưng,  để  đừng  ai  tưởng  rằng  những  điều 
chúng tôi nói về lần giữa là chuyện bày đặt, xin 
các bạn hãy nghe chính Người nói : Nếu ai yêu 
mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu 
mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với 
người ấy. 

Tôi  đã  đọc  ở  một  chỗ  khác  :  Ai  kính  sợ  Đức 
Chúa sẽ làm những điều lành. Nhưng tôi thấy 
Đức Giêsu còn nói một điều thấm thía hơn về kẻ 
yêu mến Người rằng kẻ ấy sẽ giữ lời Người dạy. 
Vậy những lời ấy phải được tuân giữ ở đâu ? 
Chắc hẳn ở trong lòng như ngôn sứ nói  :  Lời 
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Chúa phán lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội 
nghĩa bất trung. 

Bạn hãy giữ lời Chúa theo lối này : Hạnh phúc 
thay  kẻ  tuân  giữ  lời  Chúa.  Vậy  ước  gì  lời  ấy 
thấm nhập tâm can bạn, thấm nhuần tình cảm, 
và tác  phong của bạn.  Bạn hãy lấy điều thiện 
làm thức ăn, và tâm hồn bạn sẽ được sướng vui 
no thoả. Bạn đừng quên ăn bánh của bạn, kẻo 
lòng bạn ra khô héo, nhưng hãy nuôi hồn bạn 
bằng thức ăn mỡ màng béo bổ. 

Nếu bạn giữ lời Chúa như thế thì không còn hồ 
nghi gì nữa, bạn sẽ được lời Chúa giữ gìn. Chúa 
Con sẽ cùng với Chúa Cha đến với bạn, vị Ngôn 
Sứ cao cả, Đấng đổi mới Giêrusalem sẽ đến và 
Người sẽ làm cho mọi sự nên mới. Quả thật, đây 
là điều Người sẽ thực hiện khi đến lần này, là 
cũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi đất 
mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh 
Đấng từ trời  mà đến.  Cũng như Ađam cũ đã 
tràn ngập toàn diện con người và chiếm hữu tất 
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cả,  thì  Đức Kitô,  Đấng đã dựng nên tất cả,  đã 
cứu chuộc  tất  cả  và  làm cho tất  cả  con người 
được  vinh  quang,  cũng  phải  chiếm  hữu  toàn 
diện con người.
 
Xướng đáp x. Tv 28,11 ; Is 40,10
X Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm 
trọn chủ quyền.
* Người thăm viếng dân Người và ban tặng bình 
an, ban sự sống muôn đời.
Đ Này Đức Chúa quang lâm hùng dũng. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Thiên  Chúa là  Cha  nhân lành,  xin  đổ ơn 
thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới 
ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con 
đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và 
được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người 
thiết  đãi.  Người  là  Thiên  Chúa  hằng  sống  và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Is 16,15 ; 17,48
Xion, chốn ẩn thân của quân Môáp, Épraim quay 
đầu trở lại 
Thiên Chúa là chủ toàn cõi đất. Người không chỉ lo  
cho  dân  Người,  mà  lo  cho  cả  các  dân  khác  nữa.  
Người thường lên án những cuộc tấn công của các  
dân khác hãm hại dân Người, đồng thời cũng dùng  
những cuộc tấn công đó để trừng phạt  dân riêng.  
Nhưng Người cũng rộng lòng thương,  cho kẻ thù  
của dân Người tìm được nơi trú ẩn trong cơn hoạn  
nạn.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
16 1 Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở 
từ Xela qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xion.
2 Bấy giờ, tại khúc cạn Ácnôn, thiếu nữ Môáp sẽ 
chạy trốn như đàn chim vỡ tổ.

3 Chúng kêu cầu :” Xin cho ý kiến, xin lấy quyết 
định : giữa ban trưa, xin toả bóng như màn đêm 
bao  phủ,  xin  che  giấu  những  kẻ  lưu  đày,  và 
đừng tố giác những người chạy trốn.
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4 Xin cho những người Môáp bị lưu đày được 
trú ngụ bên quý quốc,  xin nên chỗ cho họ ẩn 
thân, tránh người tàn phá, vì khi kẻ ác lìa đời, 
lúc cơn tàn phá chấm dứt và kẻ giày xéo xứ sở 
biến đi,

5 thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân 
nghĩa. Trong lều vua Đavít, một vị thẩm phán sẽ 
ngự trên ngai nhờ đức tín thành. Vị ấy lo tìm 
kiếm điều chính trực, và mau mắn thực hiện lẽ 
công minh. “

4 Trong ngày đó, vinh quang của Giacóp sẽ suy 
giảm, thân xác béo mập của nó sẽ gầy đi.

5 Ví như khi người ta gặt lúa ngày mùa và đưa 
tay cắt những bông lúa, như khi người ta mót 
lúa ở thung lũng người Raphaim,

6 thì chỉ thấy mấy bông còn sót lại ; hoặc như khi 
người ta hái ôliu, thì chỉ còn vài ba trái chín trên 
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ngọn và bốn năm trái nơi đầu cành. Đó là sấm 
ngôn của Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen.

7 Ngày ấy, con người sẽ ngước trông lên Đấng 
làm ra họ, và đưa mắt nhìn về Đức Thánh của 
Ítraen.8 Họ sẽ không còn ngước trông lên những 
bàn thờ tay họ làm ra, không nhìn về những cột 
thờ và hương án ngón tay họ làm thành.
 
Xướng đáp x. Gr 33,15.16 ; Is 16,5
X Ta sẽ cho mọc lên một Đấng Công Chính để 
nối nghiệp Đavít ; Người sẽ trị nước theo lẽ công 
bình chính trực.
* Đây là tên sẽ đặt cho Người : “Đức Chúa là sự 
công chính của chúng ta”.
Đ Ngai báu sẽ được vững nhờ lòng nhân nghĩa. 
Một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín 
thành. Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực. *
 
Bài đọc 2 
Anh em hãy tỉnh thức : Chúa sẽ lại đến 
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Trích bài chú giải của thánh Éprem, phó tế, về 
sách Tin Mừng tổng hợp.
Để các môn đệ đừng hỏi về lúc Người đến, Đức 
Kitô nói : về ngày hay giờ đó, thì dù các thiên sứ 
trên trời hay cả Người Con đi nữa, cũng không 
ai biết được. Anh em không cần biết thời giờ và 
kỳ hạn. Người đã giấu những điều ấy để chúng 
ta tỉnh thức và để mọi người trong chúng ta nghĩ 
rằng điều ấy sẽ xảy ra trong đời mình. Quả vậy, 
nếu Người  mặc khải  thời  nào sẽ  đến thì  cuộc 
quang lâm của Người sẽ quá tầm thường và các 
dân  nước,  các  thời  đại  được  Người  mặc  khải 
cho, cũng chẳng còn ao ước nữa. Chúa nói rằng 
Người sẽ đến nhưng không nói khi nào, và như 
vậy để mọi thế hệ và mọi đời tha thiết đợi chờ 
Người. 

Quả thật, dù Chúa cho biết những dấu hiệu về 
ngày quang lâm của Người,  nhưng điểm cuối 
cùng của những dấu hiệu ấy,  người  ta  không 
hiểu rõ, vì những dấu hiệu ấy tới rồi qua, thay 
đổi không ngừng, và cho tới nay vẫn còn tồn tại. 
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Như vậy, lần cuối cùng Người đến cũng giống 
như lần đầu. 

Vì như các người công chính và ngôn sứ đã đợi 
chờ, nghĩ rằng Người sẽ tỏ mình ra trong đời các 
vị, thì hôm nay cũng vậy, mỗi tín hữu khát khao 
đón rước  Người  trong thời  mình sống,  bởi  vì 
Người không cho biết rõ ngày Người quang lâm. 
Vì lẽ đó, đừng ai tưởng rằng Đấng nắm trong 
tay các con số và thời gian, lại phải lệ thuộc vào 
luật thiên nhiên và thời giờ. Điều Người đã ấn 
định,  sao  Người  lại  không  biết,  khi  mà chính 
Người đã mô tả những dấu hiệu về ngày quang 
lâm của mình ? Vì thế, qua lời giáo huấn, Người 
đã làm nổi bật các dấu hiệu, để từ đó về sau, mọi 
thế hệ và mọi đời nghĩ rằng Người sẽ quang lâm 
vào chính thời của họ. 

Anh em hãy tỉnh thức vì khi thân xác ngủ thì 
tính tự nhiên khống chế chúng ta và hoạt động 
của chúng ta không phải do ý chúng ta muốn, 
nhưng do tính tự nhiên thúc đẩy. Khi sự ươn ái 
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trễ nải khống chế linh hồn, chẳng hạn tính hèn 
nhát và sự buồn phiền, thì đó là kẻ thù khống 
chế, khiến linh hồn làm điều nó không muốn. 
Khi sức mạnh của bản tính tự nhiên khống chế 
thì đó là kẻ thù của linh hồn khống chế. 

Vậy Chúa truyền cho chúng ta phải tỉnh thức cả 
thể xác lẫn tinh thần ; về thể xác để tránh sự ươn 
ái trễ nải ; về tinh thần để tránh sự bạc nhược và 
nhút  nhát  như  Kinh  Thánh  nói  :  Hỡi  những 
người công chính, hãy tỉnh thức và : Lạy Chúa, 
con đã chỗi dậy và cho đến nay, con vẫn ở với 
Ngài  và còn có lời khác nữa  Anh em đừng nản 
chí. Vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng 
tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn 
lòng nản chí.
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Xướng đáp x.Is 55,34 ; Cv 28,28
X Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, 
để giữ trọn tình thương dành cho Đavít.
* Này, Ta đã đặt Đavít làm nhân chứng cho các 
dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
Đ Ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi 
đến cho các dân ngoại, và họ sẽ nghe. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền, và lấy thần 
lực mà nâng đỡ chúng con, để mặc dầu tội lỗi 
chúng con cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan 
hồng sớm thực hiện chương trình cứu độ chúng 
con. Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Is 19,1625
Ai Cập và Asua sẽ quay đầu trở lại
Đức Kitô đã phá bỏ bức tường ngăn cách dân ngoại  
và dân Dothái,  và  làm cho cả hai  nên một.  Trong  
đoạn văn dưới đây, Dothái giao hoà với các kẻ thù  
truyền kiếp của mình để trở thành dụng cụ chuyển  
ơn cứu độ đến những dân ấy.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
16 Ngày ấy, Aicập sẽ giống như đàn bà run rẩy 
sợ hãi, khi thấy tay Đức Chúa các đạo binh vung 
lên, giơ ra đánh nó.17 Đất Giuđa sẽ trở thành nỗi 
kinh  hoàng cho  Aicập.  Mỗi  lần  nghe  nhắc  tới 
Giuđa là nó run sợ, vì kế hoạch mà Đức Chúa 
các đạo binh đã quyết định để hại nó.18 Ngày 
ấy,  trong xứ Aicập sẽ  có năm thành nói  tiếng 
Canaan và thề ước với Đức Chúa các đạo binh ; 
một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành 
Mặt  Trời.19  Ngày ấy,  sẽ  có  một  bàn  thờ kính 
Đức Chúa ngay giữa đất Aicập, và một trụ đá 
kính Đức Chúa ở gần biên giới.20 Đối với Đức 
Chúa các đạo binh, tại đất Aicập, bàn thờ và trụ 
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đá  đó  sẽ  là  dấu  hiệu  và  bằng  chứng  nói  lên 
rằng : mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên Đức 
Chúa, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến 
bảo vệ và giải thoát họ.21 Đức Chúa sẽ làm cho 
người Aicập được nhận biết Người, và ngày ấy 
người Aicập sẽ nhận biết Đức Chúa. Họ sẽ dâng 
hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người ; họ sẽ 
khấn hứa với Đức Chúa và giữ trọn những lời 
khấn ấy.22 Nếu Đức Chúa có đánh phạt Aicập, 
thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về 
cùng Đức Chúa ; Người sẽ nhận lời họ cầu xin 
và  chữa  họ  lành.23  Ngày  ấy,  sẽ  có  một  con 
đường đi  từ Aicập đến Átsua ;  Átsua sẽ sang 
Aicập và Aicập sang Átsua. Aicập sẽ cùng với 
Átsua phụng thờ Đức Chúa.24 Ngày ấy, Ítraen 
sẽ cùng với Aicập và Átsua làm thành bộ ba. Đó 
là phúc lành ngay giữa cõi đất,25 mà Đức Chúa 
các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán :  "Ta 
giáng phúc cho Aicập,  dân của Ta, cho Átsua, 
công  trình  tay  Ta  làm  ra,  và  cho  Ítraen,  cơ 
nghiệp của Ta."
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Xướng đáp Is 19,21 ; Lc 13,29
X Ngày ấy, người Aicập sẽ nhận biết Đức Chúa.
* Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ 
Người.
Đ Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc, đến dự tiệc 
trong nước Thiên Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Khát vọng được ngắm nhìn Thiên Chúa 
 
Trích sách Minh giải của thánh Anxenmô, giám 
mục. 
Này hỡi con người bé nhỏ !  Hãy tạm gác một 
bên các nỗi lo toan, hãy tạm xa lánh các mối bận 
rộn. Giờ đây hãy vất bỏ những nỗi lo lắng vất 
vả, hãy để đó những căng thẳng nặng nề. Hãy 
dành cho Thiên Chúa một khoảng thời gian, và 
nghỉ ngơi đôi chút trong Người. 

Hãy vào phòng bạn ; hãy loại bỏ mọi thứ, ngoại 
trừ Thiên Chúa và những gì giúp bạn kiếm tìm 
Người, và sau khi đóng cửa lại,  bạn hãy kiếm 



MỤC LỤC

tìm Người.  Bây giờ,  hồn tôi  hỡi,  hãy nói,  hãy 
thưa  cùng  Chúa  :  Con  tìm  kiếm  nhan  Ngài  ; 
nhan Ngài, lạy Thiên Chúa, con tìm kiếm. 

Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 
xin dạy hồn con cho biết tìm Ngài ở đâu và bằng 
cách nào, gặp Ngài ở đâu và bằng cách nào. 

Lạy Chúa, khi Chúa vắng mặt, nếu Chúa không 
ở đây, con tìm kiếm Chúa ở đâu ? Nếu Chúa ở 
khắp mọi nơi thì tại sao con không thấy Chúa có 
mặt  ?  Nhưng  Chúa  ngự  trong  ánh  sáng  siêu 
phàm. Và ánh sáng siêu phàm ở đâu hay làm thế 
nào con tới được ánh sáng đó ? Hoặc ai sẽ dẫn 
con và đưa con tới ánh sáng đó, để con nhìn thấy 
Ngài trong ánh sáng ? Rồi dựa vào dấu hiệu nào, 
qua  gương  mặt  nào,  mà  con  tìm Chúa  ?  Lạy 
Chúa là Thiên Chúa của con, con đã không hề 
thấy Ngài, con đã không biết mặt Ngài. 

Lạy Thiên Chúa vô cùng cao cả, con là kẻ lưu 
đày xa nơi của Chúa, con biết làm gì, biết làm gì 
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đây ? Người tôi tớ băn khoăn vì yêu mến Ngài 
và bị đẩy xa nhan Ngài biết làm gì đây ? Con 
thao thức mong được thấy Ngài và nhan Ngài 
quá xa khuất con. Con khao khát đến với Ngài 
mà không sao tới được nơi Ngài ngự. Con muốn 
tìm thấy Ngài mà không biết Ngài ở đâu. Con ao 
ước tìm Ngài mà không biết nhan Ngài. 

Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Chúa của 
con, thế mà chưa bao giờ con được trông thấy 
Ngài.  Chúa  đã  dựng  nên  con  và  tái  tạo  con, 
Chúa lại mang đến cho con mọi ơn lành, thế mà 
con vẫn chưa biết Ngài. Rồi con đã được dựng 
nên  để  chiêm  ngưỡng  Chúa,  thế  mà  con  vẫn 
chưa đạt được mục đích ấy. 

Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ? 
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. 
Khi nào Chúa nhìn đến và nhận lời chúng con ? 
Khi nào Chúa rọi ánh sáng vào đôi mắt chúng 
con và tỏ nhan Ngài cho chúng con ? Khi nào 
Chúa trở lại với chúng con ? 
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Lạy Chúa, xin đoái nhìn, xin lắng nghe, xin rọi 
ánh sáng trên chúng con, xin tỏ mình cho chúng 
con.  Xin  trở  lại  với  chúng  con,  để  chúng  con 
được hạnh phúc, chẳng vậy thì thật bất hạnh cho 
chúng con. Xin thương nhìn đến những nỗi khó 
nhọc và sức cố gắng của chúng con trong việc đi 
tìm  Chúa,  vì  nếu  không  có  Chúa,  chúng  con 
chẳng làm được gì. 

Xin dạy con tìm Chúa và xin Chúa tỏ mình ra 
cho  kẻ  đang  kiếm  tìm,  vì  con  không  thể  tìm 
Chúa, nếu Chúa không dạy cho, cũng không gặp 
được Chúa,  nếu Chúa không tỏ  mình.  Chớ gì 
con khát khao tìm Chúa, và khi gặp rồi, con lại 
càng khát khao, chớ gì con mến yêu gặp Chúa, 
và khi gặp rồi, con lại càng mến yêu.
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Xướng đáp Tv 79,19.20 ; 105,4
X Lạy Chúa, chúng con nguyền chẳng xa Chúa 
nữa đâu,  cúi  xin Ngài  ban cho được sống,  để 
chúng con xưng tụng danh Ngài.
* Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con 
được ơn cứu độ.
Đ Lạy  Chúa,  xin  Ngài  nhớ  đến con,  bởi  lòng 
thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà 
ban ơn cứu độ. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa Giêsu,  xin biểu dương uy quyền và 
ngự đến, vì chỉ mình Chúa mới có thể giải thoát 
và cứu độ chúng con khỏi mọi cơn nguy khốn 
chính tội lỗi chúng con đã gây nên. Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất 
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Is 21,612
Người lính canh loan báo ngày Baben sụp đổ 
Ngôn sứ là người được sai đi để nói lời của Thiên  
Chúa cho loài người.  Lời ấy có thể là lời an ủi và  
cũng có thể là lời cảnh cáo. Trong bài sách dưới đây,  
ngôn sứ đóng vai trò của người lính gác. Ông canh  
chừng để cảnh cáo dân về mối đe doạ trệch xa đường  
Chúa.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
6 Chúa Thượng phán với tôi thế này : "Hãy đi 
đặt người đứng canh, thấy gì thì nó phải báo.
7 Khi thấy binh mã, kỵ binh đi từng cặp, kỵ binh 
cưỡi lừa, kỵ binh cưỡi lạc đà, thì nó phải quan 
sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."
8 Người lính canh hô lớn : "Lạy Chúa Thượng, 
suốt ngày con đứng ở chòi canh, đêm đêm con 
trực nơi vọng gác.
9 Và kìa, con thấy binh mã đang tới, kỵ binh đi 
từng cặp." Người lính canh lại lên tiếng : "Baben 
đã sụp đổ, sụp đổ rồi ! Tất cả các tượng thần của 
nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."
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10 Hỡi những kẻ bị chà đạp như lúa bị người ta 
đập trên sân, tôi xin báo lại cho các người điều 
tôi đã được nghe nói, do Đức Chúa các đạo binh, 
Thiên Chúa của Ítraen. 11 Lời sấm về Đuma. Từ 
Xêia, người ta gọi tôi : "Này người canh gác, đêm 
đến đâu rồi ? Này người canh gác, đêm đến đâu 
rồi ? "
12 Người canh gác trả lời : "Sáng đến rồi và cả 
đêm cũng đến ! Còn muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. 
Nhưng hãy trở lại đây, hãy đến đây ! " 
 
Xướng đáp Kh 18,2.4.5
X Một thiên thần lên tiếng hô mạnh mẽ : Thành 
Babylon vĩ đại sụp đổ rồi !
* Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi 
thông đồng với tội lỗi của nó !
Đ Tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, 
và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gjan ác của 
nó. *
 
Bài đọc 2 
Điều chúng tôi không thấy, chúng tôi hy vọng 
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Trích khảo luận của thánh Síprianô, giám mục tử 
đạo, về lợi ích của đức nhẫn nại.
Chúa và Thầy chúng ta muốn cứu độ chúng ta, 
đã truyền cho chúng ta lệnh này là : Kẻ nào bền 
chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Và lại có 
lời khác: Nếu anh em trung thành giữ lời Thầy 
thì anh em thật là môn đệ Thầy ; anh em sẽ biết 
sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em. 

Anh em thân mến, phải kiên tâm bền chí, để một 
khi có hy vọng đạt được sự thật và tự do, chúng 
ta có thể đạt tới chính sự thật và tự do, bởi vì là 
Kitô hữu thì phải có đức tin, đức cậy. Để đức tin 
và đức cậy sinh hoa kết quả, thì cần phải có đức 
kiên nhẫn. 

Quả thật,  chúng ta không tìm vinh quang đời 
này  nhưng  là  vinh  quang  đời  sau  như  thánh 
Phaolô Tông Đồ dạy :  Chúng ta được cứu độ 
nhờ đức cậy. Thấy được điều mình trông mong, 
thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại 
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trông mong điều mình đã thấy rồi  Nhưng nếu 
chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì 
đó là chúng ta bền chí đợi chờ. 

Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết để chúng 
ta  hoàn thành điều đã  bắt  đầu,  và  lãnh được 
điều chúng ta hy vọng và tin tưởng khi Thiên 
Chúa ban ơn. 

Trong một đoạn khác, đối với những người công 
chính đang nỗ lực làm tăng triển ơn thiêng, hầu 
thu tích cho mình những kho tàng lớn lao ở trên 
trời,  thánh  Tông  Đồ  cũng  khuyên  phải  kiên 
nhẫn. Người nói : Bao lâu còn thời giờ, chúng ta 
hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho 
những anh em cùng trong đại gia đình đức tin. 
Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí,  vì 
đến mùa, chúng ta sẽ được gặt. 

Người khuyên đừng ai vì thiếu nhẫn nại mà nản 
chí trong công việc, đừng ai để cho các cơn cám 
dỗ chế ngự và lôi cuốn mà ngưng lại giữa đường 
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lúc đang tiến đến thành công rực rỡ, vì những 
việc  đã  làm  trong  quá  khứ  sẽ  tiêu  tan,  nếu 
những việc đã bắt đầu mà không được hoàn tất. 
Cuối cùng, khi nói về đức mến, thánh Tông Đồ 
nối kết thêm sự nhân nhượng và đức nhẫn nại. 
Người nói : Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, 
không ghen tương, không vênh vang, không tự 
đắc,  không  nóng  giận,  tin  tưởng  tất  cả,  chịu 
đựng tất cả. Như thế, người chứng tỏ rằng đức 
mến có thể kiên trì bền bỉ, vì biết chịu đựng tất 
cả. 

Và ở chỗ khác, người nói : Hãy lấy tình bác ái mà 
chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy 
trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách 
ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Người đã minh 
chứng rằng không thể duy trì  sự hiệp nhất và 
bình an, nếu anh em không khuyến khích mình 
chịu đựng lẫn nhau và giữ mối dây hoà thuận 
nhờ lòng nhẫn nại.
 
Xướng đáp x. Kb 2,3 ; Dt 10,37



MỤC LỤC

X Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm 
ai thất vọng đâu.
* Cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ sẽ 
không trì hoãn.
Đ Chỉ ít lâu nữa, ít lâu nữa thôi, Đấng phải đến 
sẽ đến.
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một 
giáng trần để cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, 
này  chúng  con  đang  tha  thiết  đợi  trông  tình 
thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn 
giải thoát để chúng con thành những người thật 
sự tự do. Chúng con cầu xin…
 



MỤC LỤC

 Tuần II MV 
   Tuần II MV     

C.NHẬT T.HAI T.BA T.TƯ

T.NĂM T.SÁU T.BẢY

CHÚA NHẬT 
Bài đọc 1 Is 22,8-23 
Chống lại sự kiêu căng của Ít-ra-en và của Sép-na 
Ngôn sứ I-sai-a hơn hẳn các ngôn sứ khác, vì ông là  
một ngôn sứ “dấn thân”. Ông luôn cố gắng làm cho  
lời Thiên Chúa thấm nhập vào môi trường chính trị  
thời đại mình. Khi kết án một hoạt động quá ư phàm  
tục, hoặc khi ủng hộ một giới chức đang nắm quyền  
biết thay đổi lối sống, chính là vì ông muốn cho dân  
thấy Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân Người. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
8 Xứ Giu-đa bỏ ngỏ. Ngày ấy các ngươi đã nhìn vào 
binh khí trong Cung Rừng,
9 và thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng. Các ngươi 
trữ nước ở hồ dưới.
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10 Các ngươi đếm từng ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem, rồi 
phá đi một số để củng cố tường thành.
 
11 Các ngươi xây bể để chứa nước hồ cũ giữa hai lớp 
tường thành. Nhưng Đấng tác tạo cả thành đô,  các 
ngươi lại không nhìn, Đấng từ lâu làm nên mọi sự, 
các ngươi lại chẳng thấy.
12 Ngày ấy, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng 
đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc, cạo đầu và 
quấn áo vải thô.
 
13 Thế mà chỉ thấy hoan hỷ vui mừng : mổ bò, giết 
chiên, ăn thịt, uống rượu : "Ăn đi, uống đi, vì ngày 
mai chúng ta sẽ chết !"
14 Đức Chúa các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc 
khải này :  "Cho đến khi các ngươi chết, tội này sẽ 
chẳng bao giờ được tha", Đức Chúa các đạo binh là 
Chúa Thượng phán như vậy. 
15 Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng phán : 
Hãy đi  gặp viên  quan ấy là  Sép-na,  tể  tướng triều 
đình, và nói :
 
16 "Ông có gì ở đây, bà con ông là ai ở đây, mà đào 
mộ cho ông ở nơi này, đào mộ cho ông ở nơi cao, 
khoét nhà mồ cho ông trong vách đá ?
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17 Người hùng ơi, này đây Đức Chúa sắp thẳng tay 
quăng ông đi, sắp túm chặt lấy ông,18 sắp cuốn, sắp 
cuộn tròn ông lại, như một quả bóng lăn vào vùng đất 
mênh mông. Ông sẽ chết tại đó, và chiến xa từng làm 
cho ông vẻ vang rạng rỡ cũng sẽ nằm tại đó. Ông ơi, 
ông là mối nhục cho nhà của chủ ông."
 
19 Đức Chúa phán : "Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, 
Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.
20 Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là En-gia-kim, con 
của Khin-ki-gia-hu.
21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai 
của ngươi,  Ta sẽ đem thắt  cho nó,  quyền bính của 
ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó, nó sẽ là cha đối với cư 
dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.
 
22 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó 
mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không 
ai mở được.
23 Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó 
sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó." 
 
Xướng đáp Kh 3,7-8
X Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật. Đấng 
giữ chìa khoá nhà Đa-vít.
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* Ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể 
đóng lại được.
Đ Ngươi đã giữ lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta. 
*
Bài đọc 2 
Tiếng hô trong sa mạc 
Trích bài chú giải ngôn sứ I-sai-a của Đức Cha Êu-
xê-bi-ô, giám mục Xê-da-rê. 
Có tiếng hô : Trong sa mạc, hãy mở một con đường 
cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ 
thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Lời này minh 
chứng rằng các lời sấm đã được các ngôn sứ công bố, 
sẽ không xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, nhưng tại sa mạc. 
Đó là vinh quang Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm 
sẽ nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
 
Theo lịch sử, các điều ấy đã ứng nghiệm từng chữ, 
khi ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng ở sa mạc Gio-đan 
rằng Thiên Chúa sắp ban ơn cứu độ. Chính tại sa mạc 
này, ơn cứu độ của Thiên Chúa đã tỏ hiện. Quả thật, 
Đức Ki-tô đã tỏ mình ra cho mọi người nhận biết vinh 
quang của Người. Sau khi Người chịu phép rửa, các 
tầng trời mở ra, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu 
ngự xuống, đậu lại trên Người, và có tiếng Chúa Cha 
phán để làm chứng về Chúa Con : Đây là Con yêu 
dấu của Ta, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. 
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Quả thật, những lời ấy được loan báo vì Thiên Chúa 
sẽ ngự đến trong sa mạc là nơi người ta không thể lui 
tới được. Hơn nữa, tất cả các dân ngoại đều không 
nhận biết Thiên Chúa ; họ giống như một nơi hoang 
vắng - các người công chính cũng như các ngôn sứ 
của Thiên Chúa đã không thể đến với họ. 
 
Chính vì thế, tiếng nói này truyền phải dọn đường cho 
Ngôi Lời Thiên Chúa và san phẳng đường gồ ghề, 
uốn ngay lối quanh co, để Thiên Chúa có thể dùng 
con đường đó mà đến ở với chúng ta. Hãy mở một 
con đường cho Đức Chúa, đó là việc rao giảng Tin 
Mừng và là một niềm an ủi mới, tức là ước mong cho 
hết mọi người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
 
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. 
Hỡi  kẻ  loan  tin  mừng  cho  Giê-ru-sa-lem,  hãy  cất 
tiếng lên cho thật mạnh. Sau khi đã nói về tiếng hô 
trong sa mạc, những lời này hoàn toàn phù hợp với 
những lời đã nói trước, đồng thời cũng xứng hợp với 
những lời nói về những người loan Tin Mừng và loan 
báo Thiên Chúa ngự đến với loài người. Quả vậy, lời 
nói  về những người loan Tin Mừng được thuật  lại 
cách thích hợp tiếp theo sau lời tiên tri về ông Gio-an 
Tẩy Giả. 
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Vậy Xi-on đây là gì ? Đó chẳng phải là nơi xưa kia 
người ta gọi là Giê-ru-sa-lem sao ? Quả thật, Xi-on 
chính là ngọn núi mà Kinh Thánh đã quả quyết rằng : 
Núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị ; thánh Tông Đồ nói tiếp : 
Anh em đã tới núi Xi-on. Đó chẳng phải là cách nói 
ám chỉ đến nhóm Tông Đồ, đã được tuyển chọn từ 
dân cũ, tức là dân được cắt bì sao ? 
 
Quả thật, Xi-on đây cũng chính là Giê-ru-sa-lem, đã 
nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa, là thành được 
xây ở trên cao, trên núi của Thiên Chúa, nghĩa là trên 
Ngôi Lời, Con Một của Người. Thiên Chúa đã truyền 
cho Xi-on phải lên núi cao mà loan Tin Mừng cứu độ. 
Vậy ai là người loan Tin Mừng, nếu không phải là 
nhóm người được sai đi ? Loan Tin Mừng là gì ? Đó 
là rao giảng cho mọi người và trước hết cho các thành 
Giu-đa biết là Chúa Ki-tô đã đến trần gian.
 
Xướng đáp x. Mt 11,11.9
X Sứ giả của Chúa Cứu Thế đã đến, chính Chúa đã 
làm chứng về ông rằng :
* Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai 
cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.
Đ Chúa Cứu Thế đã nói về ông rằng : Ông quả là 
ngôn sứ, và còn hơn cả ngôn sứ nữa. *



MỤC LỤC

 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
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Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang
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THỨ HAI
 

Bài đọc 1 Is 24,1-18
 

Chúa tỏ hiện trong Ngày của Người 
Thiên Chúa ngự đến để xét xử. Trong suốt lịch sử,  
mỗi khi Người hành động, chính là một lần Người xét  
xử. Đây là cái nhìn của ngôn sứ về cảnh xét xử. Đoạn  
văn  được  mô tả  theo  thể  văn  khải  huyền  và  cũng  
đượm mầu sắc cánh chung. Cảnh tương phản giữa  
một thế giới đang đi trệch đường và một vinh quang  
bất ngờ dành cho một số người công chính còn sót  
lại. Trong cả tuần này, chúng ta sẽ sống trong viễn  
tưởng chính yếu của mùa Chúa đến. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Này đây Đức Chúa sắp phá tan cõi đất khiến nó 
phải hoang tàn. Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán 
cư dân.
2 Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông 
chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người 
mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con 
nợ.
 
3 Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch, vì 
Đức Chúa đã phán truyền như thế.
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4 Cõi đất  hoang tàn tang tóc, địa cầu héo hắt điêu 
linh, đất trời đều ủ rũ.
5 Đất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân, vì chúng đã bỏ 
qua các điều luật, vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ 
giao ước muôn đời.
 
6 Vì thế, lời nguyền rủa làm cõi đất tiêu tan, cư dân 
phải đền tội. Cũng vì thế, cư dân trên cõi đất bị thiêu 
huỷ, chỉ còn một ít người sống sót.
7 Rượu mới đượm màu tang, cây nho héo tàn, kẻ vui 
chơi giờ đây rên rỉ.
8 Đã ngưng rồi tiếng trống vui xưa, đã im bặt tiếng 
cười đùa phè phỡn, đã dứt hẳn những cung đàn hoan 
lạc.
 
9 Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa ca, men nồng nên 
đắng cay cho kẻ uống.
10 Thành phố hỗn loạn đã tan hoang, nhà nào cũng 
cửa đóng then cài, không sao vào được.
11 Đường phố vang tiếng gào đòi rượu. Mọi cuộc vui 
đã tàn, niềm hoan lạc trong xứ đã biến tan.
 
12 Thành phố chỉ còn là  đổ nát,  cửa thành bị  phá 
banh từng mảnh.
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13 Bấy giờ trong xứ và khắp chư dân, tình cảnh sẽ 
giống như khi đập rụng trái ô-liu, như khi mót nho lúc 
mùa đã hết.
14 Những người sống sót này sẽ cất tiếng vui mừng 
tôn vinh Đức Chúa. Từ phương Tây, họ sung sướng 
reo hò.
 
15 "Vậy, người phương Đông hỡi, nào tôn vinh Đức 
Chúa,  dân  hải  đảo  ơi,  hãy  tôn  vinh  danh  Người, 
Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en."
16 Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi 
địa cầu : "Người công chính vinh hạnh dường bao !"
 
Nhưng tôi nói : "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn 
thân tôi ! " Quân phản bội đã phản bội rồi. Quân phản 
bội đã âm mưu phản bội.
17 Nào kinh hoàng, nào hố sâu, nào dò lưới đang chờ 
đợi ngươi, hỡi cư dân trái đất !
18  Kẻ  chạy  trốn  khi  nghe  tiếng  kinh  hoàng  sẽ  sa 
xuống hố ; kẻ dưới hố có ngoi lên được cũng mắc vào 
dò lưới ; các cống nước trên trời đã mở toang, nền trái 
đất rung chuyển.
 
Xướng đáp Is 24,14.15 ; Tv 95,1
X Những người sống sót này sẽ cất tiếng vui mừng 
tôn vinh Đức Chúa.
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* Hỡi người tứ phương, nào tôn vinh Đức Chúa.
Đ Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng 
Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. * 
 
Bài đọc 2 
Thiên Chúa phán với chúng ta trong Đức Ki-tô 
Trích khảo luận Đường lên núi Các-men của thánh 
Gio-an Thánh Giá, linh mục. 
Trong luật cũ, lý do chính yếu tại sao cho phép người 
ta thỉnh vấn Thiên Chúa, và tại sao các ngôn sứ và 
các tư tế lại cần phải xin Thiên Chúa ban cho thị kiến 
và mặc khải, đó là vì thời ấy đức tin chưa có nền tảng 
và luật  Tin Mừng chưa được thiết  lập.  Vì thế,  cần 
phải xin Thiên Chúa bày tỏ ý định của Người : bằng 
lời nói, hoặc bằng thị kiến và mặc khải, hoặc các hình 
ảnh hay các biểu tượng, hoặc bằng bất cứ cách diễn tả 
nào khác. Quả thật, tất cả những điều Người trả lời, 
phán dạy hay mặc khải, đều là những mầu nhiệm đức 
tin của chúng ta, hoặc là những chân lý liên quan hay 
hướng về đức tin của chúng ta. 
 
Nhưng giờ  đây,  một  khi  đức tin  đã  được thiết  lập 
trong  Đức  Ki-tô  và  luật  Tin  Mừng  được  công  bố 
trong chế độ ân sủng, thì không cần thỉnh vấn Thiên 
Chúa theo cách thức như xưa nữa. Thiên Chúa cũng 
không cần phán dạy như trước kia. Vì khi Thiên Chúa 
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ban cho chúng ta Con của Người, lời duy nhất và cuối 
cùng của Người như Người đã ban, thì Người đã phán 
bảo và mặc khải cho chúng ta hết mọi sự làm một với 
Lời duy nhất ấy của Người, Người không còn phải 
nói thêm gì nữa. 
 
Đó là giáo lý thánh Phao-lô tông đồ dạy dân Híp-ri 
khi người khuyên bảo họ phải từ bỏ những cách hành 
động và xử sự đối với Thiên Chúa theo luật cũ Mô-sê, 
và khuyên họ chỉ hướng nhìn về một mình Đức Ki-tô. 
Thánh Tông Đồ nói : Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, 
Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các 
ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã 
phán dạy chúng ta qua Thánh Tử… Thánh Tông Đồ 
dùng những lời đó mà cho ta biết rằng Thiên Chúa đã 
phán dạy biết bao điều quan trọng qua Lời của Người, 
đến nỗi người ta không còn phải ước ao điều gì nữa. 
Quả  thật,  những  điều  xưa  kia  Người  đã  dùng  các 
ngôn sứ phán dạy từng phần, thì nay Người phán dạy 
tất cả toàn bộ qua chính Con Một của Người khi hoàn 
toàn ban tặng người Con ấy cho chúng ta. 
 
Bởi thế, bây giờ nếu có ai còn muốn thỉnh ý Thiên 
Chúa điều gì, hoặc muốn xin Người cho cho một thị 
kiến hoặc một mặc khải nào nữa, xem ra người ấy xúc 
phạm đến Thiên Chúa, vì họ không hoàn toàn hướng 
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nhìn về một mình Đức Ki-tô, hay vì muốn tìm kiếm 
một điều gì mới lạ ngoài Đức Ki-tô. 
 
Quả thật, Thiên Chúa có thể trả lời cho người ấy như 
sau :  Đây là  Con yêu dấu của  Ta,  Ta hài  lòng về 
Người ; các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Ta đã 
phán dạy mọi sự qua Lời của Ta ; ngươi hãy chăm 
chú nhìn vào một mình Người thôi, vì nơi Người, Ta 
đã nói hết mọi sự và mặc khải tất cả cho ngươi. Hơn 
nữa, ngươi sẽ tìm được nơi Người nhiều hơn những gì 
ngươi có thể ao ước hay cầu xin. 
 
Tại  núi  Ta-bo,  Ta  cùng với  Thần Khí  của  Ta ngự 
xuống trên Người và phán : Đây là Con yêu dấu của 
Ta, Ta hài lòng về Người ; các ngươi hãy vâng nghe 
lời  Người.  Ngươi không còn lý do gì  để tìm kiếm 
những cách thức mới nào nữa về đạo lý hay lời Ta 
đáp trả.  Quả thật,  nếu xưa kia Ta đã phán dạy, đó 
chính là để hứa ban Đấng Ki-tô. Nếu xưa kia người ta 
có thỉnh ý Ta điều gì thì đó là để cầu xin và trông đợi 
Đức Ki-tô. Nơi Người có mọi điều tốt lành như toàn 
bộ đạo lý do các tác giả sách Tin Mừng và các Tông 
Đồ công bố.
 
Xướng đáp x. Mk 4,2 ; Ga 4,25
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X Dân dân lũ lượt kéo nhau đi, họ bảo nhau rằng : 
“Nào đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa”.
* Người sẽ dạy ta  biết  lối  của Người,  biết  đi  theo 
đường Người chỉ vẽ.
Đ Đức Mê-si-a, nghĩa là Đức Ki-tô sẽ đến. Khi Người 
đến, Người sẽ loan báo cho ta mọi sự. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa Cha từ ái, ước chi lời chúng con khẩn cầu 
vọng tới Tôn Nhan. Xin khơi dậy trong lòng các tôi tớ 
Chúa đây những ước muốn trong sạch ngay thẳng, 
hầu giúp chúng con chuẩn bị mừng mầu nhiệm Con 
Chúa giáng trần. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BA
Bài đọc 1 Is 24,19 - 25,3

Ngày ấy, Đức Chúa sẽ chiến thắng 
Đang khi thành phố biểu tượng cho thế giới tội lỗi bị  
sụp đổ, thì những kẻ hèn yếu, khiêm tốn được cứu  
thoát khỏi cơn thịnh nộ. Họ dâng lên Thiên Chúa lời  
tạ ơn vì Người đã nên chốn ẩn thân cho họ.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
19 Đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh, đất 
chuyển động rung rinh.
20 Khác chi người say rượu, đất lảo đảo ngả nghiêng, 
lung lay tựa túp lều. Tội của nó đè nặng trên nó, nó 
ngã quỵ không sao dậy nổi.
21 Ngày ấy, trên trời Đức Chúa sẽ trừng trị đạo binh 
thiên quốc, dưới đất,  Người trừng trị  vua chúa trần 
gian.
 
22 Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu. Chúng 
sẽ bị giam trong ngục. Và sau một thời gian lâu dài, 
chúng sẽ bị trừng trị.
23 Vầng ô thẹn mặt,  bóng nguyệt hổ mày, vì  Đức 
Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Xi-on và tại Giê-
ru-sa-lem ; và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các 
kỳ mục của Người.
1 Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con 
suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực 
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hiện những kỳ công, những chương trình tự ngàn xưa 
thật là bền vững.
 
2 Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá, cho thành trì 
kiên cố nên chốn hoang tàn. Thành trì của bọn kiêu 
căng không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao 
giờ.
3 Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, và 
thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài.
Xướng đáp Is 25,1.4
X Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con 
suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài.
* Ngài đã thực hiện bao kỳ công.
Đ Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi 
nương náu cho kẻ khó nghèo. *
Bài đọc 2 
Đặc tính cánh chung của Hội Thánh lữ hành 
Trích Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân của Công 
Đồng Va-ti-ca-nô II về Hội Thánh.
Trong Đức Ki-tô Giê-su, tất cả chúng ta được kêu gọi 
gia  nhập  Hội  Thánh,  và  trong  Hội  Thánh,  nhờ  ơn 
Thiên  Chúa,  chúng  ta  đạt  tới  sự  thánh  thiện.  Hội 
Thánh chỉ hoàn tất trong vinh quang trên trời, khi đến 
thời phục hồi vạn vật và khi toàn thể vũ trụ cùng với 
loài người được tái tạo cách hoàn hảo trong Đức Ki-
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tô, vì vũ trụ liên kết mật thiết với con người và nhờ 
con người mà đạt tới cùng đích của mình. 
 
Quả thật, khi được giương cao khỏi mặt đất, Đức Ki-
tô đã lôi kéo mọi người lên với mình ; khi trỗi dậy từ 
cõi chết, Người đã cử Thần Khí của mình, Đấng ban 
sự  sống  đến  với  các  môn  đệ  ;  và  nhờ  Thần  Khí, 
Người thiết lập Thân Thể của mình là Hội Thánh, như 
bí tích phổ quát sinh ơn cứu độ. Ngự bên hữu Chúa 
Cha,  Người  vẫn không ngừng hoạt  động  trong  thế 
giới để đưa mọi người đến với Hội Thánh, liên kết họ 
với mình một cách chặt chẽ hơn. Khi lấy chính Mình 
Máu nuôi dưỡng họ, Người cho họ tham dự vào đời 
sống vinh hiển của Người. 
 
Cuộc phục hồi mà chúng ta đang mong đợi theo lời 
hứa, đã khởi sự nơi Đức Ki-tô, được triển khai, khi 
Thánh Thần được cử đến, và đang tiếp diễn trong Hội 
Thánh nhờ Thánh Thần. Chính trong Hội Thánh, đức 
tin dạy chúng ta biết được ý nghĩa của cuộc sống trần 
gian, đang khi chúng ta hoàn tất công trình Chúa Cha 
đã uỷ thác cho ở đời này, với niềm hy vọng đạt được 
của  cải  đời  sau,  cũng  như  đang  khi  chúng ta  hoạt 
động cho ơn cứu độ của mình. 
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Như thế, thời đại cuối cùng đã đến với chúng ta. Cuộc 
canh tân trên thế giới đã được xác định cách dứt khoát 
và trong thực tế, đã khởi sự ngay ở đời này một cách 
nào đó. Quả thật, Hội Thánh ở trần gian này chiếu toả 
một sự thánh thiện đích thực, tuy chưa hoàn hảo. 
 
Tuy nhiên, trong khi đợi chờ xuất hiện trời mới, đất 
mới,  nơi  công lý  ngự trị,  Hội  Thánh lữ  hành phải 
mang lấy khuôn mặt thế gian đang qua đi, trong các 
bí tích hay cơ chế thuộc về thời đại này. Hội Thánh 
sống giữa các thụ tạo cho đến nay vẫn đang rên siết 
và  quằn  quại  như  sắp  sinh  nở,  và  mong  đợi  ngày 
Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.
Xướng đáp x. Pl 3,20-21 ; Tt 2,12
X Chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô 
đến cứu chúng ta:
* Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 
nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Đ Chúng ta hãy sống chừng mực, công chính và đạo 
đức ở thế gian này, vì chúng ta trông chờ ngày hồng 
phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Thiên Chúa xuất hiện 
vinh quang. *
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã hứa gửi đến cho 
toàn  thể  loài  người  một  Ðấng  Cứu  Tinh,  xin  cho 
chúng  con  được  vui  mừng  hoan  hỷ  chờ  đón  ngày 
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giáng sinh vinh hiển của Người. Người là Thiên Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ TƯ
 

Bài đọc 1 Is 25,6 - 26,6
Thiên Chúa mở tiệc. Những người được Chúa cứu 

chuộc dâng lời ca ngợi Chúa 
Như chính Đức Giê-su sẽ loan báo sau này, ngôn sứ  
I-sai-a không ngần ngại mô tả hạnh phúc dành cho  
những  người  được  Thiên  Chúa  cứu  chuộc.  Hạnh  
phúc ấy thể hiện qua bữa tiệc vĩnh cửu. Bữa tiệc này  
mở ra dành riêng cho những người hèn mọn. Như các  
thánh vịnh cho chúng ta biết, thức ăn đích thực của  
họ là ý muốn của Thiên Chúa.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
6 Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ 
đãi muôn dân một bữa tiệc : tiệc thịt béo, tiệc rượu 
ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ 
mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.
8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là 
Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi 
người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô 
nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.
9  Ngày  ấy,  người  ta  sẽ  nói  :  "Đây  là  Thiên  Chúa 
chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được 
Người  thương  cứu  độ.  Chính  Người  là  Đức  Chúa 
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chúng ta  từng đợi  trông.  Nào ta  cùng hoan hỷ vui 
mừng bởi được Người cứu độ."
10 Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này. Còn Mô-áp 
sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát 
trong hố phân.
11 Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay 
để bơi ; nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng 
của nó, mặc dù tay nó cố vẫy vùng.
12 Tường thành cao vững của ngươi, Người đã phá 
nhào, đã triệt hạ, phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất. 
1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này 
: Chúng ta có thành trì vững chắc : Chúa đã đặt tường 
trong luỹ ngoài để chở che.
2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một 
dân tộc trọn niềm trung nghĩa.
3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc 
nghiệp, vì họ tin vào Ngài.
4 Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa : chính Đức 
Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,
5 vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao, thành trì 
kiên cố, Người đã triệt hạ, triệt hạ cho bình địa chỉ 
còn là bụi đất.
6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng 
khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. 
 
Xướng đáp Kh 21,3 ; Is 25,8
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X Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to : Đây là nơi 
Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở cùng họ.
* Họ sẽ  là  dân của Người,  còn chính Người  sẽ  là 
Thiên Chúa ở cùng họ.
Đ Đức Chúa là Chúa thượng sẽ vĩnh viễn tiêu diệt 
thần  chết,  sẽ  lau  khô  dòng  lệ  trên  khuôn  mặt  mọi 
người. *
 
Bài đọc 2 
Những gì Thiên Chúa hứa đều được truyền lại  cho 
chúng ta qua người Con 
Trích bài  diễn giải  Thánh Vịnh của thánh Âu-tinh, 
giám mục.
Thiên Chúa đã ấn định một thời gian để đưa ra các lời 
hứa và một thời gian để hoàn thành các điều Người đã 
hứa. 
 
Thời Thiên Chúa hứa là thời các ngôn sứ cho đến ông 
Gio-an Tẩy Giả. Còn từ ông Gio-an Tẩy Giả cho đến 
tận thế là thời để hoàn thành các điều đã hứa. 
 
Thiên Chúa thành tín, đã tự nhận làm con nợ chúng 
ta, không phải vì đã nhận được của chúng ta một cái 
gì, nhưng vì đã hứa ban cho chúng ta biết bao điều 
cao cả. Hứa không chưa đủ, Người còn muốn dùng 
văn tự buộc mình phải giữ, giống như làm khế ước 
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với chúng ta về các lời hứa của Người. Như vậy, khi 
Người bắt đầu thực hiện các điều đã hứa, chúng ta cứ 
nhìn vào bản văn ghi các lời hứa mà theo dõi thứ tự 
các  điều  cần được giải  quyết.  Như thế,  thời  tuyên 
sấm, như chúng tôi thường nói, là thời báo trước các 
lời đã hứa. 
 
Thiên Chúa đã hứa cho chúng ta ơn cứu độ vĩnh cửu 
và  đời  sống  hạnh  phúc  vô  tận  với  các  thiên  thần. 
Người đã hứa cho chúng ta một sản nghiệp không hề 
bị hư hao, và vinh quang muôn đời. Người hứa cho 
chúng ta được hưởng kiến Thánh Nhan dịu hiền, được 
ở trong đền thánh của Người trên thiên quốc và sau 
khi sống lại từ cõi chết, chúng ta không còn phải sợ 
chết nữa. Đó là điều Người đã hứa như cùng đích, và 
chúng ta phải quy hướng tất cả về cùng đích ấy, và 
khi đã đạt tới đó rồi, thì chẳng còn tìm kiếm, cũng 
không còn đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng theo thứ tự 
nào để đạt được mục đích cuối cùng này, thì Người 
đã bày tỏ cho chúng ta qua các lời hứa và lời tiên báo.
 
Thật  vậy,  Thiên Chúa đã hứa cho loài  người  được 
tham dự thần tính, cho loài phải chết được ơn bất tử, 
cho tội nhân được ơn công chính, cho người hèn mọn 
được hiển vinh.
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Tuy nhiên, thưa anh em, điều Thiên Chúa đã hứa xem 
ra không thể tin được đối với loài người, nghĩa là từ 
thân phận phải chết,  hèn hạ, hư hoại,  yếu đuối,  tro 
bụi, loài người sẽ được ngang hàng với các thiên thần 
của Thiên Chúa. Chính vì thế, không những Người đã 
làm văn tự với loài người, cho họ tin, mà còn đặt một 
vị trung gian phù hợp với lòng tin của họ. Vị trung 
gian ấy không phải là một ông hoàng, một thiên thần, 
hay một tổng lãnh thiên thần nào, nhưng là chính Con 
Một.  Nhờ chính Con của Người,  Người sẽ chỉ cho 
thấy qua con đường nào Người dẫn đưa chúng ta đến 
cùng đích đã hứa. 
 
Khi đặt Con mình làm người chỉ đường, Thiên Chúa 
chưa lấy thế làm đủ, mà còn đặt chính người Con ấy 
làm đường đi, để hướng dẫn bạn và trở thành đường 
cho bạn đi. 
 
Vì thế, khi đến với loài người, Con Một Thiên Chúa 
cũng  nhận  lấy  bản  tính  loài  người.  Nhờ  vậy,  Con 
Thiên  Chúa  trở  nên  một  phàm nhân  ;  Người  chịu 
chết, rồi sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha và 
hoàn thành giữa muôn dân những điều Người đã hứa. 
Sau khi hoàn thành giữa muôn dân những điều Người 
đã hứa, Người còn chu toàn điều này nữa là : sẽ đến 
và đòi điều đã yêu cầu, tách biệt những kẻ phải chịu 
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án thịnh nộ ra khỏi những người được hưởng lòng 
thương xót, giáng xuống kẻ tội lỗi điều Người đã đe 
doạ và tặng cho kẻ công chính điều Người đã hứa. 
 
Vậy đó là những điều sẽ phải xảy ra. Những điều này 
cần được công bố, loan báo và nhấn mạnh, để khi bất 
ngờ xảy ra thì không làm cho người ta sợ, mà trái lại 
làm cho người ta tin tưởng cậy trông.
 
Xướng đáp x. Mk 7,19 ; Cv 10,43
X Đức Chúa sẽ lại thương xót chúng ta.
* Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân ; mọi lỗi 
lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
Đ Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói 
rằng : phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người 
mà được ơn tha tội. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dạy chúng 
con  phải  dọn  đường  cho  Ðức  Ki-tô  ngự  đến,  này 
chúng con đang đợi trông Người ban sinh lực dồi dào 
cho hồn an xác mạnh, thì xin đừng để chúng con vì 
trông đợi mà mệt mỏi chán chường. Chúng con cầu 
xin...
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THỨ NĂM
 

Bài đọc 1 Is 26,7-21
 

Vừa cầu xin, vừa tha thiết mong chờ 
Khi cầu nguyện và cậy trông, chúng ta mong Chúa  
ban cho dân Người sự sống viên mãn. Ngày Chúa Ki-
tô ngự đến, Người sẽ cứu thế gian khỏi chết.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
7 Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền 
theo là lối Chúa san bằng.
8 Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch 
ra,  chúng  con  chờ  đợi  Chúa.  Hồn chúng  con  khát 
vọng Thánh Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.
9 Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong 
thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực 
thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể 
học biết đường công chính.
10 Kẻ ác dù có được dung tha cũng không học biết 
đường công chính ; trong xứ người lương thiện, nó 
vẫn làm những chuyện gian tà, chẳng thấy được oai 
phong của Đức Chúa.
11  Lạy  Đức  Chúa,  tay  Ngài  giơ  lên,  chúng  chẳng 
thấy, nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân 
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này, khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ ; lửa dành 
cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng.
 
12 Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư 
lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm cũng nhờ 
Ngài mà được hoàn tất.
13 Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, những 
người đã thống trị chúng con, là những ông chủ khác 
chứ không phải Ngài, nhưng chúng con chỉ xưng tụng 
danh Ngài mà thôi.
 
14 Những kẻ chết đâu còn sống lại, những âm hồn có 
chỗi dậy đâu ! Bởi thế, Chúa đã trừng phạt, tiêu diệt 
chúng, khiến chẳng còn ai nhớ đến chúng bao giờ.
15 Lạy Đức Chúa, Ngài đã làm cho dân này thêm lớn 
mạnh, đã làm cho dân này thêm lớn mạnh ; Ngài đã 
biểu dương vinh quang của Ngài và mở rộng mọi biên 
cương xứ sở.
16 Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã 
kiếm tìm Ngài. Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị 
họ.
 
17 Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở, phải 
quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa, chúng 
con cũng như vậy trước nhan Ngài.
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18 Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ 
sinh  ra  gió  :  chúng  con chẳng  giải  thoát  được thế 
gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.
19 Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại,  xác họ sẽ 
đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi 
dậy, hãy reo mừng ! Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là 
sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi 
sinh.
 
20 Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại, hãy 
ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.
21 Vì kìa, Đức Chúa ra khỏi nơi Người ngự, để trừng 
trị tội ác của dân cư trên mặt đất. Đất sẽ để lộ máu ra 
và không còn che giấu thây những người bị sát hại. 
 
Xướng đáp x. Is 26,19 ; Đn 12,2
X Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy 
reo mừng !
* Vì sương Đức Chúa ban là sương ánh sáng.
Đ Trong số những kẻ nghỉ yên trong bụi đất, nhiều 
người sẽ trỗi dậy. *
Bài đọc 2 
Vì  yêu  mến,  người  ta  khao  khát  được  ngắm  nhìn 
Thiên Chúa 
Trích bài  giảng của thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám 
mục. 
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Khi thấy thế gian chìm ngập trong sợ hãi, Thiên Chúa 
không ngừng hành động. Người lấy tình thương mà 
kêu gọi, lấy ân sủng mà thúc giục, lấy đức ái mà giữ 
gìn, và lấy sự dịu dàng mà ấp ủ. 
 
Đó là lý do khiến Người phải dùng hình phạt Hồng 
Thuỷ mà tẩy rửa mặt đất đã hoá ra khô cằn vì bao 
điều xấu xa. Người kêu gọi ông Nô-ê làm tổ phụ một 
thế giới mới, dùng lời lẽ ân cần mà khích lệ ông, lấy 
tình thân để gây cho ông niềm tin tưởng, lấy tình phụ 
tử mà giáo dục ông về những biến cố hiện tại và ban 
ân sủng để thúc đẩy ông chấp nhận những thử thách 
sắp xảy đến. Người đã không truyền lệnh nhưng đã 
đem vận mệnh của toàn thế giới vào một con tàu và 
như thế đã cho ông được tham dự vào công việc của 
Người,  để tình thương thân hữu xoá bỏ nỗi sợ của 
phận tôi đòi, để những gì được cứu vớt nhờ công lao 
chung, sẽ được bảo tồn nhờ một tình yêu chung. 
 
Đó cũng là lý do khiến Người kêu gọi ông Áp-ra-ham 
từ giữa dân ngoại, thêm cho tên ông một vần, đặt ông 
làm tổ phụ những người tin. Nười đồng hành với ông, 
bảo vệ ông giữa đám dân xa lạ, tăng thêm của cải cho 
ông. Người giúp ông thắng trận vẻ vang, hứa cho ông 
muôn phúc lành, cứu ông khỏi sỉ nhục, cho ông được 
vinh dự tiếp đón Người, khiến ông phải kinh ngạc vì 
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được một người con nối dõi trong khi ông chẳng còn 
hy vọng. Khi được bấy nhiêu ân huệ, được tình yêu 
dịu hiền của Thiên Chúa vỗ về như vậy, ông học được 
điều này là yêu mến Thiên Chúa, chứ không phải sợ 
hãi, thờ phượng Người vì yêu mến, chứ không phải vì 
khiếp sợ.
 
Đó cũng là lý do khiến Người dùng các chiêm bao để 
khích lệ ông Gia-cóp, đang lúc ông trốn chạy. Người 
thách ông vật lộn, đang khi ông trên đường về quê ; 
Người  ôm chặt  lấy  ông,  quật  ông ngã xuống.  Nhờ 
vậy, ông yêu mến người cha đã vật lộn với mình, mà 
không hề sợ hãi. 
 
Đó cũng là lý do khiến Người dùng tiếng mẹ đẻ của 
ông Mô-sê kêu gọi ông, trò chuyện thân mật với ông 
như cha con, mời ông trở nên anh hùng giải phóng 
dân tộc mình. 
 
Nhưng nhờ các sự kiện vừa nhắc tới, trong đó ngọn 
lửa tình yêu Thiên Chúa đốt cháy lòng người, niềm 
say mê yêu mến Thiên Chúa tràn ngập mọi tình cảm 
của con người, nên những ai mang vết thương lòng 
đều mong ước được nhìn xem Thiên Chúa nhãn tiền. 
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Thiên Chúa mà cả thế gian không chứa nổi, làm sao 
cái nhìn giới hạn của con người lại có thể chứa được ? 
Tình yêu đòi hỏi, nhưng không suy tính xem mình sẽ 
ra sao, mình phải làm thế nào hay có thể làm được gì. 
Tình yêu không xét đoán, không lý luận cũng không 
so đo. Tình yêu không viện cớ không thể làm được để 
tự an ủi, không viện cớ khó khăn để tự chữa lấy mình. 
 
Tình yêu nếu không được thoả mãn, sẽ làm cho người 
đang yêu héo hắt. Vì thế, tình yêu đi tới nơi được dẫn 
đến, chứ không phải tới nơi cần đến. Tình yêu làm 
nảy sinh ước muốn, nó như lửa cháy bừng, lao mình 
vào những điều quá giới hạn. Và còn phải nói thêm gì 
nữa ? 
 
Tình yêu không thể không nhìn thấy điều mình yêu. 
Bởi  thế,  tất  cả các thánh đều cho rằng những điều 
mình đã đạt được, vẫn còn quá ít,  nếu không được 
nhìn thấy Chúa. 
Vì vậy,  tình yêu khát  khao được nhìn ngắm Thiên 
Chúa, dù không có lý, nhưng vẫn đầy nhiệt tình đạo 
đức. 
 
Đó cũng là lý do khiến ông Mô-sê dám thưa : Nếu 
quả thật con đã được nghĩa với Ngài,  xin khấng tỏ 
cho con thấy tôn nhan Ngài. 
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Đó cũng là lý do tác giả Thánh vịnh nói : Xin Ngài 
toả ánh tôn nhan rạng ngời. Sau cùng, đó cũng là lý 
do khiến dân ngoại tạo ra các tượng thần : họ muốn 
nhìn thấy tận mắt điều họ thờ, theo cái nhìn lệch lạc 
của họ.
 
Xướng đáp x. Is 66,13 ; 1 V 11,36 ; Is 66,14 ; 46,13
X Đức Chúa phán : Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ 
an ủi các ngươi như vậy. Các ngươi sẽ nhận được ơn 
phù trợ từ Giê-ra-sa-lem là đền thánh Ta đã chọn.
* Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ chan chứa niềm vui.
Đ Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xi-on, sẽ cho Giê-ru-sa-
lem được vinh quang rạng rỡ. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin thôi thúc tâm hồn chúng con lo dọn 
đường cho Con Một Chúa, để nhờ mầu nhiệm giáng 
lâm của Người, lòng trí chúng con được trở nên trong 
sạch mà phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin
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THỨ SÁU
 

Bài đọc 1 Is 27,1-13
Vườn nho của Chúa lại được vun trồng 

Đối với chúng ta, Thiên Chúa vẫn là Cha giàu lòng  
thương xót.  Trong khi chiến thắng thế gian tội lỗi,  
Người  tuôn  ơn  cứu  độ  để  chuộc  các  lỗi  lầm  của  
chúng ta. Tuần vừa qua chúng ta thấy vườn nho đầy  
tội lỗi và bị cướp phá ; nay vườn nho ấy nở rộ hoa và  
được chúc phúc.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa sẽ dùng thanh gươm vừa cứng, 
vừa dài, vừa mạnh mà trừng trị con giao long, con rắn 
chui nhủi,  con giao long,  con rắn ngoằn ngoèo,  và 
Người sẽ giết chết con thuồng luồng ngoài biển. 
 
2 Ngày ấy,  các ngươi  hãy ca ngợi  vườn nho tuyệt 
diệu.
3 Chính Ta, Đức Chúa, Ta là người canh giữ vườn 
nho, vẫn đều đặn tưới nước ; Ta canh giữ ngày đêm, 
không cho ai phá hoại.
 
4 Ta không giận nữa đâu : có gai góc hay bụi rậm là 
Ta sẽ đốt liền. 
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5 Kẻ nào bám lấy Ta để được che chở, thì hãy làm 
hoà với Ta ; với Ta, nó hãy làm hoà.
6 Trong tương lai, Gia-cóp sẽ bén rễ, Ít-ra-en sẽ trổ 
nụ đơm bông và mặt đất sẽ tràn đầy hoa trái.
 
7 Phải chăng Người đã đánh nó, như đánh những ai 
đã đánh nó ? Phải chăng Người đã giết nó, như giết 
những ai đã giết nó ?
 
8 Người đã thi hành công lý khi trục xuất bọn chúng, 
xua đuổi chúng đi. Người đã thổi làn hơi mãnh liệt 
của Người, đánh bật chúng trong ngày gió đông.
9 Chính nhờ vậy mà tội tình Gia-cóp được tẩy xoá, và 
việc  xoá bỏ tội  lỗi  đưa  đến hậu quả này :  họ đập 
những viên đá bàn thờ tan tành như đá vôi tán vụn ; 
cột thờ với bàn thiên cũng chẳng còn.
 
10 Vì thành trì  kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ, làng 
xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều, chỉ còn bò bê 
đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.
11 Cành héo khô thì bị bẻ gãy, và các bà đến châm 
lửa đốt đi. Vì bọn dân này không chịu hiểu, nên Đấng 
tác thành chẳng thương xót, Đấng nặn ra chúng chẳng 
dung tha.
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12 Rồi ngày kia Đức Chúa sẽ đập lúa từ sông Cả cho 
tới suối Ai-cập. Và anh em, hỡi con cái Ít-ra-en, từng 
người một, anh em sẽ được Chúa mót nhặt về.
13 Đến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn, những kẻ lưu vong 
tại đất A-sua và những kẻ bị lưu đày bên Ai-cập sẽ 
đến và thờ lạy Đức Chúa trên núi thánh tại Giê-ru-sa-
lem.
 
Xướng đáp x. Mt 24,31 ; Is 27,13
X Đức Chúa sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa 
vang dậy.
* Các thiên sứ sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển 
chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời 
kia.
Đ Họ sẽ đến và thờ lạy Đức Chúa trên núi thánh của 
Người tại Giê-ru-sa-lem. *
 
Bài đọc 2 
Bà E-và với Đức Ma-ri-a 
Trích Khảo luận Chống lạc  giáo của thánh I-rê-nê, 
giám mục.
Khi Chúa công khai đến với nhân loại, thì nhân loại 
đã nhận lấy Người trong thân phận của mình. Nhưng 
thực ra  chính Người  nhận lấy  nhân loại.  Nhờ việc 
bằng lòng chịu chết trên cây thập giá, Người đã sửa 
lại sự bất tuân do cây trái cấm gây ra. Xưa bà E-và, 
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trinh nữ được dành riêng cho một người đàn ông, đã 
bị quyến rủ làm điều xấu, thì nay Đức Ma-ri-a, Trinh 
Nữ cũng thuộc về một người đàn ông, đã gỡ được tội 
cho bà E-và, nhờ tin vào Tin Mừng, do sứ thần loan 
báo. 
 
Quả thật, xưa bà E-và, bị thần dữ dùng lời lẽ dụ dỗ, 
đã trốn tránh Thiên Chúa, vì bất tuân lời Người. Còn 
nay, Đức Ma-ri-a được thiên thần loan báo Tin Mừng, 
đã  cưu  mang  Thiên  Chúa  nhờ  vâng  tuân  phục  lời 
Người.  Bà  E-và  đã  bị  dụ  dỗ  bất  tuân  phục  Thiên 
Chúa,  còn  Đức  Ma-ri-a  được  khích  lệ  tuân  phục 
Thiên Chúa, để Trinh Nữ Ma-ri-a trở nên trạng sư cho 
trinh nữ E-và. 
 
Vậy Đấng thâu hồi mọi sự đã thâu hồi và tuyên chiến 
chống lại kẻ thù chúng ta. Người đã nghiền nát kẻ từ 
đầu đã bắt chúng ta làm tù nhân nơi A-đam. Người 
đạp đầu nó như bạn đọc trong sách Sáng Thế,  khi 
Thiên Chúa bảo con rắn : Ta sẽ gây mối thù giữa mi 
và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống 
người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi 
sẽ cắn vào gót nó. 
 
Từ đó, Đấng phải sinh ra làm con Trinh Nữ giống 
hình ảnh A-đam, đã được loan báo là người sẽ đánh 
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vào đầu con rắn. Đó là dòng giống mà thánh Tông Đồ 
nói đến trong thư gửi tín hữu Ga-lát : Lề luật được 
thêm vào cho tới  khi Đấng là dòng dõi Áp-ra-ham 
đến, Đấng được hưởng lời hứa. 
 
Cũng trong thư đó, thánh nhân cũng minh chứng rõ 
hơn,  như đã viết  :  Khi  thời gian tới  hồi  viên mãn, 
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một 
người đàn bà. Thật thế, kẻ thù đã không bị đánh bại 
cách đích đáng nếu không có một con người sinh ra 
bởi đàn bà đã đánh bại nó. Quả vậy, nhờ người đàn 
bà, nó đã thống trị con người ngay từ đầu khi thành 
địch thủ với con người. 
 
Vì thế, Chúa đã tự xưng mình là Con của loài người. 
Người  đã  thu  hồi,  nơi  chính  bản  thân,  con  người 
nguyên thuỷ  làm khuôn mẫu  tạo  ra  người  đàn  bà. 
Cũng  như  do  sự  thất  bại  của  một  người  mà  dòng 
giống chúng ta phải sa vào cõi chết, thì cũng nhờ sự 
chiến thắng của một người mà chúng ta tiến lên cõi 
sống.
 
Xướng đáp x. Lc 1,26.27.30.31.32
X Sứ thần Gáp-ri-en được sai đến đem Tin Mừng cho 
Trinh Nữ Ma-ri-a đã đính hôn cùng ông Giu-se. Ánh 
sáng huy hoàng làm Trinh Nữ hoảng sợ. Sứ thần nói : 
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“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên 
Chúa”.
* Này bà sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai ; thiên hạ 
sẽ gọi Người là Con Đấng Tối Cao.
Đ Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 
vàng vua Đa-vít tổ tiên Người, và Người sẽ trị vì nhà 
Gia-cóp đến muôn đời.*
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho dân Chúa biết 
kiên trì tỉnh thức mà đợi chờ Con Một Chúa quang 
lâm. Ước gì  chúng con biết  hăm hở cầm đèn sáng 
trong tay ra đón Người, như chính Người là Ðấng cứu 
độ chúng con đã phán dạy. Người là Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BẢY
 

Bài đọc 1 Is 29,1-8
Thiên Chúa xét xử Giê-ru-sa-lem 

Thành Thánh bị quân thù vây hãm, nhưng sẽ được  
Thiên Chúa viếng thăm và giải thoát. Một thế kỷ sau,  
Thiên Chúa lại để cho thành bị một kẻ thù khác tàn  
phá. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngôn sứ cũng nhìn  
thấy bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào các sự kiện  
quan trọng.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Khốn cho ngươi, A-ri-ên, A-ri-ên, thành đã từng bị 
vua Đa-vít vây hãm ! Năm này qua năm khác, cứ tổ 
chức chu kỳ lễ lạt.
2 Ta sẽ siết chặt A-ri-ên, nó sẽ phải than thân trách 
phận. Đối với Ta, nó sẽ đúng là A-ri-ên.
 
3  Ta  sẽ  bao  vây  ngươi  tứ  phía,  sẽ  đắp  luỹ  chung 
quanh ngươi, sẽ dựng công sự đánh ngươi.
4 Ngươi sẽ bị hạ xuống ; từ lòng đất, ngươi sẽ cất 
tiếng lên ; từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt ; từ 
lòng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên tựa như tiếng vong 
hồn : lời ngươi sẽ thì thào từ cát bụi.
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5 Bọn ngoại bang từng lũ sẽ như những hạt bụi li ti, 
quân cường bạo từng đoàn sẽ bay đi như trấu. Trong 
khoảnh khắc, thình lình,
6 Đức Chúa các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi 
giữa tiếng sấm rền vang, tiếng đất chuyển động, tiếng 
nổ rầm trời, trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.
 
7 Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh A-ri-ên, 
mọi kẻ đang tiến đánh, công hãm và siết chặt thành sẽ 
tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.
8 Như người đói mơ thấy mình đang ăn, khi tỉnh dậy 
thấy dạ dày trống rỗng ;  hoặc như một người khát 
nằm mơ thấy mình đang uống, khi tỉnh dậy thấy mình 
mệt lử, họng khát khô ; đoàn lũ các dân tộc đang tiến 
đánh núi Xi-on cũng sẽ y như vậy.
 
Xướng đáp Is 54.4 ; 29,7
X Đừng sợ chi,  Giê-ru-sa-lem hỡi,  ngươi  sẽ không 
phải xấu hổ thẹn thùng.
* Khi Đức Chúa các đạo binh ngự đến viếng thăm 
ngươi.
Đ Bấy giờ đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh ngươi 
sẽ  tan  biến  như  chiêm  bao,  như  giấc  mộng  đêm 
trường.*
 
Bài đọc 2 
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Đức Ma-ri-a và Hội Thánh 
Trích bài giảng của chân phúc I-xa-ác, viện phụ đan 
viện Sao Mai.
Con Thiên Chúa đã trở nên Trưởng Tử giữa muôn 
vàn anh em ; vì là Con duy nhất xét theo bản tính, nên 
Người đã lấy ân sủng mà liên kết nhiều anh em với 
mình để họ nên một với Người. Quả thật, những ai 
đón  tiếp  Người,  Người  cho  họ  quyền  trở  nên  con 
Thiên Chúa. 
 
Vậy khi đã trở nên con của loài người, Người làm cho 
nhiều người trở nên con của Thiên Chúa. Người đã 
liên  kết  nhiều người  với  mình  để  nhờ tình yêu và 
quyền năng của Người mà tất cả nên một. Loài người, 
khi  sinh  ra  theo  tính  tự  nhiên,  thì  đông  vô  số  kể, 
nhưng khi được tái sinh làm con Thiên Chúa, thì cùng 
với Đức Ki-tô, họ chỉ là một. 
 
Quả thật, chỉ có một Đức Ki-tô duy nhất, toàn diện 
gồm cả đầu và thân thể. Người là Con duy nhất của 
Thiên Chúa duy nhất ở trên trời, và là con của bà mẹ 
duy nhất dưới trần gian. Như thế, có nhiều người con, 
mà cũng có thể nói : chỉ có một người con duy nhất. 
Đầu và thân thể là một người con hay nhiều người 
con,  cũng  vậy,  Đức  Ma-ri-a  và  Hội  Thánh  là  một 
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người mẹ hay nhiều người mẹ, một trinh nữ hay nhiều 
trinh nữ. 
 
Cả hai đều là mẹ và cả hai đều là trinh nữ. Cả hai đều 
thụ thai do quyền năng Thánh Thần chứ không phải 
do xác thịt. Cả hai đều sinh con cho Thiên Chúa Cha 
mà không mắc tội. Một người mẹ sinh ra Đấng là Đầu 
của thân thể mà không mắc tội nào ; còn người mẹ 
kia sinh ra thân thể cho Đầu, nhờ ơn tha thứ mọi tội 
lỗi.  Cả  hai  đều  là  mẹ  Đức  Ki-tô,  nhưng trong  hai 
người mẹ đó, không người nào sinh ra Đức Ki-tô toàn 
diện, mà lại không có người kia. 
 
Vì  vậy,  trong  Kinh  Thánh  được  Thiên  Chúa  linh 
hứng, đều nói chung về trinh mẫu là Hội Thánh cách 
phổ quát, thì cũng áp dụng riêng cho Trinh Nữ Ma-ri-
a ; điều nói riêng về Trinh Mẫu Ma-ri-a, thì cũng hiểu 
chung về Trinh Mẫu là Hội Thánh ; nhưng khi một 
bản văn nói đến người mẹ này hay người mẹ kia, thì 
có thể hiểu về cả hai, mà không cần phân biệt, cũng 
chẳng sợ lẫn lộn. 
 
Hơn nữa, mỗi tâm hồn tín  hữu tuỳ theo cách sống 
riêng của mình mà được hiểu là bạn trăm năm của 
Ngôi Lời Thiên Chúa, là mẹ Đức Ki-tô, là con, là chị 
em, là trinh nữ, và mẹ sinh con. Vậy nói chung thì 
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phải hiểu về Hội Thánh, nói theo kiểu đặc biệt  thì 
phải hiểu về Đức Ma-ri-a, còn nói riêng phải hiểu về 
tâm hồn mỗi tín hữu. Sở dĩ nói được như vậy là nhờ 
chính Đấng Khôn Ngoan của Thiên Chúa, tức Ngôi 
Lời của Chúa Cha. 
 
Vì thế, có lời Kinh Thánh như sau : Tôi sẽ cư ngụ 
trong phần riêng của Đức Chúa. Quả thật, phần riêng 
của Đức Chúa, nói chung là Hội Thánh, nói theo kiểu 
đặc biệt là Đức Ma-ri-a, còn nói riêng là tâm hồn mỗi 
tín  hữu.  Đức Ki-tô ở trong cung lòng Đức Ma-ri-a 
chín tháng, trong cung điện đức tin của Hội Thánh 
đến tận thế, còn trong tâm hồn tín hữu đầy hiểu biết 
và yêu mến đến muôn đời.
 
Xướng đáp Lv 26,11-12 ; 2Cr 6,16
X Ta sẽ đặt nhà tạm của Ta giữa các ngươi,  và sẽ 
không chán ghét các ngươi.
* Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên 
Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta.
Đ Chính anh em là đền thờ Thiên Chúa hằng sống, 
như lời Người phán. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước chi vầng hồng chiếu 
toả vinh quang Chúa, là Thánh Tử Giê-su Ki-tô, rực 
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sáng trong tâm hồn chúng con,  để  khi  Người  xuất 
hiện và đánh tan mọi bóng tối mịt  mù, thiên hạ sẽ 
thấy rõ : chúng con là con cái ánh sáng. Chúng con 
cầu xin...
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 Tuần III MV
 
   Tuần III MV  

C.NHẬT T.HAI T.BA T.TƯ

T.NĂM T.SÁU T.BẢY

CHÚA NHẬT
 

Bài đọc 1 Is 29,13-24
 

Những lời cảnh cáo và đảm bảo 
Thiên Chúa kết  án con người  nghĩ  mình có quyền  
quyết định về cuộc đời của mình như thể không có  
Thiên  Chúa.  Nhưng Thiên  Chúa xét  xử  con  người  
ngay trong cách sống, trong các hành vi tôn giáo và  
cả trong các toan tính có tính cách chính trị nữa. 
 Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
13 Chúa Thượng phán :  "Dân này chỉ  đến gần Ta 
bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng 
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thì xa Ta lắm ; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của 
người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.
 
14 Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững 
sờ kinh ngạc vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng. Bấy giờ 
sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất 
bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan 
thành mây khói.
 
15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ, không để cho 
Đức Chúa thấy ý định của mình. Khốn thay ai hành 
động trong bóng tối và tự nhủ : "Ai thấy được, ai biết 
được ta ?"
16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở : Thợ gốm 
lại ngang hàng với đất sét sao ? Há sản phẩm lại nói 
về người sản xuất : "Hắn đâu làm ra tôi" ? Há bình 
gốm lại nói về người thợ gốm : "Hắn chẳng biết điều 
gì" ?
 
17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ 
lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum 
suê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao ?
18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong 
sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và 
sẽ được nhìn thấy.
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19 Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm 
phấn  khởi,  và  vì  Đức  Thánh  của  Ít-ra-en,  những 
người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
20 Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân 
ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm 
điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :
 
21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị 
kết tội,  và cho người xử án tại  cửa công phải mắc 
bẫy ; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho 
người công chính bị gạt ra ngoài.
22 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, Đấng 
đã cứu chuộc Áp-ra-ham phán thế này : "Từ nay Gia-
cóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn 
bẽ mặt thẹn thùng,
 
23 vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó những công trình 
tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ 
tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh, và sẽ 
kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu 
biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn 
dạy.
 
Xướng đáp Is 29,18.19 ; x. Mt 11,4.5
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X Ngày ấy,  kẻ điếc sẽ  được nghe những lời  trong 
sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và 
sẽ được nhìn thấy.
*  Vì  Đức  Thánh  của  Ít-ra-en,  những  người  nghèo 
túng sẽ nhảy múa tưng bừng.
Đ Cứ về thuật  lại  cho ông Gio-an những điều mắt 
thấy tai nghe : Người mù được xem thấy, kẻ què được 
đi, người điếc được nghe, kẻ nghèo túng được nghe 
Tin Mừng. *
 
Bài đọc 2 
 
Thánh Gio-an là tiếng, Đức Ki-tô là Lời 
 
Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục. 
Thánh  Gio-an  là  tiếng,  còn  Chúa,  ngay  từ  nguyên 
thuỷ, đã là Lời. Thánh Gio-an là tiếng trong thời gian, 
còn Đức Ki-tô, ngay từ lúc khởi đầu, đã là Lời vĩnh 
cửu. 
 
Bỏ lời đi, tiếng còn là gì ? Ở đâu không có gì để hiểu, 
thì chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng 
chỉ đập vào tai, chứ không cảm hoá được tâm hồn. 
 
Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát diễn tiến sự việc 
xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn bị tác động. Nếu tôi 



MỤC LỤC

nghĩ đến điều tôi nói, thì lời đã có trong tâm hồn tôi ; 
nhưng nếu tôi muốn nói với bạn thì tôi phải tìm cách 
chuyển vào tâm hồn bạn điều đã có trong tâm hồn tôi. 
 
Như vậy, khi tìm cách làm thế nào để lời đã có trong 
tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn 
bạn, tôi dùng tiếng, và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn : 
âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời ; và khi 
âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời rồi, thì 
chính âm đó qua đi, nhưng lời do âm chuyển đến bạn 
thì vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm 
hồn tôi. 
 
Khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có 
vẻ tự nhủ : Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ 
đi ? Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công 
việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói : niềm vui 
của tôi đã trọn vẹn. Ta hãy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời 
đã thấm nhập tận đáy lòng ta. 
 
Bạn có muốn thấy  tiếng qua  đi,  và  Lời  của  Thiên 
Chúa tồn tại không ? Phép rửa của ông Gio-an đâu rồi 
? Phép rửa ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ra đi. 
Giờ đây, người ta tìm đến phép rửa của Đức Ki-tô. 
Mọi người chúng ta tin vào Đức Ki-tô, trông chờ ơn 
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cứu độ trong Đức Ki-tô, đó là điều do tiếng làm vang 
lên. 
 
Vì khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta đã 
tưởng ông Gio-an là Đức Ki-tô. Tiếng được coi là lời, 
nhưng tiếng đã tự nhận biết mình để khỏi xúc phạm 
đến lời. Tiếng ấy nói : Tôi không phải là Đấng Ki-tô, 
không phải là ông Ê-li-a, cũng không phải là ngôn sứ. 
Người ta hỏi lại : Vậy ông là ai ? Ông đáp : Tôi là 
tiếng của người kêu trong hoang địa : hãy dọn sẵn con 
đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang 
địa  là  tiếng  phá  tan  sự  im lặng.  Hãy  dọn  sẵn con 
đường cho Chúa, có nghĩa là : tôi chỉ vang lên để đưa 
Chúa vào trong tâm hồn, nhưng Người sẽ không ngự 
đến, nếu bạn không dọn đường. 
 
Vậy, hãy dọn đường là gì, nếu không phải là hãy khẩn 
nài cho cân xứng ? Hãy dọn đường là gì nếu không 
phải là hãy suy nghĩ cách khiêm tốn. Chúng ta hãy 
học gương khiêm nhường của ông Gio-an. Được coi 
như là Đấng Ki-tô, ông quả quyết mình không phải 
như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn 
của người khác để tự đề cao mình. 
 
Nếu ông nói : Tôi là Đấng Ki-tô, người ta sẽ dễ dàng 
tin ngay, bởi vì trước khi ông nói, người ta đã tin như 



MỤC LỤC

thế rồi. Ông đã không nói điều đó nhưng đã tự nhận 
biết mình, biết vị trí của mình, và đã hạ mình xuống. 
 
Ông đã thấy ơn cứu độ ở đâu, đã hiểu rằng mình chỉ 
là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt vì luồng gió kiêu 
căng.
 
Xướng đáp x.Ga 3,30 ; 1,27 ; Mc 1,8
X Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ. Người đến 
sau tôi, nhưng lại có trước tôi.
* Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
Đ Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn 
Người sẽ làm phép rửa cho anh em nhờ Thánh Thần. 
*
 
Thánh thi “ Lạy Thiên Chúa”  
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
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Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. 
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất 
cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Ðấng Cứu 
Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn 
hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm 
hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày 
cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin...
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THỨ HAI
 

Bài đọc 1 Is 30,18-26
 

Thiên Chúa ban vinh quang cho những người lưu đày 
Công cuộc giải thoát con người đòi hỏi con người  
cộng  tác  chặt  chẽ  với  Thiên  Chúa.  Tư  tưởng  này  
trong Cựu Ước không mấy khi được diễn tả một cách  
thành công như trong đoạn sau đây. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
18 Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em, Người sẽ 
đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên 
Chúa  công  minh,  hạnh  phúc  thay  mọi  kẻ  đợi  chờ 
Người !
19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi 
sẽ  không  còn  phải  khóc  nữa.  Khi  ngươi  kêu  cứu, 
Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi ;  nghe tiếng 
ngươi kêu là Người đáp lại.
 
20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc 
ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng 
dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ 
thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
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21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, 
tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau : 
"Đây là đường, cứ đi theo đó !"
22 Những tượng chạm dát bạc, tượng đúc bọc vàng 
của ngươi, ngươi sẽ coi là ô uế, sẽ vất chúng đi như 
đồ dơ bẩn và nói : "Cút đi !"
 
23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, 
cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào 
béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên 
những đồng cỏ xanh bát ngát.
 
24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ 
người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.
 
25 Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, 
trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và 
dòng nước chảy.
26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân 
Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng 
mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng 
mặt trời sẽ tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.
 
 
Xướng đáp x. Is 30,26.18 ; Tv 26,14
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X Trong ngày đó Đức Chúa sẽ băng bó vết thương 
cho dân Người ; Người là Đấng xét xử, cũng sẽ chữa 
lành những chỗ nó bị thương.
* Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người.
Đ Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm 
lên nào ! Hãy cậy trông vào Chúa. *
 
Bài đọc 2 
Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước 
 
Trích khảo luận Chiêm ngắm Thiên Chúa của viện 
phụ Ghi-lê-mô, đan viện thánh Thê-ô-đô-ri-cô. 
Lạy Chúa, thật chỉ có mình Ngài là Chúa. Chúa thống 
trị chúng con là cứu độ chúng con ; còn chúng con 
phục vụ Chúa, không khác gì hơn là được Chúa cứu 
độ. 
Lạy Chúa là Đấng ban ơn cứu độ, Đấng tuôn đổ phúc 
lành trên dân Chúa, Chúa cứu độ chúng con như thế 
nào nếu không phải là ban ơn cho chúng con yêu mến 
Chúa và được Chúa mến yêu ? 
 
Chính vì vậy, lạy Chúa, Chúa đã muốn người Con 
ngự bên hữu Chúa và do Chúa củng cố, lại được gọi 
là Giê-su, nghĩa là Chúa cứu… Chính Người sẽ cứu 
dân mình khỏi tội, và ngoài Người ra, không ai khác 
có thể ban ơn cứu độ. Chính Người dạy chúng con 
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yêu mến Người,  khi  Người  yêu thương chúng con 
trước, cho đến nỗi chết trên thập giá. Tình thương và 
lòng ưu ái của người khơi dậy nơi chúng con lòng yêu 
mến đối với Người là Đấng đã yêu thương chúng con 
trước và yêu thương cho đến cùng. Thật sự là như 
thế : Chúa đã yêu thương chúng con trước, để chúng 
con yêu mến Chúa. Không phải Chúa cần được chúng 
con yêu mến,  nhưng chính vì,  nếu không yêu mến 
Chúa, chúng con không thể đạt được mục dích của 
Chúa, khi dựng nên chúng con. 
 
Vì thế, thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã 
phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng 
vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng 
ta qua Thánh Tử là Ngôi Lời của Chúa ; một lời Chúa 
phán  làm ra  chín  tầng  trời,  một  hơi  Chúa  thở  tạo 
thành muôn tinh tú. 
 
Việc Chúa phán dạy qua Thánh Tử không khác gì 
hơn là bày tỏ cách rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật 
Chúa yêu thương chúng con như thế nào và tới mức 
nào,  vì  đến như chính Con Một,  Thiên Chúa cũng 
chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng con. 
Chính Người cũng yêu thương chúng con và đã tự 
nộp mình vì chúng con. 
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Lạy Chúa, đó chính là Ngôi Lời,  là  Ngôi Lời toàn 
năng Chúa gửi đến chúng con. Khi mọi sự còn chìm 
trong thinh lặng, tức là trong vực sâu lầm lạc, Người 
đã rời bỏ ngai vàng mà đến, như dũng tướng phá tan 
sự lầm lạc, như sứ giả dịu hiền đem lại tình thương. 
 
Bất cứ việc gì Người làm, điều gì Người nói ở trần 
gian, từ những sỉ nhục, phỉ nhổ, nhuốc nhơ, cho đến 
thập giá và nấm mồ, tất cả không là gì khác hơn là 
Lời Chúa nói với chúng con qua Thánh Tử ; Chúa 
dùng tình yêu của Chúa để khơi dậy và thúc đẩy lòng 
yêu mến của chúng con đối với Chúa. 
 
Thật vậy, lạy Thiên Chúa là  Đấng tác  tạo các tâm 
hồn, Chúa biết rằng không thể cưỡng bách tâm hồn 
con người yêu mến Chúa, nhưng phải thúc đẩy bởi vì 
ở đâu có cưỡng bách, ở đó không có tự do ; ở đâu 
không  có  tự  do,  ở  đó  không  có  công  chính.  Chúa 
muốn chúng con yêu mến Chúa,  bởi  vì  chúng con 
không đáng được cứu độ, nếu chúng con không yêu 
mến Chúa. Và chúng con không thể yêu mến Chúa, 
nếu tình yêu mến ấy không do Chúa ban cho. Vậy, 
lạy Chúa, như thánh Tông Đồ của tình yêu Chúa đă 
nói, và chúng con cũng đã nói : Chúa đã yêu thương 
chúng con trước,  và mọi người yêu mến Chúa đều 
được Chúa yêu thương trước. 
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Nhưng, chúng con yêu mến Chúa nhờ tình yêu mãnh 
liệt Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa là Đấng thiện 
hảo tuyệt vời, là chính sự thiện hảo, tình yêu mến và 
lòng nhân từ của Chúa, đó là Chúa Thánh Thần, Đấng 
phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngay từ đầu 
cuộc sáng tạo, Chúa Thánh Thần đã bay lượn trên mặt 
nước, tức là trên tâm trí  dao động của con cái loài 
người, đã hiến mình cho mọi người, lôi kéo mọi sự về 
với mình bằng cách linh hứng, thu hút, nhưng cũng 
đẩy xa những gì nguy hại, dự kiến những gì ích lợi, 
kết hiệp Thiên Chúa với chúng con và chúng con với 
Thiên Chúa.
 
Xướng đáp Is 54,10.13 ; 48,17
X Tình thương của Ta đối với ngươi sẽ không thay 
đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay.
* Con cái  ngươi,  Đức Chúa đều dạy dỗ,  chúng sẽ 
được vui hưởng thái bình.
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy 
ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên 
đường ngươi đi. *
 
Lời nguyện 
Lạy  Chúa  rất  từ  bi,  xin  lắng  nghe  lời  chúng  con 
nguyện cầu :  Ước gì  khi Con Chúa ngự đến viếng 
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thăm nhân loại,  Người chiếu toả ánh sáng vào tâm 
hồn mù tối của chúng con. Người là Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BA
 

Bài đọc 1 Is 30,27-33 ; 31,4-9
 

Giê-ru-sa-lem được cứu thoát khỏi ách nô lệ A-sua 
Vì yêu thương những kẻ thuộc về Người, Thiên Chúa  
giơ cánh tay biểu dương sức mạnh.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
27 Này Đức Chúa từ xa đang thân hành ngự đến, cơn 
giận của Người cháy bừng như lửa, nộ khí của Người 
đè  nặng  sinh  linh.  Môi  Người  trào  phẫn  nộ,  lưỡi 
Người như lửa thiêu.
28 Hơi thở của Người mạnh như thác, như nước dâng 
tới cổ. Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân cho chúng 
bị tiêu diệt, sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước cho 
chúng phải lạc đường.
 
29 Các ngươi sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, 
lòng chan chứa niềm vui như người bước đi theo nhịp 
sáo, tiến về núi Đức Chúa, về núi đá của Ít-ra-en.
30  Đức  Chúa  sẽ  cho  nghe  tiếng  oai  nghiêm  của 
Người, và cho thấy cánh tay Người đè nặng trong cơn 
thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu, trong sấm chớp bão 
bùng, trong mưa rào mưa đá.
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31 Vì khi nghe tiếng Đức Chúa, Át-sua sẽ run sợ hãi 
hùng, Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.
32 Mỗi lần Đức Chúa vung gậy lên trừng phạt, đều có 
tiếng đàn tiếng trống hoạ theo ; Người sẽ ra tay giao 
chiến với nó.
 
33 Từ lâu rồi,  lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị - 
ngay cho cả vua - lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng, 
củi lửa thật nhiều. Hơi thở của Đức Chúa như dòng 
thác diêm sinh, sẽ khiến lò bốc cháy.
 
4 Đức Chúa phán với tôi thế này : Khi sư tử hoặc sư 
tử con gầm gừ để giữ mồi của nó, dù cả đám mục 
đồng được gọi đến tấn công, nó cũng không run sợ vì 
tiếng hét tiếng hò, chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào 
náo động. Cũng vậy, Đức Chúa các đạo binh sẽ ngự 
xuống chiến đấu trên núi Xi-on, trên đồi của thành.
 
5 Như cánh chim bay đi lượn lại, Đức Chúa các đạo 
binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem, Người sẽ bảo vệ và giải 
thoát, sẽ dung tha và cứu độ.
6 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại với Đấng anh em đã 
phản bội nặng nề.
 
7 Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ các tà thần 
bằng bạc bằng vàng do tay tội lỗi của anh em làm ra.
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8 A-sua sẽ ngã gục dưới một lưỡi gươm không phải 
của con người. Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm 
không phải  của người phàm.  Nó sẽ  phải  trốn chạy 
trước lưỡi gươm, trai  tráng của nó sẽ phải làm lao 
dịch.
 
9 Đá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi, khi thấy cờ hiệu, 
các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng. Đó là sấm ngôn 
của Đức Chúa, Đấng có lửa tại Xi-on, và có lò tại 
Giê-ru-sa-lem.
 
Xướng đáp Is 31,4.5 ; 30.29
X Đức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống trên Xi-on.
* Như cánh chim bay đi lượn lại, Đức Chúa sẽ bảo vệ 
Giê-ru-sa-lem, sẽ dung tha và cứu độ.
Đ Các ngươi sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, 
lòng chan chứa niềm vui. *
 
Bài đọc 2 
 
Khiêm nhường và bình an 
 
Trích sách Gương Chúa Giê-su.
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Bạn đừng bận tâm tìm hiểu xem ai là người ủng hộ  
hay phản đối bạn ; nhưng hãy lo sao cho có Thiên  
Chúa ở với bạn trong mọi việc bạn làm. 
 
Cứ giữ lương tâm cho ngay thẳng, rồi Thiên Chúa sẽ 
phù hộ bạn. 
Thiên Chúa muốn phù trợ ai, thì không kẻ xảo trá nào 
có thể hại họ được. 
Nếu biết làm thinh và nhẫn nhục, nhất định bạn sẽ 
được Chúa trợ giúp. 
 
Chính Chúa biết phải cứu giúp bạn lúc nào và cách 
nào, vì vậy, bạn hãy tín thác nơi Người. 
Thiên Chúa là Đấng phù hộ và giải thoát khỏi mọi nỗi 
nhuốc nhơ. 
 
Khi  người  khác  biết  và  khiển  trách  những  khuyết 
điểm của chúng ta,  đó thường là  dịp rất  có ích để 
chúng ta khiêm tốn hơn nữa. 
Người biết tự hạ vì khuyết điểm của mình sẽ dễ dàng 
làm đẹp lòng người khác, và sẽ làm nguôi lòng kẻ tức 
giận mình. 
 
Thiên Chúa bảo trợ,  cứu thoát  kẻ  khiêm nhường ; 
Thiên Chúa âu yếm và an ủi kẻ khiêm nhường ; Thiên 
Chúa đoái nhìn kẻ khiêm nhường và rộng ban cho họ 
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ân huệ cao cả. Sau khi hạ họ xuống, Thiên Chúa lại 
nâng họ lên tới chỗ vinh quang. 
 
Thiên Chúa bày tỏ cho kẻ khiêm nhường biết những 
bí ẩn của Người ; Người dịu dàng lôi kéo và mời gọi 
họ đến với Người. 
 
Dù có phải chịu sỉ nhục, ai khiêm nhường vẫn được 
bình an, bởi vì họ tựa nương vào Thiên Chúa, chứ 
không phải vào thế gian. 
Bạn đừng nghĩ mình đã tấn tới, nếu chưa biết nhìn 
nhận mình kém hơn mọi người. 
Trước hết, hãy giữ cho mình được bình an, rồi bạn có 
thể làm cho người khác được bình an. 
 
Người hiếu hoà có ích hơn người uyên bác. 
Người đam mê thì biến cả điều thiện thành điều ác, và 
dễ dàng tin điều ác. 
Người tốt lành và hiếu hoà biến mọi sự nên tốt. 
 
Người nào thực sự sống bình an sẽ không nghi ngờ gì 
hết.  Còn  kẻ  bất  mãn  và  dao  động  thì  ngờ  vực  đủ 
điều ; họ không được yên và cũng không để người 
khác được yên. Họ thường nói điều không được nói, 
và không làm điều nên làm. 
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Họ xét nét việc của người khác và xao lãng bổn phận 
của chính mình. 
Vì thế, trước hết, bạn hãy khe khắt với chính mình, 
rồi mới có lý do chính đáng để khe khắt với tha nhân. 
 
Bạn biết khéo léo bào chữa và tô điểm công việc của 
mình, nhưng lại không chấp nhận lời bào chữa của 
người khác. 
Đúng hơn, bạn hãy tự buộc tội mình và tha thứ cho 
anh em. 
Nếu muốn người khác chịu đựng bạn, bạn hãy chịu 
đựng người khác.
 
Xướng đáp Tv 24,9-10 ; Dcr 7,9
X Chúa dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, 
dạy cho biết đường lối của Người.
* Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành 
tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.
Đ Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và 
thương xót mà xử sự với nhau. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến 
đổi chúng con thành thọ tạo mới, thành những công 
trình của lòng Chúa yêu thương. Này chúng con đang 
chờ Người ngự đến, xin đoái nhìn và thanh tẩy chúng 
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con khỏi mọi vết nhơ con người cũ. Chúng con cầu 
xin...
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THỨ TƯ
 

Bài đọc 1 Is 31,1-3 ; 32,1-8
 

Sự công chính đích thực sẽ ngự trị 
Tại sao chỉ vì muốn yên thân mà đành thoả hiệp với  
sự dữ ? Đức Ki-tô đâu có liên hệ gì với Bê-li-an !  
Trên hết mọi sự, hãy tin tưởng vào ơn phù trợ của  
Chúa,  và vào các thánh đã được Chúa giao trách  
nhiệm gìn giữ chúng ta.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
1 Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện, những 
kẻ cậy dựa vào chiến mã, tin tưởng vì có lắm chiến 
xa, vì kỵ binh hùng mạnh, mà không chịu ngước nhìn 
Đức Thánh của Ít-ra-en, không kiếm tìm Đức Chúa.
 
2 Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan, Người có 
thể giáng hoạ, không rút lại lời đã phán ra ; Người sẽ 
đứng lên chống cự phường gian ác, chống cự những 
kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.
 
3 Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần ! Chiến 
mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí ! Khi 
Đức Chúa vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo, người 
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được tiếp viện cũng té nhào, chúng sẽ cùng tiêu vong 
hết thảy.
1 Này đây, một vua sẽ trị vì theo lẽ công minh, các 
thủ lãnh sẽ cầm quyền theo đường chính trực.
 
2 Mỗi vị sẽ như một nơi tránh gió, một chốn trú mưa, 
như suối nước ở chỗ khô cằn, như tảng đá to rợp bóng 
trên đất bị hạn hán.
3 Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không còn bị mờ, 
tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú ;
 
4 lòng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường, 
lưỡi những kẻ ngọng sẽ nói năng hoạt bát.
 
5 Kẻ ngu xuẩn sẽ không được gọi là cao quý, người 
quỷ quyệt không được coi là kẻ cả. 
6 Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn, và lòng dạ 
mưu đồ chuyện xấu xa : nó làm chuyện vô luân, nói 
điều sai lạc phạm đến Đức Chúa ; người đói thì nó để 
bụng không, còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.
 
7 Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa, nó bày 
ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối hại 
kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ ngay khi họ đòi 
quyền lợi của mình.
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8 Còn người cao thượng thì suy tính những điều cao 
thượng và vì những điều cao thượng mà đứng ra lên 
tiếng.
 
Xướng đáp Is 32,3.4 ; Gr 23,5
X Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không còn bị mờ, 
tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú ; 
* Lòng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường.
Đ Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non 
chính trực. Vị vua lên ngôi trị  vì sẽ là người khôn 
ngoan tài giỏi.*
 
Bài đọc 2 
Khi Đức Ki-tô quang lâm, mọi người  sẽ nhìn thấy 
Thiên Chúa 
 
Trích  khảo luận  Chống lạc  giáo  của  thánh  I-rê-nê, 
giám mục.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất : Người dùng Lời và sự  
khôn ngoan mà làm ra và an bài mọi sự. 
 
Ở đây, Lời của Thiên Chúa chính là Đức Giê-su Ki-
tô, Chúa chúng ta ; trong thời gian sau hết này, Ngôi 
Lời đã làm người giữa nhân loại để liên kết Hoá Công 
với thọ tạo, tức là Thiên Chúa với loài người. 
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Vì thế, khi nhận được ơn làm ngôn sứ từ chính Ngôi 
Lời, các ngôn sứ đã rao giảng Đức Ki-tô đến trong 
xác phàm, để thực hiện sự hoà hợp và hiệp thông giữa 
Thiên Chúa với con người, theo ý Chúa Cha đã định. 
Ngay từ lúc khởi đầu, Lời Thiên Chúa đã loan báo là 
loài người sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ 
ở với loài người trên trần gian, sẽ đàm đạo với họ, 
hiện diện bên cạnh họ, để cứu giúp họ và cho họ nhận 
biết Người. Như thế là để cứu ta thoát khỏi địch thù, 
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, nghĩa là thoát khỏi 
mọi tà thần, làm cho ta sống thánh thiện công chính 
trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời 
ta. Nhờ vậy, khi được gắn bó với Thánh Thần Thiên 
Chúa, con người đạt tới vinh quang của Chúa Cha.
 
Bởi đó, các ngôn sứ đã báo trước là loài người sẽ nhìn 
thấy Thiên Chúa, như chính Chúa đã phán : Phúc thay 
ai có lòng trong sạch ngay thẳng, vì họ sẽ được ngắm 
nhìn Thiên Chúa. 
 
Thật vậy, Thiên Chúa cao cả vô cùng và vinh quang 
khôn tả, nên không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà 
còn sống được ; vì Chúa là Đấng ta không tài  nào 
hiểu thấu. Tuy nhiên, vì tình thương, lòng nhân hậu 
và quyền năng tuyệt đối, Thiên Chúa ban cho những 
ai yêu mến Người, được nhìn thấy Người. Đó là điều 
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các ngôn sứ đã tiên báo : bởi vì điều loài người không 
làm nổi, thì Thiên Chúa làm được. 
 
Loài người tự mình không thể nhìn thấy Thiên Chúa, 
nhưng về phần mình, Thiên Chúa lại muốn cho loài 
người nhìn thấy ; còn cho ai, khi nào và như thế nào 
là tuỳ ý Người ; vì Thiên Chúa có thể làm mọi sự. 
Xưa kia loài người được nhìn thấy Thiên Chúa nhờ 
Thánh Thần qua ơn ngôn sứ ; sau đó loài người được 
thấy Thiên Chúa nhờ Chúa Con qua ơn nghĩa tử ; còn 
trong Nước Trời, loài người sẽ được thấy Thiên Chúa 
qua  tình  phụ  tử,  bởi  vì  Thánh  Thần  chuẩn  bị  loài 
người  cho Chúa Con ;  Chúa Con dẫn họ tới  Chúa 
Cha, còn Chúa Cha cho họ không phải hư vong trong 
đời sống vĩnh cửu, do việc mỗi người được nhìn thấy 
Thiên Chúa. 
 
Cũng như người nhìn thấy ánh sáng thì ở trong ánh 
sáng và được chan hoà ánh huy hoàng, thì người nhìn 
thấy Thiên Chúa cũng vậy ; họ ở trong Thiên Chúa và 
được chan hoà ánh huy hoàng của Người. Vì ánh huy 
hoàng của Thiên Chúa làm cho sống, nên ai nhìn thấy 
Thiên Chúa cũng được sống.
 
Xướng đáp Đnl 18,18 ; Lc 20,9 ; x. Ga 6,14
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X Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ để giúp chúng, Ta 
sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người.
* Người sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền 
dạy.
Đ Ta sẽ phái người Con yêu dấu của Ta. Người quả là 
vị ngôn sứ phải đến thế gian. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho ngày 
đại lễ Giáng Sinh sắp tới đem lại cho chúng con ơn 
trợ giúp xác hồn trong đời sống hiện tại, và chuẩn bị 
chúng con hưởng hạnh phúc muôn đời.  Chúng con 
cầu xin...
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THỨ NĂM
 

Bài đọc 1 Is 32,15- 33,6
 
Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ. Người tín hữu thì tin  
tưởng chờ mong. 
Ơn cứu độ sắp đến và kẻ bách hại bị tiêu diệt. Qua  
những hoàn cảnh khác nhau, toàn bộ tác phẩm của  
ngôn sứ I-sai-a đều vang lên cùng một tiếng kêu tràn  
đầy hy vọng.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
15 Ngày đó, từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống 
trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn 
trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh 
rừng.
 
16 Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh 
trong vườn cây ăn trái.
17  Sự  nghiệp  của  đức  công  minh  sẽ  là  hoà  bình. 
Thành quả của đức công minh sẽ là sự yên hàn và an 
ninh vĩnh cửu.
 
18 Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an 
toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi.
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19 Nhưng rừng sẽ bị đốn tận gốc, và thành sẽ bị triệt 
hạ.
20 Anh em có phúc vì sẽ được gieo khắp những nơi 
có nước, và thả rong bò lừa.
 
1 Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá, 
kẻ phản bội mà không bị phản bội ! Khi ngươi tàn 
phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá, khi ngươi phản bội rồi, 
ngươi sẽ bị phản bội.
 
2 Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con, chúng 
con trông cậy vào Ngài. Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên 
cánh tay nâng đỡ chúng con ; xin cứu độ chúng con 
trong lúc ngặt nghèo.
 
3 Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn, Ngài 
đứng lên, các nước tán loạn.
4 Người ta thu chiến lợi phẩm về, như cào cào thu 
lượm người ta xông vào lấy, như châu chấu xông vào.
5 Đức Chúa được suy tôn, vì Người ngự trên chốn 
cao vời. Người làm cho Xi-on được đầy chính trực 
công minh.
 
6 Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định. Sự khôn 
ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào, sự kính 
sợ Đức Chúa, đó chính là kho tàng Người ban.
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Xướng đáp Is 32,18.17 ; Ga 14,27
X Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi được 
giữ gìn che chở.
* Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình.
Đ Thầy ban bình an của Thầy cho anh em : anh em 
đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. *
 
Bài đọc 2 
Đức Ki-tô hoàn tất toàn bộ mặc khải 
 
Trích Hiến chế tín lý Lời Thiên Chúa của Công Đồng 
Va-ti-ca-nô II về Mặc Khải.
Thiên Chúa tạo dựng và bảo tồn vạn vật nhờ Ngôi 
Lời vẫn ban cho loài người lời chứng về mình qua các 
thọ tạo. Ngoài ra, vì muốn mở rộng con đường cứu độ 
siêu nhiên ngay từ thuở khởi đầu, Người đã tỏ mình 
ra cho nguyên tổ chúng ta. 
 
Sau  khi  các  ngài  sa  ngã,  qua  lời  hứa  ban  ơn  cứu 
chuộc, Người nâng các ngài dậy bằng cách ban niềm 
hy vọng được cứu thoát.  Người không ngừng quan 
tâm đến nhân loại và ban sự sống vĩnh cửu cho tất cả 
những ai kiên tâm làm việc lành để tìm ơn cứu độ. 
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Vào thời đã định, Người gọi ông Áp-ra-ham, làm cho 
ông trở thành một dân tộc lớn mạnh. Sau thời các tổ 
phụ, Người đã dùng ông Mô-sê và các ngôn sứ, dạy 
cho họ nhận biết Người là Thiên Chúa duy nhất, hằng 
sống và chân thật, là người Cha quan phòng, là thẩm 
phán chí công, đồng thời cũng dạy cho họ biết trông 
đợi Đấng Cứu Thế mà Người đã hứa ban. Như vậy, 
qua các thế kỷ, Người dọn đường cho Tin Mừng. Vì 
chưng, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy 
cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời kỳ 
sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy ta qua Thánh 
Tử. 
 
Quả vậy, Thiên Chúa đã sai Con mình là Ngôi Lời 
vĩnh cửu, là Đấng soi sáng mọi người, đến ở giữa loài 
người và cho họ biết những điều thâm sâu của Thiên 
Chúa. 
 
Bởi đó, Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể, Con 
Người được sai đến giữa nhân loại, đã công bố những 
lời của Thiên Chúa và hoàn tất công trình cứu độ mà 
Chúa Cha đã trao cho Người thực hiện. 
 
Ai nhìn thấy Đức Ki-tô là nhìn thấy Chúa Cha ; cho 
nên, Đức Ki-tô qua sự hiện diện toàn vẹn, qua việc 
biểu lộ chính mình bằng lời nói và việc làm, bằng dấu 



MỤC LỤC

chỉ và phép lạ, nhất là bằng cái chết và sự sống lại 
vinh hiển  từ  trong kẻ  chết,  sau  cùng bằng việc  cử 
Thần Khí sự thật,  đã hoàn tất  mặc khải,  bằng việc 
kiện  toàn  mặc  khải  ấy.  Qua lời  chứng của  một  vì 
Thiên Chúa, Đức Ki-tô xác nhận Thiên Chúa hằng ở 
cùng chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm 
tội lỗi và sự chết, cho chúng ta được sống lại và sống 
đời đời. 
 
Đã thế, vì là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, nên 
chương trình cứu độ của Đức Ki-tô sẽ không bao giờ 
mai một ; từ nay, người ta không còn phải trông đợi 
một mặc khải mới mẻ và công khai nào khác nữa, 
trước khi  Chúa chúng ta  là  Đức Giê-su  Ki-tô  xuất 
hiện vinh quang.
 
Xướng đáp Is 30,20-21 ; Đnl 18,5
X Mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
* Và tai ngươi sẽ nghe tiếng Người chỉ vẽ : Đây là 
đường, cứ theo đó mà đi !
Đ Từ giữa dân tộc ngươi, từ giữa những người đồng 
cốt nhục với ngươi, Đức Chúa sẽ cho xuất hiện một vị 
ngôn sứ để giúp ngươi. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa, chúng con là tôi tớ bất xứng đang buồn sầu 
vì tội lỗi đã phạm. Xin cho chúng con được mừng rỡ 
hân hoan trong ngày giáng sinh của Con Một Chúa, vì 
Người đến cứu độ chúng con. Người là Thiên Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ SÁU
 

Bài đọc 1 Is 33,7-24
 

Ơn cứu độ sắp đến 
Thù địch của thành Thiên Chúa bị thất bại hoàn toàn.  
Sau cùng, sẽ đến ngày chúng ta không còn bị áp bức  
nữa.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
7 Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố, 
các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.
8 Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người 
qua. Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng 
nhân, chẳng coi ai ra gì nữa.
 
9 Cõi đất sẽ nhuốm màu tang tóc điêu linh, núi Li-
băng héo tàn nhục nhã, đồng bằng Sa-ron nên hoang 
địa khô cằn, còn miền Ba-san và núi Các-men hoá ra 
trơ trụi.
10 Đức Chúa phán : "Giờ đây Ta trỗi dậy, giờ đây Ta 
đứng thẳng, giờ đây Ta vươn mình lên.
 
11 Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ. 
Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.
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12 Các dân sẽ bị cháy thành vôi, chúng như gai bị 
chặt và thiêu trong lửa.
 
13 Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta làm, kẻ ở gần, 
khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."
14 Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời, bọn bất 
lương kinh hoàng run rẩy.  Chúng rằng :  "Ai  trong 
chúng ta ở gần được lửa thiêu ? Ai trong chúng ta ở 
gần được hoả hào muôn kiếp ? "
 
15 Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay, 
của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ. Lời 
độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe, việc xấu xa, bịt 
mắt chẳng thèm nhìn.
16 Người như thế sẽ được ở non cao, có đồn trên núi 
đá làm nơi trú ẩn. Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp, 
nước uống chẳng lo thiếu bao giờ. 
17 Mắt bạn sẽ chiêm ngưỡng một đức vua trong vẻ 
đẹp của người, sẽ thấy một miền đất trải rộng.
 
18 Lòng bạn sẽ hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng : "Đâu 
rồi viên ký lục ? Đâu rồi người thu thuế ? Đâu rồi 
người thanh tra các tháp canh ?"
19 Bạn sẽ không còn thấy giống dân kênh kiệu, một 
dân có ngôn ngữ xa lạ, khó nghe, giọng nói líu lo, 
không ai hiểu.
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20 Hãy nhìn ngắm thành Xi-on, nơi chúng ta cử hành 
các đại lễ, mắt bạn sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi ở 
thảnh thơi, một cái lều sẽ không bị tháo gỡ ; cọc lều 
sẽ không bao giờ bị nhổ đi, không một giây lều nào sẽ 
bị đứt.
21 Vì tại đó, Đức Chúa sẽ cho chúng ta thấy Người là 
Đấng oai hùng. Người sẽ như một miền có sông ngòi 
rộng lớn, nhưng không có thuyền bè tới lui, và tàu to 
đẹp cũng không qua lại.
 
22 Phải, Đức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta, Đức 
Chúa là nhà lập pháp của chúng ta, Đức Chúa là vua 
của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta.
23 Các dây của bạn đã chùng rồi, không sao giữ được 
cho cột đứng, không giương được cờ hiệu nữa. Bấy 
giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm ; kẻ 
què cũng tha hồ hôi của.
 
24 Không ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem sẽ nói : "Tôi 
ốm đau." Dân ở đó sẽ được tha tội. 
 
Xướng đáp x. Is 33,22 ; Tv 96,1
X Đức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta, Đức Chúa 
là nhà lập pháp của chúng ta, Đức Chúa là vua của 
chúng ta.
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* Chính Người sẽ đến cứu độ chúng ta.
Đ Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng 
lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo. *
 
Bài đọc 2 
Ước vọng là chính lời cầu nguyện 
 
Trích  bài  diễn  giải  Thánh  vịnh  của  thánh  Âu-tinh, 
giám mục.
Tim thét gào thì miệng phải rống lên. Có tiếng thét 
gào trong thâm tâm người ta không nghe thấy ; nhưng 
khi  tâm hồn tràn đầy ước vọng mãnh liệt,  đến nỗi 
phát ra tiếng nói khá rõ biểu lộ vết thương lòng, thì 
người ta sẽ tìm kiếm nguyên nhân và tự hỏi : Có lẽ vì 
vậy mà người ta gào thét ? Và có lẽ người ta gặp phải 
điều gì đó ? Ai có thể hiểu được nếu không phải là 
người mắt thấy tai nghe tiếng thét gào ? Vì thế, tác 
giả thánh vịnh viết : Tim thét gào thì miệng phải rống 
lên. Bởi vì khi con người nghe được tiếng thét gào, 
thì thường chỉ nghe thấy tiếng thét gào của thân xác, 
nhưng không nghe được tiếng thét gào của con tim. 
 
Ai biết được vì sao mình phải rống lên ? Tác giả viết 
thêm :  Tất cả ước vọng của con đều ở trước nhan 
Chúa. Không phải trước mặt người ta, vì họ không 
thể nhìn thấy tâm hồn, nhưng tất cả ước vọng của con 
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đều  ở  trước  nhan  Chúa.  Nếu  ước  vọng  của  bạn  ở 
trước nhan Chúa, thì Chúa Cha, Đấng thấu suốt mọi 
bí ẩn, sẽ đáp lời bạn. 
 
Ước vọng của bạn chính là lời bạn nguyện cầu và nếu 
đó là ước vọng liên lỉ, thì cũng là lời cầu nguyện liên 
lỉ. Không phải vô cớ mà thánh Tông Đồ nói : Hãy cầu 
nguyện không ngừng. Có phải vì chúng ta luôn quỳ 
gối sấp mình, dang tay mà thánh Tông Đồ nói : Hãy 
cầu nguyện không ngừng ? Nếu hiểu làm như thế là 
cầu nguyện thì  thiết nghĩ :  chúng ta không thể cầu 
nguyện liên lỉ được. 
 
Có một cách cầu nguyện không ngừng khác trong nội 
tâm : đó là ước vọng. Bạn có làm bất cứ công việc gì, 
nhưng nếu bạn ước vọng ngày sa-bát, thì bạn đã cầu 
nguyện không ngừng rồi  đó. Nếu bạn không muốn 
ngừng cầu nguyện, thì bạn cũng chớ ngừng ước vọng. 
 
Ước vọng của bạn liên tục, thì tiếng nói của bạn cũng 
liên  tục.  Bạn  sẽ  thinh  lặng  khi  bạn  thôi  yêu mến. 
Những kẻ đã im lặng là ai ? Đó là những người mà 
sách nói : vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của 
nhiều người sẽ nguội đi. Lòng yêu mến mà ra nguội 
lạnh thì con tim sẽ lặng thinh ; lòng yêu mến mà bừng 
cháy thì con tim cũng kêu lên. Nếu lòng yêu mến còn 
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mãi, thì bạn cũng sẽ kêu lên mãi ; nếu bạn kêu lên 
mãi, thì bạn cũng ước vọng mãi ; nếu bạn ước vọng 
mãi thì bạn cũng nhớ đến sự an nghỉ. 
 
Tất cả ước vọng của con đều ở trước nhan Ngài. Có 
thể nào ước vọng ở trước nhan Ngài mà không có 
tiếng thở than ? Làm sao có chuyện ấy được, vì chính 
ước vọng được diễn tả qua tiếng thở than ? 
 
Vì thế, tác giả thánh vịnh viết : Tiếng con than thở, 
làm sao  Chúa  chẳng  tường  !  Chúa  biết  tường  tận, 
nhưng nhiều người không biết. Đôi khi người tôi tớ 
khiêm hạ của Chúa dường như muốn nói : Tiếng con 
than thở, làm sao Chúa chẳng tường ! Cũng đôi khi 
người  tôi  tớ  của  Chúa  dường  như  lại  cười  :  Phải 
chăng  ước  vọng  đã  tắt  lịm  trong  lòng  người  ấy  ? 
Không, có ước vọng là có thở than. Không phải lúc 
nào tiếng đó cũng thấu đến tai loài người, nhưng luôn 
luôn thấu đến tai Thiên Chúa.
 
 
Xướng đáp 
X Trong Đức Ki-tô, chúng ta là những người trẩy hội, 
còn lê bước trên con đường lữ thứ, cho đến khi được 
về tới nơi mong đợi ; bấy giờ chúng ta sẽ vang lời ca 
hát, cho thoả nỗi chờ mong.
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* Người khao khát chờ mong, dầu không ca hát bằng 
miệng lưỡi, vẫn ca hát trong lòng.
Đ Còn người chẳng khao khát  chờ mong,  dầu cho 
người phàm có tưởng họ ca hát, cũng chỉ là những kẻ 
câm nín trước mặt Chúa mà thôi. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nguyện xin ơn Chúa hằng 
lôi kéo và thúc đẩy, giúp chúng con hết lòng trông đợi 
Con Một Chúa giáng trần, để được ơn phù trì nâng đỡ 
cả đời này lẫn đời sau. Chúng con cầu xin...
 

THỨ BẢY
 

Xem phần riêng từ ngày 17 trở đi.
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BÀI ĐỌC TỪ NGÀY 17 - 24 tháng 12 
BĐ  17 - 24 tháng 12     

17  18  19  20

 21  22  23  24

TUẦN ÁP LỄ CHÚA GIÁNG SINH 
SÁCH YÊN Ủl  ÍTRAEN. 

Gần  hai  trăm  năm  sau  ngôn  sứ  Isai  a,  tiếng  của  
Thiên Chúa lại tiếp tục vang lên qua miệng của một  
trong số các môn đệ ông. Nhưng hoàn cảnh đã thay  
đổi. Giuđa không còn là một vương quốc. Tuy nhỏ bé  
và yếu đuối  thật,  Giuđa tương đối  còn độc lập và  
hãnh diện về những biểu tượng của quá khứ : thành  
thánh, cung điện của các vua và nhất là đền thờ của  
Thiên Chúa. Giờ đây, tất cả bị phá huỷ và dân Thiên  
Chúa đã phải sống kiếp nô lệ, xa quê hương xứ sở, có  
đến năm mươi năm. Thiên Chúa xét xử dân Người ;  
nhưng hơn thế  nữa,  Người  còn làm cho dân vững  
lòng, khi loan báo cho họ biết ơn giải thoát và cứu  
độ.



MỤC LỤC

Khi cho đọc những đoạn văn này trong những ngày  
gần lễ Giáng Sinh, truyền thống Kitô giáo không có ý  
làm giảm tính liên tục của Mùa Vọng, nhưng muốn  
hướng cái nhìn của chúng ta từ việc xét xử đến con  
người vị thẩm phán, từ tội lỗi đến Đấng cứu độ. Như  
thế,  truyền thống muốn khơi  dậy trong tâm hồn ta  
một niềm khát vọng mãnh liệt, tượng trưng bằng lời  
kinh phụng vụ ngày càng tha thiết  trong thời  gian  
này. Chúng ta lặp đi lặp lại lời mời gọi Chúa Cứu  
Thế mau ngự đến. Có thể nói được là chúng ta đếm 
từng ngày. Trong chiều hướng ấy, vị ngôn sứ trình  
bày cho ta thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa qua những  
kiểu nói vừa thiết tha, vừa phấn khởi : Trước tiên tác  
hại vương quốc xâm lược ; kế đến là việc Babylon  
sụp đổ ; từ đó, ngôn sứ mời chúng ta nhìn vào các sự  
kiện mà tán dương Thiên Chúa trung thành thực hiện  
những lời hứa của Người. Rồi ngôn sứ mời chúng ta  
suy gẫm đến việc Thiên Chúa thanh tẩy dân Người,  
đưa dân lưu đày trở về vinh quang. Từ đây, khái niệm  
dân riêng được dần dần mở rộng để có thể bao trùm  
hết mọi dân trên thế giới. Mỗi lúc vị ngôn sứ mỗi cho  
thấy đồng bào của ông nô nức hướng về ơn cứu độ  
như thế nào. 
Đối với ta, mỗi ngày lễ Giáng Sinh chỉ là một chặng  
trong công trình của Thiên Chúa. Công trình này đã  
được hoàn tất qua mầu nhiệm nhập thể, nhưng hoa  
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trái do công trình ấy chỉ bộc lộ khi Chúa trở lại vinh  
quang.
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Ngày 17 - 12
Bài đọc 1 Is 45,1-13

Ítraen được cứu thoát nhờ vua Kyrô
Trong kế hoạch khôn thấu của Thiên Chúa, Người đã  
chuẩn bị sẵn cho những người Dothái đang bị chèn  
ép trong chốn lưu đày một người giải phóng. Ở đây  
mới chỉ là Kyrô, vua Batu: Ông sắp triệt hạ Babylon  
và cho dân được Thiên Chúa chọn trở về quê hương. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua 
Kyrô  Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc 
suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang 
các cửa thành trước mặt  nó, khiến các cổng không 
còn đóng kín nữa.

2 Đức Chúa phán thế này : Chính Ta sẽ đi trước mặt 
ngươi, nơi gồ ghề, Ta sẽ san phẳng, cửa đồng, Ta đập 
phá, then sắt, Ta bẻ tung.

3 Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn, những 
bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của Ítraen, Đấng đã gọi ngươi đích danh.
4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, và của người Ta 
đã chọn là Ítraen, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban 
cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.
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5 Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác ; chẳng 
có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không 
biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,
6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có 
thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không 
còn chúa nào khác.

7 Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình 
an và dựng nên tai hoạ. Ta là Đức Chúa, Ta làm nên 
tất cả.

8 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, 
mưa đức công chính ; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn 
cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức 
Chúa, Ta đã làm điều ấy.

9 Khốn thay kẻ chỉ là  mảnh sành giữa đồ sành đồ 
gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình ! 
Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình : "Ông 
làm cái gì vậy ? Tác phẩm của ông làm không khéo 
tay ! "

10 Khốn thay kẻ nói với một người cha : "Ông sinh ra 
giống gì thế ? " hoặc nói với một người đàn bà : "Bà 
đẻ ra cái gì vậy ?"
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11 Đức Chúa là Đức Thánh của Ítraen là Đấng nắn ra 
nó, Người phán thế này : Ngươi dám chất vấn Ta về 
những gì xảy đến cho con cái Ta, ngươi dám truyền 
cho Ta phải làm gì cho tác phẩm của Ta !

12 Chính Ta đã làm ra trái  đất  và trên trái  đất,  đã 
dựng nên con người ; chính tay Ta đã dăng vòm trời 
và nạm lên đó ức triệu vì sao.

13 Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất 
hiện,  Ta  sẽ  uốn  cho  thẳng  mọi  đường  nẻo  nó  đi. 
Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại, dân Ta bị lưu 
đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quà cáp hay tiền 
chuộc  Đức Chúa các đạo binh phán như thế.
 
Xướng đáp x. Is 45,8 ; x. 16,1
X Trời cao hỡi, xin cho vì công chính mau giáng trần, 
tựa sương mát nhỏ sa, tự ngàn mây, xin Người đến 
như mưa nhuần tuôn đổ.
* Đất hãy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời.
Đ Lạy Chúa, xin sai Con Chiên đến lãnh đạo Nước 
Chúa, Con Chiên sẽ trị vì trên núi của thiếu nữ Xion. 
*
 
Bài đọc 2 
Bí tích giao hoà của chúng ta
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Trích thư của thánh Lêô Cả, giáo hoàng. 
Nói rằng Chúa chúng ta là con Đức Trinh Nữ Maria, 
là con người thực sự và trọn vẹn, mà không tin Người 
là một con người thuộc dòng giống loài người, như 
Tin Mừng công bố, thì chẳng ích lợi gì. 

Thật vậy, thánh Mátthêu viết : Gia phả của Đức Kitô, 
con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham. Như 
thế, thánh nhân theo thứ tự gia phả đi từ các thế hệ 
nối tiếp nhau cho đến thánh Giuse, người đã đính hôn 
với Mẹ của Chúa. 

Còn thánh Luca lại đi ngược lên các thế hệ kế tiếp 
nhau,  cho đến ông tổ  của  loài  người,  nhằm chứng 
minh Ađam tiên khởi và Ađam cuối cùng có chung 
một bản tính. 

Tự nhiên, để dạy dỗ và làm cho loài người nên công 
chính, Con Thiên Chúa đã có thể biểu lộ quyền năng 
tuyệt đối của mình như xưa kia Thiên Chúa đã biểu lộ 
cho các tổ phụ và ngôn sứ qua hình dạng xác phàm : 
chẳng hạn giao đấu với ông Giacóp, đàm đạo với ông 
Ápraham, chấp nhận để ông đón tiếp, thậm chí còn 
dùng các món ăn của ông thết đãi nữa. 
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Nhưng những cuộc xuất hiện như thế là dấu chỉ của 
một con người. Những hình ảnh có tính cách tượng 
trưng của con người đó báo trước một thực tại. Đó là 
thực tại con người đó sẽ lãnh nhận khi trở thành con 
cháu của các tổ phụ kia. 

Và chính vì thế, chẳng có hình ảnh nào trong số các 
hình ảnh đó hoàn tất được những mầu nhiệm giao hoà 
của chúng ta, tuy mầu nhiệm này đã được chuẩn bị từ 
trước muôn đời. Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống 
trên Đức Trinh Nữ, và quyền năng của Đấng Tối Cao 
chưa rủ bóng trên người. Phải như vậy, trong cung 
lòng tinh  khiết,  nơi  Đức Khôn Ngoan xây cất  nhà 
mình, Ngôi Lời mới thành xác phàm. Và cũng phải 
như vậy, khi bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân 
loại hợp nhất trong một ngôi vị, thì Đấng sáng tạo nên 
thời  gian  mới  sinh  ra  trong  thời  gian,  Đấng  nhờ 
Người mà muôn vật được tạo thành, mới được sinh ra 
giữa muôn loài thụ tạo. 

Vì nếu như con người mới này mang thân xác giống 
như thân xác tội  lỗi  chúng ta,  không mặc lấy thân 
phận cũ nát của chúng ta, nếu Đấng đồng bản thể với 
Chúa Cha đã chẳng đoái thương nên đồng bản thể với 
Mẹ Người, và nếu Người  Đấng duy nhất không mắc 
tội  không liên kết với bản tính chúng ta, thì toàn thể 
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nhân loại vẫn còn bị giam cầm dưới ách nô lệ ma quỷ 
và chúng ta cũng chẳng hưởng được gì do chiến thắng 
của Đấng đã khải hoàn, nếu như chiến thắng ấy đã 
diễn ra bên ngoài bản tính chúng ta. 

Nhờ sự tham dự lạ lùng vào bản tính nhân loại, bí tích 
tái sinh đã toả sáng trên chúng ta : nhờ Thánh Thần, 
Đức Kitô thành hình trong lòng mẹ và sinh ra ; cũng 
nhờ chính Thánh thần mà chúng ta lại được sinh ra từ 
một nguồn gốc thiêng liêng. 

Vì thế, tác giả sách Tin Mừng đã nói về những người 
tin : Không phải do khí huyết, cũng chẳng phải do ý 
muốn của phái nam, nhưng chính Thiên Chúa đã sinh 
ra họ.
 
Xướng đáp Is 11,10 ; Lc 1,32 
X Như mầm non từ cội rễ Giesê, này đây Đức Kitô sẽ 
ngự xuống đem ơn cứu độ cho trần gian. Các dân tộc 
sẽ cầu khẩn Người. 
* Danh Người sẽ vinh quang hiển hách. 
Đ Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai 
vàng vua Đavít, tổ tiên Người ; Người sẽ trị vì nhà 
Giacóp đến muôn đời. *
 
Lời nguyện 



MỤC LỤC

Lạy Chúa là Ðấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, 
Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng 
Ðức Trinh Nữ Maria.  Giờ đây, xin nhận lời  chúng 
con cầu khẩn : ước gì Con Một Chúa đã làm người 
như chúng con, cũng cho chúng con được làm con 
Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 18 - 12
Bài đọc 1 Is 46,1-13

Đức Chúa chống lại các ngẫu tượng của Babylon
Trong khi các thần giả trá sụp đổ và phải đi đày, thì  
ánh huy hoàng của Thiên Chúa lại bùng lên chói lọi :  
Thiên Chúa vẫn một  mực trung thành,  cả  vào giờ  
phút dân Người ngỡ rằng mình bị bỏ rơi. Thiên Chúa  
không quên lãng giao ước Người đã thiết lập. Người  
đang thực hiện kế hoạch đã định. 
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1  Thần Bên đã quỵ,  thần Nơvô sụp đổ,  tượng của 
chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc. 
Những gì xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu, giờ 
đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.
2 Tượng thần đã sụp, đã quỵ cả đám, không tài nào 
cứu những con vật tải chúng đi, và chính chúng cũng 
phải đi lưu đày.

3 Hãy nghe Ta, hỡi nhà Giacóp, và tất cả số sót của 
nhà Ítraen ! Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, 
đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời.

4 Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì 
Ta vẫn là Ta ; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, 
Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn 
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từng đối xử : Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và 
ban ơn cứu thoát.
5 Các ngươi so sánh Ta với ai, đặt Ta đồng hạng với 
ai nào ? Đối chiếu Ta với ai, để cả hai bên cùng tương 
xứng ?

6 Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán cân cân bạc, 
mướn thợ bạc làm ra một ông thần, rồi sụp lạy, rồi bái 
thờ nữa.

7 Chính chúng nâng tượng thần lên vai, mang nó đi, 
đặt nó vào vị trí của nó. Tượng đứng yên, không rời 
chỗ. Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời, 
cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.

8 Những chuyện này, các ngươi hãy nhớ mà sống cho 
ra người ! Hỡi quân phản trắc, hãy ghi lòng tạc dạ !

9  Hãy nhớ lại  những chuyện thuở ban đầu,  những 
chuyện thời xa xưa, nhớ rằng Ta là Thần, không có 
thần nào khác, Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần 
nào như Ta.

10 Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu, 
những gì chưa thể hiện, Ta đã báo từ lâu. Ta phán : 
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Điều Ta dự tính sẽ thành tựu, Ta sẽ thi hành điều Ta 
ưa thích.

11 Từ phương Đông, Ta đã gọi một  con chim săn 
mồi, từ miền đất xa xăm, Ta đã cho vời người thực thi 
kế hoạch của Ta. Quả thật, Ta đã nói thì sẽ thi hành, 
đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện.

12 Hãy nghe Ta, hỡi kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công 
chính !

13 Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến 
gần, chẳng còn xa nữa đâu ; ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ 
không trì hoãn. Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xion, và sẽ 
cho Ítraen được vinh quang rạng rỡ.
 
Xướng đáp Is 46,12.13
X Hãy nghe Ta, hỡi kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công 
chính !
* Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xion, và sẽ cho Ít–ra–en 
được vinh quang rạng rỡ.
Đ Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến 
gần, chẳng còn xa nữa đâu ; ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ 
không trì hoãn. *
 
Bài đọc 2 



MỤC LỤC

Thiên  Chúa  đã  mặc  khải  tình  yêu  của  Người  qua 
Chúa Con
 
Trích thư gửi ông Điônhêtô 
Không ai trong loài người đã nhìn thấy Thiên Chúa, 
cũng chẳng ai đã biết Người. Chính Thiên Chúa đã tỏ 
mình ra. Người đã tỏ mình ra qua đức tin là phương 
thế  duy  nhất  để  nhìn  thấy  Thiên  Chúa.  Vì  chưng 
Thiên Chúa là Chúa Tể và là Đấng làm nên vạn vật, 
chính Người đã làm nên vạn vật và xếp đặt cho mỗi 
vật có một trật tự riêng. Người không chỉ yêu thương 
nhân loại mà thôi ; nhưng còn kiên nhẫn chịu đựng 
họ. Xưa Người đã luôn luôn xử sự như thế ; nay cũng 
như vậy, và sau này cũng sẽ như thế : nhân từ, tốt 
lành, không giận dữ, chân thật. Duy một mình Người 
tốt  lành.  Khi cưu mang điều gì  lớn lao và khôn tả 
trong trí, Người chỉ thông truyền cho Chúa Con mà 
thôi. 

Vậy bao lâu Người còn giữ kín, còn để ý định khôn 
ngoan của Người trong vòng bí mật, thì xem ra như 
Người lơ là, chẳng săn sóc gì đến chúng ta. Nhưng 
một khi, nhờ Con yêu dấu, Người mặc khải và bộc lộ 
những gì đã được chuẩn bị từ lúc khởi đầu, thì đồng 
thời Người cũng tặng ban cho chúng ta tất cả : cho 
thừa hưởng các ân huệ của Người, cho xem và hiểu 
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biết ; có ai trong chúng ta dám mong đợi những điều 
ấy bao giờ ? 

Vì thế, sau khi đã sắp đặt mọi sự nơi chính mình cùng 
với Chúa Con, cho tới thời cuối cùng này, Người vẫn 
để những thúc đẩy hỗn độn lôi kéo chúng ta theo ý 
muốn riêng, để cho những ham muốn và đam mê lôi 
kéo chúng ta ra khỏi đường ngay nẻo chính. Làm như 
vậy, không phải vì Người vui thích gì tội lỗi chúng ta, 
nhưng  Người  tỏ  ra  khoan  dung,  chứ  chẳng  phải 
Người  muốn chấp nhận thời  kỳ của tội  ác.  Nhưng 
hiện nay Người thiết lập thời kỳ của đức công chính. 
Nếu trong thời gian trước, chúng ta có bị các việc làm 
bất xứng với sự sống chế ngự, giờ đây Thiên Chúa lại 
đoái  thương  cho  chúng  ta  được  sống.  Và  một  khi 
chúng ta thấy rõ : do sức riêng mình chúng ta không 
thể vào Nước Thiên Chúa được, thì Thiên Chúa lại 
dùng quyền năng của Người mà ban cho chúng ta khả 
năng ấy. 

Nhưng khi  sự  bất  chính của  chúng ta  lên  đến cực 
điểm, và khi rõ ràng là phần dành riêng cho sự bất 
chính, tức là hình khổ và cái chết đã kề bên, thì đã 
đến thời Thiên Chúa đã ấn định để bày tỏ lòng nhân 
từ và quyền năng (ôi tình thương và lòng yêu mến của 
Thiên Chúa đối  với  con người  bao la  biết  mấy  !). 
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Người đã không ghét bỏ, không xua đuổi, cũng không 
oán hờn chúng ta, nhưng hằng kiên nhẫn, chịu đựng. 
Vì thương xót, chính Người đã nhận lấy tội lỗi chúng 
ta, đã nộp Con của mình làm giá cứu chuộc chúng ta : 
Đấng Thánh đền thay cho tội nhân, Đấng không hề 
làm điều ác chịu thay cho những kẻ gian ác. Đấng 
công chính chịu thay cho những kẻ bất chính, Đấng 
không hề hư hỏng chịu thay cho những kẻ hư hỏng. 
Nào có gì che lấp được tội lỗi chúng ta, nếu không 
phải là sự công chính của Người ? Nhờ ai mà chúng 
ta, những kẻ gian ác và vô đạo, có thể được nên công 
chính, nếu không phải là nhờ duy mình Con Thiên 
Chúa ? 

Ôi cuộc trao đổi mới kỳ diệu làm sao, sự sắp đặt thật 
khôn dò khôn thấu,  những kỳ  công vượt  quá  lòng 
mong đợi ! Tội ác của muôn người được chôn vùi 
trong  sự  công  chính  của  một  người,  còn  sự  công 
chính  của  một  người  lại  làm cho  muôn  người  bất 
chính nên công chính !
 
Xướng đáp Cv 4,12 ; ls 9,6 
X Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. 
* Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác 
đã được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ vào 
Danh đó mới được cứu độ. 
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Đ Danh hiệu được tặng cho Người là Cố Vấn kỳ diệu, 
Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ 
Lãnh hoà bình. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, này chúng con đang quằn 
quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin 
cho mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đem lại cho 
chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con 
hằng mong đợi. Chúng con cầu xin...
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Ngày 19 - 12
Bài đọc 1 Is 47,1.3b15

Than khóc Babylon
Qua sự kiện xảy ra cho Babylon, Thiên Chúa muốn  
dùng việc Người làm để nói với một thế giới chỉ tin  
cậy vào sức riêng của mình, đồng thời cho biết sự  
khôn ngoan kiêu hãnh của họ đưa họ đến chỗ suy  
vong. Ơn cứu độ đích thực ở bên những người nghèo  
của ĐỨC CHÚA, chung sống niềm tin  trong cảnh  
lầm than và đôi khi cả áp bức. Phải tìm sự cứu thoát  
ở đó, bây giờ cũng như ngày xưa.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Hỡi trinh nữ, con gái Baben, xuống đi, ngồi trên cát 
bụi ; hỡi con gái Canđê, ngồi phệt xuống đất, không 
ngai không bệ, vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi 
là cô gái yêu kiều đài các nữa.

3b Ta sẽ phục thù, không ai ngăn cản được.
4 – sấm của Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng mang 
danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh, là Đức Thánh 
của Ítraen.

5 Hỡi con gái Canđê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng 
tối,  vì  thiên  hạ  sẽ  không  bao  giờ  gọi  ngươi  là  nữ 
hoàng trong nước nữa.
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6 Ta đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ta, đã hạ nhục cơ 
nghiệp của Ta, trao nó vào tay ngươi. Nhưng ngươi 
chẳng hề đem lòng thương xót chúng ; cả trên người 
già nua, ngươi đã đặt một cái ách thật nặng.
7 Ngươi đã nói : "Mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng." Những 
điều ấy, có bao giờ ngươi để lòng nghiền ngẫm, suy 
nghĩ xem kết cục sẽ ra sao.

8 Hỡi kẻ ham lạc thú, ngươi ngồi trên ngai, bình chân 
như vại và tự nhủ : "Chỉ có ta, đâu còn ai khác ! Ta sẽ 
chẳng bao giờ mang thân goá bụa, không bao giờ là 
người mẹ mất con." Giờ đây, hãy nghe điều này :
9 Thình lình cả hai tai hoạ đó trong một ngày sẽ ập 
xuống trên ngươi : vừa mất con lại vừa goá buạ. Chưa 
hết tai hoạ này đã đến tai hoạ khác, chúng ập xuống 
trên ngươi, dù ngươi cao tay phù chú và lắm trò ma 
thuật.

10 Ngươi cậy vào lòng độc dữ của ngươi mà nói : 
"Chẳng ai thấy ta đâu." Chính cái khôn cái giỏi của 
ngươi đã mê hoặc ngươi rồi,  và ngươi lại tự nhủ : 
"Chỉ có ta, đâu còn ai khác."

11 Điều dữ sẽ ập xuống trên ngươi mà ngươi không 
làm sao đề  phòng ;  hoạn nạn sẽ  giáng xuống trên 
ngươi mà ngươi không tài nào ngăn cản ; tai ương sẽ 
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thình lình ập xuống trên ngươi mà ngươi đã không hề 
lường trước.

12 Có giỏi thì đứng vững đi, cứ tiếp tục những phù 
phép và những trò ma thuật vô số kể mà ngươi đã tốn 
công luyện tập từ thời niên thiếu : biết đâu ngươi lại 
không thể giúp ích cho chính mình, biết đâu ngươi lại 
chẳng làm cho người ta khiếp sợ ?

13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế. Đâu cả 
rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy 
kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì 
sẽ xảy đến ? Tất cả hãy đứng lên mà cứu chữa ngươi !
14  Này  chúng  sẽ  như  cọng  rơm  bị  lửa  đốt  cháy, 
không sao cứu mạng khỏi hoả hào. Đó không phải là 
than hồng để sưởi ấm, cũng chẳng là ánh lửa để ngồi 
bên.

15 Đối với ngươi, chúng là thế đó, những kẻ đã làm 
ngươi hao sức tốn công, những kẻ nuốt tiền của ngươi 
từ khi ngươi còn niên thiếu ; chúng sẽ lang thang mỗi 
người một ngả, chẳng có ai cứu được ngươi đâu.
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Xướng đáp Is 49,13 ; 47,4
X Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật 
tiếng hò reo.
* Vì Đức Chúa chạnh lòng thương những kẻ nghèo 
khổ của Người. 
Đ Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng mang danh hiệu là 
Đức Chúa các đạo binh, là Đức Thánh của Ítraen.*
 
Bài đọc 2 
Mầu nhiệm nhập thể đem ơn cứu chuộc
 
Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, giám 
mục.
Thiên Chúa là vinh quang của con người, nhưng con 
người lại đón nhận hoạt động của Thiên Chúa với tất 
cả sự khôn ngoan và quyền năng của Người. 

Thầy thuốc chứng tỏ tài năng của mình nơi các con 
bệnh thế nào, thì Thiên Chúa cũng biểu lộ quyền năng 
của  Người  nơi  loài  người  như  thế.  Vì  vậy,  thánh 
Phaolô  nói  :  Thiên  Chúa  đã  giam hãm mọi  người 
trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. 
Nói như thế là có ý chỉ con người : không tuân phục 
Thiên Chúa và đã bị loại, không còn được hưởng ơn 
bất tử. Sau đó, nhờ Con Thiên Chúa, con người lại 



MỤC LỤC

được hưởng lòng thương xót khiến họ nhận được ơn 
làm nghĩa tử. 

Quả thật, người nào không kiêu căng, không tự phụ 
mà hiểu biết chân lý vững vàng về loài thọ tạo cũng 
như  về  Đấng  tạo  thành,  tức  Thiên  Chúa  rất  mực 
quyền năng, Đấng dựng nên muôn loài muôn vật đã 
cho chúng hiện hữu ; người nào sống trong tình yêu 
Thiên Chúa lại biết vâng phục và tạ ơn, người ấy sẽ 
được Thiên Chúa ban cho ơn lớn lao hơn và được 
tăng triển cho đến khi nên giống Đấng đã chịu chết vì 
mình. 

Bởi vì chính Ngôi Lời đã nên giống như thân xác tội 
lỗi, để lên án tội lỗi. Và khi kết án rồi, Người trục 
xuất tội  lỗi  ra khỏi thân xác. Làm như vậy, Người 
thúc đẩy phàm nhân nên giống như Người, giao cho 
họ nhiệm vụ noi gương Thiên Chúa đặt họ vào mối 
dây liên hệ cha con để họ được nhìn thấy Thiên Chúa, 
và giúp họ hiểu được Chúa Cha. Quả thật, Ngôi Lời 
Thiên Chúa ngự trong con người và trở thành Con 
của loài người để làm cho con người quen nhận biết 
Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa quen ngự trong 
con người. Đó là điều hợp với thánh ý Chúa Cha. 
Vì thế, chính Chúa đã cho chúng ta dấu hiệu ơn cứu 
độ là Đấng Emmanuen sinh bởi Đức Trinh Nữ. Quả 
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thật,  chính  Chúa  cứu  độ  con  người,  vì  con  người 
không thể tự cứu mình được. Thánh Phaolô đã nói về 
sự yếu đuối của con người : Tôi biết rằng sự thiện 
không ở trong tội, nghĩa là trong xác thịt tôi. Nói thế 
có nghĩa là ơn cứu độ của chúng ta không do chúng ta 
mà có, nhưng do Thiên Chúa. Thánh nhân còn nói : 
Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi 
khỏi thân xác phải chết này !, rồi thánh nhân nhắc đến 
Đấng giải thoát : Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. 

Về điều này, ngôn sứ Isaia cũng nói : Hãy làm cho 
những bàn tay rời rã nên mạnh mẽ, cho những đầu gối 
bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát 
gan : Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa chúng ta 
đây  rồi,  Người  sẽ  xét  xử  và  thưởng  phạt  :  chính 
Người  sẽ  đến để  cứu thoát  chúng  ta.  Chúng ta  đã 
được cứu độ không phải nhờ sức riêng mình, nhưng 
là nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa.
 
Xướng đáp Gr 31,10 ; 4,5
X Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan tin đến 
cùng cõi địa cầu.
* Hãy nói cho các đảo xa vời được biết : Đấng cứu độ 
chúng ta sắp ngự đến rồi.
Đ Hãy loan tin, thông báo, hãy lớn tiếng kêu lên. *
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa 
đã tỏ  cho trần gian thấy vầng hồng chiếu toả vinh 
quang Chúa là chính Ðức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng 
con biết  họp mừng mầu nhiệm giáng sinh với  một 
niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm 
sâu. Chúng con cầu xin...
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 Ngày 20 - 12
Bài đọc 1 Is 48,1-11

Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất của thời tương lai
Thiên Chúa cứu độ bằng nhiều cách vừa khác nhau,  
vừa kỳ diệu. Việc giải phóng dân lưu đày mới chỉ là  
một  lời  loan báo.  Ơn cứu độ là hoa trái  của lòng  
thành tín của Thiên Chúa đối với chính mình, lòng  
thành tín qua bao thời đại cũng không hề suy suyển.  
Nhưng ơn cứu độ cũng là một biến cố luôn luôn mới.  
Hôm nay cũng vậy.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Giacóp, hỡi những người 
mệnh danh là Ítraen, xuất thân từ nguồn gốc Giuđa, 
vẫn thề  nguyền nhân danh Đức Chúa và cầu khẩn 
Thiên Chúa của Ítraen, dầu không có lòng thành thật 
và ngay thẳng !

2 Quả thế, chúng tự xưng là dân thành thánh và đặt 
niềm tin vào Thiên Chúa của Ítraen, Đấng mang danh 
hiệu là Đức Chúa các đạo binh.

3 Những chuyện cũ, Ta đã báo từ xưa, đã cho phát 
xuất từ miệng Ta, và đã cho nghe biết ; thình lình Ta 
đã ra tay, và chúng đã ập tới.
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4 Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu, cổ ngươi là thanh 
sắt, trán ngươi làm bằng đồng,5 nên Ta đã báo cho 
ngươi từ lâu, và nói cho ngươi nghe, trước khi sự việc 
xảy đến, kẻo ngươi nói : ngẫu tượng của tôi đã làm 
những điều ấy, tượng chạm tượng đúc của tôi đã ra 
lệnh như vậy.

6 Các ngươi đã nghe, đã thấy tất cả, chẳng lẽ đến lượt 
mình, các ngươi không báo lại sao? Ngay từ bây giờ, 
Ta cho ngươi biết những điều mới, những điều còn 
giữ kín mà ngươi chưa rõ.

7 Mãi bây giờ, những điều đó mới được tạo nên, chứ 
trước ngày đó, ngươi chưa hề nghe biết bao giờ, kẻo 
ngươi nói : tôi biết tất cả !

8 Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu 
đã hiểu,  đúng vậy,  trước đây ngươi  đâu đã mở tai 
nghe ! Vì Ta biết ngươi là tên phản bội đáng gọi là 
phản phúc tự bẩm sinh.

9 Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận, vì danh 
dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi cho ngươi 
khỏi bị Ta tiêu diệt.
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10 Này Ta đã tinh luyện ngươi, không phải như người 
ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta 
đã thử lòng ngươi.
11 Vì Ta, chính vì Ta mà Ta đã ra tay hành động  thật 
vậy, Ta để cho danh Ta bị  lăng nhục sao ?  ,  vinh 
quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác.
 
Xướng đáp Is 48,10.11 ; 5-4,8 
X Này Ta tinh luyện ngươi trong lò cùng khốn. Vì Ta, 
chính vì Ta, mà Ta đã ra tay hành động  thật vậy, Ta 
để cho danh Ta bị lăng nhục sao ? 
* Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai cả.
Đ Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh 
mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa keo sơn, 
Ta sẽ chạnh lòng thương xót. *
 
Bài đọc 2 
Cả thế giới chờ đợi câu trả lời của Đức Maria
 
Trích bài  giảng ca ngợi  Mẹ Đồng Trinh của thánh 
Bênađô, viện phụ.
Lạy Đức Trinh Nữ, Mẹ đã nghe báo tin Mẹ sẽ thụ thai 
và sinh một con trai : không phải do con người nhưng 
do Chúa Thánh Thần. Thần sứ đang chờ câu trả lời 
của Mẹ vì đã đến lúc người phải trở về cùng Thiên 
Chúa, Đấng đã sai người. Cả chúng con nữa, lạy Mẹ 
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là bà chúa, chúng con cũng chờ đợi câu trả lời của 
lòng Chúa xót thương, vì chúng con là những kẻ đang 
phải khốn khổ bởi mang án tội tình. 

Này đây, giá phải trả cho ơn cứu chuộc chúng con 
được trao vào tay Mẹ. Mẹ mà chấp thuận là chúng 
con  được  cứu  thoát.  Nhờ  Ngôi  Lời  hằng  hữu  của 
Thiên  Chúa,  tất  cả  chúng  con  đã  được  tạo  thành. 
Nhưng này sự chết đang hoành hành nơi chúng con : 
chỉ có một câu trả lời vắn tắt của Mẹ thôi là chúng 
con được tái  tạo,  để lại  được kêu gọi đón nhận sự 
sống. 

Ôi,  lạy  Trinh  Nữ dịu  hiền,  nguyên  tổ  Ađam đang 
khóc lóc cùng với dòng dõi đáng thương của mình, vì 
bị đuổi ra khỏi địa đàng. Này tổ phụ Ápraham, vua 
Đavít cũng khóc than. Này cả các thánh tổ phụ khác, 
nghĩa là tổ tiên của Mẹ, cũng đang khẩn khoản nài 
van, chính các ngài đang phải chìm ngập trong bóng 
tối tử thần. Này toàn thể thế giới đang sấp mình dưới 
chân Mẹ mà đợi chờ. 

Và như thế không phải là không có lý do chính đáng, 
vì niềm an ủi của những kẻ khốn nạn, ơn cứu chuộc 
của những kẻ bị tù đày, sự giải phóng của những kẻ bị 
kết án, và cuối cùng ơn cứu độ của con cháu Ađam, 
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tức của toàn thể dòng giống Mẹ, đều tuỳ thuộc câu trả 
lời từ miệng Mẹ thốt ra. 

Lạy Đức Trinh Nữ, xin mau trà lời. Xin mau mau trả 
lời cho thần sứ, hay nói đúng hơn, trả lời cho Thiên 
Chúa qua thần sứ. Xin Mẹ đáp lời và đón nhận Ngôi 
Lời : xin nói lên lời của Mẹ và cưu mang Lời của 
Thiên Chúa. Xin nói lên lời chóng qua và ôm ấp Lời 
vĩnh cửu. 

Mẹ lưỡng lự làm gì, run sợ làm chi ? Mẹ cứ việc tin, 
cứ tuyên xưng và đón nhận. Mẹ khiêm tốn, nhưng xin 
Mẹ  cứ  can  đảm.  Mẹ  e  ngại  nhưng  xin  Mẹ cứ  tin 
tưởng. Lúc này đơn sơ trong trắng mà quên lãng khôn 
ngoan thì chẳng xứng hợp chút nào. Lạy Đức Trinh 
Nữ khôn ngoan, trong sự việc có một không hai, xin 
Mẹ đừng sợ phải liều. Mẹ làm thinh vì e ngại, đó là 
điều đẹp lòng Chúa, nhưng bây giờ Mẹ nói ra vì hiếu 
thảo thì lại là điều cần thiết hơn. 

Lạy Đức Trinh Nữ diễm phúc, xin Mẹ mở tâm hồn để 
tin, mở miệng nói lên lời ưng thuận và mở lòng để 
đón nhận Đấng tạo thành ra Mẹ. Này Đấng mọi dân 
tộc khao khát đang đứng bên ngoài và gõ cửa. Ôi, nếu 
như vì Mẹ chần chừ mà Người đi qua mất, thì Mẹ lại 
phải khổ công tìm kiếm Đấng lòng Mẹ mến yêu ! Xin 
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Mẹ chỗi dậy, chạy ra mở cửa. Xin Mẹ chỗi dậy với 
lòng tin. chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng 
thuận. Đây Mẹ đã nói : Vâng, này tôi là nữ tỳ của 
Chúa. xin Chúa làm cho tôi như lời thần sứ nói.
 
Xướng đáp Lc 1,32.42 
X  Lạy  Đức  Trinh  Nữ  Mari–a,  xin  nhận  lời  Thiên 
Chúa đã sai thần sứ truyền lại cho Mẹ, là Mẹ sẽ thụ 
thai ; và người Con Mẹ sinh ra vừa là Thiên Chúa, 
vừa là con người. 
* Chính vì thế, giữa mọi người phụ nữ, Mẹ sẽ được 
ngợi khen là diễm phúc. 
Đ  Mẹ  sẽ  sinh  con,  nhưng đức  đồng  trinh  của  Mẹ 
không bị thương tổn ; Mẹ sẽ làm mẹ, nhưng vẫn luôn 
tinh khiết vẹn tuyền. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho 
Ðức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, 
được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần và trở nên 
cung điện của Ðấng Tối Cao. Xin giúp chúng con học 
đòi gương khiêm nhường của Ðức Trinh Nữ mà luôn 
luôn thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin...
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Ngày 21 - 12
Bài đọc 1 Is 48,12-21 ; 49,9b13

Cuộc xuất hành mới
Có lúc Thiên Chúa đã khóc thương dân Người vì họ  
đã khinh thường, không trung thành với giao ước mà  
đánh mất hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà những  
lời  hứa  của  Người  hoá  ra  vô  hiệu,  trái  lại  lòng  
thương  của  Người  còn  mạnh  hơn  :  từ  khắp  nơi,  
những người lưu đày đang trở về quê hương xứ sở.  
Lời hứa ấy được gửi đến cho mỗi người chúng ta như  
một lời mời gọi.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
48 12 Hãy nghe Ta, hỡi Giacóp, hỡi Ítraen, kẻ Ta đã 
gọi ! Ta vẫn là Ta, Ta là khởi nguyên, Ta cũng là 
cùng tận.
13 Chính tay Ta đã thiết lập địa cầu, tay hữu Ta đã 
trải  rộng trời  cao.  Ta gọi  chúng,  chúng cùng nhau 
trình diện.

14 Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe ! Có tà 
thần nào đã báo trước những điều ấy ? Kẻ được Đức 
Chúa mến thương sẽ thực hiện điều đẹp lòng Người, 
là chinh phạt Baben và giống nòi Canđê.
15 Ta đây, chính Ta đã tuyên phán, cho vời kẻ ấy và 
đưa nó đến đây, cho nó thành công trên đường sự 
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nghiệp. 16 Hãy đến bên tôi mà nghe điều này : Tự 
thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng, từ lúc sự 
việc xảy ra, tôi đã có mặt. Và giờ đây, Đức Chúa là 
Chúa Thượng sai tôi cùng với thần khí của Người.

17 Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của 
Ítraen, phán thế này : Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa 
của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng 
hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.

18 Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự 
bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự 
công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.

19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi 
sinh ra sẽ hằng hà sa số ; tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao 
giờ bị huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.

20 Hãy ra khỏi Baben, trốn khỏi dân Canđê ! Hãy cất 
tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe, đồn ra 
đến tận cùng cõi đất ! Hãy nói : Đức Chúa đã chuộc 
Giacóp tôi tớ Người.

21 Họ đã không phải khát trong hoang địa, nơi Người 
dẫn họ đi : từ tảng đá, Người khiến nước chảy ra cho 
họ dùng, Người chẻ đá, và nước đã trào ra.
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49 9b Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các 
nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.
10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí 
nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng 
sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn 
trào.

11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, 
những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.

12 Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía 
tây, kẻ từ miền đất Xinim.

13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy 
bật  tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi  an dân Người đã 
chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của 
Người.
 
Xướng đáp x. Is 49,13 ; Tv 71,7 
X Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy ca 
hát tưng bừng, vì Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến. 
*  Đức  Chúa  sẽ  chạnh  lòng  thương  xót  những  kẻ 
nghèo khổ của Người. 
Đ Triều đại Người đua nở hoa công lý, hoa thái bình 
thịnh trị. *
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Bài đọc 2 
Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét
 
Trích bài diễn giải của thánh Amrôxiô, giám mục về 
Tin Mừng theo thánh Luca.

Khi loan báo những điều huyền nhiệm cho Đức Trinh 
Nữ Maria thì thần sứ cũng báo cho Người biết việc 
một phụ nữ cao niên và hiếm muộn đã thụ thai. Thần 
sứ dùng sự việc này như một ví dụ để minh xác rằng 
bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn thì Người sẽ thực 
hiện. 

Vậy khi nghe biết chuyện đó, Đức Maria đã vội vàng 
lên miền núi. Người hành động như vậy không phải là 
không tin vào lời sấm, hay không chắc chắn về lời 
truyền tin, cũng chẳng phải là hồ nghi về ví dụ điển 
hình. Nhưng Người lên đường như kẻ mừng vui vì 
được điều mong ước, sốt sắng chu toàn một bổn phận 
và lẹ làng vì phấn khởi hân hoan. 

Vậy sau khi được đầy tràn Thiên Chúa, Người vội vã 
ra đi. Hướng về đâu, nếu không phải là những thực tại 
cao vời ? Ân sủng của Chúa Thánh Thần không cho 
phép  ngập  ngừng  hay  chậm trễ.  Chẳng  mấy  chốc, 
việc Đức Maria đến và sự hiện diện của Chúa cho 
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thấy ân huệ các ngài mang tới,  bởi vì  ngay lúc bà 
Êlisabét  nghe  tiếng  Đức  Maria  chào,  thì  đứa  con 
trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn ơn Thánh 
Thần. 

Ở đây, bạn hãy phân biệt ý nghĩa mỗi lời. Bà Êliabét 
là  người  đầu  tiên  nghe  tiếng  nói,  nhưng  Gioan  là 
người đầu tiên cảm nhận được ân sủng. Bà mẹ nghe 
theo lẽ tự nhiên, nhưng cậu con lại nhảy mừng vì lẽ 
mầu nhiệm. Bà mẹ đón nhận Đức Maria đến thăm, 
còn người con lại cảm thấy Chúa ngự đến. Phụ nữ 
đón tiếp phụ nữ, con trẻ đón tiếp con trẻ. Hai bà mẹ 
nói với nhau những lời thân ái, còn hai người con thì 
hoạt động ở bên trong làm cho các bà tăng thêm lòng 
yêu mến, và nhờ phép lạ đó, dưới sự thúc đẩy của hai 
người con, các bà cất tiếng ca tụng Thiên Chúa. 

Con trẻ nhảy mừng, bà mẹ tràn đầy ơn thánh. Không 
phải bà mẹ được đầy ơn trước con, nhưng vì con được 
đầy tràn Thánh Thần, nên cũng làm cho mẹ được đầy 
tràn.  Gioan  hớn  hở  vui  mừng,  thần  trí  Đức  Maria 
cũng hớn hở mừng vui. Khi Gioan hớn hở vui mừng, 
thì  bà  Êlisabét  được  đầy  tràn  ơn  thánh  ;  còn  Đức 
Maria, Kinh thánh không nói Người đầy tràn Thánh 
Thần, mà chỉ nói : Thần trí Người hớn hở mừng vui 
vì Đấng không ai hiểu thấu đã hoạt động một cách 
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mầu nhiệm trong lòng thân mẫu.  Bà Êlisabét  được 
đầy tràn ơn thánh sau khi thụ thai, còn Đức Maria thì 
trước khi  thụ  thai.  Bà Êlisabét  nói  :  Em thật  diễm 
phúc vì đã tin. 

Phần anh em, anh em cũng thật diễm phúc vì đã nghe 
và tin ; quả thật, bất cứ tâm hồn nào tin, thì cũng cưu 
mang và sinh hạ Ngôi Lời Thiên Chúa và nhận biết 
các công việc của Người. 

Ước chi tâm hồn của Đức Maria ở mỗi người để ngợi 
khen Đức Chúa. Ước chi thần trí Đức Maria cũng ở 
nơi mỗi người để hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa. 
Theo huyết thống, chỉ có một người là mẹ Đức Kitô, 
nhưng theo đức tin,  Đức Kitô  là  hoa  quả  của  mọi 
người.  Quả thật,  mọi  tâm hồn  đều được  đón nhận 
Ngôi Lời Thiên Chúa, miễn là sống tinh tuyền, sạch 
mọi nết xấu và giữ mình thanh khiết vẹn toàn. 

Vậy bất cứ tâm hồn nào sống như thế đều có thể ngợi 
khen Đức Chúa,  cũng như tâm hồn Đức Maria  đã 
ngợi  khen Đức Chúa và thần trí  Người đã hớn hở 
mừng vui vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ. 

Quả vậy, Thiên Chúa được ngợi khen, như anh em đã 
đọc thấy ở chỗ khác : Hãy cùng tôi ngợi khen Đức 
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Chúa. Không phải vì Thiên Chúa có thể thêm được 
một cái gì đó, nhờ tiếng nói của con người, nhưng vì 
Người được ngợi khen ở nơi chúng ta : quả thật Đức 
Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Do đó, nếu một linh hồn 
làm điều gì công chính và đạo đức, thì tán dương hình 
ảnh của Thiên Chúa, và linh hồn đã được sáng tạo 
giống hình ảnh Người. Cũng vì vậy, khi ngợi khen 
hình ảnh Thiên Chúa,  linh hồn cũng được nên cao 
trọng hơn, để phần nào tham dự vào sự cao cả của 
Người.
 
Xướng đáp Lc 1,4546 ; Tv 65,16
X Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là diễm phúc, vì đã vững 
tin rằng : Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã 
cho Mẹ biết. Mẹ đã ca hát ngợi khen Người.
* Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.
Đ Hãy đến đây mà nghe tôi kể lại mọi việc Chúa đã 
làm để giúp tôi. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chúng con được hân hoan 
vì Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin 
nhận lời dân Chúa cầu khẩn mà cho chúng con được 
ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy 
quyền uy rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
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hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời. 
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Ngày 22 - 12
Bài đọc 1 Is 49,14-50,1
Xion được phục hưng

Không có bản văn nào trong Cựu Ước công bố ơn  
cứu độ hùng hồn như bản văn sau đây. Thiên Chúa  
yêu thương chúng ta không chỉ bằng những tâm tình  
của  người  cha,  mà  còn  của  một  người  mẹ  nữa  :  
Thành thánh từng mất con cái vì chúng phải lưu đày,  
nay tìm lại được nhiều hơn. Và đằng sau những lời  
này ta còn thấy một đoàn lũ những người ngoại giáo  
gia nhập cộng đoàn, ngày nay là Hội Thánh.
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
49 14 Xion từng nói :  "Đức Chúa đã bỏ tôi,  Chúa 
Thượng tôi đã quên tôi rồi !"

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, 
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau 
? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng 
quên ngươi bao giờ.

16 Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay 
Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.
17 Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới, 
còn kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui.
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18 Hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn : Kìa, hết thảy 
chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi ! Ta lấy mạng 
sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : Chúng 
sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm, sẽ 
như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu.

19 Vì những chốn điêu tàn,  những nơi  hoang phế, 
những vùng bị phá bình địa của ngươi từ đây sẽ quá 
chật hẹp cho cư dân ở đó, trong khi những bọn từng 
nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy.

20 Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói 
nhỏ với ngươi : "Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho 
con ở với đi !"

21 Và ngươi sẽ nói thầm : "Ai đã sinh cho tôi những 
đứa con này đây ? Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người 
son sẻ, thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi : những đứa 
con này, ai đã dưỡng dục chúng ? Tôi đã bị bỏ lại một 
mình, vậy chúng từ đâu ra ?"

22 Đức Chúa, Chúa Thượng tôi, phán thế này : Này 
Ta giơ tay về phía chư dân, phất cờ ra hiệu cho muôn 
nước : con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về, con 
gái ngươi thì được vác trên vai.
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23 Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng 
công nương sẽ làm nhũ mẫu. Trước mặt ngươi, chúng 
sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới 
gót chân ngươi. Ngươi sẽ rõ Ta là Đức Chúa, và ai 
trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.

24 Chiến lợi phẩm của người hùng, đâu dễ gì lấy lại ? 
Tù nhân của kiêu binh, làm sao mà cứu gỡ ?

25 Thế mà, Đức Chúa phán như sau : Tù nhân của 
người hùng sẽ được trả về, chiến lợi phẩm của kiêu 
binh sẽ được gỡ lại. Đứa gây chiến với ngươi, chính 
Ta sẽ gây chiến với nó, con cái ngươi, chính Ta sẽ 
cứu mạng cho.

26 Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt 
chính  mình,  uống  máu  chính  mình  như  uống  rượu 
mới cất. Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng : Chính 
Ta,  Đức  Chúa,  là  Đấng  cứu  độ  ngươi,  Đấng  cứu 
chuộc  ngươi  về  chính  là  Đấng  Toàn  Năng  của 
Giacóp.

50 1 Đức Chúa phán thế này : Đâu là tờ ly hôn mà Ta 
đã viết để rẫy mẹ các ngươi, hoặc trong số chủ nợ của 
Ta, Ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào ? Này đây : 
chính vì lầm lỗi của các ngươi mà các ngươi đã bị 
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đem đi bán, chính bởi tội lỗi của các ngươi mà mẹ các 
ngươi đã bị rẫy.
 
Xướng đáp Is 49,15 ; x. Tv 26,10
X Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, 
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau 
?
* Chúa phán : cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta 
cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Đ Lạy Chúa, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa ; thì đã có 
Chúa đón nhận con. *
 
Bài đọc 2 
Bài thánh ca Magnificat
 
Trích bài  diễn giải  của thánh Bêđa Khả Kính,  linh 
mục, về Tin Mừng theo thánh Luca.
Bấy giờ Đức Maria nói : 
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
thần trí tôi hớn hở vui mừng 
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Như thế là Người muốn nói : Đức Chúa đã làm cho 
tôi nên cao trọng khi ban ân huệ rất lớn lao và chưa 
từng nghe nói,  đến nỗi  không miệng  lưỡi  nào giải 
thích  nổi,  mà phải  có lòng mến yêu sâu thẳm mới 
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mong hiểu phần nào. Vì thế, tôi đem hết sức lực của 
linh hồn để dâng lời cảm tạ. Đời sống của tôi cùng 
với  mọi  cảm nghĩ  và  hiểu  biết,  tôi  dùng tất  cả  để 
chiêm ngưỡng ân huệ cao quý vô song đó với tâm 
tình tri ân cảm tạ, bởi vì trong chính Đức Giêsu, Đấng 
cứu  độ  tôi,  thần  trí  tôi  được  hớn  hở  vui  mừng  vì 
Người là Thiên Chúa vĩnh cửu, và thân xác tôi trở nên 
phong phú vì Người đã đầu thai để sống trong thời 
gian.

Đấng toàn năng đã làm cho tôi 
biết bao điều cao cả, 
Danh Người thật chí thánh chí tôn. 
Điều này có liên quan đến lời mở đầu bài thánh ca : 
Linh hồn tôi nogị khen Đức Chúa. Hẳn chỉ có linh 
hồn được Đức Chúa đoái thương làm cho những việc 
trọng đại, mới có thể ngợi khen Người, bằng những 
lời  tán dương xứng hợp, và mới  có thể mời  người 
khác chia sẻ ước nguyện và ý hướng của mình khi nói 
: Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán 
tụng danh Người. 

Quả  thật,  ai  biết  Thiên  Chúa  mà  lại  chểnh  mảng, 
không làm hết sức để ngợi khen Người, để làm cho 
danh thánh Người vinh hiển thì sẽ bị coi là người nhỏ 
nhất trong Nước Trời. Danh Người được gọi là thánh, 
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bởi vì Người có quyền năng vô song và do đó, Người 
vượt trên mọi loài thụ tạo và tách biệt hẳn với nhân 
loại Người đã dựng nên. 
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người 
vì Người nhớ lại lòng thương xót. 

Gọi Ítraen là tôi tớ của Chúa thật là đẹp, bởi vì Ítraen 
đã  được Người đoái  thương cứu độ,  nhờ biết  tuân 
phục và sống khiêm nhường, như ngôn sứ Hôsê nói : 
Khi Ítraen còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó. 

Ai khinh thường không chịu sống khiêm tốn thì vừa 
không thể được cứu độ vừa không có thể cùng với 
ngôn sứ nói : Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây 
Chúa hằng nâng đỡ. Vậy ai tự hạ coi mình như em 
nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 
Như Chúa đã hứa cùng cha ông chúng ta, 
Người nhớ lại lòng thương xót 
dành cho tổ phụ Ápraham 
và cho con cháu đến muôn đời. 

Đây không có ý nói về dòng dõi huyết thống của tổ 
phụ Ápraham, nhưng là dòng dõi tinh thần, nghĩa là 
không  phải  những  người  sinh  ra  bởi  huyết  thống, 
nhưng là những người dõi bước theo đức tin của tổ 
phụ,  dù họ có chịu  phép cắt  bì  hay không.  Bởi  vì 



MỤC LỤC

trước khi cắt bì, tổ phụ đã tin, và nhờ đã tin mà được 
kể là công chính. 

Vì vậy, việc Đấng Cứu Thế đến, được hứa cho tổ phụ 
Ápraham và cho con cháu đến muôn đời, nghĩa là cho 
những người con của lời hứa. Có lời chép về những 
người ấy rằng : Nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì 
anh em là dòng dõi tổ phụ Ápraham, là những người 
thừa kế, chiếu theo lời hứa. 

Quả là thích hợp việc Chúa và ông Gioan chào đời 
được hai bà mẹ tiên báo. Như vậy, cũng như tội lỗi 
bắt đầu từ người đàn bà, thì ơn phúc cũng bắt đầu từ 
những người đàn bà, đồng thời sự sống đã mất đi, vì 
sự sa ngã của một người đàn bà, nay được hoàn lại 
cho thế giới, nhờ hai người đàn bà đang cùng nhau ca 
hát.
 
Xướng đáp Lc 1,48.50
X Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
* Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao 
cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn.
Đ Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai 
kính sợ Người. *
 
Lời nguyện 
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Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi 
chết, nhưng đã thương sai Con Một giáng trần cứu họ. 
Xin cho những ai  đến thờ lạy  Chúa Hài  Nhi  cũng 
được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh 
nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần 
đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 23 - 12
Bài đọc 1 Is 51,111

Ơn cứu độ được hứa ban cho con cái Ítraen
Sự phong phú của dân thuộc giao ước mới vượt xa sự  
phong phú của chính tổ phụ Ápraham, cha của một  
số đông đảo các dân tộc. Ước chi uiễn ánh cứu độ  
này làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta tiếng kêu  
nồng  nàn  hưởng  về  ngày  Thiên  Chúa  hoàn  tất  kế  
hoạch cứu độ : Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến !
 
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
1 Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm Đức 
Chúa, hãy nghe Ta ! Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá : 
từ tảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra ; hãy đưa 
mắt nhìn vào hầm đá : từ hầm đá này, các ngươi đã 
được lấy ra.

2  Hãy  ngước  mắt  nhìn  tổ  phụ  Ápraham  và  Xara, 
người  đã  sinh  ra  các  ngươi  ;  vì  khi  được  Ta  gọi, 
Ápraham chỉ  có một  mình,  nhưng Ta đã ban phúc 
lành cho nó, và cho nó trở nên đông đảo.

3 Đúng vậy, Đức Chúa an ủi Xion, an ủi những nơi 
hoang tàn của nó, làm cho hoang địa nên như vườn 
Êđen, cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của Đức 



MỤC LỤC

Chúa. Tại Xion sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ, vang 
lời cảm tạ và khúc vịnh ca.

4 Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta ! Hỡi nước Ta, 
hãy lắng tai  nghe Ta !  Vì  luật  pháp sẽ  do Ta ban 
truyền, và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh 
sáng muôn dân.

5 Đức công chính của Ta đã gần kề, ơn cứu độ của Ta 
sắp  xuất  hiện,  cánh  tay  Ta  sẽ  lãnh  đạo  muôn  dân 
muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta và mong 
chờ Ta ra tay hành động.

6 Hãy ngước mắt lên trời,  rồi cúi nhìn xuống đất : 
Này, trời sẽ tan ra như làn khói, đất sẽ rách tươm như 
manh áo cũ,  và  dân cư trên  đó sẽ  chết  như ruồi  ; 
nhưng ơn cứu độ của Ta sẽ trường tồn vạn kỷ và đức 
công chính của Ta sẽ không suy suyển bao giờ.

7  Hãy  nghe  Ta,  hỡi  những  ai  biết  sống  đời  công 
chính, hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta, đừng 
sợ chi miệng đời nhạo báng, chớ vì lời sỉ nhục của ai 
mà khiếp đảm.
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8 Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn, như tấm vải len 
bị rận cắn ; còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn 
mãi mãi và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu.

9 Xin thức dậy, xin Ngài thức dậy đi, lạy Đức Chúa., 
xin vung mạnh cánh tay của Ngài ! Xin thức dậy như 
những thời trước, như những ngày xưa. Chẳng phải 
chính Ngài đã phanh thây thuỷ thần Raháp, đã xé xác 
thuồng luồng đó sao ?

10 Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển cả, tát cạn 
nước đại  dương,  vạch dưới  lòng biển sâu một  con 
đường cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua 
đó sao ?

11 Vâng, những người được Đức Chúa giải thoát sẽ 
trở về, họ sẽ tiến đến Xion giữa tiếng hò reo, mặt rạng 
rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, 
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
 
Xướng đáp X. Is 51,4.5 ; 35,10
X Hỡi dân tộc của Ta, hãy chăm chú nghe Ta. Hỡi chi 
tộc của Ta, hãy lắng tai nghe Ta.
* Đấng Công Chính của Ta đã gần kề, Đấng Cứu Độ 
của Ta sắp xuất hiện.
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Đ Giờ đây những người được Đức Chúa giải thoát sẽ 
trở về, vừa tiến đến Xion, vừa ca hát. *
 
Bài đọc 2 
Biểu lộ mầu nhiệm được giấu kín
 
Trích khảo luận Chống lạc  thuyết Noêtô của thánh 
Hipôlytô, linh mục.
Anh em thân mến, chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, 
Đấng chúng ta nhận biết, không do bất cứ một nguồn 
mạch nào ngoài Kinh Thánh. Vì thế, chúng ta hãy tìm 
hiểu tất cả những gì Kinh Thánh rao giảng và nhìn 
nhận hết mọi điều Kinh Thánh truyền dạy. Chúa Cha 
muốn được chúng ta tin thế nào, chúng ta hãy tin như 
thế.  Chúa Cha muốn Chúa Con được tôn vinh  thế 
nào, chúng ta hãy tôn vinh như vậy. Và Chúa Cha 
muốn  Chúa  Thánh  Thần  được  ban  tặng  thế  nào, 
chúng ta hãy đón nhận như thế ! Chúng ta đừng theo 
ý  muốn,  cảm  nghĩ  và  sức  lực  riêng,  mà  tìm  hiểu 
những gì  Thiên Chúa ban cho,  nhưng chính  Thiên 
Chúa muốn dùng Kinh Thánh mà dạy dỗ chúng ta thế 
nào, chúng ta hãy hiểu như vậy. 

Thiên Chúa là Đấng duy nhất đã có từ trước muôn 
đời, không có gì đồng thời với Người, chính Người 
đã muốn tạo thành thế giới. Người nghĩ, Người muốn, 
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Người phán là thế giới được tạo thành. Ngay lập tức, 
thế giới hiện hữu như Người muốn và Người đã làm 
cho nó nên hoàn hảo theo ý muốn của Người. Chỉ cần 
chúng ta biết điều này là không có gì đồng thời với 
Thiên Chúa. Ngoài Người ra, trước kia chẳng có gì. 
Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có nhiều ưu phẩm. Vì 
Người không hiện hữu mà không có trí tuệ và khôn 
ngoan, quyền năng và kế hoạch. Tất cả ở nơi Người, 
và Người là tất cả. Khi Người muốn và theo cách thế 
Người muốn, Người đã bày tỏ Lời của Người,  vào 
thời gian do chính Người ấn định, chính nhờ Lời ấy 
mà muôn vật được tao thành. 

Lời ấy, Người đã có nơi mình. Lời vốn dĩ vô hình, 
nhưng vì thế giới thọ tạo, Người đã làm cho nên hữu 
hình.Trước hết, Người sai phái Lời như thốt ra tiếng 
nói, sinh ra như ánh sáng phát xuất từ ánh sáng. Lời là 
trí thông minh của Người, được Người sai đi làm Đức 
Chúa của tạo vật. Trí thông minh này, ban đầu chỉ có 
mình Người thấy được mà thôi, còn thế giới thọ tạo 
thì không thấy, nhưng Người đã làm cho thấy được, 
để khi thế giới thọ tạo thấy xuất hiện thì được cứu độ. 
Đó chính là trí thông minh của Thiên Chúa, trí thông 
minh đã đi vào trần gian, đã tỏ ra mình là tôi trung 
của Thiên Chúa, đúng như lời Kinh Thánh : Mọi sự 
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nhờ Ngôi Lời mà có, còn chính Ngôi Lời thì phát xuất 
từ Chúa Cha. 

Chúa Cha đã ban lề luật và các ngôn sứ. Và khi ban 
như thế, Người dùng Thánh Thần bắt họ nói, để một 
khi được sức mạnh của Chúa Cha linh hứng, các ngài 
loan báo quyết định và ý muốn của Người. 

Vậy Ngôi Lời đã xuất hiện như thánh Gioan nói. Quả 
thật, Người thâu tóm tất cả những gì các ngôn sứ đã 
nói khi minh chứng rằng chính Người là Ngôi Lời, 
nhờ Người vạn vật được tạo thành. Lúc khởi đầu vẫn 
có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng hướng về Thiên Chúa và 
Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật 
được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì 
được tạo thành. Sau đó, thánh Gioan lại nói : Thế gian 
đã  nhờ  Người  mà  có,  nhưng  lại  không  nhận  biết 
Người.  Người  đã  đến  nhà  mình  nhưng  người  nhà 
chẳng chịu đón tiếp.
 
Xướng đáp Is 9,5.6 ; Lc 1,32 ; Ga 1,4
X Một trẻ thơ sẽ chào đời, danh hiệu Người là Thiên 
Chúa dũng mãnh.
* Chính Người sẽ ngự trên ngai vàng vua Đavít tổ 
tiên  Người,  sẽ  nắm  quyền  thống  trị,  sẽ  gánh  vác 
quyền bính trên vai.
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Đ Nơi Người có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho 
nhân loại. *
 
Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp 
mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi 
Lời  đã  không  quản  mặc  lấy  xác  phàm trong  lòng 
Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng con, thì xin Người 
cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng 
Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống 
và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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Ngày 24 - 12
Bài đọc 1 Is 51,17  52,2.710

Giêrusalem được nghe loan báo Tin Mừng
 
Chúa dùng ngôn sứ của Người để đánh thức chúng ta  
dậy mà nghe Người trả lời. Ơn cứu độ đến đây rồi.  
Ta hãy trở nên những người tôi tớ thức tỉnh để đón  
nhận và hãy ra khỏi một thế giới đang suy vi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 
57  17  Thức  dậy,  thức  dậy  đi,  đứng  lên  nào, 
Giêrusalem hỡi ! Từ tay Đức Chúa, ngươi đã nhận, đã 
uống chén lôi đình, ngươi đã cạn chén nồng choáng 
váng.

18 Trong số con cái nó đã sinh ra, chẳng đứa nào dắt 
nó ;  trong số con cái  nó đã sinh thành dưỡng dục, 
không đứa nào cầm tay nó.

19 Ngươi đã lâm cảnh hoạ vô đơn chí, nhưng nào có 
ai đã cảm thương ? Tan hoang và điêu tàn, đói khổ và 
gươm giáo : nào có ai an ủi ?

20 Con cái ngươi bất tỉnh hôn mê, nằm đầu đường xó 
chợ như sơn dương mắc bẫy ; chúng ngất ngư vì cơn 
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lôi đình của Đức Chúa, vì lời đe doạ của Thiên Chúa 
ngươi thờ.

21 Vậy hãy nghe đây, hỡi người khốn khổ, hỡi kẻ say 
li bì mà không phải là say rượu.

22 Đây là lời Chúa Thượng của ngươi, lời Đức Chúa 
và  Thiên  Chúa  của  ngươi,  Đấng  biện  hộ  cho  dân 
Người,  Người phán như sau :  Này Ta cất  khỏi tay 
ngươi chén nồng choáng váng ; chén lôi đình của Ta, 
ngươi sẽ không còn phải uống nữa.

23 Chén lôi đình đó, Ta sẽ đặt vào tay những kẻ đã 
hành hạ ngươi,  những kẻ đã nói với ngươi :  "Nằm 
xuống cho chúng tao bước qua !"  và ngươi quả đã 
phải đưa lưng làm nền đất, làm đường đi cho kẻ qua 
người lại.

52 1 Hỡi Xion, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương 
sức mạnh ! Hỡi thành thánh Giêrusalem, hãy mặc lễ 
phục huy hoàng ! Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như 
người ô uế sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.2 
Hỡi Giêrusalem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên ! Nào 
thiếu nữ Xion bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc 
cổ !
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7 Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin 
mừng,  công bố bình an,  người loan tin hạnh phúc, 
công bố ơn cứu độ và nói  với  Xion rằng :  "Thiên 
Chúa ngươi là Vua hiển trị."

8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất 
tiếng reo hò vang dậy ; họ sẽ được thấy tận mắt Đức 
Chúa đang trở về Xion.

9 Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh 
bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và 
cứu chuộc Giêrusalem.

10 Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay 
thần thánh của Người :  ơn cứu độ của Thiên Chúa 
chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
 
Xướng đáp x. Xh 19,10.11 ;Đnl 7,15 ; Đn 9,24
X Chúa phán : Hỡi con cái Ítraen, hãy giữ mình sao 
cho thánh thiện, vì ngày mai Đức Chúa sẽ ngự xuống.
* Người sẽ đẩy xa anh em mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Đ Nội ngày mai, tội ác trên mặt đất này sẽ được tẩy 
xoá, và Đấng cứu độ gian trần sẽ ngự đến với chúng 
ta. *
 
Bài đọc 2 
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Chân lý mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự 
trời cao
 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Hỡi con người, thức dậy đi : vì bạn, Thiên Chúa đã 
làm người. Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ ! Từ 
chốn tử vong, chỗi dậy đi nào ! Đức Kitô sẽ chiếu 
sáng bạn. Tôi xin lặp lại : vì bạn, Thiên Chúa đã làm 
người. 

Bạn sẽ phải chết muôn đời, nếu Người không sinh ra 
trong thời gian. Bạn sẽ không bao giờ được giải thoát 
khỏi xác thịt tội lỗi, nếu Người đã không chấp nhận 
mang xác thịt tội lỗi giống như bạn. Bạn sẽ phải khốn 
nạn mãi  mãi  nếu Người  không tỏ lòng thương xót 
bạn. Bạn sẽ chẳng tìm lại được sự sống, nếu Người đã 
chẳng  chết  như  bạn.  Bạn  sẽ  ngã  quỵ,  nếu  Người 
chẳng đỡ nâng. Bạn đã phải tiêu vong, nếu như Người 
không đến. 

Chúng ta hãy hoan hỉ đón mừng Đấng cứu độ và giải 
thoát chúng ta đang đến. Chúng ta hãy mừng ngày lễ, 
ngày mà ánh sáng vĩ đại và vĩnh cửu phát xuất từ ánh 
sáng vĩ đại và vĩnh cửu đến chiếu sáng ngày vắn vỏi 
với mau qua của chúng ta. 
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Chính Người đã làm cho chúng ta nên công chính, đã 
thánh  hoá  và  giải  thoát  chúng  ta,  hợp  như  lời  đã 
chép : Ai tự hào, thì hãy tự hào vì Chúa. 

Chân lý mọc lên từ đất thấp : Chúa Kitô đã nói : Ta là 
Chân Lý sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. Và Công lý từ 
trời cao nhìn xuống : bởi vì khi tin vào Đấng đã giáng 
sinh, con người được nên công chính, không phải bởi 
sức riêng mình, nhưng bởi Thiên Chúa. 

Chân lý mọc lên từ đất thấp : bởi vì Ngôi Lời đã làm 
người. Và công lý nhìn xuống từ trời cao : vì mọi ân 
huệ tốt lành, mọi phúc lộc hoàn hảo đều từ trời cao 
ban xuống. 

Chân lý mọc lên từ đất thấp : Thân xác được sinh ra 
từ Đức Maria. Và công lý nhìn xuống từ trời cao : bởi 
vì chẳng có ai có thể nhận được gì mà không do Trời 
ban. 

Vì chúng ta được nên công chính nhờ đức tin, nên giờ 
đây chúng ta được sống hoà hợp với Thiên Chúa, vì 
hoà bình công lý đã giao duyên, nhờ Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta : bởi vì : Chân lý mọc lên từ đất thấp 
Người dã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân phúc của 
Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng 
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ta lại còn tự hào vì được trông đợi hưởng vinh quang 
của  Thiên  Chúa.  Thánh  Phaolô  không  nói  :  vinh 
quang của chúng ta, nhưng nói vinh quang của Thiên 
Chúa : bởi vì công lý không phát xuất từ chúng ta, 
nhưng từ trời cao nhìn xuống. Thế nên, ai tự hào thì 
đừng tự hào vì mình, nhưng hãy tự hào vì Chúa. 

Bởi đó, các thiên thần lên tiếng hát mừng Chúa sinh 
ra do Đức Trinh Nữ : Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 

Bình an dưới thế bởi đâu, nếu không phải bởi chân lý 
mọc lên từ đất thấp, nghĩa là Đức Kitô sinh ra bởi xác 
phàm ? Chính Người là bình an của chúng ta, Người 
đã liên kết đôi bên nên một để chúng ta nên những 
người thiện tâm, liên kết mật thiết với nhau bằng mối 
dây hiệp nhất. 

Bởi vậy chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ vì ân sủng 
này, để lời chứng của lương tâm làm cho chúng ta 
được vinh quang ; chúng ta được vinh quang không 
phải ở nơi mình, nhưng nơi Chúa. Vì thế có lời rằng : 
Ngài là vinh quang của con, là Đấng cho con được 
ngẩng đầu bất khuất. Liệu Thiên Chúa có giãi sáng 
trên chúng ta bằng một ân sủng nào lớn hơn ân sủng 
này : là làm cho Con Một của Người nên một con 
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người, để ngược lại, làm cho con người nên con của 
Thiên Chúa chăng ? 
Hãy tìm coi đâu là công phúc, hãy tìm coi đâu là lý 
do, hãy tìm coi đâu là công lý và hãy xem bạn có thấy 
gì khác ngoài ân sủng.
 
Xướng đáp Is 11,1.5.2 
X Từ gốc tổ Giesê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ 
ấy sẽ mọc lên một mầm non. 
* Đai thắt lưng Người là đức công chính, giải buộc 
bên sườn là đức tín thành. 
Đ Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên Người, thần khí 
khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng 
mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. *
 
Lời nguyện 
Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến chứ đừng trì hoãn nữa ! 
Xin ngự đến nâng đỡ ủi an những ai đặt hết tin tưởng 
vào tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị 
cùng  Thiên  Chúa  Cha,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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LỄ GIÁNG SINH
 

Bài đọc 1 Is 11,1-10

Gốc Giexê 
Sẽ đến ngày Đức Mêsia, Con vua Đavít xuất hiện –  

Thần Khí ĐỨC CHÚA ngự trên Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ 
cội  rễ  ấy,  sẽ  mọc  lên  một  mầm  non.
2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này : thần 
khí  khôn  ngoan  và  minh  mẫn,  thần  khí  mưu 
lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính 
sợ ĐỨC CHÚA.

3  Lòng  kính  sợ  ĐỨC  CHÚA  làm  cho  Người 
hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ 
bên ngoài,  cũng không phán quyết theo lời kẻ 
khác nói,
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4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé 
miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong 
xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, 
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai  thắt  ngang lưng là đức công chính,  giải 
buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê 
nhỏ.  Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với 
nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái,  con của chúng 
nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.
8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, 
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp 
núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ 
tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng 
biển.
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10 Đến ngày đó, cội rễ Giesê sẽ đứng lên làm cờ 
hiệu  cho  các  dân.  Các  dân  tộc  sẽ  tìm  kiếm 
Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. 
11 Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ trở lại giơ tay 
ra một lần nữa, để chuộc lấy phần sống sót của 
dân Người, phần sống sót ở Asua và Aicập, ở 
Patrốt và Cút, ở Êlam và Sina, ở Khamát và các 
hải đảo. 

Xướng đáp
 
X Ngày hôm nay, từ lòng Đức Trinh Nữ, Vua 
trời sinh xuống cõi trần gian, hầu dẫn đưa con 
người  hư  hỏng  vào  hưởng  phúc  quê  trời.
* Mừng vui lên, hỡi các đạo binh thiên sứ, này 
Thiên  Chúa  đã  ban  cho  nhân  loại  ơn  cứu  độ 
muôn đời.

Đ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới 
thế cho loài người Chúa thương. *
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Bài đọc 2
Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của 
mình
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng sinh, 
chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta không được 
phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. 
Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái 
chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được 
sống đời đời. 

Không ai  bị  gạt  ra khỏi niềm hân hoan đó,  vì 
mọi người đều có chung một lý do để vui mừng. 
Chúa chúng ta  là  Đấng huỷ diệt  tội  lỗi  và sự 
chết, vì Người không thấy ai vượt qua được tình 
trạng này, nên đã đến để giải  cứu mọi người. 
Thánh nhân hãy vui mừng vì ngày khải hoàn đã 
gần tới. Tội nhân được hân hoan vì được mời gọi 
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đón  nhận  ơn  tha  thứ.  Người  ngoại  giáo  hãy 
phấn khởi vì được mời gọi đến hưởng sự sống. 
Thực vậy, khi thời gian tới hồi viên mãn đúng 
như  kế  hoạch  cao  sâu  mầu  nhiệm  của  Thiên 
Chúa, Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài 
người,  để  con  người  được giao  hoà  với  Đấng 
Tạo Hoá ; như thế, ma quỷ là kẻ gây ra sự chết, 
sẽ bị đánh bại do chính bản tính mà nó đã thắng. 

Khi Chúa sinh ra, các thiên thần nhảy mừng và 
ca hát :  Vinh danh Thiên Chúa trên trời ; lại loan 
báo : Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 
Quả thế,  các vị  ấy nhìn thấy Giêrusalem thiên 
quốc được thành hình với đủ dân tộc trần gian. 
Trước  công  trình  kỳ  diệu  của  tình  yêu  Thiên 
Chúa, các thiên thần cao sang còn hân hoan vui 
mừng, thì loài người hèn hạ phải vui mừng biết 
bao nhiêu. 

Vì vậy, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn 
Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa 
Thánh Thần Do lòng thương xót vô tận, Thiên 
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Chúa Cha đã yêu mến, đã thương xót chúng ta ; 
dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người đã cho chúng  
ta được cùng sống với Đức Kitô, để trong Đức Kitô, 
chúng ta trở nên một tạo vật mới, một công trình 
mới.  
Bởi thế, chúng ta hãy cởi bỏ con người cũ với 
những hành vi của nó ; khi đã được tham dự vào 
mầu nhiệm giáng sinh của Đức Kitô,  chúng ta 
hãy từ bỏ lối sống theo xác thịt.
 
Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của 
bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính 
Thiên Chúa, đừng để mình bị thoái hoá qua việc 
trở lại với nếp sống bất xứng đã qua. Bạn hãy 
nhớ ai là đầu của bạn, và bạn là chi thể của thân 
mình nào.  Hãy  nhớ  rằng  bạn  được  cứu thoát 
khỏi quyền lực tối tăm, và được đưa vào trong 
ánh sáng và Nước Thiên Chúa. 

Nhờ bí tích thánh tẩy, bạn đã trở nên đền thờ 
của Chúa Thánh Thần.  Bạn đừng xua đuổi  vị 
khách quý trọng như thế do những hành động 
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xấu xa của bạn, đừng để mình lại rơi vào ách nô 
lệ ma quỷ, vì giá chuộc bạn là chính Máu Đức 
Kitô.

Xướng đáp

X Hôm nay từ trời cao, Thiên Chúa ban tặng cho 
chúng ta bình an đích thực.
• Hôm nay từ trời cao, mật ngọt chảy tuôn 
khắp cùng thế giới.

Đ Hôm  nay  đã  bừng  lên  ơn  Chúa  ban  tặng, 
nhằm cứu chuộc và đổi mới chúng ta, đó là ơn 
bao thế hệ xa xưa từng mong đợi, ơn đem lại cho 
người thế hạnh phúc muôn đời. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
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Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ 
diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách 
kỳ diệu hơn nữa ; xin ban cho chúng con được 
chia sẻ chức vị  làm con Chúa với Ðức Kitô là 
Ðấng  đã  chia  sẻ  kiếp  người  với  chúng  con. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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Ngày 26 – 12 Thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi

Lễ kính 
Thánh Têphanô là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh  
sách  bảy  phó  tế,  những  người  giúp  các  Tông  Đồ  
trong những công việc vật chất. Người cũng tham  
gia  công  tác  loan  báo  Tin  Mừng  và  chết  ở  
Giêrusalem, để lại gương mẫu cho những ai muốn  
trở  thành  nhân  chứng  cho  Chúa  Kitô  phục  sinh,  
muốn noi gương cuộc thương khó của Chúa. 
 
Bài đọc 1 Cv 6,8 – 7,2a,44-59
Cuộc tử đạo của thánh Têphanô 
 
Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 
6 8 Ông Têphanô được đầy ân sủng và quyền 
năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao 
trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường 
gọi  là  hội  đường  của  nhóm  nô  lệ  được  giải 
phóng, gốc Kyrênê và Alêxanria, cùng với một 
số  người  gốc  Kilikia  và  Axia,  đứng  lên  tranh 
luận với ông Têphanô. 10 Nhưng họ không địch 
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nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho 
ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên 
rằng : "Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc 
phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa." 12 Họ sách 
động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi  ập 
đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 
Họ đưa mấy người  chứng gian ra  khai  rằng : 
"Tên này không ngừng nói những lời phạm đến 
Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe 
hắn nói rằng Giêsu người Nadarét sẽ phá huỷ 
nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môsê 
đã truyền lại cho chúng ta." 15 Toàn thể cử toạ 
trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông 
Têphanô,  và  họ  thấy  mặt  ông  giống  như  mặt 
thiên sứ. 
 
7, 1 Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Têphanô : "Có 
đúng như vậy không ? " 2a Ông đáp : "Thưa quý 
vị là những bậc cha anh, xin nghe tôi đây : 44 
"Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có Lều 
chứng ước,  như Đấng  phán với  ông  Môsê  đã 
truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. 45 
Lều ấy, cha ông chúng ta đã kế thừa, và đã cùng 



MỤC LỤC

với ông Giôsuê, đem vào đất chiếm được của các 
dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt 
các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đavít. 46 
Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được 
tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Giacóp. 47 
Nhưng  chính  vua  Salômôn  mới  xây  nhà  cho 
Người.  48  Tuy  nhiên,  Đấng  Tối  Cao  không  ở 
trong những ngôi nhà do tay người phàm làm 
ra, như lời ngôn sứ đã nói : 
 
49 Chúa phán : Trời là ngai của Ta, còn đất là bệ 
dưới chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào, 
và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi 
50 Chẳng phải chính tay Ta đã làm nên mọi sự 
ấy sao ? 

51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và 
tai  không  cắt  bì,  các  ông  luôn  luôn  chống  lại 
Thánh Thần.  Cha ông các ông thế nào,  thì  các 
ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các 
ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo 
Đấng Công Chính sẽ đến ; còn các ông, nay đã 
trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. 
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53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật 
do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân 
giữ." 
 
54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, 
và họ nghiến răng căm thù ông Têphanô. 
55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn 
trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức 
Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói : 
"Kìa,  tôi  thấy trời  mở ra,  và Con Người đứng 
bên hữu Thiên Chúa." 57 Họ liền kêu lớn tiếng, 
bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra 
ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo 
mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô. 59 
Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin 
rằng : "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." 
 
Xướng đáp 
X Khi  người  tôi  tớ  Chúa là  thánh Têphanô bị 
người Dothái ném đá, thánh nhân thấy trời rộng 
mở, người đã thấy và đã đi vào. 
* Hạnh phúc thay ai được trời rộng mở đón tiếp.
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Đ Khi đá rơi như mưa làm thánh nhân quỵ ngã, 
một luồng ánh sáng xuyên qua các tầng mây đến 
chiếu toả trên người. * 
 
Bài đọc 2 
Lấy đức ái làm vũ khí 
 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Phungienxiô,  giám 
mục Rútpê.
Hôm qua, chúng ta vừa mừng Vua vĩnh cửu của 
chúng  ta  sinh  ra  trong  thời  gian.  Hôm  nay, 
chúng  ta  mừng  một  chiến  sĩ  của  Người  vinh 
thắng khải  hoàn sau khi  trải  qua cuộc thương 
khó. 

Thật vậy, hôm qua Vua của chúng ta, mặc lấy 
xác phàm, ra khỏi cung lòng Trinh Nữ, đã đoái 
thương  viếng  thăm  trần  gian.  Hôm  nay,  một 
chiến sĩ ra khỏi lều thân xác, được lên trời thật 
vinh hiển cao sang. 
 
Vua chúng ta là Đấng cao cả,  mà vì chúng ta, 
Người đã đến một cách khiêm tốn. Người không 
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thể đến với hai bàn tay không. Người đã đem 
đến  cho  các  chiến  sĩ  của  Người  một  hồng  ân 
trọng đại. Nhờ hồng ân đó, không những Người 
làm cho họ nên giàu sang sung túc, nhưng còn 
làm cho họ nên mạnh mẽ để bách chiến bách 
thắng. Vì Người đã đem đến cho họ hồng ân đức 
ái, hồng ân này sẽ giúp con người được thông 
phần bản tính Thiên Chúa. 

Vậy điều gì  Người  đã  đem đến thì  Người  đã 
phân phát, nhưng không vì thế mà Người nghèo 
đi. Trái lại, Người vừa làm cho tình trạng nghèo 
khó  của  các  tín  hữu nên  giàu  có  một  cách  lạ 
lùng, trong khi Người vẫn giữ cho các kho tàng 
của  Người  đầy  tràn  luôn  luôn,  không  hề  suy 
giảm. 
 
Như thế, đức ái đã đưa Đức Kitô từ trời xuống 
đất,  thì  cũng  chính  đức  ái  đã  nâng  thánh 
Têphanô từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi 
Đức  Vua,  thì  cũng chính đức  ái  tiếp  tục  rạng 
ngời nơi người chiến sĩ. 
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Vậy để xứng đáng đón nhận triều thiên  như ý 
nghĩa tên của người , thánh Têphanô đã lấy đức 
ái làm khí giới, và ở đâu người cũng chiến thắng 
nhờ chính khí giới ấy. Vì yêu mến Thiên Chúa, 
thánh nhân không lùi bước trước những người 
Dothái  hành  hạ  người.  Vì  yêu  mến tha  nhân, 
người  đã  cầu  nguyện  cho  những  kẻ  ném  đá 
người. Vì yêu mến, người tranh luận với những 
kẻ lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. Vì yêu 
mến, người cầu nguyện cho những kẻ ném đá 
người để họ khỏi bị phạt. 
 
Tin tưởng vào sức mạnh của đức ái,  người đã 
thắng ông Saolô  hung bạo.  Ở dưới  đất,  thánh 
Têphanô bị  ông Saolô  bách hại  thì  nay ở  trên 
trời, người lại có ông Saolô là bạn chung phần 
hạnh  phúc.  Những  con  người  mà  trước  kia 
người  đã  dùng  lời  răn  đe  để  cảm hoá  nhưng 
không  được,  thì  nay  người  muốn  chinh  phục 
nhờ  lời  cầu  nguyện  phát  xuất  từ  lòng  bác  ái 
thánh thiện và kiên trì. 
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Và giờ đây, thánh Phaolô và thánh Têphanô vui 
mừng, cùng thánh Têphanô hưởng vinh quang 
sáng láng của Chúa Kitô, cùng thánh Têphanô 
hoan hỷ, cùng thánh Têphanô cai trị. Nơi thánh 
Têphanô đã đi tới trước vì bị thánh Phaolô ném 
đá chết,  thì  thánh Phaolô cũng theo được đến 
đó,  nhờ  có  những  lời  cầu  nguyện  của  thánh 
Têphanô trợ giúp. 

Anh em thân mến, đây là cuộc sống thật trong 
đó thánh Phaolô không còn hổ thẹn vì đã giết 
thánh Têphanô, nhưng thánh Têphanô thì lại vui 
mừng vì thánh Phaolô được chung phần hạnh 
phúc, bởi vì chính đức ái đem lại sự niềm vui 
cho  cả  hai.  Lòng  mến  của  thánh  Têphanô  đã 
thắng được sự bạo tàn của  người  Dothái,  còn 
lòng  mến  nơi  thánh  Phaolô  đã  che  phủ  được 
muôn  vàn  tội  lỗi.  Nhờ  lòng  mến,  cả  hai  đều 
đáng được hưởng Nước Trời. 
 
Vậy lòng mến là nguồn mạch và căn nguyên của 
mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là 
đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong lòng mến 



MỤC LỤC

sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hãi. Lòng 
mến hướng dẫn,  lòng mến che chở,  lòng mến 
dẫn tới đích. 

Anh em thân mến,  Đức Kitô đã dựng nên cái 
thang đức mến, nhờ đó bất cứ người Kitô hữu 
nào cũng có thể lên tới trời. Vì thế anh em hãy 
can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyền, hãy thực 
thi đức mến với nhau, và hãy cùng tiến lên trời 
nhờ tăng trưởng trong lòng mến. 
 
Xướng đáp 
X Hôm qua Chúa sinh xuống trần gian, để thánh 
Têphanô được sinh ra trên trời.
* Thiên Chúa đã đi vào trần thế, để con người 
được lên chốn trời cao.
Đ Vua chúng ta mặc lấy xác phàm trong lòng 
Trinh Nữ, ngày hôm qua ngự đến viếng thăm 
nhân trần. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
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Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
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Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 

 
Lời nguyện 
Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đã 
biết  cầu nguyện cho  những kẻ  bách  hại  mình 
như Chúa Kitô  dạy.  Hôm nay  mừng kỷ niệm 
thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con 
nài  xin  Chúa  ban  ơn  để  chúng  con  hằng  noi 
gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả 
địch thù. Chúng con cầu xin...
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Ngày 27 – 12 Thánh Gioan, tông đồ, tác giả 
sách Tin Mừng

Lễ kính 
Thánh Gioan là người đã được sống thân mật với  
Chúa Kitô. Thánh nhân đã gặp gỡ Chúa Giêsu bên bờ  
sông Giođan, được diễm phúc làm nhân chứng khi  
Chúa  hiển  dung  trên  núi  và  hấp  hối  trong  vườn  
Ghếtsêmani.  Sáng ngày phục sinh,  thánh Gioan là  
người  đầu  tiên  đã  tin.  Thánh  nhân  đã  truyền  lại  
chứng  từ  sáng  ngời  ấy  trong  các  tác  phẩm  của  
Người. 
 
Bài đọc 1 (1 Ga 1,1 – 2,3)
Lời sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa 
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.
1  1  Điều  vẫn  có  ngay  từ  lúc  khởi  đầu,  điều 
chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận 
mắt,  điều  chúng  tôi  đã  chiêm ngưỡng,  và  tay 
chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. 
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2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã 
thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh 
em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về 
Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. 

3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi 
loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em 
cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng 
tôi  thì  hiệp  thông  với  Chúa  Cha  và  với  Đức 
Giêsu Kitô, Con của Người. 

4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui 
của chúng ta được nên trọn vẹn. 
 
5 Đây là  lời  loan báo của Đức Giêsu Kitô  mà 
chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho 
anh em : Thiên Chúa là ánh sáng ; nơi Người, 
không có một chút bóng tối nào. 

6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với 
Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói 
dối và không hành động theo sự thật. 
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7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng 
như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì 
chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức 
Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch 
hết mọi tội lỗi. 
8  Nếu chúng ta  nói  là  chúng ta  không có tội, 
chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở 
trong chúng ta. 
9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là 
Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho 
chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều 
bất chính.
 
10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm 
tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời 
của Người không ở trong chúng ta. 

2 1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của 
tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh 
em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì 
chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa 
Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. 



MỤC LỤC

2 Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi 
chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, 
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. 
3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng 
chúng ta biết Thiên Chúa : là chúng ta tuân giữ 
các điều răn của Người.
 
Xướng đáp 1 Ga 1,2.4 ; Ga 20,31
X Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời 
đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay 
đã xuất  hiện cho chúng tôi  thấy.  Những điều 
này, chúng tôi viết ra.
* Để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
Đ Những điều đã được chép ở đây là để anh em 
tin  rằng  Đức  Giêsu  là  Đấng  Kitô,  Con  Thiên 
Chúa. Và để anh em tin mà được sự sống nhờ 
danh Người và *
 
Bài đọc 2
Chính sự sống đang xuất hiện trong thân xác 
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Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về 
thư thứ nhất của thánh Gioan.
Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi 
đã được nghe, điều mắt chúng tôi đã được nhìn 
thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi 
đã được chạm đến, đó là lời sự sống. Làm sao có 
thể có người được tận tay chạm đến Ngôi Lời, 
nếu không phải vì Ngôi Lời đã làm người và ở 
giữa chúng ta ? 

Vậy Ngôi Lời đã bắt đầu làm người trong lòng 
Đức Trinh Nữ Maria.  Chúng ta có thể tận tay 
chạm đến. Nhưng không phải lúc đó Ngôi Lời 
mới bắt đầu hiện hữu, bởi vì Người vẫn có ngay 
từ lúc khởi đầu như thánh Gioan đã nói. Anh em 
hãy  xem  thư  của  thánh  nhân  xác  nhận  điều 
người đã viết trong Tin Mừng anh em đã nghe. 
Lúc khởi  đầu,  vẫn có Ngôi  Lời.  Ngôi  Lời  vẫn 
hướng về Thiên Chúa. 

 
Có lẽ sẽ có người cho rằng nói về Ngôi Lời ban 
sự sống như trên chỉ là một cách nói nào đó về 
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Đức Kitô, chứ không phải nói về chính thân thể 
Đức Kitô mà tay người ta có thể chạm đến. Anh 
em hãy đọc tiếp : Chính sự sống đã xuất hiện. 
Vậy thì Đức Kitô là Ngôi Lời ban sự sống. 

Và sự sống ấy đã xuất hiện như thế nào ? Tuy sự 
sống ấy vẫn có từ lúc khởi đầu, nhưng không 
xuất hiện cho con người :  sự sống ấy chỉ xuất 
hiện cho các thiên thần để các ngài xem thấy và 
sử  dụng  lương  thực  nuôi  sống.  Nhưng  Kinh 
Thánh đã nói gì ? Kẻ phàm nhân được ăn bánh 
thiên thần. 
 
Như vậy chính Sự Sống đã xuất hiện trong xác 
phàm. Sự sống được đặt vào tình trạng xuất hiện 
như thế, là để cho điều mà chỉ tâm hồn mới xem 
thấy thì mắt cũng có thể xem thấy, hầu các tâm 
hồn được chữa lành. Vì chỉ có tâm hồn mới nhìn 
thấy Ngôi Lời, còn xác phàm thì mắt trần cũng 
có thể xem thấy được. Sự việc đã xảy ra như thế 
để chúng ta nhìn thấy được Ngôi Lời : Ngôi Lời 
đã làm người, để chúng ta có thể nhìn thấy, và 
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chữa lành nơi chúng ta quan năng thiêng liêng, 
cho chúng ta nhìn thấy Ngôi Lời. 
 
Thánh Gioan nói tiếp : Chúng tôi xin làm chứng 
và loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống 
ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã xuất hiện 
cho  chúng  tôi  thấy,  nghĩa  là  xuất  hiện  giữa 
chúng ta. Có thể nói rõ hơn : Đã xuất hiện cho 
chúng ta. 

Điều chúng tôi đã được nhìn thấy, được nghe, 
chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa. Anh 
em thân mến, hãy để ý lời này : điều chúng tôi 
đã  được  nhìn  thấy,  được  nghe,  chúng  tôi  xin 
loan báo cho cả anh em nữa. Các ngài đã được 
xem thấy Chúa hiện diện trong thân xác, được 
nghe những lời từ miệng Chúa nói ra và các ngài 
cũng đã loan báo cho chúng ta. Còn chúng ta, 
chúng ta đã nghe chứ chúng ta không xem thấy. 
 
Vậy  có  phải  chúng  ta  không  có  phúc  bằng 
những vị  đã được xem thấy và đã được nghe 
chăng  ?  Nếu  như  thế,  sao  thánh  Gioan  còn 
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thêm : để cả anh em cũng được hiệp thông với 
chúng tôi. Các ngài đã xem thấy, còn chúng ta, 
chúng ta không xem thấy, thế nhưng chúng ta 
được hiệp thông với các ngài bởi vì chúng ta có 
chung một đức tin. 

Nhưng chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha 
và Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Thánh Gioan 
lại nói tiếp : Những điều này, chúng tôi viết ra 
để niềm vui  của anh em được trọn vẹn.  Theo 
thánh Gioan, niềm vui được trọn vẹn ấy ở chính 
trong sự hiệp thông, trong chính đức ái,  trong 
chính sự hiệp nhất.
 
Xướng đáp 
X  Đây  chính là  Gioan,  người  dã  tựa  đầu  vào 
ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly. 
* Hạnh phúc thay vị Tông Đồ đã được Chúa mặc 
khải những điều bí ẩn trên trời. 
Đ Người đón nhận Tin Mừng như uống nước từ 
cạnh sườn Chúa chảy ra. *
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Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
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Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gioan tông đồ 
mà mặc khải  mầu nhiệm Ngôi  Lời  cho chúng 
con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng 
con  thấu  hiểu  những  chân  lý  cao  siêu  thánh 
nhân đã truyền lại. Chúng con cầu xin...
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Ngày 28 – 12 Các Thánh Anh Hài, Tử Ðạo

Lễ kính 
Ít là từ thế kỷ VI, Hội Thánh mừng kính các thánh  
anh hài trong mùa Giáng Sinh. Các thánh trẻ, bị vua  
Hêrôđê  giết,  đã  trở  thành  hoa  quả  đầu  mùa  của  
những kẻ được cứu chuộc. 
 
Bài đọc 1 Xh 1,8-16.22
Các em trẻ Hípri bị sát hại ở Ai Cập 
 
Lời Chúa trong sách Xuất Hành.
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Aicập, 
vua này không biết ông Giuse. 9 Vua nói với dân 
mình : "Này đám dân con cái Ítraen đông đúc và 
hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng 
những biện pháp khôn ngoan đối với  dân đó, 
đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến 
tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, 
rồi ra khỏi xứ." 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên 
cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng 
những việc khổ sai ; họ phải xây cho Pharaô các 
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thành làm kho lương thực là Pithôm và Ramxết. 
12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng 
nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra 
sợ con cái  Ítraen.  13 Người Aicập cưỡng bách 
con cái Ítraen lao động cực nhọc. 14 Chúng làm 
cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực 
nhọc : phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ 
công việc đồng áng ; tóm lại, tất cả những việc 
lao động cực nhọc,  chúng đều cưỡng bách họ 
làm. 
 
15 Vua Aicập nói với những bà đỡ đi giúp sản 
phụ Hípri,  một  bà tên là  Sípra,  một  bà tên là 
Pua : 16 "Khi đỡ cho sản phụ Hípri, các người 
hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì 
giết đi, nếu là gái thì để cho sống." 
22 Pharaô ra lệnh cho toàn dân của mình : "Mọi 
con trai Hípri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin ; 
mọi con gái thì để cho sống."
 
Xướng đáp Is 65,19 ; Kh 21,4.5
X Vì dân Ta, Ta sẽ hoan hỷ :
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*  Này đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than 
khóc kêu la.
Đ Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang 
tóc, kêu than và đau khổ nữa. Này đây Ta đổi 
mới mọi sự. *
 
Bài đọc 2 
Chưa biết nói mà đã biết tuyên xưng Chúa Kitô 
 
Trích  bài  giảng  của  thánh  Quấtvunđêô,  giám 
mục.
Một trẻ thơ mới chào đời : đó là Vua cao cả. Các 
nhà chiêm tinh từ miền xa xôi tới. Các ông đến 
thờ lạy Đấng lúc này đang nằm trong máng cỏ, 
nhưng  lại  là  Vua  trời  đất.  Khi  nghe  các  nhà 
chiêm tinh báo tin có vị Vua cao cả đã chào đời, 
vua Hêrôđê dao động. Và để khỏi mất ngôi vua, 
ông đã muốn thủ tiêu Người. Giả như ông tin 
Người thì ở dưới thế này ông đã được sống yên 
ổn ;  và trong cuộc sống mai sau, ông sẽ được 
hiển trị muôn đời. 
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Hỡi vua Hêrôđê, ông sợ điều chi khi ông nghe 
tin Vua cao cả chào đời ? Người đâu có đến để 
lật  đổ  ông,  nhưng  để  chiến  thắng  ma  quỷ. 
Nhưng nào ông có hiểu điều ấy nên đã dao động 
và giận dữ. Và để thủ tiêu một đứa trẻ ông đang 
tìm, ông đã nhẫn tâm giết bao đứa trẻ khác. 
 
Tình thương của các bà mẹ đang than khóc con, 
nỗi đau đớn của những người cha mất con đã 
chết, và tiếng thét gào rên rỉ của các hài nhi cũng 
không  làm  cho  ông  chùn  bước.  Ông  sát  hại 
những tấm thân bé bỏng vì  nỗi sợ hãi  đã giết 
chết tâm hồn ông. Ông cứ tưởng rằng cứ thực 
hiện được điều ông muốn là ông có thể sống lâu, 
đang  khi  ông  lại  tìm giết  chính  Đấng  ban  sự 
sống ? 

Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng, tuy nhỏ bé 
nhưng cao cả, đang nằm trong máng cỏ lại làm 
rung động ngai báu của ông. Người hoạt động 
qua  ông  mà  ông  đâu  biết  những  ý  định  của 
Người, và Người đã giải thoát những tâm hồn 
đang bị ma quỷ giam cầm. Người đón nhận con 
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cái của thù địch và kể chúng vào số con cái của 
Người. 
 
Các trẻ em đã chết vì Chúa Kitô mà không biết. 
Cha mẹ các em than khóc các em đã chết vì đạo : 
Chúa Kitô đã làm cho các em, tuy chưa biết nói, 
mà cũng trở thành những chứng nhân anh dũng 
của Người. Hãy xem Đấng đến để hiển trị,  đã 
hiển trị như thế nào. Này đây Đấng giải phóng 
đã hoàn thành công cuộc giải phóng, và Đấng 
cứu độ đã mang lại ơn cứu độ. 

Còn ông, hỡi Hêrôđê, vì không biết điều đó nên 
ông đã dao động và giận dữ. Ông đâu có biết : 
chính khi  nổi  giận vì  một  em bé,  ông  đã  suy 
phục em bé đó rồi. 
 
Ôi ! Hồng ân cao cả ! Các em bé đã có công trạng 
nào để chiến thắng như thế ? Các em chưa biết 
nói mà đã tuyên xưng Chúa Kitô. Chân tay yếu 
ớt, các em chưa đủ sức xông ra chiến trường, thế 
mà các em lại được lãnh nhận ngành thiên tuế 
dành cho người chiến thắng vinh quang. 
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Xướng đáp x. Kh 5,14 ; 4,10 ; 7,11
X Các ngài thờ lạy Đấng hằng sống đến muôn 
đời muôn thuở.
* Và bỏ triều thiên của mình xuống trước ngai 
Đức Chúa là Thiên Chúa của mình.
Đ Các ngài phủ phục trước ngai và chúc tụng 
Đấng hằng sống đến muôn đời muôn thuở. *
 
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
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Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện 
Lạy Chúa, các thánh Anh Hài đã không dùng lời 
nói,  nhưng dùng chính cái  chết  của  mình mà 
tuyên xưng danh Chúa. Xin cho chúng con biết 
lấy cả cuộc  đời  mà minh chứng niềm tin như 
chúng con vẫn tuyên xưng ngoài miệng. Chúng 
con cầu xin...
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LỄ KÍNH THÁNH GIA

Khi lễ Giáng Sinh trùng ngày Chúa nhật thì cử 
hành lễ Thánh Gia Thất vào ngày 30 tháng 12. 

Bài đọc 1 Ep 5,21- 6,4
Gia đình sống đạo
 
Nhân khi đề cập đến những mối tương giao trong gia  
đình, thánh Phaolô gợi lại mầu nhiệm tình yêu giữa  
Đức Kitô và Hội Thánh.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô gửi tín 
hữu Êphêxô.

5, 21 Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng 
phục lẫn nhau. 
 
22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng 
phục Chúa, 23 vì chồng là đầu của vợ cũng như 
Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính Người là 
Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 
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24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế 
nào,  thì  vợ  cũng  phải  tùng  phục  chồng trong 
mọi sự như vậy.
 
25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như 
chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến 
mình vì Hội Thánh ; 26 như vậy, Người thánh 
hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời 
hằng sống, 27 để trước mặt Người, có một Hội 
Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết 
nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng 
thánh thiện và tinh tuyền. 28 Cũng thế,  chồng 
phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu 
vợ là  yêu chính mình.  29 Quả vậy,  có ai  ghét 
thân xác mình bao giờ ;  trái lại,  người ta nuôi 
nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức 
Kitô nuôi  nấng và chăm sóc Hội Thánh,  30 vì 
chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. 
31 Sách Thánh có lời  chép rằng : Chính vì  thế,  
người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,  
và  cả  hai  sẽ  thành  một  xương  một  thịt.  32  Mầu 
nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức 
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Kitô và Hội Thánh. 33 Vậy mỗi người trong anh 
em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy 
kính sợ chồng. 
 
6, 1 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh 
thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn  
kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo 
lời hứa : 3  để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ  
trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng 
làm cho con cái  tức giận,  nhưng hãy giáo dục 
chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và 
sửa dạy.

Xướng đáp Ep 6,12.3 ; Lc 2,51
X Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần 
của Chúa, vì đó là điều phải đạo.
• Theo luật Chúa đã truyền, con cái phải tôn 
kính cha mẹ.
Đ Cùng  với  Đức  Maria  và  ông  Giuse,  Chúa 
Giêsu trở về Nadarét, sống vâng phục các ngài. * 
.
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Bài đọc 2

Mẫu gương của gia đình Nadarét
Trích huấn từ của ĐGH Phaolô VI (5-1-1964).

Nadarét  là  trường học  để ta  khởi  sự tìm hiểu 
cuộc đời Đức Giêsu ; đó là trường học của Tin 
Mừng.
•  
Tại đây, chúng ta học quan sát, chiêm niệm và 
hiểu thấu ý nghĩa vừa rất sâu xa, vừa rất huyền 
diệu của việc  Con Thiên Chúa xuất  hiện cách 
đơn sơ, khiêm tốn và dễ thương. Có lẽ chúng ta 
còn phải học để âm thầm noi theo. 
•
Tại đây, chúng ta học được phương pháp giúp ta 
hiểu Đức Kitô là ai. Tại đây, chúng ta nhận ra 
cần phải quan sát khung cảnh nơi Người cư ngụ 
giữa chúng ta : địa điểm, thời gian, phong tục, 
ngôn ngữ, nghi lễ tôn giáo và tất cả những gì 
Đức Giêsu đã sử dụng để mặc khải chính mình 
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cho thế gian. Tại đây, mọi sự đều lên tiếng, mọi 
sự đều có ý nghĩa. 

Tại đây, trong trường học này, chúng ta hiểu biết 
được cần phải có một kỷ luật thiêng liêng, nếu 
chúng  ta  muốn  tuân  theo  giáo  huấn  của  Tin 
Mừng và trở nên môn đệ của Đức Kitô. 

 
Ôi, tôi thật lòng mong muốn trở lại làm trẻ thơ 
và đến học nơi ngôi trường Nadarét khiêm nhu 
nhưng cao cả này ! Tôi khao khát biết bao được 
ở gần bên Đức Maria để bắt  đầu học lại  phải 
sống như thế nào và tìm hiểu các chân lý của 
Thiên  Chúa  khôn  ngoan  siêu  việt  biết  bao  !  
Nhưng, tôi chỉ là người khách qua đường. Tôi 
phải để lại đây ước muốn tiếp tục được học hỏi 
để hiểu thấu Tin Mừng cho dù việc học hỏi đó 
không bao giờ được ngưng nghỉ. Tuy nhiên, tôi 
sẽ không rời khỏi đây mà không lượm vội lấy, 
như  thể  trộm  vụng,  một  bài  học  vắn  tắt  từ 
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Nadarét.  
 
Trước hết là bài học về thinh lặng. Ước chi nơi 
mỗi  chúng  ta  lại  nảy  sinh  lòng  quý  trọng  sự 
thinh lặng.  Đây là  điều kiện  tuyệt  vời  và  cần 
thiết cho tinh thần, đang khi chúng ta bị quấy 
nhiễu vì bao tiếng la hét, ồn ào và náo động của 
cuộc sống hiện tại, luôn ầm ĩ và quá căng thẳng. 
Ôi, ước chi sự thinh lặng của Nadarét dạy chúng 
ta biết suy đi gẫm lại, biết trở về với nội tâm, sẵn 
sàng đón nhận những hướng dẫn âm thầm của 
Thiên Chúa và lắng nghe những vị  thầy chân 
chính dạy bảo.  Ước  chi  sự  thinh lặng  đó dạy 
chúng  ta  biết  sự  cần  thiết  và  giá  trị  của  việc 
chuẩn bị, nghiên cứu, suy niệm, của nếp sống cá 
nhân và nội tâm, của lời cầu nguyện mà chỉ một 
mình  Chúa  nghe  thấy  trong  nơi  bí  ẩn.  
 
Thứ đến là bài học về đời sống gia đình. Ước 
chi Nadarét dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của 
gia đình, của sự hiệp thông trong tình yêu, của 
vẻ  đẹp khắc  khổ  nhưng  sáng  ngời,  cũng  như 
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tính cách linh thánh và bất khả xâm phạm của 
gia đình. Ước chi Nadarét chỉ cho chúng ta biết 
rằng việc huấn luyện tại  gia đình êm dịu biết 
dường nào, và không gì có thể thay thế được. 
Ước chi Nadarét dạy cho chúng ta biết vai trò 
nền  tảng  của  gia  đình  trong  trật  tự  xã  hội.  
 
Sau nữa là bài học về lao động. Ôi căn nhà của 
Nadarét,  căn nhà của người  con bác thợ mộc. 
Hơn bất cứ nơi nào khác, tại đây chúng tôi muốn 
hiểu và ca tụng lề luật tuy khắc khe nhưng mang 
tính cách cứu chuộc đòi buộc con người phải lao 
động. Tại đây, tôi mong ước mọi người ý thức 
lại về sự cao cả của lao động. Tại đây, dưới mái 
nhà này, tôi muốn nhắc nhở rằng lao động tự nó 
không phải là cùng đích. Đàng khác, sự tự do và 
tính cao cả của lao động không hệ tại ở các giá trị 
kinh  tế  mà  thôi,  nhưng  còn  ở  những  giá  trị 
hướng lao động đến cứu cánh đích thực của nó. 
 
Sau cùng, tại đây, tôi muốn gửi lời chào đến mọi 
người  lao  động  trên  toàn  thế  giới,  đồng  thời 
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cũng muốn chỉ cho họ thấy gương mẫu vĩ đại, 
người  anh  em mang  bản  tính  Thiên  Chúa,  vị 
ngôn sứ bênh vực những quyền lợi chính đáng 
của họ, đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Xướng đáp 2 Cr 13,11 ; Ep 5,19 ; Cl 3,25

X Hãy vui mừng mà gắng nên hoàn thiện, hãy 
khuyến khích lẫn nhau, hãy đồng tâm nhất trí và 
ăn ở thuận hoà.
• Hãy đem hết tâm hồn mà hát ca chúc tụng 
Thiên Chúa.
 
Đ Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm cho tận 
tâm như thể làm cho Chúa.

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
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Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như 
tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin 
làm cho chúng con cũng biết học đòi mà ăn ở 
đúng  lễ  nghĩa  gia  phong,  sống  đùm  bọc  lẫn 
nhau  trong  tình  yêu  mến,  hầu  được  chung 
hưởng niềm an  vui  vĩnh cửu trong nhà Chúa 
trên trời. Chúng con cầu xin...
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Ngày  29  –  12  Ngày  thứ  năm  tuần  Bát  Nhật  
Giáng Sinh
Bài đọc 1 Cl 1,1-14
Tạ ơn và khẩn nguyện

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ  
gửi tín hữu Côlôxê.
 
1 Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông  
đồ của Đức Kitô Giêsu, và anh Timôthê là người  
anh  em,  2  kính  gửi  dân  thánh  tại  Côlôxê,  là  
những anh em tín hữu trong Đức Kitô. Xin Thiên  
Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng  
và bình an.
 
3 Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là 
Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi 
cầu nguyện cho anh em.4 Thật vậy, chúng tôi đã 
được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức 
Kitô Giêsu, và về lòng mến của anh em đối với 
toàn thể dân thánh ;5 lòng tin và lòng mến đó 
phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em 
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trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe 
loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng 6 đến với 
anh em ; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn 
lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em 
cũng  vậy,  từ  ngày  anh  em được  nghe  nói  và 
nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì.7 
Anh em đã học hỏi điều này với anh Êpápra là 
người  đồng  sự  yêu  quý  của  chúng  tôi  và  là 
người thay thế chúng tôi  với tư cách là người 
phục vụ trung thành của Đức Kitô. 8 Chính anh 
đã cho chúng tôi hay về lòng mến mà Thần Khí 
ban cho anh em. 
 
9 Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, 
chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu 
xin  Thiên  Chúa  cho  anh  em  được  am  tường 
thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu 
biết mà Thần Khí ban cho.10 Như vậy, anh em 
sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng 
Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là 
mọi thứ việc  lành,  và mỗi ngày một hiểu biết 
Thiên Chúa hơn.11 Nhờ sức mạnh vạn năng của 
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Thiên Chúa vinh quang,  anh em sẽ nên mạnh 
mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. 

12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã 
làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng 
phần gia  nghiệp  của  dân thánh trong  cõi  đầy 
ánh sáng.

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực 
tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí 
ái  ;14 trong Thánh Tử, ta  được ơn cứu chuộc, 
được thứ tha tội lỗi.

Xướng đáp Cl 1,12.13 ; Gc 1,17

X Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha :
• Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm, 
và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái.
Đ Mọi ân huệ tốt lành, mọi phúc lộc hoàn hảo, 
đều  từ  trời  cao  ban xuống,  từ  nơi  Chúa  Cha, 
Đấng tạo dựng muôn vì tinh tú. *
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Bài đọc 2
Khi thời gian đến hồi viên mãn thì sự viên mãn
 của Chúa cũng xuất hiện

Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ 
lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người. 
Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho 
chúng  ta  được  đầy  tràn  yên  ủi  trong  cuộc  lữ 
hành,  trong  nơi  lưu  đày  và  khốn  cùng  này.  
 
Trước khi Thiên Chúa biểu lộ lòng nhân hậu, thì 
lượng từ bi  của Người  vẫn còn là  điều bí  ẩn. 
Thực vậy, lòng từ bi của Thiên Chúa trước đây 
vẫn có, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa 
đã có từ muôn thuở. Nhưng làm sao biết được 
lượng từ bi đó bao la như vậy ? Thiên Chúa hứa 
ban lượng từ bi,  nhưng con người không cảm 
nghiệm được, và vì  thế có nhiều người không 
tin. Thực vậy, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 
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đã dùng miệng các ngôn sứ mà phán dạy. Người 
phán :  Kế hoạch Ta định làm cho các ngươi là  kế  
hoạch bình an thịnh vượng, chứ không phải tai ương. 
Nhưng con người có thể đáp ứng được gì khi họ 
chỉ gặp thấy bất hạnh chứ không biết đến bình 
an. Cho đến bao giờ, các ngươi còn nói : bình an,  
bình an, đang khi chẳng có bình an ? Vì thế, sứ giả  
bình an đã than khóc : Lạy Chúa, ai sẽ tin điều chúng  
con đã nghe ? Nhưng giờ đây, ước gì con người 
tin vào điều mình thấy, bởi vì chứng cớ của Thiên  
Chúa thật đáng cậy tin. Thực vậy, để cả những đôi 
mắt âu lo cũng có thể nhìn thấy được, Người đã  
dựng lều của Người ở giữa vầng thái dương. 

Này đây, Thiên Chúa không còn chỉ hứa, nhưng 
đã gửi bình an đến ; Người không còn trì hoãn, 
nhưng  đã  ban  ;  Người  không  còn  tiên  báo, 
nhưng đã thực hiện. Điều này giống như một cái 
bao đựng đầy tình thương xót do Thiên Chúa 
Cha gửi đến trần gian, và cuộc Thương Khó sẽ 
xé  toang cái  bao đó ra  để giá  chuộc  chúng ta 
được đổ tràn ra bên ngoài. Cái bao đó tuy nhỏ, 
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nhưng đầy.  Một con trẻ đã được ban tặng cho ta,  
nhưng nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính  
hiện diện. Khi thời gian đến hồi viên mãn thì sự 
viên mãn của thần tính cũng xuất hiện. Sự viên 
mãn này xuất hiện trong xác phàm, để ngay cả 
loài người mang xác phàm cũng nhìn thấy, và để 
khi Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu, thì phàm nhân 
nhận ra lượng từ bi của Người. Khi Thiên Chúa 
bày tỏ lòng nhân hậu, thì lượng từ bi của Người 
không còn bí ẩn nữa. Thiên Chúa còn có thể bày 
tỏ lượng từ bi cách nào được, hơn là nhận lấy 
xác  phàm  của  tôi  ?  Phải  thể  xác  của  tôi,  chứ 
không phải của Ađam, nghĩa là không phải thể 
xác đã có trước khi sa ngã. 
 
Có chi tỏ rõ lòng thương xót của Thiên Chúa cho 
bằng việc Người nhận lấy chính sự khốn cùng 
của ta ? Có chi tỏ rõ lòng nhân hậu tràn trề cho 
bằng việc Ngôi Lời Thiên Chúa đã vì ta mà nên 
rơm nên cỏ ?  Lạy Chúa,  con người có  là  chi  mà  
Chúa cần biết đến ? Phàm nhân đáng là gì mà Chúa  
phải lưu tâm ? Ở đây, con người phải để tâm suy 
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nghĩ xem Thiên Chúa chăm sóc mình như thế 
nào. Ở đây, con người phải tìm hiểu xem Thiên 
Chúa suy tưởng và cảm nghĩ thế nào về họ. Hỡi 
con người,  điều đáng quan tâm không phải là 
điều bạn đang chịu đựng, nhưng là điều Ngôi 
Lời đã chịu đựng. Cứ xem Người đã nên như thế 
nào vì bạn thì cũng thấy được Người yêu quý 
bạn như thế nào, để nhờ thần tính của Người, 
bạn nhận ra được lượng từ bi của Người. Thực 
vậy, Người càng tỏ ra yếu hèn trong nhân tính, 
thì càng tỏ ra lớn lao về lòng nhân lành. Người 
càng tỏ ra hèn hạ vì tôi, lại càng đáng tôi quý 
mến. Thánh Tông Đồ đã nói :  Thiên Chúa, Đấng  
cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng  
yêu thương của Người. Lượng từ bi và lòng yêu 
thương của Thiên Chúa thật là rõ ràng, thật là 
cao cả. Người đã cho chúng ta bằng chứng hùng 
hồn về lượng từ bi của Người, khi ân cần ban 
cho con người được mang danh hiệu của Thiên 
Chúa.

Xướng đáp Ep 1,5 ; Rm 8,29



MỤC LỤC

X Thiên Chúa đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, 
nhờ Đức Giêsu Kitô.
• Theo ý muốn và lòng nhân hậu của Thiên 
Chúa, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời.
Đ Những ai Người đã biết từ trước, thì Người 
đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng 
với Con của Người. *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
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Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
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Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  mắt  phàm  khôn 
thấy, Chúa đã sai Ðức Kitô là ánh sáng thật đến 
trần gian hầu đẩy lùi  bóng tối  đang che  phủ. 
Nguyện  xin  Chúa  ghé  mắt  nhân  từ  nhìn  đến 
chúng con và chúng con sẽ đồng thanh ca tụng 
Chúa  đã  rộng  thương  cho  Con  Một  ra  đời. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn đời.
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Ngày 30 – 12 Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng  
Sinh
Bài đọc 1 Cl 1,15  2,3

Đức Kitô là Đầu của hội Thánh, và Phaolô là tôi 
tớ của Người 

Trọng tâm của đoạn này là thánh thi về Đức Kitô,  
Chủ Tể vũ trụ. Thánh Tông Đồ đón nhận mọi vất vả  
vì Người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê.

1 15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, 
là  trưởng  tử  sinh  ra  trước  mọi  loài  thọ  tạo,  
16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên 
trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là 
hàng  dũng  lực  thần  thiêng  hay  là  bậc  quyền 
năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo 
dựng nhờ Người và cho Người. 
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17 Người có trước muôn loài muôn vật,  tất cả 
đều tồn tại trong Người. 

18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu 
của  Hội  Thánh  ;  Người  là  khởi  nguyên,  là 
trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống 
lại,  để  trong  mọi  sự  Người  đứng  hàng  đầu.  
19 Vì  Thiên Chúa đã muốn làm cho tất  cả  sự 
viên mãn hiện diện ở nơi Người, 20 cũng như 
muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được 
hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên 
thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi 
loài dưới đất và muôn vật trên trời. 

21  Cả  anh em nữa,  xưa kia  anh em là  những 
người  xa  lạ,  là  thù  địch  của  Thiên  Chúa  vì 
những tư tưởng và hành động xấu xa của anh 
em. 22 Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người 
bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa 
cho anh em được hoà giải với Người, để anh em 
trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì 
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đáng trách trước mặt Người. 23 Anh em chỉ cần 
giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, 
kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm 
hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo 
Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho 
khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên 
người phục vụ Tin Mừng. 

24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì 
anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn 
phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, 
vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25 
Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo 
kế  hoạch  Thiên Chúa đã uỷ  thác  cho  tôi,  liên 
quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời 
của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm 
đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế 
hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của 
Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được biết 
mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao 
giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Kitô đang ở 
giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy 
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vọng  đạt  tới  vinh  quang.  28  Chính  Người  là 
Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi 
người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn 
ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong 
Đức Kitô. 29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải 
vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt 
động mạnh mẽ trong tôi.
 
2 1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến 
đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người 
Laođikia, và vì bao người khác chưa thấy tôi tận 
mắt ; 2 như vậy là để họ được phấn khởi trong 
tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau 
trong  tình  thương,  họ  đạt  tới  sự  thông  hiểu 
phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu 
nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô, 3 trong 
Người  có  cất  giấu mọi  kho tàng  của  sự khôn 
ngoan và hiểu biết.

Xướng đáp Cl 1,18.17
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X Đức Kitô là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của 
Hội Thánh ; Người là trưởng tử trong số những 
người từ cõi chết sống lại.
• Để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

Đ Người có trước muôn loài  muôn vật,  tất  cả 
đều tồn tại trong Người. *

Bài đọc 2

Ngôi Lời làm người để chúng ta được tham dự
 vào thần tính của Người

Trích  khảo luận Chống lạc  thuyết  của  thánh 
Hipôlytô, linh mục.
•
Chúng  ta  tin,  không  phải  vì  những  lời  hão 
huyến thuyết  phục,  không phải  vì  những dao 
động nhất thời của con tim lôi cuốn, cũng không 
vì những lời êm dịu, hùng hồn mê hoặc, nhưng 
vì  chúng ta  đón nhận những lời  phát  xuất  từ 
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quyền năng của Thiên Chúa, và do đó, chúng ta 
không chối bỏ đức tin của mình.
•  
Thiên Chúa đã truyền những điều đó cho Ngôi 
Lời, và Ngôi Lời công bố, nhờ vậy, Người cứu 
nhân  loại  khỏi  tội  bất  tuân.  Người  không  ép 
buộc họ làm nô lệ, nhưng kêu gọi để họ tự do và 
tuỳ ý lựa chọn.
•  
Vào thời sau hết, Chúa Cha đã sai Ngôi Lời đến ; 
Người không còn muốn phán dạy qua các ngôn 
sứ, cũng không muốn để cho những lời  giảng 
dạy được hiểu cách lờ mờ. Chúa Cha đã sai Ngôi 
Lời đến, để thế gian nhìn thấy Ngôi Lời và được 
cứu độ.
•  
Chúng ta  biết  rằng Ngôi  Lời  đã  nhận lấy  xác 
phàm từ Đức Trinh Nữ và Người vừa mang lấy 
vừa đổi mới con người cũ. Chúng ta biết Ngôi 
Lời  đã  làm người,  có  cùng  một  thể  chất  như 
chúng ta,  vì nếu không cùng một thể chất,  thì 
thật là vô ích khi Người truyền cho chúng ta noi 
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gương Người như một vị Thầy. Nếu con người 
đó có một bản tính khác, thì sao Người truyền 
cho  tôi  phải  làm  những  điều  Người  đã  làm, 
đang khi tự bản tính tôi vốn mỏng giòn yếu đuối 
? Và như thế, Người tốt lành, công chính làm sao 
được ?
 
Để cho ta thấy rõ Người không khác chúng ta, 
Người cũng đã cam chịu vất vả, đói khát ; Người 
đã ngủ nghỉ, đã không từ chối chịu đau khổ, đã 
chịu chết rồi sống lại cách tỏ tường. Trong tất cả 
những điều đó, Người đã cống hiến nhân tính 
của Người như của lễ đầu mùa, để khi gặp đau 
khổ,  bạn  không  ngã  lòng,  nhưng  nhìn  nhận 
mình  chỉ  là  người  phàm,  và  trông  đợi  Thiên 
Chúa ban ơn cho bạn như đã ban cho Con của 
Người. 

Khi nhận biết Thiên Chúa chân thật, bạn sẽ có 
thân xác  bất  tử,  không hư hoại  cùng với  linh 
hồn. Bạn sẽ được sống trong Nước Trời, vì khi 
còn sống ở trần gian, bạn đã nhận biết Vua trên 
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trời. Bạn sẽ là người nhà của Thiên Chúa và là 
người đồng thừa tự với Đức Kitô. Bạn sẽ không 
còn bị  trói  buộc trong dục vọng,  đau khổ hay 
bệnh  tật,  vì  bạn  đã  trở  nên  một  vị  thần.  
Những đau khổ bạn chịu trong thân phận làm 
người, tất cả đều do Thiên Chúa gửi đến, vì bạn 
là người ; còn những gì thuộc về Thiên Chúa, thì 
Người đã hứa ban cho bạn khi bạn được thần 
hoá và trở nên bất tử. Vì thế, khi nhận biết Thiên 
Chúa là Đấng tạo nên bạn, bạn hãy biết chính 
mình, bởi vì biết Chúa và được Chúa biết là một 
hồng ân dành cho người được Thiên Chúa mời 
gọi. 

Vậy,  anh  em đừng  chống  đối  lẫn  nhau,  cũng 
đừng ngại  nhường nhịn nhau.  Vì  Đức Kitô  là 
Thiên Chúa trên hết mọi sự, Đấng đã quyết định 
thanh tẩy mọi người khỏi tội lỗi, bằng cách canh 
tân con người cũ.  Ngay từ đầu,  Người đã gọi 
con người là hình ảnh của Người, và khi cho họ 
nên giống Người,  Người  tỏ  lòng yêu quý bạn 
biết chừng nào. Khi bạn tuân giữ các điều răn 
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trọng  đại  của  Người,  và  hết  sức  noi  gương 
Người là Đấng tốt lành, thì bạn sẽ nên giống như 
Người, và được Người quý trọng. Thiên Chúa 
không  phải  là  kẻ  ăn  xin,  nhưng  vì  muốn cho 
danh Người được tôn vinh mà Người làm cho 
bạn thành một vị thần.

Xướng đáp

X Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta.
* Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người, 
vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người là 
Con  Một  đầy  tràn  ân  sủng  và  chân  lý.
Đ Người đã xuất hiện trên mặt đất, đã sống giữa 
loài người.
 *  

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,



MỤC LỤC

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì công ơn Con Một 
Chúa là  Ðức Giêsu Kitô  vừa sinh  xuống giữa 
lòng  nhân  loại,  xin  Chúa  thương  giải  thoát 
chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng 
con cầu xin...
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Ngày  31  –  12   Ngày  thứ  bảy  tuần  Bát  Nhật  
Giáng  Sinh
Bài đọc 1 Cl 2,4-15

Niềm  tin  của  chúng  ta  vào  Chúa  Kitô  
Trong Đức kitô phục sinh, người tín hữu sống,  
chịu đau khổ và chết.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ  
gửi tín hữu Côlôxê.
 
4 Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp  
dẫn mà mê hoặc anh em. 5 Tuy xa cách về thể  
xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và  
vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin  
vào  Đức  Kitô.  
6 Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm  
Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7  
Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình  
trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào  
đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho  
lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. 
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8 Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng 
mồi  triết  lý  và  những  tư  tưởng  giả  dối  rỗng 
tuếch  theo  truyền  thống  người  phàm  và  theo 
những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức 
Kitô.  
9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của 
thần  tính  hiện  diện  cách  cụ  thể,10  và  trong 
Người, anh em được sung mãn : 
Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. 11 
Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, 
không  phải  phép  cắt  bì  do  tay  người  phàm, 
nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ 
con người tội lỗi của anh em. 12 Anh em đã cùng 
được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, 
lại  cùng  được  trỗi  dậy  với  Người,  vì  tin  vào 
quyền  năng  của  Thiên  Chúa,  Đấng  làm  cho 
Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em 
là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân 
xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa 
đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô : 
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Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm 
của chúng ta.
 
14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ 
nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. 
Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó 
vào thập giá. 15 Người đã truất phế các quyền 
lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã 
điệu  chúng  đi  trong  đám rước  khải  hoàn  của 
Người.

Xướng đáp Cl 2,9.10.12

X Trong Đức Kitô, tất cả sự viên mãn của thần 
tính hiện diện cách cụ thể.
• Chính Đức Kitô là đầu mọi quyền lực thần 
thiêng.
Đ Chúng ta đã cùng được mai táng với Người 
khi chịu phép rửa, lại cùng được chỗi dậy với 
Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
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Sinh  nhật  của  Chúa  là  khởi  đầu  hoà  bình
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
 
Con Thiên Chúa uy  nghi  cao cả  đã  chẳng coi 
khinh tình trạng trẻ thơ. Với thời gian, trẻ thơ đã 
lớn, đã đạt tới mức trưởng thành. Sau khi Người 
đạt  được  chiến  thắng  hoàn  toàn  nhờ  cuộc 
thương khó và phục sinh, thì tất cả hành động 
của kiếp người hèn hạ của Người đã chấp nhận 
vì yêu thương chúng ta, đã trở thành quá khứ. 
Tuy nhiên, ngày lễ hôm nay nhắc lại cho chúng 
ta những biến cố đầu tiên của Đức Giêsu sinh 
làm con Đức Trinh Nữ Maria.  Khi mừng kính 
ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế,  chúng ta 
cũng mừng chính nguồn gốc của mình. 
 
Thật vậy, ngày Đức Kitô giáng sinh cũng là ngày 
dân Kitô hữu khởi đầu. Mừng sinh nhật của đầu 
cũng  là  mừng  sinh  nhật  của  thân  thể.  
Dĩ  nhiên,  mỗi người được mời gọi  theo phiên 
thứ của mình. Con cái của Hội Thánh xuất hiện 
vào những thời điểm khác nhau. Nhưng vì toàn 
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thể các tín hữu đều sinh ra từ giếng nước thánh 
tẩy, đều cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô trong 
cuộc  Thương  Khó,  cùng  sống  lại  với  Người 
trong mầu nhiệm phục sinh, cùng được đặt với 
Người  bên  hữu  Chúa  Cha  trong  mầu  nhiệm 
thăng thiên, thì tất cả cũng được sinh ra cùng với 
Người trong mầu nhiệm giáng sinh này. 
 
Người tín hữu thuộc bất cứ phần đất nào trên 
thế giới đã được tái sinh trong Đức Kitô sau khi 
từ bỏ đường tội lỗi của con người cũ, thì cũng 
nhờ được tái sinh mà trở nên người mới. Người 
ấy  không còn thuộc  dòng giống cha ông theo 
huyết nhục, nhưng thuộc dòng giống của Đấng 
Cứu Thế là Đấng đã trở nên con của loài người 
để chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa. 
 
Thật  vậy,  nếu  Người  không  tự  hạ  mình  và 
xuống với chúng ta, thì không ai có thể nhờ công 
nghiệp của riêng mình mà đến với Người được. 
Chúa ban cho ta một ân huệ vừa lớn lao,  vừa 
huy hoàng như thế, thì chúng ta phải mừng kính 
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sao cho thích hợp. Quả vậy, như lời thánh Tông 
Đồ, chúng ta đã nhận được không phải tinh thần 
thế tục, nhưng là Thánh Thần phát xuất từ Thiên 
Chúa, để nhận biết những hồng ân Người ban 
tặng.  Chúng ta  chỉ  có thể tôn thờ Người  cách 
xứng  hợp  khi  ta  dâng  cho  Người  những  gì 
Người đã ban cho ta.
 
Vậy,  trong kho tàng Thiên Chúa đã rộng ban, 
chúng ta có thể tìm thấy điều gì xứng hợp để 
mừng kính ngày lễ này cho bằng sự bình an đã 
được các thiên thần công bố trong ngày Chúa 
giáng  sinh  ?  Đây chính là  sự  bình  an  sinh  ra 
những con cái của Thiên Chúa, sự bình an nuôi 
dưỡng tình yêu, tạo nên sự hiệp nhất, cho các 
thánh được nghỉ yên, dẫn tới chỗ cư ngụ muôn 
đời. Việc chính của bình an, hoa quả đặc thù của 
bình an là tách biệt con người ra khỏi thế gian 
mà cho kết hợp với Thiên Chúa. 
 
Vậy, những người được sinh ra không phải do khí  
huyết, cũng không phải do ý muốn tự nhiên của con  



MỤC LỤC

người,  hoặc  do  ý  muốn  của  phái  nam,  nhưng  do  
chính  Thiên  Chúa,  phải  dâng  lên  Chúa  Cha  sự 
đồng  tâm  nhất  trí  của  những  người  con  xây 
dựng  hoà  bình.  Tất  cả  những  ai  được  Thiên 
Chúa nhận làm con hãy cùng nhau đến với vị 
Trưởng Tử của tạo thành mới ;  Người đã đến 
không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng là 
để  làm  theo  ý  Đấng  sai  mình.  Những  người 
được Thiên Chúa cho thừa hưởng ân huệ làm 
con không phải là những người bất hoà, chia rẽ, 
nhưng là những người có cùng một tâm tình, có 
cùng một tình yêu. Được tái tạo theo một hình 
ảnh duy nhất, họ phải có tâm hồn tương xứng 
với hình ảnh ấy.
 
Sinh nhật của Chúa là khởi đầu của hoà bình, 
như lời thánh Tông Đồ :  Chính Người là bình an  
của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên. Dù chúng ta  
là  dân  Dothái  hay  dân  ngoại,  nhưng  chính  nhờ  
Người tất cả chúng ta được liên kết trong một thần  
khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.
Xướng đáp Ep 2,13-14.17
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X Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng 
nay  nhờ  máu  Đức  Kitô,  anh  em  đã  trở  nên 
những người ở gần.
• Chính Đức Kitô là  bình an của chúng ta. 
Người đã liên kết đôi bên, dân Dothái và dân 
ngoại thành một.
Đ Người đã đến loan Tin Mừng bình an : bình 
an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho 
những kẻ ở gần. * 

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
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Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô 
Con Một Chúa giáng sinh đã khởi sự và hoàn 
thành việc  thờ phượng Chúa.  Xin thương kể 
chúng con làm của riêng Người là Ðấng mang 
trong bản thân mình ơn cứu độ của toàn thể 
nhân loại. Người là Thiên Chúa hằng sống và 
hiển  trị  cùng Chúa Cha,  hiệp  nhất  với  Chúa 
Thánh Thần đến muôn đời.
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 TỪ NGÀY 1 – 7 THÁNG 1
THÁNG 1

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4

Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7
 1 T
Ngày 1 THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Lễ trọng 
Bài đọc 1 Dt 2,9-17

Đức Kitô giống anh em mọi sự 
Đức Kitô là đầu của gia đình nhân loại, Người mang  
lấy bản tính loài người để làm cho tất cả chúng ta trở  
thành anh em của Người và giải thoat chúng ta khỏi  

tội lỗi.

Lời Chúa trong thư gửi cho tín hữu Do Thái.
9 Con người đã bị thua kém các thiên thần trong 
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một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được 
Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ 
triều  thiên,  bởi  vì  đã  cam  chịu  tử  hình.  Con 
người  đó,  chính là  Đức  Giêsu.  Thật  vậy,  Đức 
Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người 
được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. 

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng 
đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con 
cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc 
thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ 
mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ 
tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật vậy, Đấng thánh 
hoá là Đức Giêsu, và những ai được thánh hoá 
đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không 
hổ thẹn gọi họ là anh em, 12 khi nói : Con nguyện  
sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được  
hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến  
một bài tán dương. 

13 Người lại  nói :  Phần tôi,  tôi  sẽ tin cậy Thiên  
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Chúa. Người lại nói : Này tôi đây, cùng với những  
con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. 

14 Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết 
nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết 
nhục  đó.  Như  vậy,  nhờ  cái  chết  của  Người, 
Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, 
tức là ma quỷ, 15 và đã giải thoát những ai vì sợ 
chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. 16 
Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là 
các thiên thần, mà là con cháu Ápraham. 17 Bởi 
thế, Người đã phải nên giống anh em mình về 
mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng 
Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng 
Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.

Xướng đáp Lc 1,28

X Lạy Mẹ Maria, Mẹ quả là Nữ Trinh diễm phúc, 
vì Đấng Mẹ hạ sinh là Thiên Chúa cứu độ gian 
trần.
* Mẹ sinh Chúa thiên đình, Đấng tạo thành nên 
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Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. Ôi lạ lùng khôn 
ví  !
Đ Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên 
Chúa ở cùng Mẹ. *

Bài đọc 2

Nhờ Đức Maria, Ngôi Lời nhận lấy bản tính của 
chúng ta

Trích thư của thánh Athanaxiô, giám mục.

Ngôi  Lời  đã  nhận  lấy  dòng  giống  Ápraham,  như 
thánh  Tông  Đồ  nói,  bởi  thế  Người  đã  phải  nên  
giống anh em mình về mọi  phương diện,  và phải 
mang lấy một thân xác giống chúng ta. Vì vậy, 
cần phải có Đức Maria để từ nơi Mẹ, Ngôi Lời 
nhận lấy một thân xác và Người hiến dâng thân 
xác  ấy như của riêng mình để chúng ta  được 
hưởng  nhờ.  Nhắc  đến  việc  Người  giáng  sinh, 
Kinh Thánh viết : Bà đã lấy tã bọc con ; và đã công 
bố : Phúc cho bà mẹ đã cho Người bú mớm, đã sinh 
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người con đầu lòng làm lễ hiến dâng. Thiên sứ 
Gáprien đã thận trọng và khôn ngoan truyền tin 
cho  Đức Mẹ,  thiên  sứ  không nói  trống  rằng  : 
Đấng sẽ sinh ra nơi bà, kẻo có người lầm tưởng 
có  một  thân  xác  từ  bên  ngoài  được  đưa  vào 
trong lòng Đức Mẹ. Nhưng thiên sứ nói :  Đấng  
bà sẽ sinh ra, để người ta tin rằng Đấng được sinh 
ra đã xuất phát bởi chính Đức Mẹ. 
 
Tất cả sự kiện xảy ra như thế để khi Ngôi Lời 
nhận lấy bản tính chúng ta và hiến dâng làm hy 
tế,  thì  Người  nhận  lấy  hết  làm  của  mình,  và 
Người mặc cho chúng ta bản tính của Người, do 
đó thánh Phaolô đã có thể nói được rằng :  cái  
thân sẽ hư nát này phải mặc lấy sự bất diệt ; cái thân  
sẽ chết này phải mặc lấy sự bất tử.Những sự này 
không phải là giả tưởng như có một số người 
nghĩ. Dứt khoát là không. Nhưng khi Đấng Cứu 
Độ đã thực sự làm người, thì từ lúc đó con người 
toàn  diện  nhận  được  ơn  cứu  độ.  Ơn  cứu  độ 
chúng ta không hề là chuyện giả tạo,  hoặc chỉ 
dành cho thân xác mà thôi, nhưng là ơn cứu độ 
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thực sự cho con người toàn diện, nghĩa là cho cả 
hồn lẫn xác. Ơn cứu độ này xuất phát từ chính 
Ngôi Lời.
 
Vì vậy, Đấng do Đức Maria sinh ra quả là người 
thật, xét theo bản tính như Kinh Thánh dạy, và 
thân xác của Chúa là thân xác đích thực. Tôi nói : 
đó là một thân xác đích thực vì thân xác ấy cũng 
giống  như  thân  xác  chúng  ta.  Quả  thật,  Đức 
Maria là chị em chúng ta, vì tất cả chúng ta phát 
xuất từ Ađam. 
 
Vì thế phải hiểu lời thánh Gioan : Ngôi Lời đã làm  
người theo cùng ý nghĩa trên, như có thể thấy 
được  từ  những kiểu  nói  tương  tự,  chẳng  hạn 
thánh  Phaolô  nói  :  Đức  Kitô  đã  trở  nên  kẻ  bị  
nguyền rủa thay cho chúng ta. Nhờ hiệp thông và 
hợp nhất với Ngôi Lời, thân xác loài người đạt 
được mức thăng tiến phi  thường :  quả thật  là 
thân phận phải chết, thân xác trở thành bất tử ; 
từ giới  sinh vật,  thân xác trở nên loài  có thần 
khí ; được làm ra bởi đất, thân xác được vào cửa 



MỤC LỤC

trời.  
Còn về Ba Ngôi, sau khi Ngôi Lời nhận lấy thân 
xác bởi Đức Maria, Ba Ngôi vẫn luôn hoàn hảo. 
Nơi  Ba  Ngôi,  người  ta  nhận  biết  chỉ  có  một 
Thiên Chúa. Vì thế, trong Hội Thánh, người ta 
rao giảng một Thiên Chúa duy nhất là Cha của 
Ngôi Lời. 

Xướng đáp Lc 1,42

X Lạy  Mẹ  Maria,  Mẹ  thánh  thiện  tinh  khiết 
dường nào, con biết nói gì để ca ngợi Mẹ đây !
• Vì Đấng trời cùng đất không chứa nổi, thì 
chính Mẹ đã được phúc cưu mang.
Đ Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, 
và Đấng Mẹ cưu mang cũng thật là có phúc. * 

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
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Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ 
Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban 
cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin 
cho  chúng  con  được  nhờ  lời  Ðức  Mẹ  nguyện 
giúp cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng con 
mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là 
Ðức  Giêsu  Kitô,  Con  Chúa,  Chúa  chúng  con. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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Ngày 2 
Bài đọc 1 Cl 2,16 – 3,4
Đời sống mới trong Đức Kitô 

Các Kitô hữu là những con người hoàn toàn tự do,  
chỉ lệ thuộc Đức Kitô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê.

2, 16 Đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn 
thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, 
ngày sabát. 17 Tất cả những cái đó chỉ là hình 
bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân 
thể  Đức  Kitô.  18  Đừng  ai  viện  cớ  “khiêm 
nhường” và “sùng kính các thiên thần” mà làm 
cho anh em mất phần thưởng chiến thắng ; họ 
chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh 
váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. 19 
Họ không gắn chặt với Đức Kitô là Đầu ; chính 
Người  làm  cho  toàn  thân  được  nuôi  dưỡng, 
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được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và 
dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa 
ban.  
 
20 Anh em đã chết cùng Đức Kitô và được giải 
thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập 
theo những quy luật, như thể anh em còn sống 
lệ thuộc vào thế gian ? Chẳng hạn, 21 “Đừng ăn 
cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái 
nọ”, 22 toàn những cấm đoán về những cái dùng 
đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn 
của người phàm. 23 Những điều ấy có vẻ khôn 
ngoan : nào là “sùng đạo tự ý”, nào là “khiêm 
nhường”, nào là “khổ hạnh”, nhưng không có 
giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn. 

3, 1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, 
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 
nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 
Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc 
thượng giới,  chứ đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự 
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sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với 
Đức Kitô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Kitô, nguồn 
sống của chúng ta  xuất  hiện,  anh em sẽ được 
xuất  hiện  với  Người,  và  cùng  Người  hưởng 
phúc vinh quang.

Xướng đáp x. C1 3,12 ; Lc 12,34

X Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, 
nên  anh  em  hãy  tìm  kiếm  những  gì  thuộc 
thượng giới,  nơi  Đức Kitô  đang ngự bên hữu 
Thiên Chúa.
• Anh em hãy hướng lòng trí  về  những gì 
thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những 
gì thuộc hạ giới.
Đ Kho tàng anh em để đâu, lòng trí anh em cũng 
để đó. *

Bài đọc 2

Chúa Thánh Thần ban sự sống cho nhiệm thể 
Đức Kitô
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Trích sách Chúa Thánh Thần của thánh Baxiliô 
Cả, giám mục.

Ai  không  còn  sống  theo  kiểu  người  phàm, 
nhưng được Thần Khí của Thiên Chúa tác động, 
được  gọi  là  con  Thiên  Chúa  và  trở  nên  đồng 
hình đồng dạng với Con Thiên Chúa, thì người 
ấy được coi  là sống theo Thần Khí. Cũng như 
khả năng nhìn rõ sự vật chỉ có nơi con mắt sáng 
thế nào, thì hoạt động của Thần Khí cũng chỉ có 
nơi tâm hồn được thanh tẩy. 
•
Lời ở trong tâm trí có khi được suy tưởng trong 
lòng,  có  khi  phát  ra  ở  miệng lưỡi.  Cũng  vậy, 
Chúa Thánh Thần có khi chứng thực cho thần trí 
chúng ta và kêu lên trong tâm hồn chúng ta : 
Ápba, Cha ơi  ! Có khi Người nói thay cho chúng 
ta như Đức Giêsu đã nói rằng : không phải chính  
anh em nói,  mà  là  Thần Khí  của  Thiên  Chúa nói  
trong anh em. 
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Hơn nữa, Thần Khí được hiểu như một toàn thể 
hiện diện trong các thành phần, tuỳ theo các ân 
huệ Người ban phát. Quả vậy, tất cả chúng ta là 
những chi thể của nhau, nhưng chúng ta nhận 
được những ân huệ khác nhau tuỳ theo Thiên 
Chúa ban.
 
Chính vì thế, mắt không thể bảo tay : tao không cần  
đến mày ; đầu cũng không thể bảo chân : tao không  
cần  chúng  mày.  Trái  lại,  mọi  chi  thể  đều  cùng 
nhau làm nên một thân thể Đức Kitô trong sự 
hiệp nhất bởi Thánh Thần. Nhờ những ân huệ 
nhận được, các chi thể đem lại những ích lợi lẫn 
cho nhau.
 
Quả thật, Thiên Chúa xếp đặt các chi thể thành 
một  thân  thể,  mỗi  thứ  tuỳ  theo  ý  muốn  của 
Người.  Tuy nhiên các chi  thể đều phải  lo  cho 
nhau,  theo sự đồng tâm nhất trí  khiến họ yêu 
thương nhau. Vì thế,  nếu có một chi thể nào đau,  
thì mọi chi thể cùng đau ; nếu có một chi thể nào  
được vẻ vang, mọi chi thể cùng vui chung. Lại nữa, 
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các thành phần ở trong toàn thể thế nào, thì mỗi 
người chúng ta ở trong Thánh Thần cũng như 
vậy, vì tất cả chúng ta ở trong một thân thể, đã 
được  dìm  trong  cùng  một  Thánh  Thần.  
 
Như người ta nhận biết Chúa Cha trong Chúa 
Con thế nào, thì người ta cũng nhận biết Chúa 
Con trong Chúa Thánh Thần như vậy.  Vì  thế, 
việc thờ phượng trong Thánh Thần có nghĩa là 
tâm trí chúng ta hoạt động trong ánh sáng của 
Người, như ta hiểu được theo lời Đức Giêsu nói 
với người phụ nữ xứ Samaria. Bà lầm tưởng là 
phải  thờ  phượng  Thiên  Chúa  ở  một  nơi  nhất 
định nào đó, như những người đồng hương của 
bà quen suy nghĩ. Chúa Giêsu giúp bà thoát khỏi 
sai  lầm  và  dạy  rằng  phải  thờ  phượng  trong 
Thánh Thần và trong sự thật. Chắc chắn Người 
có  ý  ám  chỉ  đến  chính  Người  là  sự  thật.  
Vì vậy, cũng như chúng ta nói sự thờ phượng 
trong Chúa Con, tức là trong hình ảnh của Thiên 
Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải nói tới một sự 
thờ phượng trong chính Thánh Thần, theo nghĩa 
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chính Chúa Thánh Thần bày tỏ cho chúng ta biết 
thần tính của Chúa Kitô. 
 
Thế nên, nói cho chính xác và hợp lý là chính 
nhờ Thánh Thần soi sáng, chúng ta nhìn ngắm 
ánh  huy  hoàng  của  vinh  quang  Thiên  Chúa. 
Nhờ dấu ấn của Người mà chúng ta biết được 
Người là dấu ấn và là con dấu trung thực của 
Đấng nào.

Xướng đáp 1 Cr 2,12.10 ; Ep 3,5

X Chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế 
gian,  nhưng  là  Thần  Khí  phát  xuất  từ  Thiên 
Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã 
ban cho chúng ta.
• Thần  Khí  thấu  suốt  hết  mọi  sự,  ngay  cả 
những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.
Đ Những gì Thiên Chúa đã không cho những 
người thuộc các thế hệ trước được biết, thì nay 
Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các 
thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững 
niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên 
xưng rằng: Ðức Giêsu, cũng là Ðấng đồng hàng 
vinh quang với  Chúa,  đã thực sự mặc lấy xác 
phàm trong lòng Ðức Trinh Mẫu Maria. Xin cứu 
chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và 
đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng 
con cầu xin...
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Ngày 3 
Bài đọc 1 Cl 3,5-16
Nếp sống của người mới 

Nếu Đức Kitô thực sự chết và sống lại, nếu chính  
Người  đang  ở  trong  chúng  ta,  thì  cuộc  sống  của  
chúng ta phải được thay đổi tận gốc. Thánh Phaolô  
nói cho chúng ta biết cái giá phải trả.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê. 

5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ 
giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô 
uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà 
tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.  6 Chính vì 
những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 
giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. 7 
Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi 
anh em còn sống giữa những người ấy. 8 Nhưng 
nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái 
đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá 
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mạ, ăn nói thô tục. 9 Anh em đừng nói dối nhau, 
vì  anh em đã cởi  bỏ con người  cũ với  những 
hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã mặc lấy con 
người mới, con người hằng được đổi mới theo 
hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 
11  Vậy  không  còn  phải  phân  biệt  Hylạp  hay 
Dothái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, 
nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở 
trong mọi người.
 
12  Anh em là  những người  được Thiên  Chúa 
tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh 
em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm 
nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và 
tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này 
có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha 
thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em 
phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, 
anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên 
kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Kitô 
điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân 
thể  duy  nhất,  anh  em  đã  được  kêu  gọi  đến 
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hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết 
dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật 
dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên 
bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng 
biết  ơn,  anh em hãy  đem cả  tâm hồn mà hát 
dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh 
thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.

Xướng đáp x. Gl 3,27-28

X Khi được dìm vào nước thanh tẩy để nên một 
với  Đức  Kitô,  là  chúng  ta  được  mặc  lấy  Đức 
Kitô.  
* Trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, tất cả 
chúng ta chỉ là một.
Đ Không  còn  chuyện  phân  biệt  Dothái  hay 
Hylạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. * 
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Bài đọc 2
Hai khía cạnh của điều răn yêu thương

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Này chính Chúa ngự đến.  Người là  Thầy dạy 
bác ái, đầy tình yêu thương. Như lời sấm đã nói 
trước,  Người  mau  chóng  quảng  bá  lời  Người 
trên mặt đất và chứng tỏ rằng Lề Luật cùng sách 
ngôn sứ gồm tóm trong hai  điều luật  bác  ái.  
Thưa anh em, xin anh em cùng chúng tôi ôn lại 
xem hai điều luật ấy là gì. Quả thật, cần phải biết 
tường tận, chứ không phải chỉ thoáng qua trong 
trí khi chúng ta nhớ đến ; ngược lại, hai điều luật 
ấy không bao giờ được phai mờ trong tâm trí 
anh em. Hãy luôn nghĩ rằng : phải yêu mến Thiên  
Chúa hết lòng, hết tâm trí và hết sức lực, đồng thời  
phải yêu người thân cận như chính mình.
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Phải luôn nghĩ đến hai điều luật ấy ; phải suy 
niệm, ghi nhớ, thực hành và chu toàn. Theo thứ 
tự  lệnh  truyền  thì  phải  yêu  mến  Thiên  Chúa 
trước ; nhưng theo thứ tự thực hành thì phải yêu 
mến  người  thân  cận  trước.  Quả  thật,  Đấng 
truyền cho bạn hai điều luật yêu thương ấy đã 
không bảo bạn yêu mến người thân cận trước, 
rồi sau đó mới yêu mến Thiên Chúa, nhưng bảo 
bạn hãy yêu mến Thiên Chúa trước, sau đó mới 
yêu người thân cận.
 
Còn bạn, vì bạn chưa hề thấy Thiên Chúa, nên 
bạn phải yêu mến người thân cận để xứng đáng 
được thấy Thiên Chúa. Khi yêu mến người thân 
cận, bạn thanh tẩy con mắt để thấy được Thiên 
Chúa.  Thánh  Gioan  đã  nói  rõ  ràng  :  Nếu  bạn  
không yêu thương người anh em mà bạn trông thấy,  
thì  không thể yêu mến Thiên Chúa mà bạn không  
trông thấy.
 
Có lời nói với bạn : hãy yêu mến Thiên Chúa. 
Nếu bạn bảo tôi : hãy tỏ cho tôi Đấng tôi phải 
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yêu mến, tôi sẽ trả lời thế nào, nếu không phải là 
điều chính thánh Gioan đã nói :  Thiên Chúa thì  
chưa ai được thấy bao giờ. Nhưng bạn cũng đừng 
nghĩ rằng bạn hoàn toàn không thể thấy Thiên 
Chúa,  vì  thánh Gioan nói  tiếp :  Thiên  Chúa là  
Tình Yêu. Ai ở trong tình yêu thì luôn ở trong Thiên  
Chúa. Vậy bạn hãy yêu mến người thân cận. Hãy 
nhìn vào chính mình xem do đâu bạn yêu mến 
người thân cận ; và bạn sẽ thấy Thiên Chúa theo 
mức độ bạn có thể.
 
Vậy bạn hãy bắt đầu yêu mến người thân cận. 
Hãy chia cơm cho người đói ; rước vào nhà những  
người nghèo không nơi trú ngụ ; thấy ai mình trần  
thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước  
người anh em cốt nhục. 

Thực hành như thế, bạn sẽ được gì ? Bấy giờ ánh  
sáng bạn sẽ bừng lên như rạng đông. Ánh sáng của 
bạn chính là Thiên Chúa của bạn. Người là rạng 
đông cho bạn, bởi vì  sau đêm dài tăm tối  của 
trần gian, Người sẽ đến với bạn. Quả thật, Thiên 
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Chúa là ánh sáng không mọc lên, cũng chẳng lặn 
xuống,  nhưng  tồn  tại  muôn  đời.  Yêu  mến  và 
chăm sóc người thân cận, là bạn đang tiến bước 
trên đường. Đường nào vậy, nếu không phải là 
đường  đến  với  Chúa  là  Thiên  Chúa,  đến  với 
Đấng chúng ta phải yêu mến hết lòng, hết linh 
hồn, hết tâm trí ? Quả thật, chúng ta chưa đạt tới 
Chúa được, nhưng chúng ta có người thân cận ở 
gần bên. Vậy bạn hãy đón nhận kẻ cùng đi với 
bạn, để bạn đạt tới Chúa là Đấng bạn hằng ao 
ước ở cùng.

Xướng đáp 1 Ga 4,10.11.16

X Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 
sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền 
tội cho chúng ta.
• Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 
như  vậy,  thì  chúng  ta  cũng  phải  yêu  thương 
nhau.
Đ Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của 
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Thiên Chúa đối với chúng ta, và đã tin vào tình 
yêu đó. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa đã muốn cho  Ðức Kitô,  Con 
Một Chúa chẳng hề mang vết tội khi giáng trần 
sinh làm Con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay Người 
đã đổi mới chúng con thì xin cho chúng con dứt 
bỏ mọi vết tích của con người cũ. Chúng con cầu 
xin...
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Ngày 4 
Bài đọc 1 Cl 3,17- 4,1
Một mối tương giao mới 

Làm tất cả mọi  sự nhân danh Chúa Giêsu đòi hỏi  
phải hết sức tôn trọng nhân vị mỗi người và tự do  
của họ. Đó là điều phải thực thi trong thời đại này  
cũng như trong thời thánh Phaolô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê. 

3, 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy 
nói  nhân danh Chúa Giêsu và  nhờ Người  mà 
cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế 
mới  xứng  đáng  là  người  thuộc  về  Chúa.  19 
Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay 
nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha 
mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 
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Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái 
bực tức, kẻo chúng ngã lòng. 
 
22 Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở 
đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước 
mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng 
với lòng đơn sơ, vì kính sợ Chúa. 23 Bất cứ làm 
việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, 
chứ không phải  cho người đời 24 vì  biết  rằng 
anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là 
gia  nghiệp  dành  cho  dân  Người.  Đức  Kitô  là 
Chủ, anh em hãy phục vụ Người. 25 Ai ăn ở bất 
công sẽ được trả theo điều bất công mình làm ; 
không có chuyện thiên vị. 

4,  1  Người  làm chủ hãy đối  xử công bằng và 
đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em 
nữa cũng có một Chủ ở trên trời.

Xướng đáp Cl 3,17
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X Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm hãy nói
* nhân đanh Chúa GiêSu.

Đ Hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu. 
*

Bài đọc 2

Mầu nhiệm luôn mới mẻ

Trích  sách  Năm  trăm  luận  đề  thần  học  của 
thánh Mácximô Tuyên giáo, viện phụ.

Ngôi Lời Thiên Chúa sinh ra làm người chỉ có 
một  lần  (do  lòng  quảng  đại  và  nhân  ái  của 
Người) ; nhưng Người muốn sinh ra cách thiêng 
liêng luôn mãi nơi những ai ao ước. Người trở 
nên bé thơ, ép mình cho vừa khả năng của họ. 
Người tỏ chính mình ra theo tầm mức lãnh hội 
của  kẻ  đón  nhận  ;  Người  giảm  thiểu  vẻ  oai 
nghiêm của mình mà lòng chẳng chút đắng cay. 
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Tuỳ theo mức độ và cách thức của những kẻ ao 
ước thấy Người, Người thích ứng theo khả năng 
tiếp nhận của họ. Dầu vậy, không ai thấu hiểu 
được Người vì mầu nhiệm của Người cao cả.  
 
Vì  thế,  khi  suy  nghĩ  về  chiều  kích  của  mầu 
nhiệm  này,  thánh  Tông  Đồ  đã  nói  cách  khôn 
ngoan :  Đức Kitô vốn vẫn là một,  hôm qua cũng  
như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Như 
thế,  thánh  nhân  muốn  hiểu  rằng  mầu  nhiệm 
Đức Kitô luôn luôn mới, không bao giờ cũ kỹ và 
không có một  tâm trí  nào có  thể lãnh hội  hết 
được.  
 
Đức  Kitô  vốn  là  Thiên  Chúa  ;  khi  sinh  làm 
người,  đã  mặc  lấy  xác  phàm  cùng  với  hồn 
thiêng. Chính Người đã cho vạn vật được phát 
xuất từ hư vô. Một ngôi sao xuất hiện từ phương 
đông  chiếu  sáng  và  dẫn  đường  cho  các  nhà 
chiêm tinh đến nơi ở của Ngôi Lời làm người. 
Ngôi sao ấy chứng ỏ rằng Ngôi Lời mà sách Lề 
Luật và sách các ngôn sứ đã nói đến, Ngôi Lời 
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mầu nhiệm ấy vượt qua mọi sự hiểu biết  của 
giác quan con người và dẫn đưa muôn dân tới 
ánh sáng chan hoà, tức là sự hiểu biết đích thực. 
 
Quả vậy, những lời trong sách lề luật và sách các 
ngôn sứ, tựa như ngôi sao, một khi được hiểu 
biết cách trung thực, sẽ dẫn đưa những người 
được  Chúa  thương  kêu  gọi  theo  thánh  ý  đến 
nhận biết Ngôi Lời nhập thể.
 
Bởi thế, Thiên Chúa trở nên con người cách trọn 
vẹn không thay đổi điều gì thuộc bản tính loài 
người, ngoại trừ tội lỗi (vì chính tội không thuộc 
bản tính ấy). Người muốn đưa thân xác ra làm 
mồi để khiêu khích con rồng đang háu đói chực 
nuốt trửng thân xác ấy. Thân xác ấy sẽ trở nên 
thuốc độc cho con rồng, có khả năng huỷ diệt 
nó,  nhờ  quyền  năng  Thiên  Chúa  tiềm ẩn  bên 
trong. Nhưng thân xác ấy lại là linh dược cứu 
thoát loài người, cho họ lại được hưởng các ân 
huệ xưa, cũng nhờ quyền năng Thiên Chúa tiềm 
ẩn bên trong.
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Quả thật,  con người đã làm hư hỏng bản tính 
của mình khi nếm thuốc độc tuôn ra từ cây biết 
lành biết dữ thế nào, thì cũng vậy, khi định nuốt 
trửng thân xác của Chúa, con rồng đã bị phanh 
thây và bị tiêu diệt do quyền năng Thiên Chúa 
tiềm ẩn bên trong. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập 
thể thật cao siêu và mãi mãi vẫn là mầu nhiệm. 
Làm sao Ngôi Lời nhập thể được, vì xét theo yếu 
tính, Người là một ngôi vị, mà tự bản thể, cũng 
một ngôi vị ấy hoàn toàn hiện hữu nơi Chúa Cha 
? Làm sao chính Người hoàn toàn là Thiên Chúa 
xét theo bản tính, và cũng hoàn toàn là người xét 
theo bản tính, chẳng hề thiếu một bản tính nào, 
không thiếu bản tính  Thiên Chúa  để là  Thiên 
Chúa,  cũng  không  thiếu  bản  tính  loài  người 
chúng ta để là làm người ? 

Chỉ có đức tin mới lãnh hội được các mầu nhiệm 
này, vì chính bản chất và nền tảng của các mầu 
nhiệm ấy vượt quá mọi giác quan và hiểu biết 
của lý trí.
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Xướng đáp Ga 1,14.1

X Ngôi Lời  đã làm người và ở giữa chúng ta.
* Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của 
Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người 
là  Con  Một  đầy  tràn  ân  sủng  và  chân  lý.
Đ Lúc khởi đầu vẫn có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn 
hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên 
Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao 
lạ trên trời cho biết Ðấng cứu độ trần gian nay 
đã tới.  Chúng con nài  xin Chúa cho ánh sáng 
cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm 
hồn chúng con. Chúng con cầu xin...
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Ngày 5 
Bài đọc 1 Cl 4,2-18
Kết thư 

Kiên trì trong cầu nguyện, tìm thái độ đúng đắn xử  
sự đối với mọi người, đó là sứ điệp cuối cùng của  
thánh Phaolô. Đây là tấm gương Người để lại : một  
lời  thăm hỏi  với  tư cách là  Tông Đồ nhưng cũng  
đượm tình bạn đối  với  từng người quan hệ trong  
thư.  

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê. 

2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh 
thức mà cầu nguyện và tạ ơn. 3 Đồng thời, cũng 
hãy cầu nguyện cho chúng tôi  nữa,  xin Thiên 
Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, 
để  chúng  tôi  loan  báo  mầu nhiệm Đức Kitô  ; 
chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ.4 Xin 
cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như 
bổn phận tôi phải loan báo. 
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5 Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài ; 
hãy tận dụng thời buổi hiện tại.6 Lời nói của anh 
em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh 
em biết  đối  đáp sao cho phải với  mỗi người.  
 
7 Mọi tin tức về tôi, anh Tykhicô sẽ cho anh em 
biết  ;  anh  là  người  anh  em  yêu  quý  của  tôi, 
người trung thành phục vụ, và người đồng sự 
với tôi trong công việc Chúa.8 Tôi phái anh đến 
với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết 
hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm 
hồn anh em.9 Cùng đi có anh Ônêximô, người 
anh em trung thành và yêu quý của tôi, người 
đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em 
biết tất cả những gì xảy ra ở đây. 
 
10 Anh Aríttakhô,  bạn tù với  tôi,  gửi  lời  chào 
anh em. Anh Máccô, em họ ông Banaba, cũng 
gửi  lời  chào  anh  em ;  anh  em  đã  nhận  được 
những chỉ thị về anh ấy ; nếu anh ấy đến với anh 
em, thì hãy tiếp đón anh ấy.11 Anh Giêsu, gọi là 
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Giúttô,  cũng  gửi  lời  chào  anh  em.  Trong  số 
những người cắt bì, chỉ có ba anh ấy cùng làm 
việc với tôi cho Nước Thiên Chúa ; các anh đã là 
niềm an ủi của tôi.12 Anh Êpápra, người đồng 
hương  với  anh  em  và  là  tôi  tớ  của  Đức  Kitô 
Giêsu, gửi lời chào anh em ; anh không ngừng 
chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để 
một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo 
thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được 
đứng vững.13 Tôi làm chứng cho anh rằng anh 
vất vả nhiều vì anh em, những người ở Laođikia 
và Hiêrapôli.14 Anh Luca, thầy thuốc yêu quý, 
và anh Đêma gửi lời chào anh em. 
 
15  Xin  cho  tôi  gửi  lời  chào  các  anh  em  ở 
Laođikia, chị Nympha và Hội Thánh vẫn họp tại 
nhà chị ấy.16 Sau khi anh em đọc thư này, xin 
liệu sao cho Hội Thánh Laođikia cũng được đọc 
nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho 
Hội Thánh Laođikia.17 Sau cùng, xin nhắn với 
anh Áckhíppô : “Hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa 
đã giao cho anh, và lo chu toàn.”
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18 Lời chào này do chính tay tôi,  Phaolô, viết. 
Anh em đừng quên rằng  tôi  đang phải  mang 
xiềng xích ! Chúc anh em được ân sủng.

Xướng đáp x. Cl 4,3 ;x. Tv 50,17

X Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để Thiên 
Chúa mở cửa cho chúng ta rao giảng lời Người.
* Và để chúng ta loan báo mầu nhiệm Đức Kitô.
Đ Xin Thiên Chúa mở miệng chúng ta, để chúng 
ta cất tiếng ngợi khen Người. *

Bài đọc 2

Ta  được  mãn  nguyện  vì  xem  thấy  Ngôi  Lời
Trích bài giảng của thánh Âu tinh, giám mục.

Ai trong loài người biết được hết kho tàng khôn 
ngoan  và  trí  thức  ẩn  giấu  trong  Đức  Kitô  và 
chôn vùi trong tấm thân nghèo khó của Người ? 
Người  vốn giàu sang phú quý,  nhưng đã trở  nên  
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nghèo khó vì chúng ta, để nhờ cái nghèo của Người,  
chúng ta  nên  giàu  có.  Quả thật,  vì  Người  chấp 
nhận thân phận phải chết và huỷ diệt sự chết, 
nên Người đã tỏ mình ra trong thân phận khó 
nghèo. Nhưng Người hứa ban của cải mai sau 
và Người không mất đi của cải Người đã tạm từ 
bỏ.  
 
Cao  cả  thay  tấm  lòng  nhân  hậu  của  Người  ; 
Người  dành cho những kẻ kính sợ Người,  và 
cho ai tìm đến Người nương náu.

Bây giờ chúng ta biết chỉ có ngần có hạn vì cái 
hoàn thiện chưa đến. Để chúng ta có khả năng 
nhận  biết  Người,  theo  bản  tính  Thiên  Chúa, 
Người ngang hàng với Chúa Cha, Người đã trở 
nên  giống  chúng  ta  trong  bản  tính  tôi  đòi  ; 
Người tái tạo chúng ta nên giống hình ảnh Thiên 
Chúa.  Là  Con Một  Thiên  Chúa,  Người  đã  trở 
nên con của loài người, Người làm cho vô số con 
cái loài người trở nên con cái Thiên Chúa. Người 
lấy bản tính hữu hình tôi đòi mà nuôi nấng các 
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tôi đòi, và Người làm cho họ được tự do để họ 
được chiêm ngắm bản tính Thiên Chúa.
 
Quả thật,  hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa,  
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được  
hiển hiện. Chúng ta biết rằng : Khi Đức Kitô xuất  
hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người ; vì Người  
thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Các 
kho tàng khôn ngoan và trí thức ấy là gì, của cải 
Thiên Chúa là gì ? Chúng ta chỉ biết một điều 
này là chúng làm cho chúng ta hoàn toàn mãn 
nguyện.  Và tấm lòng cao  cả  nhân hậu là  gì  ? 
Chúng ta chỉ biết một điều này là chúng làm cho 
chúng ta hoàn toàn mãn nguyện. Thưa Thầy, xin  
tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng  
con mãn nguyện rồi.
 
Và  trong một  thánh vịnh kia,  một  người  giữa 
chúng ta,  hay một người trong chúng ta,  hoặc 
thay cho chúng ta,  đã thưa với  Chúa :  Con sẽ  
được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Người 
và Chúa Cha là một ; ai thấy Người là thấy Chúa 
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Cha.  Vậy chính Chúa Tể càn khôn, Người là  Vua  
vinh hiển. Khi phục hồi chúng ta, Người sẽ toả 
ánh tôn nhan rạng ngời, và chúng ta sẽ được ơn 
cứu độ. Chúng ta sẽ được thoả tình ; và như thế 
chúng ta được mãn nguyện.
 
Bao lâu điều ấy chưa thành tựu, bao lâu Người 
chưa tỏ cho chúng ta điều làm cho chúng ta mãn 
nguyện, bao lâu chúng ta chưa được uống thoả 
thuê  mạch  nước  ban  sự  sống  là  chính  mình 
Người,  đang khi  chúng ta còn mò mẫm trong 
đức tin và là khách lữ hành xa Người, đang khi 
chúng ta còn đói khát lẽ công chính và còn khắc 
khoải được chiêm ngắm thánh nhan huy hoàng 
của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy sốt sắng mừng 
sinh nhật của Đấng đã mang lấy thân phận tôi 
đòi.  
 
Chúng ta chưa có thể chiêm ngắm mầu nhiệm 
Người sinh ra bởi  Chúa Cha từ trước khi  ánh 
sáng  được  tạo  thành,  thì  chúng  ta  hãy  mừng 
mầu nhiệm Người sinh làm con một Trinh Nữ 
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vào giữa đêm khuya. Chúng ta chưa hiểu rằng 
danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng  
gần xa dưới ánh mặt trời, thì chúng ta hãy nhận 
biết rằng  Chúa căng lều Người trên thái  dương.  
Chúng ta chưa nhìn thấy Con Một ngự nơi Chúa 
Cha, thì chúng ta hãy nhớ đến  tân lang rời khỏi  
loan phòng. Chúng ta chưa dự tiệc của Cha chúng 
ta, thì chúng ta hãy nhận biết máng cỏ của Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 1,2 ; 5,20
X Sự sống đời đời đã xuất hiện, chúng tôi loan 
báo và chúng tôi làm chứng. 
• Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay 
đã xuất hiện cho chúng ta thấy.
Đ Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến, 
và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa 
thật. Chúng ta sống kết hợp với Thiên Chúa thật, 
với  Con  của  Người  là  Đức  GiêSu  Kitô.  Đức 
Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời 
đời.  *
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Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  ngày  Con  Chúa 
giáng trần là khởi điểm kỳ diệu cho công trình 
cứu chuộc dân Chúa ; xin cho chúng con được 
tin cậy vững vàng, để nhờ Con Một Chúa hướng 
dẫn, chúng con đạt tới phúc vinh hiển Chúa hứa 
ban. Chúng con cầu xin...
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Ngày 6 
Bài đọc 1 Is 42,1-8
Người Tôi  Trung của Thiên Chúa là ánh sáng 
muôn dân 

Các sách Tin Mừng cho ta thấy rằng từ thế hệ các  
Kitô hữu đầu tiên, Người Tôi Trung của sách ngôn  
sứ Isaia xuất hiện như một nhân vật huyền bí, với  
những nét  đặc biệt,  đưa chúng ta  vào mầu nhiệm  
Chúa  Kitô.  Trong  đoạn  văn  sau  đây,  Thiên  Chúa  
tuyên  bố  chính  Người  tuyển  chọn  Người  Tôi  
Trung.Ta sẽ gặp lại danh xưng này ngày Đức Kitô  
chịu phép rửa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta 
tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí 
Ta ngự trên Người ; Người sẽ làm sáng tỏ công 
lý trước muôn dân.
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2 Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không 
để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim 
đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung 
thành làm sáng tỏ công lý.

4 Người không nao núng, không chịu thua, cho 
đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các 
hải đảo xa xăm đều mong được Người chỉ bảo.
 
5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA, Đấng 
sáng tạo và căng vòm trời, Đấng trải rộng mặt 
đất với hoa màu tràn lan, Đấng ban hơi thở cho 
dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư 
dân.

6 Người phán thế này : “Ta là ĐỨC CHÚA, Ta 
đã gọi con, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính 
của Ta. Ta đã nắm tay con, đã gìn giữ con và đặt 
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làm giao ước với  dân,  làm ánh sáng chiếu soi 
muôn nước,

7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù 
những  người  bị  giam  giữ,  dẫn  ra  khỏi  ngục 
những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta. Vinh quang 
của Ta, Ta không nhường cho ai khác ; lời tán 
tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần 
tước đoạt. 

Xướng đáp Mt 12,18.21 (Is 42,1)

X Đây là người tôi trung Ta tuyển chọn ; đây là 
Người Ta yêu dấu, Người làm cho lòng Ta vui 
thoả.
* Muôn dân đặt hy vọng nơi Người.
Đ Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người ; Người 
sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. *
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Bài đọc 2
Đức Kitô chịu phép rửa

Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô, giám mục 
Nadien.
Đức Kitô toả sáng, chúng ta hãy toả sáng cùng 
với  Người.  Đức  Kitô  được  dìm  xuống  nước, 
chúng ta hãy cùng xuống để cùng lên với Người. 

Thánh Gioan đang làm phép rửa, thì Chúa Giêsu 
đến.  Có  thể  là  Chúa  muốn  thánh  hoá  kẻ  làm 
phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn là để chôn 
vùi  trọn  vẹn  con  người  Ađam  cũ  trong  dòng 
nước.  Thật  vậy,  trước  khi  thanh  tẩy  ta  và  để 
thanh tẩy ta, Chúa thánh hoá sông Giođan ; vì 
Người  vừa  là  thần  khí  vừa  là  xác  phàm,  nên 
Người cũng muốn nhờ Thần Khí và nước để đưa 
chúng ta vào đạo.
 
Vị Tẩy Giả không chấp nhận, nhưng Đức Giêsu 
vẫn nhất quyết đòi hỏi. Gioan nói : Chính tôi mới  
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cần được Ngài làm phép rửa,đó là đèn nói với Mặt 
Trời, tiếng nói với Lời, phù rể nói với Chàng Rể, 
người cao trọng nhất trong số những người sinh 
ra bởi đàn bà nói với Trưởng Tử mọi loài  thọ 
sinh,  người  nhảy  mừng  trong  dạ  mẹ  nói  với 
Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, 
người tiền hô trong hiện tại và tương lai nói với 
Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện :  Chính tôi  
mới cần được Ngài làm phép rửa, và hãy thêm : “để 
làm chứng cho Ngài”.  Quả thật,  con người ấy 
biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử 
đạo, cũng như thánh Phêrô, không phải chỉ có 
chân mới được rửa mà thôi.
 
Nhưng  Đức  Giêsu  cũng  từ  dưới  nước  đi  lên. 
Người nâng thế gian lên cao với Người. Người 
thấy trời bị xé và mở ra, vì xưa kia, khi bị đuổi ra 
khỏi  vườn địa đàng và bị  lưỡi  gươm lửa cấm 
đoán, chính Ađam đã đóng cửa trời lại, không 
cho mình mà cũng không cho  con cháu vào.  
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Bấy giờ, Thánh Thần chứng nhận thần tính của 
Đức Giêsu, vì Thánh Thần đến cùng với Đấng 
cùng có thần tính với mình. Khi ấy có tiếng từ 
trời vọng xuống để làm chứng cho Đấng từ trời 
mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng thân xác 
dưới hình chim bồ câu, vì thân xác đã được thần 
hoá,  khi Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong thân 
xác.  Điều  này  cũng  giống  như chuyện  xảy  ra 
trước đây nhiều thế kỷ : chim bồ câu đến báo tin 
chấm dứt đại hồng thuỷ. 
 
Vậy, hôm nay, chúng ta hãy đem lòng tôn kính 
mà tưởng niệm ngày Đức Giêsu chịu phép rửa, 
và  hãy  mừng  lễ  cách  xứng  đáng.  
Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy 
tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì 
Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con 
người hối cải và được cứu độ : mọi lời giảng dạy 
và mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đích này. 
Anh em hãy nên như đèn sáng giữa thế gian, 
nên sức  sống cho người  khác.  Như những tia 
sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh 
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em hãy để mình được thấm nhuần ánh sáng huy 
hoàng của ánh sáng đó,  là  ánh sáng trên trời. 
Hãy để Chúa Ba Ngôi chiếu soi trên anh em cách 
sâu xa và rực rỡ hơn, vì giờ đây, tuy chưa trọn 
vẹn, nhưng anh em cũng đã nhận được một tia 
sáng xuất phát từ thần tính duy nhất, trong Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì vinh quang và uy 
quyền  thuộc  về  Người  đến  muôn  đời  muôn 
thuở. Amen.

Xướng đáp Tv 113A,5

X Hôm nay trời rộng mở, biển cả nên hiền hoà, 
đất mừng vui hớn hở, núi đồi cũng hoan ca.
• Vì Đức Kitô đến bên bờ sông Giođan, xin 
ông Gioan làm phép rửa.
Đ Biển kia ơi, cớ gì mà trốn chạy, Giođan hỡi, cớ 
chi chảy ngược dòng ? *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí 
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người tín hữu, và thiêu đốt lòng họ bừng cháy 
lửa mến yêu. Như thế, họ chẳng còn do dự nhìn 
nhận Con Một Chúa là Ðấng Cứu Tinh, mà sẽ 
chân  thành  phục  vụ  Người.  Người  là  Thiên 
Chúa  hằng  sống  và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp 
nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến  muôn  thuở 
muôn đời.
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Ngày 7 
Bài đọc 1 Is 61,1-11
Thần Khí của ĐỨC CHÚA ngự trên Người Tôi 
Trung 

Sau những lời tuyên bố của chính Chúa Kitô tại hội  
đường Nadarét, mỗi người Kitô hữu cũng có thể xem  
những vần thơ sau đây nói về mình : lấy cả cuộc đời  
để loan báo và làm chứng về ơn giải thoát Chúa Kitô  
đem đến cho con người bị tội lỗi giam hãm. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
1 Thần khí  của  ĐỨC CHÚA là  Chúa Thượng 
ngự  trên  tôi,  vì  ĐỨC  CHÚA  đã  xức  dầu  tấn 
phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 
băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh 
ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho 
những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, 
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ; 
Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, 3 tặng 
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cho những kẻ có tang ở Xion tấm khăn đại  lễ 
thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo 
ngày hội thay tấm lòng sầu não. Người ta sẽ gọi 
họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây ĐỨC 
CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.
 
4 Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, sẽ dựng 
lại  những hoang tàn thuở trước,  tu  bổ những 
thành bị bỏ hoang, những chốn hoang tàn từ bao 
thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên 
cừu cho anh em, con cái khách ngoại kiều sẽ cày 
ruộng  và  làm  vườn  nho  cho  anh  em.
6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là “tư tế của 
ĐỨC CHÚA” , người ta sẽ gọi anh em là “người 
phụng  sự  Thiên  Chúa  chúng  ta.”  Anh  em  sẽ 
được dùng của cải  chư dân, sẽ thay chúng để 
hưởng phú quý.
 
7 Anh em đã bị tủi  nhục gấp đôi,  đã nhận sự 
lăng nhục và phỉ nhổ làm của riêng mình ; bù 
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vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi phần gia 
nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh 
cửu.

8 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh, 
ghét  chuyện  cướp bóc  gian  tà,  nên  Ta  sẽ  ban 
phần thưởng cho các ngươi theo lòng thành tín 
của Ta,  và  sẽ  lập với  các  ngươi  một giao ước 
vĩnh cửu.
 
9 Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, 
và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn 
nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng 
các  ngươi  là  một  dòng dõi  được ĐỨC CHÚA 
ban phúc lành.

10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, 
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao ! Vì 
Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho 
tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh 
tề  khăn  áo,  tựa  cô  dâu  lộng  lẫy  điểm  trang.
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn 



MỤC LỤC

tược cho nở hạt sinh mầm, ĐỨC CHÚA là Chúa 
Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi 
vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Xướng đáp Is 61,1 ; Ga 8,42

X Thần Khí của Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức 
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,  sai đi báo tin 
mừng cho kẻ nghèo hèn.
• Băng bó những tấm lòng tan nát, công bố 
lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích 
cho những tù nhân.
Đ Tôi  phát  xuất  từ  Thiên Chúa,  và  bởi  Thiên 
Chúa  mà  đến.  Tôi  không  tự  mình  mà  đến, 
nhưng chính Người đã sai tôi. *

Bài đọc 2

Đấng đã muốn sinh ra cho chúng ta, lại không 
muốn  chúng  ta  không  nhận  biết  Người  
Trích  bài  giảng  của  thánh  Phêrô  Kim  Ngôn, 
giám mục.
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Dù trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể 
có những dấu đặc biệt luôn luôn rõ ràng về thần 
tính, nhưng bằng nhiều cách, ngày lễ Hiển Linh 
hôm nay cũng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa 
đã đến trong một thân xác phàm nhân. Nhờ vậy, 
thân phận người phàm mỏng manh vốn đã bị tối 
tăm  vây  phủ,  không  vì  ngu  muội  mà  mất  đi 
những gì họ đã được chiếm hữu nhờ ơn thánh. 
Bởi vì Đấng đã muốn sinh ra cho chúng ta, lại 
không  muốn  cho  chúng  ta  không  nhận  biết 
Người.  Thế  nên Người  tỏ  cho  thấy  rằng  mầu 
nhiệm yêu thương cao cả này không được nên 
cơ  hội  khiến  người  ta  sai  lầm nghiêm trọng.  
 
Hôm nay các nhà chiêm tinh đi tìm Đấng chói 
loà giữa các vì sao, lại thấy một trẻ thơ khóc oa 
oa trong máng cỏ. Hôm nay các nhà chiêm tinh 
ngỡ ngàng thấy Đấng lâu đời chịu sống ẩn dật 
giữa các vì sao, nay vinh hiển rỡ ràng trong tấm 
tã. 

Hôm nay các nhà chiêm tinh sững sờ kinh ngạc 
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khi thấy điều xảy ra ở đó : trời ở dưới đất, đất ở 
trên  trời,  con  người  trong  Thiên  Chúa,  Thiên 
Chúa trong con người, Đấng cả thế giới không 
chứa nổi lại giam mình trong tấm thân nhỏ bé. 
Thoạt nhìn thấy, các ông dâng tặng phẩm đầy ý 
nghĩa nhiệm mầu để tuyên xưng mình tin chứ 
không tranh luận : dâng hương để nhận Người 
là Chúa, dâng vàng để nhận Người là vua, và 
dâng  mộc  dược  để  loan  báo  Người  sẽ  chết.  
 
Chính vì vậy mà dân ngoại là những kẻ đến sau 
cùng lại thành người đến trước hết, vì nhờ đức 
tin của các nhà chiêm tinh bấy giờ mà niềm tin 
của  lương  dân  được  khai  mở.  
Hôm nay, Đức Kitô, Đấng sẽ tẩy rửa tội lỗi thế 
gian, đã xuống sông Giođan : chính ông Gioan 
làm chứng rằng Người đã đến làm công việc đó : 
Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội  
trần  gian.  Hôm  nay,  tôi  tớ  đóng  vai  chủ,  con 
người đóng vai Thiên Chúa, ông Gioan đóng vai 
Đức Kitô ; ông đóng vai đó để lãnh ơn tha thứ 
chứ không phải để ban phát. 



MỤC LỤC

Hôm nay như ngôn sứ nói : Tiếng Chúa vang trên  
nước. Tiếng nào ? Đây là Con yêu dấu của Ta ; Ta  
hài lòng về Người. 

Hôm nay, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu bay 
lượn trên nước,  để cũng như bồ câu thời  ông 
Noê báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế gian 
đã lui đi, thì nhờ dấu hiệu này mà biết được thế 
gian không còn phải chìm ngập trong cảnh trầm 
luân  muôn  đời  nữa.  Nhưng  bồ  câu  hôm  nay 
không mang cành ôliu như bồ câu xưa, mà đổ 
trên  đầu  vị  Thủ  Lãnh  một  lớp  dầu  để  ứng 
nghiệm lời ngôn sứ xưa đã tiên báo :  Chính vì  
vậy,  Thiên  Chúa  là  Thiên  Chúa  của  Ngài  đã  tôn  
phong Ngài vượt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu  
thơm hoan lạc. 
 
Hôm nay,  Đức Kitô cho thấy những dấu hiệu 
đầu tiên của thực tại Nước Trời khi biến nước 
thành rượu. Nhưng nước phải biến nước thành 
bí  tích  của  máu,  khi  Đức  Kitô  rót  thứ  rượu 
nguyên chất từ bình là thân xác Người cho ta 
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uống,  để ứng nghiệm lời  ngôn sứ :  tuyệt  diệu  
thay ly rượu nồng làm con ngây ngất!

Xướng đáp 1 Ga 4,14 ; 1,9
X Phần  chúng  tôi,  chúng  tôi  đã  được  chiêm 
ngưỡng, và chúng tôi làm chứng rằng :
• Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm 
Đấng cứu độ thế gian.
Đ Để tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta 
sạch mọi điều bất chính. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
thương chiếu giãi một luồng sáng mới cho trần 
gian được nhận biết  Chúa khi  Con Một  Chúa 
sinh  vào  đời.  Vì  Người  đã  chia  sẻ  kiếp  sống 
phàm nhân mà trở thành con của Ðức Trinh Nữ 
thì  xin  Chúa  cũng  cho  chúng  con  được  cùng 
sống  với  Người  trong  Nước  Người  hiển  trị. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn đời.
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 Từ  Lễ  Hiển  Linh  đến  Lễ  Chúa  Giêsu 
Chịu Phép Rửa
Từ Lễ Hiển Linh đến Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

LỄ CHÚA HIỂN LINH

T HAI T BA T TƯ 

T NĂM T SÁU T BẢY

CGS CHỊU PHÉP RỬA
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CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 
 
Tuần này chúng ta đọc nốt phần còn lại  của sách  
Isaia. Phần cuối cùng này dính liền vào hai tổng thể  
chính, đó là các bài ca Người Tôi Trung và các sấm  
ngôn sau thời lưu đày, tất cả hợp lại thành phần 3  
của cuốn sách. 

Được nhập vào trong sách An ủi Ítraen, các bài ca  
Người Tôi Trung làm nên một khối. Đâu là nguồn  
gốc, đâu là đối tượng chính xác các bài ca nhắm tới ?  
Đó là những điều khá bí ẩn, và là những đề tài tranh  
cãi. Tuy nhiên dù các bài ca nhắm đến chính tác giả  
sách An ủi như có thể hiểu theo nghĩa đen, hay một  
nhân vật cổ xưa nào khác trong lịch sử dân Ítraen,  
mang  một  thân  phận  điển  hình,  hay  ngay  cả  khi  
nhắm đến tập thể dân Chúa đi nữa, nếu đem so sánh  
với các dân ngoại giáo, thì lợi ích tinh thần của các  
bài ca vẫn là một : đó là dần dà giúp chúng ta làm  
quen với ý tưởng một vị cứu tinh muôn dân trông  
đợi, không phải một nhân vật uy nghi danh giá, dùng  
quyền  uy  mà  thống  trị  muôn  dân,  nhưng  là  một  
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nhân vật  khiêm tốn,  tiêu  biểu  cho  các  giá  trị  tinh  
thần. Sau này chính Đức Kitô sẽ cho ta hiểu rằng  
Người Tôi Trung đó chính là Người.  Lời sấm của  
chương 61 sẽ đọc ngày thứ Hai cũng ở trong cùng  
một luồng tư tưởng. Đọc trong mùa Hiển Linh, các  
bài này soi sáng cho ta hiểu ý nghĩa sứ mạng của  
Chúa Kitô và Hội Thánh của Người như Chúa Quan  
Phòng muốn, đó là phải luôn luôn từ chối mọi dễ dãi  
của một lối cai trị độc đoán, đồng thời phải ở giữa  
mọi  người  như  một  chứng  nhân  khiêm  tốn,  khó  
nghèo.  
 
Toàn bộ các sấm ngôn trong phần ba sách Isaia rất  
phong phú về lời văn cũng như chủ đề. Trong sách  
các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay, có hai chủ đề được  
đặc biệt khai thác. Trước hết là vinh quang của dân  
Thiên  Chúa  vào  thời  thiên  sai.  Tiêu  biểu  cho  dân  
Chúa là thành thánh Giêrusalem được giải thoát khỏi  
tay thù địch, trở nên thủ đô tinh thần của thế giới và  
nguồn  ánh  sáng  của  mọi  người.  Viễn  tượng  này  
không có gì mâu thuẫn với viễn tượng trên đây, vì  
tuy đã được khởi đầu với công trình nhập thể, mọi sự  
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chỉ hoàn tất khi Chúa Kitô trở lại vinh quang. Và thế  
là chúng ta được đưa tới chủ đề thứ hai : công việc  
xét xử vào thời cuối cùng. Sách Isaia kết thúc với chủ  
đề này. Lời cầu nguyện rất đẹp của các chương 63-  
64 làm thành cầu nối giữa hai chủ đề : Tác giả xin  
Chúa hoàn thành công trình cứu độ bằng cách đích  
thân đến xoá bỏ các thử thách đau thương dân Người  
đang gánh chịu

Bài đọc 1 Is 60,1-22

Vinh quang Chúa chiếu toả trên Giêrusalem 

Giêrusalem là nơi quy tụ toàn thể các nước. Chính  
sự hiện diện của Thiên Chúa lôi  kéo các nước vào  
thành thánh. Đối với Hội Thánh, hôm nay, chính khi  
để cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Hội Thánh  
hoàn thành ơn gọi của mình. Dưới sự hướng dẫn của  
Chúa  Thánh  Thần,  Hội  Thánh  lôi  kéo  tất  cả  mọi  
người để hình thành một dân mới bao gồm những  
người công chính.
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Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Vùng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi ! Vì 
ánh  sáng  của  ngươi  đến  rồi.  Vinh  quang  của 
ĐỨC  CHÚA  như  bình  minh  chiếu  toả  trên 
ngươi.

2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ 
lấp chư dân ; còn trên ngươi, ĐỨC CHÚA như 
bình  minh  chiếu  toả,  vinh  quang  Người  xuất 
hiện trên ngươi.

3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua 
chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến 
bước.

4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập 
hợp,  kéo  đến  với  ngươi  :  con  trai  ngươi  từ 
phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.
5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng 
dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang 



MỤC LỤC

sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ 
tràn đến với ngươi.

6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và 
Êpha : Tất cả những người từ Sơva kéo đến, đều 
mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền 
lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

 
7 Mọi chiên dê của Kêđa sẽ được tập trung lại 
nơi ngươi, cừu tơ của Nơvagiốt sẽ được ngươi 
dùng vào việc tế tự : chúng sẽ được dâng tiến 
trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta. Ta sẽ làm 
cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.
8 Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về 
tổ
 ?
9  Phải,  các  hải  đảo đợi  chờ Ta :  Có đoàn tàu 
Tácsít dẫn đầu, chở con cái ngươi từ phương xa 
tới,  mang theo vàng và bạc,  để tôn vinh danh 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, để tôn vinh 
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Đức  Thánh  của  Ítraen,  vì  Người  đã  làm  cho 
ngươi được vinh  quang rạng rỡ.
 
10 Ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi, 
việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp 
phần. Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt, 
nhưng  vì  ân  tình,  Ta  lại  xót  thương  ngươi.
11 Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng, 
ngày đêm không đóng lại bao giờ, để người ta 
đem nộp cho ngươi của cải muôn dân, để vua 
chúa của chúng đến trình diện.
 
12 Vì dân nào nước nào, không thần phục ngươi 
sẽ bị tiêu diệt,  các dân ấy sẽ bị huỷ diệt hoàn 
toàn.

13 Vẻ huy hoàng của rừng núi Libăng sẽ đến với 
ngươi, cả trắc bá, du thụ, hoàng dương cùng một 
lúc, để làm cho thánh điện Ta được vinh hiển, vì 
Ta sẽ  làm cho nơi  Ta đặt  chân được vẻ vang.
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14 Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khòm 
lưng xuống, mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ 
phục dưới chân ngươi.  Chúng sẽ gọi  ngươi là 
“Thành Đô của ĐỨC CHÚA”, là “Xion của Đức 
Thánh Ítraen.”

15 Thay vì ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng 
người lai vãng, Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm 
hãnh diện đến muôn đời, thành nguồn vui qua 
muôn thế hệ.

16  Ngươi  sẽ  thưởng  thức  sữa  của  chư  dân, 
hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa. Ngươi 
sẽ biết rằng : Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ 
ngươi, và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng 
Toàn Năng của Giacóp.

17 Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng lại, thay vì sắt, 
Ta sẽ đem bạc tới, thay vì gỗ là đồng, thay vì đá 
là sắt. Để giám sát ngươi, Ta sẽ đặt Bình An, để 
cai trị ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.
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18 Người  ta  không còn nghe  nói  đến  bạo lực 
trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ 
ngươi. Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là "Ơn Cứu 
Độ" và cửa thành là "Lời Ngợi Khen".

19  Ban  ngày  ngươi  chẳng  cần  mặt  trời  chiếu 
sáng, ban đêm cũng chẳng cần đến ánh trăng soi 
:  chính ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng cho ngươi 
muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh 
hiển của ngươi.

20 Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt 
trăng  của  ngươi  cũng  chẳng  hề  tàn,  vì  ĐỨC 
CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi và 
những  ngày  tang  tóc  của  ngươi  sẽ  mãn.
 
21 Dân của ngươi gồm toàn những người công 
chính, chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến 
muôn đời. Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây 
của Ta, là công trình do tay Ta thực hiện để làm 
cho Ta được hiển vinh.
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22 Người nhỏ nhất sẽ có ngàn con cháu, kẻ hèn 
nhất  thành  một  dân  hùng  cường.  Ta,  ĐỨC 
CHÚA, khi đến thời, Ta sẽ mau thực hiện điều 
đó.

Xướng đáp Is 60,1.3

X Bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi, bừng sáng lên, 
vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi.
• Vinh quang của Đức Chúa như bình minh 
chiếu toả trên ngươi.
Đ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, 
vua  chúa  hướng  về  ánh  sáng  bình  minh  của 
ngươi mà tiến bước. *

Bài đọc 2

Chúa làm cho khắp hoàn cầu nhận biết ơn cứu 
độ của Người 

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng. 
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Thiên Chúa quan phòng đầy nhân hậu, vào thời 
cuối cùng, đã muốn đến cứu thế gian đang hư 
mất. Người quyết định thực hiện ơn cứu độ cho 
muôn dân trong Đức Kitô. 

Chính vì muôn dân mà thánh tổ phụ Ápraham 
xưa kia đã nhận được lời hứa : ông sẽ là tổ phụ 
một dòng dõi đông vô số được sinh ra không 
phải do xác thịt, mà do đức tin. Dòng dõi đông 
đảo  ấy  cũng  được  sánh  với  sao  trên  trời,  vì 
người ta trông đợi từ người cha muôn dân phát 
sinh không phải một miêu duệ trần gian, nhưng 
một miêu duệ thiên quốc. 
 
Toàn thể các dân tộc hãy tiến vào, hãy gia nhập 
gia đình các tổ phụ ; các con cháu sinh ra do lời 
hứa, hãy đón nhận phúc lành dành cho dòng dõi 
Ápraham, phúc lành mà con cháu theo huyết tộc 
đã từ chối. Qua ba nhà chiêm tinh, tất cả các dân 
tộc  hãy  thờ  lạy  Đấng  tạo  thành  vũ  trụ.  Ước 
mong  Thiên  Chúa  được  mọi  người  nhận  biết 
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không phải chỉ ở xứ Giuđê, mà còn ở khắp cõi 
địa cầu, để ở khắp nơi cũng như ở Ítraen, danh 
Người được tôn vinh.
 
Anh em thân mến, được biết các mầu nhiệm ân 
sủng  này  của  Thiên  Chúa,  chúng  ta  hãy  hân 
hoan mừng ngày khởi đầu của chúng ta, ngày 
Chúa bắt đầu kêu gọi các dân tộc. Chúng ta hãy 
tạ ơn Thiên Chúa nhân hậu,  vì  theo lời  thánh 
Phaolô Tông Đô, Người đã làm cho chúng ta xứng  
đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh  
trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta  
khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Con  
yêu quý của Người. Và như ngôn sứ Isaia tuyên 
sấm,  dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một  
ánh sáng huy hoàng,  đám người  sống trong vùng  
bóng tối, nay được một ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 
Cũng chính ngôn sứ nói thêm cùng Chúa về họ : 
Các dân tộc trước kia chưa nhận biết Chúa, nay kêu  
cầu Người ; các nước xưa kia không biết Chúa, nay  
chạy đến với Ngài. 
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Ngày đó ông Ápraham đã thấy và đã vui mừng, vì 
ông biết rằng con cái sinh ra bởi đức tin sẽ nhận 
được phúc lành nơi dòng dõi của ông, tức là nơi 
Đức Kitô.  Đồng thời,  vì  ông hiểu ra rằng theo 
đức tin ông sẽ là cha mọi dân nước. Ông dâng lời  
chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa vì biết rất rõ Thiên  
Chúa  có  thể  thực  hiện  điều  Người  đã  hứa. 
Cũng ngày đó đã được vua Đavít ca ngợi trong 
thánh vịnh rằng :  Lạy Chúa, muôn dân chính tay  
Người tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan  
và tôn vinh danh Ngài, và : Chúa đã biểu dương ơn  
cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước  
mặt chư dân.
 
Chúng ta biết rõ rằng những điều nói  trên đã 
được thực hiện khi một ngôi sao dẫn đường cho 
ba nhà chiêm tinh.  Từ nơi  xa xôi,  các ngài  đã 
được gọi đến nhận biết và thờ lạy Đức Vua cai
 trị trời đất. Ngôi sao này khích lệ chúng ta noi 
theo gương vâng phục: tức là nỗ lực sống theo 
ơn thánh,  ơn mời gọi  mọi người  đến với  Đức 
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Kitô.  
 
Anh em thân mến, trong cuộc tìm kiếm này, tất 
cả anh em phải giúp đỡ lẫn nhau để nhờ đức tin 
chân chính và các việc lành phúc đức mà đạt tới 
Nước Thiên Chúa, trong đó anh em sẽ rạng rỡ 
như  con  cái  ánh  sáng.  Nhờ  Đức  Giêsu  Kitô, 
Chúa  chúng  ta,  Người  hằng  sống  và  hiển  trị 
cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn đời. Amen. 

Xướng đáp
X Hôm nay quả là  ngày tươi  sáng,  ngày xuất 
hiện Đấng cứu độ trần gian, Đấng Cứu Độ các 
ngôn sứ thuở xưa báo trước, và các thiên sứ thờ 
lạy Đấng Cứu Độ.
• Thấy  ngôi  sao  của  Người  xuất  hiện,  các 
hiền sĩ rất đỗi mừng vui, và đem lễ phẩm đến 
triều  bái.
Đ Ngày được Thiên Chúa thánh hiến đã chiếu 
toả trên chúng ta, muôn dân hỡi, mau đến thờ 
lạy Chúa. *
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•
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
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Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện
Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ 
đường mà mặc khải  cho muôn dân nhận biết 
Con Một  Chúa.  Phần chúng con đã nhận biết 
Chúa nhờ đức tin  dẫn lối  đưa đường,  xin  dủ 
lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng 
Thánh  Nhan  vinh  hiển.  Chúng  con  cầu  xin...



MỤC LỤC

THỨ HAI
Bài đọc 1 Is 61,1-11
Thần  Khí  của  Đức  Chúa  ngự  trên  Người  Tôi 
Trung 
Sau những lời tuyên bố của chính Chúa Kitô tại hôi  
đường  Nadarét,  mỗi  Kitô  hữu  cũng  có  thể  xem  
những vần thơ sau đây nói về mình : lấy cả cuộc đời  
để loan báo và làm chứng về ơn giải thoát Chúa Kitô  
đem đến cho con người bị tội lỗi giam hãm. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Thần khí  của  ĐỨC CHÚA là  Chúa Thượng 
ngự  trên  tôi,  vì  ĐỨC  CHÚA  đã  xức  dầu  tấn 
phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, 
băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh 
ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho 
những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, 
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ; 
Người  sai  tôi  đi  yên  ủi  mọi  kẻ  khóc  than,
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3 tặng cho những kẻ có tang ở Xion tấm khăn đại 
lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, 
áo ngày hội thay tấm lòng sầu não. Người ta sẽ 
gọi  họ  là  cây  thánh  rừng thiêng,  là  vườn cây 
ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh 
hiển.

4 Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, sẽ dựng 
lại  những hoang tàn thuở trước,  tu  bổ những 
thành bị bỏ hoang, những chốn hoang tàn từ bao 
thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên 
cừu cho anh em, con cái khách ngoại kiều sẽ cày 
ruộng  và  làm  vườn  nho  cho  anh  em.
 
6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là “tư tế của 
ĐỨC CHÚA”, người ta sẽ gọi anh em là “người 
phụng  sự  Thiên  Chúa  chúng  ta.”  Anh  em  sẽ 
được dùng của cải  chư dân, sẽ thay chúng để 
hưởng phú quý.
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7 Anh em đã bị tủi  nhục gấp đôi,  đã nhận sự 
lăng nhục và phỉ nhổ làm của riêng mình ; bù 
vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi phần gia 
nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh 
cửu.

8 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh, 
ghét  chuyện  cướp bóc  gian  tà,  nên  Ta  sẽ  ban 
phần thưởng cho các ngươi theo lòng thành tín 
của Ta,  và  sẽ  lập với  các  ngươi  một giao ước 
vĩnh cửu.
 
9 Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, 
và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn 
nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng 
các  ngươi  là  một  dòng dõi  được ĐỨC CHÚA 
ban phúc lành.

10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, 
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao ! Vì 
Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho 
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tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh 
tề  khăn  áo,  tựa  cô  dâu  lộng  lẫy  điểm  trang.
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn 
tược cho nở hạt sinh mầm, ĐỨC CHÚA là Chúa 
Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi 
vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. 

Xướng đáp Is 61,1 ; Ga 8,42
X Thần khí của Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức 
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,  sai đi báo tin 
mừng cho kẻ nghèo hèn.
• Băng bó những tấm lòng tan nát, công bố 
lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích 
cho những tù nhân.
Đ Tôi  phát  xuất  từ  Thiên Chúa,  và  bởi  Thiên 
Chúa  mà  đến.  Tôi  không  tự  mình  mà  đến, 
nhưng chính Người đã sai tôi. *

Bài đọc 2

Đấng đã muốn sinh ra cho chúng ta, lại không 
muốn chúng ta không nhận biết Người 
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Trích  bài  giảng  của  thánh  Phêrô  Kim  Ngôn, 
giám mục.
 
Dù trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể 
có những dấu đặc biệt luôn luôn rõ ràng về thần 
tính, nhưng bằng nhiều cách, ngày lễ Hiển Linh 
hôm nay cũng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa 
đã đến trong một thân xác phàm nhân. Nhờ vậy, 
thân phận người phàm mỏng manh vốn đã bị tối 
tăm  vây  phủ,  không  vì  ngu  muội  mà  mất  đi 
những gì họ đã được chiếm hữu nhờ ơn thánh. 
Bởi vì Đấng đã muốn sinh ra cho chúng ta, lại 
không  muốn  cho  chúng  ta  không  nhận  biết 
Người.  Thế  nên Người  tỏ  cho  thấy  rằng  mầu 
nhiệm yêu thương cao cả này không được nên 
cơ  hội  khiến  người  ta  sai  lầm nghiêm trọng.  
 
Hôm nay các nhà chiêm tinh đi tìm Đấng chói 
loà giữa các vì sao, lại thấy một trẻ thơ khóc oa 
oa trong máng cỏ. Hôm nay các nhà chiêm tinh 
ngỡ ngàng thấy Đấng lâu đời chịu sống ẩn dật 
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giữa các vì sao, nay vinh hiển rỡ ràng trong tấm 
tã.
 
Hôm nay các nhà chiêm tinh sững sờ kinh ngạc 
khi thấy điều xảy ra ở đó : trời ở dưới đất, đất ở 
trên  trời,  con  người  trong  Thiên  Chúa,  Thiên 
Chúa trong con người, Đấng cả thế giới không 
chứa nổi lại giam mình trong tấm thân nhỏ bé. 
Thoạt nhìn thấy, các ông dâng tặng phẩm đầy ý 
nghĩa nhiệm mầu để tuyên xưng mình tin chứ 
không tranh luận : dâng hương để nhận Người 
là Chúa, dâng vàng để nhận Người là vua, và 
dâng  mộc  dược  để  loan  báo  Người  sẽ  chết.  
 
Chính vì vậy mà dân ngoại là những kẻ đến sau 
cùng lại thành người đến trước hết, vì nhờ đức 
tin của các nhà chiêm tinh bấy giờ mà niềm tin 
của lương dân được khai mở. 
 
Hôm nay, Đức Kitô, Đấng sẽ tẩy rửa tội lỗi thế 
gian, đã xuống sông Giođan : chính ông Gioan 
làm chứng rằng Người đã đến làm công việc đó : 
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Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội  
trần  gian.  Hôm  nay,  tôi  tớ  đóng  vai  chủ,  con 
người đóng vai Thiên Chúa, ông Gioan đóng vai 
Đức Kitô ; ông đóng vai đó để lãnh ơn tha thứ 
chứ không phải để ban phát.
 
Hôm nay như ngôn sứ nói : Tiếng Chúa vang trên  
nước. Tiếng nào ? Đây là Con yêu dấu của Ta ; Ta  
hài lòng về Người.
 
Hôm nay, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu bay 
lượn trên nước,  để cũng như bồ câu thời  ông 
Noê báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế gian 
đã lui đi, thì nhờ dấu hiệu này mà biết được thế 
gian không còn phải chìm ngập trong cảnh trầm 
luân  muôn  đời  nữa.  Nhưng  bồ  câu  hôm  nay 
không mang cành ôliu như bồ câu xưa, mà đổ 
trên  đầu  vị  Thủ  Lãnh  một  lớp  dầu  để  ứng 
nghiệm lời ngôn sứ xưa đã tiên báo :  Chính vì  
vậy,  Thiên  Chúa  là  Thiên  Chúa  của  Ngài  đã  tôn  
phong Ngài vượt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu  
thơm hoan lạc.
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Hôm nay,  Đức Kitô cho thấy những dấu hiệu 
đầu tiên của thực tại Nước Trời khi biến nước 
thành rượu. Nhưng nước phải biến nước thành 
bí  tích  của  máu,  khi  Đức  Kitô  rót  thứ  rượu 
nguyên chất từ bình là thân xác Người cho ta 
uống,  để ứng nghiệm lời  ngôn sứ :  tuyệt  diệu  
thay ly rượu nồng làm con ngây ngất !

Xướng đáp
X Bảo vật các hiền sĩ dâng tiến Chúa ngày xưa 
đều ám chỉ các mầu nhiệm thánh.
• Vàng  tượng  trưng  uy  quyền  bậc  quân 
vương, nhũ hương nói lên chức vụ thượng tế, và 
mộc dược báo trước ngày Chúa chịu mai táng 
trong  mồ.  
Đ Các hiền sĩ  vào nhà,  thờ lạy Đấng Cứu Độ 
chúng ta,  và dâng Người bảo vật tượng trưng 
những thực tại cao vời. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa,  xin  chiếu giãi  ánh sáng huy hoàng 
của  Chúa  vào  tâm  hồn  chúng  con.  Nhờ  đó, 
chúng con sẽ đủ sức vượt qua cuộc đời tăm tối 
này,  mà đạt tới  quê trời  vĩnh cửu.  Chúng con 
cầu xin...
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THỨ BA
Bài đọc 1 Is 62,1-12
Ơn cứu độ đã đến gần 
Người ta thường nói đến thành thánh để ám chỉ dân  
Chúa. Dân này được hưởng một số phận may mắn,  
tốt  đẹp.  Bài  ca  mừng  hôn  lễ  giữa  Con  Chiên  và  
Giêrusalem mới được tác giả sách Khải Huyền ghi  
lại. Bài ca đó đã được ngôn sứ Isaia báo trước trong  
bài đọc hôm nay.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

1  Vì  lòng mến Xion,  tôi  sẽ  không nín lặng,  vì 
lòng mến Giêrusalem, tôi nghỉ yên sao đành, tới 
ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông, 
ơn cứu độ của thành rực  lên như ngọn đuốc.
2  Rồi  muôn  dân  sẽ  được  chiêm  ngưỡng  đức 
công chính của ngươi,  mọi  đế vương sẽ  được 
ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta 
sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng 
ĐỨC CHÚA đặt cho.
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3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng 
bàn tay ĐỨC CHÚA, sẽ là mũ triều thiên vương 
giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.

4 Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” 
Xứ sở  ngươi  hết  bị  tiếng  là  “Phận  bạc  duyên 
đơn.” Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng 
Ta hỡi !” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm 
chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem 
lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở 
ngươi.

5 Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng 
tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là 
niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho 
Thiên Chúa ngươi thờ.
 
6 Giêrusalem hỡi, trên tường thành ngươi, Ta đã 
đặt lính gác, suốt ngày đêm, chúng sẽ chẳng bao 
giờ nín lặng. Hỡi những người có phận sự nhắc 
nhở  ĐỨC  CHÚA,  anh  em  đừng  nghỉ  ngơi.
7 Cũng đừng để ĐỨC CHÚA nghỉ ngơi bao lâu 
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Người chưa tái lập, chưa đặt Giêrusalem làm lời 
khen ngợi trên khắp địa cầu.

8 ĐỨC CHÚA đã giơ cánh tay hữu và giơ cánh 
tay mạnh mẽ của Người mà thề : “Ta sẽ không 
đem lúa mì của ngươi làm lương thực cho kẻ thù 
ngươi nữa, ngoại kiều cũng sẽ không được uống 
rượu mới của ngươi, thứ rượu ngươi đã vất vả 
mới làm ra được.
 
9 Nhưng những người gặt lúa mì sẽ được ăn và 
sẽ  ca  tụng ĐỨC CHÚA, những kẻ hái  nho sẽ 
được  uống  rượu  tại  tiền  đình  thánh  điện  của 
Ta.”  10  Hãy bước qua,  hãy bước qua  các  cửa 
thành,  hãy  mở  con  đường  cho  dân,  hãy  dọn 
đường,  hãy  dọn đường,  hãy  nhặt  cho  hết  đá. 
Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân.
 
11 Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp 
cùng cõi đất : “Hãy nói với thiếu nữ Xion : Kìa 
ơn cứu độ ngươi đang tới. Kìa phần thưởng của 
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Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay 
trước mặt.

12 Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”, là “những 
người được ĐỨC CHÚA cứu chuộc”. Còn ngươi 
sẽ  được gọi  là  “Cô gái  đắt  chồng”,  là  “Thành 
không bị bỏ”.”

Xướng đáp Is 62,23

X Muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công 
chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm 
nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.
• Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính 
là tên miệng Chúa đặt cho.
Đ Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng 
bàn tay  Chúa,  sẽ  là  mũ triều thiên vương giả 
Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. *

Bài đọc 2 

Nước và Thánh Thần 
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Trích bài giảng lễ Hiển Linh, được coi là của 
thánh Hipôlytô, linh mục.

Chúa  Giêsu  đến  với  ông  Gioan  và  đón  nhận 
phép rửa của ông. Biến cố thật lạ lùng : con sông 
vô tận làm hoan hỷ thành đô Thiên Chúa, làm 
sao con sông ấy được thanh tẩy bằng một chút 
nước thôi ? Ngọn suối khôn dò khôn thấu làm 
nẩy sinh sự sống cho mọi người, ngọn suối vô 
cùng vô tận,  lại  được bao phủ bằng một  chút 
nước  ít  oi,  tạm bợ.  Đấng có  mặt  khắp nơi  và 
không vắng mặt nơi nào, Đấng thiên thần không 
hiểu thấu và loài người không nhìn thấy được, 
lại  đến  lãnh  phép  rửa,  vì  Người  muốn  thế.  
 
Này trời mở ra và có tiếng nói rằng : Đây là Con yêu  
dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Người là Con yêu  
dấu nhưng cũng sinh ra tình yêu. Người là ánh 
sáng vô hình lại sinh ra ánh sáng khôn dò khôn 
thấu. Người được gọi là con ông Giuse, nhưng 
cũng  được  gọi  là  Con  Thiên  Chúa  theo  thần 
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tính : Đây là Con yêu dấu của Ta. Người đói lả lại 
nuôi cả ngàn người ; Người vất vả mà lại làm 
cho người vất vả được nghỉ ngơi ; Người không 
có nơi tựa đầu mà lại  nắm mọi sự trong tay ; 
Người chịu khổ nhưng lại chữa trị mọi khổ đau ; 
Người ngã vì bị tát mà lại ban tự do cho thế gian 
; Người bị đâm thấu cạnh sườn, nhưng lại chữa 
lành cạnh sườn của Ađam. Nhưng, thưa anh em, 
xin anh em chú ý nghe đây, tôi muốn chạy đến 
nguồn mạch ban sự sống và ngắm nhìn nguồn 
mạch chữa lành các vết thương. 
 
Chúa Cha, nguồn mạch trường sinh, đã sai Chúa 
Con bất tử tức Ngôi Lời xuống trần gian ; Người 
đến với  con người,  lấy  nước và  Thần Khí  mà 
thanh tẩy họ, cho họ được tái sinh để hồn xác họ 
khỏi hư vong. Người thổi sinh khí vào chúng ta 
và mặc cho chúng ta áo giáp không thể hư hoại. 
Vậy nếu con người trở thành bất tử thì cũng trở 
nên thần minh. Nếu trở nên thần minh nhờ nước 
và Thần Khí sau khi được tái sinh nhờ phép rửa, 
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thì sau khi sống lại từ trong kẻ chết, con người 
cũng đồng thừa kế với Đức Kitô.
 
Vì vậy, tôi long trọng tuyên bố : Hỡi mọi chi tộc 
trong  khắp  chư  dân,  hãy  đến  lãnh  phép  rửa 
mang lại ơn bất tử. Đó là nước kết hợp với Thần 
Khí tưới gội vườn địa đàng, làm cho đất ra mầu 
mỡ, cây cối mọc lên, sinh vật lan tràn. Tắt một 
lời, nhờ nước, con người được tái sinh và được 
sống, trong nước, Chúa Kitô làm phép rửa, và 
trên  nước,  Thánh  Thần  lấy  hình  bồ  câu  ngự 
xuống.  
 
Ai tin mà lãnh phép rửa ban ơn tái sinh này thì 
từ bỏ ma quỷ và kết hợp với Đức Kitô ; người ấy 
chối  bỏ  địch  thù  mà  tuyên  xưng  Đức  Kitô  là 
Thiên Chúa, cởi bỏ ách nô lệ mà mặc lấy ơn làm 
nghĩa tử. Sau khi lãnh phép rửa, người ấy rạng 
rỡ  như  mặt  trời,  phản  ảnh  đức  công  chính. 
Nhưng điều  lớn  lao  nhất  là  họ  trở  thành con 
Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô, Đấng 
đầy vinh hiển quyền năng cùng với Chúa Thánh 
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Thần chí thánh, nhân hậu và ban sự sống, bây 
giờ  và  mãi  mãi  đến  muôn  thuở  muôn  đời. 
Amen.

Xướng đáp Ga 1,32.34.33
X Tôi  đã  thấy  Thần Khí  tựa  chim câu từ  trời 
xuống và ngự trên Người.
• Tôi  đã  thấy  nên  xin  chứng  thực  rằng  : 
Người là Con Thiên Chúa.
Đ Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa bằng nước 
đã bảo tôi : Ngươi thấy Thần Khí hiện xuống và 
ngự  trên  ai,  thì  người  đó  chính  là  Đấng  làm 
phép rửa bằng Thánh Thần. *
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết 
Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người 
phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. 
Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi 
mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn  đời.
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Is 63,7- 64,1
Lời cầu trong buổi lo âu 
Mấy ngày trước, chúng ta đọc những bài thật phấn  
khởi trong một quang cảnh huy hoàng, nhưng trong  
thực tế, mọi sự xem ra còn xa vời. Hội Thánh tuy  
được các bí tích của Chúa Kitô tinh luyện, nhưng về  
nhiều mặt, vẫn như khách lưu giữa một thế giới đối  
nghịch.  Xin  Chúa  đừng  quên chúng ta  và  bảo  vệ  
công trình cứu độ của Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA, dâng lời 
ca tụng ĐỨC CHÚA, vì  tất  cả những gì  ĐỨC 
CHÚA đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân 
hậu  lớn  lao  của  Người  đối  với  nhà  Ítraen,  vì 
những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người 
đầy  thương  xót  và  lắm  nghĩa  giàu  ân.
8 Người đã phán : “Thật, chúng là dân của Ta, là 
những đứa con không biết lừa dối !” Và đối với 
họ, Người đã là một vị cứu tinh,
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9 trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một 
sứ  giả  hay  một  thiên  thần  đã  cứu  thoát  họ, 
nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến và 
thương cảm,  chính Người  đã chuộc  họ về,  đã 
vực họ dậy và mang họ đi suốt thời  gian quá 
khứ.
 
10 Nhưng họ đã nổi loạn, đã làm phiền thần khí 
thánh của Người, nên Người giao chiến chống 
lại họ.

11 Dân Người  nhớ lại  thời  quá khứ,  thời  ông 
Môsê. Đâu rồi Đấng đã đưa vị mục tử đàn chiên 
của Người lên từ biển ? Đâu rồi Đấng đã đặt nơi 
ông thần khí thánh của Người,

12 Đấng cho cánh tay vinh hiển của Người đi 
bên hữu ông Môsê, Đấng rẽ nước ra trước mặt 
họ, để lưu danh muôn đời,

13 Đấng cho họ đi qua giữa lòng vực thẳm như 
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ngựa đi trong sa mạc hoang vu ? Họ đã không 
vấp ngã.
 
14  Thần khí  ĐỨC CHÚA đã  đưa  họ  về  chốn 
nghỉ ngơi, như bò bê đi xuống thung lũng. Ngài 
đã dẫn dắt đoàn dân Ngài như thế đó, để danh 
Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

15 Xin đưa mắt nhìn xem, từ trời cao thẳm, từ 
thánh cung vinh hiển của Ngài.  Nào đâu tình 
thương nồng nhiệt và hùng khí dũng mãnh, nào 
đâu những rung cảm của lòng Ngài ? Chẳng lẽ 
Ngài  không  còn động lòng  thương con nữa  ?
16 Quả chính Ngài là Cha chúng con !  Chúng 
con không được ông Ápraham biết đến, không 
được ông Ítraen nhìn nhận, còn Ngài, lạy ĐỨC 
CHÚA,  Ngài  mới  là  Cha,  là  Đấng  cứu  chuộc 
chúng  con  :  đó  là  danh  Ngài  từ  muôn  thuở.
 
17 Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại để chúng 
con lạc xa đường lối Ngài ? Tại sao Ngài làm cho 
lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính 
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sợ Ngài ? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi 
tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở 
lại.

18 Trong một thời  gian ngắn,  dân thánh được 
thừa hưởng gia tài, nhưng thánh điện Ngài đã bị 
thù địch chúng con giày xéo.

19 Từ lâu rồi, chúng con là những kẻ không còn 
được  Ngài  cai  trị,  không  còn  được  cầu  khẩn 
danh Ngài. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, 
cho  núi  non  rung  chuyển  trước  Thánh  Nhan.
 
64, 1 Như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước 
sôi sùng sục, Ngài cũng khiến cho thù địch Ngài 
nhận biết Thánh Danh, chư dân sẽ run rẩy trước 
nhan Ngài,

Xướng đáp Is 63,17.19

X Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con 
lạc xa đường lối  Ngài ? Tại  sao Ngài  làm cho 
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lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính 
sợ Ngài ?
• Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống !
Đ Vì  tình thương đối  với  tôi  tớ là  các chi  tộc 
thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. 
*
Bài đọc 2 
Thánh hoá nước 
Trích bài giảng của thánh Pơróclô,  giám mục 
Côngtăntinốp.
Đức Kitô đã tỏ mình ra cho thế gian ; Người đã 
tái lập trật tư trong một thế giới hỗn loạn, và làm 
cho thế giới nên vui tươi rực rỡ. Người đã gánh 
tội thế gian và tống khứ thù địch của thế gian đi. 
Người thánh hoá nguồn suối nước và chiếu soi 
tâm hồn nhân loại,  Người  đã làm thêm nhiều 
phép lạ lớn lao hơn trước. 

Quả vậy, ngày hôm nay đất và biển chia nhau 
ơn của Đấng Cứu Độ và cả thế gian tràn ngập 
vui mừng. Ngày lễ hôm nay cho thấy nhiều điều 
lạ lùng hơn ngày lễ trước. 
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Trong  ngày  lễ  trước,  cõi  đất  hân  hoan  mừng 
ngày Đấng Cứu Độ giáng sinh vì  được mang 
Chúa trong máng cỏ,  nhưng trong ngày Chúa 
hiển linh hôm nay, biển hân hoan tưng bừng ; 
biển hân hoan vì  nhận được phép lành thánh 
hoá nhờ sông Giođan. 

Ngày lễ trước cho ta thấy một trẻ thơ hèn yếu 
biểu lộ tính yếu hèn của chúng ta ; ngày lễ hôm 
nay cho thấy trẻ thơ đã đạt tới mức hoàn hảo và 
có ý ám chỉ Người là Đấng hoàn hảo phát xuất 
từ Đấng hoàn hảo. Là Vua, Người đã mặc lấy 
thân  xác  làm  cẩm  bào  ;  là  mạch  suối,  Người 
đang để cho nước sông bao bọc. 

Vậy, nào anh em, chúng ta hãy nhìn xem những 
điều kỳ diệu mới mẻ này : mặt trời công chính 
tắm trong sông Giođan, lửa dìm trong nước, và 
Thiên  Chúa  để  cho  con  người  thánh  hoá.  
 
Ngày hôm nay vạn vật vang lời ca hát tung hô 
rằng :  Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
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Vạn phúc Đấng ngự đến trong mọi thời, vì hôm 
nay  không  phải  là  lần  đầu  tiên  Người  đến.  
Người là ai vậy, xin thánh vương Đavít nói rõ 
cho chúng tôi : ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người  
giãi sáng trên ta. Không phải một mình ngôn sứ 
Đavít đã nói điều đó mà cả tông đồ Phaolô cũng 
đồng ý chứng nhận như sau : Ân sủng của Thiên  
Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi  
người ;  ân sủng đó dạy dỗ chúng ta.  Ân sủng đó  
không  phải  được  biểu  lộ  cho  một  số  người  thôi,  
nhưng là cho tất cả mọi người. Quả thật là cho mọi  
người, vì Chúa ban ơn cứu độ cho cả người Do 
Thái lẫn người Hy Lạp, khi đem phép rửa tặng 
làm ân huệ chung cho hết thảy.
 
Nào, anh em hãy nhìn xem trận hồng thuỷ vừa 
mới, vừa lạ này, trận hồng thuỷ có ảnh hưởng 
lớn lao  rộng rãi  hơn trận  hồng thuỷ thời  ông 
Noê. Xưa kia, nước hồng thuỷ đã giết chết loài 
người  ;  hôm  nay  nước  thanh  tẩy,  nhờ  quyền 
năng của Đấng chịu thanh tẩy, đã đưa kẻ chết về 
cõi sống. Xưa kia, chim bồ câu ngậm cành ôliu 
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chỉ  hương  thơm  của  Đức  Kitô,  còn  hôm  nay, 
Thánh Thần hiện đến dưới hình chim bồ câu cho 
thấy Người là Chúa nhân từ.

Xướng đáp
 
X Hôm nay Đức Kitô xuất  hiện cho chúng ta, 
Người là ánh sáng khơi nguồn từ ánh sáng, là 
Đấng  ông  Gioan  đã  thanh  tẩy  trong  sông 
Giođan.
• Chúng ta tin Người sinh bởi Đức Trinh Nữ 
Ma–ria.  
Đ Người vừa xuất hiện, trời liền mở ra, và tiếng 
Thiên Chúa Cha vọng xuống. *

Lời nguyện

Lạy Chúa là mặt trời sáng soi mọi dân nước, xin 
cho  cả  thế  giới  được hưởng thái  bình,  và  cho 
luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đã đưa các bậc hiền 
sĩ tới gặp Ðức Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm 
hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Is 64,1-11
Tất cả chúng con là công trình tay Chúa tạo ra 
Ítraen  lúc  nào  cũng  mong  đợi  Chúa  can  thiệp  để  
mang ơn cứu độ tới. nhưng ít có đoạn nào trong Cựu  
Ước lại thấm thía và mạnh mẽ như đoạn này. Dù  
những  người  nghe  ngôn  sứ  Isaia  nói  lúc  bấy  giờ  
không lấy gì làm xác tín lắm về cảnh trời mở ra và  
Chúa  Cứu  Độ  đích  thân  ngự  xuống,  nhưng  tình  
thương của Chúa Cha đối với loài người quả là đích  
thực và vượt xa trên cả niềm hy vọng được nói tới ở  
đây.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi 
sùng sục,  Ngài  cũng khiến cho thù địch Ngài 
nhận biết Thánh Danh. Chư dân sẽ run rẩy trước 
nhan Ngài,

2 khi thấy Ngài làm những điều kinh hồn táng 
đởm mà chúng con không ngờ :  Ngài  đã ngự 
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xuống :  núi  non đã rung chuyển trước Thánh 
Nhan.

3 Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa 
hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài 
Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy 
nơi mình.

4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy 
làm vui  và  nhớ  đến  Ngài  khi  theo  đường  lối 
Ngài chỉ dạy. Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng 
con,  nhưng khi mãi đi  theo các đường lối  của 
Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát.
 
5 Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm 
uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc 
áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội 
ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng 
con đi.

6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng 
ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh 
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mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con 
phạm  mặc  sức  hành  hạ  chúng  con.
7  Thế  nhưng,  lạy  ĐỨC  CHÚA,  Ngài  là  Cha 
chúng con ; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là 
Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.
 
8 Lạy ĐỨC CHÚA, xin đừng quá phẫn nộ, đừng 
nhớ mãi tội ác chúng con. Cúi xin Ngài nhìn đến 
: chúng con tất cả đều là dân của Ngài.

9 Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc, 
Xion đã trở nên sa mạc, Giêrusalem thành chốn 
hoang tàn.

10 Ngôi nhà thánh và vinh hiển của chúng con, 
là nơi cha ông chúng con ca tụng Ngài, đã làm 
mồi cho lửa, và tất cả những gì chúng con quý 
nhất đã bị tàn phá.

11 Lạy ĐỨC CHÚA, trước cảnh tượng đó, Ngài 
dằn  lòng  sao  được  ?  Ngài  đành  nín  lặng  để 
chúng con khỏi tủi nhục mãi sao ?
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Xướng đáp x. Is 56,1 ; Mk 4,9 ; Is 43,3

X Giêrusalem hỡi, Đấng cứu độ ngươi sắp ngự 
đến rồi, sao ngươi còn khóc than ai oán ? Phải 
chăng ngươi quằn quại đớn đau, vì cố vấn của 
ngươi không ở cùng ngươi nữa.
• Này  Ta  sắp  đến  cứu  độ  ngươi,  đến  giải 
thoát ngươi, ngươi đâu có còn gì phải sợ !
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ. Ta là 
Đức Thánh của Ítraen. Đấng cứu chuộc ngươi. *

Bài đọc 2
Đổ tràn Thần Khí trên mọi người phàm
Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Đấng Tạo Thành trời đất đã muốn quy tụ mọi 
loài dưới quyền một Thủ Lãnh là Đức Kitô theo 
một trật tự tuyệt vời, đồng thời đưa bản tính con 
người trở lại tình trạng nguyên thuỷ. Cùng với 
các ơn khác, Người hứa ban Thánh Thần lại cho 
họ một cách rộng rãi. Nếu không, họ chẳng có 
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cách nào khác để lấy lại các ơn đó một cách yên 
hàn và chắc chắn.
 
Vì  thế,  Thiên  Chúa  đã  ấn  định  thời  gian  cho 
Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, nghĩa là 
thời  Đức Kitô  đến.  Thiên Chúa đã hứa rằng : 
trong những ngày ấy, ngày Đấng Cứu Độ đến, Ta sẽ  
đổ Thần Khí của Ta trên mọi người phàm. 

Khi Thiên Chúa Cha muốn bày tỏ lòng quảng 
đại vô biên của Người,  thì  Người đã cho Con 
Một xuống thế mặc xác phàm, nghĩa là sinh làm 
con một người đàn bà, theo như lời Kinh Thánh. 
Bấy giờ Thiên Chúa ban Thần Khí cho chúng ta, 
và người đầu tiên được nhận lãnh là Đức Kitô, 
tiêu  biểu  cho  nhân  loại  được  đổi  mới.  Thánh 
Gioan Tẩy Giả làm chứng :  Tôi đã thấy Thần Khí  
từ trời xuống và ngự trên Người. 
 
Sở  dĩ  Đức  Kitô  đã  nhận  lấy  Thần  Khí,  là  vì 
Người đã làm người, và trong tư cách là người, 
việc  lãnh  nhận  Thần  Khí  là  điều  xứng  hợp. 
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Người là Con Thiên Chúa Cha và được sinh ra 
từ bản thể Chúa Cha ngay cả trước khi nhập thể 
và từ trước muôn muôn đời.  Dầu vậy,  khi  đã 
làm người rồi, Chúa Con cũng không lấy làm bị 
xúc phạm khi nghe Thiên Chúa là Cha nói với 
mình rằng : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha  
đã sinh ra Con.
 
Chúa Con vốn là Thiên Chúa từ muôn thuở, sinh 
ra bởi chính Thiên Chúa, thế mà hôm nay Chúa 
Cha lại  nói là Người được sinh ra,  điều ấy có 
nghĩa là trong Đức Kitô, Thiên Chúa nhận chúng 
ta làm nghĩa tử, bởi vì với tư cách là người, Đức 
Kitô đã thâu tóm tất cả bản tính nhân loại. Theo 
nghĩa đó, người ta mới nói Chúa Cha cũng lại 
ban  Thần  Khí  cho  Chúa  Con,  mặc  dù  chính 
Chúa Con đã có Thần Khí ở trong Chúa Con, 
chúng ta cũng được ban Thần Khí nơi Người. Vì 
như thế,  như lời  Kinh Thánh,  Người thuộc về 
dòng  dõi  Ápraham  và  đã  nên  giống  anh  em 
mình về mọi phương diện. 
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 Vậy,  nếu  Con  Một  có  nhận  lấy  Thần  Khí  thì 
không phải là cho chính mình, vì Thần Khí đã 
thuộc  về  Người,  vốn  ở  trong  Người  và  nhờ 
Người mà được ban cho chúng ta, như chúng tôi 
đã nói  trước.  Nhưng vì  khi  làm người,  Người 
mang trong mình tất cả bản tính nhân loại nên 
Người đã lãnh nhận Thần Khí để canh tân và 
phục hồi trọn vẹn bản tính ấy. Vậy, nếu lý luận 
cho  đúng  vào  dựa  vào  bằng  chứng  của  Kinh 
Thánh,  chúng  ta  có  thể  thấy  rằng  Đức  Kitô 
không  nhận  lãnh  Thần  Khí  cho  chính  mình, 
nhưng  là  cho  chúng  ta,  vì  chúng  ta  ở  trong 
Người.  Bởi  chưng phải  nhờ Người  thì  mọi  sự 
lành mới đến với chúng ta.

Xướng đáp Ed 37,27-28 ; Dt 8,8
X Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là 
dân của Ta.
• Các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức 
Chúa, Đấng thánh hoá Ítraen, khi Ta đặt thánh 
điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.
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Đ Ta sắp hoàn thành một giao ước mới với nhà 
Ít–raen và nhà Giuđa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, khi Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện 
trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh 
quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết 
nhận ra  ánh  huy  hoàng  rực  rỡ  của  Ðức  Kitô, 
Ðấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy 
chỉ đường, chúng con đạt tới cõi vinh quang bất 
diệt. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Is 65,13-25
Trời mới, đất mới 
Thiên Chúa dùng hình ảnh một cuộc tạo thành mới  
để cho ta thấy trước công trình của Người sẽ được  
hoàn tất như thế nào.  Thánh Phaolô dạy chúng ta  
rằng tạo thành mới đó chính là chúng ta. Nhưng chỉ  
khi nào Đức Kitô trở lại vinh quang, thì tạo thành đó  
mới xuất hiện huy hoàng rực rỡ. Vậy chúng ta hãy  
hướng về mục đích đó, về ngày sự công chính hoàn  
thiện chúng ta mơ ước sẽ được thiết lập. Chúng ta  
chiến đấu để thiết lập sự công chính đó, nhưng nếu  
chỉ hạn chế vào thế giới này thôi thì thật là vô ích.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

13 Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau : 
Này đây các tôi tớ của Ta sẽ được ăn, còn các 
ngươi, các ngươi sẽ phải đói ; này đây các tôi tớ 
của Ta sẽ được uống, còn các ngươi, các ngươi sẽ 
phải  khát  ;  này  đây  các  tôi  tớ  của  Ta  sẽ  vui 
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mừng, còn các ngươi, các ngươi sẽ phải xấu hổ.
 
14 Này đây các tôi  tớ của Ta sẽ  reo vui,  lòng 
chứa chan hoan lạc, còn các ngươi, các ngươi sẽ 
kêu la,  lòng tràn ngập ưu phiền,  các ngươi sẽ 
kêu gào, tâm thần tan nát.

15 Các ngươi sẽ lưu lại tên mình, và những kẻ Ta 
chọn sẽ dùng nó làm lời nguyền rủa : “Xin ĐỨC 
CHÚA là Chúa Thượng vật chết ngươi đi !” Còn 
các tôi tớ của Ta, chúng sẽ được gọi bằng một 
tên khác.

16 Trong xứ, ai cầu phúc cho mình sẽ nhân danh 
Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc ; trong xứ, ai 
thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề. 
Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào 
quên lãng và không còn xuất hiện trước mắt Ta.
 
17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không 
còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong 
tâm trí nữa.
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18 Nhưng người ta sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ 
hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này 
đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và 
dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19 Vì Giêrusalem, Ta sẽ nhảy mừng, vì dân Ta, 
Ta sẽ hoan hỷ. Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy 
tiếng than khóc kêu la.

20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và 
người già tuổi thọ không tròn ; vì người trẻ nhất 
cũng sống trăm tuổi và ai bị nguyền rủa cũng 
sống được trăm năm.

 
21 Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho 
và được ăn trái.

22 Người ta sẽ không xây nhà cho kẻ khác ở, 
không trồng nho cho kẻ khác ăn ; vì cây được 
bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ được bấy nhiêu ; 
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và những kẻ Ta chọn sẽ được hưởng kết quả do 
tay chúng làm.

23 Chúng sẽ không vất vả luống công, sẽ không 
sinh những đứa con chết bất đắc kỳ tử, vì chúng 
sẽ là dòng dõi những người được ĐỨC CHÚA 
ban phúc lành, bản thân chúng cũng như cả nòi 
giống.

 24 Trước khi chúng kêu gọi,  chính Ta đã đáp 
lời, chúng hãy còn đang nói thì Ta đã lắng nghe.
25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ, sư tử 
cũng ăn rơm như bò, còn rắn sẽ lấy bụi đất làm 
lương thực. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá 
trên khắp núi thánh của Ta”. ĐỨC CHÚA phán 
như vậy.

Xướng đáp Kh 21,1.3.4

X Tôi thấy trời mới đất mới. Rồi tôi nghe từ phía 
ngai có tiếng hô to :
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• Đây là nơi  Thiên Chúa ở cùng nhân loại. 
Người sẽ ở cùng họ.
Đ Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không 
còn sự chết, vì những điều cũ đã biến mất rồi. *

• Bài đọc 2
Các mầu nhiệm về phép rửa của Chúa
Trích bài giảng của thánh Mácximô, giám mục 
Tôrinô.
Sách Tin Mừng thuật lại Chúa tới sông Giođan 
để chịu phép rửa và cũng trong dòng sông đó, 
Người  muốn cho  mọi  người  thấy  rằng  Người 
được dành riêng để phục vụ các mầu nhiệm trên 
trời.
 
Quả vậy, nếu sau ngày lễ Chúa Giáng Sinh mà 
chúng  ta  mừng  ngày  lễ  hôm  nay  thì  cũng  là 
chuyện bình thường, cho dù các biến cố có cách 
nhau nhiều năm, nhưng diễn ra cùng một thời 
kỳ. Theo thiển ý, cũng phải gọi ngày hôm nay là 
lễ giáng sinh nữa.
 
 Bấy giờ Người sinh ra cho nhân loại, còn hôm 
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nay,  Người  sinh  lại  trong  các  bí  tích.  Bấy  giờ 
Người  được  Trinh  Nữ  sinh  ra,  còn  hôm  nay 
Người được sinh ra nhờ bí tích. Ở đó, khi Người 
sinh ra  làm người  dương thế,  Mẹ Maria  ấp ủ 
Người trong lòng ; ở đây khi Người sinh ra theo 
mầu nhiệm, Chúa Cha âu yếm nói với Người : 
Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người ;  
các người hãy vâng nghe lời Người. Xưa kia, Đức 
Mẹ nâng niu âu yếm trong lòng khi sinh con ra, 
còn hôm nay thì Chúa Cha dùng lời chứng thân 
thương mà nâng đỡ ; xưa kia Đức Mẹ đưa Chúa 
Con cho các hiền sĩ bái thờ, còn hôm nay Chúa 
Cha mặc khải Chúa Con cho chư dân thờ kính. 
 Vậy Chúa Giêsu đến chịu phép rửa và muốn 
cho Thân Thể chí thánh của Người được thanh 
tẩy trong nước. 

Biết đâu chẳng có người nói : “Người là thánh, 
tại sao lại muốn chịu phép rửa ?” Xin hãy nghe 
đây  !  Đức  Kitô  chịu  phép rửa  không phải  để 
được nước thánh hoá nhưng là để chính Người 
thánh  hoá  nước  và  dùng  sự  thanh  sạch  của 
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Người mà thanh tẩy dòng nước đang bao bọc 
Người.  Quả  thật,  khi  Đức  Kitô  tự  thánh  hiến 
trong phép rửa thì Người cũng thánh hiến nước 
từ trong bản chất của yếu tố thiên nhiên này.  
Khi Đấng Cứu Độ dìm mình trong nước, thì mọi 
nguồn nước cũng được thanh tẩy để dùng thanh 
tẩy chúng ta sau này :  giếng nước được thanh 
tẩy, để từ nay ơn thanh tẩy được ban phát cho 
hậu thế. Vậy Đức Kitô chịu phép rửa trước, để 
dân  Kitô  hữu  tin  tưởng  đi  theo  Người.  
 
Tôi hiểu ý nghĩa mầu nhiệm như thế này : xưa 
kia  khi  qua  Biển  Đỏ,  cột  lửa  đi  trước  để  dân 
Ítraen  dũng  cảm  bước  theo  sau  ;  theo  thánh 
Tông Đồ, cột lửa đã đi qua trước để dọn đường 
cho dân bước theo sau, thì đó là sự kiện tiên báo 
mầu nhiệm phép rửa. Phải,  đúng là một phép 
rửa  :  trên  có  mây  che,  dưới  có  nước  đỡ.  
 Nhưng  chính  Đức  Kitô  mới  thực  hiện  tất  cả 
những điều này. Chính Người là cột lửa xưa kia 
đã đi trước dẫn con cái Ítraen qua biển. Chính 
Người, giờ đây khi chịu phép rửa, đã lấy thân 
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xác mình làm như cột lửa đi trước, dẫn đường 
dân Kitô hữu. Người quả là cột lửa xưa kia soi 
sáng cho những kẻ dõi mắt theo Người và bây 
giờ đem lại ánh sáng cho những ai tin Người. 
Xưa kia Người mở một con đường vững chắc 
trên  sóng  nước,  bây  giờ  Người  củng  cố  bước 
chân trong phép rửa của đức tin.

Xướng đáp Ga 1,29 ; Is 53,11
X Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình 
liền nói : Đây là Chiên Thiên Chúa.
• Đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
Đ Chính  Người  sẽ  làm  cho  muôn  người  nên 
công chính, và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng,  Chúa đã lấy điềm 
sao  mà  mặc  khải  mầu  nhiệm  Ðấng  Cứu  Thế 
giáng sinh. Xin cho ánh hào quang sinh nhật giãi 
sáng vào tâm trí chúng con, để chúng con ngày 
càng hiểu biết  mầu nhiệm ấy.  Chúng con cầu 
xin...
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Is 66,10-14.18-23
Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người 
Chỉ sau khi Chúa xét xử thế gian, chấm dứt thế giới  
cũ, bấy giờ Hội Thánh mới đạt tới tầm vóc viên mãn  
như Đức Kitô muốn, mới thành một cộng đồng dân  
tộc vượt ra ngoài mọi ranh giới ; trong cộng đồng đó,  
mọi người đều có chỗ đứng của mình, tuy nhiên, Hội  
Thánh cũng là dân riêng được chọn lựa, được vị Thủ  
Lãnh của mình cứu độ,  sẽ  chứng kiến sự thất  bại  
chua cay của những kẻ thù ghét mình. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

10 Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành 
Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến 
Thành  Đô  !  Hãy  cùng  Giêrusalem  khấp  khởi 
mừng,  hỡi  tất  cả  những  người  đã  than  khóc 
Thành Đô,

11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an 
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ủi,  được  thoả  thích  nếm  mùi  sung  mãn  vinh 
quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
 
12 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau : Này Ta tuôn 
đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông 
cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan 
như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng 
sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên 
đầu gối.

13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các 
ngươi  như vậy  ;  tại  Giêrusalem,  các  ngươi  sẽ 
được an ủi vỗ về.

14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, 
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. ĐỨC 
CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho 
các tôi tớ biết, và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù. 
 
18 Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn 
ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 
19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những 
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kẻ sống sót của họ đến các dân tộc : Tácsít, Pút, 
Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân 
Tuvan, Giavan, đến những hải đảo xa xăm chưa 
hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh 
quang của Ta giữa các dân tộc. 20 Chúng sẽ đưa 
tất cả anh em các ngươi từ các dân tộc về làm lễ 
phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA – chở bằng ngựa, 
xe, võng, cáng, lừa và lạc đà. Chúng sẽ đưa họ 
đến tận núi thánh của Ta là Giêrusalem  ĐỨC 
CHÚA phán, giống như con cái Ítraen mang lễ 
phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC 
CHÚA, và cả trong bọn chúng, Ta sẽ chọn lấy 
một số làm tư tế,  làm thầy Lêvi,  ĐỨC CHÚA 
phán như vậy.
 
22 Vì trời mới đất mới do chính Ta làm ra tồn tại 
trước  mặt  Ta  thế  nào  sấm  ngôn  của  ĐỨC 
CHÚA , thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng 
sẽ tồn tại như vậy.

23 Và từ đầu tháng nọ đến đầu tháng kia,  từ 
ngày sabát này đến ngày sabát khác, mọi người 
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phàm  sẽ  đến  phủ  phục  trước  nhan  Ta,  ĐỨC 
CHÚA phán.

Xướng đáp Is 66,18.19 ; Ga 17,6.18

X Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn 
ngữ.
* Chúng sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta, 
rồi đi loan báo giữa các dân tộc.
Đ Lạy Cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế 
gan mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh 
Cha. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con 
cũng sai họ đến thế gian. *

Bài đọc 2

Mầu  nhiệm  hôn  nhân  giữa  Đức  Kitô  và  Hội 
Thánh

Trích bài giảng của Đức Cha Phautô, giám mục 
Rie.
Sách Tin Mừng thuật lại :  Ngày thứ ba, có đám  
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cưới. Nhưng đám cưới này là gì, nếu không phải 
là lời cầu chúc và niềm vui cho nhân loại được 
cứu độ mừng vào ngày thứ ba, bởi vì con số mầu 
nhiệm ấy hoặc nói lên tín điều Một Thiên Chúa 
Ba Ngôi, hoặc nhắc đến niềm tin vào Đức Kitô 
phục sinh vào ngày thứ ba.
 
Trong  một  đoạn  Tin  Mừng khác,  để  đón  tiếp 
người con thứ trở về, người ta tổ chức ca hát, 
múa nhảy và mặc áo đẹp dành cho ngày cưới. 
Điều này tượng trưng việc lương dân trở lại.  
 
Cũng thế,  như tân lang rời khỏi loan phòng, Ngôi 
Lời xuống trần gian đến cùng Hội Thánh được 
quy tụ từ muôn dân. Khi nhập thể, Người kết 
hợp với Hội Thánh, sau khi đã ký kết hôn ước và 
ban của hồi môn. Ký hôn ước khi Đức Kitô là 
Thiên Chúa kết hợp với loài người, còn ban của 
hồi môn khi Người chịu hiến tế để cứu độ nhân 
loại.  Hôn ước chúng tôi  hiểu là ơn cứu chuộc 
hiện nay, còn của hồi môn là sự sống muôn đời. 
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Đối với ai chứng kiến, đó là phép lạ, còn đối với 
ai hiểu biết, đó là mầu nhiệm. 
 
Quả thật nếu nhìn kỹ, thì chúng ta cũng thấy sự 
tương đồng giữa một bên là nước,  một bên là 
phép rửa và ơn tái sinh. Khi một sự vật biến đổi 
từ bên trong thành một sự vật khác, khi một tạo 
vật  thấp hèn biến đổi  thành một  loại  cao quý 
hơn nhờ một sự thay đổi  vô hình,  thì  việc tái 
sinh nhiệm mầu được thực hiện. Nước đã thay 
đổi  trong  phút  chốc,  sau  này  sẽ  biến  đổi  con 
người.  
 
Tại  Galilê,  nhờ  Đức  Kitô  ra  tay  mà  có  rượu, 
nghĩa là Lề Luật rút lui, ân sủng thay thế ; hình 
bóng bị đẩy xa, chân lý thành hiện thực ; thực tại 
phàm  trần  được  thay  thế  bằng  thực  tại  linh 
thiêng ; Cựu Ước nhường chỗ cho Tân Ước, như 
lời thánh Tông Đồ : cái cũ đã qua và cái mới đã có  
đây  rồi.  Như  nước  trong  chum  không  mất  đi, 
nhưng đổi thành chất khác ; cũng vậy, Lề Luật 
không  mất  đi,  nhưng được  kiện  toàn,  nhờ  có 
Đức Kitô đến. 
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Rượu vừa hết thì có rượu khác, rượu Cựu Ước 
tốt, nhưng rượu Tân Ước còn tốt hơn. Cựu Ước 
người Do Thái giữ, nay chỉ còn mớ chữ thôi, còn 
Tân Ước liên hệ đến chúng ta, thì đem lại hương 
vị của sự sống, khi ban cho chúng ta ân sủng.  
Rượu tốt,  tức  là  huấn lệnh tốt  của  lề  luật  dạy 
rằng :  hãy yêu bạn, ghét thù. Nhưng rượu tốt và 
mạnh hơn là  rượu của  Tin  Mừng :  Còn Thầy,  
Thầy bảo anh em : phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ  
ghét anh em.

Xướng đáp x. Tb 13,11.1314 ; Lc 13,29

X Thành  của  Thiên  Chúa  hỡi,  ánh  sáng  rạng 
ngời của ngươi sẽ chiếu soi khắp mười phương 
đất  ;  từ  viễn  xứ,  người  trăm  họ  kéo  đến  với 
ngươi. Và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát 
mừng danh thánh Chúa.
• Ai nấy sẽ bưng theo lễ vật dâng tiến Vua 
Trời,
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Đ Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc 
trong Nước Thiên Chúa. * 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để 
biến đổi chúng con thành tạo vật mới. Xin cho 
chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống 
Chúa Giêsu là Ðấng đã phối hợp nhân tính của 
chúng con với thần tính của Chúa trong chính 
bản  thân  Người.  Người  là  Thiên  Chúa  hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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CHÚA NHẬT SAU NGÀY 6 THÁNG GIÊNG
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Bài đọc 1 Is 42,19 ; 49,19

Người Tôi Trung dịu hiền của Thiên Chúa chính 
là ánh sáng muôn dân 
Như các sách Tin Mừng cho ta thấy : đối với các Kitô  
hữu ngay từ thế hệ đầu tiên, Người Tôi Trung của  
sách  ngôn  sứ  Isaia  xuất  hiện  như  một  nhân  vật  
huyền bí với những nét hết sức đặc biệt, đưa chúng  
ta  vào mầu nhiệm Đức Kitô.  Trong đoạn văn sau  
đây, Thiên Chúa gọi Người Tôi Trung là người được  
tuyển chọn. Chính Thiên Chúa lặp lại những từ đó  
khi Đức Kitô chịu phép rửa. Ước gì đối với chúng ta,  
Người  Tôi  Trung luôn là  ánh  sáng  muôn dân,  là  
người  quy tụ  dân riêng của Chúa,  giúp chúng ta  
chịu đau khổ, chịu chết với Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta 
tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí 
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Ta ngự trên Người ; Người sẽ làm sáng tỏ công 
lý trước muôn dân.

2 Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không 
để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim 
đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung 
thành làm sáng tỏ công lý.

4 Người không nao núng, không chịu thua, cho 
đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các 
hải đảo xa xăm đều mong được Người chỉ bảo.
 
5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA, Đấng 
sáng tạo và căng vòm trời, Đấng trải rộng mặt 
đất với hoa mầu tràn lan, Đấng ban hơi thở cho 
dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư 
dân.

6 Người phán thế này : "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta 
đã  gọi  ngươi,  vì  muốn  làm sáng tỏ  đức  công 
chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ 
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ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng 
chiếu soi muôn nước,

7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù 
những  người  bị  giam  giữ,  dẫn  ra  khỏi  ngục 
những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta. Vinh quang 
của Ta, Ta không nhường cho ai khác ; lời tán 
tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần 
tước đoạt.
 
9 Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những 
điều mới, và trước khi những điều này xảy ra, 
Ta đã cho các ngươi nghe biết.

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc 
miền xa xăm, hãy chú ý : ĐỨC CHÚA đã gọi tôi 
từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào 
đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2  Người  đã  làm  cho  miệng  lưỡi  tôi  nên  như 
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gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. 
Người đã biến tôi  thành mũi tên nhọn,  cất tôi 
trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi : "Hỡi Ítraen, ngươi là 
tôi  trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ 
vinh quang."

4 Phần tôi, tôi đã nói : "Tôi vất vả luống công, 
phí sức mà chẳng được gì." Nhưng sự thật, đã có 
ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn 
cho tôi phần thưởng.
 
5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là 
Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng 
mẹ để tôi  trở thành người tôi  trung,  đem nhà 
Giacóp về cho Người và quy tụ dân Ítraen chung 
quanh  Người.  Thế  nên  tôi  được  ĐỨC  CHÚA 
trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh 
của tôi.

6 Người phán : "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của 
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Ta để tái lập các chi tộc Giacóp, để dẫn đưa các 
người Ítraen sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. 
Vì vậy,  này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn 
dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận 
cùng cõi đất."
 
7 Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình 
kinh tởm, với người làm tôi mọi cho bạo chúa, 
ĐỨC  CHÚA  là  Đấng  Cứu  Chuộc  và  là  Đức 
Thánh  của  Ítraen,  Người  phán  thế  này  :  Vua 
chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái 
lạy vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung 
thành, là Đức Thánh của Ítraen, Đấng đã tuyển 
chọn ngươi.

8  ĐỨC CHÚA phán thế này :  Ta  đã nhận lời 
ngươi vào thời Ta thi  ân, phù trợ ngươi trong 
ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi 
làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, 
để  chia  lại  những  gia  sản  đã  bị  tàn  phá,
9 để nói với người tù : "Hãy đi ra", với những kẻ 
ngồi trong bóng tối :  "Hãy ra ngoài." Như bầy 
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chiên,  chúng  sẽ  được  nuôi  ăn  trên  các  nẻo 
đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

Xướng đáp x. Mt 3,16.17 ; Lc 3,22

X Hôm nay, trong sông Giođan, khi Chúa chịu 
phép rửa, các tầng trời mở ra, Thánh Thần đáp 
xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Rồi 
có tiếng Chúa Cha vọng xuống :
• Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về 
Người.
Đ Thánh Thần hiện hình trông giống như chim 
bồ câu, ngự xuống trên Người. Rồi có tiếng từ 
trời phán. *

Bài đọc 2
Đức Kitô chịu phép rửa
Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục 
Nadien.
Đức Kitô toả sáng, chúng ta hãy toả sáng cùng 
với  Người.  Đức  Kitô  được  dìm  xuống  nước, 



MỤC LỤC

chúng ta  hãy cùng xuống để rồi  cùng lên với 
Người.
 
Thánh Gioan đang làm phép rửa, thì Chúa Giêsu 
đến.  Có  thể  là  Chúa  muốn  thánh  hoá  kẻ  làm 
phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn 
vùi  trọn  vẹn  con  người  Ađam  cũ  trong  dòng 
nước.  Thật  vậy,  trước  khi  thanh  tẩy  ta,  Chúa 
thánh hoá sông Giođan;  vì  Người vừa là thần 
khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ 
Thần Khí  và nước để đưa chúng ta  vào đạo.  
 
Vị Tẩy Giả không chấp nhận, nhưng Đức Giêsu 
vẫn nhất quyết đòi hỏi. Gioan nói : chính tôi mới  
cần được Ngài làm phép rửa, đó là đèn nói với Mặt 
Trời, tiếng nói với Lời, phù rể nói với Chàng Rể, 
người cao trọng nhất trong số những người sinh 
ra bởi đàn bà, nói với Trưởng Tử mọi loài thọ 
sinh,  người  nhảy  mừng  trong  dạ  mẹ  nói  với 
Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, 
người tiền hô trong hiện tại và tương lai nói với 
Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện.  Chính tôi  
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mới cần được Ngài làm phép rửa, và hãy thêm : “để 
làm chứng cho Ngài”.  Quả thật,  con người ấy 
biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử 
đạo, cũng như thánh Phêrô, không phải chỉ có 
chân mới được rửa mà thôi. 
 
Nhưng  Đức  Giêsu  cũng  từ  dưới  nước  đi  lên. 
Người nâng thế gian lên cao với Người. Người 
thấy trời bị xé và mở ra, vì xưa kia, khi bị đuổi ra 
khỏi  vườn địa đàng và bị  lưỡi  gươm lửa cấm 
đoán, chính Ađam đã đóng cửa trời lại, không 
cho mình mà cũng không cho  con cháu vào.  
 
Bấy giờ, Thánh Thần chứng nhận thần tính của 
Đức Giêsu, vì Thánh Thần đến cùng với Đấng 
cùng có thần tính với mình. Khi ấy có tiếng từ 
trời vọng xuống để làm chứng cho Đấng từ trời 
mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng thân xác 
dưới hình chim bồ câu, vì thân xác đã được thần 
hoá,  khi  Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong thân 
xác.  Điều  này  cũng  giống  như  chuyện  xảy  ra 
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trước đây nhiều thế kỷ : chim bồ câu đến báo tin 
chấm dứt đại hồng thuỷ. 
 
Vậy, hôm nay, chúng ta hãy đem lòng tôn kính 
mà tưởng niệm ngày Đức Giêsu chịu phép rửa, 
và  hãy  mừng  lễ  cách  xứng  đáng.  
Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy 
tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì 
Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con 
người hối cải và được cứu độ : mọi lời giảng dạy 
và mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đích này. 
Anh em hãy nên như đèn sáng giữa thế gian, 
nên sức  sống cho người  khác.  Như những tia 
sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh 
em hãy để mình được thấm nhuần ánh sáng huy 
hoàng của ánh sáng đó,  là  ánh sáng trên trời. 
Hãy để Chúa Ba Ngôi chiếu soi trên anh em cách 
sâu xa và rực rỡ hơn, vì giờ đây, tuy chưa trọn 
vẹn, nhưng anh em cũng đã nhận được một tia 
sáng xuất phát từ thần tính duy nhất, trong Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì vinh quang và uy 
quyền  thuộc  về  Người  đến  muôn  đời.  Amen.
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Xướng đáp Tv 113A,5
X Hôm nay trời rộng mở, biển cả nên hiền hoà, 
đất mừng vui hớn hở, núi đồi cũng hoan ca.
• Vì Đức Kitô đến bên bờ sông Giođan xin 
ông Gioan làm phép rửa.
Đ Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ? Giođan hỡi, 
cớ chi chảy ngược dòng ? *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa” 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
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Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức 
Kitô chịu phép rửa tại  sông Giođan và Thánh 
Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng 
tuyên bố Người là Con chí ái, xin cho chúng con 
là  đoàn  nghĩa  tử  được  tái  sinh  bởi  nước  và 
Thánh Thần,  hằng bền vững thi  hành ý Chúa. 
Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ LỄ TRO
Bài đọc 1 Is 58,1-12

Giữ chay thế nào mới đẹp lòng Chúa

Ngay từ đầu Mùa Chay, chúng ta được mời gọi  
phải đề cao cảnh giác để đừng dừng lại nơi hình  
thức bên ngoài. Giữ chay, trước hết là tránh xa  
tội  lỗi,  hơn  thế  nữa,  là  sống  tình  thương  với  
những  người  chung  quanh  chúng  ta,  là  góp  
phần giải thoát những ai đau khổ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia

1 Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta hay 
tội ác của chúng, cho nhà Giacóp biết những lỗi 
lầm đã phạm.
2 Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công 
chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.
3 Chúng nói: "Chúng tôi ăn chay, sao Ngài 
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không thấy,
chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? "
 
Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,
vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.
4 Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,
để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay
để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
5 Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa 
chuộng
trong ngày con người phải thực hành khổ chế?
Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,
nằm trên vải thô và tro bụi,
phải chăng như thế mà gọi là ăn chay
trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng ĐỨC 
CHÚA?
 
6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là 
thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông 
cùm?
7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú 
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ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em 
cốt nhục?
 
8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng 
đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau 
ngươi.
 
9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận 
lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: "Có Ta đây! "
 
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,
10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thoả lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.
11 ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi 
được no lòng;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
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Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.
 
12 Nhờ ngươi, người ta sẽ tái thiết những tàn 
tích cổ xưa,
ngươi sẽ dựng lại những nền móng của các thế 
hệ trước,
người ta sẽ gọi ngươi là người sửa lại những lỗ 
hổng,
là kẻ tu bổ phố phường cho người ta cư ngụ.

Xướng đáp Is 58, 6.7.9 ; Mt 25,31.34.35
X Chúa phán : Cách ăn chay ta ưa thích là chia 
cơm cho người đói, rước vào nhà những người 
nghèo không nơi trú ngụ.
* Bấy giờ người kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận 
lời ; ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : “Có Ta 
đây!”
Đ Khi Con người ngự đến, Người sẽ phán cùng 
những ai ở bên phải Người rằng : “Hãy đến, vì 
xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn”. 
Bài đọc 2
Anh em hãy hối cải

Trích thư của thánh Clêmentê thứ nhất, giáo 
hoàng, gửi tín hữu Côrintô.
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Chúng ta hãy chăm chú để mắt ngắm nhìn Máu 
Thánh Đức Kitô và nhận biết điều này : đối với 
Thiên Chúa là Cha Đức Kitô, Máu Thánh ấy quý 
giá dường nào ! Máu Thánh ấy đã đổ ra để cứu 
độ chúng ta và đã đem lại cho mọi người ơn hối 
cải.

Chúng ta hãy nhìn qua các thời đại mà học lấy 
điều này : Đời nọ qua đời kia, bất cứ ai muốn trở 
về cùng Thiên Chúa  đều được Người ban cho 
có cơ may hối cải. Ông Nôê đã kêu mời hối cải ; 
ai nghe ông thì được cứu thoát. Ông Giona báo 
trước cho dân Ninivê biết là họ sắp bị hủy diệt ; 
họ ăn năn, khẩn cầu Thiên Chúa, và Người đã 
nguôi giận. Họ được cứu, dầu họ chưa nhận biết 
Thiên Chúa.
 
Các thừa tác viên trao ban ân sủng của Thiên 
Chúa đã được Thánh Thần linh hứng và nói về 
hối cải ; Người thề rằng : Ta lấy mạng sống Ta 
mà  thề  sấm  ngôn  của  Đức  Chúa  là  Chúa 
Thượng  Ta  không  muốn  tội  nhân  phải  chết,  
nhưng muốn nó thay đổi đường lối. Rồi Người 
thêm một  lời  đầy khoan dung nhân hậu :  Hỡi 
nhà Ítraen, hãy hồi tâm trở lại và từ bỏ tội ác.  
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Hãy nói với con cái dân Ta : cho dầu tội lỗi của 
các ngươi có ngập tới trời, có thẫm hơn vải điều  
và đen hơn áo tang, nhưng nếu các ngươi hết  
lòng quay về với Ta và thưa lên : “Lạy Cha”, thì  
Ta vẫn lắng nghe các ngươi như nghe một dân  
thánh.
 
Thiên  Chúa toàn năng đã muốn và  đã khẳng 
định như vậy, vì Người muốn mọi kẻ Người yêu 
thương đều hối cải.

Vậy chúng ta hãy vâng theo ý muốn tuyệt vời 
đáng tôn  vinh của Người.  Hãy khiêm tốn  kêu 
cầu Người là Đấng khoan dung nhân hậu. Hãy 
phục lạy lòng Người xót thương mà ăn năn hối 
cải, dẹp bỏ những bận tâm vô ích, dẹp bỏ tính 
bất hòa và thói ghen tương chỉ đưa đến cái chết.
 
Thưa anh em, chúng ta hãy giữ lòng khiêm tốn, 
từ  bỏ  tính  huênh hoang kiêu  ngạo,  thói  quen 
điên cuồng giận dữ. Hãy cứ theo Kinh Thánh mà 
hành động. Bởi vì Thánh Thần đã phán : Người 
khôn ngoan đừng tự cao vì mình khôn ngoan, kẻ  
mạnh mẽ chớ tự đại vì mình mạnh mẽ, ai giàu 
có đừng tự mãn vì mình giàu có. Muốn tự hào  
thì hãy tự hào trong Chúa, lo kiếm tìm Người và  
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sống công minh chính trực. Nhất là phải nhớ lời 
Chúa Giêsu phán dạy về đức công bình và lòng 
quảng đại như sau : Hãy thương xót để anh em 
được xót thương, hãy thứ tha để anh em được 
tha thứ. Anh em đối xử làm sao, sẽ được đối xử  
làm vậy. Anh em cho đi thế nào, sẽ được cho lại  
như thế. Anh em xét đoán làm sao, sẽ bị xét xử  
làm vậy. Anh em ăn ở nhân hậu thì sẽ được đối  
xử nhân hậu. Anh em đong bằng đấu nào thì sẽ  
được đong lại bằng đấu ấy.

 
Chúng ta hãy thiết tha gắn bó với những giáo 
huấn  và  lệnh  truyền  này.  Hãy  bước  đi  trong 
niềm vâng phục lời  Thánh, với lòng khiêm tốn 
thẳm sâu.  Đây là lời  thánh :  Ai được Ta đoái  
nhìn nếu không phải là kẻ khiêm tốn, hiếu hòa,  
biết nghe lời Ta mà run sợ.

Chúng ta đang được dự phần vào bao việc lớn 
lao  hiển  hách,  nên  hãy  lấy  bình  an  làm đích 
điểm mà chạy tới. Đích điểm ấy đã được đề ra 
cho chúng ta ngay từ buổi đầu. Hãy chăm chú 
ngắm  nhìn  Thiên  Chúa  là  Cha  và  Đấng  tạo 
thành vũ trụ. Hãy thiết tha gắn bó với những quà 
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tặng, những phước lộc tuyệt vời không chi sánh 
kịp mà ơn bình an đem lại cho chúng ta.

 
Xướng đáp Is 55,7 ; Ge 2,13 ; x. Ed 33,11

X Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, 
người bất lương, hãy bỏ đường lối mình đang có 
mà  trở  về  với  ĐỨC CHÚA,  và  Người  sẽ  xót 
thương,
* bởi vì Người từ bi và nhân hậu.
Đ Thiên Chúa không muốn cho tội  nhân phải 
chết, nhưng muốn nó trở lại và được sống *
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THỨ NĂM SAU LỄ TRO
 
DẪN NHẬP TỔNG QUÁT VÀO CÁC BÀI ĐỌC 1 
TRÍCH SÁCH XUẤT HÀNH

Tất cả Mùa Chay hướng về lễ Phục Sinh, giúp  
chúng ta chuẩn bị thế nào để cứ mỗi năm trong  
đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta lặp lại, chúng ta  
làm sống lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích  
Thánh Tẩy. Chính vì thế trong những tuần đầu  
của mùa phụng vụ này, chúng ta đọc cuốn sách 
vượt qua của Cựu Ước, đó là sách Xuất Hành.  
Con cái Ítraen được Thiên Chúa toàn năng cứu  
và giải thoát khỏi ách nô lệ người Aicập làm sao,  
nhằm mục đích  đó,  Thiên  Chúa đã thực  hiện 
những điềm thiêng dấu lạ nào, một dân tộc mới  
được khai sinh làm sao và được Thiên Chúa ban 
Lề Luật như thế nào, tất cả đã được tóm lược  
trong  cuộc  họp  mừng  long  trọng  diễn  ra  mỗi  
năm khi dân Ítraen kỷ niệm Giao Ước. Giao Ước  
này được thực hiện cách hoàn toàn và đầy đủ  
nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Các 
bài  đọc trong mỗi  tuần của Mùa Chay lại  cho  
chúng ta thấy một sắc thái riêng biệt của cuộc  
Xuất Hành. Các bài đọc của ba ngày đầu Mùa  
Chay có thể được xem như một lời tựa, giúp cho  
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thấy nỗi khốn khổ nhục nhằn của một dân nô lệ.  
Và dân này là hình ảnh của những người bị tê  
liệt hôm nay vì tội lỗi trói buộc. Trong cảnh huy  
hoàng  của  bụi  gai  rực  lửa,  Thiên  Chúa  xuất  
hiện,  mở đầu công trình cứu độ khi  mặc khải  
cho con người  biết  rằng Thiên Chúa là  Đấng  
nhớ lại những lời hứa của Người.

Bài đọc 1 Xh 1,1-22
Dân Ítraen bị người Aicập ngược đãi

Trước  khi  đến  giờ  Thiên  Chúa  thực  hiện  lời  
Người đã hứa, ta có thể thấy Thiên Chúa phù trì  
che chở con cái của Người là các tổ phụ dân  
Ítraen, như thế nào, qua việc người Ítraen sinh  
sôi nảy nở và làm ăn phát đạt nơi xứ người. Nếu 
thế gian chống lại và thậm chí bách hại các tôi  
tớ của Thiên Chúa chân thật thì không phải là  
chuyện mới, nhưng ơn cứu độ đã gần kề.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

1 Sau đây là tên những con cái Ítraen đã đến 
Aicập với ông Giacóp, mỗi người đem theo gia 
đình mình: 2 Rưuvên, Simêôn, Lêvi và Giuđa, 3 
Ítxakha,  Dơvulun  và  Bengiamin,  4  Đan  và 
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Náptali, Gát và Ase. 5 Dòng giống ông Giacóp 
tính  tất  cả  là  bảy  mươi  người;  ông  Giuse  thì 
đang ở bên Aicập.  6  Rồi  ông Giuse qua đời, 
cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. 7 Con 
cái Ítraen sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày 
càng hùng mạnh: họ lan tràn khắp xứ.
 
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Aicập, 
vua này không biết ông Giuse. 9 Vua nói với dân 
mình: "Này đám dân con cái Ítraen đông đúc và 
hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng 
những biện pháp khôn ngoan đối  với  dân đó, 
đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến 
tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, 
rồi ra khỏi xứ." 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên 
cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng 
những việc khổ sai; họ phải xây cho Pharaô các 
thành làm kho lương thực là Pithôm và Ramxết. 
12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng 
nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra 
sợ con cái Ítraen. 13 Người Aicập cưỡng bách 
con cái Ítraen lao động cực nhọc. 14 Chúng làm 
cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động 
cực nhọc: phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ 
thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những 
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việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách 
họ làm.

1
5 Vua Aicập nói với những bà đỡ đi  giúp sản 
phụ Hípri,  một  bà  tên  là  Sípra,  một  bà  tên  là 
Pua: 16 "Khi đỡ cho sản phụ Hípri, các người 
hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì 
giết đi, nếu là gái thì để cho sống." 17 Nhưng 
các  bà  đỡ  có  lòng  kính  sợ  Thiên  Chúa,  nên 
không làm như vua Aicập đã truyền, và cứ để 
cho con trai sống. 18 Vua Aicập bèn gọi các bà 
đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi làm thế và cứ 
để cho con trai sống? " 19 Các bà đỡ thưa với 
Pharaô: "Đàn bà Hípri không như đàn bà Aicập, 
họ khoẻ lắm: bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh 
rồi." 20 Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; 
còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. 
21  Vậy,  vì  các  bà  đỡ  có  lòng  kính  sợ  Thiên 
Chúa, nên Người đã cho họ có con để nối dòng.
22 Pharaô ra lệnh cho toàn dân của mình: "Mọi 
con trai Hípri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; 
mọi con gái thì để cho sống."

Xướng đáp St 15,13-14 ; Is 49,26
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X  Thiên Chúa phán với ông Ápraham : Ngươi 
phải biết rằng : dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong 
một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi 
người  ta,  và người  ta  sẽ hành hạ chúng bốn 
trăm năm. Nhưng
• Ta  sẽ  xét  xử  dân  chúng  phải  làm  tôi.
Đ  Ta là Đức Chúa, Đấng cứu độ ngươi, Đấng 
chuộc ngươi về *

Bài đọc 2
Thanh tẩy tâm hồn băng cách ăn chay và làm 
việc thiện

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.
Anh em thân mến,

Mãi  mãi  tình  thương  Chúa  phủ  đầy  mặt  đất.  
Chính  thiên  nhiên  dạy  mỗi  tín  hữu  phải  thờ 
phượng Thiên Chúa. Trời đất, biển khơi và mọi 
vật trong đó đều nói  lên lòng nhân hậu và uy 
quyền toàn năng của Đấng đã tạo  thành nên 
chúng.  Đồng thời  vẻ đẹp lạ  lùng của vạn vật 
đang phục vụ con người cũng đòi hỏi con người 
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là  thọ  tạo  có  trí  khôn  phải  cảm tạ  ngợi  khen 
Chúa cho phải đạo.

Nay lại tới những ngày đặc biệt, những ngày cử 
hành mầu nhiệm tái tạo con người, những ngày 
đưa tới đại lễ Vượt Qua. Chúng ta được mời gọi 
đem hết lòng sốt sắng mà thanh tẩy tâm hồn để 
chuẩn bị mừng lễ.
 
Đại lễ Vượt Qua có đặc điểm này là đem lại cho 
toàn thể Hội Thánh niềm vui được tha tội.  Ơn 
này  sẽ  được  thực  hiện  không  chỉ  nơi  những 
người  sắp được tái  sinh trong phép Rửa,  mà 
còn  nơi  những  kẻ  thuộc  hàng  nghĩa  tử  của 
Thiên Chúa. Hiệu lực chính yếu của phép Rửa 
tái sinh là làm nên những con người mới. Nhưng 
mọi  người  vẫn phải  ngày ngày dẹp bỏ những 
thói hư nết xấu của thân phận phàm nhân, để 
không ngừng tự đổi mới và từng bước trở nên 
tốt lành hơn. Tắt một lời, mọi người phải nổ lực 
sao cho trong ngày cứu độ này, không còn ai 
vướng  mắc  thói  hư  của  đời  sống  cũ.
Vậy thưa anh em, điều mà mỗi Kitô hữu lúc nào 
cũng phải  làm, thì  lúc này chúng ta phải  thực 
hành một cách chuyên cần sốt sắng hơn. Như 
thế, chúng ta sẽ sống trọn Bốn Mươi Ngày Chay 
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do các  Tông Đồ thiết  lập,  không những bằng 
việc kiêng ăn giảm uống, mà còn bằng cách từ 
bỏ hẳn các thói hư.

Đi đôi với việc chay tịnh trong tinh thần đạo đức 
thánh thiện, không gì hữu ích hơn việc làm phúc 
bố  thí.  Hành  động  đạo  đức  này  gọi  là  Việc 
Thương Người, vì bao gồm nhiều cử chỉ đáng 
khen của lòng nhân ái. Như vậy, giữa các tính 
hữu, dù khả năng vật  chất  không đều,  nhưng 
tấm lòng có thể như nhau.

 
Chúng  ta  phải  yêu  mến  Thiên  Chúa  và  đồng 
loại. Không bao giờ có chi cản trở được lòng yêu 
mến ấy,  khiến nó không còn được tự  do vận 
dụng  ý  chí  làm việc  thiện.  Xưa  kia  các  thiên 
thầm ca hát :  Vinh danh Thiên Chúa trên trời,  
bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vì không 
những  đức  thương  người  mà  cả  ơn  bình  an 
cũng đem lại hạnh phúc cho hết thảy những ai 
lấy lòng bác ái mà cảm thông với mọi kẻ khốn 
cùng.

Đối với các Kitô hữu chân chính, lòng nhân ái có 
một hành vi thực hành vừa hết sức rộng rãi, vừa 
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rất  đa  dạng,  khiến  người  sung  túc  giàu  sang 
cũng như kẻ nghèo nàn vậy, khả năng làm phúc 
thì kẻ ít người nhiều, những tâm tình yêu mến 
thì ai cũng như ai.

Xướng đáp x. 2 Cr 6,4

X  Mùa  Chay  thánh  mở  cửa  thiên  đàng  cho 
chúng ta, chúng ta hãy chuyên tâm cầu nguyện
* để được tham dự vào vinh quang của Chúa 
phục sinh.
Đ Trong mọi sự, chúng ta hãy chứng tỏ mình là 
người phục vụ Thiên Chúa, *
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THỨ SÁU SAU LỄ TRO
 
Bài đọc 1 Xh 2,1-22
Vừa sinh ra ông Môsê phải đem đi giấu
 
Đúng như thánh Têphanô sẽ nhắc lại trước khi  
chịu tử đạo, ông Môsê đã được dạy cho biết lẽ  
khôn ngoan của người Aicập. Là chứng nhân và  
ngôn sứ của Thiên Chúa, ông Môsê còn là bậc  
khôn ngoan hiểu biết rất nhiều về một nền văn  
minh sáng chói. Trong tư thế đó, ông đã được  
Thiên Chúa quan phòng chuẩn bị cho sứ mạng  
mai sau. Nhưng cuộc đời ông bắt đầu bằng một  
thất bại. Thất bại đó lại do chính những người  
anh em mà ông có sứ mạng giải thoát.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

1 Có một người thuộc dòng họ Lêvi đi lấy một 
người con gái cũng thuộc họ Lêvi. 2 Người đàn 
bà ấy thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé 
kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời.  3 Khi 
không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một 
cái thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa 
bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông 
Nin. 4 Chị đứa bé đứng đàng xa để xem cho biết 
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cái  gì  sẽ xảy  ra  cho em nó.  5  Có nàng công 
chúa của Pharaô xuống tắm dưới  sông,  trong 
khi  các thị  nữ đi  đi  lại  lại  trên  bờ.  Nàng thấy 
chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi 
lấy. 6 Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ: thì ra là 
một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương 
nó và nói: "Thằng này là một trong những đứa 
trẻ Hípri." 7 Chị đứa bé thưa với công chúa của 
Pharaô: "Bà có muốn con đi gọi cho bà một vú 
nuôi người Hípri, để nuôi đứa bé cho bà không? 
" 8 Công chúa của Pharaô trả lời: "Cứ đi đi! " 
Người con gái  liền đi  gọi  mẹ đứa bé. 9 Công 
chúa của Pharaô bảo bà ấy: "Chị đem đứa bé 
này về nuôi cho tôi. Chính tôi sẽ trả công cho 
chị." Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi. 
10 Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công 
chúa của Pharaô. Nàng coi nó như con và đặt 
tên là Môsê; nàng nói: "Đó là vì ta đã vớt nó lên 
khỏi nước."
 
11 Hồi đó, ông Môsê đã lớn, ông ra ngoài thăm 
anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ 
phải làm. Ông thấy một người Aicập đang đánh 
một người Hípri, anh em đồng bào của ông. 12 
Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền 
giết người Aicập, rồi vùi dưới cát. 13 Hôm sau, 
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ông lại  đi  ra,  gặp hai  người Hípri  đang xô xát 
nhau, ông nói với người có lỗi: "Tại sao anh lại 
đánh người đồng chủng? " 14 Người đó trả lời: 
"Ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử 
chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết 
tên Aicập? " Ông Môsê phát sợ và tự bảo: "Vậy 
ra người ta đã biết chuyện rồi! " 15 Nghe biết 
chuyện  này,  Pharaô  tìm  cách  giết  ông  Môsê. 
Ông  Môsê  liền  đi  trốn  Pharaô  và  ở  lại  miền 
Mađian. Ông ngồi bên bờ giếng.
 
16 Thầy tư tế Mađian có bảy người con gái. Các 
cô đến múc nước và đổ đầy máng cho chiên của 
cha  mình  uống.  17  Bấy  giờ,  có  những người 
chăn chiên đến và đuổi các cô đi. Ông Môsê liền 
đứng lên bênh vực các cô và cho chiên uống. 18 
Các cô về với cha là ông Rơuên. Ông hỏi: "Sao 
hôm nay các con về sớm thế? " 19 Các cô thưa: 
"Có một người Aicập đã cứu chúng con khỏi tay 
bọn chăn chiên, lại còn múc nước giùm chúng 
con và cho chiên uống nữa." 20 Người cha hỏi 
các  con:  "Thế  người  đó  đâu  rồi?  Sao  lại  bỏ 
người ta ở đấy? Mời người ta đến dùng bữa đi! " 
21 Ông Môsê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và 
ông này gả con gái là Xíppôra cho ông. 22 Nàng 
sinh  một  con  trai  và  ông  đặt  tên  cho  nó  là 



MỤC LỤC

Ghécsôm, vì ông nói: "Tôi là ngoại kiều nơi đất 
khách quê người."

Xướng đáp Dt 11,24-35.26-27
X Nhờ đức tin, ông Môsê khi lớn lên đã từ chối 
không  chịu  cho  người  ta  gọi  là  con  cái  của 
Pharaô ; ông thà chịu ngược đãi với dân Thiên 
Chúa  còn  hơn  được  hưởng  cái  sung  sướng 
chóng qua do tội lỗi mang lại.
• Vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng 
mai sau,
Đ ông coi sự ô nhục của dân được Thiên Chúa 
xức dầu như của cải quý báu hơn các kho tàng 
Aicập. Cũng nhờ đức tin, ông rời bỏ Aicập. *

Bài đọc 2

Cầu nguyện đem ánh sáng cho tâm hồn
Trích  bài  giảng  được  coi  như  của  thánh 
Gioan Kim Khẩu.

Cầu nguyện hay nói chuyện với Thiên Chúa là 
điều cao quý nhất. Cầu nguyện là hiệp thông, là 
nên một với Người. Đôi mắt sáng lên khi nhìn 
thấy ánh sáng, tâm hồn hướng lên Thiên Chúa 
cũng được rạng ngời  nhờ ánh quang khôn tả 
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của Người. Cầu nguyện không chỉ là một cử chỉ 
bên ngoài, nhưng là một hành động phát xuất tự 
thâm tâm. Cầu nguyện không bị  giới  hạn vào 
thời gian giờ giấc, nhưng được thực hiện không 
ngừng bất kể ngày đêm.
 
Thật vậy, không phải khi nghĩ đến cầu nguyện, 
ta  mới  vội  hướng  tâm  hồn  lên  cùng  Chúa  ; 
nhưng cả khi đang bận bất cứ việc gì, như chăm 
sóc người nghèo, hay lo những việc thiện khác, 
ta xũng phải  có lòng khát khao và tưởng nhớ 
Thiên Chúa. Thế nên, như thức ăn nêm muối, 
việc làm của chúng ta thấm đượm tình yêu mến 
Thiên Chúa sẽ trở nên mặn mà trước mặt Chúa 
Tể càn khôn. Nhưng nếu biết  dành nhiều thời 
giờ cho việc cầu nguyện, thì suốt đời ta sẽ được 
hưởng một lợi ích lớn lao.
 
Cầu nguyện đem ánh sáng cho tâm hồn, giúp 
con người thực sự hiểu biết Thiên Chúa và nối 
kết Thiên Chúa với con người. Nhờ cầu nguyện, 
tâm hồn được nâng lên tới thiên giới và kết hợp 
với Thiên Chúa cách khăng khít tuyệt vời. Như 
bé thơ kêu khóc đòi mẹ, tâm hồn thèm khát sữa 
thần thiêng. Nhờ cầu nguyện, tâm hồn nói lên 
những ước vọng sâu xa của mình và được nhận 



MỤC LỤC

những ân phúc còn lớn lao hơn cả vũ trụ hữu 
hình.

Cầu nguyện hiện diện trước Thiên Nhan như vị 
sứ giả thần thế, đem lại niềm vui cho cõi lòng và 
an bình cho tâm tư. Khi tôi bàn về cầu nguyện, 
bạn đừng tưởng là phải nói ra lời. Đó là niềm 
khát  khao  Thiên  Chúa,  là  lòng  mến  khôn  tả, 
không  phải  bởi  người  phàm mà  do  ơn  Chúa 
ban, như lời Thánh Tông Đồ :  Chúng ta không 
biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính  
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng  
những tiếng rên siết khôn tả.
 
Lời cầu nguyện như thế, Chúa ban cho người 
nào, thì đó quả là một kho tàng không ai lấy mất 
được, một thứ lương thực bởi trời làm cho tâm 
hồn no thỏa. Ai đã nếm cảm thì lòng sẽ bừng lên 
niềm  khao  khát  Thiên  Chúa  khôn  nguôi,  như 
ngọn  lửa  mãnh  liệt  thiêu  đốt  cả  tâm  hồn.
Để lời nguyện của bạn được trọn bề hoàn hảo, 
bạn hãy lấy đức hiền hậu và khiêm nhu mà tô 
điểm cho ngôi nhà tâm hồn, lấy cuộc đời công 
chính  mà  chiếu  soi  cho  rực  rỡ,  lấy  việc  lành 
phúc đức mà tô điểm, đem đức tin và lòng cao 
thượng như đá quý mà dát vào tường. Trên tất 
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cả, bạn hãy đặt cầu nguyện làm nóc để hoàn tất 
ngôi nhà. Và như thế, bạn chuẩn bị cho Thiên 
Chúa một ngôi nhà hoàn hảo. Nơi đây, bạn đón 
rước Thiên Chúa như trong cung điện vương giả 
và lộng lẫy. Ngay từ bây giờ, nhờ ơn thánh, bạn 
đã có chính Chúa ngự trong tâm hồn ví như pho 
tượng trong đền thờ.
 
Xướng đáp Ac 5,20 ; Mt 8,25

X Lạy Chúa, sao Ngài đành quên chúng con mãi 
mãi,  đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi  ngày 
dài ?
• Xin đưa chúng con về với  Ngài,  lạy Đức 
Chúa, để chúng con trở về.
Đ Lạy Chúa, xin cứu con, chúng con chết mất ! *
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THỨ BẢY SAU LỄ TRO
 
Bài đọc 1 Xh 3,1-20

Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê và mặc khải danh 
Người

Ngày Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê trên  
núi Xinai là một biến cố quan trọng trong lịch sử  
cứu độ, tuy rằng những lời hứa liên quan đến 
cuộc viễn chinh còn mang một nội dung nặng 
tính chất. Thiên Chúa mặc khải không chỉ như là  
Thiên Chúa của ông Ápraham,  là  Đấng mang  
một danh hiệu mới, dẫn đến những mối tương 
quan hoàn toàn mới  với  con người.  Bên cạnh  
kinh nghiệm thiêng liêng của những nhà hoạt  
động tầm cỡ, những người như bị một thứ lửa  
huyền bí nung nấu, đó là một sự hiểu biết xuất  
phát từ mặc khải. Sự hiểu biết này là khởi đầu  
cho một ơn gọi, một nếp sống hoàn toàn khác  
biệt. Nếp sống này sẽ phát triển như lịch sử của 
dân Thiên Chúa, của Hội Thánh có thể cho ta  
thấy.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành
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1 Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ 
là Gítrô, tư tế Mađian. Ông dẫn đàn chiên qua 
bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi 
Khôrếp. 2 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với 
ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê 
nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây 
không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo: "Mình phải lại 
xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi 
cây lại không cháy rụi? " 4 ĐỨC CHÚA thấy ông 
lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: 
"Môsê!  Môsê!  "  Ông  thưa:  "Dạ,  tôi  đây!  "  5 
Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì 
nơi ngươi đang đứng là đất thánh." 6 Người lại 
phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên 
Chúa  của  Ápraham,  Thiên  Chúa  của  Ixaác, 
Thiên Chúa của Giacóp." Ông Môsê che mặt đi, 
vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.
 
7 ĐỨC CHÚA phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ 
cực của dân Ta bên Aicập,  Ta đã nghe tiếng 
chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết 
các  nỗi  đau  khổ  của  chúng.  8  Ta  xuống  giải 
thoát chúng khỏi tay người Aicập, và đưa chúng 
từ đất  ấy lên một miền đất  tốt  tươi,  rộng lớn, 
miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người 
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Canaan, Khết, Emôri, Pơrítdi, Khivi và Giơvút. 9 
Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ítraen đã thấu 
tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải 
chịu vì người Aicập. 10 Bây giờ, ngươi hãy đi! 
Ta sai ngươi đến với Pharaô để đưa dân Ta là 
con cái Ítraen ra khỏi Aicập."

11 Ông Môsê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai 
mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Ítraen ra 
khỏi  Aicập?  "  12  Người  phán:  "Ta  sẽ  ở  với 
ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai 
ngươi:  khi  ngươi  đưa  dân  ra  khỏi  Aicập,  các 
ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này."
 
13 Ông Môsê thưa với  Thiên Chúa: "Bây giờ, 
con đến gặp con cái Ítraen và nói với họ: Thiên 
Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh 
em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì 
con sẽ nói  với  họ  làm sao? "  14  Thiên Chúa 
phán  với  ông  Môsê:  "Ta  là  Đấng  Hiện  Hữu." 
Người phán: "Ngươi nói với con cái Ítraen thế 
này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." 15 
Thiên Chúa lại phán với ông Môsê: "Ngươi sẽ 
nói  với  con  cái  Ítraen  thế  này:  ĐỨC  CHÚA, 
Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa 
của  Ápraham,  Thiên  Chúa  của  Ixaác,  Thiên 
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Chúa của Giacóp, sai tôi đến với anh em. Đó là 
danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu 
các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến 
đời kia."
 
16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ítraen và 
nói với họ: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha 
ông  anh  em,  Thiên  Chúa  của  Ápraham,  của 
Ixaác, của Giacóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta 
đã  thật  sự  quan  tâm đến  các  ngươi  và  cách 
người ta đối xử với các ngươi bên Aicập. 17 Ta 
đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ 
cực bên Aicập mà lên miền đất người Canaan, 
Khết, Emôri,  Pơrítdi,  Khivi  và Giơvút, lên miền 
đất  tràn trề sữa và mật.  18 Họ sẽ nghe tiếng 
ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ítraen đến 
cùng vua Aicập,  các ngươi  sẽ nói  với  vua ấy 
rằng: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Hípri, 
đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin 
cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để 
tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta 
thừa  biết  rằng  vua  Aicập  sẽ  không  cho  các 
ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can 
thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ 
giữa dân Aicập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ 
cho các ngươi đi.”
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Xướng đáp Xh 3,14 ; Is 43,11

X Thiên Chúa phán với ông Môsê : Ta là Đấng 
Hiện Hữu.
• Người phán : Ngươi nói với con cái Ítraen 
thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.
Đ Chính Ta, chính Ta đây là ĐỨC CHÚA, ngoài 
Ta ra, chẳng có ai cứu độ. *

Bài đọc 2
Tinh bằng hữu của Thiên Chúa

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Chúa chúng ta, Ngôi Lời của Thiên Chúa, trước 
tiên đã lôi kéo người đời về làm tôi Thiên Chúa. 
Rồi sau đó Người giải thoát những ai suy phục 
Người, như chính Người đã nói với các môn đệ : 
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi  
tớ không biết việc chủ làm. Còn anh em, Thầy 
gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy  
nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em 
biết.  Bởi  vì  những  ai  được  ơn  làm  bạn  hữu 
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Thiên Chúa thì một trật cũng được hưởng phúc 
trường sinh bất tử.
 
Từ nguyên thủy, không phải vì cần có con người 
mà  Thiên  Chúa  đã  nắn  ra  Ađam,  nhưng  vì 
Người muốn có ai  đó để đổ xuống cho muôn 
vàn ân phúc. Bởi lẽ, trước khi có Ađam và ngay 
trước khi vạn vật được tạo thành, Ngôi Lời đã ở 
trong Chúa Cha, tôn vinh Cha và được Cha tôn 
vinh ; như chính Người đã nói: Lạy Cha, xin ban 
cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng  
bên Cha trước khi có thế gian.

Cũng chẳng phải vì cần được chúng ta phụng 
sự  mà  Người  truyền  chúng  ta  theo  Người, 
nhưng để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Quả thế, 
theo Đấng Cứu Độ là thông phần ơn cứu độ, đi 
theo ánh sáng là nhìn thấy ánh sáng.
 
Ai  ở  trong  ánh  sáng  thì  không  chiếu  soi  ánh 
sáng, nhưng được ánh sáng chiếu soi  và làm 
cho rực sáng.  Họ không mang lại  gì  cho ánh 
sáng, nhưng được hưởng lợi ích của ánh sáng, 
và được ánh sáng chiếu soi.

Ai phụng sự Thiên Chúa thì cũng vậy. Họ không 



MỤC LỤC

mang lại gì cho Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng 
chẳng cần con người phục vụ ; chính Người mới 
ban sự sống, sự bất  hoại  và vinh quang vĩnh 
cửu cho những ai  tin theo và phục vụ Người. 
Người ban ơn cho những kẻ phục vụ Người. bởi 
họ phục vụ, cho những ai tin theo Người bởi bởi 
vì họ tin theo ;  nhưng không nhận từ phía họ 
một lợi ích nào : bởi vì Người giàu có, trọn hảo 
và chằng thiếu thốn chi.

Vì  thế,  Thiên Chúa kêu gọi  người  ta  phục vụ 
Người,  chính là  để ban ân huệ cho những ai 
trung kiên phục vụ, bởi vì Người tốt lành và nhân 
hậu. Quả thật, Thiên Chúa càng không cần gì, 
con người càng cần phải hiệp thông với Thiên 
Chúa.
 
Vinh quang của con người đó là kiên tâm bền 
chí phục vụ Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Kitô đã nói 
với  môn đệ :  Không phải  anh em chọn Thầy,  
nhưng chính Thầy chọn anh em.  Người muốn 
bảo  :  không  phải  họ  tôn  vinh  Người  khi  theo 
Người,  nhưng chính họ được Thiên Chúa tôn 
vinh, bởi vì họ tin theo Con Thiên Chúa. Người 
còn cầu nguyện : Người muốn bảo : không phải 
họ tôn vinh Người khi theo Người, nhưng chính 
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họ được Thiên Chúa tôn vinh, bởi vì họ tin theo 
Con Thiên Chúa. Người còn cầu nguyện:  Lạy 
Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở  
đó với  Con,  để  họ chiêm ngưỡng vinh quang 
của Con.

Xướng đáp Đnl 10,12 ; Mt 22,38

X  ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em có đòi 
hỏi anh em điều gì khác đâu ngoài việc
• phải kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu 
mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ.
Đ Điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất là *
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 CHÚA NHẬT LỄ LÁ T.THÁNH
BỐN NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

THỨ HAI TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH     

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH     

THỨ BẢY TUÂN THÁNH 
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CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Bài đọc 1 Dt 10,1-18
Đức Kitô dâng hiến lễ một lần, nhưng vĩnh viễn 
làm cho ta nên hoàn hảo

Hy lễ của Đức Kitô cao trọng hơn hy lễ theo luật  
Môsê.
 
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

1 Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc 
của  thế  giới  tương  lai,  chứ  không  phản  ánh 
chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật 
không bao giờ có thể làm cho những người tiến 
lại  gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ 
những ngần ấy thứ hy lễ người ta cứ dâng mãi 
năm này qua năm khác. 2 Chẳng vậy, người ta 
đã thôi không còn dâng hy lễ, vì giả như những 
kẻ làm việc thờ phượng đã được thanh tẩy dứt 
khoát rồi, thì họ đâu còn ý thức mình có tội nữa? 
3 Trái lại, năm này qua năm khác, chính những 
hy lễ đó nhắc cho người ta nhớ mình có tội. 4 
Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào 
xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức 
Kitô  nói:  Chúa đã không ưa hy lễ  và hiến tế,  



MỤC LỤC

nhưng  đã  tạo  cho  con  một  thân  thể.  6  Chúa  
cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy  
giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây,  
con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã  
chép về con.
 
8 Trước hết, Đức Kitô nói:  Hy lễ và hiến tế, lễ  
toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng 
thích, mà đó chính là những thứ của lễ được 
dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: 
Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là 
Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 
10 Theo ý  đó,  chúng ta  được thánh hoá nhờ 
Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ 
tế, chỉ một lần là đủ.
 
11 Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo 
việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng 
ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao 
giờ xoá bỏ được tội lỗi. 12 Còn Đức Kitô, sau khi 
dâng lễ tế duy nhất  để đền tội  cho nhân loại, 
Người  đã  lên  ngự  bên  hữu  Thiên  Chúa  đến 
muôn đời. 13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày 
các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. 14 Quả thật, 
Người chỉ  dâng hiến lễ một lần,  mà vĩnh viễn 
làm cho những kẻ Người  đã thánh hoá được 
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nên hoàn hảo. 15 Điều đó cả Thánh Thần cũng 
làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi 
phán: 16  Đây là giao ước Ta sẽ lập với chúng 
sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán: Ta sẽ  
ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí  
chúng lề luật của Ta. 17 Ta sẽ không còn nhớ 
đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. 18 
Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền 
tội nữa.

Xướng đáp Dt 10,57.4 (Tv 39 [40],78)
X Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã 
tạo  cho con một  thân thể ;  Chúa cũng chẳng 
thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội, bấy giờ con mới 
thưa  :
* Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực 
thi ý Ngài.
Đ Máu bò, máu dê không tẩy xoá được tội lỗi, 
chính vì thế, Đức Kitô đã vào trần gian. Người 
nói : * 

Bài đọc 2
Chúc tụng Vua Ítraen, Đấng ngự đến nhân danh 
Chúa 
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Trích bài giảng của thánh Anrê Crêta, giám 
mục.
 
Anh em hãy đến, và cùng nhau chúng ta lên núi 
Ôliu đón Đức Kitô ; hôm nay, Người từ Bêtania 
trở về, và tự nguyện đi  đến cuộc thương khó 
hồng  phúc  và  cao  quý,  để  hoàn  thành  mầu 
nhiệm cứu độ chúng ta.
 
Vậy Đấng từ trời xuống vì chúng ta, đã đến và 
tự nguyện lên Giêrusalem để đưa chúng ta đang 
ở chỗ thấp hèn lên cao, như Kinh Thánh nói : 
Vượt trên mọi  quyền lực thần thiêng, trên mọi  
tước vị có thể có được. 
 
Nhưng Người đến không phải với vẻ tưng bừng 
lộng lẫy như một người nắm giữ uy quyền. Kinh 
Thánh nói : Người không kêu to, không nói lớn,  
để ai nghe thấy tiếng Người. Người hiền lành và 
khiêm nhường, ăn mặc đơn sơ và tiến vào với 
dáng vẻ tầm thường. 

Nào,  chúng ta  hãy mau mắn cùng nhau chạy 
đến tham dự cuộc thương khó và hãy noi gương 
những  kẻ  đã  ra  nghênh  đón  Người.  Nhưng 
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chúng ta không trải ra đường những cành ô–liu, 
những tấm thảm và áo xống hay tàu lá để đón 
Người.  Trái  lại,  chúng  ta  lấy  hết  lòng  khiêm 
nhường, trí  ngay thẳng và quyết tâm hạ mình 
xuống mà đón Ngôi Lời đang ngự đến, để Thiên 
Chúa ở trong chúng ta, Đấng mà không nơi nào 
chứa nổi. 
 
Người là Đấng hiền lành,  đã vượt lên trên phía 
mặt trời lặn, tức là lên trên thân phận yếu hèn 
của chúng ta. Người vui mừng vì trước kia đã tỏ 
cho chúng ta thấy Người hiền lành như thế, nên 
đã tới chung sống với chúng ta, để nhờ dây thân 
thích với chúng ta, Người nâng chúng ta lên và 
đưa chúng ta đến với Người. 

Người là của lễ đầu mùa, là phần trích dâng từ 
loài người chúng ta, Người đã ngự lên chốn cửu 
trùng, về phía đông như Thánh Vịnh nói ; theo 
tôi,  phía đông đó là thần tính vinh quang của 
Người. Vì gắn bó với nhân loại, nên Người sẽ 
không lìa xa, mà vẫn đưa bản tính loài người từ 
chỗ thấp hèn lên mãi, cho tới khi làm cho bản 
tính  ấy  nên  tuyệt  vời  cao  trọng  làm  một  với 
Người.  
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Như vậy, chúng ta hãy lấy chính mình mà trải 
đường đón Đức Kitô, chứ đừng lấy áo choàng 
hay cành lá vô tri vô giác, hoặc những tấm thảm 
bằng cây cỏ trông vui mắt trong giây lát, rồi héo 
tàn, trở thành thức ăn cho súc vật. Nhưng chúng 
ta đã mặc lấy ân sủng của Người, nghĩa là chính 
Người, vì bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy  
để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Vậy 
chúng ta hãy lấy chính mình mà trải dưới chân 
Người thay vì trải áo.
 
Trước kia, vì tội lỗi  chúng ta đỏ thẫm như vải 
điều, nay được thanh tẩy nhờ phép rửa ban ơn 
cứu độ, chúng ta đã nên trắng như len, thì đừng 
mang những tấm thảm bằng lá dừa, nhưng hãy 
mang những phần thưởng chiến thắng mà dâng 
lên Đấng chiến thắng sự chết.
 
Rồi cả chúng ta nữa, mỗi ngày hãy cùng với các 
thiếu nhi  Dothái  thuở xưa phất những cành lá 
tràn đầy sức sống của tâm hồn,  mà cất  tiếng 
tung hô : Chúc tụng vua Ítraen, Đấng ngự đến 
nhân danh Chúa. 
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Xướng  đáp x.  Ga  12,12.13  ;  x.  Mt  21,8.9  
X Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Giêrusalem, dân 
liền đi đón. Đông đảo quần chúng trải áo xuống 
mặt đường ; một số khác, tay chặt nhành lá mà 
rải lên lối đi, miệng cất tiếng reo hò : 
• Hoan  hô  Thái  Tử  nhà  Đavít  !  Vạn  phúc 
Đấng ngự đến nhân danh Chúa !
Đ Dân chúng người đi trước, kẻ theo sau, reo hò 
vang dậy : *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
muốn  cho  Ðấng  Cứu  Thế  mang  thân  phận 
người phàm và chịu khổ hình thập giá, để nêu 
gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin 
cho chúng con biết đón nhận bài học Người để 
lại trong cuộc thương khó, và thông phần vinh 
quang  phục  sinh  với  Người.  Người  là  Thiên 
Chúa  hằng  sống  và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp 
nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến  muôn  thuở 
muôn đời.
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THỨ HAI TUẦN THÁNH

Bài đọc 1 Dt 10,19-39
Hãy vững tin và kiên trì

Vững tin vào lời  Thiên Chúa hứa, chuyên cần 
tham dự phụng vụ và nhờ đó mà có sức sống 
bác ái, đó là tất cả cuộc đời Kitô hữu.
 
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

19 Thưa anh em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, 
chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 
20 Người đã mở cho chúng ta một con đường 
mới và sống động qua bức màn, tức là chính 
thân xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư 
tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. 22 Vì 
thế,  chúng ta hãy tiến lại  gần Thiên Chúa với 
một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì 
trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của 
lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa 
bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục 
tuyên  xưng  niềm hy  vọng  của  chúng  ta  cách 
vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 24 
Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người 
này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm 



MỤC LỤC

những việc tốt. 25 Chúng ta đừng bỏ các buổi 
hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải 
khuyến  khích  nhau,  nhất  là  khi  anh  em  thấy 
Ngày Chúa đến đã gần.
 
26 Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau 
khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào 
đền tội được nữa, 27 mà chỉ còn phải sợ hãi đợi 
chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu 
huỷ các đối tượng của Thiên Chúa. 28 Ai khinh 
thường luật Môsê, theo lời chứng của hai hay ba  
người, thì sẽ bị xử tử thẳng tay. 29 Phương chi 
kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm 
đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục 
mạ Thần Khí ban ân sủng, thì anh em thử nghĩ 
xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn 
biết mấy! 30 Vì chúng ta biết Đấng đã nói: Chính 
Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Lại có lời 
rằng:  Chúa sẽ  xét  xử  Dân Người.  31  Thật  là 
khủng khiếp,  khi  phải  rơi  vào tay  Thiên Chúa 
hằng sống!
 
32 Xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa 
được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với 
bao nỗi đau khổ dồn dập. 33 Khi thì anh em bị sỉ 
nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì 
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phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. 34 
Quả thật,  anh em đã thông phần đau khổ với 
những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho 
người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình 
có  những  của  vừa  quý  giá  hơn  lại  vừa  bền 
vững. 35 Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin 
tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó 
sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. 36 Anh 
em cần phải kiên nhẫn, để sau khi  thi  hành ý 
Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã 
hứa. 
 
37 Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải  
đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn. 38 Người  
công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống;  
nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài  
lòng  về  người  ấy.
39 Phần chúng ta, chúng ta không phải là những 
người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những 
người có lòng tin để bảo toàn sự sống.

Xướng đáp Dt 10,3-58.36 ; Lc 21,19 
X Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh 
dạn của anh em ; anh em cần phải kiên nhẫn, 
• để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em 
được hưởng điều Người đã hứa ban.
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• Đ Có kiên tâm chịu đựng, anh em mới giữ 
được mạng sống mình. *

Bài đọc 2
Chúng ta hãy hiên ngang vì thập giá của Chúa 

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
 Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
cứu  độ  Chủng  ta,  là  bảo  đảm  cho  Chủng  ta 
được vinh quang và là bài học dạy chúng ta biết 
kiên nhẫn. 

Quả vậy, có gì mà tâm hồn các tín hữu không 
dám trông mong được Chúa ban cho ? Vì họ, 
Con Một Thiên Chúa, Đấng đồng hằng hữu với 
Chúa Cha, không những đã. làm người, sinh bởi 
loài  người,  mà  còn  chịu  chết  bởi  loài  người, 
những kẻ chính Người đã dựng nên.
 
Điều Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta thật lớn lao, 
nhưng điều đã xảy ra vì Chủng ta, mà Chủng ta 
đang kính nhớ, còn lớn lao hơn nhiều. Khi Đức 
Kitô  chết  cho  kẽ  bất  lương  thì  khi  ấy  những 
người này ở đâu và họ là ai ? Ai dám hồ nghi 
Người sẽ không ban sự sống của Người cho các 
thánh, một khi Người đã ban tặng cho họ cả cái 
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chết của Người ? Tại sao con người mỏng dòn 
lại  do  dự  không  chịu  tin  rằng  một  ngày  kia, 
người ta sẽ được sống với Thiên Chúa ? 
 
Điều đã xảy ra còn khó tin  hơn nhiều :  đó là 
Thiên Chúa đã chết vì loài người.
 
Vậy Đức Kitô là ai nếu không phải là Ngôi Lời đã 
có từ lúc khởi đầu, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên 
Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa ? Ngôi Lời của 
Thiên Chúa đây đã trở nên người phàm và cư 
ngụ giữa chúng ta :  Người không có gì ở nơi 
mình để chết vì chúng ta, nếu Người đã không 
nhận lấy xác phàm phải chết của Chủng ta. Như 
thế, Đấng bất tử đã có thể chết. Như thế, Người 
đã muốn ban sự sống cho loài người phải chết : 
vì chưng với những gì chúng ta có xưa, chúng ta 
không thể sống ; cũng như với những gì là của 
Người  trước  kia,  Người  không  thế  chết.
Vì thế, Người đã thực hiện một cuộc trao đổi lạ 
lùng với chúng ta, trong đó cả hai bên đều góp 
phần : phần của chúng ta khiến Người phải chết, 
còn  phần  của  Người  làm cho  chúng  ta  được 
sống.  
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Vậy chẳng những chúng ta không được hổ thẹn 
vì cái chết của Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà 
lại phải hết sức tin tưởng, hết sức tự hào. Thực 
thế, khi đón nhận từ phía chúng ta sự chết mà 
Người thấy nơi chúng ta, thì Người đã bảo đảm 
chắc chắn sẽ ban cho chúng ta sự sống mà tự 
mình chúng ta không thể có được. 
 
Người đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi điều 
chúng ta đáng chịu vì tội, thì Người là Đấng vô 
tội đã gánh chịu thay cho những kẻ có tội. Đấng 
làm  cho  chúng  ta  nên  công  chính  lẽ  nào  lại 
không ban cho chúng ta theo sự công chính của 
Người. Đấng không có sự gian ác, đã mang lấy 
tội vạ của kẻ gian ác, Đấng đã hứa là làm, lẽ 
nào lại không ban phần thưởng cho các thánh. 
Vậy hỡi anh em, chúng ta hãy can đảm tuyên 
xưng, hãy công bố Đức Kitô đã bị đóng đinh của 
chúng ta. Đừng sợ sệt nhưng hãy vui mừng, chớ 
xấu hổ nhưng phải hiên ngang mà nói lên điều 
đó.  
 
Thánh Phaolô tông đồ đã thấy đó là tước hiệu 
vinh quang và đã giới thiệu cho chúng ta. Dù có 
nhiều điều cao cả để nói về Đức Kitô trong tư 
cách  một  vì  Thiên  Chúa,  nhưng  thánh  nhân 
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không nói mình hãnh diện về những điều kỳ diệu 
của Đức Kitô, chẳng hạn Đức Kitô đã sáng tạo 
thế giới, vì Người là Thiên Chúa hướng về Chúa 
Cha,  hay  Đức Kitô  điều  khiển  thế  giới,  tuy  là 
người  như chúng ta,  mà thánh nhân chỉ  nói  : 
Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì,  ngoài 
thập  giá  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta.  

Xướng đáp
X Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, 
chúng  con  tưởng  niệm cuộc  thương  khó  của 
Ngài. *
• Vì chúng con, Ngài đã chịu thương khó, thì 
xin Ngài thương xót chúng con.
Đ Cúi  lạy  Chúa,  xin  phù  hộ  bề  tôi.  Ngài  cứu 
chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *

Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  loài  người  chúng 
con quả yếu đuối,  đã gục ngã thảm thương ; 
nhưng vì Ðức Kitô Con Chúa đã chịu khổ hình, 
xin làm cho chúng con chỗi dậy, và xin phục hồi 
sức sống cho chúng con. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA TUẦN THÁNH
 
Bài đọc 1 Dt 12,1-13
 
Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin  
hơn  bất  cứ  một  vị  thánh  nào,  Đức  Kitô  nêu  
gương kiên trì khi gặp gian nan thử thách.

Lời  Chúa  trong  thư  gửi  tín  hữu  Dothái.  
1 Phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức 
tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi 
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, 
và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 
2 mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và 
kiện  toàn  lòng  tin.  Chính  Người  đã  khước  từ 
niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình 
thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự 
bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng 
nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội 
lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn 
lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu 
với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ 
máu đâu.
 
5 Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với 
anh em như với những người con: Con ơi, đừng 
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coi  nhẹ  lời  Chúa  sửa  dạy,  chớ  nản  lòng  khi  
Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới  
sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người  
mới cho roi cho vọt. 7 Anh em hãy kiên trì để 
cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh 
em như với những người con. Thật vậy, có đứa 
con nào mà người cha không sửa dạy? 8 Nếu 
anh em không được sửa dạy như tất  cả  mọi 
người, thì khi đó anh em là con ngoại hôn, chứ 
không phải là con chính thức. 9 Vả lại, chúng ta 
có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn 
kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha 
trên trời để được sống. 
 
10 Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời 
gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên 
Chúa  sửa  dạy  là  vì  lợi  ích  của  chúng  ta,  để 
chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện 
của Người. 11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai 
lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng 
sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ 
gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 
Bởi vậy,  hãy làm cho những bàn tay bủn rủn,  
những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa  
đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật 
bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
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Xướng đáp x. Dt 12,2 ; Pl 2,8a 

X Đức GiêSu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng 
tin,  đã khước từ niềm vui dành cho mình,  mà 
cam  chịu  khổ  hình  thập  giá,  chẳng  nề  chi  ô 
nhục,  
* và nay Người đang ngự bên hữu ngai Thiên 
Chúa.  
Đ Chính Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi 
bằng lòng chịu chết. * 

Bài đọc 2
Chỉ có một cái chết cho thế gian và chỉ có một 
cuộc sống lại từ cõi chết. 

Trích  sách  Chúa  Thánh  Thần  của  thánh 
Baxiliô Cả, giám mục. 

Kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng Bảo Tồn nhân 
loại,  là kêu gọi họ từ chỗ sa ngã đứng lên và 
đưa họ trở về sống thân mật với Thiên Chúa mà 
họ đã lìa xa vì tội bất phục tùng. Vì lẽ đó, Đức 
Kitô đã đến trong thân phận xác phàm, đã sống 
như sách Tin Mừng thuật lại, đã phải sầu khổ, 
chịu đóng đinh trên thập giá, chịu mai táng trong 
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mồ rồi  sống  lại,  để  ai  được  cứu  độ  nhờ  noi 
gương Đức Kitô thì lấy lại được phúc làm nghĩa 
tử đã có khi xưa.

Vì thế, muốn sống đời hoàn hảo thì cần phải noi 
gương Đức Kitô, không những noi gương hiền 
lành, khiêm nhường, nhịn nhục. Người đã nêu 
trong đời sống, mà noi gương cả cái chết của 
Người  nữa,  như thánh Phaolô,  một  người  noi 
gương Đức Kitô,  đã nói :  Nhờ nên đồng hình 
đồng dạng với Người trong cái chết của Người,  
mà có ngày tôi cũng được sống lại từ trong cõi  
chết.
 
Vậy làm thế nào để chúng ta nên giống Người 
trong  cái  chết  của  Người  ?  Thưa,  bằng  cách 
cùng  được  mai  táng  với  Người  trong  bí  tích 
thánh tẩy. Vậy mai táng cách nào, và noi gương 
Người thì kết quả sẽ ra sao ? Trước hết, cần 
phải đoạn tuyệt với nếp sống cũ. Điều ấy không 
ai đạt được, nếu không sinh lại như Chúa nói. 
Vả chăng ngay chữ “sinh lại” cũng có nghĩa là 
bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế, trước khi bắt 
đầu đời sống mới, bạn phải chấm dứt đời sống 
cũ. Cũng như những người đã chạy hết chặng 
đường mà muốn quay trở lại, phải dừng chân và 



MỤC LỤC

nghỉ ngơi cách nào đó, trước khi chuyển hướng 
ngược lại, thì trong việc đổi đời cũng vậy, xem ra 
cần phải chết cách nào đó giữa đời sống trước 
và  đời  sống sau,  để  vừa chấm dứt  những gì 
thuộc về trước, vừa bắt đầu những gì thuộc về 
sau.
 
Vậy  làm  sao  chúng  ta  xuống  âm  ty  được  ? 
Thưa, nhờ bí tích thánh tẩy mà bắt chước Đức 
Kitô chịu mai táng. Vì thân xác của những người 
chịu thanh tẩy cũng được chôn vùi trong nước 
một cách nào đó. Bởi thế, bí tích thánh tẩy có ý 
chỉ một cách bí nhiệm việc loại bỏ những hành vi 
của xác thịt, như thánh Phaolô tông đồ nói : Anh 
em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép 
cắt bì do tay người phàm., nhưng là phép cắt bì 
của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của 
anh em. Bí tích thánh tẩy rửa linh hồn cho sạch 
các  vết  nhơ do nhục cảm gây ra,  như có lời 
chép : Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn 
tuyết. Vì thế, chúng ta biết chỉ có một phép rửa 
sinh ơn cứu độ, vì có một cái chết cho thế gian 
và một sự sống lại từ cõi chết mà hình ảnh là 
phép rửa.



MỤC LỤC

 

Xướng đáp Rm 6,3.5.48
 
X Khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để 
nên một với Đức Kitô Giêsu, chúng ta được dìm 
vào trong cái chết của Người. 
• Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ 
được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng 
sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như 
Người đã sống lại.
Đ Vì được dìm vào trong cái  chết  của người, 
chúng ta đã cùng được mai táng với Người. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia 
đình Chúa đem trót cả lòng tin mà sốt sắng cử 
hành mầu nhiệm Ðức Kitô chịu thương khó hầu 
đáng được Chúa thứ tha tội lỗi. Chúng con cầu 
xin...
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THỨ TƯ TUẦN THÁNH 

Bài đọc 1 Dt 12,14-29 
Tiến tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng 
sống 

Tin tưởng và trung kiên ngay từ bây giờ, người  
tín  hữu  của  Giao  Ước  Mới  đã  hướng  về  
Giêrusalem trên trời mà tiến bước.
 
Lời  Chúa  trong  thư  gửi  tín  hữu  Dothái.  
14  Anh  em  phải  cố  ăn  ở  hoà  thuận  với  mọi 
người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không 
có sự thánh thiện,  thì  không ai  sẽ được thấy 
Chúa. 15 Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng 
khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có 
ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do 
đó làm hư hỏng nhiều người. 16 Đừng có ai gian 
dâm hoặc phàm tục như Êxau, kẻ đã vì một món 
ăn mà bán quyền trưởng nam. 17 Anh em quá 
biết: sau này, cho dù muốn được thừa hưởng lời 
chúc phúc, anh ta cũng không thể làm thay đổi 
tình thế, mặc dù đã khóc lóc van xin.
 
18 Anh em đã chẳng tới  một quả núi  sờ thấy 
được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và 
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giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói 
thét  gầm,  khiến  những  kẻ  nghe  phải  van  xin 
đừng  để  lời  ấy  thốt  ra  với  họ  nữa,  20  vì  họ 
không chịu nổi mệnh lệnh sau đây: Ngay cả thú 
vật đụng đến núi, cũng phải bị ném đá. 21 Cảnh 
tượng hãi hùng đến mức ông Môsê phải nói: Tôi 
kinh hoàng và run rẩy! 22 Nhưng anh em đã tới 
núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là 
Giêrusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên 
sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa 
các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ 
đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng 
Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh 
hồn những người công chính đã được nên hoàn 
thiện. 24 Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao 
ước mới là Đức Giêsu và được máu của Người 
rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế 
hơn cả máu Aben. 
 
25 Anh em phải coi chừng, chớ từ chối không 
nghe Đấng phán dạy. Quả thật, những ai từ chối 
không  nghe  Đấng  tuyên  sấm  ở  dưới  đất  đã 
không thoát khỏi hình phạt; huống hồ là chúng 
ta, làm sao chúng ta thoát được, nếu chúng ta 
quay lưng lại không chịu nghe Đấng tuyên sấm 
từ trời! 26 Xưa tiếng Người phán đã làm cho đất 
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rung chuyển, thì nay Người lại  đưa ra lời hứa 
sau đây:  Một lần nữa, Ta sẽ lay chuyển không  
những trái đất, mà cả các tầng trời! 27 Những 
tiếng một lần nữa cho thấy rằng những sự vật bị 
rung chuyển sẽ phải  thay đổi,  bởi  vì  đã được 
làm ra, để những gì không bị rung chuyển được 
tồn tại. 28 Cho nên, bởi vì chúng ta được lãnh 
nhận  một  vương  quốc  vững  bền  không  lay 
chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với 
lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng 
thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người.  29 Quả 
thật, Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu.

Xướng đáp Đnl 5,23.24a ; x. Dt 12,22a 
X Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối và núi 
Xinai đang bốc lửa thì anh em đã đến gặp ông 
Môsê và nói : 
• Này ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, đã 
cho chúng tôi thấy Người thật vinh quang vĩ đại.
Đ Anh em đã tới  núi  Xion, tới  thành đô Thiên 
Chúa  hằng  sống  là  Giêrusalem  trên  trời.  *  

Bài đọc 2
Tình thương trọn vẹn 
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Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.
 
Chúa đã định nghĩa thế nào là tình thương trọn 
vẹn mà chúng ta phải có để yêu thương nhau 
khi Người nói :  Không có tình thương nào cao 
cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính  
mạng vì bạn hữu của mình. Bởi thế, chính thánh 
Gioan, tác giả sách Tin Mừng, cũng viết trong 
thư : Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy,  
cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì  
anh em.  Vậy  chúng ta  phải  yêu thương nhau 
như chính Người đã yêu thương chúng ta, khi 
Người thí mạng vì chúng ta. 
 
Trong sách Châm Ngôn của vua Salômôn quả 
có câu này : Khi ngồi ăn đối diện với kẻ có chức  
quyền, con hãy để ý xem người ta dọn cho con  
những món nào ; rồi khi đưa tay gắp, con nên 
biết mình cũng phải dọn lại những món như thế. 
Vậy bàn tiệc của người có chức quyền ở đây là 
bàn  tiệc  nào  nếu  không  phải  là  nơi  ăn  uống 
Mình  và  Máu của  Đấng đã  thí  mạng mình  vì 
chúng ta ? Và ngồi vào bàn tiệc là gì nếu không 
phải  là  khiêm  nhường  bước  tới  ?  Đế  ý  xem 



MỤC LỤC

người ta dọn cho con những món nào là gì nếu 
không phải là suy tưởng cho đích đáng về ơn 
trọng đại như thế ? 
 
Đưa  tay  gắp  và  biết  mình  cũng  phải  dọn  lại 
những món như thế là gì, nếu không phải, như 
tôi  đã nói,  là  biết  rằng :  như Đức Kitô  đã thí 
mạng vì chúng ta, thì cả chúng ta nữa, chúng ta 
cũng phải thí mạng vì anh em. Vì thánh Phêrô 
tông đồ nói : Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng 
ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước  
theo Người. Chúng ta cũng phải dọn ra như vậy. 
Điều này các thánh tử đạo đã thực hiện với một 
lòng yêu mến nồng nàn.  Nếu chúng ta không 
muốn tưởng niệm các ngài một cách vô ích, nếu 
chúng ta muốn bước tới bàn thánh tham dự bữa 
tiệc đã từng làm cho các ngài no thoả, thì cũng 
như các ngài, chúng ta phải dọn lại những món 
như thế.
 
Vì vậy, khi tới bàn tiệc, chúng ta không tưởng 
niệm  các  ngài  như  tưởng  niệm những  người 
khác cũng đang an nghỉ, để cầu nguyện cho các 
ngài,  mà  còn  hơn  thế  nữa,  để  các  ngài  cầu 
nguyện  cho  chúng  ta  biết  dõi  bước  theo  các 
ngài, vì các ngài đã thực thi trọn vẹn đức bác ái 
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yêu thương,  mà như Chúa nói,  không có tình 
thương nào cao cả hơn nữa. Các ngài đã dùng 
những  món  nào  trên  bàn  thánh,  thì  các  ngài 
cũng  dọn  những món đó  cho  anh  em mình.  
 
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta có thể 
ngang hàng với Chúa Kitô, giả như vì Người mà 
chúng  ta  có  phải  đổ  máu  ra  để  làm  chứng. 
Người có quyền hy sinh mạng sống và có quyền 
lấy lại ; còn chúng ta không phải muốn sống bao 
lâu  cũng  được,  mà  trái  lại  dù  không  muốn, 
chúng ta vẫn phải  chết.  Ngay khi  chết,  Người 
giết  cái  chết  nơi  bản  thân  ;  còn  chúng  ta  thì 
được giải thoát cho khỏi chết trong cái chết của 
Người. Thân xác của Người không bị hư hoại ; 
Người hiến mình làm cây nho nuôi dưỡng các 
cành  là  chúng  ta  ;  ngoài  Người  ra,  chúng  ta 
không thể có sự sống.
 
Cuối  cùng,  dù  anh em có thể  chết  cho nhau, 
nhưng chẳng có ai trong anh em đổ máu ra cho 
người khác được ơn tha tội.  Thế mà đó lại là 
điều Chúa đã làm cho chúng ta, không phải để 
chúng  ta  bắt  chước  nhưng  để  chúng  ta  vui 
mừng. Vậy các vị tử đạo đã đổ máu mình ra vì 
anh em thế nào, là các ngài đã dọn cho anh em 
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như thế, những gì các ngài đã lãnh nhận từ bàn 
tiệc thánh. Vậy chúng ta hãy yêu thương nhau 
như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp 
mình vì chúng ta. 

Xướng đáp 1 Ga 4,9.11.10b
 
X  Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối 
với chúng ta : Người đã sai Con Một giáng trần, 
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được 
sống.  
* Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như 
thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau.  
Đ Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 
sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền 
tội cho chúng ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giêsu 
vì chúng con mà phải chịu khổ hình thập giá để 
giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin 
cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn phúc 
bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Bài đọc 1 Dt 4,14  5,10
Đức Giêsu Kitô Thượng Tế 

Hôm nay chúng ta ngược trở lại phần đầu của lá  
thư  để  đọc  những gì  liên  quan  đến Đức Kitô  
Thượng Tế : Trong cuộc thương khó, Đức Kitô  
đã dâng lời khấn nguyện nài xin, nên hơn bất cứ  
ai,  Người  có thể dẫn đưa chúng ta  đến cùng  
Thiên Chúa.
 
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Dothái.

4, 14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm 
đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con 
Thiên  Chúa.  Vậy  chúng  ta  hãy  giữ  vững  lời 
tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng 
ta không phải là Đấng không biết cảm thương 
những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử 
thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng 
không phạm tội.  16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn 
tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, 
để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi 
cần.
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5, 1 Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được 
chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm 
đại  diện  cho  loài  người,  trong  các  mối  tương 
quan với  Thiên  Chúa,  để  dâng lễ  phẩm cũng 
như tế  vật  đền tội.  2  Vị  ấy có khả năng cảm 
thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm 
lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; 3 mà 
vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho 
dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho 
chính  mình  như  vậy.  4  Không  ai  tự  gán  cho 
mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa 
gọi, như ông Aharon đã được gọi. 
 
5 Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình 
làm  Thượng  Tế,  nhưng  là  Đấng  đã  nói  với 
Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha 
đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một 
chỗ khác:  Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo  
phẩm trật Menkixêđê. 7 Khi còn sống kiếp phàm 
nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc 
mà dâng lời  khẩn nguyện nài xin lên Đấng có 
quyền  năng  cứu  Người  khỏi  chết.  Người  đã 
được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con 
Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau 
khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9 và khi 
chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở 



MỤC LỤC

nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những 
ai tùng phục Người, 10 vì Người đã được Thiên 
Chúa tôn  xưng là  Thượng Tế theo  phẩm trật  
Menkixêđê.

Xướng đáp x. Dt 5,8.9.7
 
X Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Kitô đã phải trải 
qua  nhiều  đau  khổ  mới  học  được thế  nào  là 
vâng phục,
• và Người đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh 
cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.
Đ Khi còn sống kiếp phàm nhân, Người đã lớn 
tiếng dâng lời nguyện xin và đã được nhận lời, 
vì Người đã tôn kính Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
Con Chiên chịu sát tế đã cứu chúng ta khỏi chết 
và đưa chúng ta đến sự sống 

Trích  bài  giảng của đức cha Mêliton,  giám 
mục Xácđê, về mầu nhiệm Vượt Qua. 

Các ngôn sứ đã nói  trước nhiều điều về mầu 
nhiệm Vượt Qua là Đức Kitô. Xin tôn vinh Người  
đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chính Người 
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đã  từ  trời  xuống  thế  vì  con  người  đau  khổ. 
Người đã mặc lấy con người đó trong lòng Đức 
Trinh  Nữ và đã sinh  ra  làm người.  Người  đã 
hứng chịu  những nỗi  đau khổ của con người 
đau khổ trong thân xác phải đau khổ, và đã tiêu 
diệt những đau khổ của thân xác. Người đã lấy 
tinh thần không thể chết  mà giết  cái  chết  giết 
người.  
 
Người  đã bị  điệu đi  như chiên và bị  giết  như 
cừu. Người đã cứu chuộc chúng ta khỏi làm tôi 
thế  gian  như khỏi  Aicập.  Người  đã  giải  thoát 
chúng ta khỏi  làm nô lệ ma quỷ như khỏi  tay 
Pharaô. Người đã dùng Thần Khí của Người mà 
đóng ấn vào linh hồn chúng ta, và lấy máu mình 
mà  đóng  ấn  vào  các  chi  thể  trong  thân  xác 
chúng ta.

Chính Người đã làm cho sự chết phải xấu hổ và 
khiến ma quỷ phải rên la như ông Môsê đã làm 
cho Pharaô. Chính Người đã trừng phạt sự gian 
ác và bất  công như ông Môsê đã lên án cho 
Aicập phải khô cằn. 
 
Chính Người đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô 
lệ  để  được tự  do,  khỏi  bóng  tối  mà vào  ánh 



MỤC LỤC

sáng,  khỏi  phải  chết  mà được sống, khỏi  ách 
bạo chúa mà vào vương quốc vĩnh cửu, và làm 
cho chúng ta thành hàng tư tế mới, thành dân 
được tuyển chọn, tồn tại đến muôn đời. Chính 
Người là Chiên Vượt Qua đem lại cho chúng ta 
ơn cứu độ.
 
Chính  Người  đã  gánh  chịu  bao  đau  khổ  nơi 
nhiều người : Người bị giết trong ông Aben, bị 
trói trong ông Ixaác, phải lưu lạc nơi ông Giacóp, 
bị bán nơi ông Giuse, bị bỏ ngoài bờ sông nơi 
ông Môsê, bị giết trong con chiên, bị truy nã nơi 
vua  Đavít  và  bị  sỉ  nhục  nơi  các  ngôn  sứ.  
 
Chính Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh 
Nữ, bị treo trên thập giá, bị chôn vùi trong lòng 
đất, rồi từ trong kẻ chết chỗi dậy mà lên trời cao 
thẳm.
 
Chính Người là con chiên không kêu một tiếng, 
là con chiên bị giết, sinh ra từ chiên mẹ xinh đẹp 
là Đức Maria. Người là con chiên được lấy ra 
trong bầy để mang đi  giết,  bị  sát  tế  vào buổi 
chiều,  rồi  ban đêm được mai  táng.  Trên thập 
giá, Người không bị đánh giập ống chân ; dưới 
lòng đất, Người không bị tiêu tan. Người đã chỗi 
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dậy từ trong kẻ chết và làm cho con người trong 
mồ sâu sống lại. 

Xướng đáp Rm 3,23-25a ; Ga 1,29a 

X Mọi người đã phạm tội  và bị  tước mất vinh 
quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công 
chính do ân huệ Thiên Chúa ban không,  nhờ 
công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô 
Giêsu.  
* Thiên Chúa đã định cho Người phải đổ máu 
mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những 
ai tin. 
Đ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội 
trần gian. *

Lời nguyện

Lạy Chúa là Ðấng chúng con phải hết lòng yêu 
mến,  chính  Chúa  đã  làm  cho  chúng  con  tin 
tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ nhờ Con 
Một Chúa chịu khổ hình ; thì cũng vì Người đã 
phục sinh, xin đổ xuống muôn vàn ân sủng, giúp 
chúng con đạt tới phúc Quê Trời như lòng vẫn 
ước mong. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

Bài đọc 1 Dt 9,11-28
Đức Kitô Thượng Tế vào thánh điện trên trời 

Khi hiến dâng chính cuộc đời mình, Đức Kitô tạo  
ra  một  hoàn  cảnh  mới  không  ai  có  thế  đảo 
ngược : Người tiêu diệt tội lỗi và thiết lập giao  
ước mới bền vững muôn đời. 
 
Lời Chúa trong thư tín hữu Dothái.

11 Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc 
lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, 
Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn 
hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, 
nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 
Người đã vào cung thánh không phải với máu 
các con dê, con bò, nhưng với chính máu của 
mình,  Người  vào chỉ  một  lần thôi,  và đã lãnh 
được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 
Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro 
của  xác  bò  cái,  đem  rảy  lên  mình  những  kẻ 
nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho 
thân xác họ trở nên trong sạch, 14 thì máu của 
Đức  Kitô  càng  hiệu  lực  hơn  biết  mấy.  Nhờ 
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Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự 
hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. 
Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta 
khỏi  những việc đưa tới  sự chết,  để chúng ta 
xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.
 
15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao 
Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi 
người  ta  đã phạm trong thời  giao ước cũ,  và 
đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi 
quyền  lãnh  nhận  gia  nghiệp  vĩnh  cửu  Thiên 
Chúa đã hứa. 16 Ở đâu có chúc thư,  thì  cần 
phải  chứng minh rằng người làm chúc thư đã 
chết.  17  Thật  vậy,  chúc thư chỉ  có  giá  trị  khi 
người  làm chúc  thư đã  chết,  bởi  vì  chúc  thư 
không bao giờ có hiệu lực bao lâu người làm 
chúc  thư  còn  sống.  18  Do  đó,  nếu  không  có 
máu, thì đã không khai mạc giao ước thứ nhất. 
19 Quả thế, sau khi ông Môsê công bố cho toàn 
dân mọi điều răn như đã ghi chép trong Sách 
Luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê hoà lẫn 
với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương 
thảo  mà rảy  trên  chính  cuốn  Sách  Luật  cũng 
như trên toàn dân và 20 nói:  Đây là máu giao 
ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ. 
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21 Rồi, cũng theo cách thức đó, ông rảy máu 
vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. 22 Chiếu theo 
Lề Luật,  hầu hết  mọi  sự  đều được thanh tẩy 
bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn 
tha thứ.  23 Vậy,  nếu các hình ảnh mô phỏng 
những thực tại trên trời còn cần phải được thanh 
tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó 
lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ 
cao trọng hơn biết mấy. 24 Quả thế, Đức Kitô đã 
chẳng vào một cung thánh do tay người phàm 
làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của 
cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi 
trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa 
chuyển cầu cho chúng ta. 
 
25  Người  vào  đó,  không  phải  để  dâng  chính 
mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi 
năm phải đem theo máu của loài khác mà vào 
cung thánh. 26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu 
khổ  hình  nhiều  lần,  từ  khi  thế  giới  được  tạo 
thành.  Nhưng  nay,  vào  kỳ  kết  thúc  thời  gian, 
Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội 
lỗi bằng việc hiến tế chính mình. 27 Phận con 
người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán 
xét. 28 Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một 
lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất 
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hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để 
xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi 
Người.

Xướng đáp x. Is 53,7.12 
X Tựa như cừu bị đem đi làm thịt, Người không 
hề mở miệng kêu ca khi bị ngược đãi, Người bị 
trao nộp và chịu chết 
• để dân Người được sống.

Đ Người đã hiến thân chịu chết và bị  liệt  vào 
hàng tội nhân. *

Bài đọc 2

Giá trị của máu Đức Kitô 

Trích  bài  giáo  huấn  của  thánh  Gioan  Kim 
Khẩu, giám mục. 

Bạn muốn nghe nói về giá trị của máu Đức Kitô 
ư ? Chúng ta hãy trở về với hình ảnh báo trước, 
nhớ lại máu cũ, cùng kể Iại chuyện xưa về máu. 
Ông Môsê đã nói :  Anh em hãy giết con chiên 
một  tuổi  và  lấy  máu  bôi  lên  cửa.  Thưa  ông 
Môsê, ông nói gì vậy ? Phải chăng máu chiên 
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vẫn cứu thoát được con người có lý trí ? Ông 
bảo : Được lắm, nhưng không phải vì nó là máu 
chiên mà vì là hình ảnh máu Chúa. Vậy giờ đây, 
nếu thay vì thấy máu chiên bôi lên bậu cửa, kẻ 
thù lại thấy máu Đức Kitô đỏ thắm nơi miệng các 
tín hữu là cửa đền thờ đích thật, thì ắt nó phải 
chạy trốn cho nhanh.
 
Bạn có muốn khám phá giá trị khác của máu này 
nữa không ? Tôi muốn bạn nhìn kỹ xem máu đó 
trước tiên từ đâu chảy ra và phát xuất từ nguồn 
mạch nào. Trước hết, máu đó từ chính thập giá 
tuôn ra, bắt nguồn từ cạnh sườn của Chúa. Quả 
vậy, như Tin Mừng nói, khi Đức Giêsu đã chết, 
còn treo trên thập giá,  thì  một  người lính đến 
gần, lấy đòng đâm cạnh sườn Người và từ đó 
nước  cùng  máu  chảy  ra.  Nước  tượng  trưng 
phép rửa, máu tượng trưng thánh lễ. Người lính 
đã mở cạnh sườn của Chúa : anh đã chọc thủng 
bức tường đền thánh, còn tôi, tôi đã tìm được 
kho  tàng  quý  giá  và  lấy  làm vui  vì  đã  chiếm 
được trân châu bảo ngọc.  Về con chiên cũng 
vậy : người Dothái xưa đã giết chiên, còn tôi đã 
được hưởng hiệu quả của lễ tế. 
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Từ cạnh sườn Người, máu cùng nước chảy ra. 
Hỡi bạn thính giả, tôi không muốn bạn dễ dàng 
lướt qua các bí mật của mầu nhiệm cao cả như 
thế. Quả thật, tôi còn một điều thần bí và ẩn tàng 
phải nói. Tôi đã nói nước và máu là biểu tượng 
của phép rửa và thánh lễ, từ đó Hội Thánh được 
xây  dựng  qua  việc  tái  sinh  và  canh  tân  của 
Thánh Thần, tức là qua phép rửa và thánh lễ. 
Cả hai, có thể nói, đã phát xuất từ cạnh sườn 
của Đức Kitô. Vậy từ cạnh sườn mình, Đức Kitô 
đã xây dựng Hội Thánh, cũng như từ cạnh sườn 
của ông Ađam đã phát xuất bà Evà, bạn đời của 
ông.  
 
Vì lẽ đó, thánh Phaolô cũng muốn nói đến cạnh 
sườn Chúa khi quả quyết rằng :  Chúng ta bởi  
thân  thể  và  xương  cốt  của  Người. Cũng  như 
Thiên Chúa đã làm nên người phụ nữ từ cạnh 
sườn của ông Ađam, thì Đức Kitô cũng lấy nước 
và máu từ cạnh sườn Người  mà điểm tô  Hội 
Thánh. Cũng như Thiên Chúa đã mở cạnh sườn 
ông A đam khi ông đang ngủ say, thì Sau khi 
Đức Kitô tắt thở, Người cũng ban cho chúng ta 
nước và máu như vậy.

Anh em hãy xem Đức Kitô đã kết hợp hiền thê 
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với  mình  như  thế  nào,  hãy  xem  Người  nuôi 
dưỡng chúng ta nhờ của ăn nào. Chúng ta được 
Sinh  ra  nhờ  của  ăn  nào  thì  cũng  được  nuôi 
dưỡng bằng của ăn ấy. Cũng như người mẹ do 
tình thương tự nhiên thúc đẩy,  sẵn sàng nuôi 
con bằng sữa và máu của mình,  thì  Đức Kitô 
cũng  luôn  lấy  máu  mình  mà  nuôi  những  kẻ 
Người đã tái sinh như vậy.

Xướng đáp x. 1 Pr 1,18-19 ; Ep 2,18 ; 1 Ga 1,7 

X Không phải nhờ những của chóng hư nát như 
vàng hay bạc mà anh em đã được cứu chuộc, 
nhưng là nhờ bửu huyết  của Con Chiên vô tì 
tích là Đức Kitô. 
• Nhờ Người, tất cả chúng ta được liên kết 
trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa 
Cha.

Đ Bửu huyết Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa 
thanh tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi. * 
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Lời nguyện

Lạy Chúa,  xin  lấy lòng từ bi  nhìn đến đại  gia 
đình nhân loại. Chính vì gia đình này mà Ðức 
Giêsu Kitô,  Chúa chúng con không ngần ngại 
phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ hình 
thập  giá.  Người  là  Thiên  Chúa hằng sống và 
hiển trị  cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ BẢY TUÂN THÁNH 

Bài đọc 1 Dt 4,1-13 
Chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ của 
Thiên Chúa 

Ai sẽ được vào chốn yên nghỉ cúa Thiên Chúa ?  
Ai sẵn sàng nghe lời sắc bén phê phán hết mọi  
loài thọ tạo ? Ai sẽ được đi theo Đấng đã băng  
qua các tầng trời ? 
 
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Dothái.

1 Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa 
được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, 
mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. 2 
Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin 
Mừng như những người kia.  Nhưng lời  họ đã 
nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ 
đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. 3 
Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang 
vào chốn yên nghỉ đó, như lời  Thiên Chúa đã 
phán:  Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ  
không được vào chốn yên nghỉ  của Ta. Công 
việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên 
lập địa, 4 như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày 
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thứ bảy rằng: Khi đã làm xong mọi công việc, thì 
ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. 
 
5 Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời 
chép rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên 
nghỉ  của  Ta.  6  Vậy  vì  phải  có  một  số  người 
được vào chốn yên nghỉ, và vì những người đầu 
tiên  được nghe loan báo Tin  Mừng đã không 
được vào bởi họ bất tuân, 7 nên Thiên Chúa lại 
ấn định một ngày khác, tức là ngày hôm nay, khi 
Người dùng vua Đavít  mà phán, sau một thời 
gian rất lâu dài, như đã nói ở trên:  Ngày hôm 
nay,  nếu các ngươi  nghe tiếng Chúa,  thì  chớ  
cứng lòng. 8 Thật vậy, nếu ông Giôsuê đã cho 
họ được yên nghỉ,  thì  sau đó, Thiên Chúa đã 
chẳng nói đến một ngày khác nữa. 9 Như thế, 
Dân  Thiên  Chúa  còn  có  thể  được  nghỉ  như 
Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy, 10 vì ai đã vào 
chốn yên nghỉ của Thiên Chúa, thì cũng đã nghỉ 
sau khi làm xong công việc của mình, như Thiên 
Chúa đã nghỉ sau khi làm xong công việc của 
Người. 
 
11 Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ 
này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà 
sa ngã. 12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu 
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hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên 
thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời 
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 
lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà 
không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều 
trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền 
đòi chúng ta trả lẽ.

Xướng đáp x. Mt 27,66.60.62
 
X Sau khi Chúa được mai táng, người ta niêm 
phong ngôi mộ lại, lăn một tảng đá lấp cửa mộ, 
• cắt đặt lính canh phòng.
 
Đ Các thượng tế đến gặp ông Philatô và yêu 
cầu ông *

Bài đọc 2
Chúa xuống âm phủ 

Trích một bài giảng cổ về ngày thứ Bảy Tuần 
Thánh.  
Thế này là thế nào ? Hôm nay cõi đất chìm trong 
thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh 
vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên 
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giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã 
ngủ say trong xác phàm.
 
Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như 
tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm 
những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. 
Thiên  Chúa  cũng  là  Con  của  Ađam  đến  giải 
thoát ông Ađam bị giam cầm, cùng với bà Evà, 
cho khỏi mọi nỗi đớn đau.
 
Chúa tiến đến với hai  ông bà, tay cầm võ khí 
chiến thắng là thập giá. Thoạt trông thấy Người, 
nguyên  tổ  Ađam  sững  sờ,  đấm  ngực  và  lớn 
tiếng kêu lên với mọi người rằng : Chúa của tôi 
ở với mọi người. Đức Kitô trả lời ông Ađam rằng 
: Và ở cùng thần trí ngươi. Người cầm lấy tay, 
lay ông dậy và nói : Tỉnh giấc đi, hỡi người còn 
đang ngủ ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào ! 
Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. 

Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi Ta đã 
thành con của ngươi ;  giờ đây vì ngươi và vì 
những kẻ do ngươi sinh ra, Ta phán, và dùng 
quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích : 
Hãy ra khỏi đây !, cho những ai đang ngồi nơi 
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tăm tối : Bừng sáng lên !, cho những kẻ đang 
ngủ mê : Hãy chỗi dậy !.
 
Ta truyền cho ngươi :  Tỉnh giấc đi,  hỡi  người 
còn  đang  ngủ  !  Ta  đâu  dựng  nên  ngươi  để 
ngươi bị giam cầm trong cõi âm ty ! Chỗi dậy đi 
nào, từ chốn tử vong ! Ta là sự sống của những 
kẻ chết. Chỗi dậy đi, hỡi công trình tay ta nhào 
nặn !  Chỗi  dậy đi,  hỡi  hình tượng của Ta,  đã 
được dựng nên giống hình ảnh Ta ! Chỗi dậy đi 
nào, chúng ta ra khỏi đây ! Ngươi ở trong Ta và 
Ta ở trong ngươi. Chúng ta chỉ là một và bất khả 
phân ly.
 
Vì ngươi, mà Ta vốn là Thiên Chúa của ngươi, 
đã thành con của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang là 
Chúa, đã mang lấy hình hài nô lệ của ngươi. Vì 
ngươi  mà Ta đang ngự trên trời,  đã đến trần 
gian và đi vào lòng đất. Vì ngươi là người, mà 
Ta đã thành con người không được ai săn sóc 
đỡ đần giữa bao kẻ chết. Vì ngươi đã ra khỏi 
vườn, mà Ta bị nộp cho người Dothái ở ngoài 
vườn và bị đóng đinh trong vườn. 
 
Hãy nhìn xem nước miếng người ta khạc nhổ 
trên mặt Ta. Vì ngươi, Ta đã đón nhận, để trả lại 
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cho  ngươi  sinh  khí  trước  kia  ngươi  đã  lãnh 
nhận. Hãy nhìn xem những cái vả trên má Ta, 
Ta đã hứng chịu,  để phục hồi  gương mặt  hư 
hỏng của ngươi cho giống với hình ảnh của Ta. 
Hãy nhìn xem những đòn vọt trên lưng Ta, Ta 
đã hứng chịu, để cất gánh tội đè nặng trên lưng 
ngươi. Hãy nhìn xem tay Ta bị đóng đinh chặt 
vào cây gỗ, vì có lần ngươi đã đưa tay hướng về 
cây gỗ mà phạm tội.
 
Ta đã thiếp đi trên thập giá và lưỡi đòng đã đâm 
thủng cạnh sườn Ta, vì ngươi đã ngủ say trong 
vườn địa đàng và đã cho Evà phát xuất từ cạnh 
sườn ngươi. Cạnh sườn của Ta đã chữa lành 
sự đau đớn của cạnh sườn ngươi. Giấc ngủ của 
Ta kéo ngươi ra khỏi giấc ngủ trong cõi âm ty. 
Lưỡi đòng đâm Ta đã ngăn chặn lưỡi đòng đang 
nhắm vào ngươi.
 
Nào chỗi dậy, chúng ta đi khỏi đây. Kẻ thù đã 
kéo ngươi ra khỏi vườn địa đàng. Phần Ta, Ta 
không đặt ngươi trong vườn địa đàng nữa, mà 
đặt lên ngai trên trời. Kẻ thù đã ngăn chận ngươi 
không cho đến gần cây ban sự sống. Nhưng nay 
Ta là sự sống, Ta liên kết với ngươi. Ta đã đặt 
các  Kêrubim  làm  đầy  tớ  canh  giữ  ngươi.  Ta 
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truyền cho các Kê–rubim phải thờ lạy ngươi sao 
cho xứng với một vì Thiên Chúa. Ngai Kêrubim 
đã sửa soạn, người khiêng ngai đã túc trực sẵn 
sàng, phòng loan đã làm xong, cỗ bàn đã dọn, 
nơi cư ngụ muôn đời đã được trang hoàng lộng 
lẫy, kho tàng ân phúc đã rộng mở và Nước Trời 
từ muôn thuở nay đã sẵn sàng.

Xướng đáp
 
X Đức Kitô là vị mục tử, là nguồn nước trường 
sinh của chúng ta. Khi Người lìa chúng ta, mặt 
trời nên tối tăm u ám. Nhưng giờ đây đã bị tiêu 
diệt  rồi,  tên  ác  quỷ  từng  trói  buộc  Ađam.  
* Ngày hôm nay, các cửa âm phủ bị phá tung, 
quyền lực ác thần bị tiêu diệt khi Đấng cứu độ 
chúng ta toàn thắng. 

Đ Người đã mở tung cửa ngục tù và dẹp tan 
quyền lực ma quỷ. *
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một 
Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã 
chiến thắng tử thần và khải hoàn chỗi dậy. Này 
tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng được 
mai táng với Người khi lãnh nhận bí tích thánh 
tẩy, xin cho chúng con cũng đạt tới nguồn sống 
muôn đời cùng với Người là Ðấng đã phục sinh. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến  
muôn đời
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4. TUÂN 1 MC
TUÂN 1 MC

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ     

Thứ Năm 

Thứ Sáu     

Thứ Bảy
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Cung như mây bai đoc 1 trong mây ngay vưa 
qua,  cac bai  đoc 1 cua tuân nay vân trich  tư  
sach  Xuât  Hanh,  cho  ta  thây  Thiên  Chua  đa 
chuân bị va thưc hiên công cuôc giai phong dân  
Ngươi như thế nao. Trong chương trinh cưu đô,  
đây la biến cố lơn lao, trong đai. Tuân tơi tac gia  
sẽ kể cho ta cac dâu la quan trong nhât trong  
câu chuyên nay, đo la cac tai ương ở iicÐp, lê  
Vươt Qua, cuôc Xuât Hanh vơi bao điêm thiêng  
dâu  la,  cuối  cung  la  giao  ươc  trên  nui  Xinai.  
Trong lịch sử Cưu Ươc, đây la nên tang đưc tin  
cua dân Itraen. Dân Chua sẽ bam chăc vao đo  
khi phai đương đâu vơi bao nhiêu bât hanh va  
thử thach trong lịch sử cua minh. Đăc biêt cac  
thanh vịnh sẽ nhiêu lân nhăc đi nhăc lai nhưng  
điêu đo.
 
Tuân nay, sau khi ghi lai tinh canh khốn cung  
cua đam dân nô lê, tac gia kể cho chung ta cac  
tai ương bên iicÐp, qua đo Thiên Chua cho dân  
ngoai thây rõ Ngươi la Đâng Toan Năng không 
ai  chống lai  đươc,  đông thơi  Ngươi  cung cho 
dân Ngươi thây : tuy Ngươi đa thinh lăng trong  
bao  nhiêu  thế  ky,  nhưng  Ngươi  vân  la  Thiên  
Chua trung thanh vơi lơi đa hưa. Tai ương cuối  
cung va khung khiếp nhât, đo la cai chết cua cac  
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con đâu long bên iicÐp, co thể xem như cao  
điểm cua cac biến cố, va mở đâu cho cuôc Xuât  
Hanh khoi iicÐp trong đêm Vươt Qua. Sau câu  
chuyên lê Vươt Qua đâu tiên la môt số luÐt lê  
thuôc nhiêu linh  vưc khac nhau,  nhưng lai  co  
môt gia trị tương trưng phong phu.
 
Tư  thơi  thanh  Phaolô  va  thanh  Gioan,  tât  ca  
truyên thống tông đô, giao phụ va phụng vụ đêu  
day ta đoc cac trang nay thế nao cho phu hơp 
vơi tinh thân Kitô hưu. Nhưng viêc kỳ diêu trong  
cuôc Xuât Hanh, môt cach nao đo, chuân bị va  
loan bao nhưng thach thưc con la lung hơn nưa  
la tinh yêu cua Thiên Chua. Chinh tinh yêu nay  
la nên tang cua Tân Ươc. Lê Vươt Qua cua Kitô  
giao đươc thưc hiên nhơ hy tế cua Chua Giêsu  
la Chiên Vươt Qua mơi, đa hoan toan thay thế lê  
cu. Lê Vươt Qua mơi la nên tang đưc tin cua  
chung ta, đem lai cho dân mơi la chung ta môt  
cuôc giai thoat sâu xa va hưu hiêu hơn bôi phân,  
đo la cuôc giai thoat khoi gông cum tôi lôi, khoi  
ach thống trị cua sư dư.
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CHÚA NHẬT
 Bai đoc 1 Xh 5,1 – 6,1
Dân bị ap bưc

Nhưng cố găng đâu tiên cua ông Môsê va ông  
iharon đa hoan toan thât bai, nếu không noi đa  
lam cho tinh canh dân Itraen tê hai hơn. Nhưng 
co Thiên Chua đang trông chưng, va ngay cưu 
đô đa gân tơi.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

5, 1 Sau đó, ông Môsê và ông Aharon đến nói 
với  Pharaô:  "ĐỨC  CHÚA,  Thiên  Chúa  của 
Ítraen, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để 
chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc." 2 Pharaô 
đáp: "ĐỨC CHÚA là ai, khiến ta phải nghe lời 
mà thả cho Ítraen đi? Ta chẳng biết ĐỨC CHÚA, 
cũng sẽ không thả cho Ítraen đi." 3 Hai ông nói: 
"Thiên  Chúa  của  người  Hípri  đã  hiện  ra  với 
chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường 
vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa 
chúng tôi; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch 
hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi." 4 Vua 
Aicập nói  với  các ông:  "Môsê và Aharon,  sao 
các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc? Đi lao động 
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đi! " 5 Pharaô nói: "Bây giờ dân trong nước thì 
đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao 
động!"
 
6 Ngày hôm đó, Pharaô ra lệnh cho các ông cai 
và ký lục: 7 "Đừng cung cấp rơm cho dân để làm 
gạch  như  trước  nữa.  Chúng  phải  tự  mình  đi 
lượm rơm mà làm. 8 Cứ bắt chúng phải nộp đủ 
số gạch như chúng vẫn làm trước đây,  đừng 
giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế 
mà chúng hô lên: Nào chúng ta đi tế lễ Thiên 
Chúa chúng ta! 9 Phải giao cho bọn người ấy 
những công việc  thật  nặng nhọc để chúng lo 
làm, mà khỏi chú ý vào những lời dối trá."
 
10 Các ông cai và ký lục ra ngoài nói với dân: 
"Pharaô phán thế này: Ta không cung cấp rơm 
cho các ngươi nữa. 11 Các ngươi thấy rơm ở 
đâu thì  phải tự mình đi  kiếm lấy. Nhưng công 
việc thì không được giảm bớt chút nào." 12 Dân 
liền đi  tản mác khắp nước Aicập,  để lượm rạ 
thay  rơm.  13 Các ông  cai  thúc  họ:  "Làm cho 
xong việc đi! Mỗi ngày phải đủ số, y như khi có 
rơm! " 14 Người ta đánh đập và hạch sách các 
ký lục của con cái Ítraen, mà các ông cai của 
Pharaô đã đặt lên trông coi dân: "Tại sao hôm 
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qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số 
gạch ấn định như trước kia? "
 
15 Các ký lục của con cái  Ítraen đến kêu với 
Pharaô: "Tại sao bệ hạ lại xử với các bề tôi như 
thế? 16 Rơm thì người ta không cung cấp cho 
bề tôi nữa, mà lại bảo: Sản xuất gạch đi! Bệ hạ 
coi: người ta đánh bề tôi, như thể dân của bệ hạ 
đây có lỗi." 17 Vua đáp: "Các ngươi là quân lười 
biếng, quân lười biếng! Vì thế, các ngươi mới 
nói: chúng ta hãy đi tế lễ ĐỨC CHÚA. 18 Bây 
giờ đi làm việc đi! Sẽ không cung cấp rơm cho 
các ngươi nữa, nhưng gạch thì các ngươi vẫn 
phải nộp cho đủ số."
 
19 Các ký lục của con cái  Ítraen thấy mình ở 
trong hoàn cảnh khó xử, khi người ta bảo họ: 
"Không được bớt số gạch phải làm. Ngày nào 
phải đủ số ngày đó! " 20 Ra khỏi đền Pharaô, họ 
gặp ngay ông Môsê và ông Aharon đang đứng 
chờ họ. 21 Họ nói với hai ông: "Xin ĐỨC CHÚA 
chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho 
chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pharaô 
và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm 
vào  tay  họ  để  giết  chúng  tôi."  22  Ông  Môsê 
hướng về ĐỨC CHÚA và thưa: "Lạy Chúa, tại 
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sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã 
sai  con đi? 23 Từ khi  con đến với Pharaô để 
nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân 
này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả! "
 
6, 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Giờ đây 
ngươi sắp thấy điều Ta làm cho Pharaô: Bị áp 
lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải 
thả cho họ đi; bị áp lực của một bàn tay mạnh 
mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước."

Xương đap Xh 5,1.3

X Ông Môsê đên găp vua Pharaô và noi : Thiên 
Chua phan thê này :
• Hay thả cho dân Ta đi để chung mở lễ kinh 
Ta trong sa mac.
Đ ĐƯC CHUA là Thiên Chua cua ngươi Hipri đa 
sai tôi đên găp vua và noi : *

Bai đoc 2 
Trong  Đưc Kitô,  chung  ta  chịu  cam dô,  trong 
Ngươi, chung ta đa thăng ma quy
•
Trich  bai  diên  giai  Thanh  vinh  cua  thanh 
Âutinh, giam muc.
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Lay  Chua  Trơi,  xin  nghe  tiếng  kêu  van,
va lưu ý đến lơi con thinh nguyên

Ai noi đo ? Dương như chỉ co môt ngươi. Ban 
xem co phải môt ngươi mà thôi không. Tư cung 
cõi địa câu, con kêu lên Chua, tâm thân đang  
mon moi ra rơi. Từ đây, không con là môt ngươi 
đơn đôc, nhưng vân là môt ngươi, vì Đưc Kitô 
chỉ là môt, mà tât cả chung ta là chi thể ! Ai là 
môt ngươi đơn đôc mà kêu lên tư cung cõi địa  
câu, ngoai trừ phân sản nghiêp đa đươc đề câp 
tơi trong lơi noi vơi Chua Con :  Con cư xin, rôi  
Cha ban tăng muôn dân nươc lam san nghiêp  
riêng, toan cõi  đât lam phân lanh địa.Lanh địa 
cua Đưc Kitô đây, sản nghiêp cua Đưc Kitô, thân 
thể cua Đưc Kitô, Hôi Thanh duy nhât cua Đưc 
Kitô, môt khôi duy nhât… là chinh chung ta đây 
đang kêu lên cung coi địa câu. Sản nghiêp ây 
kêu lên điều gì ? Điều tôi đa noi ở trên : 
 
Lay Chua Trơi, xin nghe tiếng kêu van,
Va lưu ý đến lơi con thinh nguyên.
Tư cung cõi địa câu, con kêu lên Chua.
Con kêu lên Chua tư cung cõi địa câu, nghia là 
từ khăp nơi.
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Nhưng lai  sao con kêu lên như thê ? Thưa vì 
tâm thân con đang mon moi ra rơi.  Vơi môt lơi 
như thê,  Hôi  Thanh cho thây răng giưa muôn 
dân trên khăp hoàn câu không phải mình đang 
hưởng vinh quang rưc rơ, nhưng đang trải qua 
thử thach gian nan. Quả vây, đơi sông cuôc lư 
hành  trân  thê  không  thể  không  co  thử  thach. 
Phải qua thử thach ta mơi tiên bô, và không bị 
thử thach thì chăng ai biêt mình. Không co chiên 
thăng thì chăng đôi đươc vong hoa, không chiên 
đâu thì ta không chiên thăng, và không thê chiên 
đâu nêu không co kẻ thu và thử thach.
 
Vây, ngươi kêu lên từ cung coi địa câu là ngươi 
đang ra rơi mon moi, nhưng không bị bo rơi. Bởi 
lẽ Đưc Kitô muôn lây chinh bản thân mình làm 
hình ảnh bao trươc về chung ta là thân thể cua 
Ngươi.  Trong thân  thể  ây,  Ngươi  đa  chêt,  đa 
sông lai và lên trơi, ngo hâu đâu tiên đên đâu thì 
cac chi thể cung tin tưởng mình sẽ theo đên đo.
 
Như  thê,  Đưc  Kitô  đa  biên  đôi  chung  ta  nên 
chinh Ngươi,  khi  muôn để cho Xatan cam dô. 
Chung  ta  vừa  nghe  Tin  Mừng  thuât  lai  Chua 
Giêsu Kitô đa chịu ma quy cam dô trong hoang 
địa. Đưc Kitô đa chịu ma quy cam dô, đung thê ! 
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Nhưng thưc ra trong Đưc Kitô, chinh ban chịu 
cam dô. Vì Đưc Kitô đa măc lây xac phàm cua 
ban, để trao cho ban sư sông cua Ngươi ; Ngươi 
hưng chịu nôi nhuc nhăn cua ban để chia sẻ cho 
ban niềm vinh dư cua Ngươi. Vì thê, Ngươi chịu 
cơn  thử  thach  cua  ban,  để  ban  đươc  hưởng 
cuôc chiên thăng cua Ngươi.
 
Vây, nêu nơi Đưc Kitô chinh ta chịu thử thach, 
thì nơi Ngươi chinh ta cung chiên thăng ma quy. 
Ban để ý đên sư kiên Đưc Kitô chịu cam dô mà 
lai không để ý đên viêc Ngươi chiên thăng sao ? 
Hay nhìn nhân răng chinh ban đa chịu thử thach 
nơi  Ngươi,  và chinh ban cung đa chiên thăng 
nơi Ngươi. Ngươi co thể câm không cho ma quy 
đên gân mình ;  nhưng nêu Ngươi  không chịu 
cam dô thì  Ngươi không day cho ban biêt thê 
nào là chiên thăng khi ban chịu cam dô



MỤC LỤC

Xương đap Gr 1,19 ; 39,18
X  Chung  sẽ  giao  chiên  vơi  ngươi,  nhưng  sẽ 
không làm gì đươc,
• vì – sâm ngôn cua Đưc Chua , co Ta ở vơi 
ngươi để giải thoat ngươi.
Đ Ngươi sẽ không nga guc vì gươm đao, nhưng 
ngươi  sẽ  đươc  sông  và  bảo  toàn  đươc  tinh 
mang. *
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THỨ HAI TUẦN I CHAY

Bai đoc 1 Xh 6,2-13

Thiên Chua không bo rơi dân Ngươi

Môt lân nưa, tac gia lai kể chuyên Thiên Chua  
kêu goi ông Môsê. Ngươi cho ta thây hết moi sư,  
Ngươi la Đâng nhơ lai lơi đa hưa. Ươc gi chung  
ta đưng nan long vi thây Ngươi co vẻ im hơi lăng  
tiếng.  Khi  giơ  Ngươi  đến,  Ngươi  sẽ  hoan  tât  
chương trinh cua Ngươi : đo la khi Đưc Kitô trở  
lai vinh quang.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

2 Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Ta là ĐỨC 
CHÚA. 3 Ta đã hiện ra với Ápraham, Ixaác và 
Giacóp với tư cách là Thiên Chúa Toàn Năng, 
nhưng Ta đã không cho họ biết danh của Ta là 
ĐỨC CHÚA. 4 Ta lại còn lập giao ước của Ta 
với họ để ban cho họ đất Canaan, là đất khách 
quê người, nơi họ sống như những khách lạ. 5 
Chính Ta đã nghe thấy tiếng rên siết của con cái 
Ítraen đang bị người Aicập bắt làm nô lệ, và Ta 
đã nhớ lại giao ước của Ta. 
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6 Vì vậy, ngươi hãy nói với con cái Ítraen: Ta là 
ĐỨC CHÚA. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi phải làm 
việc khổ sai cho người Aicập, sẽ giải thoát các 
ngươi khỏi làm nô lệ chúng. Ta sẽ giơ cánh tay, 
dùng uy quyền mà chuộc các ngươi lại. 7 Ta sẽ 
nhận các ngươi làm dân riêng của Ta, và đối với 
các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa. Các ngươi sẽ 
biết  rằng Ta,  ĐỨC CHÚA, là  Thiên Chúa các 
ngươi, Đấng cứu các ngươi khỏi phải làm việc 
khổ sai cho người Aicập. 8 Ta sẽ đưa các ngươi 
vào miền đất mà Ta đã giơ tay thề sẽ ban cho 
Ápraham, Ixaác và Giacóp. Ta sẽ ban đất ấy cho 
các ngươi làm sở hữu. Ta là ĐỨC CHÚA." 
 
9 Ông Môsê nói thế với con cái Ítraen, nhưng họ 
không nghe ông Môsê, vì ách nô lệ quá nặng nề 
làm cho họ kiệt sức.

10 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: 11 "Hãy đi 
nói với Pharaô, vua Aicập, để vua ấy thả con cái 
Ítraen ra khỏi nước." 12 Nhưng ông Môsê thưa 
trước  nhan  ĐỨC  CHÚA:  "Chúa  coi:  con  cái 
Ítraen đã không nghe con; làm sao Pharaô lại 
nghe  con,  một  người  ăn  nói  không  được  dễ 
dàng? " 13 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê và 
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ông Aharon, truyền cho hai ông đến gặp con cái 
Ítraen và gặp Pharaô, vua Aicập, để đưa con cái 
Ítraen ra khỏi nước Aicập.

Xương đap x. 1 Pr 2,9.10 ; x. Xh 6,7.6

X  Anh  em  là  giông  noi  đươc  tuyển  chon,  là 
hoàng tôc  chuyên lo  tê  tư,  là  dân thanh,  dân 
riêng cua Thiên Chua. Xưa anh em chưa phải là 
dân  Thiên  Chua,  nay  anh  em  đa  là  dân  cua 
Ngươi rôi.
• Ta sẽ  nhân cac ngươi làm dân riêng cua 
Ta, và đôi vơi cac ngươi, Ta sẽ là Thiên Chua.
Đ Ta là Thiên Chua, Đâng cưu cac ngươi khoi 
phải làm viêc khô sai cho ngươi Aicâp ; Ta sẽ 
giơ canh tay đoi cac ngươi lai. *

Bai đoc 2 
Hay lây long nhân hâu cua Chua mà đôi xử vơi 
nhau
 
Trich  bai  giang  cua  thanh  Ghêgôriô  giam 
muc Nadien.

Ban hay nhân biêt bởi đâu ban đươc hiên hưu, 
đươc hit thở, đươc hiểu biêt và nhât là đươc biêt 
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Thiên Chua ; bởi đâu ban đươc trông đơi Nươc 
Trơi, nơi đo ban sẽ chiêm ngương vinh quang 
Thiên Chua cach đây đu và to tương hơn, mà 
bây giơ ban chỉ đươc thây ân hiên như môt tâm 
gương; bởi đâu ban đươc làm con Thiên Chua, 
đươc đông thừa tư vơi Đưc Kitô, và – cho phep 
tôi noi bao – bởi đâu ban trở nên môt vị thân ?
Tât cả nhưng điều ây, ban đươc bởi đâu và nhơ 
ai ?
 
Thôi,  tôi  xin noi đên cai  nho  nhăt,  nhưng điều 
trươc măt: Ai cho ban đươc nhìn xem bâu trơi 
xan  lan,  măt  trơi  vân chuyển,  măt  trăng xoay 
vân, muôn sao lâp lanh ? Ai điều khiển nhưng 
vât đo trong hoà điêu và trât tư, chăng khac nào 
chơi  môt  bản  huyền  câm  du  dương  ?
Ai cho ban co mưa, co ruông đông, cua ăn, nghề 
nghiêp, nhà cửa, luât phap,  quôc gia,  vơi  môt 
đơi sông dễ chịu và văn minh, co tình ban hưu 
thân thiêt vơi ngươi quen ?
 
Bởi đâu ban đươc co môt phân câm thu thuân 
phuc làm gia suc,  và môt  phân khac làm cua 
ăn ?

Ai đăt ban làm chu và làm vua muôn loài trên 
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măt đât, và để khoi nhăc lai từng thư môt, xin hoi 
ai  đa  ban cho tât  cả  nhưng thư làm cho con 
ngươi  trôi  vươt  trên  moi  đông  vât  khac  ?
 
Chăng phải là Thiên Chua, Đâng đoi ban trên 
hêt phải co long nhân ai, để đền đap moi ân huê 
Ngươi  đa  ban  cho  ban  hay  sao  ?  Chung  ta 
không biêt xâu hô sao, nêu môt đàng ta vừa đon 
nhân ơn này vừa đơi trông ơn khac, môt đàng 
không lây môt điều duy nhât là long nhân ai để 
đap đền? Đâng là Thiên Chua và là Chua Tể mà 
không hô then đươc goi là Cha cua chung ta, thì 
tai sao ta lai  chôi bo  nhưng ngươi anh em ho 
hàng?

Không  đơi  nào,  thưa  anh  em,  thưa  cac  ban! 
Chung ta sẽ  không liều linh quản trị  cach bât 
lương nhưng cua Chua đa giao pho, kẻo phải 
nghe lơi thanh Phêrô khiển trach :  Hay xâu hô, 
hơi nhưng ngươi câm giư tai san cua kẻ khac !  
Hay noi theo đưc công binh cua Thiên Chua, va  
sẽ không ai con ngheo kho nưa.
 
Đừng vât vả gom tiền giư bac, đang khi nhưng 
ngươi khac phải chịu cảnh đoi ngheo, kẻo phải 
nghe lơi ngôn sư Amôt chua chat răn đe răng : 
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Cac ngươi noi : Bao giơ mông môt mơi qua đi,  
cho ta  con buôn ban ;  bao giơ  mơi  hết  ngay  
sabat, để cho ta bay hang?
 
Ta hay noi theo đương lôi tuyêt vơi cua Thiên 
Chua:  Ngươi  lam cho  mưa  xuống  trên  ngươi  
công chinh cung như kẻ tôi lôi, Ngươi khiên măt 
trơi moc lên cho tât cả. Ngươi trải rông đât đai, 
sông ngoi, rừng ru, cho moi loài sinh sông trên 
măt  đât,  ban khoảng không cho muông chim, 
ban nươc cho loài thuy tôc. Ngươi rông tay ban 
nguôn  lương  thưc  cân  thiêt  cho  hêt  thảy  moi 
loài: không quyền lưc nào câm giư, không luât 
phap nào cản ngăn, không ranh giơi nào chân 
lai đươc. Muôn sư Chua ban đều là cua chung, 
phong phu, dôi dào, và bởi vây không chi thiêu 
thôn.  Thiên Chua tăng ban ân huê cach đông 
đều, môt phân để đề cao phâm gia bình đăng 
cua con ngươi, phân khac để bày to long nhân 
hâu vô biên cua Ngươi.

Xương đap Lc 6,35 ; Mt 5,45 ; Lc 6,36

X Anh em phải yêu thương kẻ thu, phải làm ơn 
và cho vay mươn mà không mong đền trả. Như 
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vây, anh em mơi đươc trở nên con cai cua Cha 
anh em,
• vì Ngươi cho măt trơi moc lên soi sang kẻ 
xâu cung như ngươi tôt, và cho mưa xuông trên 
kẻ dư cung như ngươi lành.
Đ Anh em phải co long từ bi, như Cha anh em là 
Đâng từ bi.*
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THỨ BA TUẦN I CHAY

Bai đoc 1 Xh 6,29 – 7,25
Tai ương thư nhât
 
Ông Môsê thưc hiên nhưng dâu la đâu tiên để 
chưng minh răng Thiên Chua đa sai ông. Nhưng 
xem ra ông không thanh công lăm.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

29 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Ta là ĐỨC 
CHÚA. Ngươi hãy nói lại với Pharaô, vua Aicập, 
tất cả những gì Ta nói với ngươi." 30 Ông Môsê 
thưa trước nhan ĐỨC CHÚA: "Chúa coi: con là 
người ăn nói không được dễ dàng, làm sao vua 
Pharaô nghe con? "
 
7,1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Coi này, 
Ta  làm  cho  ngươi  nên  một  vị  thần  đối  với 
Pharaô, còn Aharon, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ 
của ngươi. 2 Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì 
Ta truyền cho ngươi, và Aharon, anh ngươi, sẽ 
nói lại với Pharaô để vua ấy thả con cái Ítraen ra 
khỏi nước của vua. 3 Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho 
Pharaô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu 
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lạ  điềm  thiêng  tại  nước  Aicập.  4  Pharaô  sẽ 
không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng 
phạt  Aicập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các 
binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ítraen, ra 
khỏi nước Aicập. 5 Bấy giờ người Aicập sẽ biết 
rằng Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta giương cánh tay 
chống lại người Aicập và đưa con cái Ítraen ra 
khỏi nước chúng."
 
6  Ông  Môsê  và  ông  Aharon  làm  như  ĐỨC 
CHÚA đã truyền cho các ông; các ông đã làm 
như vậy. 7 Ông Môsê được tám mươi tuổi, còn 
ông Aharon tám mươi ba, khi các ông đến nói 
với Pharaô.
 
8  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  và  ông 
Aharon: 9 "Nếu Pharaô bảo các ngươi: Hãy làm 
một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với Aharon: 
Anh cầm cây gậy của anh, ném xuống trước mặt 
Pharaô, và gậy sẽ hoá thành một con rắn to." 10 
Ông Môsê và ông Aharon liền đến với Pharaô và 
làm  như  ĐỨC  CHÚA  đã  truyền.  Ông  Aharon 
ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pharaô 
và bề tôi của vua: gậy hoá thành một con rắn to. 
11  Pharaô cũng triệu các  hiền  sĩ  và pháp sư 
đến; và các phù thủy Aicập cũng dùng phù phép 
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của mình mà làm như vậy: 12 mỗi người ném 
cây gậy của mình và gậy hoá thành một con rắn 
to. Nhưng gậy của ông Aharon nuốt gậy của họ. 
13 Dù vậy, Pharaô vẫn cứng lòng, không nghe 
ông Môsê và ông Aharon, như ĐỨC CHÚA đã 
nói trước.
 
14  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê:  "Lòng 
Pharaô nặng nề cứng cỏi,  vua không chịu thả 
cho dân đi. 15 Ngươi hãy đến nói với Pharaô lúc 
sáng sớm, khi nhà vua ra mé nước. Hãy đứng 
chờ để đón vua ở bên bờ sông Nin. Hãy cầm 
trong tay cây gậy đã biến thành rắn. 16 Ngươi 
sẽ nói với vua ấy: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
người Hípri, đã sai tôi nói với bệ hạ: Hãy thả dân 
Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. 
Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe. 
17 ĐỨC CHÚA phán thế này: Cứ dấu này các 
ngươi sẽ biết Ta là ĐỨC CHÚA. Tôi sẽ dùng cây 
gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và 
nước sẽ hoá thành máu. 18 Cá dưới sông sẽ 
chết,  sông  sẽ  ra  hôi  thối,  và  người  Aicập  sẽ 
không thể uống nước sông được nữa."
 
19 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy nói với 
Aharon: Anh cầm lấy gậy của anh và giơ tay trên 
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mặt nước của Aicập, trên các sông ngòi,  kinh 
rạch,  hồ ao của nó, trên tất  cả những chỗ có 
nước,  và  nước  sẽ  hoá  thành  máu;  trong  cả 
nước Aicập chỗ nào cũng có máu, trong thùng 
gỗ  cũng  như  vại  đá."  20  Ông  Môsê  và  ông 
Aharon  làm  như  ĐỨC  CHÚA  đã  truyền.  Ông 
Aharon giơ  gậy  lên  và đập nước sông,  trước 
mặt Pharaô và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước 
sông liền biến thành máu. 21 Cá dưới sông bị 
chết, sông ra hôi thối, và người Aicập không thể 
uống  nước  sông  được  nữa;  trong  cả  nước 
Aicập, chỗ nào cũng có máu.
 
22 Nhưng các phù thủy Aicập cũng dùng phù 
phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pharaô 
vẫn chai đá, vua không nghe hai ông, như ĐỨC 
CHÚA đã nói trước. 23 Pharaô trở về cung điện 
và cả đến chuyện đó vua cũng không thèm bận 
tâm. 24 Tất cả người Aicập đào đất ở gần sông 
để  tìm  nước  uống,  vì  không  thể  uống  nước 
sông.  25  Bảy  ngày  đã  trôi  qua  sau  khi  ĐỨC 
CHÚA giáng hoạ trên sông Nin.

Xương đap Kh 16,45.6.7

X  Môt thiên thân trut bat cua mình xuông sông 
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ngoi, nươc liền hoa ra mau. Rôi  tôi nghe thiên 
thân noi: Lay Đưc Thanh, Ngài thât công minh, 
vì đa xet xử như vây: 

* Chung đa đô mau dân thanh và cac ngôn sư.
Đ  Tôi  lai  nghe môt thiên thân noi  từ bàn thơ: 
Vâng, lay Chua là Thiên Chua toàn năng, nhưng 
lơi Ngài phan quyêt đều chân thât, công minh. *

Bai đoc 2
 
Chua Con ban sư sông cho ta và cung day ta 
câu nguyên

Trich  khao  luân  cua  thanh  Siprianô,  giam 
muc, tử đao, về kinh Lay Cha.

Anh em thân mên,

Nhưng lơi Tin Mừng truyền day chăng là gì khac 
mà chinh là giao huân cua Thiên Chua, là nền 
mong để xây lên đưc cây,  rương côt cung cô 
đưc tin, lương thưc nuôi dương tâm hôn, tay lai 
hương dân đương đi, sư trơ giup để đat tơi ơn 
cưu đô. Ở đơi này, nhưng lơi ây giao duc tâm 
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hôn cac tin hưu đao hanh, và dân đưa ho vào 
Nươc Trơi.
 
Co nhiều điều Thiên Chua muôn dung cac ngôn 
sư  là  tôi  tơ  cua  Ngươi  mà  noi  cho  ngươi  ta 
nghe. Nhưng nhưng điều chinh Chua Con noi ra 
lai cao trong hơn hêt chừng nào ! Nhưng lơi ây 
là lơi cua Thiên Chua, xưa đa đươc cac ngôn sư 
noi  ra,  nay  đươc  chinh  Chua  Con  công  bô. 
Ngươi không con truyền ai don đương cho mình 
đên, nhưng chinh Ngươi đên mở đương và chỉ 
lôi cho chung ta. Từ nay chung ta không con là 
nhưng kẻ mu loà dai dôt, cư lang thang mo mâm 
trong  bong tôi  tử  thân;  nhưng nhơ Chua Kitô 
lanh đao và hương dân, chung ta đa đươc anh 
sang  chiêu  soi  và  đang  vưng  bươc  trên  con 
đương đưa tơi sư sông.
 
Trong sô biêt bao lơi day dô bảo ban hưu ich 
đem lai ơn cưu đô cho dân, Ngươi đa đưa ra 
môt thể thưc câu nguyên; cung chinh Ngươi chỉ 
day cho chung ta phải câu xin điều gì. Đâng ban 
sư  sông cung là Đâng day ta câu nguyên, do 
cung môt long nhân hâu đa khiên Ngươi thương 
ban cho ta moi ơn khac. Vây khi chung ta dung 
chinh  lơi  câu  xin  Chua  Con  đa  day  mà  thưa 
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cung  Chua  Cha,  chung  ta  dễ  đươc  nhâm lơi 
hơn.

Trươc đo Đưc Kitô đa loan bao :  đa đến giơ 
nhưng  ngươi  thơ  phương  đich  thưc  phai  thơ 
phương Chua Cha trong  thân  khi  va  sư thÐt.  
Điều Ngươi hưa, Ngươi đa chu toàn. Nhơ Ngươi 
đươc thanh hiên mà ta đa lanh nhân Thân Khi 
và sư thât, đông thơi nhơ lơi Ngươi day dô, ta 
đươc  thơ  phương  theo  sư  thât  và  Thân  Khi.
 
Thử hoi : lơi câu nguyên nào co thể đươm Thân 
Khi hơn là lơi câu nguyên chinh Đưc Kitô đa ban 
cho  chung  ta  ?  Ngươi  là  Đâng  ban  lơi  câu 
nguyên, cung là Đâng cử Thanh Thân đên vơi 
chung ta. Trươc măt Chua Cha, thử hoi lơi câu 
nguyên nào chân thât hơn lơi  câu nguyên hêt 
sưc từ miêng Chua Con, Đâng là sư thât ? Câu 
nguyên khac vơi cach Chua day, chăng nhưng 
là ngu mà con là tôi, như Ngươi đa phan quyêt 
vơi nhom Pharisêu :  Cac ông gat bo điêu răn  
cua Thiên Chua ma duy tri truyên thống cua cac  
ông.  
 
Vây thưa anh em thân mên, chung ta hay câu 
nguyên theo cach Thây chi thanh đa day. Dâng 
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lên Thiên Chua lơi câu xin từ đay long, dâng lên 
thâu tai Ngươi chinh lơi nguyên cua Đưc Kitô, 
thì đo là môt lơi câu nguyên nghia thiêt và thân 
tình.

Ươc  gì  Chua  Cha  nhân  ra  lơi  Chua  Con  khi 
chung ta câu nguyên. Chua Con ngư trong long 
ta,  cung chinh Ngươi  lên tiêng trong tiêng noi 
cua ta, chung ta co Ngươi làm Đâng Bào Chưa 
trươc măt Chua Cha, nên khi ta là ngươi co tôi 
muôn van  nài  ơn  tha  thư,  ta  hay  dung  chinh 
nhưng lơi lẽ cua Đâng Bào Chưa cho chung ta. 
Quả thât Ngươi đa noi :  Nếu anh em xin Chua 
Cha điêu gi nhân danh Thây, thi Ngươi sẽ ban 
cho anh em.  Lơi câu xin cua chung ta sẽ hiêu 
lưc biêt chừng nào, nêu chung ta vừa nhân danh 
Đưc Kitô,  vừa dung chinh lơi  câu nguyên cua 
Ngươi mà xin.

Xương đap Ga 16,24 ; 14,13
X  Cho đên nay, anh em đa chăng xin gì nhân 
danh Thây.
• Anh em cư xin thì sẽ đươc, để niềm vui cua 
anh em đươc tron ven.
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Đ Bât cư điều gì anh em xin nhân danh Thây mà 
xin thì Thây sẽ làm, để Chua Cha đươc tôn vinh 
nơi ngươi Con. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, này chúng con thuộc đại gia đình của 
Chúa ; xin dủ thương đoái nhìn và giúp chúng 
con hằng chế ngự thân xác, để tinh thần được 
phấn  khởi  và  thiết  tha  tìm  kiếm  Chúa  không 
ngừng. Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ TUẦN I CHAY
Bai đoc 1 Xh 10,21 – 11,10
Vua Pharaô vân nhât mưc cưng long
 
Sau bao nhiêu dâu la chưng to quyên năng cua 
Thiên Chua, khiến ngươi iicÐp phai sơ hai, ta  
tưởng ngay giai thoat chăng con xa. Thế nhưng 
vua Pharaô vân nhât mưc cưng long.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

21 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy giơ tay 
lên trời, cho bóng tối bao trùm đất Aicập, bóng 
tối như sờ thấy được." 22 Ông Môsê giơ tay lên 
trời, và bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Aicập 
trong  ba  ngày.  23  Trong  ba  ngày,  người  ta 
không nhìn thấy nhau và không ai rời chỗ mình 
được. Nhưng tất cả con cái Ítraen đều có ánh 
sáng tại nơi họ ở.
 
24  Pharaô  triệu  ông  Môsê  đến  và  bảo:  "Các 
ngươi  hãy đi  thờ phượng ĐỨC CHÚA; chỉ  có 
chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại, còn 
trẻ con có thể cùng đi với các ngươi." 25 Ông 
Môsê  nói:  "Vậy  xin  bệ  hạ  cấp  cho  chúng  tôi 
những tế phẩm và của lễ toàn thiêu để chúng tôi 
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dâng lên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi. 26 
Cả những đàn súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi 
với chúng tôi, không để sót lại một móng chân 
nào, vì chúng tôi  phải lấy một số trong những 
con vật đó mà dùng vào việc thờ phượng ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi.  Chính chúng tôi 
cũng không biết phải dâng gì cho ĐỨC CHÚA, 
bao lâu chưa đến đó."
 
27 Nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pharaô ra 
chai  đá  và  vua không chịu  thả  cho  họ  đi.  28 
Pharaô nói  với  ông Môsê:  "Ra khỏi  đây!  Liệu 
hồn, đừng có đến trước mặt ta nữa, vì ngày nào 
ngươi đến trước mặt ta thì ngươi sẽ phải chết! " 
29 Ông Môsê đáp: "Đúng như bệ hạ nói! Tôi sẽ 
không bao giờ đến trước mặt bệ hạ nữa! "
 
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Ta sẽ giáng 
một tai ương nữa xuống Pharaô và Aicập. Sau 
đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn 
nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi 
hẳn các ngươi đi là đàng khác. 2 Vậy ngươi hãy 
nói  cho  dân  nghe:  Đàn ông  thì  hỏi  anh  hàng 
xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ 
bạc và đồ vàng." 3 ĐỨC CHÚA cho dân được 
cảm tình của người Aicập. Hơn nữa, trong đất 
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Aicập, chính ông Môsê là một nhân vật rất quan 
trọng đối với các bề tôi của Pharaô và đối với 
dân.
 
4 Ông Môsê nói: "ĐỨC CHÚA phán thế này: vào 
quãng nửa đêm, Ta sẽ rảo khắp Aicập. 5 Mọi 
con đầu lòng trong đất Aicập sẽ phải  chết,  từ 
con đầu lòng của vị Pharaô đang ngồi trên ngai 
báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi 
sau cối xay, đến mọi con đầu lòng của loài vật. 6 
Trong khắp đất Aicập, sẽ vang lên tiếng kêu la 
như chưa từng có và không bao giờ có nữa. 7 
Còn nơi mọi con cái Ítraen, sẽ không có một con 
chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật; như 
thế, các ngươi sẽ biết  rằng ĐỨC CHÚA phân 
biệt Ítraen với Aicập. 8 Bấy giờ tất cả các bề tôi 
của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và 
thưa: xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước 
cho.  Sau đó tôi  sẽ đi  ra."  Ông Môsê nổi  giận 
bừng bừng, ra khỏi cung điện Pharaô.
 
9 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Pharaô sẽ 
không nghe các ngươi, là để Ta làm thêm nhiều 
phép lạ trong đất Aicập." 10 Ông Môsê và ông 
Aharon làm mọi phép lạ đó trước mặt Pharaô; 
nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pharaô ra chai 
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đá, và vua không thả con cái Ítraen ra khỏi đất 
ấy.

Xương đap Kn 18,4 ; 17,20 ; 18,1

X  Nhưng ngươi không đang đươc hưởng anh 
sang,  mà đang cho bong tôi  giam ham, đo là 
nhưng ngươi câm giư con cai ngươi, không để 
cho chung tư do.
• đêm lai cho thê gian anh sang không lui tàn 
cua lề luât

Đ Khi bong đen mịt mu đe lên ngươi Aicâp, thì 
anh sang huy hoàng chiêu soi cho dân thanh, là 
nhưng ngươi co thể *

Bai đoc 2

Căt bì long da
Trich bai huân du cua Đưc giam muc Aphrat.

Lề luât và giao ươc đa hoàn toàn đươc thay đôi. 
Quả  vây,  minh  ươc  đâu  tiên  cho  ông  Ađam, 
Thiên Chua đa thay đôi  và lâp môt  minh ươc 
khac  cho  ông  Nôê.  Rôi  Ngươi  cung  thay  đôi 
minh ươc đa ban cho ông Apraham, để ban cho 
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ông Môsê môt minh ươc mơi. Sau đo, vì giao 
ươc ông Môsê chăng đươc tuân giư,  nên vào 
thơi cuôi cung, Thiên Chua đa ban cho môt giao 
ươc  khac  từ  nay  không  con  thay  đôi  nưa.
 
Ngươi đa ra luât cho ông Ađam không đươc ăn 
trai cây trương sinh, đa ban cho ông Nôê dâu 
hiêu câu vông trên đam mây. Sau khi chon ông 
Apraham vì long tin cua ông. Ngươi ban cho ông 
phep căt bì làm dâu hiêu và ân tich cho dong doi 
ông..  Con  ông  Môsê  thì  lanh  nhân  con  chiên 
Vươt Qua làm biểu hiêu cho long Chua thương 
dân.
 
Tât cả cac giao ươc đo đều khac biêt nhau. Con 
về phep căt bì thì đươc Đâng ban giao ươc châp 
nhân, thì ngôn sư Giêrêmia đa noi đên như sau : 
Cac ngươi hay căt bi long da cac ngươi.  Minh 
ươc Thiên Chua đa lâp cho ông Apraham mà 
vưng bền thì  giao ươc căt bì  thiêng liêng này 
cung vưng bền chăc chăn, và không ai đươc đat 
ra luât nào khac cho cả ngươi ở ngoài lân kẻ ở 
trong Lề Luât.

Thiên Chua đa ban cho ông Môsê Lề Luât cung 
vơi cac điều răn và lênh truyền, nhưng vì ngươi 
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ta không tuân giư nên Ngươi đa huy bo. Ngươi 
hưa sẽ  ban môt giao ươc mơi,  khac vơi  giao 
ươc cu  như lơi  Ngươi  noi,  măc du môt  mình 
Ngươi  là  Đâng  ban  cả  hai.  Đây  là  giao  ươc 
Ngươi hưa ban :  Hết thay chung, tư ngươi nho 
nhât đến kẻ lơn nhât, sẽ biết Ta. Trong giao ươc 
mơi này, không con căt bì thể xac, cung chăng 
con dâu hiêu riêng cua môt dân nưa.

Ban  thân  mên,  chung  ta  biêt  chăc  chăn  răng 
Thiên Chua đa lâp ra luât lê qua cac thê hê khac 
nhau. Luât ây con hiêu lưc bao lâu Ngươi muôn, 
nhưng rôi về sau cung lôi thơi, như thanh tông 
đô Phaolô noi : Trong tưng thơi đai, xưa kia vân  
co Nươc Thiên Chua dươi nhiêu hinh anh khac  
nhau.

Nhưng Thiên Chua chung ta là Đâng chân thât, 
lơi Ngươi truyền day rât đang tin. Giao ươc nào 
cua Ngươi cung đươc chưng thưc là vưng chăc 
và đang tin trong thơi cua no. Nhưng ai đa căt bì 
trong long thì đươc sông và đươc lanh nhân môt 
phep căt bì khac nơi sông Giođan đich thưc : đo 
là phep thanh tây ban ơn tha tôi.
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Sau khi cung dân vươt qua sông Giođan, ông 
Giôsuê con ông Nun đa lây dao đa căt bì cho 
dân lân thư hai. Đưc Giêsu Đâng cưu đô chung 
ta cung đa căt bì lân thư hai cho nhưng ngươi 
dân ngoai nào tin vào Ngươi. Đo là phep căt bì 
trong long. Nhưng ngươi đo đươc tăm gôi trong 
bi tich thanh tây, và đươc căt bì băng con dao 
lơi  Chua,  săc  ben  hơn  cả  gươm  hai  lươi.
Ông  Giôsuê,  con  ông  Nun,  đưa  dân  vào  đât 
hưa.  Con Đưc Giêsu,  Đâng cưu đô chung ta, 
hưa ban đât sông cho tât cả nhưng ai vươt qua 
sông Giođan đich thưc, nhưng ai tin và chịu căt 
bì trong long.
 
Vì thê, hanh phuc thay nhưng ai đa chịu căt bì 
trong long,  và đa đươc tai  sinh bởi  nươc cua 
phep thanh tây là  phep căt  bì  thư hai.  Ho  sẽ 
đươc  lanh  nhân  gia  nghiêp  cung  vơi  ông 
Apraham, là vị  thu lanh trung tin  và là tô  phu 
muôn  dân.  Nhơ  long  tin,  ông  đa  đươc  Thiên 
Chua kể là ngươi công chinh.
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Xương đap Dt 8,8.10 ; 2 Cr 3,3

X Ta săp hoàn thành môt giao ươc mơi vơi nhà 
Itraen, Ta sẽ ghi vào long tri chung,
• Ta sẽ khăc vào tâm khảm chung lề luât cua 
Ta, luât không đươc viêt băng mưc đen, nhưng 
là băng thân khi cua Thiên Chua hăng sông.

Đ Lề luât Ta ban không phải ghi trên nhưng tâm 
bia băng đa, nhưng trên nhưng tâm bia băng thịt 
tưc là long ngươi. *
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Thứ Năm Tuần I Chay

Bài đọc 1 Xh 12,1-20
Lễ Vượt Qua của người Dothái

Để mừng lễ Vượt Qua, người Dothái đã kết hợp  
nghi lễ giết chiên với một nghi lễ cổ hơn, đó là  
nghi lễ ăn bánh không men, dấu vết của lễ đầu  
mùa. Cả hai nghi lễ đó đều nhắc ta nhớ đến lễ  
Vượt Qua mới của ta.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

1  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  và  ông 
Aharon trên đất Aicập: 2 "Tháng này, các ngươi 
phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ 
nhất  trong  năm.  3  Hãy  nói  với  toàn  thể  cộng 
đồng Ítraen: Mồng mười tháng này, ai nấy phải 
bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà 
một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một 
con,  thì  chung  với  người  hàng  xóm  gần  nhà 
mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ 
theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn 
con chiên. 
 



MỤC LỤC

5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, 
không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê 
cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười 
bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội  cộng đồng 
Ítraen đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi 
lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn 
thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh 
không  men  và  rau  đắng.  9  Các  ngươi  không 
được  ăn  sống  hay  luộc,  nhưng  chỉ  được  ăn 
nướng,  với  cả  đầu,  chân  và  lòng.  10  Không 
được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, 
phải đốt đi. 11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng 
thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi 
phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng ĐỨC 
CHÚA. 
 
12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Aicập, sẽ sát hại 
các con đầu lòng trong đất Aicập, từ loài người 
cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Aicập: 
vì Ta là ĐỨC CHÚA. 13 Còn vết máu trên nhà 
các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi 
ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi 
sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ 
trên đất Aicập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó 
làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng ĐỨC 
CHÚA. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng 
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ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn 
đời.

15 "Trong bảy ngày,  các ngươi  phải  ăn Bánh 
Không Men. Ngay từ ngày thứ nhất, các ngươi 
phải loại men ra khỏi nhà, vì phàm ai ăn bánh có 
men, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, người 
đó sẽ bị khai trừ khỏi Ítraen. 16 Ngày thứ nhất, 
các ngươi phải họp nhau thờ phượng Ta, ngày 
thứ bảy cũng họp nhau thờ phượng Ta. Những 
ngày đó không được làm công việc nào cả, chỉ 
được dọn bữa cho ai nấy ăn mà thôi. 17 Các 
ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men, vì 
vào chính ngày đó, Ta đã đưa các đạo binh của 
các ngươi ra khỏi  đất  Aicập. Qua mọi thế hệ, 
các ngươi phải giữ tục lệ mừng ngày lễ ấy: đó là 
điều luật vĩnh viễn. 
 
18 Tháng Giêng, ngày mười bốn trong tháng, từ 
buổi chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men, 
cho đến buổi chiều ngày hai mươi mốt. 19 Trong 
bảy ngày, không được giữ men trong nhà các 
ngươi, vì phàm ai ăn bánh có men, người đó sẽ 
bị  khai  trừ  khỏi  cộng  đoàn Ítraen,  bất  luận là 
ngoại  kiều  hay  người  bản  xứ.  20  Các  ngươi 
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không được ăn các thứ bánh có men; dù ở đâu, 
các ngươi cũng phải ăn bánh không men."

Xướng đáp Kh 5,8.9 ; x. 1 Pr 1,18.19

X  Các kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Con 
Chiên và hát bài ca mới sau đây :
• Lạy  Chúa,  Ngài  đã  lấy  máu  đào  chuộc 
chúng con về cho Thiên Chúa.

Đ Chúng ta được cứu chuộc, không phải  nhờ 
vàng hay bạc, nhưng nhờ máu Con Chiên vô tì 
tích là Đức Kitô. *

Bài đọc 2
Hãy theo đường lối mục vụ của Chúa
 
Trích bài giảng của thánh Áttêriô, giám mục 
Amaxêa.

Anh em đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên 
Chúa, nếu muốn giống Người thì hãy noi gương 
bắt chước Người. Anh em là Kitô hữu, và danh 
tánh ấy tự nó nói lên lòng nhân ái. Vậy anh em 
hãy  noi  gương  bác  ái  của  Đức  Kitô.
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Hãy ngắm xem lòng nhân hậu khôn lường của 
Thiên  Chúa.  Người  muốn nhờ  một  người  mà 
đến với loài người : Người sai ông Gioan Tẩy 
Giả đi trước để rao truyền và hướng dẫn việc 
sám hối. Trước kia Người cũng đã cử các ngôn 
sứ đến dạy bảo người đời hồi tâm quay về chính 
lộ,  làm lại  cuộc đời  cho sinh hoa quả tốt  đẹp 
hơn.
 
Rồi chính Người đến, đích thân kêu gọi : Tất cả 
những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy  
đến cùng tôi,  tôi  sẽ cho nghỉ  ngơi  bồi  dưỡng.  
Vậy những ai nghe theo lời Người, Người đón 
nhận làm sao ? Người rộng lòng ban ơn tha thứ, 
và lập tức giải thoát họ khỏi cảnh lầm than. Ngôi 
Lời thánh hoá họ, Chúa Thánh Thần cho họ nên 
mạnh mẽ,  con người  cũ được mai  táng trong 
dòng nước thanh tẩy, con người mới được sinh 
ra và phát triển nhờ ơn thánh.

Rồi sao nữa ? Kẻ trước kia là thù nay thành bạn, 
người  xa  lạ  được làm con,  kẻ  phàm tục  nên 
thánh thiện và tốt lành.

Chúng ta  hãy noi  theo đường lối  mục vụ của 
Chúa.  Hãy  đào  sâu  các  sách  Tin  Mừng,  hãy 
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nhìn ngắm và học hỏi nơi đây tấm gương nhiệt 
thành và nhân hậu của Chúa.
 
Qua các dụ ngôn, qua những lời đầy hình ảnh, 
tôi  thấy người  mục tử chăn dắt  một  trăm con 
chiên. Một con đã bỏ đàn đi lưu lạc. Người mục 
tử không ở lại với bầy chiên ngoan, nhưng bỏ đi 
tìm con chiên lạc. Anh băng thung lũng, lội thác 
ghềnh,  vượt  núi  non  hiểm  trở,  rảo  khắp  các 
đồng hoang, chẳng quản nhọc nhằn tìm cho ra 
con chiên đã lạc mất.

Tìm thấy rồi, anh không đánh đập, cũng không 
mạnh tay đuổi về đàn, nhưng vác nó lên vai, âu 
yếm mang  về,  lòng  hớn  hở  mừng  vui  vì  con 
chiên vừa tìm thấy, hơn là vì vô số con không đi 
lạc.
 
Ta hãy tìm hiểu thực tại  ẩn tàng dưới  những 
hình ảnh này. Con chiên đây không phải là con 
chiên thường ngày, mục tử đây cũng chẳng phải 
là mục tử trong thực tế ; nhưng cả hai ngụ ý một 
điều gì khác.

Đây là dụ ngôn hàm chứa những thực tại thánh : 
nó nhắc ta chớ coi người đời như đã hư mất và 
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tuyệt vọng, đừng bỏ rơi những kẻ lâm nguy, chớ 
làm biếng không chịu cứu giúp họ, nhưng phải 
dẫn đưa kẻ lầm lạc về nẻo chính đường ngay. 
Hãy vui mừng khi họ trở về, và cho họ gia nhập 
lại cộng đoàn đông đảo những kẻ sống tốt lành.

Xướng đáp Dcr 7,9 ; Mt 6,14

XHãy xét xử thật công minh.
• Hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử 
sự với nhau.

ĐNếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh 
em, Đấng ngự trên trời, cũng sẽ tha thứ cho anh 
em. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn để lòng suy 
nghĩ những điều hay lẽ phải và mau mắn đem ra 
thực hành. Lại bởi vì chúng con không thể nào 
tồn tại nếu không có Chúa phù hộ chở che, xin 
giúp chúng con hằng biết  thuận theo ý  Chúa. 
Chúng con cầu xin...
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Thứ Sáu Tuần I Chay
Bài đọc 1 Xh 12,21-36

Tai ương cuối cùng : các con đầu lòng phải chết

Khi Thiên Chúa thực hiện dấu lạ cuối cùng và  
cũng là dấu lạ hiển hách nhất, mọi sức chống  
đối  đã bị  đập tan,  và Người  hoàn tất  chương 
trình  như  lời  đã  hứa.  Nhờ  Thiên  Chúa,  dân 
Ítraen thoát khỏi ách nô lệ, trở thành kẻ chiến  
thắng, tước đoạt của cải những kẻ áp bức mình  
như những người chiến bại. Và thế là một dân  
mới đã khai sinh, sẽ luôn ghi nhớ mãi trong tình  
huống nào mình đã được cứu thoát.

Lời Chúa trong sách Xuất hành

21 Ông Môsê triệu tập tất cả các kỳ mục Ítraen 
và nói với họ: "Hãy đi bắt chiên cừu về cho gia 
đình anh em, và sát tế làm lễ Vượt Qua. 22 Anh 
em sẽ lấy một bó hương thảo, nhúng vào máu 
trong  chậu  và  lấy  máu  từ  trong  chậu  bôi  lên 
khung cửa; và không ai trong anh em sẽ ra khỏi 
cửa nhà mình cho đến sáng. 23 ĐỨC CHÚA sẽ 
rảo khắp Aicập để đánh phạt, và khi thấy máu 
trên khung cửa, ĐỨC CHÚA sẽ vượt qua trước 
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cửa và không để cho Thần Tru Diệt vào nhà anh 
em mà đánh phạt. 24 Anh em phải giữ điều đó 
như điều luật  vĩnh  viễn  cho mình và cho con 
cháu. 
 
25 Khi được vào đất mà ĐỨC CHÚA ban cho 
anh em như Người đã phán, anh em sẽ giữ nghi 
lễ đó. 26 Khi con cháu anh em hỏi anh em: "Nghi 
lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị? , 27 anh em 
sẽ  trả  lời:  Đó  là  lễ  tế  Vượt  Qua  mừng  ĐỨC 
CHÚA, Đấng đã vượt qua các nhà của con cái 
Ítraen tại Aicập, khi Người đánh phạt Aicập và 
cho các nhà chúng ta thoát nạn." Dân quỳ xuống 
và phủ phục. 28 Con cái Ítraen ra đi và làm y 
như ĐỨC CHÚA đã truyền  cho ông Môsê và 
ông Aharon.

29 Vào nửa đêm, ĐỨC CHÚA sát hại mọi con 
đầu lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng của vị 
Pharaô đang ngồi  trên ngai  báu,  đến con đầu 
lòng của người tù đang ở trong ngục và mọi con 
đầu lòng của loài vật. 30 Đêm ấy, Pharaô thức 
dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Aicập, 
và tại Aicập vang lên tiếng kêu la, vì không có 
nhà nào mà không có người chết. 
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31 Đang đêm nhà vua triệu ông Môsê và ông 
Aharon đến và bảo: "Cả các ngươi lẫn con cái 
Ítraen, đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân 
ta nữa! Đi mà thờ phượng ĐỨC CHÚA như các 
ngươi đã nói! 32 Cả chiên cừu, bò bê của các 
ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. 
Đi  đi  và  cầu  phúc  cho  cả  ta  nữa."  33  Người 
Aicập hối thúc con cái Ítraen và vội vàng thả cho 
họ ra khỏi nước, vì chúng nói: "Chúng ta chết cả 
lũ đến nơi rồi! " 34 Dân phải mang theo bột đã 
nhào chưa kịp dậy men; họ cuộn bột đã nhào 
trong thùng vào áo choàng, rồi vác lên vai.

35 Con cái Ítraen đã làm theo lời ông Môsê; họ 
đã xin người Aicập những đồ bạc, đồ vàng và áo 
xống. 36 ĐỨC CHÚA cho dân được cảm tình 
của người Aicập, chúng làm như lời họ xin, và 
họ đã tước đoạt của cải người Aicập.

Xướng đáp Xh 12,7.13 ; 1 Pr 1,18.19

X  Xưa con cái Ítraen đã lấy máu chiên bôi lên 
khung cửa nhà mình, 
• và  máu  chiên  đã  là  một  dấu  hiệu.
Đ  Nay anh em được cứu chuộc nhờ máu Con 
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Chiên vô tích là Đức Kitô. * và máu Người cũng 
là một dấu hiệu.

Bài đọc 2
Muốn sống tình bác ái huynh đệ, 
Phải theo đúng gương lành của Chúa Kitô

Trích  sách  Gương bác  ái  của  chân  phước 
Enrêđi viện phụ.

Yêu thương kẻ thù là đỉnh trọn lành của tình bác 
ái huynh đệ. Không gì thúc đẩy chúng ta đạt tới 
mức trọn lành đó bằng việc đem hết lòng khâm 
phục  chiêm ngắm sức  chịu  đựng lạ  lùng  của 
Đức Kitô,  Đấng vô song tuyệt mỹ giữa con cái  
loài người.
 
Khuôn mặt mỹ miều, Người đưa ra cho quân vô 
đạo phỉ nhổ ; đôi mắt uy nghi điều khiển muôn 
loài,  Người  để họ lấy khăn bịt  lại.  Người  đưa 
lưng chịu đòn ; đầu của Người, vua chúa quan 
quyền từng run sợ, nay đội lấy vòng gai ; Người 
thí nộp mình chịu nhục mạ khinh khi. Cuối cùng 
Người nhẫn nhục đón lấy thập giá, đinh nhọn, 
mũi  đòng,  mật  đắng,  giấm  chua  …  Qua  bấy 
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nhiêu khổ nhục, Người vẫn một mực hiền lành, 
từ tốn và bình thản.  Như chiên bị đem đi làm 
thịt,  như cừu câm nín  khi  bị  xén lông,  Người  
chẳng mở miệng kêu ca.
 
Lạy Cha, xin tha cho họ. Ai nghe lời nói lạ lùng 
này, một lời đầy dịu hiền, yêu thương, bình thản 
… lại không đem tất cả lòng yêu thương mà ôm 
ngay lấy kẻ thù ?  Lạy Cha, xin tha cho họ … 
Còn thêm gì được nữa vào lời cầu nguyện đầy 
dịu hiền và yêu thương như thế ?
 
Tuy vậy, Người còn thêm. Cầu nguyện mà thôi, 
Người chưa lấy làm đủ, Người còn muốn bào 
chữa. Người nói : Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ  
không biết việc họ làm.  Thực ra, họ nhiều tội, 
nhưng ít hiểu biết, nên lạy Cha, xin tha cho họ.  
Họ đóng đinh Người,  nhưng không biết  Đấng 
mình đóng đinh là ai. Vì  nếu biết, họ đã chẳng 
đóng dinh Thiên Chúa hiển vinh vào thập giá.  
Thế nên, lạy Cha, xin tha cho họ. Họ nghĩ Người 
phá luật,  họ nghĩ  Người  phạm thánh, họ nghĩ 
Người mê hoặc dân. Con đã giấu mặt đi, không 
cho họ thấy,  nên họ đã không nhận ra  vẻ uy 
nghiêm của Con. Chính vì thế,  lạy Cha, xin tha  
cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
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Muốn yêu mình cho ra yêu mình, thì đừng cho 
bất  cứ thú  vui  xác  thịt  nào làm cho  mình  hư 
hỏng. Mà muốn khỏi vấp ngã theo những ham 
muốn xác  thịt,  thì  phải  hết  lòng yêu mến con 
người dịu hiền của Chúa. Vậy muốn được nghỉ 
ngơi  trọn vẹn và êm đềm hơn trong niềm vui 
sướng  của  tình  bác  ái  huynh  đệ,  thì  hãy  ôm 
choàng lấy thù địch trong vòng tay yêu thương 
chân thành.
 
Nhưng để ngọn lửa thần thiêng này khỏi bị các 
lời  lăng mạ dập tắt,  con người phải  luôn luôn 
đưa cặp mắt tinh thần chiêm ngưỡng đức nhịn 
nhục bình thản lạ lùng của Chúa Kitô, Đấng Cứu 
Độ kính mến.

Xướng đáp Is 53,12 ; Lc 23,34

X  Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào 
hàng tội nhân.
• Thực ra, Người đã mang lấy tội muôn dân, 
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

Đ  Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng :  Lạy 
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Cha, xin tha cho họ,  vì  họ không biết  việc họ 
làm. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, nguyện xin cho các tín hữu Chúa biết 
nhiệt  thành chuẩn bị  lễ  Vượt Qua; ước gì  khi 
chúng con tình nguyện sống khắc khổ, thì càng 
được ơn thánh dồi dào. Chúng con cầu xin...
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 Thứ Bảy Tuần I Chay
Bài đọc 1 Xh 12,37-49 ; 13,11-16
Nghi lễ Vượt Qua
Chỉ nhờ ơn Chúa mới khỏi phải chết cùng với  
con cái con đầu lòng bên Aicập, dân Ítraen đã  
trở thành dân riêng của Đức Chúa, và do đó mọi  
con đầu lòng phải được thánh hiến cho Người.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

12 37  Con  cái  Ítraen  nhổ  trại  rời  Ramxết  đi 
Xúccốt, có khoảng sáu trăm ngàn bộ hành, chỉ 
kể đàn ông không kể trẻ con. 38 Cả một đám 
đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên 
cừu,  bò  dê,  họp thành một  đàn súc  vật  đông 
đảo. 39 Họ lấy bột đã nhào đưa từ Aicập ra mà 
nướng thành bánh không men, vì bột chưa dậy 
men;  họ  bị  trục  xuất  khỏi  Aicập,  không  được 
chậm trễ, nên ngay cả lương thực cũng không 
kịp chuẩn bị. 40 Thời gian con cái Ítraen ở Aicập 
là bốn trăm ba mươi năm. 

41 Vào đúng ngày chấm dứt bốn trăm ba mươi 
(430) năm đó, toàn thể các đạo binh của ĐỨC 
CHÚA đã ra khỏi đất Aicập. 42 Đó là đêm ĐỨC 
CHÚA canh thức để đưa họ ra khỏi đất Aicập; 
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đêm đó thuộc về ĐỨC CHÚA, đêm canh thức 
của  toàn  thể  con  cái  Ítraen,  qua  mọi  thế  hệ.

43  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  và  ông 
Aharon: "Đây là quy định về chiên lễ Vượt Qua: 
không người dân ngoại nào được ăn. 44 Mọi nô 
lệ mua bằng tiền đã được ngươi cắt bì, thì được 
ăn. 45 Khách vãng lai và người làm thuê không 
được ăn. 46 Chỉ được ăn chiên trong nhà mà 
thôi;  không  được  mang  thịt  ra  khỏi  nhà.  Các 
ngươi  không  được  làm gãy  một  chiếc  xương 
nào của nó. 47 Toàn thể cộng đồng Ítraen sẽ 
mừng lễ Vượt Qua. 48 Nếu có ngoại kiều ở với 
ngươi mà muốn cử hành lễ Vượt Qua kính ĐỨC 
CHÚA, thì mọi đàn ông con trai nhà ấy phải chịu 
cắt bì. Bấy giờ nó mới được đến gần để mừng 
lễ, nó sẽ như người bản xứ; nhưng ai không cắt 
bì thì không được ăn. 49 Luật đó là luật chung 
cho  người  bản  xứ  và  ngoại  kiều  sống  giữa 
ngươi."  

13 11 "Vậy khi ĐỨC CHÚA đã đưa ngươi vào 
đất Canaan như Người đã thề với ngươi và cha 
ông của ngươi, và khi Người đã ban đất ấy cho 
ngươi, 12 thì ngươi phải nhượng lại cho ĐỨC 
CHÚA mọi con đầu lòng của loài người và mọi 
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con  đầu  lòng  của  loài  vật  trong  đàn  vật  của 
ngươi:  các con đực thuộc về ĐỨC CHÚA. 13 
Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy 
một con chiên mà chuộc lại; nếu ngươi không 
chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu 
lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì 
ngươi sẽ chuộc lại. 
 
14 Vậy mai ngày con của ngươi có hỏi: "Điều đó 
nghĩa  là  gì?  Thì  ngươi  sẽ  nói  với  nó:  "ĐỨC 
CHÚA đã dùng cánh tay mạnh mẽ của Người 
mà đưa chúng ta ra khỏi Aicập, khỏi cảnh nô lệ. 
15 Bởi vì Pharaô làm khó dễ khi phải thả chúng 
ta ra, nên ĐỨC CHÚA đã sát hại mọi con đầu 
lòng trong đất Aicập, từ con đầu lòng của loài 
người cho đến con đầu lòng của loài vật, vì thế 
mà cha tế dâng ĐỨC CHÚA mọi con so giống 
đực; còn con đầu lòng trong số con cái cha, thì 
cha chuộc lại. 16 Đó sẽ là dấu ở tay ngươi, và là 
phù hiệu trên trán ngươi, vì ĐỨC CHÚA đã dùng 
cánh  tay  mạnh  mẽ  mà  đưa  chúng  ta  ra  khỏi 
Aicập."

Xướng đáp x. Lc 2,22-24
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X  Cha  mẹ  Đức  Giêsu  đem  Người  lên 
Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa,
• như đã chép trong sách luật của Chúa rằng 
: Phàm là con trai đầu lòng thì phải được thánh 
hiến cho Chúa.

Đ Các Ngài cũng phải dâng lên Chúa của lễ thay 
thế cho con là một đôi chim gáy hay một cặp bồ 
câu non. *

Bài đọc 2
Những câu hỏi sâu xa nhất của con người

Trích Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng 
của  Công  Đồng  Vaticanô  II  về  Hội  Thánh 
trong thế giới ngày nay.

Thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh lại vừa yếu, 
có khả năng thực hiện cả những điều cao đẹp 
nhất lẫn những chuyện xấu xa nhất. Trước mặt 
nó là con đường dẫn tới tự do hay nô lệ, tiến bộ 
hay  thoái  hoá,  huynh  đệ  hay  hận  thù.  Đàng 
khác,  con  người  cũng  ý  thức  rằng  mình  phải 
định hướng cho đúng cho những năng lực chính 
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mình đã  khởi  động,  vì  chúng  có  thể  phục  vụ 
chính mình đã khởi động, vì chúng có thể phục 
vụ mình, nhưng cũng có thể đè bẹp mình. Vì thế 
con  người  tự  đặt  cho  mình  những  câu  hỏi.
 
Thật  vậy,  những bất  ổn đang dày vò thế  giới 
hôm nay gắn liền với sự bất ổn căn bản hơn bắt 
rễ ngay từ thâm tâm con người.  Bởi  vì,  trong 
chính con người đã có những yếu tố xung khắc 
nhau. Một đàng, vì là thọ tạo, con người nghiệm 
thấy  mình  bị  hạn  chế  về  nhiều  phương  tiện, 
đàng  khác  lại  cảm  thấy  mình  có  những  khát 
vọng vô biên,  và được kêu mời  vươn tới  một 
cuộc sống cao đẹp hơn. Bị lôi  kéo tư bề, con 
người luôn buộc phải chọn bên này bỏ bên kia. 
Đàng khác, vì  yếu đuối  và tội  lỗi,  lắm khi  con 
người làm chuyện mình không muốn và không 
làm  chuyện  mình  muốn.  Thành  ra  con  người 
chịu cảnh chia rẽ trong chính bản thân mình, và 
đó là nguyên nhân gây ra bao mối bất hoà trầm 
trọng trong xã hội.
 
Nhiều người có lối sống thâm nhiễm chủ nghĩa 
duy vật thực hành, nên chẳng còn ý thức rõ ràng 
về tình trạng bi  đát này, hoặc ít  ra họ bị cuộc 
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sống túng cực dày vò và không thể nghĩ tới tình 
trạng ấy.
 
Nhiều người khác lại cho rằng mình có thể an 
tâm thoả mãn với đủ cách giải thích vạn vật đã 
được đề ra.  Cũng có  những người  trông chờ 
rằng : nhân loại sẽ được giải thoát thực sự và 
toàn diện chỉ nhờ vào nỗ lực của con người. Họ 
xác tín rằng rồi đây, khi con người thống trị trái 
đất,  mọi ước muốn của con tim sẽ được thoả 
mãn.

Không  thiếu  những  người  đã  thất  vọng  về  ý 
nghĩa cuộc đời,  nên tán dương những kẻ táo 
bạo cho rằng sự hiện hữu của con người tự nó 
là vô nghĩa, và cố sức chỉ dùng tài năng riêng 
của mình đem lại ý nghĩa toàn diện cho sự hiện 
hữu ấy.
 
Tuy nhiên, trước sự tiến triển hiện nay của thế 
giới,  càng ngày càng có nhiều người  hoặc tự 
mình đưa ra, hoặc cảm nhận một cách sắc bén 
hơn bao giờ hết những câu hỏi cơ bản nhất sau 
đây : Con người là gì ? Làm sao lý giải được 
đau khổ, sự dữ và cái chết ? Tại sao có nhiều 
tiến bộ như thế mà chúng vẫn tồn tại ? Trả giá 
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đắt như vậy để đạt được những chiến thắng ấy 
để làm gì ? Con người có thể đem lại gì cho xã 
hội  ? Cái  gì  sẽ theo sau cuộc sống trần gian 
này ?
 
Phần Hội Thánh, Hội Thánh tin rằng : Đức Kitô 
Đấng đã chết và phục sinh cho tất cả được nhờ 
– đã dùng Thần Khí của Người đem lại cho nhân 
loại ánh sáng và sức mạnh, để nhân loại có thể 
đáp  lại  ơn  gọi  cao  quý  của  mình.  Hội  Thánh 
cũng tin rằng : dưới gầm trời này, không có một  
danh nào khác đã được ban cho nhân loại để  
nhân loại  nhờ vào danh đó mà được cứu độ.
Cũng thế,  Hội  Thánh tin  rằng nơi  Đức Kitô  là 
Chúa và là Thầy của mình, Hội Thánh gặp được 
chìa khoá, trung tâm và cùng đích của toàn thể 
lịch sử nhân loại.
 
Hơn nữa, Hội Thánh còn quả quyết rằng : qua 
mọi cuộc đổi thay, nhiều điều vẫn tồn tại không 
thay đổi, bởi vì chúng có nền tảng cuối cùng nơi 
Đức Kitô, Đấng là một, hôm qua cũng như hôm 
nay, và như vậy mãi đến muôn đời.
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Xướng đáp 1 Cr 15,55-56.57 ; Ac 3,25

X Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? 
Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Tử thần 
có độc là vì tội lỗi. Nhưng
• tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng 
ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Đ Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai 
hết lòng tìm kiếm Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng con, xin 
cho lòng chúng con quay về với Chúa, để khi 
hằng tìm Chúa như việc quan hệ nhất trong đời, 
và lấy tình bác ái phục vụ anh em, chúng con 
hoàn  toàn  hiến  thân  phụng  thờ  Chúa.  Chúng 
con cầu xin...
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5. Tuần 2 
Tuần 2     

Chúa Nhật

Thứ Hai 

Thứ Ba     

Thứ Tư 

Thứ Năm     

THỨ SÁU 

THỨ BẢY     
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Chúa Nhật

Tuần này, sách Xuất Hành tiếp tục kể lại  cho  
chúng ta những điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa  
đã thực hiện vì yêu thương dân Người. Tất cả  
câu chuyện xoay quanh hai trục chủ yếu : khi  
đưa dân vượt qua Biển Đỏ, Thiên Chúa cho thấy  
Người là Đấng phù trợ dân Người đã chọn, và  
không ai chống lại được Người, rồi khi lập giao  
ước trên núi Xinai, Người gắn bó mật thiết với  
dân Người, hiến thánh họ để họ phục vụ Người,  
giao cho họ sứ mạng phụng thờ Người, ban cho  
họ mười điều răn nhằm chỉ cho họ cách sống 
đẹp lòng Người và nhờ đó mà luôn được hưởng  
nhờ ân huệ Người ban. Ngoài hai cao điểm trên  
đây,  các  bài  đọc  khác còn cho ta  thấy  Thiên  
Chúa là Đấng nuôi dưỡng dân Người, qua dấu 
lạ manna và nước vọt ra từ tảng đá. Trong một  
đoạn cuối, ta thấy ông Môsê phác thảo một cơ 
cấu  tổ  chức  đầu  tiên  để  cai  quản  dân  Chúa.
 
Xét về mặt Kinh Thánh và phụng vụ, các bài đọc  
tuần này quan trọng hơn các bài đọc tuần trước,  
vì nhờ đó ta thấy được ngày một rõ ràng hơn 
rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, tuyệt đối  
trung thành với lời  hứa, một niềm yêu thương  
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những kẻ Người đã tuyển chọn, nhưng đồng thời  
Người  đòi  hỏi  một  niềm tin  và  một  lòng  tuân  
phục tuyệt  đối.  Lần đầu tiên trong lịch sử tôn  
giáo,  mười  điều răn cho chúng ta  thấy rằng :  
lãnh vực thiêng liêng và lãnh vực luân lý chỉ là  
một. Đây là một cách nhìn mà các tôn giáo thời  
bấy giờ không hề biết đến, nhưng lại là nét đặc  
thù trong lời giảng dạy của các ngôn sứ cũng  
như trong giáo huấn của các bậc thánh hiền của 
dân Ítraen. Và dân được tuyển lựa, được thánh  
hiến đã bắt đầu có dáng vẻ một Hội Thánh đích  
thực gồm những người  không cùng một  dòng 
tộc cho bằng cùng một đức tin, một đòi hỏi phải  
nên thánh. Phải mất nhiều thế kỷ nữa, điều trên  
đây mới thành một thực tại trong cuộc sống, tuy  
nhiên, nền móng của công trình cứu độ đã được  
Thiên Chúa cứu độ thiết lập ngay từ bây giờ.

Bài đọc 1 Xh 13,17 – 14,9
Đường dẫn tới Đất Hứa qua Biển Đỏ

Chính Thiên Chúa dẫn đầu dân Chúa. Kẻ thù  
bại trận, có thể tìm lại được sức mạnh để đuổi  
theo và bắt kịp. Nhưng đã có Thiên Chúa hiện  
diện  :  Người  sẽ  ra  tay  bảo  vệ  dân  Người.
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Lời Chúa trong sách Xuất hành.

13, 17 Khi Pharaô thả cho dân đi, Thiên Chúa 
không dẫn họ theo ngả đường xuyên qua xứ 
Philitinh, dù đường đó gần hơn, vì Thiên Chúa 
nói: "Khi thấy phải chiến đấu, dân có thể hối hận 
mà quay về Aicập." 18 Vậy Thiên Chúa đưa dân 
đi vòng, qua ngả đường sa mạc Biển Sậy. Con 
cái Ítraen võ trang đầy đủ từ đất Aicập đi lên. 19 
Ông Môsê đem theo hài cốt ông Giuse, vì ông 
Giuse đã bắt con cái Ítraen thề khi ông nói: "Thế 
nào Thiên Chúa cũng sẽ thăm viếng anh em; 
bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi từ đây lên với 
anh em."
 
20 Họ nhổ trại rời Xúccốt tới đóng trại ở Êtham, 
ven sa mạc.
21 ĐỨC CHÚA đi đằng trước họ: ban ngày thì ở 
trong  cột  mây  để  dẫn  đường,  ban  đêm thì  ở 
trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả 
ban ngày lẫn ban đêm. 22 Ban ngày cột mây đi 
trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy.
 
14, 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: 2 "Ngươi 
hãy bảo con cái Ítraen quay lại đóng trại đối diện 
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với Pi Hakhirốt, giữa Míchđôn và biển, đối diện 
với Baan Xơphôn; các ngươi sẽ đóng trại ngay 
đằng trước đó, bên bờ biển. 3 Bấy giờ Pharaô 
sẽ nói  về con cái  Ítraen:  "Chúng đi  luẩn quẩn 
trong vùng, sa mạc nhốt chúng lại rồi. 4 Ta sẽ 
làm cho lòng Pharaô ra chai  đá và vua ấy sẽ 
đuổi theo dân. Nhưng Ta sẽ được vẻ vang hiển 
hách vì đã đánh bại Pharaô cùng toàn thể quân 
lực của vua ấy,  và người  Aicập sẽ biết  Ta là 
ĐỨC CHÚA."  Con cái  Ítraen đã làm như vậy.
 
5 Có tin báo cho vua Aicập là dân đã chạy trốn 
rồi.  Pharaô và bề tôi  liền thay lòng đổi dạ với 
dân. Chúng nói: "Ta đã làm gì vậy? Ta đã thả 
cho Ítraen đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ 
cho ta! " 6 Nhà vua cho thắng chiến xa và đem 
quân đi  theo. 7 Vua lấy sáu trăm chiến xa tốt 
nhất, và tất cả các chiến xa của Aicập, chiếc nào 
cũng có chiến binh. 
 
8 ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pharaô vua Aicập ra 
chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Ítraen, trong 
khi  con  cái  Ítraen  đi  ra,  giơ  tay  đắc  thắng.  9 
Quân Aicập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa 
của Pharaô,  kỵ binh và quân lực của vua ấy, 
đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ 
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biển, gần Pi Hakhirốt, đối diện với Baan Xơphôn. 

Xướng đáp Tv 113 (114), 1.2 ; Xh 13,21

X Thuở Ítraen ra khỏi Aicập, thuở nhà Giacóp rời 
bỏ ngoại bang, thì
• Giuđa trở thành nơi Chúa ngự, Ítraen nên 
lãnh địa của Người.
Đ Bấy giờ ĐỨC CHÚA đi đằng trước họ, trong 
một cột mây để dẫn đường. *

Bài đọc 2
Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 
còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô 
mà có

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.

Chúa đã tỏ vinh quang của Người ra trước mặt 
các chứng nhân của Người đã tuyển chọn, và 
chiếu  giãi  ánh  sáng  rực  rỡ  trên  thân  thể  của 
Người,  một  thân  thể  giống  như thân  thể  bao 
người khác, khiến dung mạo Người chẳng khác 
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chi mặt trời chói lọi, và áo Người ngang với màu 
trắng của tuyết.

Cuộc hiển dung này chủ yếu nhằm cất khỏi lòng 
các môn đệ cớ vấp phạm do thập giá gây nên, 
đồng thời  giữ cho các ông vững tin,  không bị 
giao động khi thấy Đức Kitô chịu nhục nhã trong 
cuộc thương khó tự nguyện của Người, vì các 
ông đã được mặc khải cho biết  sự cao cả ẩn 
tàng của mầu nhiệm thập giá.
 
Nhưng Thiên Chúa đã khôn ngoan dự liệu cho 
niềm hy vọng của Hội Thánh có nền tảng vững 
vàng : Người cho Hội Thánh biết toàn thân thể 
mầu nhiệm của Đức Kitô sẽ được biến đổi  ra 
sao. Người cũng dự liệu cho các chi thể tin chắc 
mình sẽ được thông phần vinh quang rực rỡ của 
Đầu là Đức Kitô.

Về điều ấy, Chúa Kitô cũng nói như vậy, khi đề 
cập đến cuộc giáng lâm vinh hiển của Người : 
Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi  như mặt  
trời  trong  Nước  của  Cha  họ.  Chính  điều  đó, 
thánh  Phaolô  tông  đồ  cũng  đã  làm chứng và 
nói : Tôi nghĩ rằng những đau khổ của chúng ta  
chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà  



MỤC LỤC

Thiên Chúa sẽ  mặc  khải  nơi  chúng ta,  và lời 
khác :  Thật vậy, anh em đã chết,  và sự sống  
mới của anh em đang được tiềm tàng với Đức  
Kitô, nguồn sống của anh em xuất hiện, anh em 
sẽ  được  xuất  hiện  với  Người  và  cùng  Người  
hưởng phúc vinh quang.
 
Tuy nhiên, phép lạ đó còn chứa đựng một giáo 
huấn khác giúp các tông đồ vững tin và đưa các 
ông  đến  chỗ  hiểu  biết  hoàn  toàn.
Quả vậy,  ông Môsê và ông Êlia,  tượng trưng 
cho Lề Luật và các ngôn sứ, đã hiện ra đàm đạo 
với Chúa. Như thế, vì có đến năm người hiện 
diện nên câu nói sau đây hoàn toàn ứng nghiệm 
: Lời nói nào có hai hay ba người làm chứng mới  
đứng vững.

Còn gì khác hơn, còn gì vững hơn lời dưới đây, 
khi cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đồng thanh công 
bố, và mọi điều các ngôn sứ đã loan báo từ xưa 
về lời ấy đều hợp với giáo huấn của Tin Mừng ?
 
Văn bản của Giao Ước này bảo đảm cho Giao 
Ước kia,  và Đấng xưa đã được loan báo qua 
các dấu chỉ nhiệm mầu như qua một tấm màn, 
nay đang được ánh vinh quang chiếu toả cho 



MỤC LỤC

thấy rõ ràng, bởi vì như thánh Gioan nói :  Lề 
Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê,  
còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô  
mà có. Nơi Người, lời hứa xưa qua các hình ảnh 
tiên báo nay được thực hiện đầy đủ ; tinh thần 
của các huấn lệnh do Luật xưa ban bố nay được 
kiện toàn, đồng thời sự hiện diện của Người cho 
thấy lời tiên tri là xác thực, và ân sủng của

 Người  ban  sức  thực  thi  các  lệnh  truyền.
Vậy, chớ gì nhờ việc rao giảng Tin Mừng, đức 
tin của mọi người được củng cố, và không còn 
ai xấu hổ về thập giá của Đức Kitô, thập giá đã 
đem lại ơn cứu chuộc cho thế gian.
 
Cho nên,  chớ gì  đừng ai  sợ phải  chịu khổ vì 
sống công chính, và cũng đừng ai nghi ngờ về 
phần thưởng Chúa hứa ban, vì có vất vả mới 
được nghỉ ngơi, có chết mới được sống. Người 
đã đón nhận mọi tật nguyền thuộc bản tính yếu 
hèn của chúng ta. Nếu chúng ta kiên trì  tuyên 
xưng  và  yêu  mến  Người,  chúng  ta  sẽ  chiến 
thắng như Người đã chiến thắng, sẽ nhận được 
những gì Người hứa ban.

Vậy, muốn có sức thi hành các lệnh truyền cũng 
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như chịu đựng các nghịch cảnh thì phải để cho 
lời Chúa Cha chúng ta vừa nghe, vang vọng mãi 
bên tai : Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng  
về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.

Xướng đáp Dt 12,24.25 ; Tv 94 (95), 8
X Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới 
là Đức Giêsu. Anh em phải coi chừng, chớ từ 
chối không nghe Đấng phán dạy.
• Quả  thật,  những  ai  từ  chối  không  nghe 
Đấng tuyên sấm ở dưới đất, thì không thoát khỏi 
hình phạt, huống hồ là chúng ta, làm sao chúng 
ta thoát được, nếu chúng ta quay lưng lại không 
chịu nghe Đấng tuyên sấm từ trời.

Đ Ngày hôm nay,  ước  gì  anh  em nghe tiếng 
Chúa ! Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng. 
*
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải  vâng 
nghe Con yêu dấu của Chúa ; xin lấy lời hằng 
sống mà nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ 
vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng 
để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc 
đời chúng con. Chúng con cầu xin...
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Thứ Hai Tuần II Chay
Bài đọc 1 Xh 14,10-31
Vượt qua Biển Đỏ

Được  viết  theo  văn  thể  anh  hùng  ca,  lại  trở  
thành phong phú vì đã được nghiền ngẫm qua 
bao thế hệ, câu chuyện vượt qua Biển Đỏ triển  
khai hình ảnh gió (hơi thở của Thiên Chúa) đẩy  
lùi nước, biến nước thành hai bức tường cứng  
chắc cho dân di qua ở giữa. Nhưng điều ta phải  
quan  tâm,  không  phải  là  các  yếu  tố  vật  chất  
nhưng  là  ý  nghĩa  của  câu  chuyện  :  Sau  khi  
khám phá ra  tình  thương và  quyền năng của  
Chúa mình, Ítraen đã tuyên xưng đức tin.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

10 Khi Pharaô tới gần, con cái Ítraen ngước mắt 
lên thì thấy người Aicập tiến đến sau lưng họ. 
Con cái Ítraen kinh hãi,  liền lớn tiếng kêu cầu 
ĐỨC  CHÚA.  11  Họ  nói  với  ông  Môsê:  "Bên 
Aicập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại 
đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm 
gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi 
Aicập? 12 Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng 
nói với ông bên Aicập sao? Chúng tôi đã bảo: 
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Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Aicập! Thà làm 
nô lệ Aicập còn hơn chết trong sa mạc! " 13 Ông 
Môsê nói với dân: "Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi 
anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay 
để cứu thoát anh em: những người Aicập anh 
em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại 
nữa. 14 ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. 
Anh em chỉ có việc ngồi yên."
 
15 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Có gì mà 
phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ítraen cứ nhổ 
trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên 
mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay 
giữa lòng biển, để con cái Ítraen đi vào. 17 Còn 
Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Aicập ra chai đá. 
Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ 
Ta  sẽ  được  vẻ  vang  hiển  hách  khi  đánh  bại 
Pharaô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ 
binh của vua ấy. 18 Người Aicập sẽ biết rằng 
chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang 
hiển hách vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa 
và kỵ binh của vua ấy."
 
19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng 
ngũ Ítraen, lại rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. 
Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, 20 
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chen  vào  giữa  hàng  ngũ  Aicập  và  hàng  ngũ 
Ítraen. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại 
sáng soi đêm tối,  khiến cho hai bên suốt đêm 
không xáp lại gần nhau được. 21 Ông Môsê giơ 
tay trên mặt biển, ĐỨC CHÚA cho một cơn gió 
đông thổi  mạnh suốt  đêm,  dồn biển lại,  khiến 
biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và 
con cái  Ítraen  đi  vào giữa lòng biển khô cạn, 
nước sừng sững như tường thành hai  bên tả 
hữu. 23 Quân Aicập đuổi theo; toàn thể chiến 
mã,  chiến  xa  và kỵ binh của Pharaô tiến vào 
giữa lòng biển, đằng sau dân Ítraen. 
 
24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC 
CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Aicập, Người gây 
rối  loạn trong hàng ngũ chúng.  25 Người  làm 
cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả 
mới di  chuyển nổi.  Quân Aicập bảo nhau: "Ta 
phải trốn bọn Ítraen, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu 
chống  lại  người  Aicập  để  giúp  họ."  26  ĐỨC 
CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy giơ tay trên mặt 
biển, nước sẽ ập xuống trên quân Aicập cùng 
với chiến xa và kỵ binh của chúng." 
 
27 Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, và biển ập 
lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Aicập đang 
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chạy trốn thì gặp nước biển, ĐỨC CHÚA xô ngã 
quân Aicập giữa lòng biển. 28 Nước ập xuống, 
vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân 
lực của Pharaô đã theo dân Ítraen đi vào lòng 
biển. Không một tên nào sống sót. 29 Còn con 
cái  Ítraen đã đi  giữa lòng biển khô cạn, nước 
sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 30 
Ngày  đó,  ĐỨC CHÚA đã  cứu  Ítraen  khỏi  tay 
quân  Aicập.  Ítraen  thấy  quân  Aicập phơi  thây 
trên bờ biển. 31 Ítraen thấy ĐỨC CHÚA đã ra 
tay hùng mạnh đánh quân Aicập. Toàn dân kính 
sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông 
Môsê, tôi trung của Người.

Xướng đáp Xh 15,1.2.3

X Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng : 
kỵ  binh  cùng  chiến  mã,  Người  xô  xuống  đại 
dương.
* Chúa là sức mạnh tôi,  là Đấng tôi ca ngợi : 
chính Người cứu độ tôi.
Đ Người là trang chiến binh, danh Người là Đức 
Chúa. *

Bài đọc 2
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Ông Môsê và Đức Kitô

Trích giáo huấn của thánh Gioan Kim Khẩu, 
giám mục.

Người  Dothái  đã  nhìn  thấy  các  phép  lạ.  Bạn 
cũng sẽ nhìn thấy những phép lạ còn vĩ đại và rõ 
ràng, hơn cả khi người Dothái ra khỏi Aicập. Bạn 
đã không nhìn thấy Pharaô cùng với quân lính 
của ông bị nhận chìm, nhưng đã nhìn thấy quỷ 
cùng với  võ khí  của nó bị  sóng vùi  dập.  Dân 
Dothái đi qua biển, còn bạn, bạn vượt qua sự 
chết.  Họ được cứu thoát khỏi tay quân Aicập, 
còn bạn, bạn được cứu thoát khỏi tay ma quỷ. 
Người Dothái thoát cảnh nô lệ dã man, còn bạn, 
bạn thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi thảm thương hơn 
nhiều.
 
Bạn có muốn dựa vào lý do khác để biết mình 
đã được tặng ban những ân huệ còn lớn lao hơn 
thế không ? Lúc bấy giờ, người Dothái  không 
thể chiêm ngắm gương mặt rạng ngời của ông 
Môsê,  vì  dù  sao ông cũng  chỉ  là  tôi  tớ  và  là 
người như họ. Còn bạn, bạn đã nhìn thấy dung 
mạo của Đức Kitô trong vinh quang của Người. 
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Thánh Phaolô kêu lên rằng :  Tất cả chúng ta,  
mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh  
quang của Chúa như một bức gương.
 
Lúc đó họ có Đức Kitô đi theo, nhưng ngày nay 
Người  còn theo chúng ta  sát  hơn nhiều.  Quả 
vậy,  hồi  ấy Chúa dùng sự chăm sóc của ông 
Môsê mà đi với họ. Bây giờ Chúa vừa dùng sự 
chăm  sóc  của  ông  Môsê,  vừa  dùng  sự  vâng 
phục của anh em mà theo sát anh em. Đối với 
họ, sau Aicập là hoang địa, còn đối với bạn, sau 
cuộc ra đi là trời. Với họ ông Môsê là vị chỉ huy, 
người lãnh đạo trổi vượt, còn ta, ta có một Môsê 
khác là chính Thiên Chúa làm vị  chỉ  huy, làm 
Đấng lãnh đạo.
 
Ông Môsê đó có đặc điểm nào ? Kinh Thánh nói 
:  Ông Môsê là  người  hiền  lành nhất  trên  đời. 
Chúng  ta  cũng  có  thể  quy  đặc  điểm  đó  cho 
Môsê  của  chúng  ta  mà  không  sợ  sai  lầm,  vì 
Người luôn có Thần Khí ở cùng, Thần Khí ngọt 
ngào tuyệt diệu và đồng bản tính tự thâm sâu. 
Hồi ấy ông Môsê giơ tay lên trời, kéo manna là 
bánh của thiên thần xuống, còn Môsê của chúng 
ta giơ tay lên trời, đem của ăn vĩnh cửu đến cho 
chúng ta. Ông Môsê ngày xưa đập vào tảng đá 
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làm cho nước chảy vọt ra, còn Môsê ngày nay 
đụng vào bàn ăn, đánh vào bàn của Thần Khí, 
làm cho suối Thần Khí vọt ra. Vì thế, bàn được 
đặt  giữa  cộng  đoàn  như  mạch  suối  cho  các 
đoàn chiên từ khắp nơi tuôn về, và được nước 
trong lành bồi dưỡng.
 
Vậy, vì mạch suối là như thế, nguồn sống là như 
vậy, và bàn tiệc chứa chan ân huệ đổ xuống trên 
chúng ta từ khắp nơi tuôn về, nên chúng ta hãy 
lấy lòng chân thành và lương tâm trong sạch mà  
tiến lại gần để được xót thương và lãnh ơn trợ  
giúp mỗi khi cần. Ân sủng và lòng thương đó là 
do Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Người 
là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Nhờ Người 
và với Người, vinh quang, danh dự và uy quyền 
thuộc về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Đấng 
ban sự sống,  bây  giờ  và mãi  mãi,  đến muôn 
thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Dt 11,24-25.26.27

X Nhờ đức tin, ông Môsê khi lớn lên đã từ chối 
không chịu cho người ta gọi là con của con gái 
vua Pharaô ;  ông thà chịu ngược đãi  với  dân 
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Thiên  Chúa  còn  hơn  được  hưởng  cái  sung 
sướng chóng qua do tội lỗi mang lại.
• Vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng 
mai sau,

Đ ông coi sự ô nhục của dân được Thiên Chúa 
xức dầu như của cải quý báu hơn các kho tàng 
Aicập. Cũng nhờ đức tin, ông rời bỏ Aicập. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân 
xác  để  chữa trị  tâm hồn,  xin  giúp  chúng  con 
hằng tránh xa tội lỗi và đáp ứng những đòi hỏi 
của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin...
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Thứ Ba Tuần II Chay
Bài đọc 1 Xh 16,1-18.35
Manna trong hoang địa

Manna  là  của  ăn  Thiên  Chúa  ban  cho  dân 
Người, là lương thực mỗi ngày theo kiểu nói Tin  
Mừng, hợp với nhu cầu của mỗi người, chỉ được  
đủ dùng trong một  ngày thôi,  mà không được  
giữ lại cho một ngày nào khác.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

16,1 Họ nhổ trại rời Êlim lên đường, và toàn thể 
cộng đồng con cái Ítraen tới sa mạc Xin, giữa 
Êlim và Xinai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai 
kể từ khi họ ra khỏi đất Aicập. 2 Trong sa mạc, 
toàn thể cộng đồng con cái Ítraen kêu trách ông 
Môsê và ông Aharon. 3 Con cái Ítraen nói với 
các ông: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC 
CHÚA trên đất Aicập, khi còn ngồi bên nồi thịt và 
ăn bánh thoả thuê.  Nhưng không,  các ông lại 
đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để 
bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! "
 
4 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Này, Ta sẽ 
làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi 
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ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, 
ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng 
như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta 
hay không. 5 Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần 
ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm 
mỗi ngày."
 
6 Ông Môsê và ông Aharon nói với toàn thể con 
cái Ítraen: "Chiều nay, anh em sẽ biết là chính 
ĐỨC CHÚA đã đưa anh em ra khỏi đất Aicập; 7 
vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của 
ĐỨC CHÚA, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những 
lời  anh  em  kêu  trách  Người.  Còn  chúng  tôi, 
chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi? " 
8 Ông Môsê nói: "ĐỨC CHÚA cho anh em chiều 
có thịt  để ăn,  và sáng có bánh để được thoả 
thuê, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những lời anh 
em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là 
gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, 
mà là kêu trách ĐỨC CHÚA."
 
9 Ông Môsê nói với ông Aharon: "Xin anh nói 
với toàn thể cộng đồng con cái Ítraen thế này: 
Anh em hãy lại gần thánh nhan ĐỨC CHÚA, vì 
Người  đã  nghe  thấy  những  lời  anh  em  kêu 
trách." 10 Trong khi ông Aharon nói với toàn thể 
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cộng đồng con cái Ítraen, họ quay mặt về phía 
sa  mạc,  và  kìa,  vinh  quang ĐỨC CHÚA xuất 
hiện trong đám mây. 11 ĐỨC CHÚA phán với 
ông Môsê: 12 "Ta đã nghe tiếng con cái Ítraen 
kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào 
buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban 
sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và 
các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của các ngươi." 
 
13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả 
trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh 
trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang 
địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ 
như sương muối  phủ mặt đất.  15 Khi  con cái 
Ítraen  thấy  thế,  họ  liền  hỏi  nhau:  "Man hu?  " 
Nghĩa là: "Cái gì đây? " Vì họ không biết đó là 
cái  gì.  Ông  Môsê  bảo  họ:  "Đó  là  bánh  ĐỨC 
CHÚA ban cho anh em làm của ăn! 
 
16 Đây là điều ĐỨC CHÚA đã truyền: Mỗi người 
hãy tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu mà 
lượm, mỗi  người một đấu,  tuỳ theo số người; 
mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng 
lều với mình."
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17 Con cái Ítraen đã làm như thế; họ lượm kẻ 
nhiều người ít.  18 Rồi họ lấy đấu đong: kẻ có 
nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu. 
Mỗi người đã lượm tuỳ theo sức mình ăn được 
bao nhiêu.

35 Con cái Ítraen đã ăn manna suốt bốn mươi 
năm, cho đến khi họ tới đất định cư; họ đã ăn 
manna cho đến khi tới ranh giới đất Canaan.  

Xướng đáp Kn 16,20 ; Ga 6,32

X  Chúa đã lấy lương thực nuôi thiên thần mà 
dưỡng nuôi dân Chúa, đó là bánh dọn sẵn Chúa 
không ngớt gửi xuống từ trời,
• bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thoả 
mãn được hết mọi sở thích.
Đ Đức Giêsu đã nói : Không phải ông Môsê đã 
cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng chính 
là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh 
đích thực*

Bài đọc 2
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Cuộc thương khó của toàn thể mầu nhiệm Đức 
Kitô

Trích  bài  diễn  giải  Thánh  vịnh  của  thánh 
Âutinh, giám mục.

Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe 
lời con. Lời này, mọi người chúng ta đều có thể 
nói.  Không  phải  tôi  nói,  mà  là  toàn  thể  mầu 
nhiệm  Đức  Kitô  nói.  Nhưng  lời  này  chủ  yếu 
được nói lên là nhân danh thân thể mầu nhiệm. 
Vì khi còn ở đời này, Người đã mang xác phàm 
của chúng ta mà cầu nguyện, và đã cầu nguyện 
cùng Chúa Cha, nhân danh thân thể mầu nhiệm, 
và khi Người cầu nguyện thì có những giọt máu 
từ toàn thân Người nhỏ xuống, như có lời chép 
trong Tin Mừng :  Đức Giêsu khẩn thiết cầu xin 
và  mồ  hôi  Người,  như  những  giọt  máu,  rơi  
xuống. Máu  từ  toàn  thân  chảy  ra  là  gì,  nếu 
không phải là cuộc thương khó của các vị tử đạo 
thuộc toàn thể Hội Thánh ?

 
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
Xin lắng nghe lời con ;
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Xin lưu tâm đến tiếng con khẩn cầu,
Mỗi khi con kêu lên cùng Chúa.
Ước chi lời con nguyện
Như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
Và tay con giơ lên,
Được chấp nhận như của lễ ban chiều.
 
Người  Kitô  hữu  nào  cũng  biết  rằng  điều  đó 
thường được hiểu  về  chính  Đức Kitô  là  Đầu. 
Quả vậy,  khi  ngày đã xế chiều,  Chúa hy sinh 
mạng sống trên thập giá, để rồi lấy lại ; Người 
không  miễn  cưỡng  chịu  mất  sự  sống  đâu  ! 
Nhưng chúng ta cũng đã có mặt tại đó, bởi vì cái 
gì treo trên cây gỗ của Người, nếu không phải là 
thân xác Người đã nhận từ loài người chúng ta ? 
Và làm sao Thiên Chúa Cha có thể ruồng rẫy và 
bỏ rơi Con Một, Đấng cùng với Người là Thiên 
Chúa duy nhất ? Khi đóng đinh bản tính yếu hèn 
của chúng ta vào thập giá, nơi mà theo thánh 
Phaolô, con người cũ của chúng ta đã cùng bị 
đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, thì bằng 
tiếng nói  của chính  con người  chúng ta,  Đức 
Kitô đã kêu lên :  Lạy Chúa con thờ, muôn lạy  
Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ Con sao ?
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Đó là lễ tế ban chiều, là cuộc thương khó của 
Chúa, là thập giá của Chúa, là lễ dâng tế vật 
sinh  ơn cứu độ,  lễ  toàn thiêu  đẹp lòng Thiên 
Chúa. Lễ tế ban chiều đó, Người đã biến thành 
của lễ ban mai trong cuộc phục sinh của Người. 
Lời nguyện tinh tuyền phát xuất tự đáy lòng tín 
hữu khác nào hương trầm bay lên từ bàn thánh. 
Không gì làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn hương 
thơm của Chúa Kitô, nên mọi tín hữu phải đượm 
nhuần và toả ra hương thơm đó.

Thánh Phaolô tông đồ đã nói : Con người cũ nơi  
chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với  
Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị  
đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ  
cho tội lỗi nữa.

Xướng đáp Gl 2,19-20

X Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập 
giá.
* Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi 
sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi.

Đ  Tôi đang sống trong niềm tin vào Con Thiên 
Chúa là Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi. 
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*

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; 
Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ 
sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin 
ban ơn phù trợ để chúng con thoát  mọi  hiểm 
nguy và đạt tới  nguồn ơn cứu độ. Chúng con 
cầu xin...
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Thứ Tư Tuần II Chay
Bài đọc 1 Xh 17,16
Nước phun ra từ tảng đá

Hai câu chuyện xảy ra nơi hoang địa cho thấy  
tình yêu của Thiên Chúa đối  với  dân Người  :  
Trước hết, dù dân thiếu lòng tin nên kêu ca, lầm 
bầm, Người vẫn ban nước uống là thứ không thể  
thiếu cho sự sống, rồi Người lại giải thoát dân  
khỏi bọn cướp quấy nhiễu. Câu chuyện cho ta  
thấy vai  trò trung gian của ông Môsê khi  ông  
đang dang tay cầu nguyện. Như thế, trong suốt  
dòng lịch  sử,  các  thánh  không ngừng chuyển  
cầu cho Hội Thánh

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

1 Toàn thể cộng đồng con cái Ítraen nhổ trại rời 
sa mạc Xin, đi  từ chặng này đến chặng khác, 
theo lệnh của ĐỨC CHÚA. Họ đã đóng trại  ở 
Rơphiđim,  nhưng  tại  đấy  không  có  nước  cho 
dân uống. 2 Dân gây sự với ông Môsê. Họ nói: 
"Cho chúng tôi nước uống đi! " Ông Môsê nói: 
"Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại 
thử thách ĐỨC CHÚA? " 3 Ở đó, dân khát nước 
nên  đã  kêu  trách  ông  Môsê  rằng:  "Ông  đưa 
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chúng tôi ra khỏi Aicập để làm gì? Có phải là để 
cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật 
của (chúng) tôi bị chết khát hay không? " 
 
4 Ông Môsê kêu lên  cùng ĐỨC CHÚA:  "Con 
phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút 
nữa là họ ném đá con! " 5 ĐỨC CHÚA phán với 
ông Môsê:  "Ngươi  hãy đi  lên phía  trước dân, 
đem theo một số kỳ mục Ítraen; cầm lấy cây gậy 
ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. 
6  Còn Ta,  Ta sẽ đứng ở đằng kia  trước mặt 
ngươi, trên tảng đá ở núi Khôrếp. Ngươi sẽ đập 
vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho 
dân uống." Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt 
các kỳ mục Ítraen. 7 Ông đặt tên cho nơi ấy là 
Maxa và Mơriva, nghĩa là thử thách và gây sự, 
vì con cái Ítraen đã gây sự và thử thách ĐỨC 
CHÚA mà rằng: "Có ĐỨC CHÚA ở giữa chúng 
ta hay không? "
 
8 Amalếch đến đánh Ítraen tại Rơphiđim. 9 Ông 
Môsê bảo ông Giôsuê:  "Anh hãy chọn một số 
người, và ngày mai ra đánh Amalếch. Còn tôi, 
tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của 
Thiên Chúa." 10 Ông Giôsuê làm như ông Môsê 
đã bảo: ông đã giao chiến với Amalếch, còn các 
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ông Môsê, Aharon và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 
Khi  nào  ông  Môsê giơ  tay  lên,  thì  dân  Ítraen 
thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalếch 
thắng  thế.  12  Nhưng  ông  Môsê  mỏi  tay,  nên 
người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn 
ông Aharon và ông Khua thì  đỡ tay ông,  mỗi 
người một bên.

Nhờ vậy, tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi, 
cho đến khi mặt trời lặn. 
 
13 Ông Giôsuê  đã  dùng lưỡi  gươm đánh bại 
Amalếch  và  dân  của  ông  ta.  14  ĐỨC  CHÚA 
phán với ông Môsê: "Hãy chép lại việc này vào 
sách  để  lưu  niệm  và  hãy  nói  vào  tai  Giôsuê 
rằng: Ta sẽ xoá hẳn tên tuổi Amalếch, khiến cho 
thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa." 15 Ông 
Môsê dựng một  bàn thờ và đặt  tên là:  "ĐỨC 
CHÚA, cờ trận của tôi." 16 Ông nói: "Bởi vì một 
bàn  tay  đã  giơ  lên  chống  lại  ngai  của  ĐỨC 
CHÚA, nên có chiến tranh giữa ĐỨC CHÚA và 
Amalếch từ đời nọ đến đời kia."

Xướng đáp Is 12,3.4 ; x. Ga 4,14



MỤC LỤC

X Anh em sẽ vui mừng múc tận nguồn nước của 
Đấng cứu độ.
• Anh em sẽ nói lên trong ngày đó : Hãy tạ 
ơn Chúa, cầu khẩn danh Người.

Đ Nước Thầy sẽ ban cho anh em sẽ trở thành 
nơi anh em một mạch nước chảy vọt mang lại 
sự muôn đời. *

Bài đọc 2
Nhờ  các  hình  bóng,  Ítraen  học  biết  kính  sợ 
Thiên Chúa và kiên tâm phụng sự Người

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nắn ra con người 
để họ được hưởng sự phong phú khôn lường 
của Người. Thiên Chúa đã chọn các tổ phụ để 
ban ơn cứu độ cho các ngài, Người gầy dựng 
một  dân  riêng  để  dạy  cho  kẻ  mê  muội  biết 
đường theo Chúa. Người đặt các ngôn sứ để 
tập  cho  con  người  đang  sống  trên  trần  gian 
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quen  mang  lấy  Thần  Khí  của  Người  và  hiệp 
thông với Thiên Chúa. 
 
Chính Người không cần gì cả, nhưng những ai 
cần  Người,  Người  cho  được  hiệp  thông  với 
mình. Đối với những ai sống đẹp lòng Người, thì 
Người là kiến trúc sư chỉ vẽ cho họ cách xây toà 
nhà  ơn  cứu  độ.  Ở  Aicập,  chính  Người  cho 
những kẻ chẳng thấy Người  được có của ăn. 
Trong  hoang  địa,  Người  ban  cho  những  kẻ 
bướng bỉnh một bộ luật rất thích hợp. Những ai 
được  vào  đất  hứa,  Người  ban  cho  một  gia 
nghiệp  xứng  đáng.  Những ai  trở  về  với  Cha, 
Người giết bê béo để ăn mừng và cho mặc áo 
đẹp  nhất.  Nói  tóm  lại,  bằng  nhiều  cách  khác 
nhau, Thiên Chúa sắp xếp cách hài hoà cho loài 
người được hưởng ơn cứu độ.
 
Chính vì thế, thánh Gioan nói trong sách Khải 
Huyền : Tiếng Chúa như tiếng nước lũ. Quả vậy, 
Thần Khí của Thiên Chúa như nước lũ, vì Chúa 
Cha thì phong phú và cao cả. Qua tất cả những 
điều đó, Ngôi Lời đã rộng rãi ban ơn trợ giúp cho 
những ai vâng phục Người, ban bố lề luật thích 
đáng  và  xứng  hợp  cho  mọi  hạng  người.
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Vì vậy, Thiên Chúa dùng luật ấn định cho dân 
làm Nhà Tạm, dựng Đền Thờ, tuyển chọn các 
thầy  Lêvi,  dâng  tế  phẩm  và  hiến  vật,  làm  lễ 
thanh tẩy và mọi việc tế tự khác. Riêng Người, 
Người chẳng cần chi  những thứ đó,  vì  Người 
luôn đầy đủ mọi sự, và nơi Người sẵn có mọi 
hương thơm êm dịu,  và mọi  áng hương ngọt 
ngào, ngay cả trước khi  có ông Môsê. Nhưng 
Người muốn dạy dỗ một dân dễ quay về với các 
ngẫu tượng. Người đưa ra nhiều lời hứa ban ân 
thưởng để dạy cho họ biết kiên tâm phụng sự 
Chúa ; dùng những cái phụ thuộc để kêu gọi họ 
đến  những  điều  chính  yếu,  nghĩa  là  lấy  hình 
bóng để đưa họ tới những điều chân thực, lấy 
cái tạm thời đưa tới điều vĩnh cửu, lấy cái thuộc 
xác phàm đưa tới cái thần thiêng, dùng những 
sự dưới đất đưa tới những sự trên trời, như lời 
Thiên  Chúa phán với  ông Môsê :  Ngươi  phải  
làm mọi sự theo mẫu những gì người thấy trên  
núi.
 
Quả  vậy,  trong  bốn  mươi  ngày,  ông  đã  học 
thuộc những lời Chúa dạy, những chữ Chúa ghi, 
những hình ảnh thiêng liêng cũng như hình bóng 
báo trước tương lai, như thánh Phaolô nói : Họ 
cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng  
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vẫn đi theo họ ; tảng đá đây chính là Đức Kitô.
Rồi sau khi nhắc lại những điều ghi trong Luật, 
thánh nhân thêm : Tất cả những sự việc này xảy 
ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại  
để răn dạy chúng ta là những người đang sống  
trong thời sau hết này.
 
Vậy, nhờ các hình bóng, họ học cho biết kính sợ 
Thiên Chúa và kiên tâm phụng sự Người. Như 
thế, Luật vừa là lời giáo huấn, vừa là lới tiên báo 
những điều sẽ xảy đến trong tương lai.

Xướng đáp Gl 3,24-25.23

X Lề Luật đã trở thành người giám thị dẫn chúng 
ta tới Đức Kitô để chúng ta được nên công chính 
nhờ đức tin.
• Nhưng  khi  thời  của  đức  tin  đã  đến,  thì 
chúng ta không còn ở dưới quyền của giám thị 
nữa.

Đ Khi chưa đến thời gian của đức tin, chúng ta 
bị lề luật giam hãm và canh giữ, chờ khi đức tin 
được mặc khải. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa 
luôn  hăng  say  thực  hành  những  điều  hay  lẽ 
phải,  xin  đừng  để  chúng  con  phải  thiếu  thốn 
trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới 
phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin...
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Thứ Năm Tuần II Chay
Bài đọc 1 Xh 18,13-27
Ông Môsê đặt các thẩm phán

Ông  Môsê  thiết  lập  hàng  kỳ  mục  trong  dân.  
Những người này, trải qua lịch sử thánh, không 
phải  lúc  nào  cũng  đóng  một  vai  trò  tích  cực,  
ngược  lại,  thứ  tôn  giáo  do  họ  chủ  trương  có  
nhiều mặt bất toàn. Dầu vậy các tác giả Sách  
Thánh  không  ngần  ngại  xem  họ  như  những  
người có Thần Khí Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

13 Hôm sau, ông Môsê ngồi xử kiện cho dân. 
Dân đứng bên ông Môsê từ sáng đến chiều. 14 
Nhạc phụ của ông Môsê thấy tất  cả những gì 
ông đã làm cho dân thì nói: "Anh đang làm gì 
cho dân vậy? Tại sao chỉ có một mình anh ngồi 
xử,  trong  khi  cả  dân đứng chầu chực anh từ 
sáng đến chiều? " 15 Ông Môsê nói với nhạc 
phụ: "Ấy là vì dân đến với con để thỉnh ý Thiên 
Chúa. 16 Khi họ có việc gì, họ đến với con; con 
phân xử cho đôi bên và cho biết những thánh 
chỉ và lề luật của Thiên Chúa." 
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17 Nhạc phụ ông Môsê nói với ông: "Anh làm 
như thế không tốt đâu! 18 Chắc chắn anh sẽ kiệt 
sức, và cả dân đang ở đây với anh cũng vậy; vì 
công việc quá nặng đối với anh, anh không thể 
làm nổi một mình. 19 Bây giờ anh hãy nghe lời 
tôi khuyên; cầu chúc Thiên Chúa ở với anh! Còn 
anh, anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan 
Thiên  Chúa:  chính  anh  sẽ  trình  các  việc  lên 
Thiên Chúa, 20 sẽ dạy cho họ các thánh chỉ, các 
lề luật, và cho họ biết đường lối phải đi và cách 
phải xử sự. 
 
21 Rồi anh hãy xem trong toàn dân những ai là 
người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin 
cậy, không ham của bất chính, thì  đặt họ làm 
người  chỉ  huy:  điều  khiển  một  ngàn  hay  một 
trăm,  năm  mươi  hay  mười  người.  22  Họ  sẽ 
thường trực xử kiện cho dân; việc nào lớn thì họ 
trình lên anh, còn việc nào nhỏ thì chính họ xử 
lấy: hãy làm như vậy để nhẹ gánh cho anh. Họ 
phải gánh việc đỡ anh. 23 Nếu anh làm điều đó, 
thì Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh, anh sẽ có 
thể đứng vững, và hơn nữa cả đám dân này có 
thể về nhà bình an."
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24 Ông Môsê nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả 
những điều ông ấy nói. 25 Ông Môsê chọn trong 
toàn dân Ítraen những người có tài  và đặt họ 
làm đầu dân, điều khiển một ngàn hay một trăm, 
năm mươi hay mười người. 26 Họ thường trực 
xử kiện cho dân: việc khó thì họ trình lên ông 
Môsê, mọi việc nhỏ thì chính họ xử lấy. 27 Rồi 
ông Môsê tiễn chân nhạc phụ, và ông này trở về 
xứ mình.

Xướng đáp Ds 11,25; Xh 18,25

X ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói 
chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần thần 
khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị 
kỳ mục.
• Khi  thần khí  đậu xuống trên các ông,  thì 
các  ông  bắt  đầu  phát  ngôn,  nhưng  việc  đó 
không tái diễn nữa.

Đ Ông Môsê chọn trong toàn dân Ítraen những 
người có tài và đặt họ làm đầu dân. *

Bài đọc 2
Lòng kính sợ đích thật đối với Thiên Chúa
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Trích khảo luận của thánh Hilariô, giám mục, 
về thánh vịnh.

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở  
theo đường lối của Người. Chúng ta nên lưu ý là 
mỗi lần nói về lòng kính sợ Chúa, Kinh Thánh 
không bao giờ trình bày riêng rẽ, như thể một 
mình nó đã đủ kiện toàn đức tin của chúng ta, 
nhưng luôn có những yếu tố tiềm ẩn hay phụ 
thuộc,  giúp  ta  hiểu  thế  nào  là  kính  sợ  Thiên 
Chúa,  và  thế  nào  mới  hoàn  hảo,  như  vua 
Salômôn  cho  chúng  ta  biết  trong  sách  Châm 
Ngôn :  Nếu con cầu xin trí thông minh, và van  
nài ơn hiểu biết, nếu con tìm sự khôn ngoan như  
tìm bạc, và lùng kiếm như kho tàng, thì lúc đó  
con  sẽ  hiểu  thế  nào  là  kính  sợ  Đức  Chúa.
Quả vậy, chúng ta thấy phải qua bao nhiêu giai 
đoạn mới đạt tới lòng kính sợ Thiên Chúa.
 
Trước hết, phải cầu xin cho được trí thông minh, 
phải  đọc  đủ  thứ  sách  cho  hiểu,  và  truy  tầm 
nghiên cứu về đức khôn ngoan, bạn mới biết thế 
nào là  lòng kính  sợ Thiên Chúa.  Nhưng theo 
cảm nghĩ  chung,  người  đời  đâu  có  hiểu  lòng 
kính sợ Chúa theo nghĩa đó.
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Sợ là run rẫy do con người yếu đuối kinh khiếp, 
ví phải chịu những điều mình chẳng muốn xảy ra 
cho mình. Người ta thấy sợ hãi và xao xuyến, 
khi ý thức mình có tội, khi đứng trước quyền lợi 
của  người  mạnh  thế  hơn,  hoặc  khi  có  người 
khoẻ  hơn  xông  đánh,  khi  thấy  nguy  cơ  mắc 
bệnh, khi gặp ác thú xông tới, hay khi phải chịu 
bất cứ sự dự nào.
 
Sự sợ hãi này, không cần phải ai dạy, nó tự phát 
do bán tính yếu đuối  của chúng ta.  Chúng ta 
cũng chẳng cần phải học cho biết sợ những gì, 
vì chính những điều đáng sợ ấy đã gieo sợ hãi 
vào lòng chúng ta.

Tuy nhiên, về lòng kính sợ Thiên Chúa, thì có lời 
chép:  Các con ơi hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy  
cho biết  đường kính sợ Chúa. Như thế, muốn 
biết kính sợ Thiên Chúa thì phải học, và đã có 
Thiên Chúa dạy cho.  Kính sợ chủ yếu không 
phải  là kinh hãi,  mà hệ tại  học hỏi.  Nó không 
phát xuất từ bản tính hay run sợ, nhưng từ việc 
tuân giữ các lệnh truyền,  sống cuộc đời  trong 
trắng và nhận biết chân lý.
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Đối với chúng ta, kính sợ Thiên Chúa hoàn toàn 
nằm trong yêu mến, và khi mến Chúa đến mức 
trọn hảo thì sợ hãi tiêu tan. Yêu mến Chúa thì 
phải  vâng nghe lời  Người dạy,  tuân theo lệnh 
Người truyền, và tin vào lời Người hứa. Vậy ta 
hãy nghe Kinh Thánh nói:  Giờ đây hỡi  Ítraen,  
nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, có đòi  
hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc kính thờ  
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi  
đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người  
hết  lòng  hế  dạ,  giữ  các  mệnh  lệnh  của  Đức  
Chúa, và các thánh chỉ của Người, để anh em 
được hạnh phúc ?
 
Đường  của  Thiên  Chúa  thì  nhiều,  dù  chính 
Người là đường, Nhưng khi Chúa nói về mình 
thì Người tự xưng là Đường và cho thấy lý do tại 
sao  Người  xưng  mình  là  đường.  Người  nói: 
Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua  
Thầy. Vậy phải hỏi nhiều đường và đi trên nhiều 
lối, để trong những con đường đã đi, chúng ta 
tìm được đường nào là đừng tốt duy nhất, nghĩa 
là nhờ giáo huấn của nhiều người mà tìm ra con 
ngường duy nhất đưa tới sự sống đời đời. Quả 
vậy, có những con đường trong Lề Luật, đường 
trong các Ngôn Sứ, đường trong các Tin Mừng, 
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đường nơi các Tông Đồ, đường cả trong những 
việc khác nhau mà Luật truyền phải làm nữa. Ai 
bước đi trên những con đường ấy, vì lòng kính 
sợ Thiên Chúa, mới là người hạnh phúc.

Xướng đáp
 
X  Những  ai  kính  sợ  ĐỨC  CHÚA  thì  không 
ngang bướng bất tuân lời Người dạy.
• và những ai kính mến Người thì giữ vững 
đường lối của Người.
Đ  Đời  nọ  tới  đời  kia  Chúa  hằng  thương  xót 
những ai kính sợ Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh 
khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh 
tuyền.  Xin  làm cho  chúng  con  hướng trọn  về 
Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng 
con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích 
cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU TUẦN II CHAY
Bài đọc 1 Xh 19,1-19; 20,18-21
Cuộc thần hiện trên núi Xinai

Khi  kể lại  câu chuyện giao ước,  tác  giả  dùng  
hình ảnh lớn lao lạ thường của một cơn giông  
trên miền núi, mục đích là cho ta thấy hành vi ký  
giao ước trang trọng đến mức nào : Đối với dân  
Người đã chọn lựa, Thiên Chúa đã trở nên gần  
gũi, Người biến họ thành dân thánh, dân tư tế.  
Và vì việc chọn lựa dân Ítraen mang tính quyết  
định, nên mỗi khi dân lãng quên thì bao nhiêu  
nỗi bất hạnh xảy đến nhắc cho họ nhớ rằng định  
mệnh của họ thật là đặc biệt. Đó cũng là định  
mệnh của Hội Thánh được lửa Thần Khí nung  
nấu.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

19, 1 Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Aicập, 
chính ngày đó con cái Ítraen tới sa mạc Xinai. 2 
Họ đã nhổ trại rời Rơphiđim tới sa mạc Xinai, và 
dựng trại trong sa mạc. Ítraen đóng trại ở đó, đối 
diện với núi.

Thiên Chúa hứa ban giao ước
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3 Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, 
ĐỨC CHÚA gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với 
nhà Giacóp, sẽ thông báo cho con cái Ítraen thế 
này: 4 Các ngươi thấy Ta đã xử với Aicập thế 
nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim 
bằng, mà đem đến với Ta. 5 Vậy giờ đây, nếu 
các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao 
ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ 
là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là 
của Ta.  6 Ta sẽ coi  các ngươi  là  một  vương 
quốc  tư  tế,  một  dân  thánh.  Đó  là  những  lời 
ngươi sẽ nói với con cái Ítraen." 7 Ông Môsê về 
triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ 
biết tất cả những lời ĐỨC CHÚA đã truyền cho 
ông. 8 Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều ĐỨC 
CHÚA phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông 
Môsê thưa lại  với  ĐỨC CHÚA những lời  dân 
nói.
 
9 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Này Ta sẽ 
đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta 
nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào 
ngươi luôn mãi."  Ông Môsê thưa lại  với ĐỨC 
CHÚA  những  lời  dân  nói.
10 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy đến 
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với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải 
giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, 
11 và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia 
ĐỨC CHÚA sẽ ngự xuống trên núi Xinai trước 
mắt toàn dân. 12 Ngươi sẽ định rõ cho dân một 
giới  hạn chung quanh núi và bảo họ: Anh em 
phải coi chừng không được lên núi và chạm đến 
chân  núi.  Ai  chạm  đến  núi  thì  sẽ  bị  giết.  13 
Không bàn tay nào được chạm đến người đó; nó 
sẽ bị ném đá cho chết hoặc bị bắn bằng cung 
tên,  dù  là  thú  vật  hay  là  người,  nó  sẽ  không 
được  sống.  Khi  tù  và  rúc,  dân  sẽ  lên  núi."
 
14 Ông Môsê từ trên núi xuống với dân và bảo 
họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế; họ giặt quần áo. 
15 Ông Môsê bảo dân: "Trong ba ngày, anh em 
phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng gần gũi đàn bà."
16  Đến  ngày  thứ  ba,  ngay  từ  sáng,  có  sấm 
chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và 
thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. 17 
Ông Môsê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón 
Thiên Chúa; họ đứng dưới chân núi. 18 Cả núi 
Xinai nghi ngút khói, vì ĐỨC CHÚA ngự trong 
đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa 
và cả núi rung chuyển mạnh. 19 Tiếng tù và mỗi 
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lúc  một  tăng lên rất  mạnh.  Ông Môsê nói,  và 
Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm.
 
20, 18 Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi 
thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi 
run rẩy và đứng xa xa. 19 Họ nói với ông Môsê: 
"Xin chính ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới 
dám nghe; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với 
chúng  tôi,  kẻo  chúng  tôi  chết  mất!  "  20  Ông 
Môsê bảo dân: "Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến 
là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn 
luôn  kính  sợ  Người,  ngõ  hầu  anh  em  đừng 
phạm tội." 21 Dân đứng xa xa, còn ông Môsê thì 
tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang 
ngự.

Xướng đáp Xh 19,5.6; x. 1Pr 2,9
X Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ 
giao  ước  của  Ta,  thì  giữa  hết  mọi  dân,  các 
ngươi sẽ là sở hữu của riêng Ta.
• Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư 
tế, một dân thánh dành riêng cho Ta.
Đ Phần anh em, anh em là giống nòi được tuyển 
chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, 
dân riêng của Thiên Chúa, (đúng như lời Người 
đã dạy). *
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Bài đọc 2
Giao Ước của Thiên Chúa

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Trong sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nói với dân : 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã lập một  
giao ước với anh em tại núi Khorép. ĐỨC CHÚA 
đã lập giao ước này không phải với cha ông anh  
em, mà là với anh em.

Tại sao Người đã không lập giao ước với cha 
ông ?  Vì  Luật  không  được  đặt  ra  cho những  
người công chính. Mà cha ông có sức mạnh của 
Mười Điều Răn ghi trong lòng và trong tâm hồn 
các  ngài  :  các  ngài  là  những người  yêu mến 
Thiên  Chúa,  Đấng  dựng  nên  các  ngài,  và  là 
những người kiêng giữ không làm điều bất công 
với  anh em đồng loại.  Vì  thế  không cần phải 
dùng Kinh Thánh mà khuyên bảo các ngài,  vì 
nơi  bản thân các ngài  đã có sẵn lề luật  công 
chính.
 
Nhưng bên Aicập, lối sống công chính này đã bị 
xao lãng, và lòng yêu mến Chúa đã bị dập tắt, 
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nên Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu đối với loài 
người,  đã  phải  lên  tiếng  để  tỏ  mình  ra.
Và Chúa đã dùng sức mạnh đưa dân ra  khỏi 
Aicập, để con người lại đi theo Chúa và kiếm tìm 
Người. Khi phán dạy, người đã làm cho những 
kẻ  nghe  phải  kinh  khiếp,  để  dân  không  dám 
khinh thường Đấng đã dựng nên họ.

Người đã nuôi họ bằng manna, để họ nhận lãnh 
của  ăn  thiêng  liêng,  như  ông  Môsê  nói  trong 
sách Đệ Nhị  Luật  :  Người đã cho anh em ăn 
manna là của ăn cha ông anh em chưa từng  
biết,  ngõ hầu làm cho anh em nhận biết  rằng  
người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng còn  
nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
 
Người  vừa  truyền  phải  yêu  mến  Thiên  Chúa, 
vừa dạy  phải  giữ  đức  công  bình  với  anh  em 
đồng loại,  để con người không bất công cũng 
chẳng bất xứng với Thiên Chúa. Như thếm khi 
ban Mười Điều Răn, Thiên Chúa đưa nhân loại 
vào vòng nghĩa thiết với mình và sống hoà thuận 
với anh em đồng loại. Những điều đó sinh ích 
cho chính con người, còn Thiên Chúa thì không 
cần gì nơi con người hết.
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Những  điều  ấy  làm  cho  con  người  được  vẻ 
vang, vì đem lại cho họ cái họ còn thiếu, đó là 
tình nghĩa thiết Thiên Chúa dành cho họ. Nhưng 
những  điều  ấy  chẳng  mang  lại  gì  cho  Thiên 
Chúa, vì  Thiên chúa không cần lòng yêu mến 
của con người.
 
Con  người  cần  được  hưởng  vinh  quang  của 
Thiên Chúa. Vinh quang này, họ không thể nào 
đón nhận được, nếu không tỏ lòng cung kính tôn 
thờ Chúa. Và vì thế, ông Môsê nói với họ : Anh 
em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh  
em  được  sống,  nghĩa  là  hãy  yêu  mến  ĐỨC 
CHÚA,  Thiên  Chúa  của  anh  em,  nghe  tiếng 
Người, và gắn bó với Người, vì như thế anh em  
sẽ được sống và sống lâu dài.
 
Để  chuẩn  bị  cho  con  người  đón  nhận  sự 
sốngđó, Thiên Chúa đã đích thân công bố từng 
điều  trong  Mười  Điều  Răn  cho  hết  thảy  mọi 
người. Vì thế, những lời đó vẫn còn tồn tại nơi 
chúng ta, lại  được khai triển và kiện toàn chứ 
không bị bãi bỏ, khi Ngôi Lời đến mặc lấy xác 
phàm.
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Còn về những lệnh truyền của thời nô lệ, Thiên 
Chúa đã ban cho dân trong từng giai đoạn như 
để thích nghi với việc giáo dục họ, như chính 
ông  Môsê  đã  nói  :  Thời  đó,  ĐỨC  CHÚA  đã 
truyền  cho  tôi  dạy  anh  em  các  thánh  chỉ  và  
quyết định.
 
Chính vì thế, các mệnh lệnh Người đã ban trong 
thời nô lệ, như có một giá trị tượng trưng, thì nay 
Người bãi bỏ và thay thế bằng giao ước đem lại 
tự do.  Còn các lệnh truyền tự nhiên,  hợp với 
những  con  người  tự  do,  và  chung  cho  mọi 
người. Chúa đã khai triển và kiện toàn, khi rộng 
ban cho hết thảy ơn được làm nghĩa tử mà nhận 
biết Thiên Chúa là Cha, được yêu mến Người 
hết  lòng,  và thẳng bước đi  theo Ngôi  Lời  của 
Người.

Xướng đáp

X  Ông Môsê, tôi tớ của Chúa, đã nhịn ăn bốn 
mươi đêm ngày
• hầu chuẩn bị đón nhận lề luật của Chúa.
Đ  Ông Môsê lên núi  Xinai để diện kiến Chúa, 
ông đã ở lại đó bốn mươi đêm ngày. *
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con 
biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay 
thánh này, để tâm hồn được trở nên trong sạch 
và  đổi  mới  mà  đón  mừng  đại  lễ  Vượt  Qua. 
Chúng con cầu xin...
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THỨ BẢY TUẦN II CHAY
Bài đọc 1 Xh 20,1-17
Mười điều răn

Cho tới khi tám mối phúc Tin Mừng được công  
bố, nền tảng của luật Giao Ước chính là mười  
điều răn tức là lời của Thiên Chúa. Phải nhiều  
thế hệ ngôn sứ nữa mới hiểu được ý nghĩa sâu  
xa của các điều răn. Đối với Thiên Chúa, điều  
quan trọng không phải là các nghi thức của một  
nền tế tự cho dầu rất thánh, lại càng không phải  
là những điều cấm kỵ giản đơn của một lòng tin  
mới khởi đầu, nhưng trên hết mọi sự, đó là sự 
thánh thiện vẹn toàn của đời sống thiêng liêng  
và luân lý nhằm đáp lại lời mời gọi của tình yêu 
duy nhất, của Thiên Chúa tình yêu.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

1 Thiên Chúa phán tất  cả những lời  sau đây:
2 "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã 
đưa ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi cảnh nô lệ.
3  Ngươi  không  được  có  thần  nào  khác  đối 
nghịch với Ta.

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ 
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vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, 
hoặc ở trong nước phía dưới  mặt đất,  để mà 
thờ.
 
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ 
đó  mà  phụng  thờ:  vì  Ta,  ĐỨC  CHÚA,  Thiên 
Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối 
với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba 
bốn đời vì tội lỗi của cha ông. 6 Còn với những 
ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì 
Ta  trọn  niềm  nhân  nghĩa  đến  ngàn  đời.
7 Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì 
ĐỨC  CHÚA  không  dung  tha  kẻ  dùng  danh 
Người một cách bất xứng.

8 Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày 
thánh. 9 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và 
làm mọi công việc của ngươi. 
 
10 Còn ngày thứ bảy là ngày sabát kính ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi 
không được làm công việc nào, cả ngươi cũng 
như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và 
ngoại kiều ở trong thành của ngươi. 11 Vì trong 
sáu  ngày,  ĐỨC CHÚA đã  dựng nên  trời  đất, 
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biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người 
đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA đã 
chúc  phúc  cho  ngày  sabát  và  coi  đó  là  ngày 
thánh.

12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống 
lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
ngươi, ban cho ngươi.
13 Ngươi không được giết người.
14 Ngươi không được ngoại tình.
15 Ngươi không được trộm cắp.
16 Ngươi không được làm chứng gian hại 
người.

17 Ngươi không được ham muốn nhà người ta, 
ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ 
nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của 
người ta."

Xướng đáp Tv 18 (19),8.9 ; Rm 13,8
X Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho 
tâm hồn ; thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho 
người dại nên khôn.
• Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho 
đôi mắt rạng ngời.
Đ Ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. *
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Bài đọc 2
Chúng ta hãy gắn bó với Thiên Chúa duy nhất 
chân thật và tốt lành

Trích khảo luận Xa tránh thế gian của thánh 
Amrôxiô, giám mục

Lòng người ở đâu, kho tàng ở đó. Thiên Chúa 
không quen từ chối ban điều tốt lành cho những 
kẻ cầu xin.

Vậy, vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành và đặc biệt 
tốt  lành với  những ai  tin  cậy  vào Người,  nên 
chúng ta hãy gắn bó với Người, hãy đem tất cả 
tâm hồn, trái tim và sức lực của mình mà sống 
với  Người,  hầu  được  ở  trong  ánh  sáng  của 
Người,  được  chiêm  ngưỡng  vinh  quang  của 
Người,  và  được  hưởng  niềm  hoan  lạc  thiên 
quốc. Người là sự thiện : chúng ta hãy hướng 
lòng trí về Người, hãy ở trong Người, sống trong 
Người, bám chặt vào Người. 
 
Người là sự thiện vượt trên mọi hiểu biết và suy 
nghĩ,  một  sự  thiện  luôn  tràn  đầy  bình  an  và 
thanh thản,  một sự bình an vượt trên mọi hiểu  
biết và cảm giác.
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Người là sự thiện thấu nhập vạn vật, và tất cả 
chúng ta đều sống trong sự thiện đó, tuỳ thuộc 
vào sự thiện đó ; chẳng có gì vượt trên sự thiện 
đó được, vì sự thiện đó siêu phàm. Chẳng ai tốt  
lành, trừ một mình Thiên Chúa. Điều gì tốt lành 
là của Chúa, điều gì của Chúa cũng tốt lành. Vì 
vậy mới nói :  Khi Chúa mở tay, là vạn vật thoả 
thuê ơn phước. Quả vậy, Thiên Chúa là Đấng tốt 
lành đã ban cho chúng ta mọi sự tốt lành, không 
có chút gì là xấu.
 
Những ơn lành này, Kinh Thánh đã hứa cho các 
tín  hữu  như  có  lời  chép  :  Các  ngươi  sẽ  ăn 
những của tốt lành trong xứ.

Chúng ta cùng chết với Đức Kitô ; chúng ta luôn 
mang nơi thân mình sự chết của Đức Kitô, để sự  
sống của Đức Kitô cũng được biểu lộ nơi thân  
mình  chúng  ta. Chúng  ta  sống,  nhưng  không 
còn phải là chúng ta, mà là Đức Kitô sống trong 
chúng ta, một đời sống trong trắng, thanh tịnh, 
đơn sơ, và đủ mọi nhân đức. Chúng ta đã sống 
lại với Đức Kitô, nên hãy sống trong Người, hãy 
tiến lên trong Người, để ở dưới đất này con rắn 
không thể cắn vào gót chân chúng ta được nữa.
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Chúng ta hãy trốn khỏi nơi này. Tinh thần bạn có 
thể trốn xa, dù thân xác bạn bị cầm giữ. Bạn có 
thể vừa ở đây vừa ở trước mặt Thiên Chúa, nếu 
linh hồn bạn vẫn gắn bó cùng Người, nếu trong 
tâm tưởng, bạn vẫn tiến bước sau Người, nếu 
nhờ đức tin, chứ không cần mắt thấy, bạn vẫn đi 
theo Người, và nếu bạn cứ ẩn thân nơi Người. 
Người quả là nơi nương náu, là sức mạnh như 
vua  Đavít  nói  :  Con ẩn  náu  nơi  Ngài  và  con 
không thất vọng.
 
Vậy, vì Thiên Chúa là nơi nương ẩn, mà Thiên 
Chúa ngự trên trời, trên các tầng trời, nên phải 
trốn khỏi đây mà tới đó là nơi được an bình nghỉ 
ngơi, không phải lao nhọc, nơi ăn tiệc mừng đại 
lễ sabát, như ông Môsê đã nói :  Trong những 
năm sabát hưu canh, các ngươi vẫn có của ăn. 
Được  nghỉ  ngơi  trong  Thiên  Chúa  và  được 
ngắm nhìn phúc lạc của Người, đó chính là một 
bữa tiệc đầy hoan lạc thảnh thơi. Như nai rừng, 
chúng ta hãy chạy trốn tìm về các nguồn nước. 
Vua Đavít khao khát gì, linh hồn chúng ta cũng 
hãy khao khát nấy. Suối đó là suối nào ? Bạn 
hãy nghe người nói :  Ngài quả là nguồn sống. 
Chớ gì linh hồn tôi nói với suối này : Bao giờ con 
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được đến vào bệ kiến Tôn Nhan ? Quả vậy, suối 
đây là Thiên Chúa.

Xướng đáp Tv 18 (19),8.9 ; Rm 13,8

X Ngươi phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa 
của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn 
ngươi.
* Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ 
nhất.
Đ Nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, có 
đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải 
kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đi 
theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng 
thờ Người hết lòng? *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban các bí tích làm linh dược 
chữa trị tâm hồn chúng con, để ngay khi còn ở 
dưới thế, chúng con được hưởng phúc lộc trên 
trời.  Xin hướng dẫn chúng con trong cuộc đời 
hiện tại, và đưa về nơi Chúa ngự rạng ngời ánh 
vinh quang. Chúng con cầu xin...
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6 TUẦN 3 MC
TUẦN 3 MC

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ 

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY
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Những bài đọc 1 của tuần này trích trong sách 
Xuất Hành mới thực sự là những bản văn luật  
pháp, xen vào giữa là một vài câu chuyện. Ta dễ  
có khuynh hướng xem đây là phần ít quan trọng  
hơn, vì trong bối cảnh của Tân Ước thì phần lớn  
các luật lệ này xem ra không còn giá trị nữa.
 
Thật ra, các đoạn văn ta sẽ đọ tuần này cho ta  
thấy những nẻo đường Thiên Chúa đã vạch ra  
cho dân Người, nhằm chuẩn bị ta đón nhận Lời  
mặc khải là chính con của Người. Đây là cuộc  
hành trình mà một cách nào đó cứ phải luôn bắt  
đầu lại bao lâu ta chưa đạt tới tầm vóc viên mãn  
của Chúa Kitô. Hơn thế nữa, Lề Luật còn là cái  
khung giúp cho ta hiểu giáo huấn của các ngôn  
sứ và các bậc thánh hiền ; Lề Luật giúp ta hiểu ý  
nghĩa sâu xa các lời giáo huấn đó với điều kiện  
ta biết đắt các quy định luật pháp này vào trong  
những giai đoạn cụ thể của lịch sử dân Ítraen.  
Chỉ có thế chúng ta mới không hiểu sai nghĩa,  
như thể Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn lề luật  
cùng một lúc.
 
Có bốn bài đọc liên hệ đến Lề Luật, trong đó hai  
bài trích từ luật Giao Ước, hai bài khác được viết  
sau thời lưu đày ở Babylon đề cập đến việc xây  
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dựng Nhà Tạm.  Ba bài  còn lại  là  những mẩu  
chuyện  chung  quanh  việc  ký  kết  Giao  Ước,  
chuyện dân Ítraen bất trung khi thờ con bò vàng,  
cuối  cùng là những mối  tương quan giữa ông  
Mosê với Thiên Chúa Những câu chuyện đó cho 
ta thấy lòng dạ con người yếu đuối làm sao khi  
đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi, nhưng cũng cho  
ta thấy những mối dây tương quan phong phú 
giữa Thiên Chúa và các bạn hữu Người, đồng  
thời cho ta thấy các bạn hữu Chúa thế giá làm 
sao khi các ngài đứng ra chuyển cầu để Thiên  
Chúa ban ơn cứu độ.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Xh 22,19-23,9
Phải sống công chính

Từ  những  nguồn  gốc  xa  xưa  nhất,  các  điều  
khoản  làm  thành  luật  Giao  Ước  cho  ta  thấy  
Thiên Chúa quan tâm thế nào để làm cho dân  
Người thành một cộng đoàn anh em, sống tình  
bác ái  chân thực.  Tuy các lề  luật  đó đã hàm 
chứa những giá trị của Tin Mừng, nhưng lịch sử 
cho thấy rằng Ítraen đã không luôn sống theo 
luật đó.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

22, 19 Kẻ tế thần khác ngoài ĐỨC CHÚA, sẽ bị 
ĐỨC CHÚA loại trừ.

20 Người ngoại kiều, ngươi không được ngược 
đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại 
kiều ở đất Aicập. 21 Mẹ goá con côi, các ngươi 
không được ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp mà 
nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. 
23 Cơn giận Ta sẽ bốc lên,  Ta sẽ cho gươm 
chém giết  các ngươi:  thế  là  vợ các ngươi  sẽ 
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thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi 
cút.
 
24 Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một 
người  nghèo  ở  với  ngươi  vay  tiền,  thì  ngươi 
không được xử với nó như chủ nợ, không được 
bắt nó trả lãi.

25 Nếu ngươi giữ áo choàng của người  khác 
làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước 
khi mặt trời lặn. 26 Nó chỉ có cái đó để đắp, để 
làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà 
kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
27  Ngươi  không  được  nói  phạm  đến  Thiên 
Chúa, không được nguyền rủa người đầu mục 
trong dân.

28 Ngươi không được chậm trễ dâng phần hoa 
màu và rượu nho của ngươi. Con đầu lòng trong 
số con cái ngươi, ngươi sẽ dâng cho Ta. 29 Bò 
và chiên cừu của ngươi, ngươi cũng phải làm 
thế: con đầu lòng sẽ ở với mẹ nó bảy ngày, ngày 
thứ tám ngươi sẽ dâng nó cho Ta.

30 Các ngươi sẽ là  những người được thánh 
hiến cho Ta: thịt con vật bị thú dữ xé ngoài đồng, 
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các ngươi đừng ăn, nhưng phải ném cho chó.
 
23,  1  Ngươi  không được phao tin  đồn nhảm. 
Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. 2 
Ngươi  không được hùa theo  số  đông  để làm 
điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được 
ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý 
bị sai lệch. 3 Ngươi không được thiên vị người 
yếu thế khi họ có việc kiện tụng.

4 Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi 
phải dẫn nó về cho người ấy. 5 Nếu thấy lừa 
của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi 
không được để mặc người ấy; ngươi phải giúp 
người ấy đỡ lừa dậy.
 
6 Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi 
của người nghèo cậy nhờ ngươi, khi họ có việc 
kiện tụng. 7 Ngươi phải lánh xa điều gian dối. 
Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính, 
vì  Ta  không  cho  kẻ  có  tội  được  trắng  án.  8 
Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ 
làm cho những kẻ sáng mắt hoá ra đui mù và 
làm hỏng việc của những người công chính.

9 Người ngoại kiều, các ngươi
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không được áp bức; chính các ngươi đã biết 
thân phận của người ngoại kiều, vì các ngươi đã 
là ngoại kiều ở đất Aicập.

Xướng đáp Tv 81 (82),34 ; x. Gc 2,5
XHãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, 
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng.
* Hãy giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu 
khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.
Đ Thiên Chúa đã chọn những người nghèo khó 
trên trên đời này, để họ trở nên người giàu đức 
tin và thừa hưởng vương quốc. *

Bài đọc 2 (năm A)
Người phụ nữ Samari đến lấy nước

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Có một phụ nữ đến. Chị là hình ảnh tượng trưng 
cho Hội Thánh, một Hội Thánh chưa được công 
chính hoá,  nhưng đã đến lúc phải  được công 
chính hoá. Đó là vấn đề được đề cập ở đây. Chị 
đến mà không biết  gì  trước.  Chị  đã  gặp Đức 
Giêsu và có câu chuyện về chị. Chúng ta xem 
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đó là chuyện gì  và tại  sao  một người  phụ nữ 
Samari đến lấy nước.
 
Người Samari không thuộc nòi giống Dothái, họ 
là dân ngoại. Sự kiện này tượng trưng cho một 
thực tại : Người phụ nữ từ dân ngoại đến chính 
là hình ảnh của Hội  Thánh, vì  Hội  Thánh sau 
này  cũng  từ  dân  ngoại  mà  đến,  không  thuộc 
dòng giống Dothái.

Vậy, nơi người phụ nữ ấy, chúng ta hãy nghe 
chính mình ; nơi chị chúng ta hãy nhận ra chính 
mình ;  và trong chị  chúng ta hãy tạ ơn Thiên 
Chúa cho chính chúng ta. Người phụ nữ ấy chỉ 
là hình bóng chứ không phải là thực tại. Chị vừa 
là hình bóng báo trước vừa trở thành thực tại. 
bởi vì chị đã tin vào Đức Kitô, Đấng đã đưa chị 
ra làm hình bóng cho chúng ta. Vậy chị đã đến 
lấy nước, đơn giản như bao người đàn ông, đàn 
bà khác quen làm.
 
Đức Giêsu nói  với  người ấy :  “Chị  cho tôi  xin  
chút nước uống !” Vì môn đệ của Người đã vào  
thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền  
nói :  “Ông là người Dothái,  mà lại xin tôi,  một  
phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao ?” Quả  
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thế,  người  Dothái  không  được  giao  thiệp  với  
người Samari.

Anh em thấy người Samari là dân ngoại : Người 
Dothái  dứt  khoát  là  không  sử  dụng  các  bình 
đựng nước của họ. Và khi bởi vì người phụ nữ 
ấy đã mang bình đến lấy  nước,  chị  sững sốt 
khithấy một người Dothái xin chị cho nước uống, 
ngược hẳn với thói quen của người Dothái. Thế 
nhưng, người xin nước uống đây còn khát đức 
tin của người phụ nữ.
 
Bạn cũng hãy nghe xem ai là người xin nước 
uống. Đức Giêsu trả lời người phụ nữ : “Nếu chị  
nhận ra ơn huệ Thiên Chúa ban, và ai là người  
nói với chị “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị  
đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống.
Người xin uống lại hứa cho uống. Người tỏ ra 
cần như kẻ sắp thọ ân, nhưng thật ra Người có 
dư dật sẽ làm cho người ta được no thoả. Người 
nói :  Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban. 
Ân huệ của Thiên Chúa, chính là Chúa Thánh 
Thần. Nhưng cho đến lúc này, Đức Giêsu còn 
nói xa xa với người phụ nữ, rồi dần dần Người 
đi thẳng vào tâm hồn. Có lẽ Người đã dạy cho 
chị biết rồi. Vì chưng, còn gì dịu dàng và nhân ái 
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hơn lời khích lệ này :  Nếu chị nhận ra ơn huệ 
Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị “Cho 
tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin và người  
ấy ban cho chị nước hằng sống. 

Người sẽ ban cho chị thứ nước nào, nếu không 
phải là thứ nước mà Người đã nói : Ngài quả là 
nguồn sống ?  Nhưng kẻ được no say yến tiệc  
nhà Ngài, làm sao vẫn còn khát ?

Như vậy, Người ban lương thực dồi dào và cho 
no thoả Thành Thần, nhưng người phụ nữ chưa 
hiểu được. Và vì chưa hiểu, chị trả lời ra sao ? 
Người phụ nữ nói với đức Giêsu : “Thưa ông, xin  
cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải  
đến đây lấy nước. Do thiếu thốn, chị buộc phải 
chịu cực, nhưng vì yếu đuối, chị lại không muốn 
chấp nhận sự vất vả ấy. Ước gì chị nghe được 
điều này :  Tất cả những ai đang vất vả mang 
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ  
ngơi bồi đưỡng.  Đức Giêsu nói với người phụ 
nữ điều đó, để từ nay chị không còn phải vất vả 
nữa, nhưng chị chưa hiểu.

Xướng đáp x. Ga 7,37-39 ; x. 4,14
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X Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : Ai khát hãy đến 
với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Từ lòng 
người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước đem 
lại sự sống.
* Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ 
tin vào Người sẽ lãnh nhận.
Đ Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát 
nữa. *
 
Năm B
Đền thờ đích thực của Thiên Chúa

Trích chú giải của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi,  nội  ba  
ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Theo lời tác giả sách 
Tin Mừng,  Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây  
là chính thân thể Người. Và điều rõ ràng là Chúa 
đã chỗi dậy, sau khi đã chịu chết được ba ngày. 
Nếu người Dothái không nhận biết điều này, đó 
là ân huệ vì họ ở bên ngoài ; còn đối với chúng 
ta, điều đó thật hiển nhiên, bởi vì chúng ta biết 
mình tin vào ai. Sắp tới đây, chúng ta sẽ mừng 
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đại lễ hằng năm kỷ niệm biến cố Đền Thờ này bị 
phá huỷ và được tái thiết.
 
Khi đến trong trần gian, Đức Kitô đã đón nhận 
một thân xác thuộc dòng dõi Ađam này. Người 
Dothái  đã  phá  huỷ  Đền  Thờ  thuộc  dòng  dõi 
Ađam này, tức là thân xác của Đức Kitô, nhưng 
Thiên Chúa đã tái thiết Đền Thờ này vào ngày 
thứ ba.  Người  đã làm cho thân xác  Đức Kitô 
chỗi dậy. Qua điều này, các bạn thấy Đức Kitô là 
Thiên Chúa ngang hàng với Chúa Cha. Thánh 
Phaolô tông đồ viết : Đức Kitô đã hạ mình, vâng  
lời  cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  chết trên  
cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã suy tôn  
Người  và  tặng  ban  danh  hiệu  trổi  vượt  trên  
muôn ngàn danh hiệu. Chúa Kitô đã chỗi dậy, 
Người đã được tôn vinh. Ai đã làm cho Người 
chỗi dậy ? 
 
Chính là Chúa Cha, như Đức Kitô đã thưa lên 
trong một thánh vịnh : Xin nâng con chỗi dậy, để 
cò  trả  chúng  mối  hận  này. Chúa  cha  đã  cho 
Người chỗi dậy, như thế Người không tự mình 
chỗi  dậy  sao  ?  Nhưng  Chúa  Cha  làm gì  mà 
không có Ngôi Lời ? Chúa Cha làm gì mà không 
có người Con duy nhất ? Hãy nghe cho kỹ lời 
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Đức Kitô nói : Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này  
đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Phải chăng 
Người đã nói :  Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ 
này đi, nội ba ngày, Chúa Cha sẽ xây dựng lại. 
Chúa Cha làm gì, Chúa Con cũng làm : khi Chúa 
Cha nâng dậy,  chúa  Con cũng  nâng  dậy;  khi 
Chúa Con nâng dậy, Chúa Cha cũng nâng dậy, 
vì Chúa Con đã nói : Tôi và Chúa Cha là một.

Xướng đáp x. Ga 7,37-39 ; x. 4,14
X Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những 
người mua bán tại đó. Người nói : “Nhà Cha tôi 
là nhà cầu nguyện, thế mà các người lại biến 
thành sào huyệt của bọn cướp.
* Có những kẻ mù loà, què quặt đến với Người, 
và Người đã chữa họ.
Đ Các trẻ nhỏ thì vang tiếng hò reo : Hoan hô 
thái tử nhà Đavít. *

Năm C
Hãy sẵn sàng tha thứ cho nhau

Trích  bài  giảng của thánh Lêô Cả về  cuộc 
Thương Khó.

Chúa Giêsu nói : Tôi đến không phải để kêu gọi  
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người công chính, nhưng để kêu gọi người tội  
lỗi.  Vì thế, không một Kitô hữu nào được phép 
thù ghét  bất  cứ ai,  bởi  vì  không ai  được cứu 
thoát nếu không được thứ tha tội lỗi. Có những 
người xem ra là đáng khinh dễ nếu xét theo lẽ 
khôn ngoan thế gian, nhưng chúng ta không biết 
ân huệ Thần Khí có thể làm cho họ nên quý giá 
đến chừng nào.
 
Vì thế, chớ gì dân Thiên Chúa sống thánh thiện 
và ăn ở tốt lành : thánh thiện nhờ từ bỏ những 
hành vi  Chúa cấm, tốt  lành nhờ chu toàn các 
mệnh  lệnh  Chúa  truyền.  quả  thế,  có  lòng  tin 
ngay thẳng và đạo lý thánh thiện là quý giá biết 
bao, nhưng còn đáng khen biết chừng nào khi 
dẹp bỏ được thói háu ăn, có được tính dịu dàng 
dễ thương và lòng trong sạch không gì đáng chê 
trách. Tuy nhiên, tất cả những nhân đức này sẽ 
chẳng có giá trị gì, nếu không có đức ái. Một đời 
sống luân lý dù trỗi vượt đến đâu đi nữa thì cũng 
không thể nói là sẽ mang lại hoa trái nếu không 
phát sinh bởi tình yêu.
 
Vì vậy, các tín hữu phải kiểm điểm tâm hồn và 
chân thành xem xét  những tâm tình thâm sâu 
của lòng lình. Nếu lương tâm họ dành một chỗ 
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thích đáng cho ít là một vài hoa quả của đức ái, 
thì  họ  không  nên  hoài  nghi  rằng  Thiên  Chúa 
đang ở trong họ. Để mỗi ngày một xứng đáng 
đón tiếp một vị khách như thế, họ phải tiến triển 
hơn thêm nữa nhờ kiên trì thể hiện lòng thương 
xót. Quả thật, nếu  Thiên Chúa là Tình Yêu,  thì 
đức ái không thể đặt ra cho mình một giới hạn 
nào, bởi vì Thiên Chúa không thể tự giam mình 
trong một ranh giới nào cả.
 
Anh em thân mến, để thực thi những việc bác ái 
tốt lành như thế, thời buổi nào cũng thích hợp, 
nhưng trong  những ngày  này,  chúng ta  được 
kêu gọi thực thi các việc ấy cách đặc biệt hơn. 
Ai mong muốn đón mừng cuộc Vượt Qua của 
Chúa với tâm trí và thể xác thánh thiện, thì trước 
hết phải cố gắng làm sao cho có được ân huệ 
này, vì đó là điều cốt yếu của các nhân đức và 
phủ lấp được muôn vàn tội lỗi.
 
Vì thế, khi cử hành mầu nhiệm trỗi vượt trên mọi 
mầu nhiệm khác, tức là mầu nhiệm Đức Giêsu 
Kitô lấu máu mình xoá bỏ những điều gian ác 
nơi chúng ta, thì trước hết chúng ta hãy làm việc 
từ thiện để chuẩn bị lễ tế dâng lên Thiên Chúa. 
Chúng ta được thiên Chúa nhân lành ban cho 
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điều gì, thì hãy tặng lại cho những người có lỗi 
với chúng ta. Ước gì chúng ta quên đi những bất 
công  chúng  ta  đã  phải  chịu,  không  tìm  cách 
trừng trị những ai lỗi lầm, và ước gì những kẻ 
thuộc quyền đã xúc phạm đến chúng ta không 
còn sợ bị chúng ta trả oán.
 
Ai nấy phải hiểu rõ rằng chính mình cũng có tội ; 
và muốn được tha thứ, họ phải vui mừng vì đã 
gặp được người để mà thứ tha. Vậy, khi đọc lên 
như lời Chúa dạy :  Xin tha tội  cho chúng con 
như chúng con cũng tha cho những người có lỗi  
với chúng con, thì theo lời kinh ấy, chúng ta có 
thể tin chắc sẽ được Thiên Chúa nhân từ đoái 
thương.

Xướng đáp
 
XThiên Chúa là Cha chúng ta, ta hãy tin tưởng 
chạy đến với Người, chính Người cho chúng ta 
được sống.
* Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận 
và giàu tình thương.
Đ Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn 
Người nhớ : ta chỉ là cát bụi. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã 
từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những 
vết thương tội lỗi : là ăn chay hãm mình, siêng 
năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó 
nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn 
lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn ; xin Chúa 
thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng 
đỡ. Chúng con cầu xin...
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Xh 24,1-18

Long trọng ký Giao Ước

Theo phong tục của người Xêmít, mọi giao ước 
phải được ký kết bằng máu các tế vật. Chúa Kitô  
cũng đã đổ máu đào khi thiết lập giao ước mới.  
Chính nhờ Người mà Thiên Chúa hứa ban cho 
ta đặc ân vốn được dành cho ông Môsê và các  
tổ  phụ,  đó  là  được  diện  kiến  Thiên Chúa mà  
không phải chết.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

1 Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Hãy lên với 
ĐỨC  CHÚA,  ngươi  cùng  với  Aharon,  Nađáp, 
Avihu  và bảy  mươi  người  trong  hàng kỳ  mục 
Ítraen. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa. 2 Một 
mình Môsê sẽ lại gần ĐỨC CHÚA, còn những 
người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ 
không được lên với Môsê." 3 Ông Môsê xuống 
thuật lại cho dân mọi lời của ĐỨC CHÚA và mọi 
điều  luật.  Toàn  dân  đồng  thanh  đáp:  "Mọi  lời 
ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." 
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4 Ông Môsê chép lại mọi lời của ĐỨC CHÚA. 
Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ 
dưới  chân  núi  và  dựng  mười  hai  trụ  đá  cho 
mười hai chi tộc Ítraen. 5 Rồi ông sai các thanh 
niên trong dân Ítraen dâng những lễ toàn thiêu, 
và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế ĐỨC CHÚA. 6 Ông 
Môsê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái 
chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy 
cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: 
"Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi 
sẽ thi hành và tuân theo." 8 Bấy giờ, ông Môsê 
lấy máu rảy lên dân và nói:  "Đây là máu giao 
ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên 
những lời này."
 
9 Ông Môsê đi lên cùng với ông Aharon, Nađáp, 
Avihu  và  bảy  mươi  người  trong hàng kỳ  mục 
Ítraen. 10 Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Ítraen; 
dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, 
trong vắt như chính bầu trời. 11 Người không ra 
tay hại những bậc vị vọng của Ítraen; họ được 
chiêm ngưỡng  Thiên  Chúa,  và  sau  đó  họ  ăn 
uống.
 
12 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy lên núi 
với Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi những 
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bia đá: luật và mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ 
chúng." 13 Ông Môsê đứng lên cùng với người 
phụ tá là ông Giôsuê, rồi ông Môsê lên núi của 
Thiên Chúa. 14 Ông nói với các kỳ mục: "Các 
ông đợi chúng tôi ở đây cho đến khi chúng tôi 
trở lại với các ông. Đây có ông Aharon và ông 
Khua ở với các ông. Ai có việc gì, cứ đến với hai 
ông ấy." 15 Ông Môsê lên núi.
 
16 Vinh quang ĐỨC CHÚA ngự trên núi Xinai và 
mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, 
từ giữa đám mây, Người gọi ông Môsê. 17 Vinh 
quang ĐỨC CHÚA xuất hiện trên đỉnh núi trông 
giống  như  ngọn  lửa  thiêu,  trước  mắt  con  cái 
Ítraen. 18 Ông Môsê vào giữa đám mây và đi lên 
núi.  Ông Môsê ở trên núi bốn mươi ngày bốn 
mươi đêm.
Xướng đáp Hc 45,5.6 ; Cv 7,38a
X Thiên Chúa đã cho ông Môsê được nghe thấy 
tiếng Người, đã dẫn ông vào trong đám mây.
* Khi ông giáp mặt, Người ban cho ông các điều 
răn, ban lề luật giúp cho được sống và thông 
hiểu, để dạy Giacóp tuân giữ giao ước, và dạy 
Ítraen biết thánh chỉ của Người.
Đ Chính ông là người trong đại hội ở sa mạc đã 
ở với vị thiên thần đã nói với ông. *
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Bài đọc 2
Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa

Trích bài  giảng của thánh Baxiliô  Cả,  giám 
mục.
Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan ;  
kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh ;  
kẻ  giàu  có,  đừng  tự  hào  mình  giàu  có.
Vậy đâu là niềm tự hào đích thực ? Nhờ đâu con 
người nên cao cả ? Vị ngôn sứ trả lời : Ai tự hào 
thì hãy tự hào về điều này là hiểu biết Ta, vì Ta  
là Đức Chúa.
 
Điều làm cho con người  nên cao trọng,  được 
vinh hiển uy linh, là họ nhận biết điều gì thực sự 
cao cả và gắn bó với điều đó, đồng thời tìm vinh 
quang của mình nơi vinh quang của Thiên Chúa. 
Vì thế, thánh Tông Đồ nói : Ai tự hào thì hãy tự 
hào trong Chúa. Thánh nhân nói như thế trong 
đoạn thư sau đây : Đức Giêsu Kitô đã trở nên sự 
khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát  
xuất từ Thiên Chúa. Người là Đấng đã làm cho  
anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và giải  
thoát anh em, hợp như lời đã chép rằng : “Ai tự  
hào hãy tự hào trong Chúa”.
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Như thế, người có niềm tự hào trọn hảo và tinh 
tuyền  trong  Thiên  Chúa là  người  không  hãnh 
diện vì  sự công chính của riêng mình,  nhưng 
nhận biết mình đã mất sự công chính đích thật 
và chỉ có thể được nên công chính nhờ tin vào 
Đức Kitô.

Thánh Phaolô đã hãnh diện về điều này : thánh 
nhân coi khinh sự công chính của riêng mình, và 
tìm sự công chính do Thiên Chúa ban, nhờ Đức 
Kitô, tức là sự công chính dựa trên đức tin : để 
được chính Đức Kitô, biết Người quyền năng thế  
nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần  
những đau khổ của Người  trong cái  chết  của 
Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại  
từ trong cõi chết.
 
Như thế, mọi thái độ kiêu căng ngạo mạn đều đã 
sụp đổ.  Hỡi  con người,  bạn chẳng còn gì  để 
huênh hoang, chẳng còn gì để có thể tự hào và 
hy vọng. Bạn chỉ còn một việc là hy sinh tất cả 
những gì bạn có, và tìm kiếm sự sống tương lai 
của mình nơi Đức Kitô. Một cách nào đó, chúng 
ta đã có sự sống ấy rồi,  chúng ta đang được 
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hưởng,  vì  đang  hoàn  toàn  sống  nhờ  ân  huệ 
Thiên Chúa ban.
 
Quả thật,  Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng  
như  hành  động  của  chúng  ta,  do  lòng  yêu 
thương của Người. Hơn nữa, nhờ Thánh Thần 
của Người, Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng 
ta biết là đức khôn ngoan của Người đã chuẩn 
bị  cho  chúng  ta  được  hưởng  vinh  quang.
Chính Thiên Chúa ban năng lực và sức mạnh 
khi chúng ta vất vả lao đao. Thánh Phaolô nói : 
Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác,  
nhưng thật  ta  không phải  tôi,  mà là  ơn Thiên  
Chúa nơi tôi.
 
Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi bao nguy 
hiểm, đó là điều vượt quá mọi mong ước của 
loài  người.  Thánh  Phaolô  nói  :  Chúng  tôi  đã 
mang án tử nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi  
không còn tin  tưởng vào chính mình,  mà vào 
Thiên  Chúa,  Đấng làm cho  kẻ  chết  chỗi  dậy.  
Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu chúng tôi  
khỏi một cái chết như thế ; Người là Đấng chúng  
tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu chúng tôi nữa.
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Xướng đáp Kn 15,3 ; Ga 17,3
X Lạy Chúa, biết Chúa là đạt tới đức công chính 
toàn vẹn,
* nhìn nhận quyền tối thượng của Chúa là được 
sống muôn đời.
Đ Sự sống muôn đời là nhận biết Chúa là Thiên 
Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng 
Chúa đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương thanh tẩy và giữ gìn 
Hội Thánh ; vì nếu Chúa không hướng dẫn chỉ 
huy, Hội Thánh không thể nào đứng vững. 
Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 Xh 32,1-20
Con bê bằng vàng

Câu chuyện con bê bằng vàng sau đây cho ta  
thấy rằng : đối với người Xêmít xưa kia, tin thần  
minh mà không thờ hình tượng cụ thể của thần  
minh là điều khó quá. Thói quen thờ Thiên Chúa 
dưới hình con bò mộng đã kéo dài khá lâu, dù  
các ngôn sứ đã ra sức chống lại. Như thế, con  
người không ngừng dựng nên một Thiên Chúa  
theo  hình  ảnh  của  mình.  Vì  vậy,  ta  phải  đề 
phòng luôn, kẻo khi ta tưởng tôn thờ Thiên Chúa  
trong  chân  lý  lại  là  lúc,  vô  tình  thôi,  ta  biến  
Người thành ngẫu tượng.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

1 Dân thấy ông Môsê lâu quá không xuống núi, 
bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: "Xin 
ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để 
dẫn  đầu  chúng  tôi,  vì  chúng  tôi  không  biết 
chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này, là 
người đã đưa chúng tôi lên từ đất Aicập." 2 Ông 
Aharon nói với họ: "Hãy gỡ các khuyên vàng mà 
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vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem 
đến cho tôi." 3 Toàn dân gỡ các khuyên vàng 
đeo tai và đem đến cho ông Aharon. 4 Ông lấy 
vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao 
mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: 
"Hỡi Ítraen, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi 
lên từ đất Aicập." 5 Thấy vậy, ông Aharon dựng 
một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to: "Mai 
có lễ kính ĐỨC CHÚA! "
 
6 Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những 
của lễ toàn thiêu và những lễ vật  kỳ an.  Dân 
ngồi  xuống  ăn uống,  rồi  đứng lên  bày  trò  vui 
chơi.

7  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê:  "Hãy  đi 
xuống,  vì  dân ngươi  đã hư hỏng rồi,  dân mà 
ngươi đã đưa lên từ đất Aicập. 8 Chúng đã vội 
đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. 
Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, 
tế nó và nói: "Hỡi Ítraen, đây là thần của ngươi 
đã đưa ngươi lên từ đất Aicập." 9 ĐỨC CHÚA 
lại phán với ông Môsê: "Ta đã thấy dân này rồi, 
đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ 
để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên 
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phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta 
sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn."
 
11 Ông Môsê cố làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA, 
Thiên  Chúa  của  ông,  dịu  lại.  Ông  thưa:  "Lạy 
ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận 
với  dân  Ngài,  dân  mà  Ngài  đã  giơ  cánh  tay 
mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Aicập? 12 
Tại sao người Aicập lại có thể rêu rao: Chính vì 
ác  tâm  mà  Người  đã  đưa  chúng  ra,  để  giết 
chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt 
đất? Xin Ngài  nguôi  cơn thịnh nộ và xin  Ngài 
thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến 
các tôi tớ Ngài là Ápraham, Ixaác và Ítraen; Ngài 
đã  lấy  chính danh Ngài  mà thề  với  các vị  ấy 
rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông 
đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi 
các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã 
hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy 
đến  muôn  đời."  14  ĐỨC  CHÚA  đã  thương, 
không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
 
15 Ông Môsê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm 
bia Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, 
mặt trước cũng như mặt sau. 16 Những bia ấy 
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là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên 
Chúa, khắc trên các bia.

17 Ông Giôsuê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với 
ông Môsê: "Có tiếng giao tranh trong trại! " 18 
Nhưng ông Môsê nói:
"Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,
không phải lời than bại trận mà là tiếng ca đối 
đáp! "
 
19 Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và 
những bọn người đang nhảy múa. Ông Môsê 
nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia đang 
cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. 20 Ông 
lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc 
lên mặt nước, rồi bắt con cái Ítraen uống.

Xướng đáp Tv 105, 20.21.22 ; x. Rm 1,21.23
X Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.
* Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh từng làm 
việc lớn lao bên miền Aicập, việc khiếp kinh giữa 
lòng Biển Đỏ.
Đ Tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội. Thay vì 
Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình 
tượng loài phải chết. *
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Bài đọc 2
Cầu nguyện, ăn chay và làm phúc

Trích bài giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn, 
giám mục.

Anh em thân mến, có ba việc giúp cho đức tin 
được đứng vững, lòng đạo đức được chắc chắn 
và nhân đức được bền bỉ.  Ba việc đó là  cầu 
nguyện, ăn chay và làm phúc. Cầu nguyện là gõ 
cửa,  ăn  chay  là  được  nhậm lời,  làm phúc  là 
nhận lãnh. Cầu nguyện, ăn chay, làm phúc : ba 
việc  ấy  chỉ  là  một  và  bổ  túc  lẫn  cho  nhau.
 
Thật vậy, chay tịnh là linh hồn của cầu nguyện, 
và làm phúc là sự sống của chay tịnh. Đừng ai 
tách rời ba việc ấy, vì chúng ta không tách rời 
nhau được. Ai chỉ làm một trong ba, hay không 
làm đủ cả ba một trật,  là chẳng làm gì hết. Vì 
thế, ai cầu nguyện thì cũng phải giữ chay, ai giữ 
chay thì cũng phải làm phúc. Ai cầu xin mà ao 
ước được Chúa nhậm lời thì phải nghe lời người 
khác xin mình. Ai  không từ chối lắng nghe lời 
người  khác  xin  thì  dễ  dàng  được  Chúa  lắng 
nghe.
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Người giữ chay thì phải tìm hiểu việc ăn chay. Ai 
mong  ước  được  Thiên  Chúa  thông  cảm điều 
mình đói khát,  hãy thông cảm với người đang 
đói khát. Ai mong được thương xót, hãy thể hiện 
lòng thương xót. Ai kiếm tìm lòng tốt,  hãy làm 
điều tốt. Ai muốn được người ta cho mình, thì 
hãy cho người  khác.  Người cầu xin  cho mình 
điều chính mình đã chối từ người khác, quả là 
người  bất  lương.  Này  bạn,  bạn  hãy  trở  nên 
người mẫu mực về lòng thương xót.  Nếu ban 
muốn được thương xót như thế nào, bao nhiêu, 
mau lẹ chừng nào, thì chính bạn hãy thương xót 
người khác cách mau lẹ chừng ấy và cũng một 
cách như thế vậy.
 
Vì thế, cầu nguyện, làm phúc và ăn chay, cả ba 
việc họp lại thành một, vừa là lời bênh vực, vừa 
là lời biện hộ, vừa là lời cầu xin cho chúng ta 
theo ba hình thức. 

Điều  chúng  ta  đã  đánh  mất  do  thái  độ  khinh 
thường, chúng ta phải chiếm lại bằng chay tịnh. 
Ta phải dùng việc chay tịnh mà hiến tế tâm hồn 
ta, bởi vì chúng ta chẳng có gì xứng đáng hơn 
để tiến dâng cho Thiên Chúa như lời ngôn sứ 
chứng minh :  Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là  
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tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò  
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
 
Này  bạn,  hãy  dâng  tâm  hồn  bạn  cho  Thiên 
Chúa, hãy dâng của lễ là việc chay tịnh để có 
được một hiến lễ tinh tuyền, một tế phẩm thánh 
thiện và một lễ vật sống động, một lễ vật vừa 
tiến dâng cho Thiên Chúa vừa còn lại cho bạn. 
Ai không tiến dâng cho Chúa như vậy, người đó 
không thể được tha thứ,  vì  họ còn chính bản 
thân mình để tiến dâng.
 
Thế  nhưng,  để  những  của  lễ  đó  được  Thiên 
Chúa  chấp  nhận,  phải  có  lòng  thương  người 
kèm theo.  Việc  chay tịnh  không làm nảy sinh 
hoa  trái,  nếu  không  được  lòng  thương  người 
vun tưới. Việc chay tịnh sẽ héo khô, nếu lòng 
thương người bị cạn kiệt. Như mưa cần cho đất 
thế  nào  thì  lòng  thương  người  cũng  cần  cho 
chay tịnh như thế. Dù người giữ chay có vun xới 
tâm hồn, có thanh tẩy thân xác, có diệt trừ nết 
xấu, có gieo trồng nhân đức, nhưng nếu không 
được tưới nước là lòng thương người, thì cũng 
chẳng thu hoạch được hoa trái nào cả.
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Này bạn là người đang giữ chay, nếu bạn không 
có lòng thương người, ruộng đồng của bạn cũng 
sẽ chẳng sinh hoa trái. Bạn giữ chay thì kho lẫm 
của bạn sẽ đầy tràn, miễn là bạn rộng tay làm 
phúc. Vì thế, này bạn, đừng vì giữ của mà phải 
chịu thiệt thòi, hãy thu tích bằng cách phân phát 
rộng rãi. Bạn ơi, hãy làm phúc cho chính bạn, 
bằng cách bố thí cho người nghèo, vì nếu bạn 
không chịu cho người khác, thì chính bạn cũng 
sẽ chẳng được gì.

Xướng đáp x. Tb 12,8a.9
X Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố 
thí đi đôi với đời sống công chính, quả là việc tốt 
lành.
* Việc đó cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội 
lỗi.
Đ Những người làm phúc bố thí sẽ được sống 
lâu. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng giáng phúc cho chúng con, 
và không ngừng ban ơn che chở, để chúng con 
được luôn trung thành phụng sự Chúa. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Xh 33,7-11.18-23 ; 34,59.29-35
Đấng không ai có thể nhìn thấy thánh nhan

Tương quan giữa ông Môsê với Thiên Chúa là  
cả  một  tổng  hợp  của  đời  sống  thiêng  liêng  :  
khiêm tốn thờ lạy, thân tình như với bạn hữu, tôn  
trọng quyết định của Thiên Chúa, vô cùng táo  
bạo lúc chuyển cầu hay van xin. Gương mặt toả  
sáng của ông Môsê cho thấy  con người  phải  
trong sáng như thế nào mới có khả năng đón  
nhận sứ điệp và truyền đạt lại.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

33, 7 Ông Môsê lấy một chiếc lều và đem dựng 
cho mình  bên  ngoài  trại,  cách  một  quãng xa. 
Ông gọi lều ấy là Lều Hội Ngộ. Ai thỉnh ý ĐỨC 
CHÚA thì ra Lều Hội Ngộ, ở ngoài trại. 8 Mỗi khi 
ông  Môsê  ra  Lều,  toàn  dân  đứng lên,  ai  nấy 
đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Môsê 
cho đến khi ông vào trong Lều. 9 Mỗi khi ông 
Môsê  vào  trong  Lều,  thì  cột  mây  đáp  xuống, 
đứng ở cửa Lều, và ĐỨC CHÚA đàm đạo với 
ông Môsê. 10 Khi thấy cột mây đứng ở cửa Lều, 
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toàn dân đứng dậy; và ai nấy phủ phục ở cửa 
lều  mình.  11  ĐỨC  CHÚA  đàm  đạo  với  ông 
Môsê,  mặt  giáp  mặt,  như  hai  người  bạn  với 
nhau. Rồi ông Môsê trở về trại;  nhưng phụ tá 
của ông là chàng thanh niên Giôsuê, con ông 
Nun, thì cứ ở trong Lều, không rời khỏi đó.
 
18  Ông  Môsê nói:  "Xin  Ngài  thương  cho  con 
được  thấy  vinh  quang  của  Ngài."  19  Người 
phán: "Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua 
trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là ĐỨC 
CHÚA  trước  mặt  ngươi.  Ta  thương  ai  thì 
thương, xót ai thì xót." 20 Người phán: "Ngươi 
không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người 
không thể thấy Ta mà vẫn sống." 21 ĐỨC CHÚA 
còn phán: "Đây là chỗ gần Ta; ngươi sẽ đứng 
trên tảng đá. 22 Khi vinh quang của Ta đi qua, 
Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay 
che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. 23 Rồi Ta 
sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem thấy lưng Ta, còn 
tôn nhan Ta thì không được thấy."
 
34, 5 ĐỨC CHÚA ngự xuống trong đám mây và 
đứng đó với  ông.  Người  xưng danh Người  là 
ĐỨC CHÚA.  6  ĐỨC CHÚA đi  qua trước mặt 
ông và xướng: "ĐỨC CHÚA! ĐỨC CHÚA! Thiên 
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Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân 
nghĩa và thành tín,  7 giữ lòng nhân nghĩa với 
muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và 
tội  lỗi,  nhưng không bỏ qua điều gì,  và trừng 
phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha 
ông." 8 Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ 
lạy 9 và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được 
nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng 
con.  Dân này là  một  dân  cứng đầu  cứng cổ, 
nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi 
của  chúng  con,  và  nhận  chúng  con  làm  cơ 
nghiệp của Ngài."

29 Ông Môsê từ trên núi Xinai xuống, tay cầm 
hai  tấm  bia  Chứng  Ước,  khi  xuống  núi,  ông 
Môsê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi 
đã đàm đạo với Thiên Chúa. 
 
30 Khi ông Aharon và toàn thể con cái con Ítraen 
thấy ông Môsê,  thì  này đây da mặt  ông sáng 
chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông 
Môsê gọi họ: ông Aharon và các đầu mục của 
cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với 
họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ítraen lại gần 
ông,  và ông truyền  cho họ tất  cả những điều 
ĐỨC CHÚA đã phán với ông trên núi Xinai. 33 
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Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi 
vào  trước  nhan ĐỨC CHÚA để đàm đạo với 
Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông 
trở ra và nói lại với con cái Ítraen những mệnh 
lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ítraen nhìn 
mặt ông Môsê thấy da mặt ông sáng chói; ông 
Môsê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm 
đạo với Thiên Chúa.

Xướng đáp x. 2 Cr 3,13.18.15
X Ông Môsê lấy màn che mặt để dân Ítraen khỏi 
thấy khi nào cái chóng qua chấm dứt.
* Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta 
phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức 
gương ; như vậy, chúng ta được biến đổi nên 
giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên 
rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là 
Thần Khí.
Đ Cho đến nay, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. *

Bài đọc 2 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ 
được nhìn thấy Thiên Chúa

Trích sách của thánh Thêôphilô,  giám mục 
Antiôkhia, gửi cho Autôlicô.
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Nếu bạn nói : “Hãy tỏ cho tôi biết Thiên Chúa 
của bạn”, thì tôi có thể trả lời : Hãy tỏ cho tôi biết 
con người  của bạn,  rồi  tôi  sẽ tỏ cho bạn biết 
Thiên Chúa của tôi. Vì thế, bạn hãy cho biết mắt 
tâm hồn của bạn có nhìn thấy và tai lòng bạn có 
nghe được không.

Cũng như những người nhìn xem bằng con mắt 
thể  xác  thì  nhận  thấy  những  sự  việc  diễn  ra 
trong cuộc sống trần gian này ; họ nhận thấy sự 
khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trắng 
và đen, đẹp và xấu, thanh nhã với thô thiển, cân 
xứng với bất cân xứng, ngắn với dài. Tai cũng 
vậy, nó phân biệt được tiếng bổng tiếng trầm, 
tiếng du dương. Về tai và mắt tâm hồn cũng vậy, 
chúng có thể nghe và nhìn thấy Thiên Chúa.
 
Quả thật, Thiên Chúa được nhìn thấy do những 
kẻ có thể nhìn thấy Người, nếu họ biết mở con 
mắt tâm hồn ra. Ai cũng có mắt, nhưng một số 
người bị mù loà và không nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời. Nếu những người mù không nhìn thấy, 
thì chẳng tại phải ánh sáng mặt trời không chiếu 
sáng,  nhưng  người  mù  nhận  rằng  chính  tại 
mình, tại mắt mình. Đối với bạn cũng thế, mắt 
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tâm hồn của bạn bị mù loà là do tội lỗi và các 
hành động xấu xa của bạn.

Như tấm gương ngời sáng thế nào thì con người 
cũng phải có tâm hồn trong sạch như vậy. Nếu 
tấm gương bị ố, người soi sẽ không thể thấy rõ 
mặt mình. Cũng vậy, con người tâm hồn mù loà 
không thể xem thấy Thiên Chúa.
 
Thế nhưng,  nếu bạn muốn,  bạn  có  thể  được 
chữa lành. Hãy đến gặp thầy thuốc và ông sẽ 
chữa trị mắt tâm hồn cho bạn. Người thầy thuốc 
đó  là  ai  ?  Chính  là  Thiên  Chúa.  Người  dùng 
Ngôi Lời và trí khôn ngoan mà chữa lành và làm 
cho sống. Người đã dùng Ngôi Lời và trí khôn 
ngoan mà tạo  dựng muôn loài,  như lời  thánh 
vịnh :  Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,  
một  hơi  Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.  Trí 
khôn  ngoan  của  Thiên  Chúa  thật  toàn  năng. 
Người dùng trí khôn ngoan mà tạo dựng trái đất, 
dùng trí thông minh mà làm nên các tầng trời, 
dùng hiểu biết mà tạo thành các vực thẳm và 
làm cho các tầng mây đổ mưa xuống.
 
Hỡi con người, nếu bạn hiểu những điều ấy mà 
sống cho trong sạch, thánh thiện và công chính, 
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bạn sẽ được thấy Thiên Chúa. Nhưng trước hết, 
bạn phải có lòng tin tưởng và kính sợ Thiên 
Chúa, bấy giờ bạn mới hiểu được. Khi nào bạn 
đã cởi bỏ thân phận đã chết và mặc lấy sự bất 
tử, bấy giờ bạn mới nhìn thấy Thiên Chúa như 
bạn đáng hưởng. Thiên Chúa sẽ làm cho thân 
xác trở nên bất tử cùng với linh hồn. Bấy giờ, khi 
đã trở nên bất tử, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa 
là Đấng bất tử, nếu ngay bây giờ bạn tin vào 
Người.

Xướng đáp x. 2 Cr 6,2.4.5.7
X Đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày 
Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta phải chứng minh 
giá trị của mình qua bao nỗi gian nan, qua bao 
phen đói khát.
* Chúng ta hãy lấy sự công chính, lấy sức mạnh 
của Thiên Chúa làm vũ khí chống lại kẻ thù.
Đ Trong mọi sự, chúng ta phải chứng tỏ mình là 
những người phục vụ Thiên Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa Chay thánh mà rèn 
luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng 
sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu 
được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và 
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đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Xh 34,10-28
Lặp lại Giao Ước

Những điều luật sau đây có thể là những điều  
luật cũ nhất của dân Ítraen. Trong một tổ chức 
xã hội còn rất thô sơ, những điều luật này chỉ  
cho dân Chúa thấy cái gì mới là chủ yếu : Thiên  
Chúa là Đấng duy nhất, không chấp nhận bất cứ 
một sự chia sẻ nào. Mọi sự con người có đều là  
của Người. Tất cả mọi bổn phận của con người  
đối với Thiên Chúa cho ta thấy rõ : con người  
hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

10 ĐỨC CHÚA phán: "Này Ta sắp lập một giao 
ước. Trước mặt toàn dân của ngươi, Ta sẽ làm 
những  việc  lạ  lùng  chưa  hề  được  thực  hiện 
trong một nước hay một dân nào. Toàn dân ở 
chung  quanh ngươi  sẽ  thấy  việc  ĐỨC CHÚA 
làm, vì điều Ta sắp dùng ngươi mà làm thì thật 
đáng  sợ.  11  Hãy  giữ  kỹ  điều  Ta  truyền  cho 
ngươi hôm nay. Này Ta sắp đuổi cho khuất mắt 
ngươi  những  người  Emôri,  Canaan,  Khết, 
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Pơrítdi, Khivi, Giơvút. 12 Hãy ý tứ, đừng lập giao 
ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo 
chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi. 13 
Trái lại, bàn thờ của chúng, phải phá huỷ, trụ đá 
của chúng, phải đập tan, cột thờ của chúng, phải 
chặt  đi.  14  Vậy  ngươi  không  được  phủ  phục 
trước một thần nào khác, vì ĐỨC CHÚA mang 
danh là Đấng ghen tương, Người là một Vị Thần 
ghen tương.
 
15 Ngươi không được lập giao ước với dân cư 
trong xứ, kẻo khi chúng đàng điếm với các thần 
của  chúng  và  tế  họ,  chúng  sẽ  mời  ngươi  và 
ngươi sẽ ăn đồ cúng của chúng, 16 ngươi sẽ 
kén  vợ  cho  con  trai  ngươi  trong  số  con  gái 
chúng, con gái chúng sẽ đàng điếm với các thần 
của chúng và làm cho con trai ngươi đàng điếm 
với các thần đó.
17 Ngươi không được đúc tượng thần.
 
18 Ngươi  sẽ giữ tục  lệ  mừng lễ  Bánh Không 
Men: trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh không 
men vào thời chỉ định trong tháng Avíp, như Ta 
đã truyền cho ngươi, vì trong tháng Avíp ngươi 
đã ra khỏi Aicập.
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19 Mọi con đầu lòng đều thuộc về Ta: mọi con 
đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò 
cũng như của chiên. 20 Mọi con đầu lòng của 
giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc 
lại, nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó 
đi; còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi, 
thì ngươi sẽ chuộc lại. Người ta không được đến 
tay không trước nhan Ta.
 
21 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng 
ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; dù đang vụ cày hay 
vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ.

22 Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần, dâng lúa mì đầu 
mùa,  rồi  mừng  lễ  Thu  hoạch  cuối  năm.
23 Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của 
ngươi  phải  đến  trước  nhan Chúa Tể là  ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của Ítraen.

24 Ta sẽ truất hữu các dân cho chúng đi khuất 
mắt ngươi, và mở rộng bờ cõi ngươi; sẽ không 
có ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi lên 
để đến trước nhan ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa 
của ngươi, mỗi năm ba lần.
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25 Ngươi không được lấy máu của một tế vật 
nào mà dâng lên Ta cùng với bánh có men; tế 
vật lễ Vượt Qua, ngươi không được giữ lại qua 
đêm cho đến sáng.

26  Của đầu  mùa tốt  nhất  của  đất  đai  ngươi, 
ngươi  phải  đem  đến  nhà  ĐỨC  CHÚA,  Thiên 
Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê 
mẹ mà nấu thịt dê con."
 
27 ĐỨC CHÚA phán với  ông Môsê:  "Hãy ghi 
chép những lời này, vì dựa trên chính những lời 
này mà Ta đã lập giao ước với  ngươi  và với 
Ítraen."

28 Ông ở đó với ĐỨC CHÚA bốn mươi ngày 
bốn mươi đêm, không ăn không uống, và ông 
viết  trên  những  bia  các  điều  khoản  của  giao 
ước, tức là Thập Điều.

Xướng đáp Ga 1,17.18 ; 2 Cr 3,18
X Thiên Chúa đã dùng ông Môsê mà ban bố lề 
luật. Còn ân sủng và chân lý nhờ Đức Giêsu 
Kitô mà có.
* Chưa có ai thấy Thiên Chúa bao giờ.
Đ Chỉ có Con Một là Thiên Chúa và là Đấng 
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hằng ở gần bên lòng Chúa Cha, mới tỏ cho 
chúng ta biết Thiên Chúa. *

Bài đọc 2 
Lễ vật thiêng liêng 

Trích khảo luận Về việc cầu nguyện của linh 
mục Tertulianô.

Cầu nguyện là của lễ thiêng liêng huỷ bỏ các hy 
lễ cũ. Thiên Chúa phán : Ngần ấy hy lễ của các  
ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu  
chiên cừu,  mỡ bê mập,  Ta đã ngấy.  Máu bò,  
máu  chiên  dê,  Ta  chẳng  thèm.  Ai  khiến  các  
ngươi  mang  những  thứ  ấy  đến  cho  Ta  ?
Tin Mừng cho chúng ta biết điều Thiên Chúa đòi 
hỏi.  Đức  Giêsu  nói  :  Giờ  đã  đến,  giờ  những 
người  thờ  phượng  đích  thực  sẽ  thờ  phượng  
Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa  
là  Thần Khí  và  Người  tìm kiếm những ai  thờ  
phượng Người như thế.
 
Chúng ta là những người thờ phượng đích thật 
và là những tư tế chân chính. Khi cầu nguyện 
nhờ Thần Khí, chúng ta nhờ Thần Khí mà dâng 
lời cầu nguyện như của lễ xứng hợp và đẹp lòng 
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Thiên Chúa ; đó là của lễ Thiên Chúa tìm kiếm 
và trông chờ.

Chúng ta phải dâng lời cầu nguyện ấy lên trước 
nhan Chúa với tất cả lòng thành, nghĩa là phải 
lấy đức tin mà nuôi dưỡng, lấy chân lý mà soi 
sáng, lấy lòng trong trắng mà giữ cho vẹn toàn, 
lấy đức khiết tịnh mà thanh tẩy, lấy tình yêu mà 
làm cho hoàn hảo. Phải dâng lời cầu nguyện ấy 
cùng với các việc lành phúc đức, hoà với lời hát 
thánh vịnh và thánh ca. Nhờ lời cầu nguyện như 
thế, ta sẽ được Thiên Chúa ban mọi ơn lành.
 
Làm sao Thiên Chúa có thể từ khước lời  cầu 
nguyện phát xuất từ tinh thần và sự thật, lời cầu 
nguyện mà chính Người đòi hỏi ? Chúng ta đọc, 
chúng ta nghe và chúng ta tin : có biết bao bằng 
chứng về hiệu quả của lời cầu nguyện !
 
Lời  cầu nguyện từ xa xưa, tuy không phải  do 
Đức Kitô đặt ra, mà cũng đã cứu người ta khỏi 
hoả hoạn, khỏi thú dữ, khỏi đói khát. Thế thì lời 
cầu nguyện của người Kitô hữu còn công hiệu 
hơn biết chừng nào ! Mặc dù lời cầu nguyện này 
không tạo ra hiệu quả là có một vị  thiên thần 
đứng giữa làm mưa tắt lửa, không bịt miệng sư 
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tử, không đem đến cho người đang đói lả bữa 
cơm của người thợ gặt, không cất hết cảm giác 
khi  phải  chịu  đau  khổ  ;  thế  nhưng,  lời  cầu 
nguyện này huấn luyện người ta biết nhẫn nhục 
chịu đựng lúc gặp đớn đau, khổ sở, buồn phiền. 
Lời cầu nguyện này có sức mạnh làm tăng thêm 
ơn thánh, giúp người ta tin rằng khi biết chịu đau 
khổ vì  danh Thiên Chúa, họ biết  Chúa ban gì 
cho mình.
 
Xưa kia lời cầu nguyện có thể gieo tai hoạ, phá 
tan các đạo quân thù nghịch, chận đứng những 
cơn mưa hữu ích. Còn ngày nay, lời cầu nguyện 
của người công chính làm Chúa nguôi cơn thịnh 
nộ, canh phòng cho kẻ thù, cầu xin cho những 
người bách hại.  Có chi  là lạ,  nếu như lời  cầu 
nguyện có sức buộc trời phải đổ mưa, như đã 
làm cho trời đổ lửa ? Chỉ có lời cầu nguyện mới 
thắng được Thiên Chúa ;  thế nhưng Đức Kitô 
không muốn lời cầu nguyện gây ra bất cứ sự dữ 
nào,  mà lại  muốn cho lời  cầu nguyện có  khả 
năng đem lại phúc lành.
 
Vì thế, lời  cầu nguyện không biết làm gì khác 
hơn là kêu gọi  linh hồn người  quá cố ra khỏi 
chốn  tử  vong,  cho  kẻ  tàn  tật  được phục  hồi, 
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chữa  lành  những  người  yếu  đau,  giải  thoát 
những người bị quỷ ám, mở cửa cho loài người 
bị giam cầm, tháo xiềng xích cho người vô tội. 
Ngoài ra, lời cầu nguyện còn tẩy xoá tội lỗi, xua 
đuổi các cơn cám dỗ, dập tắt những cuộc bách 
hại,  ủi  an  người  nhát  đảm,  khích  lệ  kẻ  can 
trường,  đưa người  tha  lương trở  về,  dẹp yên 
sóng gió, làm tê liệt quân trộm cắp, nuôi dưỡng 
kẻ nghèo, kềm hãm người giàu, vực dậy người 
gục ngã, níu lại người chao đảo, giữ vững người 
đang đứng.
 
Mọi thiên thần đều cầu nguyện, mọi thọ tạo đều 
cầu  nguyện,  gia  súc  và  thú  rừng  cũng  cầu 
nguyện.  Khi  ra  khỏi  chuồng  hay  khỏi  hang, 
chúng  cũng  khuỵ  xuống,  và  không  phải  ngẫu 
nhiên mà chúng nhếch mõm lên trời, môi mấp 
máy biểu lộ tâm tình, mỗi con một kiểu. Còn loài 
chim, khi thức dậy, cũng tung bay trong bầu trời, 
dang cánh ra như hình thánh giá, và hót líu lo 
như cầu nguyện vậy

Còn phải nói gì thêm nữa về việc cầu nguyện ? 
Chính Chúa Kitô cũng đã cầu nguyện. Xin dâng 
Người vinh hiển và quyển năng đến muôn thuở 
muôn đời.
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Xướng đáp Ga 4,23-24
X Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ 
phượng Chúa Cha theo thần khí và sự thật.
* Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng 
Người như thế.
Đ Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ 
phượng Người phải thờ phượng theo thần khí 
và sự thật. *

Lời nguyện
Lạy Chúa uy linh cao cả, nay đã gần đại lễ Vượt 
Qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng con thêm sốt 
sắng nhiệt thành, để đón mừng mầu nhiệm cứu 
độ. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Xh 35,30-36,1;37,19
Những công trình nghệ thuật dâng kính THIÊN 
CHÚA

Bộ luật sau đây liên quan đến nơi thánh bổ túc  
những điều luật cũ hơn của Israel, mang một ý  
nghĩa  thuần  tuý  tôn  giáo.  Yêu  mến  THIÊN 
CHÚA, đối với dân Người, là sống dưới sự hiện  
diện của Người, là ca tụng vinh quang Người.  
Trong việc thờ phượng, hòm bia giao ước đóng 
một vai trò quan trọng vì tiêu biểu cho sự hiện  
diện của Thiên Chúa, cho đến ngày đền thờ bị  
vua Nabucôđônôxo phá huỷ, hòm bia bị lấy mất,  
cùng lúc con người hiểu ra rằng bất cứ nơi đâu  
cũng phải tìm kiếm Thiên Chúa, con người đã  
tiến xa hơn trong việc khám phá ra: Thiên Chúa  
là Đấng siêu việt.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

35, 30 Ông Môsê nói với con cái Ítraen: "Anh em 
coi, ĐỨC CHÚA đã gọi đích danh ông Bơxalen, 
con ông Uri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giuđa. 
31Người  đã ban cho ông ấy dồi  dào thần khí 
của Thiên Chúa, để ông ấy thành người khéo 
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tay, giỏi  giang và lành nghề mà làm mọi công 
việc, 32để ông ấy nghĩ ra những tác phẩm nghệ 
thuật,  làm  bằng  vàng,  bạc,  hay  đồng,  33mài 
ngọc đính áo, chạm gỗ và thực hiện mọi công 
việc nghệ thuật. 34Người còn ban tài dạy bảo 
cho ông ấy, cũng như cho ông Oholiáp, con của 
ông Akhixamác, thuộc chi tộc Đan. 
 
35 Người đã cho họ lòng trí dồi dào khôn ngoan 
để thực hiện mọi tác phẩm của thợ chạm, của 
người nghệ sĩ, của thợ thêu dùng chỉ đỏ tía, chỉ 
điều, chỉ đỏ thẫm, sợi gai mịn, cũng như của thợ 
dệt: tất cả những người thực hiện mọi công việc, 
và  nghĩ  ra  những  tác  phẩm  nghệ  thuật.
36,  1Ông Bơxalen,  ông Oholiáp và mọi  người 
lòng trí khôn ngoan mà ĐỨC CHÚA đã ban cho 
được khéo tay và giỏi  giang, để biết  chu toàn 
mọi việc phục vụ nơi thánh, những người ấy sẽ 
làm theo tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã truyền.
Ông  Môsê  cho  ngưng  quyên  góp  vật  liệu
 
37, 1 Ông Bơxalen làm Hòm Bia bằng gỗ keo, 
dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy 
tấc rưỡi. 2Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong 
lẫn ngoài; ông làm một đường viền chung quanh 
bằng vàng. 3Ông đúc cho Hòm Bia bốn chiếc 
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vòng bằng vàng gắn vào bốn chân: bên này hai 
vòng,  bên kia  hai  vòng.  4Ông làm những cây 
đòn bằng gỗ keo bọc vàng. 5Ông xỏ đòn vào 
những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. 6Ông 
làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài một 
thước  hai,  rộng  bảy  tấc  rưỡi.  7Ông  làm  hai 
tượng  thần  hộ  giá  bằng  vàng,  ông  làm bằng 
vàng gò và đặt ở hai đầu nắp: 8một tượng ở đầu 
này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng 
thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu. 9Các 
tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ 
trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt 
xuống nắp.

Xướng đáp Tv , thành không lay chuyển. *

Bài đọc 2
Mầu nhiệm làm cho chúng ta được sống

 
Trích  sách  của  thánh  Grêgôriô  Cả,  giáo 
hoàng,  bàn về  những vấn  đề luân lý  trong 
sách Gióp.

Thánh Gióp là  hình  ảnh tượng trưng  cho Hội 
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thánh ; nên khi cầu nguyện, có khi ông nói tiếng 
nói của thân thể, lúc khác ông nói tiếng nói của 
đầu. Có lúc đang nói về chi thể, bỗng nhiên ông 
lại nói tiếng nói của đầu. Vì thế, ông nói: Tôi chịu 
bấy nhiêu nỗi khổ, thế nhưng bàn tay tôi chẳng 
vương bạo lực, và lời cầu nguyện của tôi  thật  
tinh tuyền.
 
Quả thật, Đấng đã chịu khổ hình là Đấng không 
tra tay làm điều gian ác, Đấng không hề phạm 
tội, môi miệng không nói điều gian dối ; nhưng 
Người đã chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc 
chúng ta. Ngược hẳn với toàn thể nhân loại chỉ 
một mình Người đã dâng lên Thiên Chúa những 
lời cầu nguyện tinh tuyền, bởi vì ngay trong cuộc 
thương khó Người đã cầu nguyện cho những kẻ 
bách hại  mình:  Lạy Cha xin tha cho họ vì  họ  
không biết việc họ làm.

Nào ai có thể nói, hoặc có thể nghĩ ra lời nguyện 
nào tinh tuyền hơn lời nguyện đầy tình thương 
xót ấy để cầu khẩn cho những kẻ làm khổ mình? 
Sau này các tín hữu đã lãnh nhận máu Đấng 
Cứu Chuộc chúng ta do những kẻ bách hại dữ 
dằn  làm  đổ  ra.  Các  tín  hữu  đã  uống  và  rao 
truyền Người là Con Thiên Chúa.
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Về máu này, có một lời thích hợp : Đất ơi đừng 
vùi lấp máu ta đi, ước gì tiếng tôi kêu còn vọng  
ngân  mãi  mãi. Còn  đây  là  lời  cho  con  người 
phạm tội:  Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất.
Vậy mà mặt đất đã không che giấu máu Đấng 
Cứu Chuộc chúng ta  ;  bởi  vì  bất  cứ tội  nhân 
nào, sau khi đã lãnh nhận giá máu đã đổ ra để 
cứu chuộc họ, cũng đều tuyên xưng và ca ngợi, 
đồng thời làm cho người thân cận nhận biết giá 
trị của máu ấy.
 
Mặt đất đã không phủ lấp máu ấy, bởi vì ngay từ 
bây giờ,  Hội  Thánh đã rao truyền mầu nhiệm 
cứu  chuộc  tại  khắp  nơi  trên  thế  giới.  
Hãy chú ý đến lời sau : Ước gì tiếng tôi kêu còn 
vọng ngân mãi mãi. Quả thật, máu đem lại ơn 
cứu chuộc ấy,  máu được lãnh nhận,  chính là 
tiếng kêu của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Vì thế, 
thánh  Phaolô  nói:  Máu của  Người  rảy  xuống,  
máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu  
Aben. Về máu Aben, có lời chép :  Từ dưới đất  
máu của em ngươi đã kêu lên Ta. 
 
Nhưng máu Chúa Giêsu còn mạnh thế hơn máu 
của Aben, bởi vì máu A ben đòi người anh phải 
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chết do tội giết em, còn máu Chúa Giêsu lại kêu 
xin cho những kẻ bách hại Người được sống.
Do đó,  để  mầu nhiệm Chúa chịu  thương khó 
không ra vô ích nơi chúng ta, chúng ta phải noi 
theo mầu nhiệm mà chúng ta đã lãnh nhận, và 
rao  giảng  cho  người  khác  về  mầu  nhiệm mà 
chúng ta kính thờ.
 
Thật vậy, tiếng kêu của Chúa sẽ bị phủ lấp trong 
chúng ta nếu như miệng lưỡi chúng ta làm thinh 
không  công  bố  điều  lòng  trí  chúng  ta  tin.  Để 
tiếng kêu của Người không bị phủ lấp đi trong ta, 
thì ai nấy phải tuỳ sức chính mình mà làm cho 
những người chung quanh biết đến mầu nhiệm 
làm cho mình được sống.

Xướng đáp x. St 4,10.11; Dt 12,24

X Lạy Chúa, này máu của Con Chúa, của anh 
chúng con, đã từ đất kêu thấu tai Ngài
* Hạnh phúc thay đất đai đã mở miệng ra nhận 
lấy máu của Đấng cứu chuộc !
Đ Máu này đem rảy sẽ kêu lên trời mạnh tiếng 
hơn cả máu Aben. *

Lời nguyện
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Lạy Chúa. Xin tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống 
tâm hồn chúng con; để chúng con hằng biết chế 
ngự những đam mê trần tục và trung thành tuân 
giữ Lời Chúa. Chúng con cầu xin...
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Xh 40,16-36
Thánh hiến Nhà Tạm

Các vật dụng để trong Nhà Tạm được ghi lại sau  
đây muốn góp phần giúp người tín hữu Ítraen  
nhận ra Thiên Chúa là Đấng nào. Thư gửi tín  
hữu Dothái sẽ giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa trong  
sách này khi chiếu lên các đồ thờ phượng, một  
ánh sáng mới.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

16  Ông  Môsê  làm  mọi  sự  đúng  y  như  ĐỨC 
CHÚA đã  truyền  cho  ông.  17Ngày  mồng  một 
tháng giêng năm thứ hai, Nhà Tạm được dựng 
lên. 18Ông Môsê cho dựng Nhà Tạm. Ông cho 
đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. 
19Ông cho căng lều trên Nhà Tạm, lấy bạt che 
phía  trên  lều,  như ĐỨC CHÚA đã truyền cho 
ông Môsê. 20Ông lấy Chứng Ước đặt vào Hòm 
Bia, xỏ đòn vào Hòm Bia, đặt nắp xá tội lên trên 
đó. 21Ông rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và 
treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng 
Ước, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Môsê. 
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22Ông cho đặt  chiếc  bàn trong Lều Hội  Ngộ, 
bên cạnh Nhà Tạm,  phía  bắc,  bên ngoài  bức 
trướng, 23rồi  cho bày một hàng bánh trên đó, 
trước nhan ĐỨC CHÚA,  như ĐỨC CHÚA đã 
truyền cho ông Môsê.  24Ông cho đặt  trụ  đèn 
trong Lều Hội Ngộ, đối diện với bàn, bên cạnh 
Nhà tạm, phía nam, 25rồi  cho đặt đèn lên đó, 
trước nhan ĐỨC CHÚA,  như ĐỨC CHÚA đã 
truyền cho ông Môsê. 26Ông cho đặt bàn thờ 
bằng vàng trong Lều Hội Ngộ, phía trước bức 
trướng, 27rồi cho đốt hương thơm trên đó, như 
ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Môsê. 
 
28Ông cho treo màn che cửa Nhà Tạm. 29Bàn 
thờ dâng lễ toàn thiêu, ông cho đặt ở cửa Nhà 
Tạm, ở cửa lều Hội Ngộ, rồi ông dâng lễ toàn 
thiêu và lễ phẩm trên đó, như ĐỨC CHÚA đã 
truyền cho ông Môsê. 30Ông cho đặt cái vạc ở 
giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, rồi đổ nước vào 
đó, để dùng vào việc tẩy rửa. 31Ông Aharon và 
các  con  ông  lấy  nước  ấy  mà  rửa  tay  chân. 
32Mỗi khi họ vào Lều Hội Ngộ và tới gần bàn 
thờ, thì họ tẩy rửa, như ĐỨC CHÚA đã truyền 
cho  ông  Môsê.  33Ông  cho  làm  khuôn  viên 
chung quanh Nhà Tạm và bàn thờ, rồi cho treo 
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màn che cửa khuôn viên. Như thế, ông Môsê đã 
hoàn thành công việc.
 
34Đám  mây  che  phủ  Lều  Hội  Ngộ,  và  vinh 
quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. 35Ông 
Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ vì đám mây 
đậu trên đó, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn 
Nhà Tạm.

36Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây 
bay lên khỏi Nhà Tạm, thì con cái Ítraen nhổ trại.

Xướng đáp 1 Cr 10,1b.2a ; Xh 40,34
X Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột 
mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ.
* Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám 
mây, nhờ liên kết với ông Môsê.
Đ Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ và vinh quang 
ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. *

Bài đọc 2
Hãy phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo

Trích  bài  giảng  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nadien.
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Kinh Thánh nói : Phúc thay ai xót thương người,  
vì  họ  sẽ  được  Thiên  Chúa  xót  thương. Lòng 
thương xót không phải là mối phúc cuối cùng. 
Lại  có  câu:  Phúc  thay  kẻ  lưu  tâm đến  người  
nghèo khổ và Phúc thay người biết cảm thương 
và  cho  vay  mượn  rồi  Ngày  ngày  người  công 
chính thông cảm và cho mượn cho vay. Chúng 
ta hãy chiếm lấy phúc lành ấy, hãy tỏ ra là người 
hiểu biết và đối xử nhân hậu.
 
Đừng để đêm tăm tối  ngăn cản bạn làm việc 
thương người. Đừng nói :  Đi đi, mai trở lại, rồi  
tôi sẽ cho anh. Đừng để có khoảng nào trống, 
gián đoạn giữa ý định và việc làm phúc, vì chỉ có 
việc  làm  phúc  là  không  được  trì  hoãn.
Hãy  chia  cơm  cho  người  đói,  rước  vào  nhà  
những người nghèo không nơi trú ngụ. Hãy làm 
điều đó cách vui vẻ và mau mắn, vì như thánh 
Tông Đồ nói :  Ai làm việc bác ái, hãy làm cách  
vui vẻ. Nếu bạn làm phúc cách nhanh nhẹn và 
mau mắn, bạn sẽ được công phúc gấp đôi. Còn 
như làm mà buồn bã, làm vì ép buộc, thì chẳng 
có ân nghĩa hay vinh dự gì. 
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Vậy, phải vui vẻ khi làm phúc, chớ buồn phiền. 
Kinh Thánh nói :  Nếu ngươi mở xiềng xích bạo 
tàn, tháo gông cùm, nghĩa là dẹp bỏ thói hà tiện 
và lòng nghi kỵ, tính ngần ngừ hay lẩm bẩm, nếu 
làm được như thế thì sẽ được gì? Ôi, một điều 
thật cao cả lạ lùng, một phần thưởng thật lớn lao 
trọng đại : Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên 
như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. 
Ai là người không khao khát được soi sáng và 
chữa lành ?
 
Vì thế, thưa anh em là tôi tớ Đức Kitô, là anh em 
của Người, là những kẻ đồng thừa tự với Người, 
nếu anh em tin tôi thì bao lâu còn có thể, chúng 
ta hãy thăm viếng Đức Kitô, hãy săn sóc Đức 
Kitô,  hãy  cho Đức Kitô  ăn,  hãy  cho Đức Kitô 
mặc, hãy đón tiếp Đức Kitô, hãy tôn kính Đức 
Kitô.  Chúng ta  không chỉ  mời  Người  vào bàn 
như ai đó đã làm, không chỉ lo xức dầu thơm 
cho Người như cô Maria, cũng không phải chỉ lo 
an  táng  Người  như  ông  Gioxếp  người  thành 
Arimathê, cũng không chỉ lo liệu mọi việc để liệm 
xác  Người  như  ông  Nicôđêmô,  là  người  yêu 
mến Đức Kitô phần nào ;
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Và  sau  cùng,  cũng  không  phải  chỉ  dâng  cho 
Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược, như các 
hiền sĩ đã làm trước những người đã kể trên, 
nhưng vì Chúa là Chúa mọi người, Chúa muốn 
lòng thương xót  chứ không muốn hy lễ,  và vì 
lòng thương cảm còn có giá trị  hơn cả  muôn 
ngàn cừu non béo tốt,  nên chúng ta hãy dâng 
cho Chúa của lễ ấy qua tay những người nghèo 
khổ, những người hôm nay hiện đang nằm đất, 
để khi  chúng ta ra khỏi  đời  này, họ đón nhận 
chúng ta  vào nơi  an nghỉ  đời  đời,  trong chính 
Đức Kitô, Chúa chúng ta 
Đấng vinh hiển muôn đời. Amen

Xướng đáp
X Xưa Thầy đói, anh em đã cho ăn ; Thầy khát, 
anh em đã cho uống ; Thầy là khách lạ, anh em 
đã tiếp rước.
* Thầy bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm 
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ 
nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính 
Thầy vậy. 
Đ Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. *
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Lời nguyện
Lạy Chúa, này chúng con vui mừng cử hành 
phụng vụ Mùa Chay thánh. Xin cho chúng con 
được thấm nhuần mầu nhiệm Vượt Qua, để tận 
hưởng ơn Chúa cứu độ. Chúng con cầu xin...
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TUẦN 4

Tuần này cũng vậy, những bản văn luật pháp  
xen giữa các mẫu chuyện, trích trong sách Lêvi  
và sách Dân Số. Sách Lêvi ghi lại các tập tục  
của hàng tư tế trong Cựu Ước. Đằng sau những  
quy định đã lỗi thời, ta bắt gặp một quan niệm 
hoàn toàn đúng đắn và tiếp tục có giá trị : Trong  
một thế giới được Thiên Chúa an bài cho tham 
dự vào sự sống của Người, thì tất cả đều mang  
dấu ấn của Giao Ước. Còn sách Dân Số có giá  
trị đối với chúng ta, vì bên cạnh một số điều luật  
rời rạc, các mẫu chuyện giúp cho ta thấy trong  
một  thời  gian  dài  dân  Chúa  đã  chống  lại  ơn  
Người như thế nào. Trong khi lòng tin của dân  
Chúa tuy chân thành, nhưng chưa bén rễ sâu,  
thì dân Chúa đã phải bao phen hoảng sợ trước  
muôn vàn thử thách của cuộc sống du mục ở 
hoang địa. Phải sau nhiều lầm lỗi, thậm chí có  
lúc tạm thời chối bỏ Chúa, cuối cùng dân Chúa 
mới chấp nhận quyền lãnh đạo của Người.
 
Kinh nghiệm của người Kitô hữu (đặc biệt là kinh  
nghiệm  cứ  mỗi  Mùa  Chay  lại  giúp  chúng  ta  
sống)  xác  nhận  giáo  huấn  căn  bản  trên  đây.  
Kinh nghiệm đó, qua những cố gắng để sống  
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trung thành,  làm cho chúng ta thuộc về Chúa 
ngày một trọn vẹn hơn. Được thế, không phải vì  
chúng ta tuân giữ đủ thứ mọi chuyện cho bằng 
nhờ một  nguyên lý  đó chính là  Thần Khí  của  
Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi  
vì von người bất trung. Nếu Người trừng phạt tội  
lỗi  là  để mở rộng trái  tim con người  hầu đón  
nhận ơn sám hối. Và càng mở rộng con tim để  
đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, con người  
càng  trở  nên  đồng  hình  đồng  dạng  với  Chúa  
Kitô.
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Lv 8,1-17 ; 9,22-24
Được thánh hiến để dành riêng
Bài đọc sau đây gợi lại nghi thức tấn phong các  
tư tế của Cựu Ước, đồng thời cho ta thấy vai trò  
quan trọng của cơ cấu này trong lịch  sử dân  
Chúa. Tư tế không phải chỉ là người dâng hy lễ  
(mãi về sau các ngài mới giữ độc quyền này),  
nhưng trên hết mọi sự, tư tế là người giữ kho  
tàng  hiểu  biết  về  Thiên  Chúa,  là  tôn  sư  dạy  
người ta giữ Giao Ước, là người có trách nhiệm 
chủ  yếu  giúp  cho  dân  tiến  lên.  Trong  khi  sứ  
mạng của ngôn sứ có tính thời vụ, thì tư tế là bộ  
phận thường trực,  đóng vai  chuyển tiếp.  Cuối  
cùng, tư tế là trung gian bình thường để xin và  
chuyển lại phúc lành của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Lêvi.
8,  1  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  rằng:
2 "Hãy đem theo Aharon cùng với các con nó, 
và lấy các phẩm phục, dầu tấn phong, con bò 
dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh 
không men.  3 Rồi  hãy tập hợp toàn thể cộng 
đồng ở cửa Lều Hội Ngộ."
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4 Ông Môsê làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho 
ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa Lều Hội Ngộ. 
 
5 Ông Môsê nói  với  cộng đồng:  "Đây là  điều 
ĐỨC CHÚA truyền phải làm."

6 Ông Môsê cho ông Aharon và các con ông ấy 
đến gần, và lấy nước tắm rửa họ.

7 Ông mặc áo dài  cho ông ấy,  thắt  đai  lưng, 
choàng áo khoác, và đặt áo êphốt trên ông; ông 
lấy băng chéo của áo êphốt thắt cho ông và cho 
ông mặc áo ấy; 8 ông đeo khăn ngực cho ông 
ấy và bỏ các thẻ xăm urim và tummim vào khăn 
ngực; 9 ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính 
vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, là dấu 
thánh hiến, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông 
Môsê.
 
10 Ông Môsê lấy dầu tấn phong xức Nhà Tạm 
cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả; 11 
ông lấy dầu rảy trên bàn thờ bảy lần, rồi xức dầu 
bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, 
để thánh hiến những vật đó. 12 Ông đổ dầu tấn 
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phong lên đầu ông Aharon và xức dầu để thánh 
hiến ông.

13 Ông cho các con ông Aharon đến gần, mặc 
áo dài cho họ, thắt đai lưng và lấy mũ đội lên 
đầu  họ,  như  ĐỨC  CHÚA  đã  truyền  cho  ông 
Môsê.

14 Ông Môsê cho dẫn con bò dùng làm lễ tạ tội 
đến. Ông Aharon và các con ông đặt tay lên đầu 
con bò dùng làm lễ tạ tội. 15 Ông Môsê sát tế 
nó, lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các 
góc cong ở chung quanh bàn thờ, và xoá tội cho 
bàn thờ; ông đổ máu còn lại  xuống chân bàn 
thờ, và cử hành lễ xoá tội cho bàn thờ để thánh 
hiến. 16 Ông Môsê lấy tất cả lớp mỡ ở trên bộ 
lòng, khối mỡ gan, hai trái cật với lớp mỡ, mà 
đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 17 Nhưng 
con bò, da, thịt và phân nó, thì ông bỏ vào lửa 
mà  thiêu  bên  ngoài  trại,  như  ĐỨC CHÚA đã 
truyền cho ông Môsê.
 
9, 22 Ông Aharon giơ tay trên dân và chúc phúc 
cho họ; rồi ông đi xuống, sau khi đã cử hành lễ 
tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. 23 Ông Môsê và 
ông Aharon vào Lều Hội Ngộ, rồi đi ra chúc phúc 
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cho dân. Vinh quang ĐỨC CHÚA xuất hiện giữa 
toàn dân. 24 Lửa phát ra từ trước nhan ĐỨC 
CHÚA đốt sạch lễ toàn thiêu và mỡ trên bàn thờ. 
Thấy thế, toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống.

Xướng đáp Dt 7,23.24 ; Hc 45,7a.8bc
X Trong dòng tộc Lêvi, có nhiều người kế tiếp 
nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể 
giữ chức vụ đó mãi.
* Còn Đức Giêsu, chính vì Người hằng sống 
muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại 
mãi.
Đ Chúa đã đề cao ông Aharon, đặt ông làm tư tế 
cho dân, ban cho ông được vinh quang, hạnh 
phúc. *

Bài đọc 2 
 
(Năm A)
Đức Kitô là đường đưa tới sự sáng, là sự thật và 
là sự sống

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Chúa nói vắn tắt :  Tôi là ánh sáng thế gian. Ai  
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theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng  
sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Những 
lời  này vừa là một lệnh truyền vừa là một lời 
hứa. Chúng ta hãy thi hành lệnh Người truyền, 
để khỏi ao ước viễn vông điều Người hứa. Chớ 
gì  trong  ngày  phán  xét,  Người  đừng  nói  với 
chúng ta : “Ngươi đã làm điều Ta truyền chưa 
mà dám đòi hỏi điều Ta đã hứa ?” Lạy Chúa là 
Thiên  Chúa  chúng  con,  Chúa  đã  truyền  gì  ? 
Người nói với bạn : “Hãy theo Ta. Ngươi đã xin 
một lời khuyên đem lại sự sống. Sự sống nào, 
nếu  không  phải  là  sự  sống  được  nói  tới  là  : 
“Chúa quả là nguồn sống” ?
 
Vậy giờ  đây  chúng ta  hãy  hành động,  hãy  đi 
theo Chúa ;  hãy tháo gỡ xiềng xích ngăn cản 
chúng ta đi theo Người. Và ai có khả năng tháo 
gỡ  những  điều  trói  buộc  như thế,  nếu  không 
phải là Đấng ban ơn trợ giúp, như có lời chép : 
Xiềng xích trói buộc con, Người đã tháo cởi ! Lại 
có lời  Thánh vịnh khác nói  :  Chúa giải  phóng 
những ai tù tội, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng  
thẳng lên.
 
Nhưng con người được giải thoát và nâng dậy đi 
theo cái gì, nếu không phải là ánh sáng đã nói 
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với họ : Tôi là ánh sáng thế gian, ai đi theo tôi sẽ  
không phải  đi  trong bóng tối, bởi vì  Chúa làm 
cho người mù được sáng mắt. Vậy hỡi anh em, 
ta hãy lấy đức tin làm phương dược chữa cho 
mắt ta được sáng, Chúa đã lấy nước miếng và 
bụi đất làm cho người mù từ thuở mới sinh ra 
được sáng mắt. Vì nguyên tổ Ađam mà chúng ta 
sinh ra đã phải mù, nên cần phải được Chúa mở 
mắt cho mới nhìn thấy rõ. – Người đã trộn nước 
bọt với bụi đất : Ngôi Lời đã trở nên người phàm 
và cư ngụ giữa chúng ta. Người đã trộn nước – 
bọt với bụi đất, vì thế có lời tiên báo :  Sự thật  
mọc lên từ mặt đất và chính Người đã nói : Tôi  
là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
 
Chúng ta sẽ được tận hưởng sự thật, khi diện 
kiến Thánh Nhan, vì đã được hứa như vậy. Ai 
dám hy  vọng điều  mà Chúa chẳng hứa cũng 
chẳng ban ?

Chúng ta  sẽ  được Chúa nhìn  xem Chúa mặt 
giáp mặt. Thánh Tông Đồ nói : Bây giờ tôi biết  
chỉ có ngần có hạn. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ  
như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt  
giáp mặt.
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Thánh Gioan tông đồ cũng viết trong một bức 
thư : Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con  
Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào,  
điều này chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng  
khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống  
như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy  
Người như vậy. Đó quả là một lời hứa trọng đại.
 
Nếu bạn yêu mến, bạn hãy đi  theo. Bạn nói : 
“Tôi  yêu mến,  nhưng theo đường nào ?”  Nếu 
Chúa, Thiên Chúa của bạn nói : Tôi là sự thật và 
là sự sống, bạn sẽ tìm đường để đạt tới những 
thứ đó và bạn sẽ tự nhủ : Sự thật cao cả biết 
bao, sự sống vĩ đại dường nào, phải chi tôi biết 
tìm cách đạt tới !

Bạn tìm qua ngả nào ? Trước hết, bạn hãy nghe 
Đấng nói :  Tôi là Đường. Trước khi nói với bạn 
tới đâu thì Người nói qua ngả nào? Người nói: 
Tôi là Đường. Đường đi tới đâu? Sự thật và sự 
sống. Trước hết, Người nói với các bạn qua ngả 
nào, rồi sau mới nói tới đi đâu. Tôi là Đường, tôi  
là Sự Thật và là Sự Sống. Đấng ở nơi Chúa Cha 
là sự thật và sự sống: khi  mặc lấy xác phàm, 
Người trở thành đường đi.
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Người ta không bảo bạn: hãy gắng sức tìm 
đường để đạt tới sự thật và sự sống. người ta 
không bảo bạn như thế. Hỡi kẻ lười biếng, đang 
ngã, hãy chỗi dậy, chính Đấng là đường đang 
đến với bạn và đánh thức bạn; nếu Người đánh 
thức, bạn hãy chỗi dậy và bước đi. 
Có lẽ bạn cố bước đi nhưng không thể nào đi 
được, vì chân bạn đau. Tại sao chân bạn lại đau 
? Có phải vì ham hố mà bạn phải chạy đi trên 
những con đường khấp khểnh ? Nhưng Ngôi 
Lời của Chúa đã chữa lành những kẻ què quặt. 
Có khi bạn lại nói : Chân tôi lành đây này, nhưng 
đường đi tôi đâu thấy ? Nhưng Chúa đã chẳng 
làm cho mắt người mù được sáng hay sao ?

Xướng đáp Tv 188 (119), 104b.105 ; Ga 6,68
X Con chê ghét mọi đường nẻo gian tà.
* Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh 
sáng chỉ đường con đi.
Đ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến 
với ai ? Thầy mới có những lời ban phúc trường 
sinh. *
 
NĂM B
Dấu chỉ con rắn đồng
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Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Đức Kitô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi cái 
chết  :  Cái  chết  đã  thắng  được  Người  nhưng 
Người  đã tiêu diệt  sự chết.  Anh em biết  đấy, 
Kinh Thánh quả quyết :  Thiên Chúa không làm 
ra cái chết. Người chẳng vui gì khi sinh mạng 
tiêu vong, vì Người đã sáng tạo muôn loài cho  
chúng hiện hữu. Sách Khôn Ngoan còn nói thêm 
:  chính vì quỷ dữ ghen tị, mà cái chết đã xâm 
nhập thế gian.
 
Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Lời của Thiên 
Chúa,  nhờ Người, vạn vật được tạo thành, mà 
đã mang thân phận phải  chết,  vì  Ngôi Lời  trở  
nên người phàm. Người đón nhân cái chết và 
đóng đinh nó vào thập giá. Đó là điều thuở xưa 
đã được đem ra làm hình bóng : Như ông Môsê 
đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người  
cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin  
vào  Người  thì  được  sống  muôn  đời
Đó là một biểu tượng lớn lao. Dân Ítraen đã ngã 
xuống trong sa mạc vì bị rắn cắn ; một số đông 
dân đã chết. ĐỨC CHÚA truyền cho ông Môsê 



MỤC LỤC

làm một con rắn đồng và treo lên cây cột trong 
sa mạc và bảo dân hễ ai bị rắn cắn thì nhìn lên 
con rắn ấy.
 
Nhưng con rắn đó là gì  ? Thưa là tội  lỗi  phát 
xuất từ thân phận phải chết của chúng ta. Còn 
con rắn được treo lên là gì ? Đó là Đức Kitô chịu 
chết trên thập giá. Vết thương do rắn làm chết 
người, còn cái chết của Chúa thì ban sự sống.
Đức Kitô là sự sống, thế mà Người đã bị treo 
trên thập giá. Đức Kitô là sự sống, thế mà Người 
đã chết.  Nhưng trong cái  chết  của Người,  sự 
chết đã chết. Khi Đức Kitô chết, sự sống đã tiêu 
diệt sự chết, nguồn sung mãn của sự sống đã 
chôn vùi sự chết, sự chết đã bị nuốt chửng trong 
thân xác của Người. Cả chúng ta nữa, chúng ta 
cũng sẽ nói điều đó, trong ngày sống lại, khi hát 
khúc khải hoàn : Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng 
của ngươi  ? Hỡi  tử thần,  đâu là nọc độc của  
ngươi ?
 
Thưa anh em, từ bây giờ tới khi được chữa lành 
cho khỏi tội, chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô chịu 
đóng đinh trên thập giá, cũng như những ai nhìn 
lên con rắn đồng, không phải chết vì rắn cắn, thì 
những ai lấy đức tin mà chiêm ngắm cái chết 
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của Đức Kitô, cũng sẽ được chữa lành khỏi vết 
thương tội lỗi. Nhưng những người đó được cứu 
chữa cho khỏi chết, để được sống đời này, còn 
Đức Kitô thì nói với chúng ta : để được sống đời  
đời.

Xướng đáp x. Dt 11,26 ; Ga 3,14.17
X Ta hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng đã 
chịu khổ hình thập giá.
* Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa 
mạc thế nào, Con Người cũng sẽ phải được 
giương cao như vậy.
Đ Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế 
gian, không phải để lên án chúng ta, nhưng để 
chúng ta nhờ Con của Người mà được cứu độ. *

NĂM C
Ơn tha thứ của Chúa Cha

Trích bài giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn.
 
Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha.  Kẻ nói câu : 
Thôi ta đứng lên,  bấy giờ đang nằm dưới đất. 
Anh ta biết rằng mình sa ngã ; anh nhìn thấy sự 
sụp đổ của mình. Anh đã khám phá ra mình đã 
rơi vào tình trạng nhuốc nhơ tội lỗi và vì vậy anh 
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ta mới thốt lên :  Thôi, ta đứng lên, đi về cùng 
cha. Anh hy vọng gì, tin tưởng ra sao, trông cậy 
thế nào ? Niềm hy vọng của anh là dựa vào cha 
anh. Anh tự nhủ : “Tôi đã đánh mất tư cách làm 
con,  còn người,  người  đã không mất  tư  cách 
làm cha. Bên cạnh một người cha thì người bào 
chữa  xa  lạ  chẳng  có  ích  lợi  gì.  Chỉ  có  tình 
thương mới có thể can thiệp và làm rung động 
cõi lòng của người cha. Tình phụ tử nôn nóng 
muốn tha thứ để sinh ra con mình một lần nữa. 
“Tôi có tội, tôi sẽ về cùng cha tôi”.
 
Nhưng vừa nhìn thấy con, người cha quên ngay 
tội lỗi của anh. Ông không muốn làm quan toà 
xét xử vì ông thích là một người cha hơn. Ngay 
tức khắc ông đổi lời kết án thành lời tha tội, vì 
ông muốn con mình trở lại, chứ không muốn anh 
ta phải hư mất.
 
Ông chạy ta ôm cổ anh và hôn lấy, hôn để. Ta 
thử xem người cha xét xử và sửa trị con mình 
thế nào. Ông ôm hôn thay vì trừng phạt. Tình 
thương của ông đủ mạnh, để bỏ qua lỗi lầm ; 
ông đã lấy cái  hôn mà tha thứ tội  lỗi  cho con 
mình. Ông đã bao bọc con bằng những cái hôn, 
để che lấp tội ác của con. Ông đã không vạch 
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trần tội lỗi của con để hạ nhục con. Ông băng bó 
các vết thương của con, khéo đến nỗi không để 
lại một cái sẹo hay một dấu vết nào. Hạnh phúc 
thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà  
được khoan dung. Đừng bao giờ chúng ta xa lìa 
một người cha như thế. 
 
Chỉ nguyên một việc nhìn thấy cha cũng đủ xua 
đuổi tội, đẩy xa lỗi, loại trừ mọi cách ăn ở bất 
xứng và mọi cơn cám dỗ. Phải, nếu chúng ta ra 
đi, nếu chúng ta phung phí gia tài của cha mà 
sống bê tha phóng túng, nếu có khi nào chúng ta 
sai lỗi hay phạm tội, nếu chúng ta rơi vào vực 
thẳm của tội ngạo ngược bất kính và hư hỏng 
hoàn toàn, thì một lần nữa chúng ta hãy đứng 
lên, trở về với một người cha tốt lành như thế, 
theo tấm gương của người cha ấy kêu mời. Anh 
ta còn đang ở đàng xa, thì người cha đã trông  
thấy.  Ông chạnh lòng thương,  chạy ra  ôm cổ 
anh ta và hôn lấy hôn để. Tôi xin hỏi anh em : ở 
đây có chỗ nào cho người ta thất vọng không ? 
Có cớ nào để bào chữa không ? Có lý do hão 
huyền nào để phải sợ không ? Có chăng là sợ 
gặp người cha, sợ những cái hôn của người ; có 
chăng là  người  ta  nghĩ  rằng người  cha muốn 
nắm lấy để chiếm lại, thay vì đón nhận để tha 
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thứ, khi người giơ tay ra kéo con vào lòng, ôm 
anh trong vòng tay. 
 
Nhưng một ý tưởng đè bẹp sự sống, nghịch với 
ơn cứu độ chúng ta như thế đã hoàn toàn bị 
đánh tan, hoàn toàn bị tiêu diệt bởi những lời lẽ 
như sau : Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ 
rằng : Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho  
cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu  
rồi đi bắt con dê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta  
mở tiệc ăn mừng ! Vì con ta đây đã chết mà nay  
sống  lại,  đã  mất  mà  nay  lại  tìm  thấy.
Sau khi nghe những lời như thế, chúng ta còn trì 
hoãn được không ? Chúng ta còn đợi  chờ gì 
nữa mà không trở về với cha ? 

Xướng đáp Tv 40 (41),5b ; Tv 50 (51),5.19
X Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, 
quả thật con đắc tội với Ngài.
* Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám 
ảnh ngày đêm.
Đ Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan 
nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng 
khinh chê. *

Lời nguyện
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Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để 
thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người 
được hoà giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể 
dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống 
động mà hăm hở đón mừng lễ Vượt Qua sắp 
tới. Chúng con cầu xin...
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THỨ HAI 

Bài đọc 1 Lv 16,2-28
Nghi thức thanh tẩy

Nghi thức sau đây được hình thành từ những  
truyền thống rất xa xưa (con dê thả vào sa mạc)  
và những suy tư thần học tiến bộ hơn (rảy máu  
lên bàn thờ để thanh tẩy).  Nghi  thức này cho  
thấy một nhận thức rất cao về tội lỗi của dân đã  
được  thánh  hiến.  Tội  lỗi  phương  hại  đến  sự  
thánh thiện của đền thờ. Thư gửi tín hữu Dothái  
sẽ  chứng  minh  cách  tuyệt  vời  rằng  mọi  ước 
nguyện sẽ chẳng tới đâu nếu Chúa Kitô không  
thực hiện một cuộc giải thoát hữu hiệu.
 
Lời Chúa trong sách Lêvi.

2 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Hãy nói với 
Aharon,  anh ngươi,  đừng vào bất  cứ lúc  nào 
trong thánh điện,  phía sau màn trướng,  trước 
nắp xá tội  ở trên Hòm Bia, và như vậy nó sẽ 
không phải chết khi Ta hiện ra trong đám mây 
trên nắp xá tội.

3  Aharon sẽ vào thánh điện như thế này:  Nó 
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phải bắt một bò tơ để làm lễ tạ tội và một cừu 
đực để làm lễ toàn thiêu. 4 Nó sẽ mặc áo dài 
thánh bằng vải gai, mặc trên mình quần đùi vải 
gai, thắt đai lưng vải gai, đội mũ tế vải gai. Đó là 
phẩm phục thánh, nó sẽ lấy nước tắm rửa thân 
thể trước khi mặc vào.
 
5 Nó sẽ nhận hai con dê đực để làm lễ tạ tội và 
một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, do cộng 
đồng con cái Ítraen đem tới.  6 Aharon sẽ tiến 
dâng con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình, và 
sẽ cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. 
7 Nó sẽ lấy hai con dê và đặt trước nhan ĐỨC 
CHÚA, ở cửa Lều Hội Ngộ. 8 Nó sẽ bắt thăm 
chọn giữa hai con dê: một thăm "dành cho ĐỨC 
CHÚA",  một  thăm  "dành  cho  quỷ  Adadên."  9 
Aharon sẽ tiến dâng con dê trúng thăm "dành 
cho ĐỨC CHÚA" và dùng làm lễ tạ tội. 10 Còn 
con dê trúng thăm "dành cho Adadên", Aharon 
sẽ để sống và đặt trước nhan ĐỨC CHÚA, để 
cử hành lễ xá tội trên nó và thả nó cho Adadên 
trong sa mạc.
 
11 Aharon sẽ tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ 
tội  cho chính  mình,  và cử hành lễ  xá  tội  cho 
mình và cho nhà mình: nó sẽ sát tế con bò tơ 



MỤC LỤC

làm lễ tạ tội cho chính mình. 12 Nó sẽ lấy than 
hồng trên bàn thờ trước nhan ĐỨC CHÚA bỏ 
đầy vào bình hương, sẽ bốc hai  nắm đầy bột 
hương thơm, và đem vào phía sau màn trướng. 
13 Nó sẽ bỏ hương vào lửa, trước nhan ĐỨC 
CHÚA, và khói hương như mây sẽ phủ nắp xá 
tội ở trên Chứng Ước, và như vậy nó sẽ không 
phải chết. 14 Nó sẽ dùng một ngón tay lấy máu 
con bò tơ rảy trên nắp xá tội, về phía đông; rồi 
đằng trước nắp xá tội, nó cũng dùng ngón tay 
mà rảy máu bảy lần.
 
15 Nó sẽ sát tế con dê dùng làm lễ tạ tội cho 
dân, sẽ đem máu nó vào phía sau màn trướng, 
và cũng sẽ lấy máu đó mà rảy như đã rảy máu 
con bò tơ: nó sẽ rảy máu đó lên nắp xá tội, và 
đàng trước nắp xá tội. 16 Nó sẽ cử hành lễ xá 
tội cho thánh điện, vì những điều ô uế của con 
cái Ítraen và những việc phản nghịch của chúng, 
nghĩa là mọi tội lỗi chúng.

17 Không một người nào được có mặt trong Lều 
Hội Ngộ, từ khi Aharon vào để cử hành lễ xá tội 
trong  thánh  điện,  cho  đến  khi  nó  ra.
18 Rồi nó sẽ ra ngoài, đến bàn thờ ở trước nhan 
ĐỨC CHÚA và sẽ cử hành lễ xá tội cho bàn thờ: 
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nó sẽ lấy máu con bò tơ và máu con dê mà bôi 
lên các góc cong của bàn thờ. 19 Nó sẽ dùng 
một ngón tay rảy máu bảy lần lên bàn thờ, mà 
thanh tẩy cho khỏi  các điều ô uế của con cái 
Ítraen, và thánh hiến bàn thờ.
 
20 Khi đã cử hành xong lễ xá tội cho thánh điện, 
cho Lều Hội Ngộ và bàn thờ, nó sẽ cho dẫn con 
dê còn sống tới.  21 Aharon sẽ đặt hai tay lên 
đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật 
mọi  lỗi  lầm của con cái  Ítraen,  mọi  việc  phản 
nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng; nó 
sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một 
người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. 22 Con 
dê sẽ mang trên mình mọi lỗi lầm của chúng vào 
hoang địa.

23 Aharon sẽ vào trong Lều Hội Ngộ, cởi phẩm 
phục bằng vải gai nó đã mặc khi vào thánh điện; 
và để lại đó. 24 Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể 
trong một nơi thánh, và sẽ mặc lại phẩm phục. 
Rồi nó sẽ ra mà dâng lễ toàn thiêu của mình và 
lễ toàn thiêu của dân; nó sẽ cử hành lễ xá tội 
cho chính mình và cho dân. 25 Còn mỡ của lễ tạ 
tội, thì nó sẽ đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ.
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26 Người đã thả con dê "dành cho Adadên" sẽ 
giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới 
được về trại. 27 Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và 
con dê dùng làm lễ tạ tội, mà máu đã được đưa 
vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ 
đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu, cả 
da, cả thịt, cả phân. 28 Người đã đốt những con 
vật đó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, 
sau đó mới được về trại.

Xướng đáp x. Dt 9,11.12.24
X Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc 
của thế giới tương lai. Người đã vào cung thánh, 
không phải với máu các con bò, con dê, nhưng 
chính máu của mình.
* Người chỉ vào một lần thôi, và đã lãnh được ơn 
cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.
Đ Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay 
người phàm làm ra, nhưng đã vào chính cõi trời. 
*

Bài đọc 2 
Chúa Kitô là vị Thượng Tế và là lễ đền tội của 
chúng ta
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Trích  bài  giảng  của  linh  mục  Origiênê  về 
sách Lêvi.

Mỗi năm một lần, vị thượng tế để dân ở ngoài, 
một mình vào nơi có nắp xá tội, với hai Kêrukim 
ở trên, có Hòm Bia Giao Ước và hương án, nơi 
không ai được vào, trừ một mình thượng tế.
 
Nếu tôi nhìn vào vị thượng tế đích thực của tôi là 
Chúa Giêsu Kitô,  tôi  sẽ thấy Người mang xác 
phàm, suốt năm ở với dân, cái năm mà chính 
Người nói: Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng  
cho kẻ nghèo hèn và công bố một năm hồng ân  
của Đức Chúa, và một ngày xá tội. Xin anh em 
lưu ý : một lần trong năm ấy, trong ngày xá tội, 
Người  vào  Nơi  Cực  Thánh,  nghĩa  là  sau  khi 
hoàn thành công trình cứu độ, Người lên trời, về 
cùng Chúa Cha, để xin Chúa Cha thương xót 
loài  người  và  cầu  xin  cho  mọi  kẻ  tin  ở  nơi 
Người.
 
Ơn xá tội mà Chúa Giêsu khẩn cầu cùng Chúa 
Cha cho loài người, thánh tông đồ Gioan biết rõ 
nên mới nói : Hỡi anh em là những người con bé 
nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này  
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để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm 
tội thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt  
Chúa Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công  
Chính. Chính Người là của lễ đền tội, vì tội lỗi  
chúng ta.

Thánh Phaolô cũng nhắc lại  lễ đền tội  ấy một 
cách tương tự khi nói về Chúa Kitô : Thiên Chúa 
đã định cho Đức Giêsu Kitô phải đổ máu mình  
ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin.
Vì thế, đối với chúng ta, ngày xá tội kéo dài mãi 
cho đến tận thế.
 
Có  lời  Sách  Thánh  nói  :  Ông  Aharon  sẽ  bỏ 
hương vào lửa trước nhan Đức Chúa, và khói  
hương như mây sẽ phủ nắp xá tội ở trên chứng  
ước, và như vậy ông sẽ không phải chết. Ông sẽ  
dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rảy lên  
nắp xá tội về phía đông.

Ngày xưa, nghi thức đền tội cho loài người dâng 
lên Thiên Chúa được dạy cho hiền nhân như thế 
đó, còn ngày nay bạn đến với Chúa Kitô là vị 
Thượng Tế đích thật, Đấng đã lấy máu mình làm 
cho Chúa Cha thương xót bạn và hoà giải bạn 
với Chúa Cha, đừng ỷ vào máu của xác phàm 
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mà hãy  nhìn  vào  máu  của  Ngôi  Lời  và  nghe 
chính Người nói với bạn :  Đây là máu Thầy đổ 
ra cho anh em được tha tội.
 
Còn cử chỉ rảy máu về phía đông, bạn đừng cho 
nó là viễn vông. Ơn đền tội đã đến với bạn từ 
hướng đông. Từ đó, Đấng mệnh danh là Vầng 
Hồng đã tới, Người trở thành vị Trung Gian giữa 
Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bạn luôn được 
kêu mời luôn nhìn về hướng đông, nơi Mặt Trời 
công chính mọc lên cho bạn, nơi ánh sáng luôn 
xuất hiện cho bạn, khiến bạn không còn phải mò 
mẫm trong bóng tối và ngày cuối cùng không bắt 
chợt bạn trong tối tăm. Như thế, đêm đen và sự 
tối tăm của ngu dốt không bắt chợt các bạn ; các 
bạn luôn ở trong ánh sáng của tri thức, các bạn 
luôn có ngày của đức tin, luôn có ánh sáng của 
tình yêu và bình an.

Xướng đáp x. Dt 6,20 ; 7,2.3
X Người tiền phong mở đường cho chúng ta đi 
vào thánh điện, đó là Con Chiên vô tì tích.
* Người đã trở nên vị thượng tế đời đời theo 
phẩm trật Menkixêđê, Người tồn tại đến muôn 
đời muôn thuở.
Đ Người là Vua Công Chính, dòng dõi Người sẽ 
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vô cùng vô tận. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  để  đổi  mới  trần  gian,  Chúa  dùng 
những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện 
của Chúa giữa loài  người.  Xin cho Hội  Thánh 
biết  lợi  dụng  nguồn  thiên  ân  đó,  mà  không 
ngừng  tiến  triển,  và  luôn  được  Chúa  thương 
nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ BA 
 
Bài đọc 1 Lv 19,1-18.31-37
Các  ngươi  phải  thánh  thiện,  vì  Ta  là  Đấng 
Thánh

Dân Ítraen phải  nên thánh.  Điều đó không có 
nghĩa là tuân giữ những quy luật khắc khe, nhỏ  
nhặt trong việc thờ phượng, nhưng trên hết mọi  
sự  là  tham dự vào  sự thánh  thiện  của  Thiên  
Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu.

Lời Chúa trong sách Lêvi

1  ĐỨC  CHÚA  phán  với  ông  Môsê  rằng:
2 "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ítraen 
và bảo chúng: Các ngươi  phải  thánh thiện,  vì 
Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, Ta 
là Đấng Thánh.

3 Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha 
mẹ.
Các ngươi phải giữ những ngày sabát của Ta. 
Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
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4 Các ngươi không được hướng về các tà thần, 
không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.

5 Khi các ngươi tế hy lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, 
các ngươi phải tế thế nào để được đoái nhận. 6 
Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm 
sau; sang ngày thứ ba, cái gì còn lại phải bỏ vào 
lửa mà thiêu. 7 Sang ngày thứ ba mà cứ ăn, thì 
đó là thịt ôi, và lễ tế sẽ không được đoái nhận. 8 
Người nào ăn, phải mang lấy tội mình, vì đã xúc 
phạm  đến  của  được  thánh  hiến  cho  ĐỨC 
CHÚA; người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ.
9 Khi các ngươi gặt lúa trong đất của các ngươi, 
(các)  ngươi  không  được  gặt  cho  tới  sát  bờ 
ruộng; lúa gặt sót, (các) ngươi không được mót. 
 
10 Vườn nho (các)  ngươi,  (các)  ngươi  không 
được hái lại, những trái rớt, (các) ngươi không 
được  nhặt:  (các)  ngươi  sẽ  bỏ  lại  cho  người 
nghèo và ngoại kiều. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của các ngươi.

11  Các  ngươi  không  được  trộm  cắp,  không 
được  nói  dối,  không  được  lừa  gạt  đồng  bào 
mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà 
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thề gian: làm thế là (các) ngươi xúc phạm đến 
danh Thiên Chúa của (các) ngươi. Ta là ĐỨC 
CHÚA.  13  Ngươi  không  được  bóc  lột  người 
đồng  loại,  không  được  cướp  của;  tiền  công 
người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua 
đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không được rủa 
người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp 
chân,  nhưng  phải  kính  sợ  Thiên  Chúa  của 
ngươi, Ta là ĐỨC CHÚA. 
 
15 Các ngươi không được làm điều bất công khi 
xét xử: không được thiên vị người yếu thế, cũng 
không được nể mặt  người  quyền quý,  nhưng 
hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 
Ngươi không được vu khống những người trong 
dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại 
phải chết. Ta là ĐỨC CHÚA. 17 Ngươi không 
được để lòng ghét người anh em, nhưng phải 
mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, 
ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không 
được trả thù, không được oán hận những người 
thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại 
như chính mình. Ta là ĐỨC CHÚA.

31 Các ngươi không được đến với các người 
ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến 
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chúng,  kẻo vì  chúng mà ra  ô  uế.  Ta là  ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
 
32 Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên, 
ngươi phải kính trọng người già cả: như vậy là 
ngươi  kính  sợ  Thiên  Chúa  của  ngươi.  Ta  là 
ĐỨC CHÚA. 33 Khi có ngoại kiều cư ngụ với 
(các) ngươi trong xứ các ngươi, các ngươi đừng 
bức hiếp  nó.  34  (Các)  ngươi  phải  đối  xử  với 
người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như với 
một người bản xứ, một người trong các ngươi; 
(các) ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các 
ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Aicập. Ta là 
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
 
35 Các ngươi không được làm điều bất công khi 
xét xử, cũng như khi đo đạc hay cân đong. 36 
Các ngươi phải có cán cân đúng, quả cân đúng, 
đúng thùng, đúng lít.  Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của các ngươi, Đấng đã đưa các ngươi ra 
khỏi đất Aicập.

37 Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết 
định của Ta và đem ra thực hành. Ta là ĐỨC 
CHÚA.
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Xướng đáp Gl 5,14.13b ; Ga 13,34
X Tất cả lề luật được nên trọn trong giới răn duy 
nhất : Hãy yêu mến người thân cận như chính 
mình.
* Hãy đem lòng yêu mến mà phục vụ lẫn nhau.
Đ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh 
em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. *

Bài đọc 2
Về ơn ích của đức ái

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa nói : Ở 
điểm này,  mọi  người  sẽ  nhận biết  anh em là  
môn đệ Thầy : là anh em có lòng yêu thương  
nhau. Và trong thư của chính thánh nhân, người 
ta cũng đọc thấy :  Anh em thân mến, chúng ta  
hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ  
Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì  đã được  
Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa.  
Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa,  
vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
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Chớ gì các tín hữu nhìn kỹ vào tâm hồn mình và 
chân thành kiểm soát những tình cảm thâm sâu 
nhất của cõi lòng. Nếu họ cảm thấy lương tâm 
mình có chứa sẵn những hoa quả của bác ái, họ 
có thể tin chắc rằng Thiên Chúa ở nơi họ. Và để 
tỏ ra niềm nở hơn với vị khách cao quý này, họ 
nên rộng rãi kiên trì, rộng rãi làm những việc từ 
thiện.

Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì đức ái không 
được có hạn định, vì Thiên Chúa không bị nhốt 
vào một giới hạn nào.

Anh em rất thân mến, để thực hiện đức ái  thì 
thời nào cũng thuận tiện cả, nhưng đặc biệt là 
trong những ngày này. Những ai muốn đón nhận 
mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa với một tâm hồn 
và thể xác thánh thiện, thì phải cố gắng hết mình 
đạt  cho được đức ái,  vì  đức ái  bao gồm mọi 
nhân đức và phủ lấp muôn ngàn tội lỗi.
 
Và vì thế, khi sắp cử hành mầu nhiệm trổi vượt 
hơn hết, mầu nhiệm máu Đức Giêsu Kitô đổ ra 
xoá bỏ mọi tội lỗi chúng ta, trước hết chúng ta 
phải thực hành các việc từ bi bác ái làm lễ vật 
dâng lên Thiên Chúa. Chúa từ bi nhân hậu ban 
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cho ta cái gì, thì chúng ta cũng nên tặng lại cho 
những người đã xúc phạm đến chúng ta.
 
Chúng ta phải tỏ ra quảng đại hơn với những 
người  nghèo và  những ai  gặp tai  ương hoạn 
nạn, để có nhiều người cất tiếng tạ ơn Chúa và 
việc bố thí cho kẻ đói nghèo tăng thêm giá trị 
cho  việc  ăn chay.  Chúa không lấy  gì  làm vui 
thích cho bằng thấy ta rộng lượng với kẻ nghèo, 
và ở đâu Người thấy có lòng thương xót là ở đó 
Người nhận ra hình ảnh lòng trắc ẩn của Người.
 
Chúng ta đừng sợ phải hao hụt vì những món 
tiêu dùng như thế, bởi vì lòng quảng đại, tự nó 
đã là một sự giàu có lớn lao rồi, và những cử chỉ 
hào hiệp không thể thiếu nguồn tài trợ, vì trong 
trường hợp này Chúa Kitô vừa nuôi dưỡng vừa 
được dưỡng nuôi. Trong tất cả công việc này, có 
sự can thiệp của bàn tay Đấng tăng thêm bánh 
khi bẻ bánh, và làm cho bánh hoá ra nhiều, khi 
phân phát.
 
Ai làm phúc bố thí thì hãy yên hàn, vui vẻ, vì họ 
sẽ được lợi lớn lao, khi giữ cho mình phần tối 
thiểu, như thánh Phaolô tông đồ nói : Đấng cung 
cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn  
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nuôi dưỡng, tất  sẽ cung cấp hạt giống dư dật  
cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính  
của anh em sinh hoa kết quả dồi dào trong Đức  
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Người hằng sống và  
hiển  trị  cùng  với  Chúa  Cha,  và  Chúa  Thánh 
Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Lc 6,38 ; Cl 3,13b
X Anh em hãy cho thì sẽ được cho lại.
* Thiên Chúa sẽ đong cho anh em đấu đầy đã 
dằn, đã lắc, đã tràn trề, mà đổ vào vạt áo của 
anh em.
Đ Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 
vậy : phải tha thứ cho nhau. *

Lời nguyện

Lạy Chúa,  trong thời  gian chúng con ăn chay 
cầu nguyện,  xin  giúp đoàn tín  hữu chúng con 
chuẩn  bị  tâm  hồn  cho  xứng  đáng  ;  nhờ  đó, 
chúng con sẽ nhiệt  tình đón nhận mầu nhiệm 
Vượt Qua, và loan báo Tin Mừng cứu độ cho 
toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ 

Bài đọc 1 Ds 11,4-6.10-30
ĐỨC CHÚA đổ tràn thần khí

Được tự do rồi, có lúc dân Ítraen hồi tưởng lại  
thời gian đã qua và đem lòng hối tiếc. Đi trong  
hoang địa không phải là chuyện vui vẻ gì. Cuộc  
hành trình dài dẵng đòi hỏi một niềm tin sắt đá.  
Thiên Chúa sẵn sàng ra tay ban cho chúng ta  
hết mọi sự khác, nhưng với điều kiện chúng ta đi  
tìm sự sống đích thực.

Lời Chúa trong sách Dân Số.

11, 4 Đám dân ô hợp sống giữa dân Ítraen bắt 
đầu thèm ăn, và cả con cái Ítraen cũng khóc lóc 
mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt  ăn đây? 5 
Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Aicập mà không phải 
trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào 
hành, nào tỏi. 6 Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi 
thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi."
 
10 Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy 
theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. 
Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông 
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lấy  làm khổ tâm 11 và thưa với  ĐỨC CHÚA: 
"Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại 
không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng 
tất cả dân này lên con? 12 Có phải con đã cưu 
mang tất  cả dân này không? Có phải  con đã 
sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng 
nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem 
vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng? 
13 Con lấy đâu ra thịt  cho cả dân này ăn, khi 
chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để 
chúng tôi ăn? 14 Một mình con không thể gánh 
cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. 
15 Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con 
đi còn hơn ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng 
để con thấy mình phải khổ nữa! "
 
16 ĐỨC CHÚA phán với  ông Môsê:  "Hãy tập 
họp lại cho Ta bảy mươi người trong số kỳ mục 
Ítraen, những kẻ ngươi biết là kỳ mục và ký lục 
trong dân.  Ngươi  sẽ đem chúng đến Lều Hội 
Ngộ,  để  chúng đứng đó với  ngươi.  17  Ta sẽ 
xuống đó nói chuyện với ngươi. Ta sẽ lấy một 
phần Thần Khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên 
chúng, chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân 
này, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình 
nữa."
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18 Ngươi hãy nói với dân: "Anh em hãy thanh 
tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai và anh em 
sẽ được ăn thịt. Phải, anh em đã kêu khóc thấu 
tai ĐỨC CHÚA rằng: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt 
ăn đây? Bên Aicập, chúng ta sướng biết mấy! 
ĐỨC CHÚA sẽ ban thịt cho anh em, và anh em 
sẽ được ăn. 19 Anh em sẽ ăn, không phải một 
ngày, hai ngày, năm mười ngày, hay hai mươi 
ngày mà thôi, 20 nhưng suốt cả tháng, cho đến 
khi thịt lòi  ra lỗ mũi làm anh em phát ngấy, vì 
anh em đã khinh thường ĐỨC CHÚA, Đấng ngự 
giữa anh em, và đã kêu khóc trước nhan Người 
rằng: Chúng tôi ra khỏi Aicập để làm gì? "
 
21 Ông Môsê lại nói: "Con ở giữa một dân có 
đến sáu trăm ngàn bộ binh, mà ĐỨC CHÚA lại 
bảo: Ta sẽ ban thịt cho chúng, và chúng sẽ ăn 
suốt cả tháng. 22 Dù có giết chiên giết bò, liệu 
có đủ cho họ không? Dù có bắt hết cá dưới biển, 
liệu có đủ cho họ không? " 23 ĐỨC CHÚA phán 
với ông Môsê: "ĐỨC CHÚA mà chịu bó tay sao? 
Bây giờ ngươi sẽ thấy lời Ta phán có đúng hay 
không."

24 Ông Môsê ra nói lại với dân những lời của 
ĐỨC CHÚA. Ông tập họp bảy mươi người trong 
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số kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh 
Lều. 
 
25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói 
chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần Thần 
Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ 
mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì 
các  ông  bắt  đầu  phát  ngôn,  nhưng  việc  đó 
không tái diễn nữa.

26 Bấy giờ  có  hai  người  ở  lại  trong trại,  một 
người tên là Enđát, một người tên là Mêđát. Các 
ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng 
đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các 
ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. 27 
Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông 
Môsê rằng: "Ông Enđát và ông Mêđát đang phát 
ngôn trong trại! " 
 
28 Ông Giôsuê con ông Nun, từng theo hầu ông 
Môsê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Môsê: 
"Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ! " 29 Nhưng 
ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi 
ĐỨC CHÚA ban  Thần Khí  trên  toàn  dân của 
Người để họ đều là ngôn sứ! " Vì ĐỨC CHÚA 
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đã ban Thần Khí  của Người  trên  họ.  30  Ông 
Môsê đã vào trại cùng với các kỳ mục Ítraen.

Xướng đáp Ge 3,1bc.2b ; Cv 1,8
X Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm 
; con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn 
sứ.
* Trong những ngày đó, Ta sẽ đổ trên chúng 
thần khí của Ta.
Đ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh 
Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 
anh em sẽ làm chứng cho Thầy đến tận cùng 
trái đất. *

Bài đọc 2 
Lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân 
thống hối

Trích  thư  của  thánh  Mácximô  Tuyên  Giáo, 
viện phụ.

Những người rao giảng chân lý và những thừa 
tác viên phân phát ân sủng, từ khởi đầu và mỗi 
người vào thời của mình cho đến ngày nay, tất 
cả đều giải thích cho chúng ta biết : Thiên Chúa 
muốn cứu độ chúng ta. Tất cả các vị đều nói đến 
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cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không mong 
mỏi cũng chẳng yêu thích điều gì khác cho bằng 
con  người  thành  tâm  sám  hối  và  trở  về  với 
Người.
 
-Để bày tỏ điều cao cả trên hết mọi sự ấy ra, 
Ngôi Lời của Chúa Cha (hơn nữa, chính Người 
là Lời chứng đầu tiên và tuyệt vời về lòng nhân 
hậu vô biên của Thiên Chúa) đã đoái thương hạ 
mình xuống cách lạ lùng, không lời nào diễn tả 
nỗi.  Người  đã  cúi  mình  xuống  tận  thân  phận 
chúng ta, đã mặc lấy xác phàm để ở với chúng 
ta. Nhờ các hành động Người làm, các đau khổ 
Người chịu,  những lời  Người nói phù hợp với 
hoàn cảnh của chúng ta, Người đã đưa chúng ta 
về  làm hoà với  Thiên  Chúa là  Cha,  đang  khi 
chúng  ta  là  những  thù  địch  chống  lại  Thiên 
Chúa. Người cũng kêu gọi chúng ta là những kẻ 
lạc xa đời sống ân nghĩa hãy trở về với đời sống 
ấy.
 
-Vì thế, Người không chỉ làm phép lạ để chữa 
lành bệnh tật của chúng ta, không chỉ nhận lấy 
những tật nguyền do các đam mê của chúng ta, 
nhưng hơn thế, Người đã chịu tử hình như thể 
chính Người đáng tội, mặc dù Người hoàn toàn 
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vô tội. Người đã trả nợ thay cho ta, giải thoát ta 
khỏi muôn vàn tội lỗi ghê gớm. Ngoài ra, Người 
còn dùng nhiều cách để dạy và khuyên chúng ta 
sống nhân hậu giống như Người và lấy đức ái 
trọn hảo mà sống với nhau.

-Chính vì vậy, Người nói : Tôi không đến để kêu 
gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội  
lỗi sám hối ăn năn. Và Người khoẻ mạnh không  
cần đến thầy thuốc, chỉ có người đau ốm mới  
cần. Người cũng nói Người đến để tìm con chiên 
lạc, và Người được sai đến để cứu những con 
chiên lạc của nhà Ítraen. Cũng thế, qua dụ ngôn 
đồng bạc, Người có ý nói rõ Người đến để phục 
hồi hình ảnh của Thiên Chúa đã hư hỏng vì vết 
nhơ là các nết xấu. Người bảo : Tôi nói thật cho 
các ông hay : Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy  
sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
 
-Vì thế, kẻ đã rơi vào tay bọn cướp, bị lột trần, bị 
đánh  trọng  thương,  bị  để  nằm đấy  nửa  sống 
nửa chết, Người đã săn sóc, bóp rượu, xoa dầu 
và băng bó. Người còn vực lên ngựa, đưa vào 
quán trọ để săn sóc chữa chạy, lại còn hứa với 
chủ quán : nếu cần phải trả thêm thì khi trở lại, 
sẽ thanh toán.
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-Người cũng nói đến người cha nhân từ đối với 
đứa con phung phá trở về : người cha ôm lấy 
đứa con sám hối, trả lại cho anh những đồ trang 
trọng để phục sức,  không hề la mắng anh về 
những tội anh đã phạm.

-Cũng vì thế, Người đã dẫn con chiên non về 
chuồng, con chiên đã bỏ đàn mà chạy lạc lên 
các núi đồi. Người không đánh đập, không ngăm 
đe, không làm khổ, trái lại, Người lấy tình yêu 
vác nó trên vai,  đưa về nhập đoàn với những 
con còn lại.
 
-Bởi vậy, Người tuyên bố : Tất cả những ai đang 
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi  
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang 
lấy ách của tôi.  Ách của Người là những điều 
Người truyền, là đời sống phù hợp với lời dạy 
của Tin Mừng. Còn gánh nặng là việc đền tội coi 
như nặng nề, và có phần phiền toái hơn. Người 
nói Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.
 
Ngoài ra, Người còn dạy ta về đức công chính 
và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Người nói : 
Hãy nên thánh, hãy nên hoàn thiện, hãy thương  
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xót như Cha của anh em, Đấng ngự trên trời là  
Đấng hoàn  thiện.  Hãy  tha  thứ  và  anh  em sẽ  
được thứ tha.  Sau cùng :  Tất cả những gì anh 
em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh  
em cũng hãy làm cho người ta.

Xướng đáp x. Ed 33,11 ; Tv 93 (94),19
X Lạy Chúa, thật là khốn cho con nếu con không 
nhận ra lòng từ bi của Chúa. Chính Chúa đã 
phán rằng : Ta chẳng vui gì khi kẻ tội lỗi phải 
chết, nhưng vui khi nó ăn năn trở lại được sống.
* Chúa đã kêu gọi người phụ nữ xứ Canaan và 
người thâu thuế ăn năn hối cải.
Đ Lúc ưu tư đầy ấp cõi lòng, ơn Ngài ủi an khiến 
hồn con vui sướng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công 
chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này 
chúng con khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở 
lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Ds 12,16 – 13,13a.17b-33
Thăm dò Đất Hứa

Nơi Thiên Chúa muốn đưa chúng ta đến thật là  
tuyệt diệu, nhưng đường đi thì cheo leo, quân  
thù thì hung hãn, là vì sự dữ ở ngay trong chúng 
ta như một thứ nội công. Tại Cađê, dân Ítraen  
đã sống trong một tình huống tương tự.

Lời Chúa trong sách Dân Số.

12,  16  Sau  đó  dân  chúng  lên  đường  rời 
Khaxêrốt  và  đóng  trại  trong  sa  mạc  Paran.
13, 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: 2 "Ngươi 
hãy sai người đi do thám đất Canaan, đất mà Ta 
sẽ ban cho con cái Ítraen. Các ngươi sẽ sai đi 
mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục 
trong dân."

3a Vậy từ sa mạc Paran, ông Môsê đã sai họ đi, 
theo lệnh ĐỨC CHÚA truyền. 
 
17b Ông bảo họ: "Anh em hãy qua miền Neghép 
mà lên, lên miền núi.  18 Anh em sẽ xem đất, 
xem nó thế nào, dân ở đó mạnh hay yếu, ít hay 
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nhiều, 19 đất họ ở tốt hay xấu, thành thị của họ 
là lều trại hay đồn luỹ, 20 đất đai màu mỡ hay 
cằn cỗi, có cây cối hay không. Anh em hãy can 
đảm,  và  lấy  ít  hoa  trái  miền  đó  đem  về."
21 Họ đi lên và do thám đất, từ sa mạc Xin đến 
Rơkhốp, trên đường vào Cửa Ải Khamát. 22 Họ 
qua miền Neghép đi lên và tới tận Khéprôn, ở đó 
có Akhiman, Sêsai và Tanmai là con cháu của 
Anác.  Khéprôn  đã  được  xây  bảy  năm  trước 
Xôan  bên  Aicập.  23  Họ  vào  đến  thung  lũng 
Étcôn, ở đó họ chặt một cành nho và một chùm 
nho, rồi hai người dùng sào mà khiêng, họ cũng 
lấy cả lựu và vả. 24 Người ta gọi nơi ấy là thung 
lũng Étcôn, vì chùm nho mà con cái Ítraen đã hái 
ở đó.
 
25 Sau bốn mươi ngày do thám đất, họ trở về. 
26 Họ đến gặp ông Môsê, ông Aharon và toàn 
thể cộng đồng con cái Ítraen, tại Cađê trong sa 
mạc Paran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể 
cộng đồng con cái Ítraen, và cho những người 
đó xem hoa trái miền ấy.

27 Họ thuật lại với ông Môsê rằng: "Chúng tôi đã 
vào  miền đất  ông sai  chúng  tôi  đến.  Đúng là 
miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái 
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miền  ấy.  28  Thế  nhưng  dân  cư  miền  ấy  thì 
mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm; ở đó 
chúng tôi  còn thấy  cả  con cháu Anác.  29  Có 
người  Amalếch  ở  miền  Neghép,  người  Khết, 
người Giơvút và người Emôri ở miền núi,  còn 
người  Canaan  thì  ở  bờ  biển  và  dọc  sông 
Giođan."
 
30 Bấy giờ ông Calếp truyền cho dân đang phản 
đối ông Môsê phải im lặng, ông nói: "Ta cứ lên 
chiếm miền ấy,  vì  chắc  chắn  ta  có  thể  thắng 
được." 31 Những người đã cùng lên với ông đáp 
lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh 
hơn ta." 32 Trước mặt con cái Ítraen, họ bắt đầu 
chê bai miền đất họ đã do thám, họ nói: "Miền 
đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt 
những người ở đó, và tất cả những người chúng 
tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. 33 Ở 
đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, 
con cháu của Anác thuộc giống người khổng lồ. 
Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ 
cũng coi chúng tôi như vậy."
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Xướng đáp Đnl 1,31a.32.26.27a
X Trong sa mạc, Thiên Chúa của anh em mang 
anh em như một người mang con mình. Nhưng
* trong việc ấy, anh em đã không tin vào ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh em.
Đ Anh em đã không muốn tiến lên, đã cưỡng 
lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã 
kêu ca lẩm bẩm. *

Bài đọc 2 
Chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Kitô

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.
Ai thực sự tôn kính cuộc thương khó của Chúa 
thì phải dùng con mắt tâm hồn mà nhìn ngắm 
Chúa Giêsu chịu đóng đinh để nhận thân xác 
của Người cũng là của mình.

Ước gì thụ tạo nơi trần thế biết run sợ trước các 
hình khổ Đấng Cứu Chuộc mình phải chịu. Ước 
chi tấm lòng chai đá của kẻ không tin phải vỡ 
tan  ra.  Ước chi  những người  đang bị  đè bẹp 
dưới nấm mồ là bản tính phải chết, biết hất tung 
mọi sức nặng làm trở ngại mà vùng dậy. Ước gì 
trong thành thánh tức là Hội Thánh của Thiên 
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Chúa, xuất hiện những dấu chỉ cuộc phục sinh 
trong tương lai, và ước chi điều một ngày kia sẽ 
xảy ra nơi thân xác thì bây giờ được thực hiện 
trong tâm hồn.
 
Không ai yếu đau bệnh tật mà bị từ chối không 
được dự phần chiến thắng của thập giá. Không 
ai lại không được lời cầu nguyện của Đức Kitô 
trợ giúp. Nếu lời cầu nguyện ấy đã giúp ích cho 
nhiều  người  trong số  những kẻ  hành hạ Đức 
Giêsu, thì còn đem lại lợi ích nhiều hơn biết bao 
cho những ai tìm đến với Người.

Ngu dốt bị  phá tan, khó khăn được giảm bớt. 
Máu thánh Đức Kitô đã dập tắt lưỡi gươm lửa 
từng  canh  giữ  không  cho  người  ta  bước vào 
miền đất sự sống. Bóng tối của đêm cũ đã biến 
mất, nhường chỗ cho ánh sáng thật.
 
Dân  Kitô  hữu  được  mời  gọi  vào  hưởng  sự 
phong phú của thiên đàng, và tất cả những ai đã 
đón nhận bí tích tác sinh đều được trở về quê 
hương  đã  mất,  miễn  là  đừng  tự  rào  lại  con 
đường ấy, con đường đã được mở ra cho người 
trộm lành có lòng tin.
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Ước chi những hoạt động trong đời sống hiện tại 
không làm chúng ta lo âu hay tự mãn đến nỗi 
không đem tất cả lòng yêu mến mà cố gắng nên 
đồng  hình  đồng  dạng  với  Đấng  Cứu  Chuộc 
chúng  ta,  ngõ  hầu  nhân  đức  đã  khởi  sự  nơi 
Chúa là đầu thì cũng hiện diện nơi chúng ta là 
thân mình của Người nữa.
 
Trước hết, bởi vì, nếu Ngôi Lời đã đón nhận bản 
tính loài người chúng ta vào trong thần tính của 
Người để  trở thành xác phàm và ở giữa chúng  
ta,  thì  làm  sao  Người  có  thể  loại  trừ  một  ai 
không cho hưởng tình thương xót  của Người, 
trừ ra khi kẻ đó không chịu tin ? Ngoài ra, ai lại 
không nhận ra những tật nguyền của mình nơi 
Người  ?  Nếu có  ai  đã  đón  nhận  Đức Kitô  là 
Đấng đã nhận lấy bản tính nhân loại, và nếu họ 
đã được tái sinh bởi cùng một Chúa Thánh Thần 
đã làm cho Đức Kitô sinh ra làm trưởng tử thì 
làm sao họ lại không được cùng chung bản tính 
với Người ? Ai lại  không thấy Người ăn uống, 
ngủ  nghỉ,  lo  lắng,  buồn  phiền  và  rơi  lệ  xót 
thương : những điều ấy không đủ để chứng tỏ 
Người đã mang thân phận nô lệ sao ?\
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Vì thân phận này cần được chữa khỏi các vết 
thương cũ, cần được tẩy sạch khỏi các vết nhơ 
tội lỗi, nên Con Một Thiên Chúa đã thực sự trở 
nên con loài người nỗi Người không thiếu chút 
gì về nhân tính mà cũng chẳng mất chút gì về 
thần tính.  Thân xác  không hồn nằm bất  động 
trong mồ, thân xác đã chỗi dậy vào ngày thứ ba, 
và đã lên ngự bên hữu Chúa Cha uy nghi, vượt 
lên trên các tầng trời cao thẳm, thân xác ấy cũng 
là  thân xác của chúng ta.  Nếu ta  đi  theo con 
đường là các lệnh Người truyền, và không xấu 
hổ tuyên xưng các việc Người đã làm khi chấp 
nhận mang lấy xác phàm để cứu độ ta,  thì ta 
cũng sẽ được đưa lên tham dự vào vinh quang 
của Người.  Bởi  vì  điều Người  loan báo,  chắc 
chắn sẽ được ứng nghiệm :  Phàm ai tuyên bố 
nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ  
tuyên bố nhận người ấy trước mặt  Cha Thầy,  
Đấng ngự trên trời.

Xướng đáp 1 Cr 1,18.23
X Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ
* Nhưng đối với chúng ta là những người được 
cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
Đ Chúng ta rao giảng một Đấng Kitô đóng đinh, 
điều mà người Dothái coi là ô nhục, không thể 
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chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. * 

Lời nguyện

Lạy Chúa, chính nhờ ơn Chúa giúp mà chúng 
con biết  hy sinh hãm mình để tránh xa tội  lỗi 
đồng thời biết thi hành bác ái, để thánh hoá xác 
hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ 
điều răn Chúa và trở nên người mới hầu xứng 
đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU
Bài đọc 1 Ds 14,1-25
Dân kêu ca, nhưng Thiên Chúa không phạt, nhờ 
có ông Môsê chuyển cầu

Hình phạt Thiên Chúa dùng để trị người có tội  
không  phải  là  gì  khác  hơn  là  ý  riêng  của  tội  
nhân. Nếu ta không muốn đón nhận ơn cứu độ  
của Chúa và chia sẻ sự sống với anh em, thì  
chính Chúa sẽ không ép buộc.

Lời Chúa trong sách Dân Số.

1  Toàn  thể  cộng  đồng  lớn  tiếng  kêu  la,  dân 
chúng  khóc  lóc  cả  đêm ấy.  2  Tất  cả  con  cái 
Ítraen đều kêu trách ông Môsê và ông Aharon, 
toàn thể cộng đồng nói với các ông: "Phải chi 
chúng tôi  chết ở bên đất Aicập, hoặc phải chi 
chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong! 3 Sao 
ĐỨC CHÚA lại đem chúng tôi  vào đất này để 
chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm, để vợ con 
chúng tôi bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Aicập có 
tốt hơn không? " 4 Họ bảo nhau: "Chúng ta hãy 
đặt  lên một  người  cầm đầu và trở  về Aicập."
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5 Trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con 
cái  Ítraen,  ông  Môsê và  ông  Aharon  sấp  mặt 
xuống đất. 6 Ông Giôsuê, con ông Nun, và ông 
Calếp, con ông Giơphunne, là những người đã 
tham dự cuộc do thám đất, xé áo mình ra 7 và 
nói với toàn thể cộng đồng con cái Ítraen: "Miền 
đất chúng tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt 
thật là tốt! 8 Nếu ĐỨC CHÚA thương ta, Người 
sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một 
đất tràn trề sữa và mật. 9 Vậy anh em đừng nổi 
loạn chống ĐỨC CHÚA, và đừng sợ dân đất ấy! 
Chúng ta sẽ nuốt chửng chúng. Thần hộ mệnh 
chúng đã lìa xa chúng, còn ĐỨC CHÚA thì ở với 
ta. Đừng sợ chúng! "
 
10 Cả cộng đồng đang bàn chuyện ném đá các 
ông, thì vinh quang ĐỨC CHÚA xuất hiện trong 
Lều Hội Ngộ trước mắt toàn thể con cái Ítraen. 
11 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Dân này 
còn khinh thị Ta đến bao giờ nữa? Cho đến bao 
giờ, chúng không chịu tin vào Ta, mặc dầu Ta 
đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng? 12 Ta sẽ 
dùng ôn dịch mà đánh phạt chúng, sẽ không cho 
chúng  hưởng  gia  nghiệp,  rồi  Ta  sẽ  làm  cho 
ngươi  thành  một  dân  tộc  lớn  và  mạnh  hơn 



MỤC LỤC

chúng."
 
13  Ông  Môsê  thưa  với  ĐỨC  CHÚA:  "Người 
Aicập đã nghe biết rằng Ngài đã dùng sức mạnh 
của Ngài mà đưa dân này ra khỏi đất chúng. 14 
Và chúng đã kể lại việc đó cho cư dân đất này. 
Dân đất này đã nghe biết rằng chính Ngài, ĐỨC 
CHÚA, Ngài ở giữa dân này, chính Ngài, ĐỨC 
CHÚA,  Ngài  cho họ được thấy  Ngài  tận  mắt, 
rằng đám mây của Ngài dừng trên họ, và Ngài đi 
trước họ ban ngày trong cột mây và ban đêm 
trong cột lửa. 
 
15 Thế mà ĐỨC CHÚA lại muốn giết cả dân này 
như giết  một  người!  Các  nước đã  từng  nghe 
danh tiếng Ngài sẽ nói: 16 ";Chính bởi vì ĐỨC 
CHÚA đã không thể đem dân ấy vào đất Người 
đã  thề  ban  cho  chúng,  mà  Người  đã  hạ  sát 
chúng trong sa mạc. 17 Vậy giờ đây, xin Chúa 
Thượng  của  con  biểu  dương  sức  mạnh,  như 
Ngài  đã phán: 18 ";ĐỨC CHÚA chậm giận và 
giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng 
không dung tha điều gì; phạt con cháu đến ba 
bốn đời vì lỗi lầm của cha ông. 19 Vậy xin Ngài 
tha thứ lỗi lầm của dân này theo lượng cả ân 



MỤC LỤC

nghĩa  của Ngài,  như Ngài  đã  từng chịu  đựng 
dân này từ Aicập cho đến đây."
 
20 ĐỨC CHÚA đáp: "Ta tha thứ như lời ngươi 
xin. 21 Tuy nhiên, Ta lấy sự sống của Ta, lấy 
vinh quang của Ta là ĐỨC CHÚA, vinh quang 
tràn đầy cõi đất, mà thề: 22 Không một ai trong 
những  người  đã  thấy  vinh  quang  của  Ta  và 
những dấu lạ Ta đã làm bên Aicập và trong sa 
mạc, nhưng đã thách thức Ta cả mười lần và đã 
không chịu nghe theo tiếng Ta, 23 không một ai 
trong những người ấy sẽ được thấy miền đất Ta 
đã thề hứa với cha ông chúng, tất cả những ai 
khinh  thị  Ta  sẽ  không  được  thấy  đất  ấy.  24 
Nhưng tôi trung của Ta là Calếp, vì được một 
thần khí khác thúc đẩy, và đã một lòng theo Ta, 
thì Ta sẽ đưa nó vào đất nó đã đi tới, và dòng 
dõi  nó  sẽ  chiếm  hữu  đất  ấy.  25  Vì  người 
Amalếch và người Canaan ở vùng đồng bằng, 
nên ngày mai  các  ngươi  hãy  quay trở  lại,  và 
theo hướng Biển Sậy mà vào sa mạc."

Xướng đáp Tv 102 (103),8.9.13.14
X Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm 
giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn 
luôn, không oán hờn mãi mãi.
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* Như người cha chạnh lòng thương con cái, 
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
Đ Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn 
Người nhớ : ta chỉ là cát bụi. *

Bài đọc 2 
Mầu nhiệm Vượt Qua làm cho những kẻ xa cách 
về phần xác được gần nhau nhờ cùng một đức 
tin.

Trích  thư  Mùa  Phục  Sinh  của  thánh 
Athanaxiô, giám mục.

Anh em thân mến, thật là tốt đẹp khi mừng hết lễ 
này đến lễ kia, cầu nguyện hết lần này sang lần 
khác, mừng hết đại lễ này tới đại lễ khác. Quả 
thật, đây là lúc đưa chúng ta vào một khởi điểm 
mới,  và giúp chúng ta hiểu biết  về cuộc Vượt 
Qua hồng phúc, trong đó Chúa Giêsu đã chịu 
sát tế. Thật thế, chúng ta vẫn được nuôi dưỡng 
nhờ lương thực ban sự sống, và tâm hồn luôn 
được vui  thoả nhờ máu châu báu,  như được 
uống tận  nguồn.  Tuy  nhiên  chúng ta  vẫn còn 
khát,  và  vẫn  luôn  mong  mỏi.  Bởi  vậy,  chính 
Chúa đến với  những người  đang khát.  Và do 
lòng nhân từ, Người cho những kẻ có lòng khát 
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khao được tham dự vào ngày lễ này, như lời 
Đấng Cứu Độ chúng ta đã phán :  Ai khát, hãy 
đến với Ta mà uống.
 
Không phải chỉ có ai đến gần Chúa mới được 
dịu cơn khát ; nhưng mỗi lần người nào xin, thì 
Chúa cũng vui lòng ban cho họ được đến gần 
Đấng Cứu Độ. Ân sủng của ngày lễ này không 
bị giới hạn trong một thời gian nào và ánh huy 
hoàng của ngày lễ cũng không suy giảm, nhưng 
lúc  nào  cũng  mau lẹ  chiếu  soi  tâm trí  những 
người ước ao. Ánh sáng huy hoàng ấy luôn có 
sức chiếu soi những ai có tâm hồn trong sáng và 
đêm  ngày  vẫn  chăm  chú  nghiền  ngẫm  Sách 
Thánh, chẳng hạn như người đọc được gọi là có 
phúc như chép trong Thánh Vịnh :  Phúc thay 
người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng  
bước vào đường quân tội lỗi,  không nhập bọn  
với  phường ngạo ngược kiêu căng,  nhưng vui  
thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm  
ngày.
 
Anh em yêu quý,

Chính Thiên Chúa cao cả đã thiết lập lễ này từ 
ban đầu, để chúng ta cử hành hằng năm. Chính 
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Người  đã  tự  thí  mạng  Con  mình  để  cứu  độ 
chúng ta. Cũng vì lý do ấy, Người rộng ban cho 
chúng ta lễ thánh này là đại lễ được ghi trong 
niên  lịch.  Lễ  này  hướng  dẫn  chúng  ta  giữa 
những gian nan thử thách xảy đến cho ta ở trần 
gian. Và giờ đây, Thiên Chúa ban cho chúng ta 
niềm vui được cứu độ phát xuất từ đại lễ. Thật 
thế,  Người  quy tụ  chúng ta  thành cộng đoàn, 
liên kết cách thiêng liêng mọi người ở khắp nơi, 
cho chúng ta cùng nhau cầu nguyện, và dâng lời 
tạ ơn, như phải làm trong một ngày đại lễ. Đó là 
một điều kì diệu do lòng nhân hậu của Người : 
Chính  Người  quy  tụ  những  kẻ  còn  ở  xa  đến 
mừng lễ này, và làm cho những người vì hoàn 
cảnh phải xa cách nhau về phần xác, được gần 
gũi nhờ cùng một đức tin.

Xướng đáp x. Xp 3,8.9 ; Ga 12,32
X Chúa nói : Anh em hãy chờ đợi ngày tôi từ cõi 
chết chỗi dậy.
* Bấy giờ tôi sẽ làm cho môi miệng chư dân nên 
tinh sạch để tất cả kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, và 
kề vai sát cánh phụng sự Người.
Đ Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi 
mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.*
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Lời nguyện

Lạy Chúa,  Chúa dùng các bí  tích  kỳ  diệu mà 
nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn. Xin 
cho chúng con được vui mừng nhận lãnh những 
hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy và quyết tâm 
đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa 
ban. Chúng con cầu xin...
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Ds 20,1-13 ; 21,49
Vừa suýt chết khát, dân lại gặp rắn lửa

Hai câu chuyện sau đây cho thấy con người có  
thể  chống  lại  ơn  Thiên  Chúa  như  thế  nào.  
Chuyện thứ nhất  dạy chúng ta – một  cách bí  
nhiệm – rằng ngay cả khi chúng ta được những  
đặc sủng lớn lao như ông Môsê, thì không phải  
vì thế mà chúng ta sẽ không lầm lỗi và không bị  
trừng phạt. Chuyện thứ hai cho thấy : cái nhìn  
của lòng tin và lòng mến có khả năng chữa lành.  
Thánh Gioan sẽ dạy chúng ta nhìn thấy trong  
con  rắn  đồng  biểu  tượng  của  Chúa Kitô  chịu  
đóng đinh đã cam lòng chết để ban sự sống cho  
nhân loại.

Lời Chúa trong sách Dân Số.

20, 1 Toàn thể cộng đồng con cái Ítraen đến sa 
mạc Xin vào tháng giêng, và dân ở lại Cađê. Bà 
Miriam đã qua đời  và được chôn cất  tại  đây.
2 Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản 
đối ông Môsê và ông Aharon. 3 Dân gây chuyện 
với  ông  Môsê,  họ  nói:  "Phải  chi  lúc  anh  em 
chúng  tôi  tắt  thở  trước  mặt  ĐỨC  CHÚA,  thì 
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chúng tôi cũng tắt thở luôn cho rồi. 4 Hai ông 
đưa đại hội của ĐỨC CHÚA vào sa mạc này để 
làm gì? Có phải  để  chúng tôi  và súc  vật  của 
chúng tôi chết ở đây hay không? 
 
5 Hai ông đưa chúng tôi từ Aicập lên để làm gì? 
Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này 
chăng? Đây không phải là nơi để gieo vãi, không 
vả, không nho, không lựu, không cả nước uống."
6 Ông Môsê và ông Aharon rời đại hội đến cửa 
Lều Hội Ngộ, các ông sấp mặt xuống đất. Bấy 
giờ vinh quang ĐỨC CHÚA hiện ra với các ông. 
7 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: 8 "Hãy cầm 
lấy  cây  gậy,  và  cùng  với  Aharon,  anh  ngươi, 
triệu tập cộng đồng lại.  Trước mặt chúng, các 
ngươi sẽ nói với tảng đá và chúng sẽ cho nước; 
từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho 
chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật 
của chúng uống."

9 Ông Môsê cầm lấy cây gậy ở trước nhan ĐỨC 
CHÚA, như Người đã truyền cho ông. 
 
10 Ông Môsê và ông Aharon triệu tập đại  hội 
trước tảng đá; ông Môsê nói với họ: "Nghe đây, 
hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi 
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có  thể  làm cho  nước chảy  ra  cho  các  người 
được không? " 11 Ông Môsê giơ tay,  lấy gậy 
đập vào tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng 
cho cộng đồng và súc vật uống.

12 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê và 
ông Aharon: "Bởi vì các ngươi đã không tin vào 
Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước 
mắt  con  cái  Ítraen,  nên  các  ngươi  sẽ  không 
được  đưa  đại  hội  này  vào  đất  Ta  ban  cho 
chúng."  13 Đó là  mạch nước Mơriva nghĩa là 
gây chuyện nơi con cái Ítraen đã gây chuyện với 
ĐỨC CHÚA, và Người đã biểu dương sự thánh 
thiện của Người giữa họ.

Xướng đáp Ga 3,14.15.17
X Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong 
sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải 
được giương cao như vậy,
* để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Đ Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế 
gian nhờ con của Người mà được cứu độ. *

Bài đọc 2 
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Mọi hoạt động của con người đều phải được 
thanh tẩy trong mầu nhiệm Vượt Qua

Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng 
của  Công  Đồng  Vaticanô  II  về  Hội  Thánh 
trong thế giới ngày nay.

Kinh Thánh, phù hợp với kinh nghiệm ngàn đời, 
dạy cho gia đình nhân loại biết rằng : sự tiến bộ 
tuy là một lợi ích to lớn cho con người, nhưng 
cũng kéo theo một thử thách lớn lao. Thực tế, 
khi bậc thang giá trị bị đảo lộn, khi ác và thiện 
pha trộn lẫn nhau, thì cá nhân mỗi người cũng 
như tập thể chỉ còn quan tâm đến lợi ích riêng 
của mình, chứ không để ý đến lợi ích của người 
khác.
 
Vì vậy, thế giới chưa phải là nơi có tình huynh 
đệ đích thực, trong khi đó có sự gia tăng quyền 
lực nơi con người lại đe doạ huỷ diệt chính nhân 
loại.

Vậy, nếu có ai hỏi phải làm gì để vượt qua tình 
trạng khốn khổ ấy, thì người Kitô hữu sẽ tuyên 
xưng  rằng  :  mọi  hoạt  động  lo  toan  của  con 
người  đang  bị  đe  doạ  mỗi  ngày  do  tính  kiêu 
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ngạo và lòng vị kỷ, nên chúng ta cần được thanh 
tẩy và hoàn thiện nhờ thập giá và sự phục sinh 
của Đức Kitô.

Quả thế con người đã được Đức Kitô cứu chuộc 
và được biến đổi thành thọ tạo mới trong Chúa 
Thánh Thần, nên họ có thể và phải yêu mến các 
loài thọ tạo do chính Thiên Chúa dựng nên. Vì 
con người lãnh nhận các thọ tạo do Thiên Chúa 
ban, nên họ coi chúng ta như tuôn trào từ tay 
Thiên Chúa và tôn trọng chúng.
 
Khi cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã ban các 
loài  thọ tạo,  cũng như khi  sử dụng và hưởng 
dùng các thọ tạo ấy trong tinh thần nghèo khó và 
tự do, con người thật sự thi hành quyền làm chủ 
thế giới, như thể không có gì hết mà lại sở hữu 
tất cả. Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em 
thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên  
Chúa.
 
Ngôi Lời Thiên Chúa, nhờ Người mà muôn vật 
được tạo thành, chính Người đã trở thành xác 
phàm và sống trong cõi trần gian. Đức Giêsu là 
con người hoàn hảo đã đi vào lịch sử thế giới 
bằng cách đón nhận lấy lịch sử ấy và quy kết nó 
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nơi Người. Chính Người đã mặc khải cho chúng 
ta biết Thiên Chúa là tình yêu, đồng thời dạy cho 
chúng ta biết rằng : luật căn bản để kiện toàn 
con người, và do đó, để biến đổi thế giới, là điều 
răn mới về tình yêu thương.
 
Vì thế, đối với những ai tin vào tình yêu Thiên 
Chúa, Đức Giêsu làm cho họ xác tín rằng con 
đường tình yêu thương luôn mở rộng cho tất cả 
mọi người, và nỗ lực nhằm thiết lập tình huynh 
đệ đại đồng sẽ không bao giờ là vô ích. Đồng 
thời Người cũng nhắc nhở cho chúng ta biết tình 
yêu ấy không chỉ  được thể hiện nguyên trong 
những hoạt động lớn lao, nhưng nhất là trong 
những hoàn cảnh thông thường của cuộc sống.
Trong khi chịu chết cho tất cả chúng ta là những 
người tội  lỗi,  Đức Giêsu đã dùng gương sáng 
dạy chúng ta phải vác lấy thập giá mà xác thịt và 
thế gian đặt lên vai những người mưu tìm hoà 
bình và công lý.
 
Nhờ cuộc Phục Sinh, Đức Kitô đã được tôn làm 
Chúa và được trao quyền thống trị trên trời dưới 
đất. Từ nay, Người hoạt động trong tâm hồn con 
người  nhờ  quyền  năng  Thánh  Thần.  Người 
không chỉ khơi dậy khát vọng về thế giới tương 
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lai, nhưng chính nhờ điều này, Người còn cổ võ, 
thanh luyện và củng cố những ước vọng quảng 
đại, nhằm thúc đẩy gia đình nhân loại biến cải 
cuộc sống của mình trở nên nhân đạo hơn, và 
làm cho toàn thể trái đất quy hướng về một mục 
đích.
 
Quả thật, ân huệ Thánh Thần thì khác nhau : có 
người được gọi làm chứng cách công khai về 
khát vọng được cư ngụ trên trời, và làm cho lời 
chứng  ấy  luôn  sống  động  nơi  gia  đình  nhân 
loại ; một số khác được gọi để hiến thân phục vụ 
con người trong phạm vi trần thế, và dùng sứ 
mạng của mình để chuẩn bị chất liệu cho Nước 
Trời.

Đức Kitô đã giải thoát tất cả mọi người, để một 
khi từ bỏ lòng vị kỷ và tập trung mọi năng lực 
trần thế mà phục vụ cuộc sống con người, họ 
hướng về tương lai, ngày mà chính nhân loại sẽ 
trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Xướng đáp 2 Cr 5,15 ; Rm 4,25
X Đức Kitô đã chết thay cho mọi người,
* để những ai đang sống, không còn sống cho 
chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và 
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sống lại vì mình.
Đ Người đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 
được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta 
được nên công chính. *

Lời nguyện

Lạy Chúa rất  nhân hậu từ bi,  xin  hướng lòng 
chúng con về cùng Chúa. Vì nếu không có Chúa 
phù  trì,  chúng  con  không  thể  làm  chi  đẹp  ý 
Chúa. Chúng con cầu xin...



MỤC LỤC

8. TUẦN 5 MC
TUẦN 5 MC

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA
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THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY
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TUẦN 5

Thư gửi  tín  hữu Dothái  là  công trình của một  
môn  đệ  vô  danh  của  thánh  Phaolô.  Những  
người Dothái ở đây là những người trở lại, chính  
vì thế mà tác giả nói nhiều đến Cựu Ước, trích  
dẫn và giải  thích  nhiều đoạn Sách Thánh,  và  
nhất là không ngừng quy chiếu về phụng vụ Đền 
Thánh.

Các đề tài triển khai là đức tin các tổ phụ, hay 
phương  pháp  giáo  dục  của  Thiên  Chúa,  tuy  
nhiên đề tài chủ yếu vẫn là Chúa Kitô được trình  
bày  như  Thượng  Tế  duy  nhất  của  Giao  Ước  
Mới.  Liên  kết  với  loài  người,  vì  cũng  là  một  
người, cùng chia sẻ thân phận, thử thách và khổ  
đau của con người, Đức Giêsu đồng thời liên kết  
với Thiên Chúa vì là Con của Người. Trong tư  
thế có một  không hai  đó,  Đức Giêsu là Đấng  
Trung Gian duy nhất và đích thực. Người dâng  
hy lễ  hoàn hảo là cái  chết  của Người,  và chỉ  
dâng một lần là đủ để từ nay tất cả mọi hành vi  
phụng tự do Lề Luật quy định đều trở thành vô  
ích.
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Cũng từ  nay,  thần  học  Kitô  giáo  sẽ  xác  định  
rằng : vì liên kết với Chúa Kitô là Thượng Tế duy  
nhất, tất cả mọi Kitô hữu làm thành một dân tư  
tế,  đồng thời,  một số Kitô hữu có trách nhiệm 
tiếp tục hoạt động của Chúa Kitô là Thượng Tế  
duy nhất qua việc rao giảng Lời Chúa, cử hành  
bí tích Thánh Thể và các bí tích khác, đồng thời  
lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa.
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CHÚA NHẬT
Bài đọc 1 Dt 1,1 – 2,4
Là  Con  Một  Thiên  Chúa,  Đức  Giêsu  người 
Nadarét cao cả hơn muôn loài muôn vật

Cũng  như  lời  tựa  của  Tin  Mừng  theo  thánh 
Gioan, lời tựa của thư này ngay từ đầu đã xác 
định vị trí của Chúa Kitô trong chương trình cứu  
độ của Thiên Chúa. Ta hãy nghe Chúa Kitô, vì  
nhờ Người,  Thiên  Chúa đã nói  tiếng  nói  cuối  
cùng với nhân loại.
 
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Dothái.

1, 1  Thuở  xưa,  nhiều  lần  nhiều  cách,  Thiên 
Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các 
ngôn sứ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên 
Chúa  đã  phán  dạy  chúng  ta  qua  Thánh  Tử. 
Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, 
đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật 
muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là 
hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. 
Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình 
mà duy trì  vạn vật.  Sau khi  đã tẩy trừ  tội  lỗi, 
Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 
Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn 
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danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại 
trổi hơn họ bấy nhiêu.
 
5  Thật  vậy,  có  bao  giờ  Thiên  Chúa  đã  phán 
cùng vị  thiên thần nào:  Con là  Con của Cha,  
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là:  Ta 
sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta ? 
6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, 
Thiên  Chúa  lại  nói:  Mọi  thiên  thần  của  Thiên 
Chúa, phải thờ lạy Người. 7 Về các thiên thần, 
thì  có lời  chép:  Người làm cho thiên thần của 
Người  nên những luồng gió,  và  thuộc hạ của 
Người  thành  những  ngọn  lửa. 8  Nhưng  về 
Người  Con,  thì  Kinh Thánh lại  nói:  Lạy Thiên 
Chúa,  ngôi  báu  Ngài  sẽ  trường  tồn  vạn  kỷ!  
Vương trượng Ngài, vương trượng công minh. 9  
Ngài  ưa  điều  chính  trực,  ghét  điều  gian  ác.  
Chính  vì  vậy,  Thiên  Chúa là  Thiên Chúa của  
Ngài đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu,  
mà xức cho dầu thơm hoan lạc. 
 
10 Và có lời khác: Lạy Chúa, lúc khởi đầu, Chúa 
đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm 
trời.  11  Chúng  tiêu  tan,  Chúa  vẫn  còn  hoài;  
chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. 12 Chúa sẽ  
cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị  



MỤC LỤC

thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa 
vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài  
sẽ  không  chấm dứt. 13  Và  có  bao  giờ  Thiên 
Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng: Bên 
hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch  
thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con ? 14 Nào 
tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng 
liêng  chuyên  lo  phụng thờ  Chúa,  được sai  đi 
phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa 
hưởng ơn cứu độ sao ?
 
2, 1 Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa 
vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất. 2 
Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo 
đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất 
tuân đều bị phạt đích đáng, 3 thì làm sao chúng 
ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ 
cao quý như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã 
được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe 
cho chúng ta thấy là có hiệu lực, 4 đồng thời 
được Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu 
lạ  điềm  thiêng,  bằng  nhiều  quyền  năng  khác 
nhau và bằng các ân huệ của Thánh Thần mà 
Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.
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Xướng đáp Dt 1,3 ; 12,2

X Đức Giêsu Kitô là phản ánh huy vẻ huy hoàng, 
là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. 
Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình 
mà duy trì vạn vật.
* Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên 
hữu Đấng cao cả trên trời.
Đ Người khai mở lòng tin của chúng ta, Người 
khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu 
khổ hình thập giá. *

Bài đọc 2 ( Năm A )

Thầy là sự sống lại và là sự sống

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan

Anh em thân mến, 

Xin  hãy  nghe,  xin  hãy  nghe điều  Chúa Giêsu 
nói :  Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Người 
Dothái  nóng  lòng  mong  đợi  được  thấy  ông 
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Ladarô chết đã bốn ngày, nay sống lại. Hãy lắng 
nghe,  cả  chúng  ta  nữa,  và  hãy  sống  lại  với 
Người. Người là sự sống lại, bởi vì Người là sự 
sống.  Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ  
được sống. Dù kẻ ấy đã chết như ông Ladarô, 
cũng sẽ được sống : bởi vì Thiên Chúa không 
phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của 
những người sống. Đó là câu trả lời  của Đức 
Kitô cho người Dothái khi nói về các tổ phụ đã 
chết  từ  lâu  :  Thiên  Chúa  phán  :  Ta  là  Thiên 
Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác và  
Thiên Chúa của Giacóp, không phải Thiên Chúa 
của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Bởi vì tất cả 
mọi  người  đều nhờ Đức Kitô  mà được sống. 
Hãy tin vào điều ấy, và như vậy, dù bạn đã chết, 
bạn cũng sẽ được sống ;  ngược lại,  nếu bạn 
không tin, thì cho dù bạn đang sống, cũng kể là 
bạn đã chết.
 
Ngày kia,  một trong số các môn đệ của Chúa 
muốn tạm hoãn lại việc đi theo Chúa, anh đến 
thưa với Chúa : Thưa Thầy, xin cho phép con về 
chôn cất cha con trước đã. Đức Giêsu liền bảo : 
Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết.
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Đang  có  một  kẻ  chết  phải  chôn,  và  cũng  có 
những người chết sắp đi chôn kẻ chết ấy : kẻ thì 
chết về thể xác, nhưng những người kia thì chết 
về phần hồn. Bởi đâu mà chết về phần hồn ? Vì 
không có linh hồn. Như vậy, lòng tin là linh hồn, 
là sự sống của linh hồn ta.

Đức Giêsu nói :  Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết  
về thể xác, cũng sẽ được sống về phần hồn, cho 
đến ngày thể xác  người  ấy được sống lại  để 
không còn chết nữa. Điều này có nghĩa là ai tin 
vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống. Và  
ai đang sống trong thân xác mà tin vao Thầy, thì  
dù có chết về thể xác trong một thời gian, cũng 
không chết mãi mãi, bởi vì linh hồn của họ luôn 
có sự sống và khi sống lại rồi thì không còn chết 
nữa.
 
Trên đây là ý nghĩa đích thực của những lời này. 
Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải  
chết, chị có tin thế không ?

Cô Mácta đáp : Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy  
là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế  
gian.
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Tin như thế là con đã tin Thầy là sự sống lại, con 
đã tin Thầy là sự sống.

Xướng đáp Ed 37,13-14 ; x. Ga 11,25
X Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC 
CHÚA khi ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ 
đưa các ngươi lên khỏi huyệt, và đưa trở về quê 
cha đất tổ.
* Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, 
và các người sẽ được hồi sinh. Chính Ta là 
ĐỨC CHÚA, hễ Ta phán là Ta làm.
Đ Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự 
sống, chính Chúa đã tiêu diệt tử thần. *
 
Năm B

Cuộc lễ của Chúa đã gần kề, chúng ta hãy hoàn 
tất  không phải ngoài  môi miệng ,  nhưng bằng 
việc làm

Trích  thư  Mùa  Phục  Sinh  của  thánh 
Athanaxiô, giám mục.

Ngôi Lời đã trở thành tất cả cho chúng ta, Người 
rất  gần  gũi  chúng  ta  :  tôi  muốn  nói  về  Chúa 
chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Người đã hứa ở lại 
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mãi bên chúng ta.  Người  tuyên bố :  Này đây 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  
Người là mục tử, là thượng tế, là đường, là cửa 
và Người đã trở thành tất cả cho chúng ta thế 
nào, thì  Người đã xuất  hiện như một cuộc lễ, 
một đại lễ như vậy. Thánh Phaolô tông đồ cũng 
đã nói :  Đức Kitô chịu hiến tế chính là lễ Vượt  
Qua của chúng ta.  Người là Đấng thiên hạ đợi 
trông. Người cũng đã soi sáng cho tác giả thánh 
vịnh để ông cầu nguyện rằng :  Chúa là nguồn 
hoan hỷ của con, xin cứu con khỏi bọn tay người  
vay hãm.
 
Người ta chỉ hoan hỷ thật sự, chỉ mừng đại lễ 
đúng  nghĩa,  khi  các  điều  dữ  đã  bị  tống  khứ. 
Muốn được hưởng niềm hoan hỷ này, mỗi người 
phải sống hoàn toàn chính trực, biết để tâm suy 
niệm trong sự bình an thanh thản do lòng kính 
sợ Thiên Chúa đem lại.
 
Vì thế, lúc sinh thời, các thánh luôn sống vui tươi 
như trong ngày lễ hội. Thánh vương Đavít chẳng 
hạn, mỗi đêm chỗi dậy không phải một lần mà 
tới bảy lần để cầu nguyện xin Chúa xót thương. 
Một vị khác, ông Môsê vĩ đại, đã hoan hỷ xướng 
ca và hát lời  ngợi  khen Thiên Chúa, Đấng đã 
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cho ông toàn thắng vua Pharaô, và bọn người 
áp  bức  từng  bắt  dân  Hípri  làm nô  dịch.  Cuối 
cùng đã có những vị khác đã luôn hoan hỷ chu 
toàn phụng vụ thánh : như các ông Samuen vĩ 
đại và Êlia diễm phúc. Các vị ấy đã sống tốt lành 
nên được hưởng tự do và đang mừng lễ trên 
thiên quốc. Họ hân hoan vui sướng vì cuộc lữ 
hành đã trải qua xưa kia trong hình bóng của sự 
thật, và bây giờ lại được thấy chính sự thật, mà 
sự thật khác hẳn hình bóng.
 
Phần chúng ta là những người mừng lễ, chúng 
ta theo đường lối nào đây ? Ta gần tới mừng đại 
lễ rồi,  chúng ta sẽ có ai  hướng dẫn ? Hẳn là 
chẳng có ai, thưa anh em thân mến, ngoài Đấng 
mà anh em và tôi  cùng tuyên xưng là Chúa : 
Đức Giêsu Kitô. Người đã nói :  Chính Thầy là 
đường.  Theo  lời  thánh  Gioan  Tẩy  Giả,  chính 
Người là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người 
thanh tẩy tâm hồn chúng ta,  như lời  ngôn sứ 
Giêrêmia nói ở đâu đó rằng :  hãy dừng lại trên 
các  nẻo  đường  mà  coi,  hãy  tìm  hiểu  đâu  là  
đường ngay nẻo chính. Rồi cứ đó mà đi ; tâm  
hồn các người sẽ bình an thư thái.
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Xưa kia người ta lấy máu dê và nước tro bò cái 
rảy trên những người bị ô uế, nhưng những thứ 
ấy chỉ có thể thanh tẩy thân xác mà thôi. Nay 
mỗi người chúng ta được ân sủng của Ngôi Lời 
Thiên Chúa thanh tẩy hoàn toàn. Nếu sớm bước 
theo Người, chúng ta sẽ được đứng ở nơi tiền 
đường  Đền Thánh  Giêrusalem thiên  quốc  mà 
suy ngắm trước về đại lễ muôn đời. Các thánh 
Tông Đồ xưa đã từng theo chân Chúa Cứu Thế, 
Đấng lãnh đạo mình, các ngài đã từng giảng dạy 
về ân huệ được đi theo Chúa và hiện nay còn 
giảng dạy như thế. Các ngài nói :  Phần chúng 
con đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. 
Chúng ta  cũng vậy,  chúng ta  đang theo chân 
Chúa, đang hoàn tất cuộc lễ của Chúa, không 
phải  ngoài  môi  miệng  nhưng  bằng  việc  làm.

 
Xướng đáp x. Dt 6,20 ; Ga 1,29
X Người tiền phong mở đường cho chúng ta đã 
đi vào thánh thiện, đó là Con Chiên vô tì tích.
* Người đã trở nên vị thượng tế đời đời theo 
phẩm trật Menkixêđê, Người tồn tại đến muôn 
đời muôn thuở.
Đ Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần 
gian. *
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Năm C 
Đức công chính và tình thương

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Luật Môsê truyền phải ném đã những kẻ ngoại 
tình. Mà luật không thể ra lệnh bắt phải làm điều 
bất chính,  nên nếu có ai  nói  trái  với điều luật 
truyển thì đó là người bất chính. Vì thế, người 
Pharisêu mới nói với nhau về Đức Giêsu : “Ông 
ấy được tiếng là người chân thật  ;  con người 
ông toát ra sự hiền lành. Ta phải dựa vào đức 
công chính mà tân công ông. Ta hãy dẫn đến 
ông một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội 
ngoại tình, và noi ông điều luật truyền về người 
đàn bà ấy”.
 
Chúa Giêsu trả lời làm sao ? Đấng là Sự Thật 
trả lời thế nào ? Đấng là Sự Khôn Ngoan trả lời 
ra sao ? Đấng là Sự Công Chính bị lôi vào cuộc 
trả lời thế nào ? Chúa Giêsu không nói : “ Đừng 
ném đá cô ta”, vì Người không muốn làm ra vẻ 
nói ngược với luật.  Nhưng Người cũng giữ kỹ 
không nói : “ Phải ném đá cô ta”, bởi vì Người 
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không  đến  để  làm  mất  cái  đã  tìm  lại  được, 
nhưng để tìm cái đã mất. Vậy, Người trả lời thế 
nào ? Anh em hãy xem Người công chính, hiền 
lành, chân thật đến mức độ nào ? Người nói : Ai 
trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném 
trước  đi.  Câu  trả  lời  khôn  ngoan  biết  mấy  ! 
Người khiến các ông phải băn khoăn suy nghĩ 
biết chừng nào ! Thủ đoạn của các ông chỉ ở 
bên ngoài thôi, các ông không nhìn vào tận đáy 
lòng mình. Các ông thấy người thiếu phụ ngoại 
tình, nhưng chính các ông không nhìn tự nhìn 
vào mình. Mà bất cứ ai chăm chú tự nhìn vào 
mình thì sẽ khám phá ra mình là người tội lỗi. 
Đó là điều chắc chắn. Vậy một là tha cho người 
thiếu phụ đó,  hau là cùng với  nàng chịu hình 
phạt của luật.
 
Nếu Chúa Giêsu nói : “ Đừng ném đa kẻ ngoại 
tình”, Người sẽ bị bắt lỗi phạm tội bất chính. Nếu 
Người nói : “ Ném đá kẻ ấy đi”, thì xem ra Ngươi 
thiết hiền lành. Vậy, Người sẽ nói :  Ai sạch tội  
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Đó là tiếng 
của đức công chính. Người có tội cứ bị phạt đi, 
nhưng không phải bởi tay những kẻ có tội ; cứ 
việc thi hành luật, nhưng không phải bởi những 
kẻ vi phạm luật. Đó là hoàn toàn tiếng nói của 
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đức công chính. Bị đức công chính cật vấn như 
bị một mũi đòng đâm thâu, các ông trở về với 
chính mình, khám phá ra mình là sau. Chỉ còn 
lại một mình thiếu phụ. Mọi người bỏ đi hết rồi. 
Và Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn người thiếu 
phụ. Chúng ta đã nghe tiếng nói của đức công 
chính, bây giờ ta hãy nghe tiếng nói của sự lành. 
Tôi nghĩ là người thiếu phụ đó phải sợ hãi lắm, 
khi  nghe  những lời  này  của  Chúa Giêsu : Ai  
trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném 
trước đi.
 
Những người đó đã hồi tâm nghĩ lại, và việc họ 
ra về là một lời thú tội. Nhưng họ đã kể lại người 
thiếu phụ với tội tẩy trời của nàng cho Đấng vô 
tội. Và vì đã nghe lời nói đó của Đức Giêsu, nên 
nàng cứ tưởng mình sẽ bị  Đấng không có tội 
nào trừng phạt. Nhưng sau khi đẩy lui các đối 
thủ  của  mình,  bằng  tiếng  nói  của  đức  công 
chính, Chúa Giêsu đã ngước mắt nhân từ lên 
nhìn nàng và hỏi :  Không ai  lên án chị  sao ?  
Người thiếu phụ đáp : Thưa ông không có ai cả.  
Tôi cũng vậy, tôi  không lên án chị  đâu. Tôi  là 
người chị tưởng sẽ lên án chị, vì chị không tìm 
thấy tội nơi tôi.  Tôi cũng vậy, tôi không lên án  
chị đâu. Lạy Chúa, thế là thế nào ? Chúa dung 
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túng tội lỗi sao ? Chắc hẳn là không. Bạn hãy 
nghe tiếp :  Thôi chị  cứ về đi,  và từ này đừng  
phạm tội nữa. Chúa đã kết án, nhưng kết án tội 
lỗi chứ không kết án con người.
 
Xướng đáp x. Hs 11,4.9
X Lạy Chúa Kitô, từ muôn đời, Chúa đã yêu 
thương chúng con. Chúa đã lấy dây tín nghĩa ân 
tình mà lôi kéo chúng con.
* Chúa sẽ không hành động theo cơn nóng giận, 
vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Đ Chúa tha thứ lỗi lầm của chúng con, để danh 
Chúa được vinh quang rạng rỡ. Ở giữa chúng 
con, Chúa là Đấng Thánh. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu 
Kitô đã hiến thân chịu khổ hình ; xin ban ơn trợ 
giúp, để chúng con biết noi gương Người, mà 
tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên 
Chúa  hằng  sống  và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp 
nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến  muôn  thuở 
muôn đời...
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THỨ HAI
Bài đọc 1 Dt 2,5-18
Anh em của mọi người

Là thủ lãnh của nhân loại mới, Đức Kitô mang  
bản tính loài người để chúng ta trở nên anh em 
của Người. Cùng chung thân phận và chịu thử  
thách với chúng ta. Người tiêu diệt tội lỗi và xuất  
hiên như Thượng Tế của chúng ta.
 
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Dothái.

5 Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các 
thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế 
giới mà chúng ta đang nói đến. 6 Nhưng trong 
một  đoạn  Kinh  Thánh  kia,  có  người  đã  làm 
chứng rằng: Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ 
đến? Con người là gì mà Chúa phải thăm nom? 
7  Chúa đã  làm cho  con  người  thua  kém các 
thiên thần trong một  thời  gian ngắn,  ban vinh 
quang, danh dự làm mũ triều thiên, 8 đặt muôn 
loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng 
phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài 
muôn  sự  phải  phục  quyền  con  người,  Thiên 
Chúa không để cho một sự gì không phục quyền 
con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy 
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muôn loài  muôn sự phục quyền con người.  9 
Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần 
trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy 
được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm 
mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con 
người  đó,  chính là Đức Giêsu.  Thật  vậy,  Đức 
Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người 
được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.
 
10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng 
đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con 
cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc 
thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ 
mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ 
tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật vậy, Đấng thánh 
hoá là Đức Giêsu, và những ai được thánh hoá 
đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không 
hổ  thẹn  gọi  họ  là  anh  em,  12  khi  nói:  Con 
nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em 
tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con 
xin dâng tiến một bài tán dương.
 
13 Người lại nói: Phần tôi, tôi sẽ tin cậy Thiên 
Chúa.  Người  lại  nói:  Này  tôi  đây,  cùng  với 
những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi.
14 Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết 
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nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết 
nhục  đó.  Như  vậy,  nhờ  cái  chết  của  Người, 
Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, 
tức là ma quỷ, 15 và đã giải thoát những ai vì sợ 
chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. 16 
Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là 
các thiên thần, mà là con cháu Ápraham. 17 Bởi 
thế, Người đã phải nên giống anh em mình về 
mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng 
Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng 
Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. 18 Vì bản thân 
Người  đã trải  qua thử thách và đau khổ,  nên 
Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.

Xướng đáp Dt 2,11a.17a ; x. Br 3,38
X Vì Đấng thánh hoá và những ai được thánh 
hoá đều do một nguồn gốc, nên Đức Kitô đã 
phải nên giống anh em mình về mọi phương 
diện,
* để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung 
tín.
Đ Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống 
giữa loài người. *

Bài đọc 2 
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Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo 
Trợ trước mặt Chúa Cha

Trích bài chú giải thánh vịnh của thánh Gioan 
Phisơ, giám mục, tử đạo.

Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế của chúng ta, thân 
xác quý giá của Người là hy lễ của chúng ta. 
Người đã hiến tế trên bàn thờ thập giá để đem 
lại ơn cứu độ cho mọi người.

Máu đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta không phải 
là máu dê hay máu bò ( như trong Lề Luật cũ ), 
nhưng là máu của Con Chiên hoàn toàn vô tội : 
Đức Kitô Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta.
 
Vị thượng tế của chúng ta dâng lễ không phải tại 
một đền thờ do tay người phàm làm ra, nhưng là 
một trong thánh điện được xây dựng bởi quyền 
năng của một mình Thiên Chúa. Người đổ máu 
mình ra trước mặt thế gian : và thế gian cũng là 
đền thờ do chỉ một mình bàn tay Thiên Chúa xâ 
dựng. Đền thờ này có hai phần :  một phần ở 
dưới  đất  ta đang ở ;  phần kia chúng ta chưa 
được  biết,  vì  ta  là  loài  phải  chết.
Trước tiên Đức Kitô đã dâng lễ tế ở dưới đất 
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này, khi mặc lấy áo mới là sự trường sinh bất tử, 
mà  bước  vào  Nơi  Cực  Thánh  nghĩa  là  chốn 
thiên cung, với máu của chính mình Người. Tại 
đó, Người đã trình lên trước ngai Cha trên trời 
máu vô cùng quý giá Người đã đổ ra bảy lần cho 
tất cả loài người tội lỗi.
 
Lễ tế này đẹp lòng Thiên Chúa và được Người 
chấp nhận.  Người  vừa thấy  là  đã  xót  thương 
chúng ta, và không thể chối từ ơn tha thứ cho 
mọi người thành tâm sám hối.

Lễ tế này tồn tại  muôn đời :  không phải hằng 
năm như đã thấy nơi người Dothái, nhưng được 
dùng hằng ngày để an ủi chúng ta, và có thể nói 
là hằng giờ hằng phút  để chúng ta được một 
nguồn  khích  lệ  vô  cùng  mạnh  mẽ.  Vì  lẽ  đó, 
thánh Phaolô tông đồ nói thêm : Người đã lãnh 
được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.
 
Hết thảy những ai thực lòng thống hối ăn năn vì 
những tội mình đã phạm, những ai cương quyết 
không mắc lại tật xấu, và dốc lòng bền chí thực 
hành các nhân đức đã bắt đầu tập luyện : hết 
thảy  những  người  đó  đều  thông  phần  hy  tế 
thánh thiện và vĩnh cửu này.
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Điều này đã được thanh Gioan quả quyết rằng : 
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,  
tôi viết cho anh em những điều nà, để anh em 
đừng  phạm  tội.  Nhưng  nếu  ai  phạm  tội,  thì  
chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa  
Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính.  
Người là của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta, không  
những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì  
tội lỗi của thế gian nữa.

Xướng đáp Rm 5,10.8b
X Nếu ngay lúc chúng ta còn thù nghịch với 
Thiên Chúa, Người đã để cho Con của Người 
phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với 
Người,
* phương chi bây giờ chúng ta được hòa giải rồi, 
hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của 
Đức Kitô.
Đ Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng 
ta là những người tội lỗi. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, 
chúng  con  được  hưởng  muôn  phúc  lộc  chan 
hoà, xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi và trở 
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nên người  mới,  để  được vào quê trời  hưởng 
phúc vinh quang. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA
Bài đọc 1 Dt 3,1-19
Đức Giêsu là sứ giả cho chúng ta tuyên xưng 
đức tin

Hình ảnh ông Môsê sau đây giúp chúng ta hiểu  
vai  trò của Đức Kitô.  Vào những thời  xa xưa,  
một thế hệ bất trung đã không được phúc vào  
Đất Hứa. Hôm nay chúng ta cũng vậy, lời cảnh  
báo đang được gửi đến cho ta : Chớ có cứng  
lòng  !
 
Lời  Chúa  trong  thư  gửi  tín  hữu  Dothái.
1 Do đó, thưa anh em là những người trong dân 
thánh, những người được hưởng chung ơn gọi 
bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là Sứ 
Giả, là Thượng Tế, là Trung Gian cho chúng ta 
tuyên  xưng  đức  tin.  2  Người  trung  thành  với 
Đấng đã đặt Người lên chức vụ đó, cũng như 
ông Môsê đã trung thành khi thi hành chức vụ 
đối với toàn thể nhà Thiên Chúa. 3 Như người 
làm nhà đáng tôn vinh hơn chính ngôi nhà, thì 
Đức Giêsu cũng được coi là đáng tôn vinh hơn 
ông Môsê.  4  Quả thật,  nhà nào cũng phải  có 
người làm ra, và Đấng làm ra mọi sự là Thiên 
Chúa. 
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5 Ông Môsê đã trung thành khi thi hành chức vụ 
đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, với tư cách là 
tôi tớ để làm chứng về các điều Thiên Chúa sẽ 
phán truyền. 6 Còn Đức Kitô thì trung thành với 
tư cách là người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa. 
Mà nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, miễn là 
chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và 
thái độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng 
ta.
 
7 Vì thế, như lời Thánh Thần phán:  Ngày hôm 
nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, 8 thì chớ  
cứng lòng  như hồi  chúng  nổi  loạn,  như ngày  
chúng thử thách Ta trong sa mạc, 9 nơi cha ông  
các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã  
thấy các việc Ta làm 10 suốt bốn mươi năm. Vì  
thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã  
nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào  
biết đến đường lối của Ta. 11 Nên Ta mới thịnh 
nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên 
nghỉ của Ta! 
 
12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người 
nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức 
tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. 13 Trái lại, 
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ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu 
còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong 
anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. 14 Quả 
thế,  chúng  ta  đã  được  thông  phần  Đức  Kitô, 
miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn 
bản của lòng tin đã có từ ban đầu. 15 Trong câu: 
Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa,  
thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, 
 
16 ai là những kẻ đã nghe tiếng Chúa, rồi  nổi 
loạn? Chẳng phải là những người đã được ông 
Môsê đưa ra khỏi Aicập sao? 17 Thiên Chúa đã 
nổi giận với ai suốt bốn mươi năm? Chẳng phải 
là với những người đã phạm tội và đã ngã gục,  
bỏ xác trong sa mạc sao? 18 Nhưng Người thề 
với ai:  Sẽ không được vào chốn yên nghỉ  của 
Người,  nếu  không  phải  là  với  những  kẻ  bất 
tuân? 19 Và chúng ta thấy rằng họ đã không thể 
vào được đó, bởi vì họ chối bỏ đức tin.

Xướng đáp Dt 3,6a ; Ep 2,21
X Với tư cách người Con, Đức Kitô đứng đầu 
nhà Cha của Người.
* Và nhà đó là chính chúng ta.
Đ Được kết hợp với Đức Kitô, toàn thể công 
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trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên 
thành ngôi đền thánh. *

 Bài đọc 2
 
Thập giá Đức Kitô là nguồn mọi phúc lành, là 
căn nguyên mọi ơn thánh.

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.

Thần khí  Sự Thật  chiếu  soi  tâm trí  chúng  ta. 
Chớ gì chúng ta đã biết đem lòng trong sạch và 
thanh thản mà đón nhận vinh qung của thập giá 
đang chiếu tỏa rạng ngời khắp cả trời đất ; chớ 
gì chúng ta biết lấy tinh thần bén nhạy mà nhận 
ra ý nghĩa của lời Chúa đã nói về cuộc thương 
khó sắp đến của Người : Đã đến giờ Con Người  
được tôn vinh.  Người còn thêm sau đó rằng : 
Bây giờ, tâm hồn được Thầy xao xuyến ! Thầy  
biết nói gì đây ? “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ  
này,  nhưng chính vì  giờ này mà Con đã đến.  
Lạy  Cha,  xin  tôn  vinh  Con Cha”.  Và có  tiếng  
Chúa Cha từ trời vọng xuống : “ Ta đã tôn vinh,  
Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” Và Chúa Giêsu nói với 
những người đứng chung quanh rằng : Tiếng ấy 
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đã  vọng  xuống  không  phải  vì  tôi,  mà  vì  các  
người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế  
gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị  
tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi đã được giương  
cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên  
với tôi.
 
Lạ lùng thay, quyền năng của thập giá ! Nói sao 
cho cùng,  vinh  quang của cuộc thương khó ! 
Đây là vừa là tòa phán xét của Chúa, vừa là bản 
án cho thế gian, vừa là quyển năng của Đấng 
chịu đóng đinh.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kéo mọi sự lên với 
Chúa, ngõ hầu việc tôn thờ được thực hiện xưa 
kia trong đền thờ duy nhất xứ Giuđê với những 
hình ảnh tượng trưng lu mờ, ngày nay được mọi 
dân nước sốt sắng cử hành khắp nơi trong nghi 
lễ  mầu nhiệm đầy ý  nghĩa rõ  ràng.  Ngày nay 
hàng Lêvi sáng giá hơn nới các phó tế, hàng kỳ 
mục xứng đáng hơn nơi các linh mục ; vì thập 
giá Chúa là nguồn mọi phúc lành, là căn nguyên 
mọi ơn thánh. Nhờ thập giá, các tín hữu được 
sức mạnh bởi sự yếu hèn, được vinh quang bởi 
sự sỉ nhục, được sự sống bởi cái chết. Và ngày 
này không còn lễ tế đủ thứ súc vật, vì Mình và 
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Máu Chúa thực hiện hiến tế duy nhất, tổng kết 
và kiện toàn mọi hiến tế khác, vì Chúa là Con 
Chiên đích thực của Thiên Chúa, đã xóa bỏ tội 
lỗi trần gian. Chúa đã hoàn thành nơi mình toàn 
thể các mầu nhiệm ;  vì  vậy một tế phẩm duy 
nhất thay thế mọi lễ vật hy sinh. Cũng như một 
vương quốc duy nhất  thành hình từ  mọi  dân.
 
Vậy, anh em thân mến, chúng ta hãy tuyên xưng 
điều vị  tôn sư của dân ngoại  là  thánh Phaolô 
tông đồ đã hiên ngang rao giảng :  Đây là  lời  
đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận : đó là  
Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những  
người tội lỗi. 

Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa đối 
với chúng ta còn lạ lùng hơn nữa, và Đức Kitô 
đã chịu chết không phải  cho hàng công chính 
hay thánh thiện, mà cho những người bất lương 
và vô đạo. Và bởi vì bản tính Thiên Chúa không 
thể bị  nọc độc của tử thần chạm đến nên khi 
sinh  ra  từ  loài  người  chúng ta,  Đức  Ki–tô  đã 
nhận lấy bản tính con người để có thể hy sinh 
chịu chết vì chúng ta. 
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Xưa  kia  Người  đã  lấy  cái  chết  oai  hùng  của 
mình mà hăm doạ cái  chết  của chúng ta,  khi 
Người phán qua miệng ngôn sứ Hô–sê rằng : 
Hỡi tử thần ! Này ngươi sẽ chết vì tay Ta. Kìa  
âm phủ ! Ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt. Khi chịu 
chết, Người ở dưới lề luật của âm phủ, nhưng 
khi  chỗi  dậy,  Người đập tan chúng, Người  đã 
đánh gục cái vĩnh cửu của tử thần : Từ vĩnh viễn 
Người khiến trở nên tạm thời. Quả thế, như mọi  
người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi  
người  nhờ  liên  đới  với  Đức  Kitô,  cũng  được 
Thiên Chúa cho sống.

Xướng đáp Cl 2,14-15 ; Ga 8,28a
X Sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại 
chúng ta, Đức Kitô đã huỷ bỏ nó bằng cách 
đóng đinh nó vào thập giá.
* Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, 
đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi 
trong đám rước khải hoàn của Người. 
Đ Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy 
giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. *



MỤC LỤC

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung thành 
thực hiện ý Chúa, để nhờ đó, Giáo Hội trong thế 
giới hôm nay được phát triển không ngừng và 
thêm phần thánh thiện. Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Dt 6,9-20
Thiên  Chúa trung  thành  là  niềm hy  vọng  của 
chúng ta

Thiên Chúa đã thề hứa sẽ giữ lời Người : chúng  
ta có lý do chắc chắn để hy vọng.
 
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

9  Anh  em  thân  mến,  mặc  dầu  nói  như  thế, 
chúng tôi tin chắc rằng anh em ở trong một tình 
trạng tốt đẹp hơn và thuận lợi để được ơn cứu 
độ. 10 Quả thế, Thiên Chúa không bất công đến 
nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến 
anh em đã tỏ ra đối với danh Người, khi trước 
đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, 
và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. 11 Nhưng 
chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em 
cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng 
của  anh  em được thực  hiện  đầy  đủ  cho  đến 
cùng. 12 Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng 
hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và 
lòng  kiên  nhẫn  mà  được thừa  hưởng  các  lời 
hứa.
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13  Quả  thế,  khi  Thiên  Chúa  hứa  với  ông 
Ápraham, Người đã không thể lấy danh ai cao 
trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính danh 
mình mà thề 14 rằng:  Ta sẽ ban phúc dư dật  
cho ngươi và sẽ làm cho dòng dõi  ngươi nên  
đông vô số. 15 Như thế, vì nhẫn nại đợi chờ, 
ông Ápraham đã nhận được lời hứa. 16 Người 
ta  thường lấy  danh một  người  cao trọng  hơn 
mình mà thề, và lời thề là một bảo đảm chấm 
dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau. 17 
Do đó, vì Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn 
cho những người thừa hưởng lời hứa được biết 
về ý định bất di bất dịch của Người, nên Người 
đã dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa. 
 
18 Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất 
dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói 
dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu 
bên  Thiên  Chúa,  chúng  ta  được  mạnh  mẽ 
khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho 
chúng ta. 19 Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng 
tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm 
hồn,  chìm  sâu  vào  bên  trong  bức  màn  cung 
thánh.  20  Đó  là  nơi  Đức  Giêsu  đã  vào  như 
người tiền phong mở đường cho chúng ta, sau 
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khi trở thành vị  Thượng Tế đời đời theo phẩm 
trật Menkixêđê.

Xướng đáp x. Dt 6,19.20 ; 7,24.25
X Bên trong bức màn cung thánh, Đức Giêsu đã 
vào như người tiền phong mở đường cho chúng 
ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo 
phẩm trật Menkixêđê.
* Người hằng sống để chuyển cầu cho ta.
Đ Vì phẩm vị tư tế của Đức Giêsu tồn tại mãi 
mãi, nên Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn 
cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên 
Chúa. *

Bài đọc 2
Đức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cầu 
nguyện trong chúng ta, và là Đấng chúng ta kêu 
cầu. 

Trích  bài  diễn  giải  Thánh  vịnh  của  thánh 
Âutinh, giám mục. 

Thiên Chúa đã dùng Ngôi Lời của Người để tạo 
thành vũ trụ  ;  Thiên Chúa không thể ban cho 
nhân loại ân huệ nào lớn hơn là làm cho Ngôi 
Lời trở nên Đầu của nhân loại và nhân loại trở 
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nên chi thể của Ngôi Iời , tức là Đức Kitô, khiến 
Đức Kitô vừa !à Con Thiên Chúa vừa là con loài 
người.  Đức Kitô là Thiên Chúa duy nhất cùng 
với Chúa Cha, và cũng là một người ở giữa loài 
người. Bởi đó, khi thân thưa với Thiên Chúa qua 
lời cầu nguyện, chúng ta không tách biệt Chúa 
Con ra khỏi Chúa Cha. Cũng vì vậy, khi Thân 
Thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh cầu 
nguyện, thì không tách biệt Đấng là đầu với Hội 
Thánh là thân. Cuối cùng, Đức Giêsu Kitô, Con 
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Đấng Cứu Chuộc 
duy nhất của thân thể mầu nhiệm, là Đấng vừa 
cầu nguyện cho chúng ta, vừa cầu nguyện trong 
chúng ta, lại là Đấng chúng ta kêu cầu. 
 
Người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là 
tư tế ; Người cầu nguyện trong chúng ta với tư 
cách là đầu ; và là Đấng chúng ta kêu cầu, vì 
Người  là  Thiên  Chúa chúng ta.  Vậy chúng ta 
hãy nhận ra tiếng nói  của mình nơi  Người và 
tiếng nói của Người nơi chúng ta. 

Và khi có điều gì nói về Chúa Giêsu Kitô, nhất là 
trong lời ngôn sứ, mà đưa ra một khía cạnh hèn 
kém không xứng với Thiên Chúa, thì chúng ta 
cũng  đừng  ngại  hiểu  về  Người,  vì  Người  đã 
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không ngại kết hiệp với chúng ta. Người là Đấng 
toàn thể thọ tạo phụng thờ, vì toàn thể thọ tạo 
nhờ Người mà được tác thành.
 
Chúng ta ngắm nhìn Người là Đấng Chí Tôn và 
là Thiên Chúa, khi nghe lời Sách Thánh rằng : 
Lúc  khởi  đầu,  đã  có  Ngôi  Lời.  Ngôi  Lời  vẫn  
hướng  về  Thiên  Chúa.  Và  Ngôi  Lời  là  Thiên  
Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên  
Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và  
không  có  Người,  thì  chẳng  có  gì  được  tạo  
thành :  chúng ta  ngắm nhìn  Con Thiên  Chúa 
cũng là Thiên Chúa Tối Cao, trổi vượt trên mọi 
loài thọ tạo cao trọng nhất.
 
Nhưng chúng ta lại  nghe chỗ khác trong Kinh 
Thánh trình bày Người đang than thở, nguyện 
cầu, xưng tụng. Và chúng ta ngại áp dụng cho 
Người những lời như thế, bởi vì tâm trí chúng ta 
vừa mới chiêm ngắm Người trong địa vị Thiên 
Chúa,  nên cảm thấy  ghê sợ khi  đi  xuống với 
thân phận thấp kém của Người. Và ta cảm thấy 
như  xúc  phạm  đến  Người  khi  phải  gán  cho 
Người  những lời  lẽ  nói  về  phàm nhân,  vì  khi 
thưa với  Người,  ta  dùng những lời  lẽ  cầu xin 
cùng Thiên Chúa. Lắm khi ta lại bối rối, và tìm 
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cách đổi nghĩa những lời ấy đi. Điều chi nói về 
Người trong Kinh Thánh cũng đưa ta về lại với 
Người và không cho phép ta trệch xa Người.  
 
Vậy phải tỉnh thức và lấy đức tin mà cảnh giác, 
nhận  thấy  rằng  Đấng  mình  mới  chiêm  ngắm 
trong địa vị Thiên Chúa thì cũng đã mặc lấy thân 
nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người  
trần thế, lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi  
bằng lòng chịu chết. Và khi chịu treo trên thập 
giá, Người đã muốn lấy lời thánh vịnh sau đây 
làm của mình :  Lạy Chúa Con thờ,  muôn lạy  
Chúa,  Ngài  nỡ  lòng  ruồng  bỏ  con  sao  ? 
Vậy trong cương vị Thiên Chúa, Người là Đấng 
ta kêu cầu ; trong thân phận tôi đòi, chính Người 
lại cầu xin. Ở trên, Người là Đấng Hoá Công, ở 
đây, Người là loài  thọ tạo. Người là Đấng bất 
biến đã mang lấy thân phận phải đổi thay. 
 
Người làm cho chúng ta cùng với Người trở nên 
con  người  toàn  diện,  có  đầu có  thân.  Vì  thế, 
chúng  ta  cầu  xin  Người,  nhờ Người  và  trong 
Người. Chúng ta nói cùng với Người. Và Người 
nói cùng với chúng ta.
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Xướng đáp Ga 16,24.23
X Cho đến bây giờ, anh em đã chẳng xin điều gì 
nhân danh Thầy.
* Anh em cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của 
anh em được trọn vẹn.
Đ Thật, Thầy bảo thật anh em : nếu anh em xin 
Chúa Cha điêu gì nhân danh Thầy, thì Người sẽ 
ban cho anh em. *

Lời nguyện

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chính Chúa đã làm 
cho chúng con biết  ăn năn hối  cải,  quyết  tâm 
phụng sự Chúa, xin hằng thương soi sáng tâm 
hồn  chúng  con  và  nhận  lời  chúng  con  khẩn 
nguyện. Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM
Bài đọc 1 Dt 7,1-10
Tư tế Menkixêđê

Ông Menkixêđê, dưới ngòi bút của tác giả sách  
Sáng Thế, là một khuôn mặt bí ẩn. Truyền thống  
Dothái lại biến ông thành một vị cứu tinh từ trời  
xuống. Cha mẹ ông thì không ai biết, ông cũng  
không có con cháu nối dài tông đường.

 
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

1Ông  Menkixêđê  là  vua  Salem,  là  tư  tế  của  
Thiên Chúa Tối Cao, đã đón gặp và chúc lành  
cho ông Ápraham, lúc ông này đang trên đường 
về sau khi đánh bại các vua.2 Ông Ápraham đã 
chia cho ông Menkixêđê một phần mười chiến 
lợi  phẩm. Trước  hết,  ông  tên  là  Menkixêđê, 
nghĩa  là  "vua  công  chính";  rồi  ông  lại  là  vua 
Salem, nghĩa là "vua bình an".3 Ông không có 
cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời 
không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như 
thế là ông giống Con Thiên Chúa: mãi mãi ông 
vẫn là tư tế.
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4 Anh em hãy coi xem: ông Menkixêđê cao trọng 
biết bao! Ông Ápraham là tổ phụ, mà cũng đã 
dâng cho ông một phần mười chiến lợi phẩm tốt 
nhất. 
 
5Trong hàng con cháu ông Lêvi, những ai lãnh 
chức tư tế, thì theo Lề Luật, được lệnh thu một 
phần mười hoa lợi của dân, tức là của anh em 
mình,  mặc dù những người  này cũng từ lòng 
ông Ápraham mà sinh ra. 6 Còn ông Menkixêđê, 
tuy không thuộc dòng tộc Lêvi, lại thu một phần 
mười chiến lợi phẩm của ông Ápraham và chúc 
lành cho ông là người đã nhận được lời hứa. 7 
Điều không ai chối cãi được là chỉ người dưới 
mới nhận lời chúc lành của người trên. 8 Hơn 
nữa, một đàng các tư tế Lêvi thu một phần mười 
hoa  lợi  là  những  người  phàm phải  chết;  một 
đàng ông Menkixêđê, người thu một phần mười 
chiến lợi phẩm, lại là nhân vật đang sống, như 
lời Kinh Thánh chứng nhận. 9 Có thể nói rằng: 
chính ông Lêvi, người thu một phần mười hoa 
lợi, cũng đã nộp một phần mười chiến lợi phẩm 
qua ông Ápraham, 10 vì ông còn ở trong lòng 
ông tổ Ápraham, khi ông Menkixêđê ra đón gặp 
ông này.
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Xướng đáp x. St 14,18 ; Dt 7,3 ; x. Tv 109 
(110),4 ; Dt 7,16
X Ông Menkixêđê, vua thành Salem, mang bánh 
và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. 
Ông giống Con Thiên Chúa.
* Đức Chúa đã thề hứa với Con của Người : 
Muôn thuở, Con sẽ là thượng tế theo phẩm trật 
Menkixêđê.
Đ Con Thiên Chúa đã trở nên tư tế không phải 
do lề luật quy định việc cha truyền con nối, 
nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. *

Bài đọc 2 
Hội Thánh, dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất 
mang lại ơn cứu độ 

Trích Hiến chế tín lý Ánh Sáng muôn dân của 
Công Đồng Vaticanô II về Hội Thánh.

Này  sẽ  đến  những  ngày  sấm ngôn  của  Đức  
Chúa Ta sẽ lập với nhà Ítraen và nhà Giuđa một  
giao ước mới… Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ  
khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật cúa Ta. Ta  
sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là  
dân cúa Ta... Hết thảy chúng, từ người nhỏ đến  
người  lớn,  sẽ  biết  Ta  sấm  ngôn  của  ĐỨC 
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CHÚA.
 
Giao Ước Mới này, chính Đức Kitô đã thiết lập, 
đó  là  Giao  Ước  Mới  bằng  Máu  của  Người. 
Người triệu tập một dân từ người Dothái cúng 
như từ người ngoại, họp lại thành một khối duy 
nhất không phải theo xác thịt nhưng trong Thần 
Khí,  và  thành  dân  mới  của  Thiên  Chúa.
Quả vậy, những ai tin vào Đức Ki–tô thì được tái 
sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do 
hạt  giống  bất  diệt,  nhờ Lời  Thiên  Chúa  hằng 
sống, không phải bởi xác  thịt, mà bởi nước và 
Thánh Thần ;  như thế họ trở thành  giống nòi  
được tuyển.  chọn,  hàng tư tế Vương giả,  dân 
thánh,  dân  riêng  của  Thiên  Chúa  ...  Xưa  họ  
chưa  phải  là  dân,  nay  đã  là  Dân  của  Thiên 
Chúa.  
 
Dân của Đấng Mêsia này, có Đức Kitô làm đầu. 
Người đã bị  trao nộp vì tội lỗi  chúng ta và đã 
được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta  
được nên công chính ; và bây giờ đã được tặng 
ban danh hiệu trổi  vượt trên muôn ngàn danh 
hiệu, Người hiển trị trên trời. 

Địa vị của dân này là được vinh dự làm con cái 
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tự do của Thiên Chúa, và được Thánh Thần ngự 
trong  tâm  hồn  như  trong  đền  thờ.  
Lề Luật  của họ là điều răn mới,  điều răn yêu 
thương nhau như chính Đức Kitô đã yêu thương 
chúng ta. Sau cùng, cứu cánh của họ là triều đại 
của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã khai mạc 
ở trần gian, sau đó lan rộng cho tới  khi  được 
Thiên Chúa hoàn thành trong thời thế mạt, khi 
Đức Kitô, Nguồn sống của chúng ta xuất hiện, 
và muôn loài thọ tạo được giải thoát, không phải  
lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con  
cái  Thiên,  Chúa  chung  hưởng  tự  do  và  vinh  
quang.
 
Vì thế dân của Đấng Mêsia này, tuy trong thực 
tế không bao giờ gồm tất cả mọi người, và đôi 
khi tỏ ra là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng lại là 
mầm mống vô cùng bền vững làm nảy sinh sự 
hiệp nhất, niềm cậy trông và ơn cứu độ cho toàn 
thể loài người. 

Dân này được Đức Kitô thiết lập thành một cộng 
đoàn cùng chia sẻ sự sống, tình thương và chân 
lý  ;  được  Người  chọn  làm khí  cụ  cứu  chuộc 
muôn loài và sai đi khắp thế giới làm ánh sáng 
chiếu rọi trần gian, và muối ướp cho đời. 
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Xưa kia, Ítraen như huyết nhục, lang thang trong 
hoang địa, được gọi là Đại Hội của Thiên Chúa, 
thì nay Ítraen mới đang tiến bước trong thế giới 
hiện  tại,  tìm  về  thành  đô  tương  lai  vĩnh  cửu, 
cũng được gọi là Đại Hội của Đức Kitô. Đại Hội 
ấy,  chính  Người  đã  lấy  máu  mình  mà  cứu 
chuộc, đã cho tràn đầy Thần Khí của Người, và 
trang bị  cho những phương tiện thích hợp để 
làm một xã hội hữu hình hiệp nhất. 

Công hội các tín hữu đang nhìn lên Đức Giêsu 
như tác giả của ơn cứu độ và nguyên lý của 
hiệp nhất và bình an. Chính Thiên Chúa đã triệu 
tập họ và thiết lập thành Hội Thánh, đế Hội 
Thánh trở nên dấu chỉ hữu hình, về sự hiệp nhất 
mang lại ơn cứu độ cho mọi người và mỗi 
người. 

Xướng đáp 1 Pr 2,9.10 ; Tv 32 (33),12 
X Anh em là dân riêng của Thiên Chúa. 
* Xưa anh em chưa phải là dân Thiên Chúa, nay 
anh em đã là dân của Người rồi ; xưa anh em 
chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em 
đã được xót thương. 
Đ Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm 
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Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn 
làm gia nghiệp. *

Lời nguyện

Lạy Chúa rất từ bi,này chúng con hết lòng trông 
cậy  vào  Chúa ;  xin  nhận  lời  chúng  con  khẩn 
nguyện mà luôn che chở giữ gìn chúng con, để 
từ  đây  thoát  vòng  tội  lỗi,  chúng  con  bền  tâm 
sống cuộc đời thánh thiện và đáng hưởng gia 
nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Dt 7,11-28
Đức Kitô là Thượng Tế đời đời

Vẻ huyền bí của vua Menkixêđê có thể giúp ta  
hiểu Đức Kitô quả là vị Thượng Tế độc nhất và  
vô song. Chỉ mình Người mới có thể dâng hy lễ  
hoàn hảo.

Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

11 Chức vụ tư tế Lêvi là nền tảng của Lề Luật 
Thiên Chúa đã ban cho Dân. Vậy giả như người 
ta đạt được sự hoàn thiện nhờ chức vụ tư tế đó 
rồi, thì còn cần chi phải đặt lên một tư tế khác 
theo  phẩm trật  Menkixêđê, thay vì  theo phẩm 
trật Aharon? 12 Quả thế, một khi chức tư tế thay 
đổi, thì nhất thiết phải thay đổi Lề Luật. 13 Thật 
ra  những  điều  nói  trên  nhắm đến  một  người 
thuộc một chi tộc khác, chi tộc này chưa hề có ai 
đã phục vụ bàn thờ. 
 
14 Hiển nhiên là Chúa chúng ta đã xuất thân từ 
chi tộc Giuđa, một chi tộc không được ông Môsê 
nói gì đến, khi bàn về các tư tế.
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15 Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa, khi một 
vị tư tế khác tương tự như ông Menkixêđê xuất 
hiện; 16 vị này đã trở nên tư tế không phải do Lề 
Luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do 
sức mạnh của một  đời  sống bất  diệt.  17 Quả 
thật, có lời chứng nhận rằng: Muôn thuở, Con là 
Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. 18 Như 
vậy, một đàng, quy luật cũ đã bị bãi bỏ, vì có 
nhược điểm và vô ích, 19 thật thế, Lề Luật đã 
chẳng làm cho cái gì nên hoàn hảo; đàng khác, 
một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào 
thay thế, nhờ đó chúng ta đến gần Thiên Chúa.
 
20 Hơn nữa, điều ấy đã xảy ra không phải  là 
không có lời thề. Một đàng, các tư tế Lêvi đã trở 
nên tư tế mà không có lời thề; 21 còn Đức Giêsu 
khi trở nên tư tế, thì lại có lời thề của Đấng nói 
với  Người:  Đức  Chúa  đã  thề  ước,  Người  sẽ  
chẳng rút lời, rằng: Muôn thuở, Con là Thượng 
Tế. 22 Do đó, Đức Giêsu đã trở nên Đấng bảo 
đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. 23 Lại nữa, 
trong dòng tộc Lêvi, có nhiều người kế tiếp nhau 
làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi 
chức vụ đó. 24 Còn Đức Giêsu, chính vì Người 
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hằng sống  muôn đời,  nên  phẩm vị  tư  tế  của 
Người tồn tại mãi mãi. 
 
25 Do đó,  Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh 
viễn cho những ai  nhờ Người mà tiến lại  gần 
Thiên  Chúa.  Thật  vậy,  Người  hằng  sống  để 
chuyển cầu cho họ.

26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta 
cần  đến:  một  vị  Thượng  Tế  thánh  thiện,  vẹn 
toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được 
nâng  cao  vượt  các  tầng  trời.  27  Đức  Giêsu 
không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ 
phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của 
mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, 
Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần 
là  đủ.  28 Vì Luật  Môsê thì  đặt  làm thượng tế 
những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn 
lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên 
thập toàn cho đến muôn đời.

Xướng đáp Dt 5,5a.6b ; 7,20b.21
X Không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm 
thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người:
* Muôn thuở Con sẽ là thượng tế theo phẩm trật 
Menkixêđê.
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Đ Các tư tế Lêvi đã trở nên tư tế mà không có 
lời thề, còn Đức Giêsu đã trở nên tư tế thì lại có 
lời thề của Đấng nói với Người : *

Bài đọc 2
Đức Kitô đã tự hiến mình vì chúng ta 

Trích khảo luận của thánh Phungienxiô, giám 
mục Rútpê, bàn về đức tin.
 
Chính Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa duy nhất 
của Giao Ước mới và Giao Ước cũ, đã truyền 
dạy cha ông chúng ta phải tiến dâng thịt súc vật 
làm lễ tế. Những lễ tế này là hình ảnh báo trước 
lễ tế vô cùng đẹp ý Thiên Chúa mà chính Con 
độc nhất của Thiên Chúa sẽ hiến dâng vì chúng 
ta với  tất  cả lòng thương xót,  khi  Người tế lễ 
chính mình trong xác phàm. 
 
Quả vậy, theo giáo lý các Tông Đồ, chính Người 
đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên 
Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Chính 
Người là Thiên Chúa thật và thượng tế thật, vì 
chúng ta Người đã vào cung thánh không phải 
với  máu các con dê con bò, nhưng với  chính 
máu của mình. Người vào chỉ một lần mà thôi. 
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Đó là lễ tế xưa kia vị thượng tế đã ám chỉ, khi 
hằng năm, ông đem máu vào Nơi Cực Thánh. 
 
Vì thế, chính Người tỏ cho thấy chỉ nơi Người 
mới có tất cả những gì cần thiết để cứu chuộc 
chúng ta : Người là tư tế và tế phẩm , là Thiên 
Chúa và đền thờ.  Người  là  tư  tế,  nhờ Người 
chúng ta được giao hoà : là hy lễ, nhờ đó chúng 
ta được giao hoà ; là đền thờ, trong đó chúng ta 
được giao hoà ; là Thiên Chúa, Đấng cho chúng 
ta được giao hoà với Người. Một mình Người là 
tư tế, tế phẩm, và đền thờ, vì tuy là Thiên Chúa, 
Người mang tất  cả những danh hiệu đó trong 
thân  phận  tôi  đòi.  Tuy  nhiên  không  phải  một 
mình Người là Thiên Chúa, vì trong địa vị Thiên 
Chúa, Người là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha 
và Chúa Thánh Thần. 
 
Vậy bạn hãy nắm vững, đừng hoài nghi chút nào 
rằng Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa Ngôi Lời, 
đã làm Người và hiến mình làm tế phẩm và của 
lễ thơm tho ngào ngạt dâng lên Thiên Chúa cho 
chúng ta. Thời Cựu Ước, người ta cũng đã sát 
tế các súc vật cho Người với Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần. Và bây giờ, trong thời  Tân Ước, 
Hội Thánh Công Giáo trên khắp hoàn cầu không 
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ngừng đem niềm tin và lòng mến mà dâng lễ tế 
là bánh rượu lên Người, lên Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần, vì Người cùng chung một thần tính 
với hai Ngôi Thiên Chúa.
 
Các con vật làm tế phẩm xưa kia ám chỉ thân 
xác Đức Kitô : Người vô tội nhưng đã hiến thân 
xác mình làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúng 
cũng ám chỉ máu Người sẽ đố ra cho chúng ta 
được ơn tha tội. Nhưng trong lễ tế mới này còn 
có việc tạ ơn Thiên Chúa và tưởng niệm thân 
xác  Đức  Kitô.  Thân  xác  này,  Người  đã  dâng 
hiến vì chúng ta, máu này, Người cũng đã đổ ra 
vì chúng ta, tuy Người là Thiên Chúa. Về vấn đề 
này thánh Phaolô nói trong sách Công Vụ Tông 
Đồ rằng : Anh em hãy ân cần lo cho chính mình  
và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt  
anh em làm người  coi  sóc,  hãy chăn dắt  Hội  
Thánh  của  Thiên  Chúa,  Hội  Thánh  Người  đã  
mua bằng máu của chính mình. 
 
Các lễ tế xưa kia là hình bóng ám chỉ hồng ân 
sẽ được ban cho chúng ta, còn lễ tế mới này lại 
nêu rõ hồng ân đã được ban cho ta rồi. Các lễ tế 
xưa tiên báo Con Thiên Chúa sẽ bị giết vì hạng 
người vô đạo, còn lễ tế mới này loan báo Người 
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đã bị giết vì hạng người vô đạo. Thánh tông đồ 
Phaolô làm chứng về điều này rằng : Khi chúng 
ta không có sức làm việc gì vì còn là hạng người  
vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết  
vì  chúng ta,  và  ngay khi  chúng ta  còn là  thù  
nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho  
Con của Người phải chết mà cho chúng ta được 
hoà giải với Người. 

Xướng đáp x. Cl 1,21.22 ; Rm 3,2-58 
X Anh em vốn là những người xa lạ, là thù địch 
của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành 
động xấu xa của anh em, nhưng nhờ Đức Kitô là 
con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, 
Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với 
Người,
* để anh em trở nên tinh tuyền, thánh thiện, 
chẳng có chi đáng trách trước mặt Người.
Đ Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô phải đổ máu 
mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những 
ai tin. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã 
sa vòng tội lỗi; cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, 
và ban ơn giải thoát, để chúng con được hưởng 
sự tự do đích thực. Chúng con cầu xin...
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THỨ BẢY
Bài đọc 1 Dt 8,1-13

Đức Kitô là trung gian của Giao Ước Mới

Giao Ước Mới được ghi khắc trong lòng người.
 
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Dothái.

1 Điểm chủ yếu trong những điều đang nói  ở 
đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế 
cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở 
trên trời. 2 Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, 
trong  lều  trại  thật,  do  Thiên  Chúa  chứ  không 
phải do người phàm dựng lên. 3 Quả vậy, bất 
cứ  ai  được phong làm thượng  tế  cũng  là  để 
dâng lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần 
phải  có  cái  gì  để  dâng.  4  Vậy,  giả  như  Đức 
Giêsu ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, 
bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật 
truyền.  5  Những  người  này  lo  việc  phụng  tự 
trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là 
hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. 
Quả vậy, khi ông Môsê sắp dựng lều trại, thì ông 
được Thiên Chúa phán dạy rằng: Hãy nhìn xem 
và làm tất cả theo mẫu đã chỉ  cho ngươi trên 
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núi.
 
6 Nhưng hiện nay, Đức Giêsu được một tác vụ 
cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của 
một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ 
vào những lời hứa tốt đẹp hơn. 7 Thật vậy, giả 
như  giao  ước  thứ  nhất  đã  hoàn  hảo  rồi,  thì 
chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. 
8 Quả thật,  Thiên Chúa khiển trách Dân rằng: 
Đức Chúa phán: Này sắp đến những ngày Ta 
hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ítraen và  
nhà Giuđa. 9 Giao ước đó sẽ không như giao  
ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong  
ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Aicập. Bởi vì  
chúng đã không trung thành với giao ước của  
Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa  
phán: 
 
10 Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ítraen sau  
những ngày đó, Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào  
lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề  
luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn 
chúng sẽ là Dân của Ta. 11 Không ai còn phải  
dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh  
em mình rằng: "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì  
hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ  
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biết Ta. 12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác  
chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của  
chúng nữa.

13 Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, 
Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao 
ước cũ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến 
đi.

Xướng đáp Dt 8,1b.2a. ; 9,24
X Chúng ta có một vị thượng tế lo việc tế tự 
trong cung thánh, trong lều trại thật. Người ngự 
bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời,
* Để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa mà 
chuyển cầu cho chúng ta.
Đ Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay 
người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình 
bóng của cung thánh thật, nhưng Người đã vào 
chính cõi trời. * 

Bài đọc 2
Chúng ta hãy tham dự lễ Vượt Qua 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Grêgôriô,  giám 
mục Nadien.
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Chúng ta sắp tham dự lễ Vượt Qua. Lễ Vượt 
Qua này, tuy rõ hơn lễ Vượt Qua trong Luật cũ, 
nhưng vẫn còn là hình bóng tượng trưng. (Tôi 
dám nói rằng lễ Vượt Qua trong Luật cũ là hình 
bóng rất lu mờ của hình bóng tượng trưng đó). 
Nhưng ít  lâu  nữa thôi,  khi  Ngôi  Lời  cùng  với 
Chúng ta uống rượu mới trong vương quốc của 
Chúa Cha, thì lễ Vượt Qua ấy còn hoàn hảo và 
tinh tuyền hơn nữa. Bấy giờ, Ngôi Lời sẽ làm 
Sáng tỏ và dạy cho biết những điều mà cho đến 
nay Người chưa bày tỏ hết. Quả vậy, lễ Vượt 
Qua mà bây giờ Chúng ta được biết,  vẫn còn 
mới mãi.
 
Rượu đây là rượu gì, và uống làm sao ? Chúng 
tôi  chỉ  có việc nói,  còn Ngôi  Lời  mới  là  Đấng 
giảng dạy  và thông truyền  giáo lý  về lễ  Vượt 
Qua đó cho môn đệ Người. Quả thật, giáo lý là 
của ăn nuôi dưỡng cả người đang nuôi dưỡng 
kẻ khác.

Vậy ta hãy tham dự lễ Vượt Qua như luật dạy, 
theo tinh thần Tin Mừng chứ đừng theo mặt chữ, 
tham dự trọn  vẹn chứ không nửa vời,  hướng 
đến vĩnh cửu chứ đừng nhắm những mục tiêu 
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nhất thời. Ta hãy thiết lập thành đô cho mình, 
không phải ở Giêrusalem dưới đất, nhưng tại đô 
thị trên trời, không phải ở một thành bị các đạo 
quân giày xéo, nhưng tại  một thành được các 
thiên thần ca tụng ngợi khen. 
 
Ta hãy hiến tế không phải  bò tơ,  cũng không 
phải chiên non đủ sừng đủ móng, những con vật 
đó  phần lớn là  những con vật  chết  và  vô  tri, 
nhưng cùng với các ca đoàn thiên quốc, ta hãy 
dâng lên Thiên Chúa lễ tế ca ngợi trên tế đàn 
thiên cung. Ta hãy băng qua bức màn thứ nhất, 
tiến đến bức màn thứ hai và nhìn vào Nơi Cực 
Thánh.

Nhưng điều tôi sắp nói đây còn quan trọng hơn 
nữa : ta hãy tế lễ chính mình cho Thiên Chúa. 
Vâng, mỗi ngày ta hãy tế lễ chính mình cùng với 
tất cả mọi hoạt động của ta. Hãy vì Ngôi Lời mà 
đón nhận tất cả. Gặp đau khổ, ta hãy noi gương 
Người khi Người chịu thương khó. Phải đổ máu, 
ta hãy tôn kính Máu Người. Ta hãy mau lẹ bước 
lên thập giá. 
 
Nếu bạn là  ông Simôn,  người  thành Kyrênê : 
hãy vác thập giá mà đi theo. 
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Nếu bạn là kẻ trộm bị đóng đinh vào thập giá 
một trật với Người, thì, như kẻ trộm lành ấy, bạn 
hãy nhìn nhận Người là Thiên Chúa. Nếu vì bạn, 
vì tội lỗi của bạn mà Người đã bị liệt vào hạng 
ác  nhân,  thì  vì  Người,  bạn  hãy  trở  nên  công 
chính. Hãy thờ lạy Đấng đã chịu treo vì bạn. Nếu 
chính bạn bị treo lên, bạn hãy rút tỉa lấy một điều 
gì hữu ích ngay từ lối sống bất lương của bạn. 
Hãy lấy cái chết mà mua ơn cứu độ. Hãy cùng 
với Đức Giêsu vào thiên đàng, và bạn sẽ hiểu 
xưa kia bạn đã đánh mất những ơn lành nào. 
Cứ ngắm xem bao cảnh huy hoàng rực rỡ, để 
mặc cho kẻ lẩm bẩm ăn nói lộng ngôn phải chết 
ở bên ngoài.
 
Nếu bạn là ông Giôxép người Arimathê, hãy đến 
gặp kẻ đóng đinh Người mà xin lại thi hài. Ước 
chi của lễ đền tội thế gian cũng là của lễ đền tội 
bạn. 

Nếu bạn !à ông Nicôđêmô, kẻ thờ phượng Thiên 
Chúa ban đêm, bạn hãy lấy dầu thơm xức xác 
và an táng Người.

Nếu bạn là  một  trong mấy bà cùng có tên  là 
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Maria, hoặc là bà Salômê hay bà Gioanna, thì 
ngay từ lúc tinh mơ, bạn hãy khóc cho nước mắt 
chảy giàn giụa đi. Hãy cố sao để bạn là người 
trước tiên được thấy tảng đá đã lăn sang một 
bên, có khi còn thấy các thiên thần, thậm chí cả 
Đức Giêsu nữa.

Xướng đáp Dt 13,12-13 ; 12,4
X Đức Giêsu đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, 
lấy máu mình mà thánh hoá toàn dân.
* Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam 
lòng gánh vác nỗi khổ nhục mà Người đã chịu.
Đ Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh 
em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu 
độ  trần  gian,  nhưng  trong  những  ngày  này, 
Chúa còn ban tặng  cho chúng con những ân 
sủng dồi dào gấp bội. Xin đoái nhìn và chở che 
toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị 
em sắp được tái  sinh  trong bí  tích  thánh tẩy. 
Chúng con cầu xin...
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MÙA PHỤC SINH 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

(Cho những ai không tham dự nghi thức Vọng 
Phục Sinh). 
 
Giờ kinh này gồm các bài đọc rút trong phụng vụ  
Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh. Phải có ít nhất  
bốn bài đọc với các thánh ca, thánh vịnh và lời  
nguyện sau đây : 
Giờ Kinh Sách hôm nay bắt đầu bằng bài đọc 1.

Bài đọc 1 Xh 14,15-16,1 
Con cái Ítraen đi vào giữa Iòng biển ráo chân 

Lời Chúa trong sách Xuất hành.

14, 15 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Có gì 
mà phải 
kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ítraen cứ nhổ trại. 
16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt 
biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa 
lòng biển, để con cái Ítraen đi vào. 17 Còn Ta, 
Ta  sẽ  làm  cho  lòng  người  Aicập  ra  chai  đá. 
Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ 
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Ta  sẽ  được  vẻ  vang  hiển  hách  khi  đánh  bại 
Pharaô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ 
binh của vua ấy. 18 Người Aicập sẽ biết rằng 
chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang 
hiển hách vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa 
và kỵ binh của vua ấy."
 
19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng 
ngũ Ítraen, lại rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. 
Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, 20 
chen  vào  giữa  hàng  ngũ  Aicập  và  hàng  ngũ 
Ítraen. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại 
sáng soi đêm tối,  khiến cho hai bên suốt đêm 
không xáp lại gần nhau được. 21 Ông Môsê giơ 
tay trên mặt biển, ĐỨC CHÚA cho một cơn gió 
đông thổi  mạnh suốt  đêm, dồn biển lại,  khiến 
biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và 
con cái  Ítraen đi  vào giữa lòng biển  khô cạn, 
nước sừng sững như tường thành hai  bên tả 
hữu. 23 Quân Aicập đuổi theo; toàn thể chiến 
mã,  chiến xa  và kỵ  binh  của Pharaô tiến  vào 
giữa lòng biển, đằng sau dân Ítraen. 24 Vào lúc 
gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn 
xuống hàng ngũ Aicập, Người gây rối loạn trong 
hàng ngũ chúng. 25 Người làm cho chiến xa kẹt 
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bánh,  khiến chúng phải  vất  vả mới  di  chuyển 
nổi. 
 
Quân Aicập bảo nhau: "Ta phải trốn bọn Ítraen, 
vì ĐỨC CHÚA chiến đấu chống lại người Aicập 
để giúp họ." 26 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: 
"Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống 
trên quân Aicập cùng với  chiến xa và kỵ binh 
của chúng." 27 Ông Môsê giơ tay trên mặt biển, 
và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân 
Aicập đang chạy trốn thì gặp nước biển, ĐỨC 
CHÚA xô  ngã  quân  Aicập  giữa  lòng  biển.  28 
Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi 
lấp toàn thể quân lực của Pharaô đã theo dân 
Ítraen đi vào lòng biển. Không một tên nào sống 
sót. 29 Còn con cái Ítraen đã đi giữa lòng biển 
khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai 
bên tả hữu. 30 Ngày đó,  ĐỨC CHÚA đã cứu 
Ítraen  khỏi  tay  quân  Aicập.  Ítraen  thấy  quân 
Aicập  phơi  thây  trên  bờ  biển.  31  Ítraen  thấy 
ĐỨC CHÚA đã ra  tay  hùng mạnh đánh quân 
Aicập.  Toàn dân kính sợ ĐỨC CHÚA, tin  vào 
ĐỨC CHÚA,  tin  vào  ông  Môsê,  tôi  trung  của 
Người.

15, 1 Bấy giờ ông Môsê cùng với con cái Ítraen 
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hát mừng ĐỨC CHÚA bài ca sau đây. Họ ca 
rằng:

Xướng đáp Xh 15,16.17-18

"Tôi xin hát mừng CHÚA, Đấng cao cả uy hùng:
Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại  
dương.
2 CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.
3 Người là trang chiến binh, danh Người là  
"ĐỨC CHÚA! "
4 Xa mã Pharaô, Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng chết chìm trong Biển 
Sậy.
5 Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống 
nước sâu
chẳng khác nào hòn đá.
6 Lạy CHÚA, tay hữu Ngài đã biểu dương sức 
mạnh.
Tay hữu Ngài, lạy CHÚA, đã nghiền nát địch 
quân.
17 Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
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Lạy CHÚA, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.
18 CHÚA là vua hiển trị đến muôn thuở muôn 
đời."

Lời nguyện

Lạy Chúa,  dưới  ánh sáng Tin  Mừng Chúa đã 
cho thấy ý nghĩa những kỳ công Chúa đã thực 
hiện  trong  thời  Cựu Ước :  quả  vậy,  Biển  Ðỏ 
tượng trưng cho dòng nước thánh tẩy và dân 
Dothái  thoát  vòng  nô  lệ  là  hình  ảnh  của  dân 
Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên khắp 
địa  cầu  nhờ  lòng  tin  vào  Chúa  được  hưởng 
những đặc ân của Ítraen và được tái  sinh khi 
lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu xin...
 
Bài đọc 2 Ed 36,16-28

16 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 17 Hỡi 
con người, con cái nhà Ítraen đang cư ngụ trên 
đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối 
sống và các hành vi  của chúng;  lối  sống của 
chúng trước mặt Ta cũng ô uế như người đàn 
bà trong thời kinh nguyệt. 18 Ta đã trút xuống 
trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã 
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đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các 
việc ô uế của chúng. 19 Ta đã tung chúng đi các 
dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ 
vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét 
xử. 20 Chúng đã làm cho danh Ta bị xúc phạm 
giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta 
nói về chúng rằng: "Đó là dân của ĐỨC CHÚA, 
chúng đã phải ra khỏi xứ của Người." 21 Nhưng 
Ta ái ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà Ítraen 
xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. 22 Vì 
thế, ngươi hãy nói với nhà Ítraen: ĐỨC CHÚA là 
Chúa  Thượng  phán  thế  này:  Hỡi  nhà  Ítraen, 
không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà 
vì danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm 
giữa các dân các ngươi đã đi đến. 23 Ta sẽ biểu 
dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc 
phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc 
phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận 
biết  chính  Ta  là  ĐỨC  CHÚA  sấm  ngôn  của 
ĐỨC  CHÚA  là  Chúa  Thượng  khi  Ta  biểu 
dương  sự  thánh  thiện  của  Ta  nơi  các  ngươi 
ngay trước mắt chúng. 
 
24 Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các 
dân tộc,  sẽ quy tụ  các ngươi  lại  từ  khắp các 
nước,  và  sẽ  dẫn  các  ngươi  về  đất  của  các 
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ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên 
các ngươi và các ngươi  sẽ được thanh sạch, 
các  ngươi  sẽ  được sạch mọi  ô  uế  và mọi  tà 
thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim 
mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta 
sẽ bỏ đi  quả tim bằng đá khỏi  thân mình các 
ngươi  và sẽ ban tặng các ngươi  một  quả tim 
bằng thịt.  27 Chính thần trí  của Ta, Ta sẽ đặt 
vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi 
theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta 
và đem ra thi  hành.  28 Các ngươi sẽ cư ngụ 
trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các 
ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên 
Chúa các ngươi. 29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi 
mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng 
thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu 
cảnh đói kém.
 
Xướng đáp Tv 41 (42) 2,3 abcd ; Tv 42 (43) 3,4

Như nai rừng mong mỏi 
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong 
được gần Ngài, lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, 
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là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến 
vào bệ kiến Tôn Nhan?

Này tôi đến tận nhà Thiên Chúa 
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài, *
để soi đường dẫn lối con đi 
về núi thánh, lên đền ngài ngự.

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, 
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. *
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Lời nguyện

Lạy  Chúa  là  sức  mạnh  vô  biên,  là  ánh  sáng 
muôn đời. Xin đoái nhìn toàn thể Hội Thánh và 
dùng Hội Thánh như bí tích kỳ diệu để hoàn tất 
chương trình cứu độ muôn dân. Ước chi khắp 
địa cầu nghiệm thấy và nhìn nhận rằng : vạn vật 
suy vong được chỗi dậy, muôn loài già cỗi được 
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đổi mới, và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn 
như xưa, là nhờ Ðức Kitô, căn nguyên của tất 
cả. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 
muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 3 Rm 6,3-11

3 Anh em không biết rằng: khi  chúng ta được 
dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô 
Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết 
của Người  sao? 4 Vì  được dìm vào trong cái 
chết  của  Người,  chúng  ta  đã  cùng  được mai 
táng  với  Người.  Bởi  thế,  cũng  như Người  đã 
được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh 
hiển  của  Chúa  Cha,  thì  chúng  ta  cũng  được 
sống một đời sống mới.

5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô 
nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta 
cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại 
như Người đã sống lại.  6 Chúng ta biết  rằng: 
con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào 
thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội 
lỗi  thống trị  đã bị  huỷ diệt,  để chúng ta không 
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còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã 
chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
 
8  Nếu  chúng  ta  đã  cùng  chết  với  Đức  Kitô, 
chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người:  đó là 
niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết 
rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì 
không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng 
còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, 
là  chết  đối  với  tội  lỗi,  và  một  lần  là  đủ.  Nay 
Người sống,  là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh 
em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với 
tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong 
Đức Kitô Giêsu.

Xướng đáp Tv 117 (118),12.16ab-17.22-23
X Halêluia. Halêluia. Halêluia.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ítraen hãy nói lên rằng : 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao.
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Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Tin Mừng Mt 28,1-10
Đức Giêsu đã chỗi dậy từ cõi chết và Người đi 
Galilê trước các ông
 
Tin  Mừng  Chúa  Giêsu  Kitô  theo  thánh 
Mátthêu.

1 Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần 
vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác 
cũng tên là Maria, đi viếng mộ. 2 Thình lình, đất 
rung  chuyển  dữ  dội:  thiên  thần  Chúa  từ  trời 
xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 
diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng 
như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run 
rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các 
phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết 
các  bà  tìm  Đức Giêsu,  Đấng bị  đóng  đinh.  6 
Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như 
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Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã 
nằm, 7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế 
này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi 
Galilê trước các ông. Ở đó,  các ông sẽ được 
thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." 8 
Các bà vội  vã rời  khỏi  mộ,  tuy  sợ hãi  nhưng 
cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn 
đệ Đức Giêsu hay.
 
9 Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào 
chị  em!  "  Các  bà  tiến  lại  gần  Người,  ôm lấy 
chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giêsu 
nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho 
anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được 
thấy Thầy ở đó."

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
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Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
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Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giêsu 
đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho 
chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng 
con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha 
ban  Thánh  Thần  làm cho  chúng  con  trở  nên 



MỤC LỤC

người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh 
sáng  Ðấng  Phục  Sinh.  Người  là  Thiên  Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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TRONG TUẦN BÁT NHẬT
 
Thư thứ nhất của thánh Phêrô là một thứ thông  
điệp, có thể do chính thánh Phêrô viết tại Rôma 
(quãng từ năm 50 đến năm 64) gửi các Kitô hữu  
đang gặp thử thách và có nguy cơ chán nản. Vì  
thế,  tác giả khuyên các tín  hữu hãy bền lòng  
trông  cậy,  Sống  thánh  thiện,  không  chi  đáng 
trách, tuân phục nhà cầm quyền trong khi vẫn  
tha thiết đợi chờ ngày Thiên Chúa đã gần đến. 
 
Tuy rằng chủ yếu đẽ cập đến những vấn đề thực  
tiễn, lá thư này tóm lược cách tuyệt vời nền thần  
học Kitô giáo vào thời các Tông Đồ. Về địa lý,  
thư này gần với các thư lớn của thánh Phaolô.  
Tất cả những lời khuyên bảo liên quan đến đời  
sống Kitô hữu trong thư Rôma (12,1  13,7) đều 
có  những  điểm  tương  đương  trong  thư  này.  
Nhưng trên hết mọi sự, điểm độc đáo là ở chỗ 
thư này lấy bí tích thánh tẩy làm nền tảng cho 
đời sống Kitô hữu, đến nỗi người ta có thể xem  
thư này như bản tóm lược bài huấn giáo hay bài  
giảng  về  bí  tích  thánh  tẩy.  Thánh  Phêrô  bảo 
chúng ta rằng : người Kitô hữu phải ghi nhớ ơn  
đã lãnh nhận khi được thanh tẩy để có sức kiên  
trì trong đức tin, can đảm khi gặp thử thách, và  
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theo gương Đức Kitô, mừng vui cả khi gặp hoạn  
nạn. Tuy nhiên, không phải thánh Phêrô chỉ kêu  
mời người Kitô hữu sống kiên trì và thánh thiện,  
nhưng còn khuyến khích họ hăng say loan báo  
Tin Mừng. Đó là cách hoàn thành nhiệm vụ của 
giống  nòi  được  tuyển  chọn,  của  hàng  tư  tế  
thánh. Vì nội dung giáo lý vừa phong phú, vừa 
quân bình, hơn bất cứ một thư nào khác, thư  
này đáng được người Kitô hữu hôm nay chuyên  
cần suy gẫm. 
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THỨ HAI
 
Bài đọc 1 1 Pr 1,1-21
Lời chào và tạ ơn 

Đối với những ai đã nhờ Đức Giêsu Kitô phục  
sinh mà cảm nghiệm được ơn tái  sinh thì đời 
sống  của  người  đó  đã  thay  hình  đổi  dạng.  
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ.

1 Tôi  là  Phêrô,  Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, 
kính  gửi  những  người  được  Thiên  Chúa  kén 
chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác 
trong các xứ: Pontô, Galát, Cáppađôkia, Axia và 
Bithynia, 2 những người được Thiên Chúa Cha 
biết trước và kén chọn, những người được Thần 
Khí thánh hoá để vâng phục Đức Giêsu Kitô và 
được máu Người tưới rảy. Chúc anh em được 
đầy tràn ân sủng và bình an.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu 
Kitô,  Chúa chúng ta!  Do lượng hải  hà,  Người 
cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy 
vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi 
chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể 
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hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài 
này dành ở trên trời  cho anh em, 5 là những 
người,  nhờ  lòng  tin,  được  Thiên  Chúa  quyền 
năng  gìn  giữ,  hầu  được  hưởng  ơn  cứu  độ 
Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời 
sau hết.
 
6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui 
mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít  lâu giữa 
trăm  chiều  thử  thách.  7  Những  thử  thách  đó 
nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý 
hơn vàng gấp bội,  vàng là của phù vân, mà còn 
phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ 
hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành 
lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 
Tuy không thấy Người,  anh em vẫn yêu mến, 
tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì 
vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn 
tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành 
quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.
 
10 Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu 
độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho 
anh em. 11 Thần Khí Đức Kitô ở nơi các ngài, 
đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô, 
và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên 
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các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho 
thấy  việc  đó xảy  ra  vào thời  nào,  trong  hoàn 
cảnh nào. 12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các 
ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông 
điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho 
anh em.  Đó là  thông  điệp  mà nay  các  người 
giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ 
tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử 
đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong 
được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh 
thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân 
sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày 
Đức Giêsu Kitô tỏ hiện.  14 Như những người 
con biết  vâng phục,  anh em đừng chiều  theo 
những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê 
muội.  15  Anh  em hãy  sống  thánh  thiện  trong 
cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu 
gọi anh em, 16 vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy 
sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.
 
17 Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ 
theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu 
anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem 
lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. 18 
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Anh em hãy biết  rằng không phải  nhờ những 
của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em 
đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do 
cha ông anh em truyền lại. 19 Nhưng anh em đã 
được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên 
vẹn toàn,  vô tỳ  tích,  là Đức Kitô.  20 Người là 
Đấng Thiên Chúa đã biết  từ  trước,  khi  vũ trụ 
chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì 
anh em trong thời cuối cùng này. 21 Nhờ Người, 
anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người 
trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh 
hiển,  để anh em đặt  niềm tin  và hy vọng vào 
Thiên Chúa.

Xướng đáp 1 Pr 1,3.13 
X Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu 
Ki tô, Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người 
cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy 
vọng sống động, 
* nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết phục sinh. 
Halêluia.
Đ Anh em hãy chuẩn bị lòng trí để phục vụ, hãy 
tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào 
ân sủng sẽ được mang tới cho anh em. * 
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Bài đọc 2
Lời công bố về Đức Kitô 
Trích bài giảng của đức cha Mêlitơn, giám 
mục Xác đê, về mầu nhiệm Vượt Qua. 

Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng mầu 
nhiệm Vượt Qua vừa mới lại vừa cũ, vừa vĩnh 
cửu vừa tạm thời, bao hàm cái hư hoại lẫn cái 
bất hoại, cái phải chết cũng như cái bất tử.
 
Mầu nhiệm ấy cũ là do Lề Luật, mới là do Ngôi 
Lờí ; tạm thời vì là hình bóng, vĩnh cửu vì là ân 
sủng ; có cái hư hoại là con chiên bị sát tế, có 
cái bất hoại là sự sống của Chúa; có cái phải 
chết vì Chúa đã chịu mai táng trong lòng đất, có 
cái bất tử vì Người từ cõi chết sống lại. 

Thật vậy, Lề Luật thì cũ, còn Ngôi Lời thì mới ; 
hình  bóng  chỉ  tạm thời,  ơn  cứu  độ  mới  vĩnh 
cửu ; con chiên thì hư hoại,  còn Chúa thì bất 
hoại  ;  Người  đã  chịu  sát  tế  vì  là  con  chiên, 
nhưng đã sống lại vì là Thiên Chúa. 
 
Người như con chiên bị đem đi làm thịt, nhưng 
Người lại không phải là con chiên ; Người như 
con  cừu  câm  nín  chẳng  mở  miệng  kêu  ca, 
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nhưng Người không phải là con cừu. Quả thế, 
hình bóng đã qua đi và thực tại đã xuất hiện : 
thay vì con chiên thì là Thiên Chúa, thay vì con 
cừu thì là một người, mà con người đó chính là 
Đức Kitô, Đấng bao hàm mọi sự.
 
Vậy việc sát tế con chiên và nghi lễ Vượt Qua 
cũng như bản văn Lề Luật đều hướng về Đức 
Kitô Giêsu là cùng đích. Mọi điều xảy ra trong 
Luật Cũ đều quy về Người, và trong trật tự mới 
lại còn hơn thế nữa.
 
Quả thế, Ngôi Lời thay cho Lề Luật, Luật Mới 
thay cho Luật Cũ (cả hai đều xuất phát từ Xion 
và  Giêrusalem)  ;  lệnh  truyền  chuyển  qua  ân 
sủng, hình bóng chuyển qua thực tại, con chiên 
nhường chỗ cho Chúa Con,  con cừu nhường 
chỗ cho con người, và con người nhường chỗ 
cho Thiên Chúa. 

Chúa Kitô, vốn là Thiên Chúa, đã mặc lấy xác 
phàm, đã chịu đau khổ thay cho người đau khổ, 
mang xiềng xích thay cho kẻ bị giam cầm, chịu 
kết án thay cho phạm nhân, chịu mai táng thay 
cho người được mai táng. Người đã sống lại từ 
cõi chết và lớn tiếng tuyên bố rằng : "Kẻ nào kết 
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án Ta, cứ thử đến đây coi ! Chính Ta đã giải án 
cho người bị kết tội, đã cho kẻ chết được sống, 
và cho kẻ chôn trong mồ được chỗi dậy. Nào ai 
cãi lại Ta ? Chúa phán : Chính Ta là Đức Ki–tô, 
Ta đã huỷ diệt thần chết, đã chiến thắng kẻ thù, 
đã chà đạp âm phủ, đã cột trói kẻ mạnh, và đã 
đoạt lấy con người mà đưa lên trời cao thẳm. 
Chúa phán : Chính Ta là Đức Kitô". 
 
"Vậy hỡi muôn dân thiên hạ bị ràng buộc trong 
tội lỗi, hãy đến và đón nhận ơn tha thứ. Chính 
Ta là  ơn tha thứ cho các ngươi,  là  Chiên Lễ 
Vượt  Qua  đã  chịu  sát  tế  để  cứu  chuộc  các 
ngươi, là dòng nước thanh tẩy, là sự sống và là 
sự sống lại, là ánh sáng, là ơn cứu độ và là vua 
các ngươi.  Chính Ta đưa các ngươi lên chốn 
trời cao ; chính Ta sẽ cho các ngươi sống lại và 
diện kiến Chúa Cha là Đấng ngự trên trời. Chính 
Ta sẽ đưa cánh tay uy quyền nâng các ngươi 
chỗi dậy". 

Xướng đáp Cv 13,32b-33a ; 10,42b ; 2,36b 
X Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì 
Người đã thực hiện khi làm cho Đức Giêsu sống 
lại. 
* Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Chúa đặt. làm 
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thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 
Halêluia. 
Đ Người đã bị anh em treo trên thập giá, nhưng 
Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm 
Đấng Kitô. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
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Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
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Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy mà ban 
cho Giáo Hội sinh thêm nhiều con cái là các anh 
chị em tân tòng. Xin cho đời sống họ luôn biểu lộ 
ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ vừa 
lãnh nhận với  tất  cả  lòng tin.  Chúng con cầu 
xin...
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THỨ BA 

Bài đọc 1 1 Pr 1,22  2,10
Con cái Thiên Chúa phải sống như thế nào
 
Được cứu độ nhờ hy lễ của Đức Kitô, dân tư tế  
mới phải làm chứng cho mọi ngựời về tình yêu  
và ân sủng của Thiên Chúa.
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ.

22 Nhờ vâng phục sự thật,  anh em đã thanh 
luyện tâm hồn để thực thi  tình huynh đệ chân 
thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với 
tất cả tâm hồn. 23 Vì anh em đã được tái sinh, 
không  phải  do  hạt  giống mục  nát,  mà do hạt 
giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống 
và tồn tại  mãi  mãi,  24 vì  mọi  phàm nhân đều 
như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều 
như hoa  cỏ;  cỏ  thì  khô,  hoa  thì  rụng;  25  Lời 
Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó 
chính là Lời đã được loan báo cho anh em như 
một Tin Mừng.
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1 Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi 
điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi 
lời nói xấu gièm pha. 2 Như trẻ sơ sinh, anh em 
hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ 
đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, 3 
nếu  anh  em  đã  nghiệm  thấy  Chúa  tốt  lành.
4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống 
động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên 
Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên 
Chúa dùng  anh  em như những viên  đá  sống 
động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và 
hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế 
thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng 
Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. 6 Quả thật, có lời 
Kinh Thánh chép:  Này đây Ta đặt tại Xion một  
viên  đá quý  được lựa chọn,  làm đá tảng  góc  
tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.
 
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, 
còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ 
xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 8 và 
cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho 
ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. 
Số phận của họ là như vậy.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển 
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chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân 
riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ 
công của Người,  Đấng đã gọi anh em ra khỏi 
miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 
Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em 
đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa  
được hưởng lòng thương xót,  nay anh em đã  
được xót thương.

Xướng đáp 1 Pr 2,5.9a 
X Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những 
viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ của 
Thánh Thần. 
* Hãy để Người đặt anh em làm tư tế thánh, 
dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người 
nhờ Đức Giêsu Kitô. Halêluia. 
Đ Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là 
hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân 
riêng của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong 
vinh quang của Người 



MỤC LỤC

Trích  bài  giảng  của  thánh  Anáttaxiô 
Antiôkhia.
 
Đức Kitô đã dùng lời nói và việc làm mà chứng 
tỏ Người là Thiên Chúa thật và là Chúa Tể càn 
khôn.  Lúc  gần  lên  Giêrusalem,  Người  nói  với 
các  môn  đệ  rằng  :  Này  chúng  ta  lên  Giêru–
salem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng 
tế và kinh sư... Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại 
nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. 
Điều Người nói phù hợp với lời các ngôn sứ tiên 
báo  về  cuộc  ra  đi  của  Người  sẽ  xảy  ra  tại 
Giêrusalem.
 
Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã tiên báo cái chết 
của Đức Kitô và những đau khổ Người phải chịu 
trước khi chết. Kinh Thánh cũng đã nói trước về 
những gì sẽ xảy ra cho thân xác Người sau khi 
chết. Kinh Thánh còn tiên báo : mặc dù những 
điều ấy xảy ra, Người vẫn là Thiên Chúa không 
thể đau khổ và không thể chết  ;  bằng không, 
Người  chẳng bao giờ là  Thiên Chúa !  Nhưng 
nhìn vào mầu nhiệm Nhập Thể đã thực sự xảy 
ra,  chúng  ta  hiểu  tại  sao  ta  tuyên  xưng  cách 
xứng hợp và phải lẽ cả hai điều này : Người đã 
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chịu  đau  khổ  và  Người  không  thể  đau  khổ. 
Chúng ta hiểu tại sao Ngôi Lời của Thiên Chúa 
không thể đau khổ lại chịu đau khổ, vì con người 
không thể được cứu độ cách nào khác. Chỉ một 
mình Người và những ai được Người bày tỏ cho 
mới biết điều ấy. Quả thế, Người đã biết tất cả 
những gì thuộc về Chúa Cha, cũng như Thần 
Khí  thấu  suốt  các  mầu  nhiệm  sâu  thẳm  nơi 
Thiên Chúa.
 
Tuy nhiên, Đức Kitô phải  chịu khổ hình. Cuộc 
thương khó không thể nào không xảy ra,  như 
Người đã quả quyết. Thật vậy, những ai không 
biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình như thế rồi 
mới vào trong vinh quang của Người, thì Người 
gọi  là  những kẻ chậm tin  và tối  dạ.  Quả thế, 
Người đã rời bỏ vinh quang mà Người vẫn được 
hưởng nơi Chúa Cha trước khi có thế gian, để 
đến cứu độ dân Người. Ơn cứu độ là sự thập 
toàn chỉ được thực hiện qua cuộc thương khó và 
do Đấng khơi nguồn sự sống của chúng ta, như 
lời thánh Phaolô dạy : Chúa Kitô là Đấng khơi 
nguồn sự sống, đã trải qua nhiều đau khổ mới 
đạt tới sự thập toàn. Vì chúng ta, trong một thời 
gian ngắn, Người đã rời bỏ vinh quang trước kia 
của Người, tức là của Con Một. Nay người ta 
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thấy : nhờ thập giá, vinh quang đó được hoàn lại 
cho Người như thế nào, nơi xác phàm Người đã 
đảm nhận. 
 
Thánh Gioan nói  đến điều này trong sách Tin 
Mừng khi trình bày về thứ nước sẽ tuôn chảy 
tựa dòng sông từ lòng kẻ tin, theo lời Đấng Cứu 
Độ đã tiên báo.  Thánh nhân viết  :  Đức Giêsu 
muốn  nói  về  Thần  Khí  mà  những  kẻ  tin  vào 
Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa 
nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được 
tôn vinh. Thánh nhân gọi cái chết của Đức Giêsu 
trên thập giá là vinh quang. Vì vậy, trong lời cầu 
nguyện trước khi  chịu khổ hình thập giá,  Đức 
Giêsu đã cầu xin Chúa Cha ban cho Người vinh 
quang mà Người  vẫn được hưởng bên Chúa 
Cha trước khi có thế gian. 

Xướng đáp Dt 2,10 ; Kh 1,6b ; Lc 24,26 
X Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi 
loài, chính vì Người muốn đưa muôn vàn con cái 
đến vinh quang nên đã làm một việc thích đáng 
là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành 
vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn 
cứu độ. 
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* Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 
muôn đời muôn thuở. Halê–luia. 
Đ Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ rồi 
mới được hưởng vinh quang dành cho Người 
sao ? *
Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
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Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
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Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua 
để đưa chúng con từ cõi  chết bước vào cuộc 
sống.  Xin  tuôn  đổ  hồng  ân  dồi  dào  cho  dân 
Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời 
này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con 
sẽ tận hưởng đời sau. Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ 

Bài đọc 1 1 Pr 2,11-25
Kitô hữu là người tự do
 
Đối diện với những người ngoại đạo, với những 
người  nắm  giữ  quyền  bính,  với  hết  thảy  mọi  
người,  Kitô  hữu là người  cương quyết  đi  theo  
Chúa Kitô.
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ. 

11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ 
hành,  tôi  khuyên anh em hãy tránh xa  những 
đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 
Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để 
ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người 
gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm 
mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến 
viếng thăm.
 
13 Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế 
do  loài  người  đặt  ra:  dù  là  vua,  người  nắm 
quyền tối cao, 14 dù là quan, sứ giả của nhà vua 
để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng 
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người làm điều thiện, 15 vì ý muốn của Thiên 
Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng 
những kẻ ngu xuẩn vô tri. 16 Anh em hãy hành 
động như những người tự do, không phải như 
những người lấy sự tự do làm màn che sự gian 
ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. 17 
Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh 
em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà 
vua.
 
18 Là gia nhân, anh em hãy tuân phục chủ với 
tất cả lòng kính sợ, không phải chỉ những người 
chủ tốt lành và khoan dung, mà cả những người 
chủ khắc nghiệt. 19 Thật vậy, chấp nhận những 
nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn 
kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ. 20 Vì nếu 
có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, thì 
nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành và phải 
khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là 
ơn  Thiên  Chúa  ban.  21  Anh  em  được  Thiên 
Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô 
đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương 
mẫu  cho  anh  em  dõi  bước  theo  Người.  22 
Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng  
Người  nói  một  lời  gian dối.  23 Bị  nguyền rủa, 
Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà 
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chẳng ngăm đe;  nhưng một  bề  phó  thác  cho 
Đấng xét xử công bình. 24 Tội lỗi của chúng ta, 
chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên 
cây  thập  giá,  để  một  khi  đã  chết  đối  với  tội, 
chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người 
phải  mang  những  vết  thương  mà  anh  em đã 
được chữa lành. 25 Quả thật, trước kia anh em 
chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay 
đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh 
hồn anh em.

Xướng đáp 1 Pr 2,21.24 
X Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, Người 
đã nêu gương 
* để chúng ta dõi bước theo Người. Halêluia. 
Đ Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang 
vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi 
đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công 
chính. * 

Bài đọc 2
Đức Kitô ban cho ta ơn phục sinh và sự sống 

Trích bài giảng của một tác giả thời xưa về 
mầu nhiệm Vượt Qua.
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Khi  nhắc đến ơn cứu độ hồng phúc Đức Kitô 
đem lại, thánh Phaolô kêu lên rằng : Vì Ađam, 
sự chết đã xâm nhập trần gian ; cũng vậy, nhờ 
Đức  Kitô,  ơn  cứu  độ  được  hoàn  lại  cho  trần 
gian. Thánh Tông Đồ còn nói : Người thứ nhất 
bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ 
hai bởi trời mà đến thì thuộc về trời. Thánh nhân 
nói tiếp : Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh 
người bởi đất mà ra  tức là con người cũ, con 
người tội lỗi , thì chúng ta cũng sẽ được mang 
hình ảnh Đấng từ trời mà đến  nghĩa là nơi Đức 
Kitô, chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ của kẻ 
được chọn, được cứu chuộc, được chữa lành, 
được tẩy sạch. Quả thế, cũng thánh Phaolô tông 
đồ nói : Mở đường là Đức Kitô  tức là Đấng ban 
ơn phục sinh và sự sống , rồi đến lượt những kẻ 
thuộc về Người  tức là những ai sống theo mẫu 
gương trong sạch của Người : họ sẽ dựa vào sự 
phục sinh của Đức Ki–tô mà giữ vững niềm hy 
vọng,  và  sẽ  được  cùng  Người  hưởng  vinh 
quang Thiên Chúa hứa. Quả thế,  Chính Chúa 
Giêsu đã nói  trong Tin Mừng :  Ai  theo tôi,  sẽ 
không  chết,  nhưng  từ  cõi  chết  bước  vào  cõi 
sống.  
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Như vậy, cuộc thương khó của Đấng Cứu Độ 
đem lại  ơn cứu độ để con người  được sống. 
Chính vì lý do đó, Chúa đã muốn chịu chết vì 
chúng ta, để nhờ tin vào Người, chúng ta được 
sống mãi  mãi.  Người  đã muốn mang lấy thân 
phận của chúng ta trong một thời gian, để một 
khi đã lãnh nhận lời Chúa hứa ban sự sống vĩnh 
cửu, chúng ta sẽ được cùng Người sống muôn 
đời. 

Đó là ân phúc của các mầu nhiệm thiên giới, đó 
là  quà  tặng  của mầu nhiệm Vượt  Qua,  đó  là 
mùa đại lễ đáng quý nhất ta mừng hằng năm, đó 
là khởi đầu của thế giới mới.
 
Vì thế, sau khi được Hội Thánh sinh ra nhờ bí 
tích thánh tẩy ban sự sống, tức là được tái sinh 
và sống đơn sơ như trẻ nhỏ, những người tân 
tòng reo vang bày tỏ niềm vui của tâm hồn trong 
trắng. Vì thế, những người cha khiết tịnh, những 
người mẹ đoan trang sẽ nhờ đức tin mà sinh ra 
một  đoàn  con  mới,  đông  vô  kể.  Vì  thế,  dưới 
bóng cây đức tin, từ lòng suối trong lành, sẽ rực 
lên ánh sáng những ngọn nến lung linh. Vì thế, 
đoàn con mới này được ơn thiêng thánh hoá và 
được nuôi  dưỡng dồi  dào trong bí  tích  nhiệm 



MỤC LỤC

mầu đầy tràn Thần Khí. Vì thế, những người tân 
tòng hợp thành một cộng đoàn huynh đệ được 
Hội  Thánh ấp ủ dưỡng nuôi,  trở nên một dân 
duy nhất ; họ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi cùng 
một Bản Thể duy nhất và Danh Thánh toàn năng 
; họ đồng thanh với vị Ngôn Sứ mà hát lên thánh 
vịnh của đại  lễ  hằng năm rằng :  Đây là ngày 
Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 
 
Xin hỏi ngày nào vậy ? Thưa là ngày của Đấng 
khơi nguồn sự sống, mở cửa cho rạng đông, tác 
tạo ánh sáng, nói cách khác là chính Đức Giê–
su Kitô. Người đã nói về mình rằng : Tôi là ánh 
sáng ..., ai đi ban ngày thì không vấp ngã, nghĩa 
là : ai theo Đức Kitô trong mọi sự, ai dõi vết chân 
Người,  thì  sẽ đạt  tới  ngai  chiếu toả ánh sáng 
muôn đời. Vì thế, lúc còn sống trong xác phàm, 
chính Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho 
chúng ta : Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu 
thì những người tin vào Con cũng ở đó ; như 
Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, xin cho họ 
cũng ở trong chúng ta. 

Xướng đáp 1 Cr 15,47.49.48 
X Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; 
còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 
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* Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi 
đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình 
ảnh Đấng từ trời mà đến. Halê–luia. 
Đ Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi 
đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống 
như Đấng từ trời mà đến. *
Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
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Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
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Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Cha từ ái,  hằng năm Cha ban cho chúng 
con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh 
của  Chúa  Giêsu;  xin  cho  những  ngày  đại  lễ 
chóng  qua  này  giúp  chúng  con  được  hưởng 
niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. 
Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM 

Bài đọc 1 1 Pr 3,1-17 
Chứng nhân của Chúa Kitô
 
Những người  có gia  đình  cũng như các cộng 
đoàn  Kitô  hữu phải  sống  làm sao  mới  trả  lời  
được cho những ai chất vấn về niềm hy vọng 
của mình.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ.
 
1 Chị em là những người vợ, chị em hãy phục 
tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng 
không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh 
phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không 
cần chị em phải nói lời nào, 2 vì họ thấy cách ăn 
nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. 3 Ước 
chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái 
mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay 
ăn mặc xa hoa; 4 nhưng là con người nội tâm 
thầm kín,  với  đồ trang sức không bao giờ hư 
hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều 
quý giá trước mặt Thiên Chúa. 5 Xưa kia, các 
phụ nữ thánh thiện là  những người  trông cậy 
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vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế; họ 
đã phục tùng chồng. 6 Như bà Xara, bà đã vâng 
phục ông Ápraham, và gọi ông là "ông chủ". Chị 
em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện 
và không sợ hãi  trước bất  cứ nỗi  kinh hoàng 
nào.
 
7  Cũng  vậy,  anh  em  là  những  người  chồng, 
trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng 
đàn bà thuộc phái yếu; hãy tỏ lòng quý trọng vì 
họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa 
ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em 
sẽ không bị ngăn trở.

8 Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất 
trí,  thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau 
như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. 9 
Đừng lấy ác báo ác,  đừng lấy lời  nguyền rủa 
đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc 
phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi 
chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. 10 Thật 
thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao 
hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm 
giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; 11 
người  ấy  phải  làm lành lánh dữ,  tìm kiếm và 
theo đuổi bình an, 12 vì Chúa để mắt nhìn người 
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chính  trực  và  lắng  tai  nghe  tiếng  họ  kêu  xin, 
nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm 
điều ác.
 
13 Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt 
thành làm điều thiện? 14 Mà nếu anh em chịu 
khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! 
Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao 
xuyến.  15  Đức  Kitô  là  Đấng  Thánh,  hãy  tôn 
Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy 
luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn 
về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả 
lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ 
lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng 
anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức 
Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ 
vu khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, 
nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm 
điều ác.

Xướng đáp Lc 6,22.23a ; 1 Pr 3,1-48 
X Hỡi anh em, anh em thật có phúc khi vì Con 
Người mà bị xoá bỏ tên tuổi, coi như đồ xấu xa. 
* Ngày đó, anh em hãy vui mừng múa nhảy, vì 
phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn 
lao. Ha lêluia. 
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Đ Nếu vì sống công chính mà anh em chịu khổ 
thì thật là phúc cho anh em. * 

Bài đọc 2 
Bí tích thánh tẩy, dấu chỉ cuộc thương khó của 
Đức Kitô 

Trích  bài  giáo  huấn  cho  tân  tòng  tại 
Giêrusalem.
 
Anh em đã được dẫn tới bể nước thánh tẩy, như 
Đức  Kitô  được  đưa  từ  thập  giá  tới  phần  mộ 
đàng kia trước mặt anh em.

Rồi mỗi người được hỏi có tin vào danh Chúa 
Cha,  Chúa  Con  và  Chúa  Thánh  Thần  không. 
Anh em đã nói lên lời tuyên xưng đức tin có sức 
cứu độ, và được dìm ba lần trong nước, rồi trồi 
lên. Như thế, anh em vừa diễn lại cách tượng 
trưng việc Đức Kitô chịu mai táng ba ngày trong 
phần mộ. 

Quả thật, như Đấng cứu độ chúng ta đã trải qua 
ba ngày đêm trong lòng đất, anh em cũng vậy : 
khi từ nước trồi lên lần thứ nhất, anh em diễn lại 
ngày đầu tiên Chúa Kitô ở trong lòng đất ; khi 
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được dìm xuống, anh em diễn lại đêm Người ở 
trong mồ. Ai sống trong đêm tối thì chẳng trông 
thấy gì  ;  còn ai  sống giữa ban ngày thì  sống 
trong ánh sáng. Cũng vậy, khi chìm trong nước 
như chìm trong  đêm tối,  anh em chẳng trông 
thấy gì ; còn khi trồi lên khỏi mặt nước, anh em 
như được đưa ra ánh sáng ban ngày. Trong một 
lúc, anh em chết đi, rồi sinh ra. Bể nước cứu độ 
này vừa là mồ chôn, vừa là người mẹ sinh ra 
anh em.
 
Lời vua Salômôn nói về chuyện khác cũng rất 
phù hợp với anh em. Ông nói : Một thời để sinh 
ra, một thời để chết đi. Nhưng đối với anh em, 
phải nói ngược lại : Một thời để chết đi, một thời 
để sinh ra. Ở đây cùng một lúc diễn ra cả hai 
việc : anh em chết đi và đồng thời anh em sinh 
ra. 

Ôi  chuyện  mới  lạ  chưa  từng  nghe  bao  giờ  ! 
Chúng ta đâu có chết thực sự, đâu có được mai 
táng thực sự, đâu có chịu đóng đinh thực sự, thế 
mà chúng ta đã sống lại. Điều diễn ra chỉ là hình 
ảnh, ơn cứu độ mới là thực tại.
 
Đức Kitô đã chịu đóng đinh thực sự, chịu mai 
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táng  thực  sự  và  đã  phục  sinh  thực  sự.  Còn 
chúng ta nhận được tất cả những điều ấy là do 
ân sủng Thiên Chúa ban. Nhờ việc diễn lại, ta 
thông phần các nỗi thống khổ của Đức Kitô và 
thực sự hưởng ơn cứu độ.
 
Ôi tình Chúa thương loài người thật quá lớn lao ! 
Đức Kitô vô tội mà đã chịu đinh sắt đâm thủng 
chân tay và chịu khổ hình ; còn tôi, tôi chưa biết 
thế nào là đau đớn khổ cực, thì Người lại cho tôi 
được thông phần những thống khổ của Người, 
và nhờ đó được hưởng ơn cứu độ.
 
Vậy,  đừng  ai  nghĩ  rằng  bí  tích  thánh  tẩy  chỉ 
nhằm mang lại ơn tha tội và ơn làm nghĩa tử, 
cũng như phép rửa của Gioan chỉ ban ơn tha tội 
mà thôi. Trái lại, chúng ta đã thấu hiểu rằng bí 
tích thánh tẩy của chúng ta, chẳng những tẩy trừ 
tội lỗi và mang lại ơn Thánh Thần, nhưng còn là 
biểu tượng và hình ảnh của cuộc thương khó 
Đức Kitô. Vì thế, thánh Phaolô tuyên bố : Anh 
em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào 
nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là 
chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người 
sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, 
chúng ta cùng được mai táng với Người. 
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Xướng đáp x. Kh 7,9 
X Đây đoàn chiên mới sinh tắm mình trong ánh 
sáng. 
* Từ giếng nước thánh tẩy chân tiến bước nhịp 
nhàng miệng ca hát vang vang. Halêluia. 
Đ Mình mặc toàn áo trắng, nhành thiên tuế cầm 
tay, trước toà Chiên Thiên Chúa miệng vang 
khúc khải hoàn. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
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Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
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Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân 
để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa; xin 
ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích 
thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một 
đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống 
hằng ngày. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 1 Pr 3,18  4,11
Chờ mong Chúa trở lại vinh quang

Đức Kitô đã sống lại rồi, thì người Kitô hữu phải  
đoạn tuyệt với tội lỗi và phục vụ lẫn nhau.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ.

18 Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi 
Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương hầu 
dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân 
xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, 
Người đã được phục sinh. 19 Người đã đến rao 
giảng cho các vong linh bị giam cầm, 20 tức là 
những người  xưa  đã  không  vâng  phục  Thiên 
Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, 
nghĩa là thời ông Nôê đóng tàu. Trong con tàu 
ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu 
thoát nhờ nước. 21 Nước đó là hình bóng phép 
rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, 
không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà 
là  cam kết  với  Thiên Chúa sẽ giữ  lương tâm 
trong trắng,  nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu 
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Kitô,  22 Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa 
sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn 
thể thần minh phải phục quyền.
 
1 Vậy, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong 
thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng 
này làm khí giới: ai chịu đau khổ trong thân xác 
thì đoạn tuyệt với tội lỗi, 2 để bao lâu còn sống 
trong thân xác, người ấy không theo những đam 
mê của con người  nữa, mà theo ý muốn của 
Thiên Chúa. 3 Thật thế, trong quá khứ anh em 
đã sống theo sở thích  dân ngoại:  dâm ô,  mê 
đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thờ 
quấy, như vậy là quá đủ rồi. 4 Về điều đó, họ 
kinh ngạc vì thấy anh em không cùng chạy ùa 
theo cuộc sống truỵ lạc ồ ạt như dòng thác lũ, và 
họ nói xấu anh em. 5 Họ sẽ phải trả lẽ với Đấng 
sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. 6 Quả 
thật,  chính vì  thế mà Tin Mừng đã được loan 
báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán 
xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, 
họ  được  sống  về  phần  hồn  theo  ý  định  của 
Thiên Chúa.
 
7 Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em 
hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu 
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nguyện được. 8 Trước hết, anh em hãy hết tình 
yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ 
muôn vàn tội lỗi. 9 Hãy tiếp đón nhau mà không 
lẩm bẩm kêu ca.  10 Ơn riêng Thiên Chúa đã 
ban,  mỗi  người  trong  anh  em  phải  dùng  mà 
phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những 
người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng 
của Thiên Chúa. 11 Ai có nói, thì nói lời Thiên 
Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh 
Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng 
ta  tôn  vinh  Thiên  Chúa  nhờ  Đức  Giêsu  Kitô. 
Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 
muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp 1 Pr 3,18.22 
X Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng 
ta Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương 
hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. 
* Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ 
Thần Khí, Người đã được phục sinh. Halêluia. 
Đ Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi 
đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần 
minh phải phục quyền. * 
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Bài đọc 2 
Thánh Thần là dầu thiêng 

Trích  bài  giáo  huấn  cho  tân  tòng  tại 
Giêrusalem.

Anh em đã được dìm vào nước thánh tẩy để 
thuộc về Đức Kitô, anh em đã mặc lấy Đức Kitô, 
vậy anh em đã nên đồng hình đồng dạng với 
Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tiền định cho ta 
được ơn làm nghĩa tử, thì cũng đã làm cho ta 
được nên đồng  hình đồng  dạng với  thân  xác 
vinh  quang  của  Đức  Kitô.  Vì  đã  được  chung 
phần với Đức Kitô, nên anh em được gọi cách 
chính đáng là những "Kitô". Thiên Chúa cũng đã 
nói về anh em rằng : Đừng đụng tới những Kitô 
của  Ta  tức  là  những  kẻ  Ta  đã  xức  dầu  tấn 
phong.
 
Anh em đã trở nên những Kitô khi anh em lãnh 
nhận ấn tích của Thánh Thần. Đối với anh em, 
mọi sự đã được thực hiện theo dạng hình ảnh, 
vì  anh em là hình ảnh của Đức Kitô.  Sau khi 
Người chịu phép rửa trong dòng sông Giođan và 
thông  truyền  cho dòng nước luồng sức  mạnh 
của thần tính, Người bước lên khỏi dòng nước. 
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Bấy giờ, đích thân Chúa Thánh Thần ngự xuống 
trên Đức Kitô :  một vì Thiên Chúa ngự xuống 
trên  Đấng  cũng  là  Thiên  Chúa  như  mình.  
 
Đối với anh em cũng vậy : Sau khi bước lên khỏi 
bể nước thánh tẩy, anh em được xức dầu. Đó là 
hình ảnh của dầu thiêng xức cho Đức Kitô, tức 
là  Chúa  Thánh  Thần.  Về  Chúa  Thánh  Thần, 
ngôn sứ Isaia đã nói thay Đức Kitô lời sau đây : 
Thần Khí của ĐỨC CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC 
CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo 
tin mừng cho kẻ nghèo hèn.
 
Thật vậy, Đức Kitô chịu xức dầu, không phải với 
thứ dầu thường, hay thứ dầu vật chất nào khác, 
cũng  không  phải  do  tay  người  phàm,  nhưng 
Chúa  Cha  đã  xức  cho  Người  dầu  thiêng  là 
Thánh Thần, đặt Người làm Đấng cứu độ toàn 
thể  trần  gian,  như  lời  thánh  Phêrô  nói  :  Đức 
Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng 
Thánh  Thần  mà  xức  dầu  tấn  phong  Người. 
Ngôn sứ Đa vít cũng tuyên bố rằng : Ngôi báu 
Thiên Chúa tặng ban cho Ngài  sẽ trường tồn 
vạn kỷ, vương trượng Ngài, vương trượng công 
minh ; Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian 
ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của 
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Ngãi đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu, 
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
 
Đức K–tô đã được xức dầu thiêng hoan lạc là 
Chúa Thánh Thần. Thánh Thần được gọi là dầu 
hoan lạc, vì là Đấng ban niềm hoan lạc thiêng 
liêng. Còn anh em đã được xức dầu thiêng, anh 
em là  bạn hữu của Đức Kitô  và  được chung 
phần với Người.
 
Nhưng hãy coi chừng, đừng tưởng rằng đây chỉ 
là thứ dầu tầm thường : sau lời nguyện thánh 
hiến, dầu thiêng không còn chỉ là dầu thuần tuý, 
hay dầu thông thường, nếu có ai muốn gọi như 
thế. Dầu đó trở thành hồng ân của Đức Kitô và 
của Chúa Thánh Thần, một hồng ân hữu hiệu 
nhờ  có  Chúa  Thánh  Thần  hiện  diện.  Dầu  đó 
được xức trên trán và các giác quan khác của 
bạn như một biểu tượng. Đang khi thân xác bạn 
được xức dầu hữu hình, thì linh hồn bạn được 
hiến  thánh  nhờ  Chúa  Thánh  Thần  là  Đấng 
Thánh và là Đấng ban sự sống. 

Xướng đáp Ep 1,13b-14 ; 2 Cr 1,21b-22 
X Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh 
Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là 
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bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, 
* chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu 
chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. 
Halêluia. 
Đ Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta. Chính 
Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ 
Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
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Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
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Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu 
nhiệm Vượt  Qua,  Chúa đã  cho  loài  người  lại 
được phúc giao hoà với Chúa; xin cho cả cuộc 
đời  chúng  con  nói  lên  chính  mầu  nhiệm  mà 
chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 1 Pr 4,12  5,14
Khuyên bảo các người lãnh đạo cộng đoàn và 
các tín hữu

Khi  chịu  thử  thách  vì  Chúa Kitô,  khi  thi  hành  
quyền bính,  cũng như khi  giao  tiếp  với  nhau,  
người Kitô hữu phải kiên trì trong đức tin, phải  
luôn luôn đứng vững.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 
tông đồ.

12 Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử 
thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái 
gì khác thường xảy đến cho anh em. 13 Được 
chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, 
anh em hãy vui  mừng bấy nhiêu,  để khi  vinh 
quang Người  tỏ  hiện,  anh  em cùng  được vui 
mừng hoan hỷ. 14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức 
Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh 
hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, 
ngự trên anh em. 15 Đừng có ai trong anh em 
phải  chịu khổ vì  tội  giết  người,  trộm cắp,  làm 
điều  gian  ác  hoặc  dây  mình  vào  việc  người 
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khác; 16 mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu 
Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh 
Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. 17 Bởi 
lẽ  thời  phán  xét  đã  đến,  bắt  đầu  từ  nhà  của 
Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì 
cuối cùng số phận của những kẻ từ chối không 
chịu  tin  vào  Tin  Mừng của  Thiên  Chúa sẽ  ra 
sao? 18 Nếu người công chính còn khó được 
cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu? 19 
Vì  vậy,  những  ai  chịu  khổ  theo  ý  của  Thiên 
Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo 
Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện.
 
1 Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có 
mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ 
mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức 
Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện 
trong tương lai.  2 Anh em hãy chăn dắt  đoàn 
chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: 
lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng 
hoàn  toàn  tự  nguyện  như  Thiên  Chúa  muốn, 
không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì 
lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 Đừng lấy quyền mà 
thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó 
cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho 
đoàn chiên. 4 Như thế, khi  Vị  Mục Tử tối  cao 
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xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh 
hiển không bao giờ hư nát.
 
5 Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các 
kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà 
đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu 
ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 6 
Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy 
quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh 
em khi đến thời Người đã định. 7 Mọi âu lo, hãy 
trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. 8 
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, 
thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo 
quanh tìm mồi cắn xé. 9 Anh em hãy đứng vững 
trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể 
anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại 
thống khổ như thế. 10 Thiên Chúa là nguồn mọi 
ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào 
vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. 
Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, 
chính  Thiên  Chúa  sẽ  cho  anh  em  được  nên 
hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. 
11 Kính dâng Người  vinh quang và uy quyền 
đến  muôn  thuở  muôn  đời.  Amen.
12 Nhờ tay anh Xinvanô mà tôi coi là một người 
anh em trung tín,  tôi  viết  ít  lời  để khuyên nhủ 
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anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng 
của Thiên Chúa: anh em hãy sống vững vàng 
trong ân sủng đó.

13 Hội Thánh ở Babylon, cũng được chọn như 
anh em, và Máccô, con tôi, gửi lời chào anh em.
14 Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu 
thương.
Chúc tất  cả anh em, những người  đang sống 
trong Đức Kitô, được bình an

Xướng đáp x. 1 Pr 4,13 ; Lc 6,22
X Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô 
bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để 
* khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng 
được vui mừng phấn khởi. Halêluia.
Đ Phúc thay anh em khi vì Con Người mà bị 
thiên hạ oán ghét : *

Bài đọc 2
Bánh bởi trời và Chén cứu độ 

Trích  bài  giáo  huấn  cho  tân  tòng  tại 
Giêrusalem.
 
Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
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ta cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ 
ra trao cho các môn đệ và nói : Anh em cầm lấy 
mà ăn : Đây là Mình Thầy. Cũng thế, Người cầm 
lấy chén, dâng lời chúc tụng tạ ơn và nói : Anh 
em cầm lấy mà uống : Đây là Máu Thầy. Vậy khi 
Chúa tuyên bố về bánh rằng : Đây là Mình Thầy, 
thì ai còn dám hồ nghi nữa ? Khi chính Người 
quả quyết rằng :  Đây là Máu Thầy,  thì  ai  còn 
nghi ngờ mà bảo rằng đây không phải là Máu 
của Chúa ?
 
Vì thế, ta hãy nhận lấy bánh rượu này với lòng 
xác tín tuyệt đối rằng đây là Mình và Máu Đức 
Kitô.  Mình Chúa được ban cho bạn dưới hình 
bánh,  và  Máu  Chúa  được  ban  cho  bạn  dưới 
hình  rượu,  để  khi  bạn ăn uống Mình  và Máu 
Đức Kitô, bạn nên một với Người, cùng một thân 
mình, cùng một dòng máu. Như thế, chúng ta 
trở thành những người mang Đức Kitô, có Mình 
và Máu Người thâm nhập khắp toàn thân. Nhờ 
vậy, theo lời thánh Phêrô, chúng ta được thông 
phần bản tính Thiên Chúa.
 
Xưa kia, khi  tranh luận với người Dothái,  Đức 
Kitô  nói  rằng :  Nếu các  ông không ăn thịt  và 
uống máu tôi,  các ông không có sự sống nơi 
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mình. Những lời nói ấy, người Dothái không hiểu 
theo nghĩa thiêng liêng, nên họ rất khó chịu và 
rút lui, vì nghĩ rằng họ được mời ăn thịt người ! 
Cựu  Ước có  bánh  tiến,  nhưng  loại  bánh  này 
không còn nữa vì  thuộc về giao ước cũ.  Còn 
Tân Ước có bánh là bánh bởi  trời  và chén là 
chén cứu độ ; cả hai đều có sức thánh hoá xác 
hồn. Quả thế, như bánh ăn đem lại sự sống cho 
thân xác, Ngôi Lời đem lại sự sống cho linh hồn.

Vì thế, bạn đừng nghĩ rằng bánh và rượu Thánh 
Thể chỉ là những yếu tố thông thường, vì theo 
lời tuyên bố của Đức Kitô, đó chính là Mình và 
Máu của Người. Cho dù giác quan gợi ý cho bạn 
rằng đó chỉ  là bánh rượu thường, đức tin vẫn 
làm cho bạn nắm vững sự thật ấy. 
 
Bạn đã được dạy dỗ về những điều này và thấm 
nhuần niềm tin chắc chắn rằng : cái xem ra là 
bánh lại không phải là bánh, mặc dù có mùi vị 
bánh, nhưng là Mình Đức Kitô ;  cái xem ra là 
rượu lại không phải là rượu, mặc dù có mùi vị 
rượu, nhưng là Máu Đức Kitô. Về điều này, xưa 
kia vua Đavít đã ca hát trong thánh vịnh rằng : 
Tấm bánh làm no lòng chắc dạ, dầu thơm làm 
gương mặt sáng tươi. Bạn hãy làm cho lòng bạn 
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nên vững chắc nhờ ăn Bánh này là bánh thiêng, 
và hãy làm cho gương mặt linh hồn bạn được 
tươi sáng.
 
Vì  gương mặt  bạn  không  có  gì  che  phủ  nhờ 
lương  tâm  trong  sáng,  vì  bạn  được  chiêm 
ngưỡng  vinh  quang Chúa  như trong  một  tấm 
gương, ước chi bạn được biến đổi ngày càng 
rực rỡ hơn trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. 
Kính dâng Người danh dự, quyền năng và vinh 
quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Lc 22,19 ; Xh 12,26-27a 
X Đức Giêsu cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, 
bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : Đây là Mình 
Thầy, hy sinh vì anh em. 
* Anh em hãy làm như Thầy vừa mới làm mà 
tưởng nhớ đến Thầy. Halêluia. 
Đ Khi con cái anh em hỏi : Nghi lễ này có ý 
nghĩa gì ? Anh em sẽ trả lời : Đó là lễ tế vượt 
qua mừng ĐỨC CHÚA.

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
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Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
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Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban đoàn 
dân thánh ngày thêm đông số; xin đoái nhìn và 
ban phúc trường sinh cho những ai vừa được 
Chúa tuyển chọn và được tái  sinh nhờ bí tích 
thánh tẩy. Chúng con cầu xin...
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15. TUẦN 2 PS
 

TUẦN 2 PS

CHÚA NHẬT

THỨ HAI     

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU     

THỨ BẢY 
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Cl 3,1-17
Sự sống mới trong Chúa Kitô 

Được thanh tẩy rồi, sự sống mới của người tín  
hữu tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa, nên  
từ  nay,  thái  độ  người  Kitô  hữu  đối  với  chính  
mình cũng như với cộng đoàn anh em phải thay  
đổi tận gốc rễ. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Côlôxê. 

1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, 
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 
nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 
Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc 
thượng giới,  chứ đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự 
sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với 
Đức Kitô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Kitô, nguồn 
sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được 
xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc 
vinh quang.
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5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về 
hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, 
ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà 
tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. 6 Chính vì 
những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 
giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. 7 
Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi 
anh  em  còn  sống  giữa  những  người  ấy.  8 
Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất  cả 
những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, 
nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.

9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi 
bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, 
10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con 
người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng 
Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. 11 Vậy không 
còn phải phân biệt Hylạp hay Dothái, cắt bì hay 
không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng 
chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người.
12 Anh em là những người được Thiên Chúa 
tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh 
em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm 
nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và 
tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này 
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có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha 
thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em 
phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, 
anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên 
kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức 
Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì  trong một 
thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến 
hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết 
dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật 
dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên 
bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng 
biết  ơn,  anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát 
dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh 
thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh 
em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân 
danh  Chúa  Giêsu  và  nhờ  Người  mà  cảm  tạ 
Thiên Chúa Cha.

Xướng đáp Cl 3,1.2.3 
X Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, 
nên anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc 
thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu 
Thiên Chúa. 
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* Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc 
thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới. Halêlui–a. 
Đ Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của 
anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi 
Thiên Chúa. * 

Bài đọc 2
Thọ tạo mới trong Đức Ki–tô
 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 
Thưa tất cả anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là 
những trẻ  vừa mới  sinh,  những trẻ  nhỏ trong 
Đức Kitô, con cái Hội Thánh mới sinh ra, ơn của 
Chúa Cha, đàn con đông đúc của Mẹ, mầm non 
thánh thiện, đoàn người mới, bông hoa danh dự 
và kết quả công lao của chúng tôi, niềm vui và 
triều thiên của tôi, anh em là những người đang 
đứng vững trong Chúa.
 
Tôi xin mượn lời của thánh Phaolô tông đồ mà 
nói với anh em như sau : Anh em hãy mặc lấy 
Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác 
thịt mà thoả mãn các dục vọng để anh em mặc 
lấy trong đời sống Đấng mà anh em đã mặc lấy 
trong bí tích. Bất cứ ai trong anh em được thanh 
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tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. 
Không còn chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp, 
nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất 
cả anh em, chỉ  là một trong Đức Ki–tô Giêsu.
Sức mạnh của bí tích là thế này : bí tích mang 
lại sự sống mới. Sự sống mới bắt đầu ở đời này, 
bắt đầu từ khi mọi tội đã phạm được tha, và sẽ 
đạt tới mức hoàn hảo khi kẻ chết sống lại. Vì đã 
được dìm vào trong cái chết của Người, chúng 
ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế 
cũng như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì 
anh em cũng được sống một đời sống mới. 

Nhưng hiện nay anh em tiến bước nhờ lòng tin, 
vì bao lâu anh em còn sống trong thân xác phải 
chết này, là anh em lưu lạc xa Chúa. Nhưng có 
một  con  đường  chắc  chắn  dẫn  anh  em  tới 
Người. Con đường đó chính là Đức Kitô Giêsu 
với  tư  cách  là  con  người.  Sở  dĩ  như  thế  vì 
Người đã đoái thương làm người vì chúng ta. Vì 
chưng Người đã dành biết bao ngọt ngào êm ái 
cho những kẻ kính sợ Người. Sự ngọt ngào êm 
ái đó, Người đã ban phát cho chúng ta là những 
kẻ trông cậy nơi Người, và cho chúng ta được 
an hưởng trọn vẹn, khi chúng ta thực sự lãnh 
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nhận cái mà hiện nay chúng ta mới lãnh nhận 
trong hy vọng.
 
Hôm nay anh em sinh  ra  đã  được tám ngày. 
Hôm nay anh em lãnh nhận trọn vẹn dấu ấn đức 
tin. Dấu ấn này là phép cắt bì các tổ phụ xưa đã 
lãnh nhận trong thân xác vào ngày thứ tám, Sau 
khi  chào đời.  Do đó, khi  sống lại,  Chúa rũ bỏ 
thân xác phải chết ; Người chỗi đậy không phải 
với  thân xác khác,  nhưng với  thân xác không 
phải chết nữa. Như thế, Người đã ấn định ngày 
Người sống lại là ngày Chúa nhật. Đó là ngày 
thứ ba sau cuộc thương khó ; nhưng tính theo 
số ngày, thì đó là ngày thứ tám sau ngày sabát, 
cũng chính là ngày đầu tuần.

Sự ngọt ngào nói trên, anh em đã được hưởng 
tuy chưa trọn vẹn, nhưng hy vọng thì chắc chắn, 
vì hiện anh em đang có chứng tích về thực tại 
đó, lại đã lãnh nhận Thần Khí làm bảo chứng. 
Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, 
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, 
chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 
Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của 
anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi 
Thiên  Chúa.  Khi  Đức  Kitô,  nguồn  sống  của 
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chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện 
với  Người,  và  cùng  Người  hưởng  phúc  vinh 
quang.  

Xướng  đáp C1  3,34  ;  Rm  6,11  
X Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em 
hiện  đang  tiềm  tàng  với  Đức  Kitô  nơi  Thiên 
Chúa.  
* Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất 
hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và 
cùng Người hưởng phúc vinh quang. Halêluia.  
Đ Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội 
lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa vì được 
kết  hợp  với  Đức  Kitô  Giêsu.  *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
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Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
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Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa 
dùng ngọn lửa phục sinh mà khơi  lại  niềm tin 
tưởng trong lòng dân thánh;  cúi  xin  Chúa gia 
tăng ân sủng,  để  chúng con hiểu  rằng:  chính 
Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng bí tích 
thánh  tẩy,  đã  tái  sinh  chúng  con  bằng  Thánh 
Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. 
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Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 
Chúa,  hiệp  nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến 
muôn thuở muôn đời.
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THỨ HAI 

Dẫn vào Sách Khải Huyền 

Trong  toàn  bộ  Tân  Ước,  Khải  Huyền  là  cuốn 
sách duy nhất thuộc loại này, và cũng là cuốn  
khó giải thích hơn cả. Tác giả là người bị lưu đày  
ở  Pátmô,  muốn  củng  cố  niềm  tin  cho  tất  cả  
những ai  cùng cảnh ngộ với  mình,  đang chịu  
bách hại vì Chúa Kitô. Nhằm mục đích đó, tác  
giả đã dùng những thị kiến nặng tính biểu tượng  
(chúng ta chỉ hiểu được phần nào ý nghĩa thôi,  
cho dù đây là những hình ảnh của truyền thống 
Kinh  Thánh)  để  diễn  tả  những  điều  đã  được  
"mặc khải" cho mình, những điều huyền nhiệm 
mà bình thường trí khôn con người không hiểu  
thấu nếu không được ơn soi sáng đặc biệt Thiên  
Chúa ban cho.  Để khuyên bảo các tín hữu bị  
bách hại hãy kiên trì, tác giả đưa ra các định luật  
tổng quát chi phối lịch sử thế giới cho đến khi  
Đức  Kitô  vĩnh  viễn  chiến  thắng.  Nước  Thiên  
Chúa đã  được  thiết  lập  rồi,  cuộc  chiến  thắng  
cuối  cùng  của  Con Chiên  đã  được  bảo  đảm.  
Trong cuộc chiến giữa Chúa Kitô và các tín hữu  
của Người với Xatan và các kẻ thù của Thiên  
Chúa, phần thắng hiển nhiên là về phía Chúa 
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Kitô  và những ai  theo Người.  Thế nhưng các  
cuộc bách hại lại là phần mở đầu bình thường  
cho cuộc chiến thắng. Chẳng bao lâu nữa, các  
kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị đánh bại, và các  
con cái  Thiên Chúa sẽ hiển trị  với  Người đến  
muôn đời  muôn thuở. Sách Khải  Huyền là ca  
khúc khải hoàn của Hội Thánh bị bách hại,  là  
niềm hy vọng Kitô hữu viết  nên anh hùng ca.
 
Bài đọc 1 Kh 1,1-20

Thị kiến Con Người 
Trong những ngày đầu tuần này, chúng ta đọc  
sứ điệp được ngôn sứ viết dưới hình thức các  
thư gửi các Hội Thánh. Con số 7 cho phép ta  
nghĩ  rằng  không  phải  tác  giả  chỉ  nói  với  bảy  
cộng  đoàn ở  Tiểu  Á,  nhưng với  toàn  thể  Hội  
Thánh. Tác giả quả quyết với Hội Thánh rằng :  
Đấng Phục sinh đang hiện diện.
 
Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ
1 Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà 
Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho 
các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy 
đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo 



MỤC LỤC

cho ông Gioan là tôi tớ của Người biết mặc khải 
đó. 2 Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên 
Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô, về 
những gì ông đã thấy. 3 Phúc thay người đọc, 
phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và 
tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã 
gần đến!

4 Tôi là Gioan kính gửi bảy Hội Thánh Axia. Xin 
Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần 
khí hiện diện trước ngai của Người, 5 xin Đức 
Giêsu  Kitô  là  vị  Chứng  Nhân  trung  thành,  là 
Trưởng Tử trong số những người  từ  cõi  chết 
chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, 
ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã 
yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội 
lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương 
quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là 
Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và 
uy quyền đến muôn thuở muôn đời.  Amen!  7 
Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ 
thấy Người,  cả những kẻ đã đâm Người.  Mọi 
dân trên  mặt  đất  sẽ  đấm ngực than khóc khi 
thấy Người. Đúng thế! Amen!

8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: "Ta là Anpha 
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và Ômêga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, 
là Đấng Toàn Năng."

9 Tôi là Gioan, một người anh em của anh em, 
tôi  cùng  chia  sẻ  nỗi  gian  truân,  cùng  hưởng 
vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh 
em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi 
là Pátmô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời 
chứng của Đức Giêsu. 10 Tôi đã xuất thần vào 
ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi  có  một 
tiếng lớn như thể tiếng kèn 11 nói rằng: "Điều 
ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội 
Thánh:  Êphêxô,  Ximiếcna,  Pécgamô,  Thyatira, 
Xácđê, Philađenphia và Laođikia." 12 Tôi quay 
lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi 
thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây đèn, 
có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng 
và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. 14 Đầu 
Người tóc trắng như len trắng, như tuyết;  mắt 
Người như ngọn lửa hồng; 15 chân Người giống 
như đồng đỏ được tôi  luyện trong lò; và tiếng 
Người  như tiếng nước lũ.  16  Tay hữu Người 
cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người phóng ra 
một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt Người 
toả sáng như mặt trời chói lọi.
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17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân 
Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi 
và nói: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 Ta là 
Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống 
đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của 
Tử  thần  và  Âm  phủ.  19  Vậy  ngươi  hãy  viết 
những  gì  đã  thấy,  những  gì  đang  diễn  ra  và 
những gì sẽ xảy ra sau này. 20 Đây là ý nghĩa 
mầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên 
tay hữu Ta, và của bảy cây đèn vàng: bảy ngôi 
sao là các thiên thần của bảy Hội Thánh, và bảy 
cây đèn là bảy Hội Thánh.

Xướng đáp Kh 1,5.6b ; 01 1,18b 
X Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và lấy máu 
mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. 
* Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến 
muôn đời muôn thuở. Halêluia. 
Đ Đức Kitô là khởi nguyên, là trưởng tử trong số 
những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi 
sự Người đứng hàng đầu. * 

Bài đọc 2
Lễ Vượt Qua thiêng liêng 
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Trích bài giảng của một tác giả thời xưa về 
mầu nhiệm Vượt Qua.
 
Lễ Vượt Qua chúng ta cử hành hiện nay là căn 
nguyên phát sinh ơn cứu độ cho mọi người, bắt 
đầu từ người thứ nhất là Ađam, người vẫn được 
Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sống mãi nơi mọi 
người. 

Các thực tại bất toàn và tạm bợ thời xưa chỉ là 
hình ảnh và nguyên mẫu tiên báo những điều 
vĩnh cửu ;  các thực tại  ấy trước kia đã được 
sáng chế ra để minh hoạ cho chân lý giờ đây 
đang rực sáng. Nhưng khi chân lý xuất hiện thì 
hình bóng phải lu mờ, cũng như khi vua ngự giá, 
thì không ai bỏ vua còn đang sống đó mà đi lạy 
ảnh vua. 

Bởi vậy, hiển nhiên là hình bóng thua xa chân lý. 
Mà hình bóng xưa kia chỉ mừng sự sống vắn vỏi 
của các con đầu lòng Dothái, còn chân lý ngày 
nay thì mừng sự sống vĩnh cửu của mọi người. 
Chẳng có gì là lớn lao khi thoát chết trong một 
thời  gian  vắn,  rồi  sau  đó  ít  lâu  lại  phải  chết. 
Nhưng thật lớn lao khi hoàn toàn thoát được cái 
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chết. Đó là điều đã xảy ra cho chúng ta, khi Đức 
Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta, đã chịu hiến 
tế. 

Nguyên tên của ngày lễ cũng đã cho thấy lễ này 
cao trọng dường nào, nếu cứ theo đúng sự việc 
mà giải thích. Pátca có nghĩa là đi qua, bởi vì 
xưa khi thần tận diệt đi giết các con đầu lòng, thì 
đã đi qua nhà người Hípri. Cuộc đi qua này của 
thần tận diệt đối với chúng ta thật là đúng nghĩa, 
vì khi người đi qua, chúng ta vẫn được an toàn, 
bởi chúng ta là những người đã được Chúa Kitô 
cho chỗi dậy để sống muôn đời. 

Lễ Vượt Qua và ngày cứu thoát  các con đầu 
lòng đã, được quy định làm ngày đầu năm, nếu 
suy nghĩ cho đúng, việc ấy có nghĩa là gì ? Thưa 
: đối với chúng ta, hy lễ Vượt Qua đích thật là 
khởi điểm đời sống vĩnh cửu. 

Quả thật, năm là biểu tượng của đời đời, vì năm 
luôn vận chuyển theo vòng tròn, không kết thúc 
ở đâu cả. Và người Cha của thời tương lai là 
Đức Kitô đã hiến thân làm của lễ vì chúng ta. 
Người đã huỷ bỏ đời sống cũ của chúng ta, và 
nhờ phép rửa tái sinh, đã cho chúng ta bắt đầu 



MỤC LỤC

một đời sống mới, rập theo cái chết và sự sống 
lại của Người.

Vì thế, bất cứ ai biết Chiên Vượt Qua đã chịu 
hiến tế vì mình, thì  phải hiểu rằng từ lúc Đức 
Kitô chịu hiến tế cho mình là lúc mình bắt đầu 
sống. Mà Đức Kitô chịu hiến tế vì người đó, khi 
họ nhận ra ân sủng Chúa ban và hiểu rằng sự 
sống bắt nguồn từ hy lễ đó.

Một khi biết được như vậy, họ phải cố gắng bắt 
đầu một đời sống mới và đừng trở về với đời 
sống  cũ  đã  hết  thời,  vì,  theo  thánh  Phaolô  : 
chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì  
làm sao còn sống mãi trong tội được.

Xướng đáp 1 Cr 5,78a ; Rm 4,25
X Anh em hãy loại bỏ men cũ để thành bột mới, 
vì Đức Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt 
Qua của chúng ta ;
* bởi thế chúng ta hãy ăn mừng đại lễ. Halêluia.
Đ Người đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã 
được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta 
được nên công chính. *

Lời nguyện
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Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con 
đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng 
con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng 
được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 Kh 2,1-11
Gửi các Hội Thánh Êphêxô và Miếcna

Mỗi cộng đoàn hãy chất vấn về lòng trung thành 
của chính mình.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Êphêxô: Đây là lời của Đấng cầm trong tay hữu 
bảy vì sao, Đấng đi giữa bảy cây đèn vàng: 2 Ta 
biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên 
nhẫn của ngươi; Ta biết ngươi không thể chịu 
đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng 
mình  là  tông  đồ,  mà  thực  ra  không  phải,  và 
ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. 3 
Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh 
Ta mà không mệt mỏi. 4 Nhưng Ta trách ngươi 
điều này:  ngươi  đã để mất tình yêu thuở ban 
đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi 
xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã 
làm  thuở  ban  đầu.  Bằng  không,  Ta  đến  với 
ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi 
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chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải. 6 Nhưng 
ngươi được điều này: ngươi ghét các việc của 
bè Nicôla, như chính Ta cũng ghét. 7 Ai có tai, 
thì  hãy  nghe  điều  Thần  Khí  nói  với  các  Hội 
Thánh: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống 
trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.

8  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Ximiếcna: Đây là lời của Đấng là Đầu và là Cuối, 
Đấng đã chết và đã sống lại: 9 Ta biết nỗi gian 
truân,  và  cảnh  nghèo  khó  của  ngươi  nhưng 
thực ra ngươi giàu có  cũng như Ta biết lời vu 
khống của những kẻ xưng mình là Dothái, mà 
thực  ra  không  phải:  chúng  chỉ  là  thành  viên 
thuộc hội đường của Xatan. 10 Đừng sợ các nỗi 
đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp 
tống một số người trong các ngươi vào ngục để 
thử  thách  các  ngươi;  các  ngươi  sẽ  phải  lâm 
cảnh  gian  truân  trong  vòng  mười  ngày.  Hãy 
trung  thành  cho  đến  chết,  và  Ta  sẽ  ban  cho 
ngươi triều thiên sự sống. 11 Ai có tai, thì hãy 
nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai 
thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại.

Xướng đáp Kh 2,10c.11b ; Hc 4,33
X Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban 
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cho ngươi triều thiên sự sống.
* Ai thắng thì không hề bị cái chết thứ hai làm 
hại. Halêluia.
Đ Dù phải chết, ngươi hãy phấn đấu cho sự 
thật, và ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ bênh vực 
ngươi. *

Bài đọc 2
Bí tích hiệp nhất và yêu thương

Trích sách của thánh Phungienxiô, giám mục 
Rútpê, gửi ông Monimô.

Ngôi  nhà  thiêng  liêng  là  thân  mình  Đức  Kitô 
được xây dựng trong đức ái, như thánh Phêrô 
nói  :  Hãy  để  Thiên  Chúa  dùng  anh  em  như 
những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền 
Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh  
em  làm  hàng  tư  tế  thánh,  dâng  những  lễ  tế  
thiêng  liêng  đẹp  lòng  Người,  nhờ  Đức  Giêsu  
Kitô. Để cầu xin cho công trình thiêng liêng này, 
tôi xin nói, không có lúc nào thuận lợi hơn là khi 
Mình và Máu Đức Kitô được hiến dâng trong bí 
tích  bánh  và  rượu,  do  chính  thân  mình  của 
Người là Hội Thánh vì : Chén chúng ta uống là  
thông phần máu Đức Kitô, và bánh chúng ta bẻ  
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là dự phần vào thân thể Chúa Kitô. Bởi vì chỉ có  
một  tãm bánh, nên tuy nhiều người,  chúng ta  
cũng chỉ là một thân thể vì tất cả chúng ta chia  
sẻ cùng một bánh ấy.
 
Và vì thế, chúng ta cầu xin cho ơn đã biến Hội 
Thánh thành thân mình Đức Kitô, cũng làm cho 
mọi thành phần của đức ái, nhờ liên kết chặt chẽ 
với nhau mà biết kiên trì  sống hiệp nhất trong 
thân mình ấy.
 
Chúng ta cầu xin cho điều ấy thể hiện nơi chúng 
ta, nhờ hồng ân của Thần Khí cũng là Thần Khí 
duy  nhất  của  Chúa Cha và  Chúa Con,  vì  Ba 
Ngôi chí thánh, do bản tính, là một, bằng nhau 
và yêu thương nhau. Ba Ngôi là một Thiên Chúa 
duy nhất và chân thật, cùng thánh hoá những kẻ 
Người chọn làm nghĩa tử. Bởi vậy, có lời chép : 
Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào  
lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban 
cho chúng ta.
 
Vì  Thánh  Thần  là  Thánh  Thần  duy  nhất  của 
Chúa  Cha  và  Chúa  Con,  nay  thực  hiện  nơi 
những kẻ Người đã ban cho ơn làm nghĩa tử 
điều xưa Người đã thực hiện nơi những kẻ đã 
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đón nhận cũng một Thánh Thần đó, như sách 
Công Vụ Tông Đồ kể lại :  Các tín hữu thời bấy 
giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Chinh 
Thánh Thần đã làm cho đông đảo các tín hữu 
nên một lòng một ý với nhau trong Thiên Chúa. 
Người là Thánh Thần duy nhất của Chúa Cha và 
Chúa Con, đồng thời  cũng là Thiên Chúa duy 
nhất với Chúa Cha và Chúa Con.
 
Vì thế, cả tông đồ Phaolô cũng bảo phải thiết tha 
duy trì sự hiệp nhất thiêng liêng này, bằng cách 
ăn ở hoà thuận gắn bó với  nhau,  như người 
khuyên các tín hữu Êphêxô :  Vậy, tôi là người  
đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy  
sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa  
đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm 
tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà  
chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì  
sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn  
ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân  
thể, một Thần Khí.
 
Quả thế, đang khi Thiên Chúa duy trì trong Hội 
Thánh  tình  thương  mà  Người  đã  nhờ  Thánh 
Thần đổ xuống, thì Người làm cho Hội Thánh trở 
thành lễ tế đẹp lòng Người. Nhờ vậy, Hội Thánh 
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luôn có thể đón nhận ơn tình thương của Thánh 
Thần, hầu dâng mình làm lễ tế sống động, thánh 
thiện, đẹp lòng Thiên Chúa.
 

Xướng đáp Ga 17,20b.21a.22.18 
X Lạy Cha, con cầu xin cho những kẻ Cha đã 
ban cho con, xin cho tất cả nên một, như Cha ở 
trong con và con ở trong Cha. Phần con, con đã 
ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. 
* Xin cho tất cả được nên một như chúng ta là 
một. Halêluia. 
Đ Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng 
sai họ đến thế gian. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con 
biết lấy cuộc đời mà bày tỏ cho mọi người thấy 
sức sống của Ðức Kitô phục sinh, Ðấng chiến 
thắng tử thần; giờ đây chúng con đã lãnh nhận 
mầm sống Người  ban tặng,  thì  xin cho chúng 
con mang lại những hoa quả dồi dào. Người là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 Kh 2,12- 29
Gửi Các Hội Thánh Pegamô và Thyatira

Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các  
Hội Thánh.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

12  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Pécgamô  :  Đây  là  lời  của  Đấng  mang  thanh 
gươm hai lưỡi sắc bén: 13 Ta biết ngươi ở đâu: 
ở nơi đặt ngai của Xatan. Nhưng ngươi gắn bó 
với danh Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta, 
ngay  cả  trong  thời  Antipa.  Ông  này  là  chứng 
nhân trung thành của Ta, ông đã bị  giết trong 
thành của các ngươi, nơi Xatan ở. 14 Nhưng Ta 
có ít điều trách ngươi: ở đó ngươi có những kẻ 
nắm giữ đạo lý  của Bilơam.  Ông này đã dạy 
Balác gây cớ vấp ngã cho con cái Ítraen, khiến 
chúng ăn đồ cúng và làm chuyện gian dâm. 15 
Cả ngươi  nữa,  ngươi  cũng có những kẻ nắm 
giữ đạo lý bè Nicôla. 16 Vậy hãy hối cải; bằng 
không, Ta đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ 
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dùng lưỡi gươm từ miệng Ta mà giao chiến với 
chúng. 17 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí 
nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho 
manna đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó 
một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên 
mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh 
nhận.

18  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Thyatira: Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng 
có mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như 
đồng đỏ: 19 Ta biết các việc ngươi làm, biết đức 
ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng kiên nhẫn 
của ngươi;  Ta cũng biết  rằng những việc của 
ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia. 20 Nhưng 
Ta  trách  ngươi  điều  này:  ngươi  dung  túng 
Ideven, người đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ; 
nó mê hoặc các tôi tớ của Ta, dạy chúng làm 
chuyện gian dâm và ăn đồ cúng. 21 Ta đã cho 
nó có thời giờ hối cải, nhưng nó không muốn hối 
cải mà từ bỏ thói gian dâm. 22 Này đây, Ta bắt 
nó phải liệt giường, và làm cho những kẻ ngoại 
tình với nó phải lâm cảnh gian truân khốn khổ, 
nếu chúng không hối cải mà từ bỏ những việc 
chúng làm. 23 Ta sẽ giết chết con cái của nó. 
Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò 
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thấu lòng dạ, và Ta sẽ tuỳ theo việc các ngươi 
làm mà  thưởng  phạt  mỗi  người.  24  Còn  các 
ngươi, những người khác ở Thyatira, những kẻ 
không theo đạo lý  ấy,  không biết  đến cái  mà 
chúng gọi là "các bí mật thâm sâu của Xatan", 
thì Ta bảo các ngươi: Ta không bắt các ngươi 
phải mang gánh nặng nào khác. 25 Nhưng cái gì 
các ngươi đang có, hãy nắm chắc cho tới khi Ta 
đến. 26 Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc 
Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị 
các dân: 27 Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà 
chăn dắt  chúng,  sẽ  nghiền nát  chúng như đồ 
sành đồ gốm. 28 Đó là quyền mà chính Ta đã 
được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho 
người ấy. 29 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần 
Khí nói với các Hội Thánh.

Xướng đáp Kh 2,18b.23b ; 22,1-28
X Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt 
như ngọn lửa hồng : Ta là Đấng dò thấu lòng dạ,
* Ta sẽ tuỳ theo việc các ngươi làm mà thưởng 
công phạt tội. Halêluia.
Đ Này đây Ta đến ngay tức khắc, và đem theo 
lương bổng. *
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Bài đọc 2 
Đức Kitô vẫn sống trong Hội Thánh của Người 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.
 
Anh em rất thân mến, hiển nhiên là khi mặc lấy 
bản tính nhân loại, Con Thiên Chúa đã kết hợp 
mật thiết với bản tính đó, đến nỗi không những 
nơi người ấy là trưởng tử giữa mọi loài thọ sinh, 
mà còn nơi tất cả các thánh của Người, chỉ có 
một Đức Kitô mà thôi, cũng như đầu không thể 
tách khỏi các chi thể, và các chi thể không thể 
tách khỏi đầu được.
 
Thiên Chúa là tất cả nơi mọi người, tuy điều ấy 
không thuộc về đời  này,  mà về đời  vĩnh cửu, 
nhưng hiện nay Người vẫn ngự trong đền thờ 
của Người là Hội Thánh, mà không tách rời, như 
chính Người đã hứa : Và đây Thầy ở cùng anh 
em mọi ngày cho đến tận thế. 

Vậy mọi điều Con Thiên Chúa đã làm và đã dạy 
để hoà giải  loài  người  với  Thiên Chúa, không 
những chúng ta biết được nhờ các sự việc thuộc 
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lịch sử đã qua, mà còn cảm nghiệm được nhờ 
hiệu lực của các công việc hiện thời.
 
Nhờ  quyền  năng  của  Thánh  Thần,  Người  đã 
sinh ra bởi Mẹ Đồng Trinh, thì chính Người, nhờ 
cũng một Thánh Thần linh hứng, đã làm cho Hội 
Thánh  tinh  tuyền  của  Người  nên  phong  phú, 
nghĩa là nhờ phép rửa tái sinh, một số con cái 
Thiên Chúa đông vô kể đã sinh ra, như có lời 
chép : Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,  
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do  
ước  muốn  của  người  đàn  ông,  nhưng do  bởi  
Thiên Chúa.
 
Chính  nơi  Người  mà  dòng  dõi  ông  Ápraham 
được Thiên Chúa ban phúc lành, khi cả thế gian 
được nhận làm nghĩa tử :  tổ phụ Ítraen thành 
cha của các dân tộc khi, theo lời hứa, con cái 
được sinh ra cho ông nhờ đức tin chứ không 
phải do huyết nhục.

Người không loại trừ một dân nào, nên từ muôn 
dân dưới bầu trời, chính Người đã gầy đựng một 
đoàn chiên thánh thiện, và ngày ngày giữ trọn 
điều  đã  hứa  :  Tôi  còn  có  những  chiên  khác 
không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng 
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về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một  
đoàn chiên và một mục tử. 

Vì dù chủ yếu Người nói với thánh Phêrô : Hãy 
chăn dắt chiên của Thầy,  nhưng chỉ một mình 
Chúa mới điều khiển công việc mục vụ của các 
mục  tử,  và  lấy  cỏ  xanh  tươi  mà  nuôi  dưỡng 
những ai đến với Tảng Đá. Như vậy, một khi các 
con chiên đông vô kể được tăng sức nhờ tình 
thương  dạt  dào,  sẽ  không  ngần  ngại  chết  vì 
danh vị mục tử, cũng như vị mục tử tốt lành đã 
đoái thương hy sinh mạng sống vì các con chiên 
của minh. Chính vì cùng chịu đau khổ với Người 
mà không những các vị anh hùng tử đạo được 
lòng dũng cảm, mà cả mọi tín hữu, trong lúc tái 
sinh, cũng được đón nhận đức tin. 

Đây là lý do tại sao cuộc Vượt Qua của Chúa lại 
được  cử  hành  cách  chính  đáng  bằng  bánh 
không men là lòng tinh tuyền và chân thật : đó là 
khi đã khử trừ men cũ là lòng gian tà, thì thọ tạo 
mới được ăn uống no say chính Chúa.

Thực thế,  chúng ta  thông  phần  Mình  và  Máu 
Chúa Kitô là để được biến thành Đấng chúng ta 
rước lấy. Một khi cùng chết, cùng được mai táng 
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và cùng sống lại với Người, chúng ta hãy luôn 
mang Người cả trong tâm trí lẫn trong thân xác 
chúng ta. 

Xướng đáp Ga 10,14 ; Ed 34,11.13a 
X Tôi chính là người mục tử nhân lành : 
* Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi. Ha–
lêluia. 
Đ ĐỨC CHÚA phán thế này : Đây, chính Ta sẽ 
chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm, 
Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, và sẽ đích 
thân chăn dắt chúng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã 
phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, 
để hết thảy chúng con được hy vọng phục sinh; 
vậy giờ đây chúng con chân thành tin kính mừng 
Ðức Kitô sống lại, xin cho chúng con cũng hết 
lòng cảm mến đón rước Người. Người là Thiên 
Chúa  hằng  sống  và  hiển  trị  cùng  Chúa,  hiệp 
nhất  với  Chúa  Thánh  Thần  đến  muôn  thuở 
muôn đời.
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Kh 3,1-22
Gửi  các  Hội  Thánh  Xácđê,  Philađenphia  và 
Laođikia

Luôn luôn hiện diện trong Hội Thánh, Chúa Kitô  
mời  gọi  chúng  ta  gắng  giữ  đức  tin  cho  sống  
động.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xácđê. 
Đây  là  lời  của  Đấng  có  bảy  Thần  Khí  Thiên 
Chúa và bảy ngôi sao: Ta biết các việc ngươi 
làm,  biết  ngươi  được tiếng là  đang  sống,  mà 
thực ra đã chết. 2 Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố 
chút sức còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy 
các việc của ngươi không được hoàn hảo trước 
mặt  Thiên  Chúa  của  Ta.  3  Vậy  hãy  nhớ  lại: 
ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; 
hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không 
tỉnh  thức,  thì  Ta  sẽ  đến  như  kẻ  trộm,  ngươi 
chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi. 4 
Nhưng  tại  Xácđê,  ngươi  có  một  ít  người  đã 
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không làm nhơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng 
cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng. 5 Như thế, ai 
thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá 
tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận 
người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các 
thiên thần của Người. 6 Ai có tai, thì hãy nghe 
điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

7  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Philađenphia: Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng 
Chân  Thật,  Đấng  giữ  chìa  khoá  vua  Đavít, 
Người mở ra thì không ai đóng lại được, Người 
đóng lại thì không ai mở ra được. 8 Ta biết các 
việc ngươi làm: này Ta để một cửa mở trước 
mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được, bởi vì 
tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời Ta và 
đã không chối bỏ danh Ta. 9 Này Ta sẽ ban cho 
ngươi một số người thuộc hội đường của Xatan, 
những  kẻ  xưng  mình  là  Dothái,  mà  thực  ra 
không  phải,  vì  chúng  nói  dối.  Này  Ta  sẽ  bắt 
chúng đến phủ phục dưới chân ngươi và nhận 
biết rằng Ta đã yêu mến ngươi. 10 Vì ngươi đã 
giữ lời Ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên Ta 
cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp 
xảy  đến  trên  toàn  cõi  địa  cầu,  để  thử  thách 
những người sống trên mặt đất. 11 Chẳng bao 
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lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy 
nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành 
cho ngươi. 12 Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ 
trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ 
không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người 
ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành 
đô Thiên Chúa của Ta,  là  Giêrusalem mới  từ 
trời,  từ nơi  Thiên Chúa của Ta mà xuống.  Ta 
cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của Ta. 13 Ai 
có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các 
Hội Thánh.

14  Hãy  viết  cho  thiên  thần  của  Hội  Thánh 
Laođikia: Đây là lời của Đấng Amen, là Chứng 
Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên 
của mọi loài  Thiên Chúa tạo dựng. 15 Ta biết 
các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng 
chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng 
hẳn đi! 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng 
chẳng  lạnh,  nên  Ta  sắp  mửa  ngươi  ra  khỏi 
miệng Ta. 17 Ngươi nói: "Tôi giàu có, tôi đã làm 
giàu,  tôi  chẳng  thiếu  thốn  chi";  nhưng  ngươi 
không  biết  rằng  ngươi  là  kẻ  khốn  nạn,  đáng 
thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng. 18 Vì 
thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng 
đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc 
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khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần 
truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn 
thấy được. 19 Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì 
Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối 
cải ăn năn! 20 Này đây Ta đứng trước cửa và 
gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào 
nhà người  ấy,  sẽ dùng bữa với  người  ấy,  và 
người ấy sẽ dùng bữa với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ 
cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta 
đã  thắng  và  ngự  bên  Cha  Ta  trên  ngai  của 
Người. 22 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí 
nói với các Hội Thánh."

Xướng đáp Kh 3,20b ; 2,7b 
X Ai nghe tiếng Ta và ra mở cửa, thì Ta sẽ vào 
nhà người ấy. 
* Ta sẽ dùng bữa với người ấy, người ấy sẽ 
dùng bữa với Ta. Halêluia. 
Đ Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng 
ở trên thiên đàng của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2
Gia bảo trong Tân Ước 

Trích khảo luận của thánh Gauđenxiô, giám 
mục Bơrétsia.
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Lễ tế kỳ diệu do Đức Kitô thiết lập quả là gia bảo 
của  Người  trong  giao  ước  mới.  Gia  bảo  ấy, 
trong đêm bị trao nộp để chịu đóng đinh, Người 
đã để lại cho chúng ta làm bảo chứng về sự hiện 
diện của Người. 

Đó là  lương thực  đi  đường của chúng ta,  để 
trong cuộc hành trình trên dương thế, chúng ta 
được nuôi dưỡng và bồi bổ, cho tới khi rời khỏi 
cõi  đời mà về với Người.  Bởi vậy, Chúa nói : 
Nếu anh em không ăn thịt và uống máu Thầy,  
anh em không có sự sống nơi mình. 

Thật thế, Người muốn các ân huệ của Người tồn 
tại nơi chúng ta. Người muốn các linh hồn đã 
được cứu chuộc bằng máu châu báu của Người 
luôn luôn được thánh hoá, nhờ thánh lễ là hình 
ảnh  cuộc  thương  khó  Người  đã  chịu.  Vì  thế 
Người truyền cho các môn đệ trung tín, đã được 
Người đặt làm các linh mục đầu tiên trong Hội 
Thánh  của  Người,  phải  cử  hành  không  ngơi 
những mầu nhiệm ban sự sống vĩnh cửu. Tất cả 
các linh mục trong mỗi giáo đoàn trên khắp thế 
giới phải cử hành các mầu nhiệm này, cho tới 
khi Chúa Kitô từ trời lại đến. 
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Vì thế,  chính các linh mục và mọi tín  hữu khi 
nhìn thấy cuộc thương khó của Chúa Kitô diễn 
ra hằng ngày trước mắt, cũng như khi cầm Mình 
Thánh Chúa trong tay,  rồi  rước vào miệng và 
mang trong !òng, thì tất cả chúng ta đều phải giữ 
mãi  kỷ niệm không phai  mờ về ơn Chúa cứu 
chuộc chúng ta.
 
Rồi  vì  bánh làm bằng nhiều hạt  lúa miến xay 
thành bột trộn với nước và nướng bằng lửa, nên 
được coi một cách chí lý là hình ảnh thân mình 
Chúa Kitô, mà chúng ta biết đã thành một thân 
mình duy nhất,  kết tinh lại  bởi  biết  bao người 
trong  toàn  thể  nhân  loại,  và  dược  nung  nấu 
bằng lửa của Thánh Thần. 

Người đã sinh ra nhờ quyền năng Thánh Thần 
và vì phải giữ trọn đức công chính, nên Người 
đã đi vào nước thánh tẩy để hiến thánh nước ; 
rồi  khi  ra  khỏi  nước,  được  đầy  Thánh  Thần, 
Đấng đã ngự xuống trên Người dưới hình chim 
bồ  câu,  Người  rời  sông  Giođan,  như  tác  giả 
sách Tin  Mừng làm chứng :  Đức Giêsu được 
đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về.
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Cũng thế, máu Người là rượu từ nhiều trái nho 
gom lại, nghĩa là từ những trái trong vườn nho 
chính Người đã trồng. Rượu này được ép trong 
máy ép là thập giá và lên men nhờ sức riêng, khi 
được đựng trong bình là những kẻ uống rượu ấy 
với lòng tin. 

Mọi  người  đã  được giải  thoát  khỏi  quyền  lực 
Aicập và Pharaô, tức là khỏi quyền lực ma quỷ, 
hãy cùng chúng tôi hết sức, hăm hở đem lòng 
đạo đức ra mà đón nhận lễ tế Vượt Qua sinh ơn 
cứu độ  này,  để  chúng  ta  được  thánh  hoá  tự 
trong đáy lòng, nhờ chính Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, Đấng mà chúng ta tin đang hiện diện 
trong các bí tích của Người. Quyền năng vô giá 
của Người tồn tại qua muôn thế hệ.

Xướng đáp Lc 22,19 ; Ga 6,58
X Đức Giêsu cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, 
bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : .
* Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em 
hãy làm như Thầy vừa làm, mà tưởng nhớ đến 
Thầy.
Đ Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ 
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được sống muôn đời. *

Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  từ  bi  nhân  hậu,  mầu  nhiệm 
Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi 
dào; xin cho chúng con được thấy những ân huệ 
Chúa ban sinh hoa kết quả trong suốt cuộc đời 
chúng con. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU 

Bài đọc 1 Kh 4,1-11
Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống

Sau đây bắt đầu phần thứ hai,  thuộc loại  văn  
khải  huyền  đúng  nghĩa.  Những  hình  ảnh  đầu  
tiên cũng là những biểu tượng muốn gợi ý cho ta  
sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa 
mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe 
nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: "Lên 
đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải 
xảy ra sau đó." 2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một 
cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên 
ngai. 3 Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch 
và  xích  não.  Chung  quanh  ngai  có  cầu  vồng 
trông giống như bích ngọc. 4 Chung quanh ngai 
có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai 
đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, 
mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5 
Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. 
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Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên 
Chúa cháy sáng trước ngai. 6 Trước ngai có cái 
gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và 
chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước 
và đằng sau đầy những mắt. 7 Con Vật thứ nhất 
giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò 
tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con 
Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn 
Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh 
và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng 
không ngừng hô lên rằng:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến!

9  Mỗi  khi  những  Con  Vật  ấy  kính  dâng  vinh 
quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên 
ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, 
10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống 
trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, 
Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi 
đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà
 nói:
11 "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
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vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên."

Xướng đáp Kh 4,8c ; Is 6,3
X Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! ĐỨC CHÚA, 
Thiên Chúa toàn năng là Đấng Thánh, Đấng đã 
có, hiện có và đang tới.
* Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. 
Halêluia.
Đ Các thần Xêraphim đối đáp tung hô : Thánh ! 
Thánh ! Chí Thánh ! ĐỨC CHÚA các đạo binh là 
Đấng Thánh. *

Bài đọc 2
Thập giá của Đức Kitô thật quý giá và đầy sức 
sống

Trích bài giảng của thánh Thêôđôrô, viện phụ 
Tuđiốt.
Ôi thập giá, hồng ân vô cùng cao quý ! Ô, trông 
rực rỡ biết bao ! Vẻ đẹp của thập giá không pha 
trộn  tốt  xấu  như  cây  kia  trong  vườn  Êđen, 
nhưng nhìn thì thấy thật đẹp và ăn thì thấy thật 
ngon.  
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Đây là cây phát sinh sự sống chứ không phải sự 
chết, chiếu sáng chứ không làm cho tối, đưa vào 
vườn Êđen chứ không đuổi ra ngoài. Đó là cây 
Chúa Kitô đã bước lên như vị quân vương bước 
lên xe tứ mã. Người đã đánh bại ma quỷ, tên 
nắm quyền lực tử thần, và đã cứu nhân loại khỏi 
ách nô lệ của bạo chúa. 

Trên cây ấy, Chúa như một trang chiến binh anh 
hùng đã bi thương ở tay, chân và cạnh sườn khi 
giao chiến. Người đã chữa lành các vết thương 
do tội  lỗi  gây ra,  nghĩa là  chữa lành bản tính 
chúng ta đã bị con mãng xà độc ác đả thương. 
Trước kia vì một cây chúng ta phải chết, thì bây 
giờ cũng nhờ một cây, chúng ta lại tìm được sự 
sống. Trước kia vì một cây chúng ta bị lừa, thì 
nay cũng nhờ một cây, chúng ta đẩy lui được 
con rắn già xảo quyệt. Cuộc thay đổi thật là mới 
mẻ và lạ lùng ! Thay vì phải chết thì được sống, 
thay vì hư hoại thì được bất hoại, thay vì nhục 
nhã thì được vẻ vang.
 
Vậy thánh Phao–lô tông đồ đã thốt lên một cách 
chí lý : Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, 
ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! 
Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh 
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vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian ! 
Vì chưng sự khôn ngoan cao cả đó, trổ sinh từ 
thập giá,  đã thắng được thói  khoe khoang và 
tính ngạo nghễ điên rồ của khôn ngoan thế tục. 
Sự tốt lành muôn mặt phát sinh từ thập giá đã 
cắt đứt mầm mống gian tà và độc ác.

Những hình bóng tiên báo cây này, ngay từ tạo 
thiên lập địa, đã là những dấu hiệu rõ ràng về 
những điều  tối  ư  kỳ  diệu.  Thực  thế,  nếu  bạn 
muốn biết, thì này : chẳng phải nhờ cây gỗ nhỏ 
mà Ông Nôê cùng các con trai, các nàng dâu và 
mọi giống vật, do lệnh của Thiên Chúa, đã thoát 
cơn hồng thuỷ đó sao ? 

Còn cây gậy của ông Môsê nữa thì thế nào ? Đó 
chẳng phải là hình bóng của cây thập giá ư ? 
Khi thi biến nước thành máu, khi thì nuốt trửng 
những con rắn giả dối của các tay phù thuỷ, lúc 
thì đập xuống biển làm nước rẽ ra, khiến sóng 
nước chảy ngược lại và nhận chìm địch quân, 
còn những người dân đích thực thì được gìn giữ 
an toàn.
 
Cây gậy của ông Aharon cũng vậy. Đó là hình 
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bóng của cây thập giá, cùng một ngày nở hoa 
cho thấy ai là vị tư tế đích thực.

Ông Ápraham cũng đã tiên báo cây thập giá, khi 
trói con đặt trên đống củi. Sự chết đã bị thập giá 
giết chết và sự sống của Ađam đã được phục 
hồi. Nhờ thập giá, tông đồ nào cũng được vinh 
hiển,  tử  đạo  nào  cũng  được  đội  triều  thiên, 
thánh nhân nào cũng được thánh hoá. Nhờ thập 
giá, chúng ta mặc lấy Chúa Kitô và cởi bỏ con 
người cũ. Nhờ thập giá, chúng ta được quy tụ 
thành một đoàn chiên, thành những con chiên 
của Chúa Kitô, và được dẫn về ràn chiên trên 
trời.  

Xướng đáp
 
X Đây là cây muôn phần quý giá từ địa đàng 
mọc lên. 
* Đây là nơi an nghỉ của Đấng đã vui lòng chịu 
chết để tiêu diệt cái chết của mọi người. Halêlui–
a. 
Đ Này cây quý giá, ngươi trổi vượt hơn hết mọi 
cây hương bá xanh tươi. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là 
Ðức Giêsu chịu khổ hình thập giá và phục sinh 
vinh hiển để giải thoát chúng con khỏi quyền lực 
ác thần.  Xin cho chúng con được hưởng nhờ 
mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Kh 5,1-14

Cuốn sách niêm phong và Con Chiên

Chắc  vì  muốn  chúng  ta  liên  tưởng  đến  Con  
Chiên Vượt Qua, nên sách Khải Huyền thường  
mượn hình ảnh con chiên để nói về Chúa Kitô.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một 
cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 
2  Rồi  tôi  thấy  một  thiên  thần  dũng  mãnh lớn 
tiếng công bố: "Ai xứng đáng mở cuốn sách và 
tháo ấn niêm phong? " 3 Nhưng không ai ở trên 
trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn 
sách  và  nhìn  vào  đó.  4  Tôi  khóc  nức  nở,  vì 
không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách 
và nhìn vào đó. 5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo 
tôi: "Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân 
từ chi tộc Giuđa, Chồi Non của Đavít đã chiến 
thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm 
phong." 6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và 
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bốn  Con  Vật,  giữa  các  vị  Kỳ  Mục,  một  Con 
Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy 
sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên 
Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. 7 Con Chiên 
đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên 
ngai.  8  Khi  Con Chiên đã lãnh cuốn sách,  thì 
bốn Con Vật và hai  mươi bốn vị  Kỳ Mục phủ 
phục  xuống  trước  mặt  Con  Chiên,  mỗi  vị  tay 
cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, 
tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. 9 
Các  vị  hát  một  bài  ca  mới  rằng:
"Ngài  xứng  đáng  lãnh  nhận  cuốn  sách
và  mở  ấn  niêm  phong,  vì  Ngài  đã  bị  giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn  người  thuộc  mọi  chi  tộc  và  ngôn  ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này."
11 Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên 
thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các 
Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu 
triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô:
"Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
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phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức 
mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung 
chúc."
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới 
đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở 
các nơi đó, tất cả đều tung hô:
"Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và 
quyền năng
đến muôn thuở muôn đời! "
14 Bốn Con Vật thưa: "Amen." Và các Kỳ Mục 
phủ phục xuống thờ lạy.

Xướng đáp Kh 5,9bcd.10a
X Lạy Chúa, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn 
sách trời, và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị 
giết 
* Và đã lấy máu đào chuộc chúng con về cho 
Thiên Chúa. Halêluia.
Đ Ngài cũng làm cho chúng con thành một 
vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ 
Thiên Chúa chúng ta. *

Bài đọc 2
Chương trình cứu độ
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Trích  Hiến  chế  Phụng  vụ  của  Công  Đồng 
Vaticanô II.

Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu  
độ và nhận biết  chân lý.  Thuở xưa,  nhiều lần  
nhiều cách, Người đã phán dạy cha ông chúng 
ta qua các ngôn sứ. Khi thời gian đến hồi viên 
mãn, Người đã sai Con mình là Lời đã thành xác 
phàm, được xức dầu Thánh Thần, đến loan báo 
Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa trị những 
tâm hồn tan  nát,  làm thầy  thuốc  săn sóc  xác 
hồn, làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và 
loài người. Thực vậy, nhân tính của Người hiệp 
nhất với Ngôi Lời đã là dụng cụ mang lại ơn cứu 
độ cho chúng ta. Vì thế, nơi Chúa Kitô, chúng ta 
được  hoàn  toàn  hoà  giải  với  Thiên  Chúa  và 
được tôn thờ Người cách trọn vẹn.

Công  trình  cứu  chuộc  loài  người  và  tôn  vinh 
Thiên  Chúa  cách  trọn  vẹn,  sau  khi  đã  được 
Thiên Chúa dùng những kỳ công thực hiện trong 
dân Cựu Uớc như khúc nhạc dạo đầu, thì Chúa 
Kitô đã hoàn tất, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt 
Qua, tức là cuộc thương khó hồng phúc, cuộc 
sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển. Nhờ đó, 



MỤC LỤC

Người  đã  tiêu  diệt  cái  chết  của  chúng  ta  khi 
Người chết, và đã phục hồi sự sống cho chúng 
ta khi Người sống lại.  Quả vậy, từ cạnh sườn 
Chúa Kitô ngủ trên thập giá, đã phát sinh bí tích 
kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh.

Vì vậy, cũng như Chúa Kitô đã được Chúa Cha 
sai đến thế nào, thì chính Người cũng sai các 
Tông Đồ đi như vậy, sau khi các ngài được đầy 
Thánh Thần. Không những Người sai các ngài 
đi rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo để loan 
báo rằng Con Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta 
khỏi quyền lực Xatan và sự chết, bằng cái chết 
và sự sống lại của Người, đồng thời đưa chúng 
ta vào vương quốc của Chúa Cha, Người còn 
sai các ngài cử hành lễ tế và các bí tích mà thực 
thi công trình cứu độ các ngài loan báo. Lễ tế và 
bí tích chính là trọng tâm của đời sống phụng 
vụ.

Như thế, nhờ phép rửa, người ta được sáp nhập 
vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô  :  vì 
cùng chết, cùng được mai táng, cùng sống lại 
với Người, họ lãnh nhận Thần Khí làm cho họ 
nên  nghĩa  tử,  khiến  chúng  ta  được  kêu  lên  :  
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Ápba, Cha ơi !, và trở nên những kẻ thờ phượng 
đích thực mà Chúa Cha kiếm tìm.

Cũng thế, mỗi lần dự tiệc của Chúa là họ loan 
báo cái  chết  của Người  cho tới  khi  Người  lại 
đến.  Vì  vậy,  trong chính ngày lễ  Hiện Xuống, 
ngày Hội Thánh xuất hiện trước thế gian, những 
ai  đã đón nhận lời  thánh Phêrô giảng, đều đã 
chịu phép rửa. Họ  chuyên cần nghe các Tông 
Đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ  
bẻ bánh và cầu nguyện, ca tụng Thiên Chúa và  
được toàn dân thương mến.

Bởi đó không bao giờ Hội Thánh bỏ không họp 
nhau đế cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Trong 
cuộc hội họp này, người ta đọc những điều nói 
về  Chúa trong  Kinh Thánh,  cử hành lễ  tạ  ơn 
diễn lại  cuộc chiến thắng khải hoàn của Chúa 
Kitô  đối  với  cái  chết,  đồng thời  cảm tạ  Thiên 
Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban trong Đức 
Kitô Giêsu, để ngợi khen vinh quang Người.

Xướng đáp x. Ga 15,5.9
X Thầy là cây nho thật, và anh em là cành.
* Ai luôn kết hợp với Thầy, và Thầy luôn kết hợp 
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với người ấy, thì người ấy sinh hoa kết quả dồi 
dào. Halêluia. 
Đ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy 
cũng yêu mến anh em như vậy ; anh em hãy ở 
trong tình thương của Thầy. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và 
nhận chúng con làm nghĩa tử; giờ đây xin lấy 
tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin 
vào Ðức Kitô, chúng con được trở nên những 
người  tự  do  đích  thực,  và  đáng  hưởng  gia 
nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin...
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Kh 6,1-17
Con Chiên mở ấn

Những hình ảnh khá cổ điển sau đây cho ta thấy 
đến thời cánh chung, vũ trụ sẽ trải qua những 
cơn chấn động khủng khiẽp như thế nào.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Tôi  lại  thấy: khi  Con Chiên mở ấn thứ nhất 
trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật 
hô lên, tiếng vang như sấm: "Hãy đến! " 2 Tôi 
thấy: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa 
mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên 
và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng.
3 Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con 
Vật thứ hai hô: "Hãy đến! " 4 Một con ngựa khác 
đi ra, đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được 
quyền cất hoà bình khỏi mặt đất, để cho người 
ta  giết  nhau;  người  ấy  được  ban  một  thanh 
gươm lớn.

5 Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con 
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Vật thứ ba hô: "Hãy đến! " Tôi thấy: kìa một con 
ngựa ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay. 6 
Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn Con 
Vật vang lên: "Một cân lúa mì, một quan tiền! Ba 
cân lúa mạch, một quan tiền! Còn dầu và rượu, 
thì chớ đụng đến! "

7 Khi  Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì  tôi  nghe 
tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! " 8 Tôi thấy: 
kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa 
mang  tên  là  Tử  thần,  có  Âm  phủ  theo  sau.
Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư 
mặt đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn 
dịch và thú dữ sống trên đất.

9 Khi  Con Chiên mở ấn thứ năm, thì  tôi  thấy 
dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã bị 
giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm 
chứng. 10 Họ lớn tiếng kêu: "Lạy Chúa chí thánh 
và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, 
không xét xử và không bắt những người sống 
trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con? " 11 
Bấy giờ mỗi người trong số họ được lãnh một áo 
trắng; và có lời  phán bảo họ cứ nghỉ yên một 
thời gian ngắn nữa, chờ cho đủ số những người 
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cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ, 
sắp bị giết như họ.

12 Tôi thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có 
động đất mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt 
bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu. 13 
Sao trên trời  sa xuống đất,  tựa những trái  vả 
xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lay mạnh. 
14 Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại, 
mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác. 15 Vua 
chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người 
giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay 
tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi 
đá. 16 Họ bảo núi và đá: "Đổ xuống đè ta đi và 
che giấu ta cho khuất mắt Đấng ngự trên ngai, 
cho  khỏi  cơn  thịnh  nộ  của  Con  Chiên;  17  vì 
Ngày lớn lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã tới, 
và ai có thể đứng vững được? "

Xướng đáp x. Kh 6,9.10.11
X Tôi lắng nghe : Từ dưới bàn thờ Thiên Chúa, 
tiếng những người bị giết vọng lên rằng : Sao 
Chúa không đòi nợ máu của chúng con ? Và họ 
nhận ra tiếng Chúa đáp lời :
* Cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa, chờ cho 
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đủ số những người anh em của các con. 
Halêluia.
Đ Bấy giờ mỗi người trong số họ được ban một 
áo trắng, và có lời phán bảo họ rằng : *

Bài đọc 2
Việc cử hành hy lễ tạ ơn

Trích  sách  Minh  giáo  quyển  thứ  nhất  của 
thánh Giúttinô, tử đạo.

Không ai được quyền tham dự hy lễ tạ ơn, nếu 
không tin những điều chúng tôi dạy là chân thật, 
nếu không chịu thanh tẩy để được ơn tha tội và 
ơn  tái  sinh,  đồng  thời  không  sống  theo  giáo 
huấn Đức Kitô để lại.

Quả vậy, chúng tôi không lãnh nhận Thánh Thể 
như một thứ bánh và thứ rượu thông thường. 
Nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng 
cứu độ chúng tôi, đã trở nên người phàm có thịt 
có  máu  để  cứu  độ  chúng  tôi.  Cũng  vậy,  thứ 
lương  thực  được  biến  đổi  thành  của  ăn  nuôi 
dưỡng máu thịt chúng tôi, sau khi chúng tôi cầm 
lên  mà  dâng  kinh  nguyện  tạ  ơn  chứa  đựng 
những lời của Chúa, thứ lương thực đó chính là 
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thịt và máu Đức Giêsu nhập thể. Đó là giáo huấn 
chúng tôi đã nhận được.

Quả thật, trong những tập sách lưu lại gọi là các 
sách Tin Mừng, các Tông Đồ cho chúng tôi biết 
Đức Giêsu đã truyền cho các ngài như sau : Khi 
cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, Đức Giêsu nói : 
Anh em hãy làm việc  này  để tưởng nhớ đến 
Thầy.  Đây là Mình Thầy.  Rồi cũng thế, Người 
cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn và nói : Đây 
là Máu Thầy. Người chỉ trao chén rượu cho các 
Tông Đồ mà thôi.  Từ đó trở đi,  chúng tôi  vẫn 
luôn cùng nhau cử hành việc tưởng niệm này. 
Trong chúng tôi,  ai  khá giả thì  giúp đỡ tất  cả 
những người túng thiếu, và chúng tôi luôn hợp 
nhất với nhau. Mỗi lần dâng của lễ, chúng tôi 
đều  chúc  tụng  Đấng  tạo  thành  vạn  vật,  nhờ 
Chúa  Con  là  Đức  Giêsu  Kitô  và  nhờ  Chúa 
Thánh Thần.

Vào ngày được gọi là Ngày Mặt Trời, tất cả mọi 
người, dù ở thành thị hay thôn quê, cũng đều tụ 
họp về một nơi. Tại đây, người ta đọc bút ký các 
Tông Đồ hay các sách Ngôn Sứ, tuỳ thời giờ cho 
phép. Khi người đọc sách đọc xong, vị chủ toạ 
nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người 
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sống  theo  những  điều  tốt  lành  vừa  nghe.
Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và dâng 
lời  cầu nguyện.  Như đã nói  trên,  sau khi  cầu 
nguyện, người ta đem bánh rượu và nước đến. 
Vị chủ toạ dâng lời cầu nguyện và tạ ơn với hết 
khả năng của mình ; còn dân chúng thì lớn tiếng 
tung hô Amen. Tiếp đến, người ta phân chia của 
lễ tạ ơn đó cho từng người hiện diện, và các phó 
tế  sẽ  đem  đến  cho  những  người  vắng  mặt.
Những ai dư giả và có lòng thì muốn cho gì tuỳ 
ý, hoàn toàn tự nguyện. Những của thu được thì 
nộp cho vị chủ toạ ; vị này sẽ dùng để giúp cô 
nhi  quả  phụ,  giúp  những  người  thiếu  thốn  vì 
bệnh tật hay vì lý do nào khác, cả những người 
bị cầm tù, những khách lỡ đường. Tắt một lời, vị 
này  giúp  đỡ  tất  cả  những  ai  túng  thiếu.
Vậy, cứ vào Ngày Mặt Trời, tất cả chúng tôi tụ 
họp  lại,  vì  đó  là  Ngày  Thứ Nhất,  ngày  Thiên 
Chúa biến đổi bóng tối và vật chất để tạo thành 
thế giới. Đó cũng là ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng 
cứu độ chúng tôi, sống lại từ cõi chết. Ngày hôm 
trước  ngày  Thổ  Tinh  (thứ  Bảy),  Người  đã  bị 
đóng đinh. Hai ngày sau, tức là Ngày Mặt Trời, 
Người hiện ra với các Tông Đồ và môn đệ, dạy 
bảo các ngài những điều chúng tôi truyền lại cho 
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anh  em  để  anh  em  phải  chú  tâm  suy  nghĩ.

Xướng đáp
X Khi Đức Giêsu sắp phải bỏ thế gian mà về với 
Chúa Cha, ’
* Người thiết lập bí tích Mình và Máu Người, để 
các tín hữu tưởng niệm cái chết của Người. 
Halêluia.
Đ Người ban Mình Người làm của ăn, ban Máu 
Người làm của uống. Người truyền cho môn đệ : 
"Anh em hãy làm như Thầy mới làm, để tưởng 
nhớ đến Thầy". *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
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Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
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Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã 
làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan 
chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho 
chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và 
nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. 
Chúng con cầu xin...
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Kh 7,1-17
Cộng đoàn dân Chúa là cả một biển người

Tiếp theo sau cuộc thử thách lớn lao,  ta thấy  
một đám đông không tài nào đếm nổi thuộc mọi  
dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, phủ  
phục xuống mà thờ lạy Thiên Chúa trong một  
cuộc cử hành vĩ đại và trọng thể.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn 
phương của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất 
lại,  không cho ngọn gió nào thổi  trên đất liền, 
trên biển cả cũng như trên mọi cây cối. 2 Tôi lại 
thấy một thiên thần khác,  mang ấn của Thiên 
Chúa hằng sống, từ phía mặt trời  mọc đi  lên. 
Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, 
là những vị được quyền phá hại đất liền và biển 
cả, 3 rằng: "Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và 
cây cối,  trước khi  chúng tôi  đóng ấn trên trán 
các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". 4 Rồi tôi 
nghe nói đến con số những người được đóng 
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ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được 
đóng  ấn,  thuộc  mọi  chi  tộc  con  cái  Ítraen.
5 Chi tộc Giuđa có mười hai ngàn người được 
đóng ấn; chi tộc Rưuvên: mười hai ngàn; chi tộc 
Gát:  mười  hai  ngàn;  6  chi  tộc  Ase:  mười  hai 
ngàn;  chi  tộc  Náptali:  mười  hai  ngàn;  chi  tộc 
Mơnase: mười hai ngàn; 7 chi tộc Simêôn: mười 
hai  ngàn; chi  tộc Lêvi:  mười hai  ngàn;  chi  tộc 
Ítxakha: mười hai ngàn; 8 chi tộc Dơvulun: mười 
hai ngàn; chi tộc Giuse: mười hai ngàn; chi tộc 
Bengiamin có mười hai ngàn người được đóng 
ấn.

9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông 
không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi 
tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước 
ngai  và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, 
tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung 
hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên 
ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." 
11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh 
ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. 
Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và 
thờ  lạy  Thiên  Chúa  mà  tung  hô  12  rằng:
"Amen!  Xin  kính  dâng  Thiên  Chúa  chúng  ta
lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và 



MỤC LỤC

lời  tạ  ơn,  danh  dự,  uy  quyền  và  sức  mạnh,
đến muôn đời! Amen! "

13  Một  trong  các  Kỳ  Mục  lên  tiếng  hỏi  tôi: 
"Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ 
đâu đến? " 14 Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết 
đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, 
sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt 
sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 
15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, 
đêm  ngày  thờ  phượng  trong  Đền  Thờ  của 
Người;  Đấng  ngự  trên  ngai  sẽ  căng  lều  của 
Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải 
đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời 
thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con 
Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn 
đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên 
Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."

Xướng đáp Kh 2,13.14 ; 6,9
X Những người mặc áo trắng này là ai ? Họ từ 
đâu đến ?
* Họ là những người đã đến, sau khi trải qua 
cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy 
trắng áo mình trong máu Con Chiên. Halêluia.
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Đ Dưới bàn thờ, tôi thấy linh hồn của những 
người bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa, và 
đã làm chứng cho Người. *

Bài đọc 2
Giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương 
giả

Trích bài chú giải của thánh Bêđa Khả kính, 
linh mục, về thư thứ nhất của thánh Phêrô.

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, hàng tư  
tế  vương giả.  Xưa kia,  Ông Môsê đã tặng lời 
khen ấy cho dân cũ của Thiên Chúa, nay thánh 
Phêrô tông đồ lại tặng cách đích đáng cho các 
dân ngoại, bởi vì họ đã tin vào Đức Kitô. Người 
như viên đá chóp đỉnh đã liên kết các dân ngoại 
trong ơn cứu độ trước đây dành cho dân Ítraen.
Thánh nhân đã gọi các dân ngoại là  giống nòi  
được tuyển chọn, vì họ đã tin, để phân biệt họ 
với những kẻ đã bị loại trừ vì đã loại trừ viên đá 
sống động. Thánh nhân còn gọi họ là hàng tư tế 
vương giả, bởi vì họ đã được kết hợp với thân 
thể của Đức Kitô ; Người là Vua tối cao, và là Tư 
Tế đích thực.
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Là Vua,  Người  cho  dân của  mình  được thừa 
hưởng vương quốc ; là Tư Tế, Người lấy chính 
máu mình làm của lễ  tẩy  sạch tội  lỗi  của họ. 
Thánh nhân gọi họ là  hàng tư tế vương giả, để 
họ đừng quên trông chờ vương quốc vĩnh cửu 
và luôn lấy cuộc đời trong trắng làm lễ vật dâng 
lên Thiên Chúa.
 
Dân  ngoại  cũng  được  gọi  là  dân  thánh,  dân 
riêng của Thiên ChúaNgười công chính của Ta  
nhờ lòng tin sẽ được sống ; nhưng nếu người  
này bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy.  
Phần chúng ta, chúng ta không phải là những 
người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những 
người có lòng tin để bảo toàn sự sống.  Trong 
sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phaolô còn nói :  
Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc,  
hãy chăn dắt Hội Thánh Chúa đã mua bằng máu 
của chính mình.  theo lời thánh Phaolô khi giải 
thích lời ngôn sứ rằng 
:  
Vậy,  chúng  ta  trở  thành  dân  riêng  của  Thiên 
Chúa nhờ máu của Đấng cứu chuộc chúng ta, 
như xưa kia dân Ítraen đã được cứu thoát khỏi 
đất Aicập nhờ máu của con chiên. Vì thế, trong 
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câu kế tiếp, thánh Phêrô nhớ lại mầu nhiệm của 
lịch sử dân cũ, và dạy rằng lịch sử ấy phải được 
hoàn thành cách thiêng liêng nơi dân mới của 
Thiên Chúa :  để anh em loan truyền những kỳ  
công  của  Người.  Vậy,  như  những  người  nhờ 
ông Mô–sê hướng đẫn, được giải thoát khỏi ách 
nô  lệ  Aicập,  đã  hát  khúc  ca  khải  hoàn mừng 
Thiên Chúa sau khi họ vượt qua Biển Đỏ và sau 
khi đạo quân của vua Pharaô bị chết chìm, thì 
chúng ta cũng phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa 
cho xứng với những hồng ân Người ban tặng, 
sau khi chúng ta đã lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi 
trong phép rửa.
 
Quả vậy, tên của những người Aicập hành hạ 
dân Dothái cũng đồng nghĩa với bóng tối và gian 
truân ; họ là hình ảnh thích hợp về những tội lỗi 
luôn đeo  đuổi  chúng ta,  nhưng đã bị  tẩy  xoá 
trong phép rửa. 

Việc con cái Ítraen được giải thoát và được dẫn 
về quê hương Thiên Chúa hứa ban từ ngàn xưa 
cũng phù hợp với  mầu nhiệm chúng ta  được 
cứu chuộc. Nhờ ân sủng Đức Kitô soi sáng và 
hướng dẫn, chúng ta cũng đang tiến về nơi cư 
ngụ trên trời, tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng ân 
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sủng này đã được tiên báo qua cột mây và cột 
lửa từng bảo vệ con cái Ítraen trong Suốt cuộc 
hành  trình,  chống  lại  mọi  bóng  tối  đêm  đen, 
đồng thời dẫn dắt họ qua những nẻo đường kỳ 
lạ đến nơi Thiên Chúa hứa ban làm quê hương.

Xướng đáp 1 Pr 2,9 ; x. Đnl 7,78
X Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là dân 
thánh, dân riêng của Thiên Chúa ;
* để anh em loan truyền những công trình vĩ đại 
của Người, là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền 
u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Halêluia.
Đ ĐỨC CHÚA đã chọn anh em và giải thoát anh 
em khỏi cảnh nô lệ. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng 
chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính 
đường  ngay;  xin  ban  cho  những  người  xưng 
mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, 
mà theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa 
của mình. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 Kh 8,1-13
Bảy thiên thần trừng phạt dân cư trên trái đất

Ta gặp lại sau đây những tai ương đã xảy đến 
bên Aicập, nhưng ở một tầm vóc lớn lao hơn.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy, thì cả trời yên 
lặng chừng nửa giờ...

2 Rồi tôi thấy bảy thiên thần đứng chầu trước 
nhan Thiên Chúa; các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc 
kèn. 3 Một thiên thần khác đến đứng trước bàn 
thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh 
nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ 
bằng  vàng  trước  ngai  Thiên  Chúa,  cùng  với 
những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. 4 
Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu 
nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên 
Chúa. 5 Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa 
trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất. Liền 
có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất.
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6 Bảy thiên thần cầm bảy kèn sửa soạn thổi. 7 
Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi  lên. Mưa đá và 
lửa, hoà với máu, trút xuống đất. Một phần ba 
mặt  đất  bị  thiêu  huỷ,  một  phần ba cây  cối  bị 
thiêu  huỷ,  và  tất  cả  cỏ  xanh  bị  thiêu  huỷ.
8 Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có 
cái  gì  như quả núi  lớn rực lửa bị  ném xuống 
biển. Một phần ba biển hoá thành máu. 9 Một 
phần ba các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết, 
và một phần ba tàu bè bị phá huỷ.

10 Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ 
trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. 
Sao rơi xuống một phần ba sông ngòi và xuống 
các nguồn nước. 11 Tên ngôi sao là Ngải Đắng. 
Một phần ba nước hoá thành ngải đắng, và có 
nhiều người chết vì thứ nước đã hoá đắng ấy.
12 Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên. Một 
phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một 
phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng 
tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba 
và đêm cũng thế.

13 Tôi thấy, và tôi nghe một con đại bàng bay 
trên  đỉnh  vòm trời,  kêu lớn tiếng:  "Khốn thay! 
Khốn thay!  Khốn thay  những người  sống trên 
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mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại 
của ba thiên thần! "

Xướng đáp x. Kh 8,34 ; 5.8b
X Một thiên thần đứng trước bàn thờ, tay cầm 
bình hương vàng đựng hương thơm :
"‘ Khói hương ngạt ngào bay toả trước tôn nhan 
Thiên Chúa. HaIêluia.
Đ Các thiên thần nâng chén vàng đầy hương 
thơm, tức là lời cầu nguyện của các thánh. *

Bài đọc 2
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Hát lên Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu  
trung.

Chúng ta được kêu mời hát mừng Chúa một bài 
ca mới. Con người mới thì biết hát bài ca mới. 
Có vui mới hát, và nếu xét cho kỹ, có yêu mới 
hát. Vậy ai biết yêu cuộc sống mới, thì cũng biết 
hát  bài  ca  mới.  Thế  đời  sống   mới  là  gì  mà 
người ta lại bảo chúng ta hát bài ca mới ? Con 
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người mới, bài ca mới, giao ước mới : tất cả đều 
thuộc về cùng một vương quốc. Vậy, con người 
mới sẽ hát bài ca mới và thuộc về giao ước mới.
Chẳng có ai là không yêu mến, nhưng vấn đề là 
yêu  mến  cái  gì.  Vì  vậy,  người  ta  không  bảo 
chúng ta đừng yêu mến,  nhưng bảo chúng ta 
lựa chọn điều chúng ta yêu mến. Nhưng chúng 
ta  lựa  chọn  gì  nếu  trước  đó  chúng  ta  không 
được Thiên Chúa tuyển chọn ? Bởi vì chúng ta 
sẽ chẳng yêu mến nếu trước đó chúng ta không 
được  Thiên  Chúa  mến  yêu.  Hãy  nghe  thánh 
Gioan tòng đồ nói  :  Chúng ta  yêu thương,  vì  
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.  Vì 
thế, khi tìm hiểu tại sao loài người lại yêu mến 
Thiên Chúa, bạn sẽ chẳng tìm thấy lý do nào 
khác  ngoài  điều  này  :  Thiên  Chúa  đã  yêu 
thương  loài  người  trước.  Chúng  ta  yêu  mến 
Thiên Chúa là Đấng đã ban chính mình. Người 
ban chính mình để chúng ta có đối tượng mà 
yêu mến. Người đã ban điều gì để chúng ta có 
đối tượng mà yêu mến ? Hãy nghe rõ lời thánh 
Phaolô tông đồ nói : Thiên Chúa đã đổ tình yêu 
của Người vào lòng chúng ta. Điều này do đâu ?

Do chúng ta chăng ? Không. Vậy do đâu ? Nhờ 
Thánh  Thần  mà  Người  ban  cho  chúng  ta.
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Nhờ được bảo đảm như thế, chúng ta hãy yêu 
mến Thiên  Chúa nhờ chính  Thiên  Chúa.  Hãy 
nghe rõ câu nói  này của thánh Gioan :  Thiên 
Chúa là Tình Yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại  
trong  Thiên  Chúa,  và  Thiên  Chúa  ở  lại  trong 
người ấy. Nếu chỉ nói tình yêu phát xuất từ Thiên 
Chúa thì hãy còn ít. Ai trong chúng ta dám nói 
như thánh Gioan  Thiên Chúa là Tình Yêu ? Ai 
nói  như  thế  thì  cũng  biết  mình  đang  có  gì.  
Nói  tóm lại,  Thiên  Chúa ban tặng chính mình 
cho chúng ta. Người lớn tiếng kêu gọi chúng ta 
rằng : Hãy yêu mến Ta và các con sẽ có Ta, vì 
các con không thể yêu mến Ta được nếu các 
con không có Ta.
 
Hỡi  anh em, hỡi  các con,  hỡi  nòi  giống công 
giáo, hỡi dòng dõi thánh thiện và siêu việt, hỡi 
những người đã được tái sinh trong Đức Kitô và 
đã được tái sinh bởi ơn trên, hãy nghe tôi, đúng 
hơn, hãy nghe lời Chúa nói qua miệng tôi : Hát 
lên mừng Chúa một bài ca mới. Bạn nói : Này tôi 
đang hát đây. Bạn đang hát, phải, bạn đang hát 
thì tôi nghe. Thế nhưng, đừng để cho đời sống 
của bạn đi ngược lại lời miệng bạn đang hát.  
Hãy hát  ra tiếng, hãy hát từ cõi  lòng, hãy hát 
bằng miệng, hãy hát bằng tất cả cuộc sống : Hát 
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lên mừng Chúa một bài ca mới. Bạn tìm kiếm gì 
để hát mừng Đấng bạn yêu mến ? Dĩ nhiên bạn 
muốn hát mừng Đấng bạn mến yêu. 

Bạn tìm lời ngợi khen nào để hát mừng Người ? 
Bạn đã nghe rồi đó : Hát lên mừng Chúa một bài  
ca  mới.  Bạn tìm  lời  ngợi  khen  ở đâu ?  Ngợi 
khen  Người  trong  cộng  đoàn  những  kẻ  hiếu 
trung. Lời ngợi khen Đấng phải được hát mừng, 
chính là con người đang ca hát.

Bạn muốn ngợi khen Thiên Chúa phải không ? 
Hãy sống đúng như điều bạn hát. Bạn sẽ là lời 
ngợi khen Thiên Chúa, nếu bạn sống tốt lành. 

Xướng đáp Rm 6,4b ; 1 Ga 3,23b ; x. Gđt 16,13 

X Cũng như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết nhờ 
quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng 
ta cũng được sống một đời sống mới.
* Và chúng ta phải thương yêu nhau, như Người 
đã truyền dạy chúng ta. Ha–lêluia.
Đ Mừng Thiên Chúa ta thờ, ta hãy hát lên một 
bài ca mới. *



MỤC LỤC

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời đón nhận 
những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần; 
xin gia tăng hồng ân cho những con cái Chúa đã 
thanh tẩy, để mọi người chúng con xứng đáng 
hưởng phúc lộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu 
xin...
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THỨ TƯ
Bài đọc 1 Kh 9,1-12
Nạn châu chấu

Châu chấu tượng trưng cho sức mạnh hoả ngục  
đang hoành hành.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên. Tôi 
thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất; ngôi sao 
ấy nhận được chìa khoá của giếng vực thẳm. 2 
Ngôi sao mở giếng vực thẳm, và một đám khói 
từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, 
khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói 
của giếng ấy. 3 Từ đám khói ấy, châu chấu bay 
ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép 
như  quyền  phép  của  bọ  cạp  trên  mặt  đất.  4 
Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt 
đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ 
được phá hại những người không mang ấn của 
Thiên Chúa trên trán. 5 Chúng không được phép 
giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong 
vòng năm tháng. Khổ hình chúng gây ra không 
khác gì  khổ  hình  của  người  bị  bọ  cạp  đốt.  6 
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Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết 
mà không thấy,  họ mong chết  mà cái  chết  lại 
trốn họ.

7  Hình  dạng  châu  chấu  giống  như ngựa  sẵn 
sàng vào trận; trên đầu chúng có cái gì như thể 
triều  thiên bằng vàng,  còn mặt  chúng thì  như 
mặt người. 8 Chúng có tóc như tóc đàn bà, có 
răng tựa răng sư tử. 9 Ngực chúng khác nào áo 
giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, như tiếng xe 
nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. 10 Chúng 
có đuôi như đuôi bọ cạp, mang nọc; đuôi chúng 
có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm 
tháng. 11 Vua cai trị chúng là thần sứ của vực 
thẳm, tên Hípri  là  "Avátđôn",  còn tên Hylạp là 
"Apôlyon".

12 Cái Khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn hai 
cái Khốn nữa theo sau.

Xướng đáp Ge 3,3.5a ; Mc 13,33
X Ở dưới đất cũng như ở trên trời, Ta sẽ cho 
xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.
* Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC 
CHÚA, sẽ được ơn cứu độ. Halêluia.
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Đ Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức ; vì anh 
em không biết khi nào ngày giờ ấy đến. *

Bài đọc 2
Bí tích thánh tấy mang lại ơn tái sinh

Trích  sách  Minh  giáo  quyển  thứ  nhất  của 
thánh Giúttinô, tử đạo.

Chúng tôi xin trình bày cho quý vị biết chúng tôi 
được hiến dâng cho Thiên Chúa như thế nào 
sau khi được Đức Kitô đổi mới.

Những ai xác tín và tin tưởng các điều chúng tôi 
dạy, các điều chúng tôi  nói  là chân thật,  đồng 
thời đoan hứa sẽ sống theo những điều ấy thì 
chúng tôi dạy họ cầu nguyện và giữ chay để xin 
Thiên  Chúa  thứ  tha  các  tội  đã  phạm.  Chính 
chúng tôi cũng cầu nguyện và giữ chay với họ.
Sau đó chúng tôi dẫn họ tới nơi có nước. Tại 
đây họ được tái sinh theo cùng một cách chúng 
tôi đã được tái sinh. Bấy giờ, họ được thanh tẩy 
trong nước nhân danh Thiên Chúa Cha là Đấng 
tạo  thành  vạn  vật,  nhân  danh  Đấng  cứu  độ 
chúng tôi là Đức Giêsu Kitô và nhân danh Chúa 
Thánh Thần. 
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Quả thật, Đức Kitô đã nói : Nếu anh em, không 
được tái sinh, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 
Ai cũng biết rõ : một khi đã sinh ra thì không thể 
trở vào lòng mẹ được nữa.

Ngôn sứ Isaia đã cho biết : kẻ phạm tội mà có 
lòng sám hối ăn năn thì thoát khỏi tội lỗi. Người 
nói : Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội  
ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Hãy 
tập  làm điều thiện,  xử công minh cho cô nhi,  
biện hộ cho quả phụ. ĐỨC CHÚA phán : Hãy 
đến  đây,  ta  cùng  nhau  tranh  luận  !  Tội  các 
ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như  
tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như 
bông. Nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,  
các ngươi sẽ phải ăn gươm giáo.  Miệng ĐỨC 
CHÚA phán như vậy. 

Đây là đạo lý chúng tôi nhận được từ các Tông 
Đồ về vấn đề này. Lần sinh ra đầu tiên, chúng 
tôi không biết gì cả. Chúng tôi được sinh ra theo 
một quy luật tất  yếu, do cha mẹ chúng tôi  kết 
hợp với nhau ; chúng tôi đã được giáo dục theo 
phong tục đồi bại và tập quán xấu xa. Để chúng 
tôi không còn là con cái sinh ra theo quy luật tất 
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yếu và lệ thuộc sự ngu dốt nữa, nhưng trở thành 
những người con được tuyển chọn và có hiểu 
biết, để chúng tôi nhờ nước mà được tha thứ tội 
lỗi  đã phạm, thì  người ta kêu cầu danh Thiên 
Chúa, là Đấng tạo thành và là Chúa Tể vạn vật 
trên những kẻ muốn được tái sinh và có lòng ăn 
năn sám hối. Quả thật, khi dẫn họ đến bể nước 
thánh  tẩy,  chúng  tôi  chỉ  kêu  cầu  danh  Thiên 
Chúa mà thôi. 

Vả lại, không ai có thể gán cho Thiên Chúa tuyệt 
vời như vậy một tên gọi nào ; nếu ai dám nói 
Người có một tên gọi, thì rõ ràng kẻ ấy là người 
điên.

Phép rửa được gọi là nghi lễ trao ban ánh sáng, 
bởi vì kẻ học biết đạo lý thì được soi sáng trong 
tâm hồn. Nhưng kẻ đã được soi sáng cũng phải 
được thanh tẩy nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu 
đóng đinh thời Phongxiô Philatô, và nhân danh 
Chúa Thánh Thần là Đấng đã dùng các ngôn sứ 
mà tiên báo tất cả những điều liên hệ tới Đức 
Giêsu.

Xướng đáp Ga 3,5-6
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X Chúa Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng : 
"Thật“, tôi bảo thật ông :
* không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu 
không sinh ra bởi nước và Thần Khí". Halêluia.
Đ Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, 
còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì !à Thần 
Khí. *

Lời nguyện

Lạy  Chúa,  xin  trợ  giúp  chúng  con  là  con  cái 
trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm tin cho 
chúng  con,  thì  xin  cho  chúng  con  cũng  được 
chia sẻ đời sống mới cùng với Ðức Kitô phục 
sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 
muôn thuở muôn đời.
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Kh 9,13-21
Hình phạt kế tiếp là chiến tranh

Chiến tranh không đương nhiên làm cho người  
ta ăn năn hối cải.
Lời  Chúa trong  sách  Khải  huyền  củathánh 
Gioan tông đồ.

13 Tiếng kèn của thiên thần thứ sáu nổi lên. Tôi 
nghe có một tiếng phát ra từ bốn sừng của bàn 
thờ  bằng  vàng  ở  trước  nhan  Thiên  Chúa.  14 
Tiếng ấy bảo thiên thần thứ sáu đang cầm kèn: 
"Hãy thả bốn vị thiên thần đang bị trói ở sông cả 
Êuphơrát." 15 Bốn thiên thần được thả ra, các vị 
sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ngày, giờ ấy 
thì giết một phần ba loài người. 16 Số các đạo 
quân là hai trăm triệu kỵ binh; tôi được nghe biết 
con số ấy. 17 Trong thị kiến, tôi thấy ngựa và 
người cỡi ngựa như thế này: chúng mặc áo giáp 
màu lửa,  màu huỳnh  ngọc  và  diêm sinh;  đầu 
ngựa như đầu sư tử,  và mõm chúng phun ra 
lửa,  khói  và  diêm  sinh.  18  Một  phần  ba  loài 
người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và 
diêm sinh từ mõm ngựa phun ra. 19 Quả thế, 
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quyền  phép  của  ngựa  thì  ở  mõm  và  ở  đuôi 
chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng 
dùng đầu ấy mà làm hại. 20 Những người còn 
lại, những người không bị các tai ương ấy giết, 
vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm 
tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các 
tượng  thần  bằng  vàng,  bạc,  đồng,  đá,  gỗ,  là 
những tượng không thấy, không nghe và không 
đi  được.  21  Họ không chịu  hối  cải  mà từ  bỏ 
những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm 
cắp của họ.

Xướng đáp Cv 17,30b.31a ; x. Ge 1,13.14
X Mọi người ở mọi nơi phải sám hối, 
* vì Thiên Chúa đã ấn định một ngày để xét xử 
thiên hạ theo công lý. Halêluia.
Đ Hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, hãy 
triệu tập toàn thể cư dân trong xứ, và kêu lên 
ĐỨC CHÚA. *

Bài đọc 2
Bí tích Thánh Thể, bảo chứng cho ơn phục sinh

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.
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Nếu  không  có  chuyện  cứu  độ  xác  phàm,  thì 
Chúa Kitô đã chẳng lấy Máu mình mà cứu chuộc 
chúng ta, và ta chẳng nâng chén tạ ơn mà dự 
phần  vào  Máu Người,  cũng như ta  chẳng  bẻ 
bánh mà dự phần vào Mình Người.  Không có 
máu nào mà không bởi mạch máu, không bởi 
xác thịt và những gì thuộc bản chất con người. 
Nhờ trở nên người phàm, Ngôi  Lời của Thiên 
Chúa đã lấy Máu mình mà cứu chuộc chúng ta, 
như lời thánh Phaolô tông đồ : Trong Thánh Tử, 
nhờ Máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu  
chuộc, được thứ tha tội lỗi. 

Vì chúng ta là chi thể của Chúa và được nuôi 
dưỡng  bằng  những  loài  thọ  tạo,  nên  chính 
Người đã ban cho chúng ta những loài thọ tạo 
ấy khi cho mặt trời mọc lên và mưa rơi xuống 
như ý Người muốn. Người tuyên bố rằng chén 
rượu này sản phẩm từ loài thọ tạo chính là Máu 
Người, nhờ đó sinh lực của ta được tăng cường. 
Người cũng xác nhận rằng bánh này sản phẩm 
từ loài thọ tạo chính là Mình Người, nhờ đó con 
người của ta được bồi bổ.

Vậy, sau khi được dọn ra và đón nhận lời Thiên 
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Chúa,  chén rượu và tấm bánh ấy  đã trở  nên 
Thánh Thể tức là Mình và Máu Đức Kitô để tăng 
cường và củng cố con người chúng ta. Tại sao 
người ta lại quả quyết rằng bản thân chúng ta 
không thể tiếp nhận được hồng ân của Thiên 
Chúa,  tức là sự sống vĩnh cửu, trong khi  con 
người  phàm chúng ta  được nuôi  dưỡng bằng 
Mình và Máu Đức Kitô và là chi thể của Người ? 
Về vấn đề này,  thánh Phaolô tông đồ đã viết 
trong thư gửi tín hữu Ephêxô :  Chúng ta là bộ 
phận trong thân thể của Người, được tạo nên do 
xương và thịt  của Người. Thánh nhân nói như 
vậy không phải về một con người thần linh hay 
vô hình nào ; vì thần linh đâu có xương có thịt.
 Trái lại thánh nhân nói về cơ thể một con người 
thực sự có xương có thịt và gân cốt. Cơ thể ấy 
được chén rượu là Máu Đức Kitô nuôi dưỡng và 
được tấm bánh là Mình Người làm tăng trưởng. 
Cành nho cắm xuống đất sẽ sinh hoa kết trái khi 
đến mùa, và hạt lúa gieo vào lòng đất sẽ mục 
nát  và gia  tăng gấp bội,  nhờ Thần Khí  Thiên 
Chúa là Đấng ngập tràn mọi sự. Sau đó, nhờ sự 
khôn  khéo  của  con  người,  những  thứ  ấy  trở 
thành của ăn của uống cho họ hưởng dùng. Rồi 
do  lời  Thiên  Chúa,  những  thứ  ấy  trở  thành 
Thánh  Thể  tức  là  Mình  và  Máu  Chúa  Kitô. 
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Tương tự như thế, sau khi được Mình và Máu 
Chúa  Kitô  nuôi  dưỡng,  thân  xác  chúng  ta  có 
nằm xuống đất và mục nát đi, thì khi đến thời 
đến buổi cũng sẽ chỗi dậy, nhờ Ngôi Lời Thiên 
Chúa ban ơn phục sinh để tôn vinh Thiên Chúa 
Cha.  Chính Thiên Chúa là  Đấng ban cho loài 
người phải chết được bất tử, cho loài hư hoại 
được bất  hoại  cách nhưng không,  bởi  vì  sức 
mạnh  của  Thiên  Chúa  được  biểu  lộ  trọn  vẹn 
trong sự yếu đuối.
 
Xướng đáp Ga 6,48-51ab 
X Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn 
manna trong hoang địa nhưng đã chết.
* Bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì 
khỏi phải chết. Halêluia. 
Đ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này sẽ được sống muôn đời.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong mùa 
Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân 
hậu vô biên mà giải thoát chúng con khỏi bóng 
đêm lầm lạc; xin cho chúng con được tận hưởng 
ơn cứu độ Chúa ban và ngày càng gắn bó với 
lời chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin...
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Kh 10,1-11
Sứ mạng của người thấy thị kiến

Vừa cay đắng, vừa ngọt ngào, Lời Chúa là của  
ăn nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc đời buồn vui  
lẫn lộn.

Lời Chúa trong Sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Sau đó,  tôi  thấy một  thiên thần dũng mãnh 
khác  từ  trời  xuống,  có  mây  bao  phủ,  có  hào 
quang trên đầu; mặt thiên thần tựa mặt trời, còn 
chân thì như những cột lửa. 2 Người cầm trong 
tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân 
phải  lên  biển,  chân trái  lên đất,  3  và kêu lớn 
tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy 
hồi sấm lên tiếng nói. 4 Bảy hồi sấm nói xong, 
tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: "Hãy 
niêm phong lại  những gì  bảy hồi  sấm đã nói, 
đừng có viết." 5 Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy 
đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời 6 mà 
thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến muôn thuở 
muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật 
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trên  trời,  đất  và  muôn  vật  dưới  đất,  biển  và 
muôn vật trong biển. Người thề: "Sẽ không trì 
hoãn nữa! 7 Nhưng trong những ngày tiếng kèn 
của thiên thần thứ bảy bắt đầu nổi lên, thì mầu 
nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như Người 
đã  loan báo cho các tôi  tớ  của Người  là  các 
ngôn sứ."

8 Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và 
bảo:  "Hãy đi  lấy  cuốn sách mở sẵn trong tay 
thiên thần đang đứng trên biển và đất."  9 Tôi 
đến gặp thiên thần và xin  người  cho tôi  cuốn 
sách nhỏ. Người bảo tôi: "Cầm lấy mà nuốt đi! 
Nó  sẽ  làm  cho  bụng  dạ  ông  phải  cay  đắng, 
nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như 
mật ong." 10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay 
thiên thần và nuốt đi.  Trong miệng tôi nó ngọt 
ngào như mật  ong,  nhưng khi  tôi  nuốt  rồi,  thì 
bụng dạ tôi  cay đắng. 11 Và có tiếng bảo tôi: 
"Một  lần  nữa,  ông  phải  tuyên  sấm  về  nhiều 
nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa."

Xướng đáp x. Kh 10,7 ; Mt 24,30
X Khi tiếng kèn bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm 
của Thiên Chúa sẽ hoàn tất.
* Như Người đã loan báo cho các ngôn sứ, tôi tớ 
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của Người. Halêluia.
Đ Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện 
trên trời ; mọi chi tộc trên mặt đất sẽ thấy Con 
Người đầy vinh hiển quyền năng ngự giá mây 
trời mà đến. *

Bài đọc 2
Thập giá Đức Kitô là ơn cứu độ của loài người 

Trích bài giảng của thánh Éphrem, phó tế.

Chúa chúng ta  đã bị  tử  thần chà đạp,  nhưng 
ngược  lại  Người  đã  đạp  lên  nó  như  đạp  lên 
đường đi. Chính Người chịu khuất phục sự chết 
và tình nguyện chịu chết để đập tan tử thần dù 
nó không muốn. Vì thế, Chúa chúng ta đã tiến ra 
vác  thập  giá,  như  tử  thần  mong  muốn.  Thế 
nhưng Người đã kêu lớn tiếng trên thập giá và 
dẫn đưa những kẻ đã chết ra khỏi địa ngục, mặc 
dù tử thần không muốn.

Nhờ Người  có  thể  xác  mà tử thần giết  được 
Người ; nhưng Người dùng thể xác làm vũ khí 
chiến  thắng  tử  thần.  Thần tính  của Người  đã 
được nhân tinh che giấu nên Người đi đến cái 
chết.  Tử thần đã giết  chết Người và chính nó 
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cũng bị giết chết. Tử thần đã giết chết sự sống 
tự nhiên, nhưng rồi bị sự sống siêu nhiên giết 
lại.

Vì  tử  thần  không  thể  diệt  được  Người  nếu 
Người không có thể xác, và âm phủ cũng không 
thể nuốt được Người nếu Người không có xác 
phàm, cho nên Người đã đến với Đức Trinh Nữ 
như để lấy xe đi vào âm phủ. Nhưng sau khi trở 
thành phàm nhân, Người đã đi vào âm phủ để 
chiếm lấy và phá tan kho tàng quý giá của nó.
Vậy, Người đã đến với bà Eva là mẹ của chúng 
sinh. Chính bà là vườn nho, nhưng tử thần đã 
dùng tay bà mà phá rào và hái quả ăn. Do đó, 
bà Eva,  mẹ của chúng sinh đã trở  thành căn 
nguyên  đem  cái  chết  đến  cho  chúng  sinh.
Nhưng một chồi  non khác đã xuất  hiện, đó là 
Đức Maria ; bà là cây nho mới đến thay thế cây 
nho cũ là bà Eva. Đức Kitô, sự sống mới, là hoa 
trái  ở trên cây nho mới  này.  Khi  tử thần bình 
thản đi kiếm ăn theo thói quen, nó không ngờ 
rằng  ở  trong  quả  phải  chết  lại  tàng  ẩn  chính 
Đấng là sự sống có sức tiêu diệt tử thần. Vậy, 
khi  tử thần nuốt lấy quả đó, thì quả đó chẳng 
những không sợ, lại cứu sự sống và cùng với sự 
sống, cứu nhiều người nữa. 
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Đức Kitô  là  người  con  tuyệt  vời  của  bác  thợ 
mộc, Người đã đưa thập giá tới miệng âm phủ 
luôn mở ra để nuốt lấy mọi sự, và Người cũng 
đưa nhân loại về nhà sự sống. Vì cây trái cấm, 
loài người dã sa xuống vực thẳm, thì nay, nhờ 
cây thập giá, họ được đưa về nhà sự sống. Mọi 
nỗi  cay đắng đã được ghép vào thập giá như 
những cành cây,  nhưng cành ngọt  ngào cũng 
được tháp vào đó để chúng ta nhận biết  Đức 
Giêsu là Đấng không có thọ tạo nào chống lại 
nổi.
 
Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, bởi vì Chúa 
đã lấy thập giá làm cây cầu bắc qua vực thẳm 
sự chết, đế các linh hồn đi qua đó mà ra khỏi cõi 
chết và bước vào cõi sống. 

Vinh  danh  Chúa,  Chúa đã  nhận  lấy  thân  xác 
người phàm phải chết và làm cho thân xác ấy 
trở  nên,  nguồn  sống  cho  mọi  kẻ  phải  chết.  
Chúa hằng sống, vì những kẻ giết Chúa đã đối 
xử với sự sống của Chúa như các nông dân : 
Họ chôn sự sống của Chúa như gieo hạt  lúa 
xuống đất sâu, từ đó hạt giống đã mọc lên và 
làm cho nhiều hạt khác cũng mọc lên với mình. 
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Vậy chúng ta hãy đến dâng lòng yêu mến của 
chúng ta làm hy lễ cao cả và phổ quát. Hãy hát 
những bài ca dạt dào nhất, hãy dâng những lời 
nguyện lên Đức Giêsu, Đấng đã dùng cây thập 
giá làm lễ tế tiến dâng Thiên Chúa để nhờ đó tất 
cả chúng ta được nên phong phú. 

Xướng đáp 1 Cr 15,55-56a.57 ; x. 2 Cr 4,13-14 
X Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? 
Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Tử thần 
có độc là vì tội lỗi ;
* tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta 
chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Halêluia.
Đ Chính Thần Khí ban đức tin cho chúng ta. Và 
chúng ta biết rằng : Đấng đã làm cho Đức Giêsu 
chỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng ta được chỗi 
dậy với Đức Giêsu. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đã được 
phúc đón nhận Tin Mừng của Ðức Kitô sống lại; 
xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu, dẫn chúng 
con  bước  vào  đời  sống  mới.  Chúng  con  cầu 
xin...
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Kh 11,1-19
Hai chứng nhân

Trở thành chứng nhân là đem cả đời  mình ra  
đánh cuộc, là chấp nhận cái chết để được sống 
muôn đời.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Ta sẽ giáng 
một tai ương nữa xuống Pharaô và Aicập. Sau 
đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn 
nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi 
hẳn các ngươi đi là đàng khác. 2 Vậy ngươi hãy 
nói  cho  dân  nghe:  Đàn ông  thì  hỏi  anh  hàng 
xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ 
bạc và đồ vàng." 3 ĐỨC CHÚA cho dân được 
cảm tình của người Aicập. Hơn nữa, trong đất 
Aicập, chính ông Môsê là một nhân vật rất quan 
trọng đối với các bề tôi của Pharaô và đối với 
dân.

4 Ông Môsê nói: "ĐỨC CHÚA phán thế này: vào 
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quãng nửa đêm, Ta sẽ rảo khắp Aicập. 5 Mọi 
con đầu lòng trong đất Aicập sẽ phải  chết,  từ 
con đầu lòng của vị Pharaô đang ngồi trên ngai 
báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi 
sau cối xay, đến mọi con đầu lòng của loài vật. 6 
Trong khắp đất Aicập, sẽ vang lên tiếng kêu la 
như chưa từng có và không bao giờ có nữa. 7 
Còn nơi mọi con cái Ítraen, sẽ không có một con 
chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật; như 
thế, các ngươi sẽ biết  rằng ĐỨC CHÚA phân 
biệt Ítraen với Aicập. 8 Bấy giờ tất cả các bề tôi 
của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và 
thưa: xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước 
cho.  Sau đó tôi  sẽ đi  ra."  Ông Môsê nổi  giận 
bừng bừng, ra khỏi cung điện Pharaô.

9 ĐỨC CHÚA phán với ông Môsê: "Pharaô sẽ 
không nghe các ngươi, là để Ta làm thêm nhiều 
phép lạ trong đất Aicập." 10 Ông Môsê và ông 
Aharon làm mọi phép lạ đó trước mặt Pharaô; 
nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng Pharaô ra chai 
đá, và vua không thả con cái Ítraen ra khỏi đất 
ấy.

Xướng đáp Kh 11,15b ; Đn 7,27c
X Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về 
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Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người ;
* Người sẽ hiển trị đến muôn đời muôn thuở. 
Halêluia.
Đ Vương quyền của Người là vương quyền vĩnh 
cửu, và mọi vua chúa sẽ phụng sự và vâng phục 
Người. *

Bài đọc 2
Đức Kitô đã ban Mình Người để mọi người được 
sống 

Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Chúa Giêsu nói : Tôi chết cho hết mọi người, để 
mọi người nhờ tôi mà được sống, và tôi đã dùng 
thân xác tôi để cứu chuộc thân xác mọi người. 
Quả thật, tử thần sẽ phải chết trong cái chết của 
tôi ; và cùng với tôi, bản tính nhân loại đã sa ngã 
sẽ được chỗi dậy.

Vì thế, tôi đã nên giống như anh em, tức là trở 
thành một  người  thuộc dòng dõi  Ápraham, để 
nên giống anh em về mọi sự.

Hiểu đúng như thế, thánh Phaolô nói : Vì con cái  
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thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu  
đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ 
cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh  
chúa  gây  ra  sự  chết,  tức  là  ma  quỷ.
Thật vậy,  tên lãnh chúa gây ra sự chết,  cũng 
như chính tử thần không thể bị  tiêu diệt  bằng 
một cách nào khác, ngoài việc Đức Kitô tự hiến 
mình cho chúng ta, một mình làm giá chuộc mọi 
người,  vì  Người  siêu  việt  trên  mọi  người.  
Chính vì thế, Chúa đã dùng lời thánh vịnh để nói 
rằng  Người  hiến  mình  làm  của  lễ  tinh  tuyền 
dâng lên Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta : 
Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng  
đã tạo cho con một thân thể ; lễ toàn thiêu và lễ  
xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa : Này đây  
con đến.

Người đã chịu đóng đinh vào thập giá thay cho 
mọi người và vì  mọi  người,  để nhờ một mình 
Người chịu chết vì mọi người, tất cả chúng ta 
được  sống  trong  Người,  bởi  vì  sự  sống  đó 
không thể bị sự chết khuất phục hay bị hư hoại 
theo luật tự nhiên. Còn việc Đức Kitô đã hiến 
dâng mạng sống mình cho thế gian được sống, 
thì chúng ta hãy dựa vào chính lời Người đã nói 
mà nhận biết :  Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ  
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các môn đệ và Con xin thánh hiến chính mình  
Con cho họ.

Người nói  Con xin thánh hiến có nghĩa là Con 
tận hiến và tiến dâng mình làm của lễ tinh tuyền, 
thơm tho ngào ngạt.  Quả thế,  cái  được thánh 
hiến hay gọi là thánh theo Lề Luật là cái được 
tiến dâng trên bàn thờ.  Vậy Đức Kitô  đã trao 
tặng thân xác mình để mọi người được sống, và 
ngược lại, Người dâng thân xác đó làm cho sự 
sống thâm nhập vào chúng ta.  Người  đã làm 
việc đó như thế nào, tôi xin cố gắng trình bày.  
Sau  khi  Ngôi  Lời  Thiên  Chúa,  Đấng  ban  sự 
sống, đến cư ngụ trong xác phàm, Người đã tái 
tạo làm cho xác phàm ấy được nên tốt lành như 
Người, tức là được sống. Ngôi Lời đã kết hợp 
vời xác phàm cách tuyệt diệu nên đã làm cho 
xác  phàm  ấy  được  sống,  như  Người  vốn  là 
Đấng hằng sống.

Vì thế, Mình Thánh Đức Kitô hằng thông ban 
sức sống cho những người lãnh nhận. Mình 
Thánh xua đuôi tử thần ra khỏi những người lệ 
thuộc cái chết ; Mình Thánh loại trừ sự hư hoại, 
vì Mình Thánh có sức phá tan sự hư hoại.
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Xướng đáp Ga 10,14.15b.10b
X Tôi là người mục tử nhân lành, tôi biết chiên 
của tôi.
* Và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. 
Halêluia.
Đ Tôi đến cho đoàn chiên được sống, và sống 
dồi dào. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho những ai tin vào Chúa 
được tái sinh nhờ nước thánh tẩy để nên một 
với Ðức Kitô; xin Chúa thương phù trì giúp họ 
luôn chiến thắng tội  lỗi  và trung thành đáp lại 
tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin...
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Kh 12,1-18
Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà

Người Phụ Nữ sau đây khiến ta nhớ lại người  
phụ nữ bị cám dỗ của sách Sáng Thế Bà tượng  
trưng cho Xion,  dân Thiên Chúa,  dân sinh hạ  
Đấng Thiên Sai và các tín hữu. Hoang địa là nơi  
Bà ẩn náu,  nhắc lại  cuộc hành trình  của dân 
Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người 
Phụ  Nữ,  mình  khoác  mặt  trời,  chân  đạp  mặt 
trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 
Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì 
sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên 
trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy 
đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương 
miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi 
sao  trên  trời  mà  quăng  xuống  đất.  Rồi  Con 
Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ 
Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt 
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ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, 
một  người  con  trai,  người  con  này  sẽ  dùng 
trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được 
đưa  ngay  lên  Thiên  Chúa,  lên  tận  ngai  của 
Người.  6  Còn  người  Phụ  Nữ thì  trốn  vào  sa 
mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một 
chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng 
một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

7  Bấy  giờ,  có  giao  chiến  trên  trời:  thiên  thần 
Micaen và các thiên thần của người giao chiến 
với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên 
thần của nó cũng giao chiến. 8 Nhưng nó không 
đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ 
trên trời nữa. 9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là 
Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay 
Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó 
bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng 
bị tống xuống với nó. 10 Và tôi nghe có tiếng hô 
to trên trời:

"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu 
độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Kitô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
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vì kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.
11 Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
12 Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên 
đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với 
các ngươi,
nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít 
thời gian."

13 Khi Con Mãng Xà thấy mình đã bị tống xuống 
đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con 
trai. 14 Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để 
bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà 
được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, 
ở  xa  Con Rắn.  15  Từ miệng,  Con Rắn phun 
nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để 
cuốn bà đi. 16 Nhưng đất cứu giúp bà: đất há 
miệng  ra  uống  cạn  dòng  sông  từ  miệng  Con 
Mãng Xà phun ra. 17 Con Mãng Xà nổi giận với 
người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người 
còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân 
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theo  các  điều  răn  của  Thiên  Chúa và  giữ  lời 
chứng của Đức Giêsu. 18 Rồi nó đứng trên bãi 
cát ngoài biển.

Xướng đáp Kh 12,11.12a ; 2 Mcb 7,36a
X Họ đã thắng nhờ máu Con Chiên và nhờ lời 
họ làm chứng về Đức Kitô : họ coi thường tính 
mạng, sẵn sàng chịu chết.
* Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, 
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Halêluia.
Đ Sau khi chịu cực hình trong giây lát vì trung 
thành với Giao Ước của Thiên Chúa, thì giờ đây 
các tín hữu Chúa đang hưởng sự sống đời đời. *

Bài đọc 2
Đức Kitô Mục Tử nhân lành

Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô Cả, giáo 
hoàng, về Tin Mừng.

Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết  nghĩa là 
tôi yêu mến  chiên của tôi, vì chiên của tôi biết  
tôi. Chúa Giêsu như muốn nói rõ rằng : Ai yêu 
mến tôi thì vâng lời tôi, vì ai không yêu mến sự 
thật, kẻ đó chưa biết gì về sự thật.
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Anh em thân mến, anh em đã nghe đọc về mối 
nguy luôn đe doạ chúng tôi là các mục tử, anh 
em cũng hãy dựa vào những lời của Chúa mà 
đánh giá mối  nguy đang đe doạ anh em. Hãy 
xem mình có phải là con chiên của Chúa không, 
có biết  Chúa không, có biết  ánh sáng chân lý 
không. Tôi nói "biết" không có nghĩa là "biết" nhờ 
đức tin, nhưng là "biết" nhờ đức mến. Tôi nói 
"biết" không có nghĩa là "biết" được diễn tả qua 
thái độ tin, nhưng là "biết" được diễn tả qua việc 
làm. Quả thật, chính thánh Gioan tác giả bài Tin 
Mừng đã nói về điều này và làm chứng ở nơi 
khác :  Ai nói minh biết  Thiên Chúa mà không 
tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói  
dối.

Vì thế, trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu 
liền nói thêm : Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết  
Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống minh cho  
đoàn chiên. Dường như Người muốn nói rõ rằng 
: Điều minh chứng tôi biết Chúa Cha và được 
Chúa Cha biết, ấy là tôi hy sinh mạng sống mình 
cho đoàn chiên, nghĩa là nhờ tình thương khiến 
tôi chịu chết cho đoàn chiên, tôi tỏ cho thấy là tôi 
yêu mến Chúa Cha tới mức nào.
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Người còn nói về các con chiên : Chiên tôi nghe 
tiếng tôi, tôi biết chúng, chúng đi theo tôi, và tôi  
ban cho chúng sự sống đời đời.  Ở đoạn trên, 
Người nói về các con chiên : Tôi là cửa, ai qua 
tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào  
và gặp được đồng cỏ.  Người ấy vào là để có 
đức tin ; người ấy ra nghĩa là chuyển từ tin sang 
trực kiến, từ lòng tin đến việc chiêm ngưỡng, và 
người ấy sẽ tìm thấy lương thực nơi  bàn tiệc 
muôn đời.
 
Con chiên của Chúa tìm thấy lương thực, vì ai 
chân thành đi theo Chúa thì được nuôi dưỡng 
nơi đồng cỏ xanh tươi muôn đời. Đồng cỏ của 
đoàn chiên  đây  là  gì  nếu không phải  là  cảnh 
thiên đàng luôn xanh ngắt, khiến tâm hồn ngập 
tràn  niềm vui  ?  Quả thế,  đồng cỏ  của những 
người  được  chọn  là  chính  thánh  nhan  Thiên 
Chúa  luôn  hiện  diện.  Khi  con  người  không 
ngừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan, lòng trí  họ 
được thoả thuê mãi mãi nhờ lương thực ban sự 
sống. 

Anh em thân mến, vậy ta hãy tìm kiếm đồng cỏ 
này, nơi đây ta sẽ được hân hoan mừng lễ cùng 
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với bao công dân Nước Trời. Ước gì chính cuộc 
lễ  của  những  kẻ  mừng  vui  thu  hút  chúng  ta. 
Thưa anh em, ta hãy sưởi ấm tâm hồn, hãy làm 
cho đức tin thêm nồng nhiệt với điều đã tin và 
làm  cho  lòng  ta  bừng  cháy  niềm  khao  khát 
những kho tàng trên trời. Như vậy, yêu mến đã 
là tiến tới điều mình mến yêu. 

Ước gì không một nghịch cảnh nào làm mất đi 
niềm vui tâm hồn chúng ta đang hân hoan mừng 
lễ, bởi vì nếu ai mong muốn đi tới nơi đã định, 
thì không một khó khăn nào trên đường có thể 
làm cho họ đổi ý. Ước gì không một cảnh phồn 
vinh nào lôi cuốn và mê hoặc chúng ta ; bởi vì ai 
đi đường mà lại mải mê nhìn ngắm những đồng 
cỏ xanh tươi hấp dẫn, rồi quên tiến tới nơi đã 
nhắm, kẻ ấy thật là ngu dại.

Xướng đáp x. Ga 10,14.15 ; 1 Cr 5,7b
X Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại.
* Người đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. 
Halêluia.
Đ Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ 
Vượt Qua của chúng ta. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
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(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
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Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
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Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, 
Vị  Mục  Tử  oai  hùng  của  chúng  con,  đã  khải 
hoàn tiến vào thiên quốc ; xin cho chúng con là 
đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người 
vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là 
Thiên Chúa hằng sống và hiển trị  cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 
muôn đời.
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THỨ HAI

Bài đọc 1 Kh 13,118
Hai con thú

Sau đây Con Thú thứ nhất tiêu biểu cho quyền  
bính  của  đế  quốc  Rôma.  Con  thứ  hai  mệnh  
danh là ngôn sứ giả, phục vụ cho con thứ nhất.  
Hình như con thứ hai tiêu biểu cho những người  
cổ võ việc thờ phượng hoàng đế.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh 
Gioan tông đồ.

1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi 
lên;  nó có mười  sừng và bảy đầu;  trên  mười 
sừng đều có vương miện, và trên các đầu có 
danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. 2 Con Thú 
tôi  trông thấy thì  giống như con báo,  chân nó 
như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng 
Xà  ban  cho  nó  quyền  năng  và  ngai  báu  của 
mình cũng như một quyền hành lớn lao. 3 Một 
trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, 
nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. 
Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con 
Thú. 4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban 
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quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy 
Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú 
và ai có thể giao chiến với Con Thú? " 5 Nó đã 
được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang 
và phạm thượng, và được ban cho quyền hành 
động trong vòng bốn mươi hai tháng. 6 Nó mở 
miệng  nói  phạm  đến  Thiên  Chúa,  đến  danh 
Người,  đến  lều  thánh  của  Người,  và  những 
đấng ở trên trời. 7 Nó được phép giao chiến với 
dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền 
trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi 
dân. 8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy 
nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa 
không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của 
Con Chiên đã bị giết. 9 Ai có tai thì hãy nghe. 10 
Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì 
sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải 
có lòng kiên nhẫn và đức tin.

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó 
có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng 
như một Con Mãng Xà. 12 Nó thi  hành tất cả 
quyền bính của Con Thú thứ nhất,  trước mặt 
Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những 
người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ 
nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. 13 
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Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả 
lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người 
ta. 14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm 
trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người 
sống trên mặt đất,  bảo họ tạc tượng thờ Con 
Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi 
sinh. 15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng 
Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được 
và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. 16 
Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu 
nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay 
hữu hoặc trên trán. 17 Không ai có thể mua bán, 
nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con 
Thú  hoặc  con  số  tương  đương  với  tên  nó.
18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có 
trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì 
đó là số của tên một người, và số của tên người 
ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. 

Xướng đáp Kh 3,5 ; Mt 10,22b
X Ai thắng sẽ được mặc áo trắng, Ta sẽ không 
xoá tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh.
* Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và 
trước mặt các thiên thần của Người. Ha–!êluia.
Đ Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ dược cứu 
thoát. *
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Bài đọc 2
Thần Khí ban sự sống

Trích  Sách  Chúa  Thánh  Thần  của  thánh 
Baxiliô Cả, giám mục.

Chúa là Đấng ban cho ta sự sống, Người thiết 
lập  cho chúng  ta  một  giao  ước,  đó  là  bí  tích 
thánh tẩy, hình ảnh tượng trưng cho cái chết và 
sự sống : nước là hình ảnh của cõi chết, Thần 
Khí là bảo chứng mang sự sống. Như vậy, ta 
thấy rõ điều ta tìm hiểu : Tại Sao nước và Thần 
Khí lại liên kết với nhau ? Thưa vì bí tích thánh 
tẩy nhắm hai mục tiêu ; một là loại bỏ con người 
làm nô lệ tội lỗi, để sau này nó khỏi sinh hoa trái 
đưa tới  cái  chết,  hai  là sống bởi  Thần Khí và 
sinh  hoa  trái  là  được  trở  nên  thánh  thiện.  
Khi tiếp nhận thân xác, nước là hình ảnh của cõi 
chết,  chẳng khác nào một  nấm mồ.  Thần Khí 
thông ban sinh lực đổi mới linh hồn chúng ta, 
đưa linh hồn từ tình trạng chết do tội lỗi sang sự 
sống mới. Đó là sinh lại bởi nước và Thần Khí. 
Sự chết được thể hiện trong nước, còn sự sống 
của ta thì do Thần Khí ban.
 
Mầu nhiệm lớn lao của bí tích thánh tẩy được cử 
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hành bằng ba lần dìm xuống nước kèm theo ba 
lần kêu cầu Thánh Danh, để diễn tả cái chết và 
để thông ban sự hiểu biết  Thiên Chúa là ánh 
sáng  chiếu  soi  linh  hồn  những  người  được 
thanh tẩy.
 
Bởi vậy, nếu có ân sủng nào trong nước, thì đó 
không phải là do bản chất của nước, nhưng do 
sự hiện diện của Thần Khí. Quả thật, phép rửa 
không tấy sạch chúng ta khỏi vết nhơ thể xác, 
nhưng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một 
lương tâm trong trắng. Vì thế, để giúp chúng ta 
sống cuộc đời bắt nguồn từ ơn phục sinh, Chúa 
đề  ra  cả  một  lối  sống  theo  Tin  Mừng.  Người 
truyền cho chúng ta không được giận dữ, phải 
kiên tâm chịu đựng khốn khó, từ bỏ lòng ham 
muốn khoái lạc, và giải thoát mình khỏi thói đam 
mê tiền bạc. Như thế, ngay từ đời này chúng ta 
quyết tâm sống những gì tất nhiên sẽ có trong 
thế giới mai sau. 

Nhờ Chúa Thánh Thần, ta được đưa về vườn 
địa đàng, được dẫn vào Nước Trời và được trở 
lại  làm  nghĩa  tử.  Nhờ  Chúa  Thánh  Thần,  ta 
được dạn dĩ gọi Thiên Chúa là Cha, được thông 
phần ân sủng của Đức Kitô, được gọi là con cái 
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ánh sáng,  được  chung phần  vinh  quang  vĩnh 
cửu, tóm lại, được hưởng tràn trề mọi phúc lành 
thời hiện tại cũng như thời tương lai, được ngắm 
nhìn như trong một bức gương, như thể đã có 
rồi,  những ân phúc Chúa ban,  mà ta  phải  tin 
tưởng  đợi  chờ  rồi  đây  sẽ  được  hưởng.  
Của bảo chứng mà đã lớn lao như thế, thì ân 
sủng đầy đủ sẽ trọng đại biết chừng nào ! Hoa 
quả đầu mùa mà đã dồi dào như vậy, thì khi mọi 
sự đã hoàn tất, mùa gặt sẽ phong phú biết bao ! 

Xướng đáp
 
X Từ giếng nước thanh tẩy đi lên là chúng ta đã 
chết đối với tội, đã từ bỏ những gì xác thịt ham 
muốn. 
* Thánh Thần dưới hình bồ câu từ trời ngự 
xuống, bay đến con tàu Giáo Hội, ban tặng bình 
an của Thiên Chúa. Halêluia. 
Đ Hạnh phúc biết bao, vì nhờ nước thánh tẩy 
mà ta được giải thoát và được hưởng sự sống 
muôn đời. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa 
đã nâng loài người sa ngã lên; xin rộng ban cho 
các  tín  hữu  Chúa  niềm  vui  thánh  thiện  này: 
Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội 
lỗi; thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường 
sinh. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 Kh 14.1-13
Con Chiên đã chiến thắng

Cả một đoàn dân đông đảo được giải thoát khỏi  
tội lỗi và sự chết, trong khi những người đã tra  
tay  bách hại  họ  xưa kia,  nay phải  chịu  muôn  
ngàn đau khổ !

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xion; 
cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn 
ngàn người, mang danh của Con Chiên và của 
Cha Con Chiên ghi trên trán. 2 Và tôi nghe thấy 
tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm 
lớn.  Tiếng  tôi  nghe  thấy  tựa  hồ  tiếng  những 
nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. 3 Họ hát một bài 
ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con 
Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được 
bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn 
người ấy, là những người đã được chuộc về từ 
mặt đất. 4 Những người ấy đã không ra ô uế bởi 
phụ nữ,  vì  họ còn tân.  Con Chiên đi  đâu,  họ 
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cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa 
loài  người,  làm  của  đầu  mùa  dâng  lên  Thiên 
Chúa và Con Chiên. 5 Chẳng ai thấy miệng họ 
nói  dối:  không  ai  chê  trách  họ  được.
6 Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh 
vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan 
báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, 
mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước. 7 Người 
lớn tiếng hô: "Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn 
vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy 
thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và 
mọi nguồn nước." 8 Một thiên thần khác, vị thứ 
hai,  theo sau và nói:  "Sụp đổ rồi,  sụp đổ rồi, 
thành  Babylon  vĩ  đại,  thành  đã  từng  cho  mọi 
nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn 
của nó." 9 Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo 
sau hai vị kia và lớn tiếng nói: "Ai thờ lạy Con 
Thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó 
trên trán hoặc trên tay, 10 thì người ấy sẽ phải 
uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, 
rượu  nguyên  chất  rót  vào  chén  thịnh  nộ  của 
Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm 
sinh  trước mặt  các  thánh  thiên  thần và trước 
mặt Con Chiên. 11 Khói từ chốn khổ hình của 
chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ 
lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận dấu thích 
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tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ ngơi." 12 
Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ 
các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm 
tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. 
13  Và  tôi  nghe  có  tiếng  từ  trời  phán  rằng: 
"Ngươi  hãy  viết:  Ngay  từ  bây  giờ,  phúc  thay 
những người đã chết, mà được chết trong Chúa! 
" Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, 
không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ 
làm vẫn theo họ."

Xướng đáp x. Kh 14,7.6
X Tôi đã nghe tiếng vô số thiên thần từ trời hô 
lên rằng :
* Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, 
hãy thờ lạy Đấng tạo thành trời đất, biển khơi và 
mọi nguồn nước. Halêluia.
Đ Tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh 
vòm trời cũng lớn tiếng hô lên : *

Bài đọc 2
Bạn hãy trở thành tế phẩm và tư tế cho Thiên 
Chúa
Trích bài giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn, 
giám mục.
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Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi nài xin  
anh em.  Thánh Phaolô xin chúng ta,  nói  đúng 
hơn là qua thánh Phaolô, Thiên Chúa xin chúng 
ta, vì Người muốn chúng ta yêu mến hơn là kính 
sợ  Người  ;  Thiên  Chúa  xin  vì  Người  không 
muốn làm Chúa Tể cho bằng làm Cha ; Thiên 
Chúa lấy  lòng thương xót  mà xin,  chứ không 
khắt khe đòi hỏi.

Bạn hãy nghe lời Chúa Kitô xin : Hãy nhìn xem, 
hãy nhận thấy nơi  Ta chính thân xác của các 
con, chi thể của các con, ruột gan, xương cốt, 
máu huyết của các con. Nếu các con sợ điều gì 
thuộc về Thiên Chúa, tại sao các con không yêu 
mến cái gì thuộc về các con ? Nếu các con trốn 
tránh một Chúa Tể, tại sao các con không chạy 
đến với  người  Cha đã sinh thành các con ?  
Nhưng có lẽ các con xấu hổ vì đã gây cho Ta 
cuộc thương khó thảm khốc. Các con đừng sợ. 
Thập giá không phải là mũi đòng đâm Ta chết, 
nhưng  là  đâm  chết  tử  thần.  Những  đinh  kia 
không  làm Ta  đau  đớn,  nhưng  khiến  Ta  yêu 
mến các con thắm thiết hơn. Các thương tích kia 
không làm Ta thốt ra lời than vãn, nhưng lại đưa 
các con vào sâu hơn trong lòng Ta. Thân Ta bị 
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kéo căng ra để mở rộng vòng tay ôm lấy các con 
vào lòng, chứ không phải để tăng thêm đau đớn. 
Đối với Ta, máu đả đổ ra không phải là chuyện 
mất mát, nhưng là giá chuộc các con. 

Vậy hãy đến, hãy trở về với Ta và cảm nghiệm 
xem thế nào là tấm lòng người Cha. Các con sẽ 
thấy Ta lấy thiện báo ác, lấy tình thương đáp lại 
xúc phạm, lấy lòng từ ái bao la đáp lại thương 
tích  ê  chề.  Nhưng  thôi,  thưa  anh  em,  ta  hãy 
nghe xem thánh Phaolô xin điều gì, thánh nhân 
nói : Tôi nài xin anh em hãy hiến dâng thân mình  
anh em. Xin như thế, thánh Tông Đồ dẫn đưa 
mọi người tới giá trị cao quý nhất của chức tư tế. 
Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ  
sống động. 

Ôi, cao trọng thay chức tư tế của người Kitô hữu 
! Chính con người vừa là tế phẩm vừa là tư tế 
cho mình ; họ không cần tìm của lễ nào khác 
ngoài chính mình để hiến tế cho Thiên Chúa ; họ 
mang theo mình và trong .mình của lễ để hiến 
dâng lên Thiên Chúa cho mình ; tế phẩm vẫn 
còn đó, vị tư tế cũng còn đó, bởi vì tế phẩm bị 
sát tế mà vẫn sống, vị tư tế dâng hy lễ mà không 
sát tế lễ vật.
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Lễ tế lạ lùng thay ! Dâng thân xác mà không có 
thân xác, dâng máu mà không có máu. Thánh 
Tông Đồ nói :  Vì Thiên Chúa thương xót chúng 
ta, tôi nài xin anh em hãy hiến dõng thân mình  
làm của lễ sống động. 

Thưa anh em, hy lễ này của Đức Kitô bắt nguồn 
từ thể thức Người đã đề ra, khi Người hiến tế 
chính mình cho thế gian được sống ; và thực sự 
Người đã làm cho thân mình thành của lễ sống 
động, vì dù đã bị giết, Người vẫn sống. Vậy, nơi 
một lễ vật như thế, cái chết đã thành giá chuộc, 
tế phẩm vẫn tồn tại,  vẫn sống, còn tử thần bị 
luận phạt. Vì thế, các vị tử đạo sinh ra ngay khi 
chết, bắt đầu sống khi chấm dứt cuộc đời, được 
sống vì bị giết ; các ngài chói sáng trên trời cao 
đang khi ở trần gian người ta tưởng rằng các 
ngài đã bị dập tắt.

Thánh Tông Đồ nói  :  Thưa anh em,  vì  Thiên 
Chúa thương xót chúng ta, tôi nài  xin anh em 
hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động  
và thánh thiện. Đó là điều mà vua Đavít đã ca 
hát :  Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế nhưng  
đã tạo cho con một thân thể. 
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Hỡi con người, bạn hãy trở thành tế phẩm và tư 
tế  cho  Thiên  Chúa,  đừng bỏ  mất  ân  huệ  mà 
Người đã lấy uy quyền tặng ban cho bạn. Hãy 
mang lễ phục là sự thánh thiện, thắt đai lưng là 
đức thanh khiết, đội khăn che đầu là chính Đức 
Kitô. Hãy mang huy hiệu thập giá trên trán để 
thập giá luôn gìn giữ bạn ; hãy lấy sự hiểu biết 
sâu nhiệm về Thiên Chúa làm khăn che ngực ; 
hãy dâng lời cầu nguyện như hương trầm nghi 
ngút ; hãy nắm lấy thanh gươm là Thần Khí, và 
lấy chính tâm hồn bạn làm bàn thờ. Như thế, 
bạn cứ vững tâm đem chính thân mình làm tế 
phẩm dâng Thiên Chúa. 

Thiên  Chúa  muốn  lòng  tin  chứ không đòi  cái 
chết, Người thích lời cầu nguyện chứ không ưa 
máu,  Người  vui  thoả  vì  lòng  chân  thành  chứ 
không vì việc sát tế.

Xướng đáp Kh 5,9bcd.10a
X Lạy Chúa, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn 
sách trời, và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị 
giết
* và đã lấy máu đào chuộc chúng con về cho 
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Thiên Chúa. Halêluia.
Đ Ngài cũng làm cho chúng con thành một 
vương quốc, thành những tư tế. *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con 
đang họp mừng mầu nhiệm Ðức Kitô phục sinh; 
xin cho chúng con biết hưởng trọn niềm vui vì 
được Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.



MỤC LỤC

THỨ TƯ

Bài đọc 1 Kh 14,14  15,4
Mùa gặt cánh chung

Tác giả mượn hình ảnh mùa gặt lúa, mùa hái  
nho đế nói đến ngày xét xứ lớn lao sẽ chấm dứt  
lịch  sư loài  người.  Những ai  được cứu độ sẽ  
được vào Nước Thiên Chúa, miệng vang lời ca  
tụng những kỳ công của Người.

Lời Chúa trong sách Khải huyền cúa thánh 
Gioan tông đồ.

14 Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng 
ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu 
đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 
Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng 
thưa với Đấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của 
Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên 
đất đã chín rồi! " 16 Đấng ngự trên mây quăng 
liềm  của  mình  xuống  đất  và  đất  bị  gặt.
17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên 
trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. 18 Một thiên 
thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên 
lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: "Xin tra 
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liềm sắc  bén  của  ngài  mà  hái  các  chùm nho 
trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất 
đã chín rồi! " 19 Thiên thần kia quăng liềm của 
mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới 
đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi 
đình của Thiên Chúa. 20 Người ta đạp nho trong 
bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập 
đến hàm thiếc ngựa và lan đến một ngàn sáu 
trăm dặm.

1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm 
lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai 
ương, đó là những tai  ương cuối  cùng, vì  với 
những  tai  ương  này,  cơn  lôi  đình  của  Thiên 
Chúa đã hoàn tất. 2 Tôi thấy có cái gì như biển 
trong vắt  pha ánh lửa,  và những người  thắng 
Con Thú, thắng tượng của nó và con số tương 
đương với  tên nó;  tôi  thấy  họ đứng trên  biển 
trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên 
Chúa 3 và hát bài ca của ông Môsê, tôi tớ Thiên 
Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:

"Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!



MỤC LỤC

4 Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn 
Nhan,
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài."

Xướng đáp Kh 15,3 ; Xh 15,11
X Những người chiến thắng hát bài ca của Con 
Chiên, họ hát rằng : Lạy Chúa là Thiên Chúa 
toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu !
* Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài 
quả chân thật công minh. Halêluia.
Đ Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy 
Chúa ? Ai sánh được như Ngài, Đấng rạng ngời 
thánh thiện, làm nên việc diệu kỳ ? * 

Bài đọc 2 
Người Kitô hữu được hiệp nhất với Thiên Chúa 
và với Đức Kitô. nhờ mầu nhiệm Nhập Thể và 
nhờ bí tích Mình Máu Thánh Chúa 

Trích  khảo  luận  Chúa  Ba  Ngôi  của  thánh 
Hilariô, giám mục. 
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Nếu thực sự Ngôi Lời đã trở nên người phàm thì 
khi  dự  bữa  tiệc  của  Chúa,  thực  sự  chúng  ta 
cũng  lãnh  nhận  Ngôi  Lời  nhập  thể.  Làm  sao 
chúng ta lại không nghĩ rằng Người ở lại trong ta 
theo bản thể ? Quả vậy, khi sinh làm người, Đức 
Kitô đã mãi mãi đảm nhận bản tính phàm nhân 
của chúng ta, và trong bí tích Thánh Thể Người 
ban, Người đã kết hợp bản tính phàm nhân của 
Người với bản tính Thiên Chúa. 

Như thế, tất cả chúng ta là một, vì Chúa Cha ở 
trong Đức Kitô và Đức Kitô ở trong chúng ta. 
Vậy nhờ xác phàm, Đức Kitô ở trong chúng ta, 
và chúng ta ở trong Người ; và cùng với Người, 
chính chúng ta đây cũng ở trong Thiên Chúa.  
Đức Kitô đã quả quyết  rằng chúng ta ở trong 
Người nhờ hiệp thông với bí tích Mình và Máu 
Thánh, Người nói : Chẳng bao lâu nữa, thế gian 
sẽ không còn thấy Thầy ; phần anh em, anh em 
sẽ được thấy  Thầy,  vì  Thầy sống và  anh em 
cũng sẽ được sống, vì Thầy ở trong Cha Thầy,  
anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 
Nếu Người  chỉ  muốn ta hiểu về sự hiệp nhất 
theo ý chí, thì tại sao Người lại trình bày sự hiệp 
nhất  ấy  phải  được  hoàn  thành  theo  một  tiến 
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trình và một trật tự ? Đó là vì chính Đức Kitô ở 
trong Chúa Cha theo bản tính Thiên Chúa, và 
chúng ta ở trong Đức Kitô theo bản tính nhân 
loại  Người đã lãnh nhận ;  do đó, chúng ta tin 
rằng  Đức  Kitô  ở  trong  chúng  ta  nhờ  bí  tích 
Thánh Thể. Nhờ vậy, chúng ta biết được sự hiệp 
nhất trọn hảo do Đấng Trung Gian thực hiện : 
Khi chúng ta ở trong Đức Kitô, thì Người vẫn ở 
trong Chúa Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha 
thì Người cũng ở trong chúng ta nữa. Như thế, 
chúng ta ngày càng tiến triển trong sự hiệp nhất 
với  Chúa Cha,  bởi  vì  Chúa Con  vẫn  ở  trong 
Chúa Cha theo bản thể do được sinh ra từ thuở 
đời đời, và chính chúng ta cũng ở trong Đức Kitô 
theo bản thể, đang khi Người ở trong chúng ta 
theo bản thể.
 
Chính Đức Kitô đã quả quyết về sự hiệp nhất 
theo bản thể nơi chúng ta như sau : Ai ăn thịt và 
uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong 
người ấy. Quả thế, không ai ở trong Đức Kitô, 
nếu chính Người không ở trong kẻ ấy trước : chỉ 
người nào nhận lấy Mình Thánh Chúa mới có 
nơi  mình  thân  xác  Người  đã  đảm  nhận.  
Trong một câu khác, Người cũng dạy về mầu 
nhiệm hiệp nhất hoàn hảo ấy : Như Chúa Cha là 
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Đấng  hằng  sống  đã  sai  tôi,  và  tôi  sống  nhờ 
Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi 
mà được sống như vậy. Vậy, Đức Kitô sống nhờ 
Chúa Cha ; còn chúng ta sống nhờ thân mình 
Người, cũng như chính Người sống nhờ Chúa 
Cha.
 
Toàn bộ những đối chiếu trên giúp chúng ta hiểu 
được  mầu  nhiệm  hiệp  nhất.  Nhờ  các  thí  dụ, 
chúng ta nắm được ý nghĩa của những gì đang 
diễn ra. Vậy, chúng ta sống được là nhờ có Đức 
Kitô dùng thân mình Người mà ở lại trong chúng 
là những con người mang xác phàm ; chúng ta 
sẽ sống nhờ Người, cũng như Người sống nhờ 
Chúa Cha.
 
Xướng đáp Ga 6,56-57 
X Ai ăn thịt và uống máu tôi 
* người ấy ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người 
ấy. Halêluia. 
Đ Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 
và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, 
cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. *
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Lời nguyện

Lạy Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh 
dự của kẻ thấp hèn,  là  hạnh phúc của người 
công chính, này chúng con đang khao khát trông 
chờ  những  hồng  ân  Chúa  hứa,  xin  nghe  lời 
chúng con tha thiết nài van mà ban cho được 
thoả lòng ước nguyện. Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Kh 15,5 16,21
Bảy chén tai ương

Các tai ương được gợi lên sau đây nhắc lại các  
tai ương bên Aicập.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

15 5 Sau đó tôi  thấy Đền Thờ là  Lều Chứng 
Ước mở ra ở trên trời. 6 Bảy thiên thần mang 
bảy tai ương từ Đền Thờ đi ra, mình mặc áo vải 
gai tinh khiết sáng chói, ngang ngực có thắt đai 
bằng vàng. 7 Một trong bốn Con Vật đưa cho 
bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy cơn lôi đình 
của  Thiên  Chúa,  Đấng  hằng  sống  đến  muôn 
thuở  muôn  đời.  8  Đền  Thờ  đầy  khói  từ  vinh 
quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người 
toả ra. Không ai có thể vào trong Đền Thờ, bao 
lâu bảy tai  ương do bảy thiên thần mang đến 
chưa hoàn tất.

16 1 Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ 
bảo bảy thiên thần: "Hãy đi trút bảy chén lôi đình 
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của Thiên Chúa xuống mặt đất." 2 Vị thứ nhất đi 
trút chén của mình xuống mặt đất. Những người 
mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng 
nó  liền  bị  một  ung  nhọt  ác  tính  và  đau  đớn.
3 Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển 
liền hoá ra  máu như máu người  chết,  và mọi 
sinh vật dưới biển đều chết.

4 Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi 
và các nguồn nước. Nước liền hoá ra máu. 5 Tôi 
nghe thiên thần có quyền trên nước nói:  "Lạy 
Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có, Ngài thật 
công minh vì đã xét xử như vậy. 6 Chúng đã đổ 
máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho 
chúng uống máu: thật là đích đáng! " 7 Tôi lại 
nghe  bàn  thờ  nói:  "Vâng,  lạy  Chúa  là  Thiên 
Chúa Toàn Năng,  những lời  Ngài  phán  quyết 
đều chân thật công minh! "

8 Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. 
Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt 
người ta.  9 Người ta bị  khí nóng dữ dội thiêu 
đốt, họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, Đấng có 
quyền trên  các tai  ương đó,  nhưng họ không 
chịu hối cải mà tôn vinh Người.
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10 Vị thứ năm trút  chén của mình xuống ngai 
Con Thú. Vương quốc của nó liền ra tối  tăm; 
người ta cắn lưỡi vì đau đớn; 11 họ nói phạm 
đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị 
ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ 
các việc mình làm.

12 Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả 
Êuphơrát.  Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn 
đường cho các vua từ phương Đông tới. 13 Bấy 
giờ từ miệng Con Mãng Xà, từ miệng Con Thú 
và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế 
nhảy ra như những con ếch. 14 Chúng quả là 
những thần khí của ma quỷ, chúng làm những 
dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên 
hạ,  nhằm tập  hợp  họ  lại  để  giao  chiến  trong 
Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng.  15 
"Đây, Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh 
thức  và  giữ  áo  mình,  kẻo  phải  đi  đứng  trần 
truồng và bị  người ta nhìn thấy sự loã lồ của 
mình! "  16 Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng 
Hípri gọi là Hácmơghítđô.

17 Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không 
khí. Từ Đền Thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát 
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ra: "Xong cả rồi! " 18 Lúc ấy có ánh chớp, tiếng 
sấm tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có 
động đất lớn như vậy bao giờ, từ khi con người 
xuất hiện trên mặt đất. 19 Thành vĩ đại vỡ ra làm 
ba phần và các thành thị của các nước bị sụp 
đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Babylon vĩ đại 
mà cho nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh 
nộ của Người. 20 Mọi hải đảo biến đi, núi non 
không còn nữa. 21 Những hạt mưa đá lớn, nặng 
chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và 
người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương 
mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.

Xướng đáp Mt 24.43a ; Kh 16,15a ; 1 Tx 5,3a 
X Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ 
đến, hẳn ông ta sẽ canh thức. 
* Chúa nói : "Đây Ta đến như kẻ trộm, hạnh 
phúc thay người nào canh thức". Halêluia. 
Đ Khi người ta nói : "Bình an biết bao, yên ổn 
biết chừng nào", thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình 
ập xuống. * 

Bài đọc 2
Điều răn mới
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Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan.
 
Chúa Giêsu tuyên bố : Người ban cho các môn 
đệ một điều răn mới, đó là tình yêu thương lẫn 
nhau. Người  nói  :  Thầy ban cho anh em một  
điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. 
Phải chăng trong Luật Cũ do Thiên Chúa ban, 
không có điều răn ấy sao ? Trong sách Lề Luật 
có chép :  Ngươi phải yêu đồng loại như chính 
mình.  Vậy tại  sao Chúa lại  gọi  điều răn ấy là 
mới, trong khi Người biết chắc điều đó đã có từ 
xưa ? Phải chăng điều răn ấy mới vì nó mặc cho 
ta con người mới, sau khi con người cũ được 
cởi  bỏ ? Thật  vậy,  tình yêu đổi  mới  những ai 
nghe điều răn đó, nói đúng hơn : những ai tuân 
giữ. Tuy nhiên, tình yêu nói ở đây không phải là 
bất cứ tình yêu nào, nhưng là thứ tình yêu khác 
với tình yêu phàm nhân, như Chúa muốn phân 
biệt khi nói thêm : như Thầy đã yêu thương anh 
em. 

Tình  yêu đó đổi  mới  chúng ta,  biến  chúng ta 
thành những con người mới, những kẻ kế thừa 
Giao Ước Mới, những người hát bài ca mới. Anh 
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em thân mến, tình yêu này đã đổi mới cả nhửng 
người công chính thời xa xưa, các Tổ Phụ và 
Ngôn Sứ ;  cũng như sau đó,  đã đổi  mới  các 
thánh Tông Đồ. Ngày nay, chính tình yêu này 
đang đổi mới các dân ngoại, đang quy tụ và kết 
hợp toàn thể nhân loại  sống rải  rác khắp bốn 
phương trời  thành một dân mới,  nên thân thể 
của Tân Nương, Hiền Thê của Con Một Thiên 
Chúa. Về Tân Nương, Sách Diễm Ca đã nói : 
Kìa ai đó, ai đó trắng ngần đang tiến lên ! Trắng 
ngần vì đã được đổi mới ; bởi đâu mà được đổi 
mới,  nếu  không  phải  bởi  điều  răn  mới  ?  
Chính vì  vậy,  trong thân thể này.các  bộ phận 
phải quan tâm đến nhau. Nếu một bộ phận nào 
đau,  thì  mọi  bộ phận cùng đau ;  nếu một  bộ 
phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng 
vui chung. Quả thế, tất cả đều nghe và tuân giữ 
lời này : Thầy ban cho anh em một điều răn mới,  
là anh em hãy yêu thương nhau. Họ yêu thương 
nhau không như những kẻ truỵ lạc, cũng không 
như những người yêu thương lẫn nhau chỉ vì là 
người với nhau ; trái lại, như những người yêu 
thương nhau vì họ đều là thần linh và là con cái 
Đấng Tối Cao, đến nỗi họ trở thành anh em của 
Con Một Thiên Chúa. 
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Nhờ vậy,  những người  này  yêu thương nhau 
bằng  tình  yêu  mà  chính  Đức  Giêsu  đã  yêu 
thương họ, nhằm đưa họ đạt tới cùng đích quê 
trời  ;  ở  đó  họ  được  sung  mãn,  được  hưởng 
muôn vàn phúc lộc, và như thế mọi khát vọng 
của họ được no thoả. Thật vậy, sẽ chẳng còn gì 
để ước vọng nữa, một khi Thiên Chúa là tất cả 
trong mọi sự. Đức Giêsu là Đấng ban cho ta tình 
yêu ấy, chính Người đã nói :  Như Thầy đã yêu 
thương anh em, anh em hãy yêu thương nhau. 
Người đã yêu thương chúng ta là để chúng ta 
cũng yêu thương nhau. Khi yêu thương chúng 
ta,  Đức  Giêsu  làm  cho  chúng  ta  có  thể  yêu 
thương lẫn nhau, và được gắn bó với nhau bằng 
mối dây tương thân tương ái. Nhờ được liên kết 
bằng mối dây thân ái như vậy, chúng ta cũng trở 
nên thân thể của Chúa Giêsu, Đấng là Đầu rất 
cao trọng của chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 4,21 ; Mt 22,40
X Đây là điều răn chúng ta đã nhận được của 
Thiên Chúa :
* Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải yêu 
thương anh em mình. Halêluia.
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Đ Tất cả Luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều 
tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu mà 
cứu chuộc  con  người  và  nâng  lên  địa  vị  cao 
sang hơn tình trạng nguyên thuỷ ;  xin nhớ lại 
công trình kỳ diệu này mà giúp chúng con trung 
thành  luôn  mãi  với  ơn  tái  sinh  Chúa đã  ban. 
Chúng con cầu xin…
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Kh 17,1-18
Con Điếm khét tiếng hay là Babylon vĩ đại

Nhân vật sau đây tượng trưng cho dân tộc hay  
đô  thị  thờ  ngẫu  tượng,  có  thể  Ìà  kinh  thành 
Rôma của hoàng đế đang nắm giữ một quyền  
bính mỏng manh.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Bấy giờ,  trong số bảy thiên thần mang bảy 
chén, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho 
ông thấy Con Điếm khét  tiếng,  đang ngồi  bên 
những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế 
nào. 2 Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian 
dâm với nó, và những người sống trên mặt đất 
đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó." 3 Rồi 
đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào 
sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà, ngồi 
trên một Con Thú đỏ thẫm, con Thú ấy mang 
đầy  những  danh  hiệu  xúc  phạm  đến  Thiên 
Chúa, và có bảy đầu mười sừng. 4 Người đàn 
bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn 
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bằng vàng,  đá quý và ngọc trai,  tay  cầm một 
chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức 
là sự gian dâm của nó. 5 Trên trán nó, có viết 
một tên mang ý nghĩa huyền bí: "Babylon vĩ đại, 
mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên 
trần gian." 6 Tôi thấy người đàn bà ấy say máu 
dân  thánh  và  máu  các  chứng  nhân  của  Đức 
Giêsu. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên.

7  Bấy  giờ  thiên  thần  bảo  tôi:  "Sao  lại  ngạc 
nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí 
của người đàn bà và của Con Thú nó đang cỡi, 
là Con Thú bảy đầu mười sừng. 8 Con Thú ông 
vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó 
sắp  từ  Vực  thẳm đi  lên  và  đang  tới  chỗ  diệt 
vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở 
tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ 
Trường Sinh, sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì 
nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại. 9 
Đây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với 
sự khôn ngoan. Bảy đầu là bảy quả núi trên đó 
người đàn bà ngồi.

10 năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua 
khác chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại 
ít thời gian thôi. 11 Còn Con Thú đã có và không 



MỤC LỤC

còn nữa, nó là vua thứ tám, nó cũng thuộc số 
bảy  vua  và  đang  tới  chỗ  diệt  vong.  12  Mười 
sừng  ông  đã  thấy,  là  mười  vua;  chúng  chưa 
nhận  được  vương  quyền,  và  sẽ  nhận  được 
quyền làm vua với Con Thú, trong vòng một giờ. 
13 Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế 
lực và quyền bính của mình cho Con Thú. 14 
Chúng  sẽ  giao  chiến  với  Con  Chiên,  và  Con 
Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các 
chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức 
là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và 
luôn trung thành, cũng sẽ thắng."

15 Thiên thần lại nói với tôi: "Những làn nước 
ông đã thấy, nơi Con Điếm ngồi, là những dân, 
những đám đông, những nước và những ngôn 
ngữ. 16 Mười sừng ông đã thấy và Con Thú, 
chúng sẽ ghét  Con Điếm, sẽ bắt nó phải  đơn 
độc và trần truồng,  sẽ ăn thịt  nó và dùng lửa 
thiêu huỷ nó. 17 Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến 
chúng quyết  tâm thực hiện ý định của Người, 
thực  hiện  một  ý  định  duy  nhất  là  trao  vương 
quyền của chúng cho Con Thú, cho đến khi các 
lời Thiên Chúa được hoàn tất. 18 Người đàn bà 
ông đã thấy, là Thành vĩ đại nắm vương quyền 
thống trị vua chúa trần gian."
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Xướng đáp Kh 17,14 ; 6,2b
X Vua chúa trên đời sẽ giao chiến với Con 
Chiên, và Con Chiên sẽ thắng,
* vì Người là Chúa các chúa, là Vua các vua. 
Halêluia.
Đ Người được tặng một triều thiên, và ra đi như 
người chiến thắng, để chiến thắng. *

Bài đọc 2
Nhiều lối đi, nhưng chỉ có một Đường

Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, 
gửi tín hữu Côrinhtô.

Anh em thân mến, con đường đưa chúng ta đến 
ơn cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô.  Người là 
Thượng Tế hiến dâng của lễ thay cho chúng ta, 
là Đấng bảo trợ và cứu giúp chúng ta, loài phàm 
nhân yếu đuối.

Nhờ Người, chúng ta ngước mắt nhìn trời cao ; 
nhờ Người,  chúng  ta  được chiêm ngắm,  như 
trong một tấm gương, Thánh Nhan tinh tuyền và 
cao cả ; nhờ Người, con mắt tâm hồn chúng ta 
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được mở ra ; nhờ Người, tâm trí ngu muội và u 
tối của chúng ta được chiếu sáng ; nhờ Người, 
Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta được hiểu 
biết một phần nào những mầu nhiệm vĩnh cửu. 
Nói thế, vì Đức Giêsu là phản ánh vẻ huy hoàng 
của Thiên Chúa; Người được thừa hưởng danh  
hiệu cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao  
nhiêu,  thì  Người  lại  trổi  hơn  họ  bấy  nhiêu.  
Vậy thưa anh em, như những chiến binh, chúng 
ta hãy đem hết sức ra mà chiến đấu, dưới quyền 
chỉ  huy không bao giờ sai  phạm của Người.  
Hãy xem những chiến binh đang ở dưới quyền 
các vị lãnh đạo của chúng ta : khi thi hành các 
mệnh lệnh, họ có tinh thần kỷ luật,  và thái  độ 
sẵn sàng tùng phục đáng quý như thế nào ! Đâu 
phải  tất  cả  đều  là  tổng  tư  lệnh,  là  tiểu  đoàn 
trưởng, là đại đội trưởng hay trung đội trưởng, 
v.v. ; thế nhưng mỗi người phải tuỳ theo cấp bậc 
và cương vị của mình mà thi hành mệnh lệnh 
của vua và các vị lãnh đạo. Cấp trên không thể 
đứng vững nếu không có cấp dưới, ngược lại 
cấp dưới  cũng chẳng là gì  nếu không có cấp 
trên. Mọi cấp bậc phải hoà hợp với nhau, như 
thế mới có lợi. 

Chúng ta cũng hãy xem ví dụ về thân thể. Đầu 
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mà  không  có  chân  thì  chẳng  là  gi  cả,  chân 
không có đầu cũng vậy. Các bộ phận nhỏ nhất 
trong thân thể chúng ta cũng đều cần thiết và có 
ích cho toàn thân ; hơn nữa, tất cả đều hoà hợp 
và cùng hướng về một mục tiêu là làm cho toàn 
thân được mạnh khoẻ. 

Vậy chúng ta hãy bảo toàn sức sống của thân 
thể Đức Kitô mà chúng ta là thành phần : mỗi 
người hãy phục tùng người khác, tuỳ theo đặc 
sủng  Thiên  Chúa  đã  ban  cho  họ.  
Người mạnh hãy bênh vực kẻ yếu, kẻ yếu hãy 
trọng kính người mạnh ; người giàu hãy rộng tay 
với kẻ nghèo, kẻ nghèo hãy ca ngợi Thiên Chúa 
vì Người đã ban cho mình được có kẻ đỡ đần 
trong cơn túng thiếu. Ai là người khôn thì đừng 
nói suông, nhưng hãy dùng những hành vi tốt 
lành mà biểu lộ sự khôn ngoan của minh. Ai là 
kẻ  khiêm  tốn  thì  đừng  làm  chứng  về  mình, 
nhưng hãy  để  người  khác  làm điều  ấy.  Ai  là 
người  sống  khiết  tịnh  thì  đừng  vênh  vang  tự 
đắc ; kẻ ấy phải biết rằng có một Đấng ban cho 
mình ơn tiết dục. 

Vậy  thưa  anh  em,  chúng  ta  hãy  ngẫm  xem 
chúng ta được dựng nên bằng gì, rồi khi sinh ra, 
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chúng ta là ai và là người như thế nào. Thiên 
Chúa, Đấng tác tạo và dựng nên ta đã kéo ta ra 
khỏi cõi âm tăm tối nào mà đưa vào chốn dương 
gian của Người. Chính Người đã dọn sẵn cho ta 
bao nhiêu phúc lộc, trước khi chúng ta ra đời.  
Chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa tất cả 
những điều ấy, nên ta phải cảm tạ Người vì mọi 
ân phúc Người đã ban. Xin tôn vinh Thiên Chúa 
đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

Xướng đáp Cl 1,18 ; 2,12b.910.12a 
X Chính Người là đầu của thân thể, nghía là đầu 
của Hội Thánh, Người là khởi nguyên, là trưởng 
tử trong số những người từ cõi chết sống lại. 
* Anh em đã được cùng sống lại với Người, vì 
tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm 
cho Người chỗi dậy từ cõi chết. Halê–luia. 
Đ Nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính 
hiện diện cách cụ thể, và anh em được sung 
mãn trong Người, được mai táng cùng với 
Người khi chịu phép rửa. * 
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Lời nguyện 

Lạy Chúa,  Chúa đã thương cứu chuộc chúng 
con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho 
chúng con được tự do hoàn toàn : xin nhận lời 
chúng  con  cầu  khẩn  mà  cho  chúng  con  biết 
nhận Chúa làm lẽ sống và tìm được trong Chúa 
niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu 
xin...
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 Kh 18,1-20
Babylon sụp đổ

Ngược  lại  với  thành  của  Thiên  Chúa,  thành  
Babylon tượng trưng cho đô thị chia rẽ. Là vì bộ  
mặt của thế gian này đang qua đi.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Sau đó, tôi  thấy một thiên thần khác từ trời 
xuống, với quyền hành rộng lớn, và vinh quang 
người làm cho mặt đất rực sáng. 2 Người lên 
tiếng hô mạnh mẽ: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành 
Babylon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma 
quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của 
mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét, 3 bởi vì 
mọi  nước  đã  uống  thứ  rượu  là  sự  gian  dâm 
cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm 
chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên 
trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của 
nó! "

4 Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi 
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dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông 
đồng với tội  lỗi  của nó và hứng lấy những tai 
ương dành cho nó! 5 Thật vậy, tội lỗi của nó đã 
chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã 
nhớ đến các việc gian ác của nó. 6 Nó đã xử 
làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại 
cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu 
nó  đã  rót,  hãy  rót  trả  gấp  đôi.  7  Nó  đã  phô 
trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì 
hãy  giáng  khổ  hình  và  tang  tóc  cho  nó  bấy 
nhiêu.  Nó  đã  tự  nhủ:  "Ta  ngự  trên  ngai  nữ 
hoàng, ta không goá bụa, và ta sẽ không hề lâm 
cảnh  tang  tóc!  8  Vì  thế,  nội  trong  một  ngày, 
những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là 
ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị 
lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng 
đã xét xử nó, là Đấng oai hùng!

9 Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm 
và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than 
nó, khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó. 10 Vì 
sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà 
than rằng:

"Khốn  thay!  Khốn  thay!  Hỡi  thành  vĩ  đại,
hỡi  Babylon,  thành  phố  hùng  cường,
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vì  nội  trong  một  giờ,  ngươi  đã  bị  xét  xử!  "
11 Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang 
nó, vì  không còn ai  mua hàng hoá của chúng 
nữa. 12 Hàng hoá đó là: vàng, bạc, đá quý, ngọc 
trai; vải gai mịn, vải đỏ tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm; 
gỗ trầm,  đồ bằng ngà,  đồ bằng gỗ quý,  bằng 
đồng,  bằng  sắt,  bằng  cẩm thạch;  13  quế,  sa 
nhân,  hương  thơm,  mộc  dược,  nhũ  hương; 
rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, 
ngựa, xe, thân xác, và cả linh hồn người ta nữa.
14  Hoa  quả  lòng  ngươi  ao  ước  đã  biến  xa 
ngươi;  mọi  thứ  loè  loẹt,  hào  nhoáng,  ngươi 
không còn nữa, và người ta sẽ chẳng bao giờ 
tìm thấy nữa!

15 Những kẻ buôn các hàng hoá ấy, những kẻ 
đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì 
sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than 
rằng:

16  "Khốn  thay!  Khốn  thay!  Thành  vĩ  đại
đã  mặc  vải  gai  mịn,  vải  đỏ  tía  và  đỏ  thẫm,
trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai,
17 vì nội trong một giờ, bấy nhiêu của cải đã bị 
phá tan hoang! "
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18 và khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó, họ 
kêu lên: "Thành nào sánh được với thành vĩ đại?

 " 19 Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, 
để tang và than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại
đã lấy sự phong phú của mình
mà làm giàu cho các chủ tàu biển,
vì nội trong một giờ, nó đã bị phá tan hoang! "

20 Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó 
đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ 
và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên 
Chúa đã xử công minh cho các ngươi, khi lên án 
nó!
Xướng đáp Is 52,11b.12b ; Gr 51.45 (x. Kh 
18,4) 
X Ra khỏi Ba–bylon mà thanh tẩy đi, hỡi những 
ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA, vì Đấng 
tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA. 
* Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ítraen. 
Halê–lui–a. 
Đ Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó, ai nấy hãy lo cứu 
mạng mình cho khỏi cơn lôi đình thịnh nộ của 
ĐỨC CHÚA. * 
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Bài đọc 2
Nhờ lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa rộng 
mở cho tất cả mọi người, toàn thể thế giới được 
cứu độ 

Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alê xanria, về thư tín hữu Rôma. 

Theo lời Kinh Thánh, chúng ta tuy nhiều, nhưng 
chỉ là một. thân thế, và là những bộ phận có liên 
đới với nhau, vì Đức Kitô đã nối kết chúng ta 
nên một bằng mối dây đức ái :  Chính Người là 
Đấng đã liên kết đôi bên thành một, đã phá đổ  
bức tường ngăn cách, và huỷ bỏ Luật Cũ gồm 
các điều răn và giới  luật.  Vậy tất  cả chúng ta 
phải có chung một cảm nghĩ đối với nhau : nếu 
một  bộ  phận  nào  đau,  thì  mọi  bộ  phận  cùng  
đau ; nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi  
bộ phận cũng vui chung. 

Thánh Phaolô nói  tiếp :  Vậy anh em hãy đón 
nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em,  
để làm rạng  danh Thiên Chúa.  Nếu muốn có 
chung một  cảm nghĩ,  chúng ta  hãy  đón nhận 
nhau, hãy mang gánh nặng cho nhau, và duy trì  
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sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn  
ở thuận hoà gắn bó với nhau. Thiên Chúa cũng 
đã đón nhận chúng ta như thế trong Đức Kitô. 
Chính Đức Kitô là Đấng chân thật đã nói : Thiên 
Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con 
của Người cho chúng ta. Thật vậy, Người Con 
ấy đã bị nộp làm giá chuộc cho tất cả chúng ta 
được sống, và chúng ta đã được giải thoát khỏi 
tử thần, được cứu chuộc khỏi cái chết và tội lỗi. 
Thánh Phaolô lại còn làm sáng tỏ mục tiêu của 
chương trình cứu rỗi đó khi nói :  Do lòng trung 
thành  của  Thiên  Chúa,  Đức  Kitô  đã  trở  nên  
người phục vụ những kẻ được cắt bì. Quả thế, 
xưa kia Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ của 
dân Dothái rằng Người sẽ chúc phúc cho dòng 
dõi  họ và làm cho dòng dõi  ấy nên đông đảo 
như sao trên trời. Vì vậy, chính Ngôi Lời là Thiên 
Chúa, đã xuất hiện trong thân xác phàm nhân và 
đã làm người. Ngôi Lời là Đấng làm cho toàn thể 
tạo thành được hiện hữu, và ban cho mọi loài 
được sống an toàn, bởi vì Người là Thiên Chúa. 
Thế nhưng, Người đã đến trần gian trong thân 
phận phàm nhân, không phải đế được phục vụ,  
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống  
làm giá chuộc muôn người,  như lời  Người  đã 
nói.  
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Quả thật, Người tuyên bố rõ ràng là Người đến 
để thực hiện những lời Thiên Chúa đã hứa với 
Ítraen.  Người nói  :  Thầy chỉ  được sai đến với  
những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi. Vì 
thế, thánh Phaolô không nói ngoa khi bảo rằng 
Đức Kitô  đã trở nên người phục vụ những kẻ 
được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa  
đã hứa với tổ tiên họ ; cũng vì vậy, Thiên Chúa 
Cha đã trao nộp Người để các dân ngoại được 
hưởng nhờ lòng thương xót, nhờ đó, họ tôn vinh 
Đức Ki–tô là Đấng sáng tạo và dựng nên mọi 
sự,  là  Đấng gìn  giữ và cứu chuộc muôn loài.
Bởi  thế,  nhờ  lòng  nhân  từ  bao  la  của  Thiên 
Chúa rộng mở cho tất  cả mọi  người,  các dân 
ngoại đã được Người đón nhận, và như thế, kế 
hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa trong Đức 
Kitô đã đạt tới đích, là thể hiện lòng từ bi nhân 
hậu của Người.  Quả thật,  nhờ lòng từ bi  của 
Thiên Chúa, toàn thể thế giới được cứu độ, thế 
chỗ cho những người đã vấp ngã.

Xướng đáp Cv 13,46-47
X Anh em phải là những người đầu tiên được 
nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em 
khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng 
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đáng hưởng sự sống đời đời ;
* nên bây giờ chúng tôi quay về phía dân ngoại. 
Halêluia.
Đ Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : "Ta đã 
đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân". *

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dùng bí tích 
thánh tẩy mà tái tạo chúng con nên người mới. 
Xin  cho  chúng con tích  cực sống mầu nhiệm 
Vượt  Qua,  để  nhờ  ơn  thánh  Chúa  nâng  đỡ, 
chúng  con  mang  lại  nhiều  hoa  trái  và  được 
hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Chúng 
con cầu xin...
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CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Kh 18,21-19,10
Tiệc Cưới Con Chiên

Như hai mặt tương phản của cùng một thực tại,  
sau đây là bức tranh những người quyền thế bị  
tiêu diệt, và hết thảy những ai đã bị tàn sát trên  
đất này lại được vẻ vang chiến thắng.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

18, 21 Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhắc 
một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném 
xuống biển và nói:
"Babylon, thành vĩ đại, sẽ bị thẳng tay ném đi 
như thế đó,
và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó 
nữa!
22 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn 
nghe
tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi 
kèn.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy
thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề.
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Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cối xay bột nữa.
23 Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn 
thấy
ánh sáng đèn chiếu rọi.
Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe
tiếng cô dâu chú rể.
Bởi vì các con buôn của ngươi
từng là kẻ quyền thế trên mặt đất,
bởi vì ngươi đã dùng phù phép
mà làm cho muôn nước mê hoặc,
24 và trong thành ngươi,
đã tìm thấy máu của các ngôn sứ, của dân 
thánh
và của mọi người đã bị giết trên mặt đất."
19, 1 Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của 
đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: 
"Halêluia!
Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ,
Đấng vinh hiển uy quyền!
2 Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
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phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết."
3 Lần thứ hai họ lại hô: "Halêluia! Khói lửa thiêu 
nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp! " 4 Bấy giờ, hai 
mươi bốn vị Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục 
xuống thờ lạy Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai, 
mà tung hô: "Amen! Halêluia! "
5 Rồi từ ngai có tiếng phát ra:
"Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! "
6 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người 
đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng 
sấm vang dữ dội:
"Halêluia!
Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
đã lên ngôi hiển trị.
7 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh,

8 vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh 
tuyền."

9 Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay 
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kẻ  được  mời  đến  dự  tiệc  cưới  Con  Chiên!  " 
Người lại bảo tôi: "Đó là những lời chân thật của 
chính Thiên Chúa." 10 Tôi phủ phục xuống dưới 
chân  người  mà  thờ  lạy,  nhưng  người  nói: 
"Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và 
như các anh em của ông, những người giữ lời 
chứng của Đức Giêsu. Hãy thờ lạy Thiên Chúa." 
Lời chứng của Đức Giêsu, là thần khí linh hứng 
cho ngôn sứ.

Xướng đáp x. Kh 14,2 ; 19,6 ; 12,10 ; 19,5
X Tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ : 
Chúa chúng ta là Thiên Chúa toàn năng đã lên 
ngôi hiển trị.
* Vì Đức Kitô của Người đã ban ơn cứu độ, đã 
biểu dương uy lực và quyền bính. Halêluia.
Đ Rồi từ trên ngai có tiếng phát ra : Nào ca ngợi 
Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của 
Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ 
Người. *

Bài đọc 2
Đức Kitô là ngày không tàn lụi

Trích  bài  giảng  của  thánh  Mácximô,  giám 
mục Tôrinô.
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Nhờ cuộc phục sinh của Đức Kitô, cửa âm phủ 
mở ra ; nhờ các tân tòng của Hội Thánh, trái đất 
được đổi mới ; nhờ Thánh Thần, trời được mở 
ra. Âm phủ mở ra trả lại những người đã chết ; 
trái đất đổi mới cho mọc lên những con người 
phục sinh ; trời mở ra đón nhận những người 
đang đi lên.

Cuối  cùng người  gian phi  lên thiên đàng,  xác 
các Thánh vào thành thánh, những kẻ chết trở 
về với người sống, và trong cuộc phục sinh của 
Đức Kitô, vạn vật được nâng lên địa vị cao hơn 
như một sự thăng tiến.

Hoả ngục trả về đất những người nó cầm giữ, 
đất gửi về trời những kẻ nó chôn vùi, trời giới 
thiệu với Chúa những người nó đón nhận. Nhờ 
cũng một hành động duy nhất, cuộc thương khó 
của Đấng Cứu Độ đưa từ vực sâu lên, nâng từ 
dưới  đất  dậy,  và  đặt  trên  nơi  cao  thẳm.  
Quả vậy, cuộc phục sinh của Đức Kitô làm cho 
kẻ chết được sống, người tội  lỗi  được ơn tha 
thứ, thánh nhân được vinh quang. Vậy, vị thánh 
ngôn sứ mời mọi thọ tạo mừng Đức Kitô phục 
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sinh khi nói : Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta  
hãy vui mừng hoan hỷ. 

Ánh Sáng của Đức Kitô là ngày không có đêm, 
là ngày vô tận. Còn về ngày đó là chính Đức Ki–
tô thì thánh Phaolô tông đồ nói :  Đêm sắp tàn,  
ngày  gần  đến.  Người  nói  đêm  sắp  tàn  chứ 
không phải sắp tới, để bạn hiểu là khi ánh sáng 
của Đức Kitô đến thì bóng tối ma quỷ bị xua tan, 
tối tăm tội lỗi không còn bám theo nữa, mây mù 
thuở xưa bị ánh sáng thường hằng đấy lui, tội lỗi 
bị ngăn cản không len lỏi vào được. 

Thực thế, chính Chúa Con là Ngày, vì Chúa Cha 
là Ngày hằng thông ban bí nhiệm thần tính của 
Người cho Chúa Con. Tôi xin nhắc lại  :  chính 
Chúa Con là Ngày, vì Người đã phán qua vua 
Salômôn : Ta đã làm cho ánh sáng không tàn lụi 
bừng lên trên trời. 

Vậy cũng như ở trên trời chỉ có ngày mà không 
có  đêm theo  sau,  thì  nơi  Đức  Kitô  chỉ  có  sự 
công chính chứ không có bóng đèm tội  lỗi  đi 
theo. Ở trên trời, ngày luôn rực rỡ, chiếu sáng, 
rạng ngời chứ không bị tối tăm nào bao phủ ; 
ánh sáng của Chúa Kitô cũng luôn chiếu toả rực 



MỤC LỤC

sáng và chói lọi không bóng đêm tội lỗi nào diệt 
được.  Vì  thế  thánh  Gioan,  tác  giả  sách  Tin 
Mừng, nói :  Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối.  
bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 

Vậy thưa anh em, mọi người chúng ta phải vui 
mừng hoan hỷ trong ngày thánh này. Đừng ai tự 
gạt mình ra khỏi niềm vui chung vì lương tâm 
vướng mắc tội lỗi ; cũng đừng ai để cho gánh 
nặng  tội  lỗi  ngăn  cản  không  cho  cầu  nguyện 
chung với cộng đoàn. Vì dù là người tội lỗi, thì 
trong ngày này cũng không được thất vọng về 
ơn tha thứ. Đó là một đặc ân không phải nhỏ. 
Thực thế, nếu kẻ gian phi còn được phúc thiên 
đàng thì sao người Kitô hữu không được hưởng 
ơn tha thứ ?

Xướng đáp x. Tv 18 (19),7a
X Chúa lẫm liệt dường bao khi xuất hiện trên 
các vì tinh tú.
* Người oai vệ dường nào trên chín tầng mây, 
thánh danh Người tồn tại đến muôn đời muôn 
thuở. Halêluia. 
Đ Người như vầng thái dương xuất hiện, rồi 
chuyển vần từ chân trời nọ đến chân trời kia. *
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Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
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Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
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Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con 
Một  Chúa,  Chúa đã thương cứu chuộc chúng 
con, và nhận làm nghĩa tử : xin lấy tình Cha mà 
âu yếm đoái nhìn ; này chúng con là những kẻ 
tin kính Đức Kitô, thì xin cho chúng con được trở 
nên  những  người  tự  do  đích  thực,  và  đáng 
hưởng  gia  nghiệp  muôn  đời.  Chúng  con  cầu 
xin...
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HỨ HAI
Bài đọc 1 Kh 19,11- 21
Đấng Mêsia chiến thắng khải hoàn

Sau đây ta sẽ thấy một người cưỡi ngựa xuất  
hiện trên trời.  Phải đọc các ngôn sứ mới hiểu  
nhân vật này là ai.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

11 Bấy giờ tôi thấy trời  rộng mở: kìa một con 
ngựa  trắng,  và  người  cỡi  ngựa  mang  tên  là 
"Trung thành và Chân thật", Người theo công lý 
mà  xét  xử  và  giao  chiến.  12  Mắt  Người  như 
ngọn  lửa  hồng,  đầu  Người  đội  nhiều  vương 
miện, Người mang một danh hiệu viết trên mình, 
mà  ngoài  Người  ra  chẳng  ai  biết  được.  13 
Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh 
hiệu của Người là: "Lời của Thiên Chúa." 14 Các 
đạo quân thiên quốc đi theo Người, họ cỡi ngựa 
trắng,  mặc  áo  vải  gai  mịn  trắng  tinh.  15  Từ 
miệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén 
để  chém  muôn  nước.  Chính  Người  sẽ  dùng 
trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong 
bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh 
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nộ của Thiên Chúa Toàn Năng. 16 Người mang 
một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: 
"Vua các vua, Chúa các chúa."

17 Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời; 
người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên 
đỉnh vòm trời: "Đến đây, tề tựu cả về mà dự đại 
tiệc của Thiên Chúa, 18 để ăn thịt vua chúa, thịt 
dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, 
thịt  mọi  người,  tự do cũng như nô lệ,  trẻ nhỏ 
cũng như người lớn! "

19 Tôi lại  thấy Con Thú và vua chúa trên mặt 
đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại 
để giao chiến với Đấng cỡi ngựa và đạo quân 
của  Người.  20  Con  Thú  bị  bắt,  cùng  với  tên 
ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước 
mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích 
của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả 
hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang 
cháy  ngùn  ngụt.  21  Những  người  còn  lại  bị 
thanh gươm phóng ra từ miệng Đấng cỡi ngựa 
giết chết, và mọi loài chim được ăn no thịt của 
chúng.
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Xướng đáp Kh 19,13.15c.16
X Người khoác một áo choàng đẫm máu, và 
danh hiệu của Người là : "Lời của Thiên Chúa".
* Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu 
là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn 
Năng. Halêluia.
Đ Người mang một danh hiệu viết trên áo 
choàng và trên vế : "Vua các vua, Chúa các 
chúa". *

Bài đọc 2
Trưởng Tử trong tạo thành mới

Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô,  giám 
mục Nítxê.

Triều đại của sự sống tới thì vương quyền của 
sự chết tiêu tan. Thật thế, đã xuất hiện một cuộc 
sinh ra khác, một cuộc đời khác, một cách sống 
khác, một sự thay đổi chính bản tính của chúng 
ta. Vậy sinh ra thế nào ? Sinh ra không phải do 
khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục 
thể,  hoặc  do  ước  muốn  của  người  đàn  ông,  
nhưng do bởi Thiên Chúa. 
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Có khi bạn còn hỏi : "Việc đó xảy ra cho ai ?" Tôi 
xin giải thích vắn tắt cho bạn nghe. Ở đây, bào 
thai được cưu mang nhờ đức tin, được đưa ra 
ánh  sáng  nhờ  phép  rửa  tái  sinh,  được  Hội 
Thánh là Mẹ dùng lời giảng huấn và‘ luật lệ mà 
dưỡng nuôi bú mớm ; lương thực là bánh bởi 
trời ; tuổi trưởng thành là tác phong hoàn hảo ; 
hôn phối là chung sống với đức khôn ngoan ; 
con cháu là niềm hy vọng ;  nhà cửa là Nước 
Trời ; gia tài và sản nghiệp là hạnh phúc thiên 
đàng ; chung kiếp không phải là cái chết nhưng 
là cuộc sống vĩnh cửu chứa chan hạnh phúc, 
Chúa đã dọn sẵn cho những ai xứng đáng. 

Đây là ngày Chúa đã làm ra, khác xa với những 
ngày đã được thiết lập từ thuở khai thiên lập địa, 
là những ngày vẫn trôi theo dòng thời gian. Còn 
ngày này là khởi đầu một cuộc sáng tạo khác. 
Quả vậy, trong ngày này, Thiên Chúa đã làm ra 
trời mới, đất mới như vị Ngôn Sứ nói. Trời nào 
đây ? Thưa là bầu trời của lòng tin vào Đức Kitô. 
Và đất nào đãy ? Thưa là tâm hồn thiện hảo, 
như Chúa nói, tựa thửa đất thấm nhuần mưa từ 
trời rơi xuống, làm trổ sinh nhiều gié lúa trĩu hạt. 
Trong cuộc sáng tạo này, mặt trời là đời sống 



MỤC LỤC

trong sạch, tinh tú là các nhân đức, khí trời là 
cách ăn nết ở quang minh, chính đại, biển khơi 
là sự giàu có, khôn ngoan, thông biết sâu thẳm. 
Cỏ xanh và mầm non là giáo lý lành mạnh và lời 
Chúa dạy mà dân được chăn dắt,  tức là  đàn 
chiên của Thiên Chúa lấy đó làm của ăn nuôi 
dưỡng mình ; còn cây mang trái là việc tuân giữ 
các mệnh lệnh của Chúa.

Trong ngày này, con người đích thật được sáng 
tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Bạn không thấy 
câu Đây là ngày Chúa đã làm ra không phải là 
khởi đầu một thế giới mới hay sao ? Ngày đó 
chẳng  phải  là  ngày  vị  ngôn  sứ  bảo  là  không 
giống những ngày khác, cũng không phải là đêm 
như những đêm khác hay sao ?

Nhưng điều lạ lùng nhất trong ngày hồng phúc 
ấy, chúng tôi  lại  chưa giải  nghĩa. Đây là ngày 
làm tiêu tan mọi nỗi đau đớn do cái chết gây ra, 
đây là ngày đã sinh ra vị Trưởng Tử trong số 
những kẻ chết.

Người nói: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là  
Cha  của  anh  em,  lên  cùng  Thiên  Chúa  của  
Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.  Ôi Tin 
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Mừng trọng đại biết bao ! Đấng vốn là Con Một 
Thiên Chúa, mà đã làm người vì chúng ta, nên 
đã làm cho chúng ta thành anh em của mình. 
Người đã đưa con người của mình lên cùng Cha 
đích thật, để lôi kéo họ hàng thân thích của mình 
lên theo.

Xướng đáp 1 Cr 15,21-22 ; 2 Pr 3,1-38
X Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì 
cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.
* Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải 
chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, 
cũng được Thiên Chúa cho sống. Halêluia.
Đ Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi 
trời mới đất mới. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con 
nên một lòng một ý ; xin cho tất cả chúng con 
biết  yêu luật  Chúa truyền và mong điều Chúa 
hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, 
chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc 
chân thật. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 Kh 20,1-15
Cuộc chiến thắng cuối cùng và cuộc xét xử

Vào thời sau hết sự dữ sẽ bị đánh bại, kẻ chết  
sẽ phục sinh, và thế giới của chúng ta sẽ phải  
nhường chỗ cho một thế giới mới.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, 
tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích 
lớn. 2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con 
Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xatan, và xích nó 
lại một ngàn năm. 3 Người quăng nó vào Vực 
thẳm,  rồi  đóng cửa và niêm phong lại,  để  nó 
không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 
một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra 
trong một thời gian ngắn.

4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi 
trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng 
thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã 
rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của 
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Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy 
Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích 
dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và 
hiển trị  với Đức Kitô một ngàn năm. 5 Những 
người  khác  trong  số  kẻ  chết  thì  không  được 
sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là 
lần  phục sinh thứ nhất.  6  Hạnh phúc thay  và 
thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào 
cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai 
không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế 
của Thiên Chúa và của Đức Kitô, họ sẽ hiển trị 
với Đức Kitô một ngàn năm ấy.

7 Hết một ngàn năm ấy, Xatan sẽ được thả ra 
khỏi ngục. 8 Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở 
khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Magốc, và 
tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều 
như cát biển. 9 Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt 
đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô 
được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ 
trời rơi xuống thiêu huỷ chúng. 10 Ma quỷ, tên 
mê hoặc chúng, bị  quăng vào hồ lửa và diêm 
sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và 
chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và 
thấy  Đấng  ngự trên  đó.  Đất  và  trời  biến  mất 
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trước mặt Người, không để lại dấu vết. 12 Rồi 
tôi  thấy những người chết,  lớn cũng như nhỏ, 
đứng trước ngai.  Sổ sách đã mở sẵn; rồi một 
cuốn  khác  cũng  đã  mở  ra:  đó  là  Sổ  Trường 
Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc 
họ  đã làm,  chiếu  theo  những gì  đã  được ghi 
chép trong sổ sách.

13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; 
Tử thần và Âm phủ trả  lại  những người  chết 
chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ 
theo các việc đã làm. 14 Tử thần và Âm phủ bị 
quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. 
15 Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì 
bị quăng vào hồ lửa.

Xướng đáp 1 Cr 15,25.26 ; x. Kh 20,13a.14b
X Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi 
Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người.
* Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. 
Halêluia.
Đ Bấy giờ tử thần và âm phủ trả lại những người 
chết chúng đang giữ. Rồi tử thần và âm phủ bị 
quăng vào hồ lửa. *
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Bài đọc 2 
Thầy là cây nho, anh em là cành

Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Đức Kitô muốn tỏ cho thấy cần phải gắn bó với 
Người trong tình yêu, và nhờ kết hợp với Người, 
chúng  ta  được  lợi  ích  thế  nào,  thì  Người  đã 
xưng mình là cây nho. Còn những ai liên kết với 
Người như được tháp, được gắn vào Người, lại 
được thông phần chính bản tính của Người nhờ 
được  thông  ban  Thánh  Thần  (vì  Thánh  Thần 
của Đức Kitô liên kết chúng ta với Người),  thì 
Người ví họ như cành nho. 

Quả vậy, những ai đến gắn bó với cây nho là 
Đức Kitô. thì  đó là do ý thức tự nguyện ; còn 
Người liên kết với chúng ta, thì đó là do bản chất 
yêu thương của Người. Thật vậy, do ý định tốt 
lành mà chúng ta đến với Đức Kitô nhờ đức tin ; 
còn  chúng  ta  được  trở  nên  dòng  giống  của 
Người, thì đó là vì chúng ta được Người ban cho 
ơn làm nghĩa tử. Vì theo thánh Phaolô, ai đã kết 
hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.  
Cũng như ở chỗ khác, Người được một Ngôn 
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Sứ gọi là nền móng, (vì chúng ta được xây dựng 
trên Người, và được gọi là những viên đá sống 
động và thiêng liêng, làm nên hàng tư tế thánh, 
xây nên ngôi  nhà Thiên Chúa ngự,  nhờ Thần 
Khí. Chúng ta không thể được xây dựng cách 
nào  khác  thành  ngôi  nhà  này,  nếu  Đức  Kitô 
không  là  nền  tảng  cho  chúng  ta),  thì  ở  đây 
Người tự xưng là cây nho sinh ra và nuôi dưỡng 
các cành từ cây nho mọc ra.

Thực thế, nhờ Thần Khí, chúng ta được tái sinh 
nhờ Người và t.rong Người, để mang lại hoa trái 
ban sự sống, không phải sự sống cũ kỹ lỗi thời, 
nhưng  là  sự  sống  đã  được  đổi  mới  và  thấm 
nhuần lòng mến đối với Người. Chúng ta được 
Thiên Chúa giữ gìn cho sống, nếu một khi được 
tháp nhập vào Đức Kitô, chúng ta luôn gắn bó 
với lệnh Người truyền và ân cần duy trì địa vị 
cao quý của mình, nghĩa là đừng bao giờ để cho 
Thánh Thần hằng ngự trong chúng ta phải buồn, 
dù chỉ một chút thôi, vì nhờ Thánh Thần mà biết 
được rằng có Thiên Chúa ngự trong chúng ta.  
Chúng ta  ở trong Đức Kitô  và Người  ở trong 
chúng ta thế nào, thì thánh Gioan đã khéo trình 
bày cho chúng ta như sau :  Căn cứ vào điều 
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này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong  
Người và Người ở lại trong chúng ta.

Vậy như rễ cung cấp sức sống cho cành nho thế 
nào,  thì  Ngôi  Lời,  Con  Một  của  Thiên  Chúa, 
cũng chuyển thông cho các thánh bản tính của 
Người cũng là của Chúa Cha, như mối dây liên 
hệ họ hàng nào đó, khi rộng ban Thần Khí cho 
những ai kết hợp mật thiết với Người nhờ đức 
tin  và đời  sống hoàn toàn thánh thiện.  Người 
nuôi dưỡng họ, cho họ thêm sốt sắng đạo đức 
và cho họ hiểu biết mọi nhân đức cùng mọi điều 
thiện hảo.
 

Xướng đáp Ga 15,4.16b 
X Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh 
em : 
* Cũng như cành nho không thể tự mình sinh 
hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em 
cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Halêluia. 
Đ Chính Thầy đã cắt cử anh em, để anh em ra 
đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em 
tồn tại. * 



MỤC LỤC

Lời nguyện 

Lạy Chúa,  nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, 
Chúa đã tái tạo chúng con, cho chúng con được 
hưởng sự sống muôn đời ; xin đừng dể chúng 
con  nghi  hoặc,  nhưng luôn luôn  tin  cậy  vững 
vàng sẽ thấy Chúa thực hiện những gì Chúa đã 
hứa. Chúng con cầu xin...
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THỨ TƯ 

Bài đọc 1 Kh 21,1- 8 

Trời mới, đất mới Thành thánh Giêrusalem tiêu  
biểu cho Hội Thánh đã đạt tới vinh quang, quy tụ  
dân đã được thánh  hiến.  Thành thánh  từ  trời  
xuống, vì đây là một cộng đoàn do Thiên Chúa  
thiết lập và đón nhận sự sống từ Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất 
cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 
Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ 
trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như 
tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi 
nghe từ phía ngai có tiếng hô to:  "Đây là nhà 
tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư 
ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn 
chính Người sẽ là ThiênChúaởcùnghọ. 4 Thiên 
Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn 
sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và 
đau khổ nữa, vì  những điều cũ đã biến mất."
5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới 



MỤC LỤC

mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Đây 
là những lời đáng tin cậy và chân thật." 6 Người 
lại  phán với tôi:  "Xong cả rồi!  Ta là Anpha và 
Ômêga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta 
sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước 
trường sinh, mà không phải trả tiền. 7 Ai thắng 
sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên 
Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của 
Ta. 8 Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng 
ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ 
ngẫu tượng, và mọi  kẻ nói dối,  thì  phần dành 
cho chúng là  hồ  lửa và diêm sinh  cháy ngùn 
ngụt: đó là cái chết thứ hai."

Xướng đáp Kh 21,3b.4
X Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, 
Người sẽ cư ngụ cùng với họ.
* Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 
Halêluia.
Đ Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang 
tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ 
đã biến mất. *

Bài đọc 2
Các Kitô hữu sống giữa thế gian
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Trích thư gửi cho Điônhêtô.

Các Kitô  hữu không khác người  ta về xứ sở, 
ngôn ngữ và tập quán trong đời sống. Họ không 
ở  trong  những  thành  phố  riêng,  không  dùng 
ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một nếp 
sống khác biệt.  Giáo lý của họ không phải  do 
một sự suy tư nào đó, hay do mối bận tâm của 
những  con  người  ham  tìm  hiểu  nghĩ  ra.  Họ 
không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài 
người  chủ  xướng  như  một  số  người  kia.  
Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như 
bán khai, tuỳ theo số phận mỗi người đưa đẩy. 
Họ  theo  tập  quán  của  dân  địa  phương  trong 
cách ăn mặc và trong lối sống, mà vẫn cho thấy 
một nếp sống lạ lùng và ai  cũng phải nhận là 
khó tin.  Họ sống ở quê hương minh mà như 
những khách kiều cư. Họ có chung mọi thứ như 
công  dân,  nhưng  phải  gánh  chịu  đủ  thứ  như 
khách  lữ  hành.  Miền  đất  lạ  nào  cũng  là  quê 
hương của họ, nhưng quê hương nào cũng là 
đất khách đối với họ. Họ lập gia đình và sinh con 
đẻ cái như mọi người, nhưng không phá thai. Họ 
ăn chung với nhau một bàn, nhưng không chồng 
chung vợ chạ. 
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Họ sống trong xác thịt,  nhưng không theo xác 
thịt. Họ sống ở trần gian nhưng họ là công dân 
Nước Trời. Họ tuân hành luật pháp, nhưng cách 
sống của họ vượt trên những đòi hỏi  của luật 
pháp.  Họ  yêu  thương  mọi  người,  nhưng  mọi 
người  lại  ngược đãi  họ.  Họ không được nhìn 
nhận, lại còn bị kết án. Họ bị giết mà vẫn được 
sống. Họ là những người hành khất, nhưng lại 
làm cho nhiều người nên giàu. Họ thiếu thốn mọi 
thứ,  nhưng lại  dư dật  mọi  sự.  Họ bị  sỉ  nhục, 
nhưng  giữa  những  sỉ  nhục,  họ  lại  được  vinh 
quang.  Danh thơm của họ bị  chà đạp,  nhưng 
bằng chứng về đời sống công chính của họ lại 
được phò bày. Bị nguyền rủa, họ chúc lành ; bị 
đối xử nhục nhã, họ tỏ lòng kính trọng. Khi làm 
diều thiện, họ lại bị trừng phạt như những kẻ bất 
lương. Khi bị trừng phạt, họ vui mừng như được 
sống. Người Dothái giao chiến với họ như với 
ngoại bang, còn dân ngoại thì ngược đãi họ, và 
những kẻ ghét họ không thể nói lý do tại sao lại 
căm thù họ.

Tôi xin nói đơn giản như sau : hồn ở trong xác 
thế  nào,  thì  các  Kitô  hữu sống  giữa  thế  gian 
cũng thế. Linh hồn ở khắp các chi thể thế nào thì 
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các Ki–tô hữu củng ở mọi thành thị trên thế giới 
như  vậy.  Linh  hồn  ở  trong  thân  xác  nhưng 
không do thân xác, thì các tín hữu củng ở trong 
thế gian nhưng không bởi thế gian. Linh hồn vô 
hình được gìn giữ trong thân xác hữu hình, thì 
người ta nhìn thấy các Kitô hữu sống trong thế 
gian, nhưng không thấy lòng đạo đức của họ. 
Xác thịt thù ghét và gây chiến với linh hồn, dù 
linh hồn không làm hại gì cho xác thịt, mà chỉ 
ngăn  không  cho  nó  hưởng lạc  thú  ;  thế  gian 
cũng ghét các Kitô hữu như vậy, dù họ không 
gây thiệt hại gì cho nó, mà chỉ chống lại các lạc 
thú.

Linh hồn yêu thân xác, nhưng thân xác và các 
chi thể lại ghét linh hồn ; các Kitô hữu cũng yêu 
những kẻ ghét mình. Linh hồn bị giam giữ trong 
thân xác, nhưng thực ra chính linh hồn lại chứa 
đựng thân xác ; các Kitô hữu cũng bị giam giữ 
trong thế gian như trong tù, nhưng chính họ lại 
chứa đựng thế gian. Linh hồn bất tử ở trong nhà 
tạm phải chết ; các Kitô hữu sống giữa những 
thực tại hay hư nát như khách lữ hành, đang khi 
đợi chờ sự bất

hoại  trên thiên quốc.  Nhờ ăn uống kham khổ, 
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linh hồn nên tốt hơn ; nhờ chịu cực hình, các 
Kitô hữu ngày thêm đông số. Thiên Chúa đã đặt 
họ vào tình trạng như thế, thì họ không nên trốn 
tránh.

Xướng đáp Ga 8,12b ; Hc 24,25
X Tôi là ánh sáng thế gian.
* Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, 
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Đ Ai đến với tôi, sẽ tìm được ánh sáng soi 
đường và dẫn tới chân lý, sẽ tìm thấy hy vọng 
được sống và tìm được sức mạnh. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh 
khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh 
tuyền. Chính Chúa đã giải cứu chúng con thoát 
khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, thì xin cũng đừng để 
chúng con lìa  bỏ ánh sáng chân lý  Chúa bao 
giờ. Chúng con cầu xin...
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THỨ NĂM

Bài đọc 1 Kh 21,9-27
Thành Giêrusalem mới

Những  hình  ảnh  sau  đây  Kinh  Thánh  thường 
dùng đế kể lại các cuộc thần hiện, riêng ngôn sứ 
Êdêkien thì dùng đế mô tả Giêrusalem sau ngày 
phục hưng. Sách Khải Huyền dùng các hình ảnh  
này đế cho thấy trước công trình tạo dựng cuối  
cùng sẽ thành công rực rỡ như thế nào. Sau khi  
đau khổ, tội lỗi, chết chóc được chấp nhận và 
thay hình đổi dạng nhờ Chúa Kitô, thì kế hoạch 
của Thiên Chúa được thực hiện mỹ mãn.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

9 Bấy giờ,  trong số bảy thiên thần mang bảy 
chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo 
tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, 
Hiền Thê của Con Chiên." 10 Rồi đang khi tôi 
xuất  thần, thì  người đem tôi  lên một ngọn núi 
cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là 
Giêrusalem,  từ  trời,  từ  nơi  Thiên  Chúa  mà 
xuống,  11  chói  lọi  vinh  quang  Thiên  Chúa. 
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Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc 
thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường 
rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên 
thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười 
hai chi tộc con cái Ítraen. 13 Phía đông có ba 
cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía 
tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai 
nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của 
Con Chiên.

15 Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo 
là một cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa 
và tường thành. 16 Thành hình vuông: chiều dài 
cũng bằng chiều rộng. Rồi người lấy cây sậy đo 
thành,  được  mười  hai  ngàn  dặm:  chiều  dài, 
chiều  rộng  và  chiều  cao  đều  bằng  nhau.  17 
Người đo tường thành được một trăm bốn mươi 
bốn thước, theo thước đo của loài người cũng là 
của  vị  thiên  thần.  18  Tường  xây  bằng  ngọc 
thạch,  thành thì  bằng vàng y,  giống như thủy 
tinh trong sáng. 19 Nền móng tường thành được 
trang trí  bằng mọi thứ đá quý.  Nền móng thứ 
nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng 
lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền 
móng thứ tư bằng bích ngọc, 20 nền móng thứ 
năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích 
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não,  nền  móng  thứ  bảy  bằng  kim  châu,  nền 
móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín 
bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim 
lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, 
nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc. 21 Mười 
hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là 
một  khối  ngọc  duy  nhất.  "Quảng  trường  của 
thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt." 22 
Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức 
Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là 
Đền Thờ của thành. 23 Thành chẳng cần mặt 
trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang 
Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn 
chiếu soi. 24 Các dân ngoại sẽ tiến bước theo 
ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem 
kho  tàng  vinh  quang tới  đó.  25  Ngày  nọ  qua 
ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở 
đấy sẽ chẳng có đêm. 26 Thiên hạ sẽ đem tới 
đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các 
dân ngoại. 27 Tất cả những gì ô uế cũng như 
bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, 
đều không được vào thành,  mà chỉ  có những 
người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con 
Chiên mới được vào.
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Xướng đáp x. Kh 21,21 ; Tb 13,17.18.11
X Hỡi Giêrusalem, quảng trường của ngươi 
được dát bằng vàng y, khắp nơi trong thành 
vang tiếng ca hoan hỷ.
* Mọi nhà sẽ cùng hát : Halêluia.
Đ Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp 
mười phương đất. *

Bài đọc 2
Thánh Thể, cuộc Vượt Qua của Chúa 

Trích khảo luận của thánh Gauđenxiô, giám 
mục Bơrétsia.
 
Một người đã chết vì mọi người. Nay cũng chính 
Người đó, nơi mỗi nhà thờ của các Giáo Đoàn, 
trong mầu nhiệm bánh và rượu, khi được sát tế 
thì bồi dưỡng, khi được tin kính thì tác sinh, khi 
được thánh hiến thì thánh hoá những người đọc 
lời thánh hiến.
 
Đây là thịt Con Chiên và đây là máu Con Chiên. 
Quả thật,  Đấng là bánh từ trời  xuống đã nói : 
Bánh Thầy sẽ ban tặng, chính là thịt Thầy đây,  
để cho thế gian được sống. Và máu Người được 
biểu lộ rõ ràng dưới hình rượu, khi chính Người 
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nói trong Tin Mừng : Thầy là cây nho thật. Người 
tuyên bố rõ  rượu nào được dâng hiến để chỉ 
cuộc  thương  khó  của  Người,  thì  đó  là  máu 
Người. Bởi thế, thánh tổ phụ Giacóp đã nói tiên 
tri về Đức Kitô rằng : Người lấy rượu giặt áo, lấy  
máu trái  nho giặt  áo choàng.  Vì chưng Người 
phải  lấy  máu mình tẩy sạch áo của Người  là 
thân xác chúng ta mà Người đã mặc lấy. 

Người là Tạo Hoá và là Chúa Tể vạn vật, Đấng 
từ ruộng đất làm ra bánh, rồi lại làm cho bánh 
trở nên chính mình Người (vì Người có thể làm 
và Người cũng đã hứa). Rồi Người đã làm cho 
nước hoá thành rượu, thì cũng làm cho rượu trở 
nên máu Người. 

Đó là cuộc Vượt Qua của Chúa như Người nói, 
nghĩa là Chúa đi qua. Cái mà nhờ Người đã trở 
thành thực thiên giới khi  Người đi qua và làm 
cho thành Mình  và  Máu Người,  thì  bạn đừng 
nghĩ rằng đó vẫn còn là cái  gì thuộc hạ giới.  
Cái mà bạn lãnh nhận, đó là thân xác của Đấng 
là bánh bởi trời và là máu của cây nho thánh. Vì 
khi trao bánh và rượu đã được thánh hiến cho 
các môn đệ, Người đã nói :  Này là Mình Thầy,  
này là Máu Thầy. Vậy chúng ta hãy tin lời của 
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Đấng  chúng  ta  đã  tin  theo.  Người  là  sự  thật 
không hề biết gian dối.

Khi Người nói đến chuyện phải ăn thịt và uống 
máu  Người,  dân  chúng  lấy  làm  sửng  sốt  và 
phản đối :  Lời này chướng tai quá, ai mà nghe 
nổi ? Vì thế, để gạt bỏ những tư tưởng đó bằng 
lửa trời, những tư tưởng mà tôi bảo anh em phải 
xa tránh, Người còn thêm :  Thần khí mới làm 
cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy  
nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Xướng đáp Ga 6,57 ; Lc 22,19b
X Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã Sai 
Thầy, và Thầy sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì 
* kẻ ăn Thầy, cũng sẽ nhờ Thầy mà được sống 
như vậy. Halêluia.
Đ Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. 
* Kẻ ăn Thầy sẽ nhờ Thầy mà được sống. 
Halêluia.
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Lời nguyện

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  thương  thánh  hoá  chúng 
con là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho 
chúng con là những người bất hạnh, xin gìn giữ 
những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc 
Chúa đã làm ; này chúng con là những kẻ nhờ 
tin mà được nên công chính, xin Chúa ban sức 
mạnh giúp chúng con bền đỗ đến cùng. Chúng 
con cầu xin...
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THỨ SÁU

Bài đọc 1 Kh 22,1-9
Sông có nước trường Sinh

Sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa và Con Chiên  
như từ một nguồn suối luôn đầy tràn.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có 
nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra 
từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên. 2 Ở 
giữa quảng trường của thành, giữa hai  nhánh 
sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi 
tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành 
các dân ngoại.

3 Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai 
của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong 
thành,  và  các  tôi  tớ  Người  sẽ  thờ  phượng 
Người. 4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, 
và  thánh  danh  Người  ghi  trên  trán  họ.  5  Sẽ 
không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh 
sáng của đèn,  cũng chẳng cần ánh sáng mặt 
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trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng 
trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn 
đời.

6 Thiên thần nói với tôi: "Đây là những lời đáng 
tin cậy và chân thật; và Đức Chúa là Thiên Chúa 
ban Thần Khí linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai 
thiên  thần  của  Người  đến  tỏ  cho  các  tôi  tớ 
Người  biết  những  việc  sắp  phải  xảy  đến."  7  
"Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc thay 
kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này! "  8 
Tôi là Gioan, đã được nghe và thấy những điều 
đó. Nghe và thấy xong, tôi phủ phục xuống dưới 
chân vị thiên thần đã chỉ cho tôi thấy các điều 
ấy,  mà  thờ  lạy  người.  9  Nhưng  người  nói: 
"Đừng, đừng! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và 
như các  anh em của ông là  các  ngôn  sứ và 
những người tuân giữ các lời  trong sách này. 
Hãy thờ lạy Thiên Chúa."

Xướng đáp Kh 22,5.3b
X Sẽ không còn đêm tối nữa, vì Đức Chúa là 
Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên các tôi tớ Người,
* và họ sẽ hiển trị đến muôn đời muôn thuở. 
Halêluia.
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Đ Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt 
ở trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ 
phượng Người. *

Bài đọc 2 
Chúa Kitô là Trưởng Tử của đàn em đông đúc 

Trích bài giảng của Chân phước Ixaác, viện 
phụ đan viện Sao Mai. 

Như đầu và thân của một người chỉ là một người 
mà thôi, thì người con của Đức Trinh Nữ cùng 
với các chi thể được tuyển chọn của Người chỉ 
là một người và là Con Người duy nhất.  Kinh 
Thánh nói : Đức Kitô toàn thân và toàn vẹn gồm 
đầu và thân. Quả vậy, mọi chi thể cùng làm nên 
một thân thể. Thân thể đó cùng với đầu là một 
con người  duy nhất.  Con người  này cùng với 
Con  Thiên  Chúa  là  người  con  duy  nhất  của 
Thiên  Chúa.  Chính  người  con  này  cùng  với 
Thiên  Chúa  là  Thiên  Chúa  duy  nhất.  
Như vậy, tất cả thân thể cùng với đầu là Con 
Người và Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Bởi 
đó mới có lời rằng:  Lạy Cha, Con muốn rằng :  
như Cha và Con là một, thì họ cũng nên một với  
chúng ta. 
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Vì thế, theo nghĩa quen thuộc trong Kinh Thánh, 
nếu không có đầu thì chẳng có thân ; nếu không 
có thân thì chẳng có đầu ; nếu không có Thiên 
Chúa  thì  chẳng  có  đầu,  chẳng  có  thân,  cũng 
chẳng có Đức Kitô toàn vẹn. 

Bởi vậy, tất cả cùng với Thiên Chúa là một Thiên 
Chúa. Nhưng Con Thiên Chúa kết hợp với Thiên 
Chúa theo bản tính ; Con Người kết hợp với Con 
Thiên Chúa theo ngôi vị ; còn thân thể kết hợp 
với Con Người theo bí tích. 

Vậy, các chi  thể của Đức Kitô là các tín hữu, 
những con người có lý trí, có thể thành thật nói 
rằng Đức Kitô thế nào thì mình cũng thế, nghĩa 
là  mình  cũng  là  Con Thiên  Chúa và  là  Thiên 
Chúa. Nhưng Người là Con Thiên Chúa và là 
Thiên Chúa theo bản tính, còn họ là nhờ được 
chung  phận.  Người  là  Con  Thiên  Chúa  và  là 
Thiên Chúa một cách sung mãn, còn họ là nhờ 
được  thông  phần.  Cuối  cùng,  Người  là  Con 
Thiên Chúa vì được Thiên Chúa sinh ra, còn các 
chi thể của Người là do được Thiên Chúa nhận 
làm nghĩa tử,  như đã chép :  Anh em đã lãnh 
nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử,  
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khiến chúng ta được kêu lên : "Ápba ! Cha ơi !" 
Cùng với Thần Khí đó, Người cho họ quyền trở 
nên Con Thiên Chúa, để họ được vị Trưởng Tử 
của đàn em đông đúc đặc biệt dạy cho biết nói 
lên rằng : Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên 
trời. Và chỗ khác : Thầy lên cùng Cha của Thầy,  
cũng là Cha của anh em. 

Vì  chưng nhờ Thần Khí,  Người  đã sinh ra  từ 
lòng Đức Trinh Nữ,  làm Con Người,  Đầu của 
chúng ta, thế nào, thì cũng nhờ Thần Khí đó, từ 
giếng nước thánh tẩy,  chúng ta  được tái  sinh 
làm con Thiên Chúa, thân mình của Người như 
thế. Người hoàn toàn vô tội thế nào, thì chúng ta 
cũng được tha mọi tội lỗi như thế. 

Vì cũng như Người mang lấy mọi tội lỗi của toàn 
thân vào thân xác mình mà mang lên cây thập 
giá thế nào, thì nhờ ơn tái sinh, Người cũng ban 
cho thân mình thiêng liêng ơn này, là không còn 
bị  hạch tội  nào nữa,  như có lời  chép :  Hạnh 
phúc  thay  người  Chúa  không  hạch  tội.  Con 
người hạnh phúc ấy hẳn là chính Đức Kitô. Xét 
theo khía cạnh Người là đầu, tức là Thiên Chúa, 
thì Người tha tội ; xét theo khía cạnh Người là 
đầu của thân thể, tức là một con người như mọi 
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người, thì Người không có tội gì để được tha ; 
xét theo khía cạnh Người là thân mình của đầu, 
gồm nhiều người, thì không bị Thiên Chúa hạch 
tội. 

Bản thân Người là Đấng công chính, nhưng lại 
làm cho mình nên công chính. Chỉ mình Người 
là Đấng Cứu Độ và Chỉ mình Người được cứu 
độ. Cái Người đã mang lấy vào thân mà đem lên 
thập giá, thì Người đã dùng nước mà tẩy xoá 
khỏi thân mình. Khi lại dùng thập giá và nước 
mà cứu độ muôn người, thì Chiên Thiên Chúa, 
Đấng mang lấy tội trần gian mà xoá đi, là linh 
mục, tế phẩm và là Thiên Chúa. Do đó, khi dâng 
mình cho mình, Người đã nhờ mình mà hoà giải 
mình  với  mình,  như  với  Chúa  Cha  và  Chúa 
Thánh Thần.

Xướng đáp Rm 12,5 ; Cl 2.9-10a; 1,18 
X Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể 
trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như 
những bộ phận của cùng một thân thể. 
* Trong Đức Kitô, tất cả sự viên mãn của thần 
tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh 
em được sung mãn. Ha–lêluia. 
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Đ Chính Người là đầu của thân thể, nghĩa là đầu 
của Hội Thánh, Người là khởi nguyên, là trưởng 
tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để 
trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. * 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, này chúng con được hoan hỷ mừng 
mầu nhiệm Vượt Qua, xin cho chúng con biết ăn 
ở thế nào cho phù hợp với mầu nhiệm đó, để 
Đức Ki–tô sống lại luôn giữ gìn và cứu độ chúng 
con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 
cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến 
muôn thuở muôn đời.



MỤC LỤC

THỨ BẢY 

Bài đọc 1 Kh 22,10-21 
Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến 

Dựa vào lời ngôn sứ và hy vọng vào hạnh phúc  
tương lai, dân Thiên Chúa tiến về thành thánh  
để gặp Đấng là Đầu và Cuối, là Sao Mai sáng  
ngời. 

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh 
Gioan tông đồ.

10 Rồi người bảo tôi: "Đừng niêm phong những 
sấm ngôn trong  sách này,  vì  thời  giờ đã gần 
đến. 11 Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, 
kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ 
hành động công chính nữa đi, và người thánh 
thiện cứ sống thánh thiện nữa đi!  "  12  "Đây, 
chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo 
lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc 
mình làm. 13 Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và 
Cuối,  là  Khởi  Nguyên  và  Tận  Cùng.  14  Phúc 
thay  những  kẻ  giặt  sạch  áo  mình,  để  được 
quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà 
vào Thành!  15 Những quân chó má,  làm phù 



MỤC LỤC

phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng 
với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, 
hãy xéo ra ngoài.

16 "Ta là Giêsu, Ta đã sai thiên thần của Ta đến 
với các ngươi để làm chứng về những điều trên 
đây, liên quan đến các Hội Thánh. Chính Ta là 
Chồi Non và Dòng Dõi Đavít, là Sao Mai sáng 
ngời."

17 Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự 
đến! " Ai nghe, hãy nói: "Xin Ngài ngự đến! " Ai 
khát,  hãy  đến;  ai  muốn,  hãy  đến  lãnh  nước 
trường sinh mà không phải trả tiền.

18 Với bất cứ ai  nghe những sấm ngôn trong 
sách này, tôi xin chứng thực: "Ai mà thêm điều 
gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy 
những tai ương mô tả trong sách này! 19 Ai mà 
bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, 
thì  Thiên  Chúa  sẽ  bớt  phần  người  ấy  được 
hưởng nơi cây Sự Sống và Thành Thánh, là cây 
và thành mô tả trong sách này! "

20  Đấng  làm  chứng  về  những  điều  đó  phán 
rằng:  "Phải,  chẳng  bao  lâu  nữa  Ta  sẽ  đến."
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Amen,  lạy  Chúa  Giêsu,  xin  ngự  đến!
21 Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa 
Giêsu.

Xướng đáp Kh 22,16b.17ab.20c ; Is 55,1a.3a
X Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đavít, là 
Sao Mai sáng ngời. Thần Khí và Tân Nương 
nói : "Xin Ngài ngự đến !" 
* Ai nghe, hãy nói : "Xin Ngài ngự đến !" Amen, 
lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến ! Halêluia.
Đ Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước 
đã sẵn đây ! Hãy lắng tai và đến với Ta.*

Bài đọc 2 
Tiếng reo mừng Halêluia trong mùa Phục Sinh 

Trích  bài  diễn  giải  thánh  vịnh  của  thánh 
Âutinh, giám mục. 

Trong cuộc đời hiện tại của chúng ta, suy ngắm 
phải là ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì niềm hoan 
lạc vĩnh cửu của chúng ta trong cuộc đời mai 
sau sẽ là ngợi khen Thiên Chúa. Không ai có thể 
thích  hợp với  cuộc đời  mai  sau,  nếu bây  giờ 
không luyện tập cho quen trước. Vậy hiện nay 
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chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, nhưng chúng ta 
cũng cầu xin Thiên Chúa nữa. Lời ngợi khen của 
chúng ta vang tiếng reo vui, còn lời cầu nguyện 
lại vọng tiếng than thở. Chúng ta được hứa cho 
điều chúng ta chưa có. Mà Đấng đã hứa là Đấng 
trung thực, nên chúng ta vui mừng vì hy vọng. 
Nhưng bởi chưa có, nên chúng ta than thở vì 
ước mong. Đối với chúng ta, kiên trì ước mong 
quả là điều tốt, cho tới khi nhận được điều Chúa 
hứa. Khi ấy, tiếng than thở qua đi,  chỉ còn lời 
ngợi khen liên lỷ. 

Vì có hai giai đoạn : một là hiện nay, trong cõi 
đời này, chúng ta phải thử thách gian lao ; hai là 
chúng ta sẽ được yên hàn vui vẻ mãi, nên hai 
mùa trước Phục Sinh và sau Phục Sinh đã được 
lập ra cho chúng ta cử hành. Mùa trước Phục 
Sinh  chỉ  sự  gian  lao  hiện  nay  chúng  ta  đang 
sống ; còn mùa sau Phục Sinh chúng ta đang 
mừng thì  chỉ  hạnh phúc sau này chúng ta  sẽ 
được hưởng. Vậy mùa trước Phục Sinh chúng 
ta cử hành là hoàn cảnh chúng ta đang sống 
đây, còn mùa sau Phục Sinh chúng ta cử hành, 
thì  chúng ta  ám chỉ  điều  chúng  ta  chưa nắm 
được. Vì thế, trong mùa đó, chúng ta ăn chay 
cầu nguyện để thao luyện, còn trong mùa này, 
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chúng ta bỏ ăn chay để ca tụng ngợi khen Chúa. 
Đó là ý nghĩa tiếng reo mừng Halêluia chúng ta 
ca hát. 

Quả thật, nơi Đức Kitô là Đầu chúng ta, cả hai 
điều  trên  đã được phác hoạ,  cả hai  đã  được 
trình  bày.  Cuộc thương khó của Chúa tỏ  cho 
chúng ta thấy đời sống khó khăn hiện tại, vì phải 
vất vả gian lao và cuối cùng phải chết ; còn sự 
sống lại hiến vinh của Chúa lại tỏ cho chúng ta 
thấy  đời  sống  chúng  ta  sẽ  được lãnh  nhận.  
Vậy giờ đây chúng tôi khuyên anh em hãy ngợi 
khen Thiên Chúa. Đó là điều mọi người chúng ta 
đang nói với nhau khi chúng ta tung hô Halêluia. 
Bạn nói với người khác ca tụng Chúa đi  là bạn 
nói  với  chính bạn.  Khi  mọi  người  khuyên nhủ 
nhau là mọi người làm điều mình khuyên nhủ. 
Nhưng hãy ca ngợi bằng cả con người anh em, 
nghĩa là không phải chỉ có miệng lưỡi và tiếng 
nói, mà còn cả lương tâm của anh em, đời sống 
của anh em, hành động của anh em cũng ca 
tụng Thiên Chúa.
 
Giờ đây chúng ta ca tụng Thiên Chúa khi họp 
nhau trong nhà thờ. Nhưng khi  ai  nấy về nhà 
mình, thì dường như thôi không ca tụng Thiên 
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Chúa nữa. Ai không ngừng sống tốt, người ấy 
vẫn hằng ca tụng Thiên Chúa. Bạn thôi không ca 
tụng Thiên Chúa, khi bạn bỏ không sống công 
chính  và  không  làm điều  đẹp  lòng  Người.  Vì 
chưng nếu bạn không bỏ đời sống tốt lành bao 
giờ,  thì  dù miệng bạn có lặng thinh,  đời  sống 
bạn vẫn hô to, và Thiên Chúa vẫn lắng tai nghe 
tiếng lòng bạn. Tai chúng ta nghe tiếng chúng ta 
thế  nào,  tai  Thiên  Chúa  cũng  nghe  thấy  tâm 
tưởng chúng ta như thế.
 
Xướng đáp Ga 16,20b 
X Ưu sầu của anh em 
* sẽ biến thành hoan lạc. Halêluia. 
Đ Anh em sẽ buồn sầu than khóc, còn thế gian 
thì sẽ vui mừng, nhưng ưu sầu của anh em 

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 
dùng bí tích thánh tẩy mà cho chúng con được 
tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa. 
Giờ đây chúng con được trở nên công chính, 
đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa 
thương nâng đỡ phù trì, đưa chúng con vào cõi 
vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...
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Dẫn vào thư 1 của thánh Gioan 

Thoạt đầu thư 1 của thánh Gioan có vẻ như một  
bài suy niệm rất cá nhân và hình như hơi vượt ra  
ngoài thời gian. Đề tài là cuộc sống Ki–tô hữu,  
đặc biệt là đức bác ái huynh đệ. Tư tưởng được  
diễn tả theo kiểu đường xoắn ốc, các đề tài thì  
khá quen thuộc, chằng hạn : tình yêu anh em,  
lòng tin vào Ngôi Lời nhập thể, sự hiệp thông  
giữa người tín hữu với Thiên Chúa. Đọc kỹ hơn,  
ta thấy thư này có giọng điệu bút chiến rất rõ.  
Trong thư này tác giả nghiêm khắc tố cáo những  
nhà giảng thuyết tuy tự nhận là Kitô hữu nhưng  
thực sự đã bỏ đạo rồi ; không những thế, còn  
tìm cách lung lạc đức tin các tín hữu trung thành  
nữa. Tác giả gọi họ là phản Kitô (2,18.22 ; 4,3).  
là  ngôn  sứ  giả  (4,1),  chuyên  mê  hoặc  quần  
chúng, v.v...
 
Như thế, hình như thư này được viết cho những  
cộng đoàn đang trải qua một cơn khủng hoảng 
trầm trọng, và có thể là đang bị chia rẽ. Thậm 
chí  ngay trong nội  bộ các cộng đoàn này,  có  
người đã đề nghị một thứ Kitô giáo gọi là cao 
hơn : họ không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng 
Kitô (2,22). là Con Thiên Chúa (4,15) ; họ chối  
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bỏ  mầu  nhiệm  nhập  thế  (4,2),  chia  đôi  Đức 
Giêsu Kitô thành con người Giêsu và Con Thiên  
Chúa (5,56).  Hậu quả là họ làm cho nhiều tín  
hữu lạc hướng, không còn biết phải tin những gì.  

 
Thánh Gioan muốn cứu chữa các tín hữu bị lung  
lạc. Người không tìm cách bác các tà thuyết cho  
bằng củng cố đức tin của tín hữu. Nhằm mục  
đích đó, người chỉ cho họ những dấu để phân  
biệt người Kitô hữu đích thực với người giả hiệu.  
Người đích thực là người trung thành với lời giáo  
huấn của các Tông Đồ, từ chối toa rập với tội lỗi,  
yêu mến anh em, và trước hết tuyên xưng Đức  
Giêsu Kitô  là  Con Thiên Chúa.  Đối  với  thánh  
Tông Đồ, ai chối bỏ Đức Giêsu Kitô làm người  
thì không thể hiệp thông với Thiên Chúa được.  
Như thánh nhân đã nhấn mạnh với những lời lẽ  
cương quyết như thế nào thì ai cũng biết Chúa  
Con là đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha. Người  
có sự sống đời  đời  là người tin  Đức Giêsu là  
Con Thiên Chúa. Ý định của tác giả được diễn  
tả rõ ràng trong câu kết luận : Tôi đã viết những  
điều đó cho anh em là những người tin vào danh  
Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em 
có  sự  sống  đời  đời  (5,13).  Trong  mùa  Phục 
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Sinh, không có bản văn nào của các Tông Đồ có  
thể giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm nhập 
thể hơn là bản văn này. 
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CHÚA NHẬT
 
Bài đọc 1 1 Ga 1,1-10
Lời hằng sống và ánh sáng của Thiên Chúa

Sống hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con,  
chúng ta sẽ nhận ra mình tội lỗi, cần đến ơn tha  
thứ của Đức Kitô.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với 
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chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người.
 
4 Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
5 Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà 
chúng tôi đã nghe,
và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên 
Chúa là ánh sáng;
nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với 
Người
mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối
và không hành động theo sự thật.
 
7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,
thì chúng ta được hiệp thông với nhau,
và máu Đức Giêsu, Con của Người,
thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,
chúng ta tự lừa dối mình,
và sự thật không ở trong chúng ta.
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9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất 
chính.
10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm 
tội,
thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,
và lời của Người không ở trong chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 1,2 ; 5,20ac
X Sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và 
làm chứng ; chúng tôi loan báo cho anh em sự 
sống đời đời.
* Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay 
xuất hiện cho chúng ta. Halêluia.
Đ Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến : 
Người là Thiên Chúa thật, và Người là sự sống 
đời đời. *

Bài đọc 2
Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta 
được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi 
chức vụ hoà giải
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Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alêxanria, về thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô.

Những  ai  có  Thần  Khí  làm bảo  chứng và  có 
niềm hy vọng được phục sinh thì cầm chắc điều 
họ trông đợi như đang có rồi ; do đó, họ nói rằng 
từ nay họ không biết một ai theo quan điểm loài 
người  nữa.  Tất  cả  chúng  ta  là  những  người 
thuộc Thần Khí và không còn lệ thuộc sự hư nát 
của  xác  phàm.  Thật  thế,  nhờ  Con  Một  chiếu 
sáng, chúng ta được biến đổi  để nên một với 
Ngôi Lời là Đấng ban sự sống cho mọi loài. Khi 
tội lỗi thống trị, chúng ta bị xiềng xích tử thần trói 
buộc ; nhưng nay, được đầy tràn sự công chính 
của Đức Kitô, chúng ta đã trút bỏ sự hư nát.
 
Như vậy, không ai còn ở trong xác phàm, nghĩa 
là trong thân phận yếu đuối của xác phàm nữa, 
nên chúng ta có lý do chính đáng mà hiểu rằng 
sự hư nát là một trong những tính chất của xác 
phàm.  Thánh  Phaolô  còn  nói  thêm  :  Cho  dù 
chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm  
loài người, thì giờ đây, chúng tôi không còn biết  
Người  như  vậy  nữa.  Dường  như  thánh  nhân 
muốn nói :  Ngôi Lời đã nên. người phàm và cư  
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ngụ  giữa  chúng  ta,  và  đã  chịu  chết  theo  xác 
phàm để tất cả chúng ta được sống. Chúng ta 
đã  biết  Đức  Kitô  theo  quan  điểm  loài  người, 
nhưng từ nay chúng ta không còn biết  Người 
như  thế  nữa.  Mặc  dù  Người  vẫn  giữ  lại  xác 
phàm bởi vì ngày thứ ba Người đã sống lại và 
ngự bên Chúa Cha trên  trời,  nhưng chúng ta 
vẫn hiểu rằng Người vượt trên xác phàm : Vì khi  
đã chết một lần. Người không còn chết nữa, cái  
chết  không còn quyền chi  đối  với  Người  nữa.  
Quả vậy, Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và  
một  lần  là  đủ  ;  nay  Người  sống  là  sống  cho  
Thiên Chúa.
 
Nếu Đức Kitô, Đấng dẫn chúng ta đến sự sống, 
đã đạt tới tình trạng như thế, thì nhất thiết chúng 
ta  cũng  phải  theo  vết  chân  Người,  để  người 
khác thấy chúng ta sống không phải  theo xác 
phàm,  cho  bằng  vượt  trên  xác  phàm.  Vì  thế, 
thánh Phaolô nói cách chí lý rằng :  Phàm ai ở 
trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua  
và cái mới đã có đây rồi. Quả vậy, chúng ta đã 
được nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Kitô, 
nên lời nguyền rủa chẳng còn sức mạnh gì nữa. 
Người đã sống lại vì chúng ta sau khi giày xéo 
quyền lực tử thần. Nhờ vậy, chúng ta thực sự 
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nhận biết  Thiên  Chúa theo  đúng bản tính,  và 
chúng ta thờ lạy Thiên Chúa trong thần khí và 
sự  thật,  nhờ  Chúa  Con  là  Đấng  Trung  Gian, 
Đấng ban tặng cho thế gian muôn vàn phúc lộc 
trên trời, từ nơi Chúa Cha. 
 
Vì thế thánh Phaolô đã nói rất  sâu sắc rằng : 
Mọi sự đều do bởi Thiên Chúa, là Đấng đã nhờ  
Đức Kitô  mà  cho chúng ta  được hoà giải  với  
Người. Quả vậy, cả mầu nhiệm nhập thể cũng 
như cuộc canh tân kèm theo đều không ngoài 
thánh  ý  Chúa  Cha.  Nhờ  Đức  Kitô,  chúng  ta 
được đến với Chúa Cha, như chính Người nói : 
Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua  
Thầy, mọi sự đều do bởi Thiên Chúa,  là Đấng 
đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải  
với  Người, và trao cho chúng tôi  chức vụ hoà  
giải.

Xướng đáp Rm 5,11 ; Cl 1,19-20a 
X Chúng ta có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
* Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng nay đã hoà giải 
chúng ta với Thiên Chúa. Halêluia. 
Đ Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên 
mãn hiện diện ở nơi Đức Kitô, cũng như muốn 
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nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải 
với mình. * 
Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
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Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.



MỤC LỤC

 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày 
vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng 
sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người 
hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho 
chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 
Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ HAI 

Bài đọc 1 1 Ga 2,1-11 
Điều răn mới 

Yêu thương hết mọi người, đó là điều răn mới  
Chúa Giêsu đã dạy uà còn tiếp tục dạy chúng ta.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ. 

1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của 
tôi,
tôi viết cho anh em những điều này,
để anh em đừng phạm tội.
Nhưng nếu ai phạm tội,
thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt 
Chúa Cha:
đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính.
2 Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi 
chúng ta,
không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.
 
3 Căn cứ vào điều này,
chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:
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là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.
4 Ai nói rằng mình biết Người
mà không tuân giữ các điều răn của Người,
đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người 
ấy.
5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy,
nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên 
hoàn hảo.
Căn cứ vào đó,
chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên 
Chúa.
6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người,
thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.
 
7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều 
răn mới
tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ
mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.
Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.
8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới
tôi viết cho anh em, điều ấy thật là thế
nơi Đức Giêsu và nơi anh em,
bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã 
tỏ rạng.
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9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng
mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong 
bóng tối.
10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong 
ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.
11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng 
tối
và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,
vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù 
quáng.

Xướng đáp Ga13,34 ; 1 Ga 2,10a.3 
X Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh 
em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu 
thương anh em. 
* Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh 
sáng. 
Đ Căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng 
chúng ta biết Chúa Kitô, đó là chúng ta tuân giữ 
các điều răn của Người. 

Bài đọc 2 
Thánh Thần đổi mới chúng ta nhờ bí tích thánh 
tẩy 
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Trích  khảo  luận  Chúa  Ba  Ngôi  của  ông 
Điđimô Alê xanria.

Thánh Thần là Thiên Chúa, cùng với Chúa Cha 
và  Chúa  Con,  đổi  mới  chúng  ta  trong  bí  tích 
thánh tẩy, đưa chúng ta thoát khỏi tình trạng xấu 
xa trở lại vẻ đẹp ban đầu. Người đổ đầy ân sủng 
của  Người  trên  chúng  ta,  đến  nỗi  chúng  ta 
không còn có thể đón nhận điều gì chẳng đáng 
ước ao nữa. Người giải thoát chúng ta khỏi tội 
lỗi và sự chết. Thánh Thần làm cho chúng ta từ 
thân phận xác đất vật hèn, nghĩa là từ đất và tro, 
trở thành những con người  thần thiêng,  được 
thông phần vinh quang Thiên Chúa, được làm 
con và làm người thừa kế của Thiên Chúa là 
Cha, được nên đồng hình đồng dạng và đồng 
thừa kế với  Chúa Con, nên những người anh 
em  cùng  được  vinh  quang  với  Chúa  Con  và 
cùng cai trị với Người. Thay vì đất, Người cho ta 
trời  và rộng ban cho ta cõi  thiên đàng. Người 
còn làm cho chúng ta  nên cao trọng hơn các 
thiên thần, và nhờ ơn thiêng của bể nước thanh 
tẩy, Người dập tắt ngọn lửa dữ dội không thể 
dập tắt của hoả ngục. 
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Con người được sinh ra theo hai cách : một do 
xác thịt, một do Thánh Thần. Các bậc thầy giảng 
dạy giáo Iý đã viết rất đúng về cả hai. Tôi xin kế 
danh  tánh  cũng  như  giáo  lý  của  từng  vị.  
Thánh Gioan viết : Những ai đón nhận Ngôi Lời,  
tức  là  tin  vào  danh  Người,  thì  Người  cho  họ  
quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra.  
không phải  do  khí  huyết,  cũng chẳng do ước 
muốn  của  nhục  thể,  hoặc  do  ước  muốn  của 
người  đàn  ông,  nhưng  do  bởi  Thiên  Chúa. 
Thánh nhân nói : hết thảy những ai đã tin vào 
Đức Kitô thì nhận được quyền trở nên con cái 
Thiên Chúa, nghĩa là con của Thánh Thần, để 
trở thành người thuộc dòng dõi của Thiên Chúa. 
Thánh nhân còn kể thêm lời của Đức Kitô để tỏ 
cho thấy Thánh Thần là Thiên Chúa sinh thành: 
Thật, tôi  bảo thật :  không ai  có thể vào Nước 
Thiên  Chúa,  nếu  không  sinh  ra  bởi  nước  và  
Thần Khí.
 
Nhờ thừa tác vụ của linh mục, bể nước thanh 
tẩy sinh ra thân xác hữu hình của chúng ta một 
cách hữu hình. Còn Thần Khí của Thiên Chúa, 
mà không trí tuệ nào thấy được, thì nhận chìm 
chúng ta trong chính Người, và tái sinh cả xác 



MỤC LỤC

lẫn hồn chúng ta cách thiêng Iiêng, nhờ thừa tác 
vụ của thiên thần. 

Ngay  lúc  bấy  giờ,  thánh  Gioan  Tẩy  Giả  cũng 
đồng ý với kiểu nói bởi nước và Thần Khí khi nói 
về Đức Kitô như sau :  Người sẽ làm phép rửa 
cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Quả vậy, 
thân xác con người giống như chiếc bình sành, 
nên trước hết cần lấy nước mà rửa cho sạch, rồi 
lấy lửa thiêng liêng mà nung cho cứng, cho hoàn 
chỉnh (vì Thiên Chúa là lửa thiêu). Vậy, thân xác 
ấy  cần  có  Thánh  Thần  đế  nên  hoàn  hảo  và 
được đổi mới, vì lửa Thần Khí cũng có sức tưới 
gội, và nước Thần Khí cũng có sức nung lại.

Xướng đáp x. Is 44,3.4 ; Ga 4,14b
X Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán, 
và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn, trên 
dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí.
* Chúng sẽ mọc lên như dương liễu bên dòng 
nước. Halêluia.
Đ Nước tôi cho sẽ trở thành một mạch nước vọt 
lên, đem lại sự sống đời đời. *
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Lời nguyện

Lạy  Thiên  Chúa  từ  bi  nhân  hậu,  mầu  nhiệm 
Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi 
dào ;  xin cho chúng con được thấy những ân 
huệ Chúa ban, sinh hoa kết quả trong suốt cuộc 
đời chúng con. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 1 Ga 2,12-17
Thực hiện thánh ý Thiên Chúa

Biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu và thi  hành  
những điều Người muốn thì tồn tại mãi mãi.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
tôi viết cho anh em:
anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu 
Kitô.
13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em:
anh em đã thắng ác thần.
 
14 Hỡi anh em là những người con thơ bé,
tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.
Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em:
anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:
anh em là những người mạnh mẽ;
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lời Thiên Chúa ở lại trong anh em
và anh em đã thắng ác thần.
 
15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở 
trong thế gian.
Kẻ nào yêu thế gian
thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,
16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của 
tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa 
Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian;
17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng 
của nó.
Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn 
tại mãi mãi.

Xướng đáp Ga 2,17.15b
X Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của 
nó.
* Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn 
tại mãi mãi. Halêluia.
Đ Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có 
lòng mến Chúa Cha. * 
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Bài đọc 2
Đức Kitô là mối dây hiệp nhất

Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Tất cả chúng ta được kết hợp với thân thể Đức 
Kitô  nhờ thông phần Mình Thánh Người,  như 
thánh Phaolô làm chứng, khi nói về mầu nhiệm 
đạo  thánh.  Mầu  nhiệm  này,  Thiên  Chúa  đã 
không cho những người thuộc các thế hệ trước  
được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí  
Nếu tất  cả chúng ta cùng !à một  thân thể với  
nhau trong mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ 
và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là : trong 
Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại  
được cùng thừa kế gia nghiệp với người Dothái,  
cùng  làm một  thân  thể  và  cùng  chia  sẻ  điều  
Thiên Chúa hứa.
 
Nếu tất  cả chúng ta cùng !à một thân thể với 
nhau trong Đức Kitô,  không chỉ giữa chúng ta 
mà thôi,  nhưng còn với  Đấng hiện  diện trong 
chúng ta bằng Mình Thánh của Người nữa, thì 
sự kiện chúng ta là một giữa chúng ta và trong 
Đức Kitô, tại sao lại không rõ ràng ? Vì chưng 
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Đức Kitô là mối dây hiệp nhất, bởi chính Người 
vừa  là  Thiên  Chúa  vừa  là  con  người.  
Còn về sự hiệp nhất trong Thần Khí, chúng ta 
cũng theo đường lối  trên mà nói  :  vì  đã nhận 
được cùng một Thần Khí ấy, tức là Thánh Thần, 
nên tất  cả chúng ta cũng được hoà nhập một 
cách nào đó với nhau và với Thiên Chúa. Quả 
thế, dù chúng ta là nhiều cá thể, và dù Đức Kitô 
có cho Thần Khí của Chúa Cha và của Người 
ngự trong mỗi chúng ta, nhưng chỉ có một Thần 
Khí duy nhất và bất khả phân chia. Thần Khí ấy 
thụ thai  thành một những con người  tách biệt 
như đứng riêng rẽ, và làm cho tất cả kết thành 
một thực thể duy nhất trong Người. 
 
Cũng như Mình Thánh ngự trong những ai thì 
quyền  năng  của  Mình  Thánh  làm  cho  những 
người ấy thành cùng một thân thể, nên tôi nghĩ 
rằng theo cách thức ấy, Thần Khí duy nhất và 
bất  khả phân chia  của Thiên Chúa ngự trong 
mọi người cũng làm cho mọi người được nên 
một theo Thần Khí. 

Vì vậy, thánh Phaolô lại khuyên chúng ta :  Anh 
em hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 
Anh em hãy thiết tha duy trì  sự hiệp nhất mà  
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Thần Khí đem lại,  bằng cách ăn ở thuận hoà  
gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần  
Khí, cũng như anh em đã được ơn gọi để chia  
sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa,  
một niềm tin, một phép rửa ; chỉ có một Thiên  
Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi  
người và trong mọi người. Vì Thần Khí duy nhất 
lưu lại trong chúng ta, nên Thiên Chúa duy nhất 
là  Cha  của  mọi  người  sẽ  ở  trong  chúng  ta  ; 
Người sẽ nhờ Con của Người mà dẫn đưa mọi 
loài thông phần Thần Khí đến chỗ hiệp nhất với 
nhau và với Người.
 
Còn  việc  chúng  ta  được  kết  hiệp  với  Thánh 
Thần mà Thiên Chúa thông ban, thì cũng đã rõ 
phần nào do những điều nói trên. Hơn nữa, nếu 
chúng ta vứt bỏ lối sống theo xác thịt mà vâng 
theo luật của Thần Khí, thì điều sau đây chẳng 
phải rõ ràng đối với tất cả chúng ta sao ? Đó là 
sau khi vứt bỏ đời sống của chúng ta một cách 
nào đó, và nhờ được kết hiệp với Thánh Thần, 
có thể nói chúng ta đã được biến đổi sang bản 
tính khác, mà trở nên đồng hình đồng dạng với 
Thiên  Chúa.  Bởi  đấy  chúng  ta  không  chỉ  là 
người trần gian, mà còn được gọi là con Thiên 
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Chúa và là người thiên giới nữa, vì chúng ta đã 
được thông phần bản tính Thiên Chúa. 
 
Vậy chúng ta là một trong Chúa Cha và Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần  tôi muốn nói  là một 
do sự đồng phận với Thiên Chúa, là một do sự 
đồng  hình  đồng  dạng  với  Người  nhờ  tình 
thương của Người, là một do cùng chung bản 
tính xác phàm với Đức Kitô, và là một do được 
thông phần cùng một Thánh Thần. 

Xướng đáp x. 1 Cr 10,17 ; Tv 67 (68),111).78 
X Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, 
chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 
* Tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ một tấm 
bánh và một chén rượu. Halêluia. 
Đ Lạy Thiên Chúa, Ngài nhân hậu đối với kẻ khó 
nghèo, kẻ cô thân, Ngài ban cho nhà cửa. * 

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã 
làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và 
chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin 
cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, 
và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. 
Chúng con cầu xin...
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 THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Ga 2,18-29
Tên phản Kitô

Một khi Thiên Chúa đã nói hết với ta qua Con  
của Người rồi, thì phải coi chừng những ai rêu  
rao có những điều mặc khải mới.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

18 Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây 
là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên 
Phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên 
Phản Kitô đã xuất hiện.
Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối 
cùng.
19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,
nhưng không phải là người của chúng ta;
vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với 
chúng ta.
Nhưng như thế mới rõ:
không phải ai ai cũng là người của chúng ta.
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20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự 
Đấng Thánh,
và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.
21 Tôi đã viết cho anh em,
không phải vì anh em không biết sự thật,
nhưng vì anh em biết sự thật,
và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự 
thật.
22 Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối 
rằng
Đức Giêsu là Đấng Kitô?
Kẻ ấy là tên Phản Kitô,
là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.
 
23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa 
Cha;
kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.
24 Phần anh em,
ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em.
Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em,
thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và 
Chúa Cha.
25 Và đây là điều
mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta:
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sự sống đời đời.
 
26 Tôi viết cho anh em những điều ấy
để nói về những kẻ tìm cách
làm cho anh em đi lạc đường.
27 Phần anh em,
dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô
ở lại trong anh em,
và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.
Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự
mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối 
trá,
thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,
anh em hãy ở lại trong Người.
 
28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé 
nhỏ,
anh em hãy ở lại trong Người,
để khi Người xuất hiện,
chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,
vì phải xa cách Người trong ngày Người quang 
lâm.
29 Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công 
Chính,
anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công 
chính
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thì đã được Thiên Chúa sinh ra.

Xướng đáp x. 1 Ga 2,27 ; Ge 2,23 
X Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ 
Đức Kitô ở lại trong anh em. 
* Và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, vì dầu 
của Người dạy anh em mọi sự. Halêluia. 
Đ Anh em hãy vui mừng hoan hỷ vì Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh em : chính Người ban cho 
anh em mưa đầu mùa, bởi vì Người thành tín. * 

Bài đọc 2
Từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.

Anh  em  thân  mến,  Những  ngày  từ  khi  Chúa 
sống lại cho tới lúc Người lên trời đã không trôi 
qua lặng lờ vô ích. Nhưng trong thời gian đó, 
những sự kiện lớn lao đã được chứng nghiệm 
và những mầu nhiệm cao cả đã được mặc khải. 
Trong những ngày ấy, nỗi lo sợ trước cái chết 
dữ dằn đã tiêu tan, phúc trường sinh bất tử dành 
cho  cả  hồn  lẫn  xác  đã  được  công  bố.  Trong 
những ngày ấy, Chúa đã hà hơi tuôn đổ Thánh 
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Thần  xuống  trên  tất  cả  các  Tông  Đồ.  Thánh 
Phêrô tông đồ trước kia đã lãnh nhận chìa khoá 
Nước Trời, thì nay được trao cho nhiệm vụ đứng 
đầu anh em coi sóc đoàn chiên Chúa. 
 
Trong những ngày ấy, Chúa làm người bộ hành 
thứ ba  bắt  chuyện  với  hai  môn  đệ  đang  trên 
đường  đi.  Để  xua  tan  mọi  bóng  tối  nghi  nan 
lưỡng  lự  của  chúng  ta,  Người  quở  trách  sự 
chậm tin của hai môn đệ đang run rẩy sợ hãi. 
Ngọn lửa đức tin đã nhen nhúm lên trong hai 
tâm hồn vừa được chiếu sáng. Hai tâm hồn ấy 
trước kia nguội lạnh, nay nhờ được Chúa giải 
thích Kinh Thánh, bỗng trở nên sốt sắng. Rồi khi 
Người bẻ bánh, mắt các người đồng bàn được 
mở ra.  Một  khi  mắt  mở ra,  những người  này 
nhìn thấy bản tính của mình được tôn vinh nơi 
Người, thì lấy làm hạnh phúc hơn nhiều so với 
các vị nguyên tổ của chúng ta đã phải hổ thẹn vì 
tội của mình.
 
Vậy anh em thân mến, trong suốt thời gian từ 
khi  Chúa  sống  lại  cho  tới  lúc  Người  lên  trời, 
Chúa quan phòng đã an bài, đã dạy dỗ, đã mở 
mắt soi lòng cho những kẻ thuộc về mình như 
thế, để họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra, 
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đã chịu  khổ hình và đã chết  thật  thì  cũng đã 
sống lại thật. 

Bởi đó, các thánh Tông Đồ và tất cả các môn đệ 
trước kia vừa run sợ vì Chúa chịu chết trên thập 
giá, vừa nghi ngờ không tin Người sống lại, thì 
nay trước sự thật hiển nhiên, họ nên vững vàng 
mạnh  mẽ,  đến  nỗi  sau  khi  Chúa lên  trời  cao 
thẳm, chẳng những họ không buồn sầu chi hết 
mà lại được chan chứa niềm vui. 
 
Quả thế, lý do để vui thì thật lớn lao khôn tả, vì 
trước mặt đông đảo các môn đệ, bản tính nhân 
loại của Người đã vượt lên trên mọi loài thọ tạo 
thiên giới, trên các bậc thiên thần và được nâng 
cao hơn các tổng lãnh thiên thần. Không vật cao 
siêu nào có thể giới hạn mức siêu thăng của bản 
tính ấy, vì xưa bản tính nhân loại nơi Chúa Con 
đã được phối hợp với bản tính Chúa Cha hằng 
hữu thì nay, một khi được rước lên đồng hiển trị 
với Chúa Cha, bản tính ấy cùng được ngự ngai 
toà vinh hiển với Người.
 

Xướng đáp Ga 14,2b.3b.16.18 
X Thầy đi dọn chỗ cho anh em, rồi Thầy sẽ trở 
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lại. 
* Thầy sẽ đem anh em về với Thầy, để Thầy ở 
đâu, anh em cũng ở đó. Halêluia. 
Đ Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho 
anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh 
em luôn mãi. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. 
Thầy đến cùng anh em. * 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, này chúng con đem lòng tin kính cử 
hành mầu nhiệm Đức Kitô Con Chúa phục sinh ; 
xin  nhận lời  chúng con khẩn nguyện,  mà cho 
chúng  con  được  cùng  thần  thánh  đón  mừng 
Người giáng lãm vinh hiển. Người là Thiên Chúa 
hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với 
Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ NĂM 

Bài đọc 1 1 Ga 3,1-10
Chúng ta là con Thiên Chúa 

Đời sống các con cái  Thiên Chúa sẽ như thế  
nào, điều đó chỉ được bày tỏ cho chúng ta khi  
Đức Kitô xuất hiện. Nhưng ngay từ bây giờ, sức  
mạnh của Lời Người giải thoát chúng ta khỏi tội  
lỗi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 
dường nào:
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con 
Thiên Chúa;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa 
được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
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vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như 
vậy.
 
3 Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô
thì làm cho mình nên thanh sạch
như Người là Đấng thanh sạch.
4 Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên 
Chúa,
vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.
5 Thế mà anh em biết: Đức Giêsu đã xuất hiện
để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.
6 Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.
Còn ai phạm tội
thì đã không thấy Người, và cũng chẳng biết 
Người.
7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.
Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính,
như Đức Giêsu là Đấng Công Chính.
 
8 Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,
là để phá huỷ công việc của ma quỷ.
9 Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không 
phạm tội,
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vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người 
ấy,
và người ấy không thể phạm tội,
vì đã được Thiên Chúa sinh ra.
10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ:
phàm ai không sống công chính
thì không thuộc về Thiên Chúa;
ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.

Xướng đáp 1 Ga 3,1.2b 
X Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 
dường nào, đến nỗi 
* chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Halêluia. 

Đ Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, 
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế 
nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. * 

Bài đọc 2
Chúa lên trời tăng thêm đức tin cho chúng ta 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Lêô  Cả,  giáo 
hoàng.  
Dịp đại lễ Vượt Qua, Chúa sống lại đã là lý do 
vui mừng cho chúng ta thế nào, thì Chúa lên trời 
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cũng là đề tài  hoan hỷ cho chúng ta hôm nay 
như vậy.  Chúng  ta  đang  tưởng  niệm và  long 
trọng cử hành ngày bản tính yếu hèn của chúng 
ta nơi Đức Kitô được đưa lên cao hơn các đạo 
binh trên trời, hơn tất cả các phẩm thiên thần, 
hơn tất cả các quyền thần, để cùng hiển trị với 
Chúa Cha.  Nhờ các  công trình  Chúa xếp  đặt 
như  vậy,  chúng  ta  được  xây  dựng  trên  nền 
móng vững chắc,  để,  một  khi  không còn thấy 
những điều lạ lùng kinh ngạc nữa mà đức tin 
vẫn không suy giảm, đức cậy không lung lay, 
đức  ái  không  lạnh  nhạt,  thì  tình  thương  của 
Thiên Chúa lại càng tỏ ra diệu kỳ.
 
Sức mạnh của những bậc thượng trí, ánh sáng 
của những tâm hồn tín trung là đây : tin không 
do dự những gì mắt phàm không xem thấy, và 
trông cậy không nao núng những gì  tầm nhìn 
không tới  được. Nhưng lòng đạo đức này bởi 
đâu mà phát sinh, hoặc làm sao ai đó được nên 
công chính nhờ đức tin, nếu ơn cứu độ chúng ta 
chỉ hệ tại những gì mắt thấy ?
 
Vậy điều xưa kia thấy được nơi Đấng cứu chuộc 
chúng ta, nay đã chuyển thành bí tích ; để đức 
tin nên tinh tuyền và vững chắc hơn, thì lời giáo 
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huấn đã thay cho giác quan, khiến tâm hồn các 
tín  hữu  được  ánh  sáng  Chúa  chiếu  soi,  sẵn 
sàng vâng theo lời giáo huấn đầy thẩm quyền 
đó. Nhờ được mầu nhiệm Chúa lên trời gia tăng 
và ân huệ Chúa Thánh Thần củng cố, đức tin đó 
không khiếp sợ gông cùm, tù tội,  lưu đày, đói 
khát, lửa thiêu, hùm beo cắn xé hay những cực 
hình tinh vi của những kẻ bách hại. Chính vì đức 
tin ấy mà khắp nơi trên hoàn cầu không những 
đàn ông mà cả đàn bà,  trẻ con non nớt cũng 
như thiếu nữ liễu yếu đào tơ, đã chiến đấu đến 
đổ máu mình ra. Đức tin ấy đã xua trừ ma quỷ, 
đẩy  lui  bệnh  tật,  làm  cho  kẻ  chết  sống  lại.  
Bởi đó, chính các thánh Tông Đồ trước kia, dù 
đã được bấy nhiêu phép lạ củng cố và bao lời 
giáo huấn chỉ dạy mà vẫn khiếp sợ trước cuộc 
thương khó dữ dằn của Chúa và do dự không 
chịu tin Chúa đã sống lại thật, thì nay nhờ mầu 
nhiệm Chúa lên trời, các ông đã tiến bộ đến nỗi 
tất  cả những gì đã làm cho các ông khiếp sợ 
đều biến thành niềm vui. 
 
Vì không còn nhìn thấy thân xác của Người nữa, 
nên tâm trí nhạy bén của các ông dễ nhìn ngắm 
Đấng, khí xuống trần không rời xa Chúa Cha và 
khi lên trời cũng chẳng lìa bỏ các môn đệ. Vậy, 
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anh em rất thân mến, khi được đón nhận vào 
vinh quang rực rỡ của Chúa Cha thì Con Người 
hiển hiện là Con Thiên Chúa cách tuyệt vời và 
thánh thiêng hơn lúc nào hết.  Và Đấng rời xa 
các môn đệ theo nhân tính lại bắt đầu hiện diện 
cách  khôn  tả  theo  thần  tính.  Bấy  giờ  đức  tin 
sáng suốt hơn bao giờ hết bắt đầu hiểu được 
Chúa Con ngang hàng với Chúa Cha và không 
cần phải đụng chạm tới phần xác thể nơi Đức 
Kitô là phần làm cho Người thua kém Chúa Cha. 
Đành rằng bản tính của thân xác hiển vinh của 
Chúa vẫn còn đó, nhưng các tín hữu được kêu 
mời lấy đức tin tiếp xúc với Đấng là Con Một 
ngang  hàng  với  Chúa  Cha,  đụng  chạm  tới 
Người  không  phải  bằng bàn  tay,  nhưng bằng 
tâm trí.
 

Xướng đáp Dt 8,1b ; 10,22.23 
X Chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả ngự 
bên hữu ngai Đấng uy linh trên trời. 
* Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một 
lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong 
lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương 
tâm. Halêluia. 
Đ Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy 
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vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã 
hứa là Đấng trung tín. * 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã cho dân Chúa được tham 
dự vào mầu nhiệm Vượt Qua ; xin cho chúng 
con được luôn luôn hoan hỷ vui mừng vì Đức 
Kitô đã sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống 
và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh 
Thần, đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ SÁU 

Bài đọc 1 1 Ga 3,11-17 
Yêu thương anh em như Con Thiên Chúa đã 
yêu thương

Muốn  yêu  thương  như  Đức  Kitô,  phải  minh  
chứng bằng hành động. Vào ngày sau hết, đó  
sẽ là dấu để Thiên Chúa nhận ra ai là kẻ thuộc  
về Người. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

11 Quả thế, đây là lời loan báo
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu:
chúng ta hãy yêu thương nhau;
12 chúng ta đừng bắt chước Cain:
nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
Tại sao nó đã giết em?
Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
còn các việc em nó làm thì công chính.
1
3 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
nếu thế gian ghét anh em.
14 Chúng ta biết rằng:
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chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
vì chúng ta yêu thương anh em.
Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát 
nhân.
Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong nó.
 
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình 
yêu là gì:
đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
17 Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được?

Xướng đáp 1 Ga 3,16.14a
X Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình 
yêu là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng 
ta.
* Vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí 
mạng vì anh em. Halêluia.
Đ Chúng ta biết rằng : Chúng ta đã từ cõi chết 
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bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh 
em. *

Bài đọc 2
Hai cuộc sống 

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, 
về Tin Mừng theo thánh Gioan. 

Hội Thánh được biết là có hai cuộc sống Thiên 
Chúa đã mặc khải và trao ban : cuộc sống trong 
đức tin và cuộc sống trong trực kiến ; cuộc sống 
thời lữ hành và cuộc sống nơi cư ngụ vĩnh viễn ; 
cuộc sống lầm than vất vả và cuộc sống nghỉ 
ngơi an nhàn ; cuộc sống thời đi đường và cuộc 
sống tại quê hương ; cuộc sống phải ra sức làm 
việc  và  cuộc  sống  được  thưởng  phúc  chiêm 
ngưỡng.  
 
Thánh Phêrô tông đồ là tiêu biểu cho cuộc sống 
trước, còn thánh Gioan thì cho cuộc sống sau. 
Toàn bộ cuộc sống trước diễn ra trên trần gian 
này cho đến ngày tận thế, và sẽ kết thúc trong 
ngày đó.  Cuộc sống sau thì  khác :  nó  sẽ chỉ 
hoàn thành sau ngày tận thế, nhưng sẽ không 
bao giờ chấm dứt trong thế giới  tương lai.  Vì 
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thế, Chúa Giêsu mới bảo ông Phêrô : Hãy theo 
Thầy,  nhưng  lại  nói  về  ông  Gioan  :  Giả  như 
Thầy muốn anh ấy còn ở lại  cho tới  khi  Thầy 
đến,  thì  việc gì  đến anh.  Phần anh,  hãy theo  
Thầy.
 
Anh  hãy  theo  Thầy,  hãy  noi  gương  Thầy  mà 
chịu đựng những khốn khó trần gian. Còn Gioan 
phải ở lại cho tới khi Thầy đến ban phúc lộc vĩnh 
cửu.  Có  thể  nói  rõ  hơn  thế  này  :  ai  đã  học 
gương Thầy trong cuộc thương khó mà sống đời 
hoạt động, thì hãy theo Thầy. Còn ai đã bắt đầu 
sống đời chiêm niệm, thì hãy ở lại cho tới khi 
Thầy đến, và lúc Thầy đến, ắt Thầy sẽ làm cho 
cuộc sống chiêm niệm của người ấy nên hoàn 
hảo.
 
Người có lòng đạo đức và nhẫn nại đến cùng sẽ 
theo  Đức  Kitô  và  theo  Người  đến  chết.  Còn 
người muốn hiểu biết đầy đủ về Đức Kitô thì sẽ 
ở lại cho tới lúc Người đến, và lúc đó hẳn Người 
sẽ tỏ mình ra hoàn toàn cho họ.
 
Ở nơi đấy, trong cõi  đất dành cho kẻ chết,  dĩ 
nhiên phải chịu những nỗi khốn khó của thế gian 
này ; còn ở nơi kia, trong cõi đất dành cho người 
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sống, sau này mới được thấy những phúc lộc 
Chúa ban.  Điều Chúa Giêsu nói  :  Thầy muốn 
anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì không 
được hiểu như thể Người nói là ở lại hay ở lại 
mãi mà phải hiểu là đợi chờ. Quả thế, điều mà 
ông Gioan là  tiêu  biểu không được thực hiện 
bây giờ, nhưng sẽ được thực hiện khi Đức Kitô 
đến. Còn điều mà ông Phêrô là tiêu hiểu (ông là 
người đã được nghe lời kêu gọi  Anh hãy theo 
Thầy),  nếu không làm ngay từ bây giờ thì  sẽ 
không đạt được điều mong đợi. 
 
Nhưng xin đừng ai tách hai tông đồ lừng danh 
đó ra. Cả hai đều sống cuộc đời mà ông Phêrô 
là tiêu biểu và cả hai cũng sẽ sống cuộc đời mà 
ông Gioan là tiêu biểu. Trên bình diện tiêu hiểu, 
một người theo Chúa, một người ở lại. Nhưng 
trong lãnh vực đức tin, cả hai đều đã chịu những 
cơn khốn khó trong cuộc đời lầm than này, cả 
hai đều đợi trông những phúc lộc trong cuộc đời 
tràn  ngập  hạnh  phúc  vĩnh  cửu.  
Không nguyên các vị đó, mà còn cả Hội Thánh, 
Hiền Thê của Đức Kitô, phải được giải thoát khỏi 
những thử thách của cuộc đời này và phải được 
hưởng hạnh  phúc  trong  cuộc  sống  mai  sau.  
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Hai  cuộc đời  ấy đều được ông Phêrô và ông 
Gioan làm tiêu biểu, mỗi ông tiêu biểu cho một 
cuộc đời. Thật thế, cả hai ông, đều sống cuộc 
đời chóng qua này trong đức tin. Cả hai sẽ được 
hưởng đời  sống  vĩnh  cửu khi  được trực  kiến 
Thiên Chúa.
Vậy, vì mọi tín hữu đều khăng khít thuộc về thân 
mình Đức Kitô, và vì mục đích điều khiển con 
thuyền Hội Thánh trong cuộc đời đầy phong ba 
bão  táp  này,  nên  ông  Phêrô,  vị  thủ  lãnh  các 
Tông Đồ đã nhận được chìa khoá Nước Trời để 
cầm buộc và tháo cởi tội lỗi. Cũng vì hết mọi tín 
hữu đó mà ông Gioan, tác giả sách Tin Mừng, 
đã nằm tựa đầu vào ngực Đức Kitô để tìm thấy 
ở đó một chỗ thật yên hàn trong cuộc sống rất 
thân mật.
 
Không nguyên một mình ông Phêrô mà cả Hội 
Thánh cầm buộc và tháo cởi tội lỗi. Cũng không 
nguyên một mình ông Gioan uống nơi mạch suối 
tức nơi lòng của Chúa. Ông Gioan đã rao giảng 
về  Ngôi  Lời,  Đấng đã  có  lúc  khởi  đầu,  Đấng  
hướng về Thiên Chúa và rao giảng về những 
mầu nhiệm cao siêu  khác liên  quan đến thần 
tính của Đức Kitô, đến Ba Ngôi Thiên Chúa và 
một bản tính Thiên Chúa. Những chân lý này, 
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ông  sẽ  được  chiêm  ngưỡng  nhãn  tiền  trong 
Nước Trời ; còn từ bây giờ cho tới khi Chúa đến,  
ông chỉ lờ mờ như trong một tấm gương. Chính 
Chúa Kitô phổ biến Tin Mừng khắp nơi trên mặt 
đất, để ai nấy tuỳ theo khả năng có thể đến mà 
đón nhận.

Xướng đáp x. 1 Pr 5,10 ; 2 Cr 4,14 
X Thiên Chúa, nguồn mọi ân sủng, là Đấng đã 
kêu gọi chúng ta vào vinh quang đời đời của 
Người trong Đức Kitô, 
* Người sẽ cho những kẻ phải chịu khổ ít lâu 
được nên hoàn thiện, vững vàng. Halêluia. 
Đ Đấng đã làm cho Đức Giêsu chỗi dậy, cũng sẽ 
làm cho chúng ta được chỗi dậy với Đức Giêsu. 
* 

Lời nguyện 

Lạy Chúa,  nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, 
Chúa đã tái  tạo chúng con trong bí tích thánh 
tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn 
đời ; xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng 
đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người 
trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền 
theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người 
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là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở 
muôn đời.
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 1 Ga 3,18-24
Điều răn Chúa truyền là tin và yêu

Yêu  thương  cho  chân  thật  phải  như  thế  nào.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót 
lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng 
việc làm.
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên 
Chúa.
20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.
21 Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta 
được Người ban cho,
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bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin
vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 3,24 ; Hc 1,9a.10ab 
X Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở 
lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong 
người ấy. 
* Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên 
Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí 
Người đã ban cho chúng ta. Halêluia. 
Đ Thiên Chúa đã dùng thần khí thánh của Người 
mà tạo dựng khôn ngoan, và đổ tràn xuống trên 
mọi xác phàm. * 

Bài đọc 2 
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Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban 
cho Con 

Trích  bài  giảng  của  thánh  Ghêgôriô,  giám 
mục Nít xê, về sách Diễm Ca.
 
Nếu tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi và nếu sợ 
hãi biến thành tình yêu, thì bấy giờ người ta sẽ 
nhận ra rằng sự hiệp nhất chính là yếu tố đưa 
tới  ơn cứu độ :  mọi  người  được kết  hợp với 
nhau khi họ gắn bó mật thiết với điều thiện duy 
nhất nhờ sự trọn lành mà chim bồ câu là tượng 
trưng. 

Chúng ta hiểu được một đôi điều như thế nhờ 
những lời sau đây trong sách Diễm Ca : Bồ câu 
của tôi là duy nhất, người đẹp tuyệt trần của tôi  
chỉ  có một.  Mẹ nàng có mình nàng là gái,  và  
nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều
 
Và điều này được Chúa lên tiếng giải thích rõ 
ràng  cho chúng ta  trong Tin  Mừng.  Quả thật, 
Người  chúc  lành  cho  các  môn  đệ,  trao  toàn 
quyền  cho  các  ông  và  dùng  những  lời  cầu 
nguyện dâng lên Chúa Cha mà ban các ơn lành 
khác  cho  những  người  xứng  đáng.  Ngoài  ra, 
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Người  còn ban thêm cho các  ông ơn cao cả 
nhất này là các ông không còn chia rẽ vì những 
sự lựa chọn khác biệt khi phải phê phán về một 
điều thiện, nhưng sẽ nên một, gắn bó mật thiết 
với  điều  thiện  duy  nhất.  Bởi  vậy,  như  thánh 
Phaolô tông đồ đã viết,  nhờ sự hiệp nhất  mà 
Thần Khí đem lại, nhờ cách ăn ở thuận hoà gắn 
bó với nhau, mọi người sẽ trở nên một thân thể 
và một tinh thần,  nhờ được chia sẻ cùng một 
niềm hy vọng.

Thật  vậy,  nếu chúng ta  trích  dẫn nguyên văn 
chính  những  lời  Chúa  đã  nói  trong  sách  Tin 
Mừng, thì  lại  càng đúng hơn. Người nói  :  Xin 
cho tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong  
con và con ở trong Cha ; xin cho họ cũng được  
nên một trong chúng ta.
 
Mà vinh quang là mối dây của sự hiệp nhất này. 
Chúa  Thánh  Thần  được  gọi  là  vinh  quang, 
không người khôn ngoan nào lại phủ nhận điều 
đó, nếu người ấy nghiền ngẫm lời sau đây của 
Chúa :  Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha 
đã ban cho con.  Quả thế, Chúa Giêsu đã ban 
cho các  môn đệ cũng một  vinh  quang đó khi 
Người nói : Hãy nhận lấy Thánh Thần.



MỤC LỤC

 
Người  vẫn  luôn  được  hưởng  vinh  quang  đó, 
ngay cả trước khi thế gian được tạo thành. Rồi 
trong  thời  gian,  Người  cũng  nhận  được  vinh 
quang đó, khi mặc lấy bản tính nhân loại. Và khi 
bản tính này được Chúa Thánh Thần tôn vinh thì 
bất cứ những gì liên hệ đến bản tính này cũng 
được thông phần vinh quang của Thần Khí, bắt 
đầu từ các Tông Đồ. 

Vì vậy, Chúa Giêsu nói : Con đã ban cho họ vinh 
quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên  
một như chúng ta là một : con ở trong họ và Cha  
ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Bởi 
thế,  ai  rời  bỏ tuổi  thơ mà lớn lên và  trở  nên 
người trưởng thành, đạt tới tầm vóc mà chỉ có trí 
khôn do đức tin soi sáng mới hiểu được, ai có 
khả năng lãnh nhận vinh quang của Chúa Thánh 
Thần, nhờ nếp sống xa lạ với mọi nết xấu và 
nhờ lòng trong sạch, người ấy là chính chim bồ 
câu  hoàn  hảo  được  Tân  Lang  đoái  nhìn  khi 
Người nói :  Bồ câu của tôi là duy nhất, người  
đẹp tuyệt trần của tôi chỉ có một.

Xướng đáp x. Ga 15,15 ; 14,26 ; 15,14 
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X Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, 
nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã 
biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em. 
* Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần là Đấng Bảo 
Trợ. Người là Đấng Chúa Cha sai đến với anh 
em. Halêluia. 
Đ Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em 
thực hiện những điều Thầy truyền dạy. * 

Lời nguyện
 
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp 
chúng con làm việc  lành phúc đức,  để  chúng 
con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và 
đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của 
Đức Kitô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
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19. TUẦN 7 PS
TUẦN 7 PS

CN LỄ THĂNG THIÊN     

THỨ HAI     

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM 

THỨ SÁU     

THỨ BẢY

CN LỄ HIỆN XUỐNG
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CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
 
Bài đọc 1 Ep 4,1-24 
Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù 
 
Là những chi thể của Chúa Kitô, tất cả đều được  
kêu  mời  sống  hiệp  nhất,  mỗi  người  tuỳ  theo  
công việc phục vụ mình đã lãnh nhận. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Êphêxô.

1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên 
nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi 
mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em 
hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; 
hãy lấy tình bác ái  mà chịu đựng lẫn nhau. 3 
Anh em hãy thiết  tha duy trì  sự hiệp nhất mà 
Thần Khí đem lại,  bằng cách ăn ở thuận hoà 
gắn bó với  nhau.  4 Chỉ  có một  thân thể,  một 
Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để 
chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một 
Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một 
Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên 
mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
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7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân 
sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho. 8 Vì 
thế, có lời  Kinh Thánh nói:  Người đã lên cao,  
dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho  
loài người.
 
9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là 
Người  đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới 
mặt đất? 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng 
đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ 
được viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn 
cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, 
kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác 
nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, 
dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục 
vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, 13 cho đến 
khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức 
tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới 
tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc 
viên mãn của Đức Kitô.
 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ 
nhỏ, bị  sóng đánh trôi  giạt  theo mọi chiều gió 
đạo  lý,  giữa  trò  bịp  bợm của  những  kẻ  giảo 
quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho 
kẻ khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự 
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thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về 
mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là 
Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn 
khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt 
chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi 
chi  thể  hoạt  động  theo  chức  năng  của  mình. 
Như thế  Người  làm cho toàn thân lớn lên và 
được xây dựng trong tình bác ái.
 
17 Vậy đây là điều tôi  nói  với  anh em, và có 
Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn 
ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư 
tưởng phù phiếm của họ. 18 Tâm trí họ đã ra tối 
tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì 
lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát. 19 Họ 
đã mất ý thức nên đã buông thả,  sống phóng 
đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. 20 
Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức 
Kitô như vậy đâu; 21 ấy là nếu anh em đã được 
nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh 
thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức 
Giêsu. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người 
cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì 
bị những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để 
Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 24 và phải mặc 
lấy con người mới, là con người đã được sáng 
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tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống 
công chính và thánh thiện.

Xướng đáp Ep 4,8 (Tv 67 [68],19) ; Tv 46 [47],6 
X Đức Kitô đã lên cao, dẫn theo một đám tù ; 
* Người đã ban ân huệ cho người dương thế. 
Halêluia. 
Đ Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa 
ngự lên, vang dội tiếng tù và. * 

Bài đọc 2 
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng đã từ trời 
xuống 
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 

Hôm nay,  Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng ta  lên 
trời.  Ước  gì  lòng  trí  chúng  ta  cũng  lên  theo 
Người. 

Chúng ta hãy nghe thánh Tông Đồ nói : Anh em 
đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy  
tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng  
chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Quả thật, 
như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta 
thì cũng vậy, chính chúng ta đã ở đó với Người, 
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dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy ra điều 
Người hứa với chúng ta.
 
Người  đã  được đưa lên  các  tầng  trời,  nhưng 
dưới đất,  Người vẫn còn phải chịu bất cứ nỗi 
khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách 
là chi thể của Người. Người đã chứng thực điều 
này khi từ trên cao hô lớn : Saun, Saun, tại sao 
ngươi bắt bớ Ta ?, hay khi Người nói : “Xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho Ta ăn”.
 
Vậy tại sao chúng ta không chịu khổ cực ở dưới 
đất như thế để được nghỉ ngơi với Người ở trên 
trời  nhờ đức tin,  đức  cậy  và  đức mến,  khiến 
chúng ta được liên kết với Người ? Khi ở trên 
đó, Người cũng ở với chúng ta, và chúng ta khi 
ở đây thì cũng ở với Người. Người có thể thực 
hiện điều đó là do thần tính, quyền năng và lòng 
yêu mến. Còn chúng ta, tuy không thể làm được 
như  Người  nhờ  thần  tính,  nhưng  có  thể  làm 
được nhờ lòng yêu mến đối với Người. 
 
Người không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với 
chúng ta. Người cũng chẳng rời xa chúng ta khi 
lại lên trời. Thật thế, Người ở đó, khi Người ở 
đây, như khi Người làm chứng : Không ai đã lên 
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trời ngoại trừ Con Người là Đấng từ trời xuống,  
là Con Người, Đấng ở trên trời. Điều ấy được nói 
ra  là  nhằm sự  hiệp  nhất  :  Người  là  đầu  của 
chúng ta, Còn chúng ta là thân mình của Người. 
Vậy thân mình này chẳng là,ai khác mà là chính 
Người, bởi vì chúng ta là chính Người, xét theo 
phương  diện  chính  Người  là  Con  Người  vì 
chúng  ta,  và  chúng  ta  là  Con  Thiên  Chúa  vì 
Người. 

Bởi  vậy thánh Tông Đồ nói  :  Ví như thân thể 
người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận,  
mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng 
vẫn  là  một  thân  thể,  thì  Đức  Kitô  cũng  vậy. 
Thánh Tông Đồ không nói :  Như Đức Kitô mà 
nói :  Đức Kitô cũng vậy. Như thế, Đức Kitô có 
nhiều bộ phận nhưng chỉ  là  một thân thể duy 
nhất.  
 
Người đã từ trời xuống vì lòng xót thương, chỉ 
một  mình  Người  đã  lên  trời,  nhưng  chúng  ta 
cũng lên trời ở trong Người nhờ ân sủng. Chỉ 
một mình Đức Kitô đã xuống và cũng chỉ một 
mình  Đức Kitô  đã  lên.  Sự cao trọng  của đầu 
không hoà lẫn vào thân thể, nhưng sự duy nhất 
của thân thể không tách biệt khỏi đầu.



MỤC LỤC

Xướng đáp x. Cv 1,3.9.4 
X Sau khi Đức Giêsu chịu khổ hình, trong bốn 
mươi ngày Người đã hiện ra nói chuyện với các 
Tông Đồ về Nước Thiên Chúa.
* Rồi ngay trước mắt các ông, Người lên trời, có 
đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. 
Halêluia. 
Đ Đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức 
Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi 
Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà đợi chờ điều 
Chúa Cha đã hứa. 
Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
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Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
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Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho 
cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà 
dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã 
lên trời vinh hiển ; là thủ lãnh, Người đã đi trước 
mở  đường  dẫn  chúng  con  vào  Nước  Chúa, 
khiến chúng con là những chi  thể của Người, 
nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng 
phúc  vinh  quang.  Người  là  Thiên  Chúa  hằng 
sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa 
Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
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THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Ga 4,1-10
Chính  Thiên  Chúa  đã  yêu  thương  chúng  ta 
Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và đâm rễ  
trong đức tin. 
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí 
nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc các thần khí
xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,
vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế 
gian.
 
2 Căn cứ vào điều này,
anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa:
thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô
là Đấng đã đến và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;
3 còn thần khí nào không tuyên xưng Đức 
Giêsu,
thì không bởi Thiên Chúa;
đó là thần khí của tên phản Kitô.



MỤC LỤC

Anh em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
 
4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong 
thế gian.
5 Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian;
vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe 
chúng.
 
6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe 
chúng ta.
Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra
thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai 
lầm.
 
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương 
nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa 
sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
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8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên 
Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
 
9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được 
sống.
 
10 Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho 
chúng ta.

Xướng đáp 1 Ga 4,9 ; Ga 3,16
X Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta 
được biểu lộ như thế này : Thiên Chúa đã sai 
Con Một đến thế gian 
* để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được 
sống muôn đời. 
Đ Thiên Chúa yêu trần gian, đến nỗi đã tặng ban 
Con Một. *
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Bài đọc 2
Nước trường sinh của Thánh Thần 

Trích bài  giáo huấn của thánh Syrilô,  giám 
mục Giêrusalem. 

Nơi  người  ấy,  nước  tôi  cho  sẽ  trở  thành  một  
mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Đó 
là thứ nước mới, nước hằng sống vọt lên trên 
những ai xứng đáng. Tại sao lại gọi ơn Thánh 
Thần là nước ? Hiển nhiên là vì vạn vật sống 
nhờ nước, vì nước sinh ra cỏ cây và động vật. 
Vì nước ấy rơi xuống cùng một kiểu một cách 
nhưng lại sinh nhiều công hiệu khác nhau : nơi 
cây dừa thì khác, nơi cây nho lại khác, nước là 
tất cả nơi vạn vật. Vì nước chỉ có một cách hiện 
hữu  duy  nhất,  nên  nó  cũng  không  khác  với 
chính mình. Quả vậy, mưa không thay đổi tính 
chất, dù rơi xuống mỗi nơi một khác, nhưng tuỳ 
theo cơ cấu của vật đón nhận mà nó sinh công 
hiệu thích hợp. 
 
Vì  Thánh Thần là một,  có cách hiện hữu duy 
nhất và bất khả phân, nếu Người ban phát ân 
huệ cho ai nấy như Người muốn theo cũng một 
cách như thế. Và như cây khô đâm chồi nấy lộc 
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Sau khi hút nước, thì linh hồn tội lỗi, nhờ sám 
hối đáng được ơn Thánh Thần, cũng sinh hoa 
kết trái công chính như vậy. Dù chỉ có một cách 
hiện hữu duy nhất, nhưng do ý Thiên Chúa và 
nhân  danh  Đức  Kitô,  Thánh  Thần  vẫn  tạo  ra 
nhiều năng lực khác nhau. 

Thật vậy, Thánh Thần dùng miệng người này để 
giảng sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí 
người  kia,  ban cho kẻ này quyền xua trừ ma 
quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích Thánh Kinh, thêm 
Sức cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho kẻ kia biết 
thương người,  cho người này biết  ăn chay và 
tập sống đời khổ hạnh, cho người kia biết. khinh 
chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn 
chuẩn bị tử đạo. Khác nơi những kẻ khác, còn 
Người không bao giờ khác với chính mình như 
có lời  chép :  Thánh Thần tỏ mình ra cho mỗi  
người một cách, là vì ích chung.
 
Người hiền từ, dịu dàng đến với chúng ta. Nghĩ 
đến Người là ta thấy ngọt ngào, êm dịu. Ách của 
Người rất nhẹ nhàng. Ánh sáng rạng ngời của 
ơn thông hiểu báo cho biết trước Người sẽ đến. 
Người đến với tấm lòng của Đấng bảo trợ chân 
chính, vì Người đến cứu độ, chữa lành, dạy dỗ, 
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bảo ban, thêm sức, an ủi, soi trí trước hết cho kẻ 
đón nhận Người, sau đó cho những ai khác đón 
nhận hoạt động của người ấy. 

Như người trước hết sống trong bóng tối, rồi sau 
đó bỗng nhiên khi mặt trời ló dạng, nhận được 
ánh  sáng  vào  con  mắt  xác  thể,  thì  những  gì 
trước kia người đó không thấy, nay nhìn thấy rõ 
ràng. Cũng vậy, ai được coi là xứng đáng lãnh 
ơn Thánh Thần, thì tâm hồn được chiếu sáng và 
một khi trở thành siêu phàm, người đó nhìn thấy 
những điều trước đây mình không biết.
 

Xướng đáp 1 Cr 12,6-7.27 
X Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ 
có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 
* Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là 
vì lợi ích chung. Halêlui–a. 
Đ Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là 
một bộ phận. *
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Lời nguyện

Lạy  Chúa,  chúng  con  nài  xin  Chúa  ban  sức 
mạnh Thánh Thần cho chúng con. đế chúng con 
hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng 
Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin...
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THỨ BA

Bài đọc 1 1 Ga 4,11-21
Thiên Chúa là tình yêu
 
"Ở lại trong tình yêu" là một cụm từ được lặp đi  
lặp lại nhiều lần trong đoạn văn sau đây. Là vì  
mối  liên hệ giữa Thiên Chúa với con người là  
một mối liên hệ độc nhất.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

11 Anh em thân mến,
nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như 
thế,
chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao 
giờ.
Nếu chúng ta yêu thương nhau,
thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên 
hoàn hảo.
 
13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 
rằng
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chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong 
chúng ta:
đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho 
chúng ta.
14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng
và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của 
Người đến
làm Đấng cứu độ thế gian.
15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên 
Chúa,
thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy
và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.
 
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết
tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin 
vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu:
ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
 
17 Căn cứ vào điều này
mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta:
đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán 
xét,
vì Đức Giêsu thế nào
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thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.
 
18 Tình yêu không biết đến sợ hãi;
trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,
vì sợ hãi gắn liền với hình phạt
và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.
19 Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương,
vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
 
20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"
mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối;
vì ai không yêu thương người anh em mà họ 
trông thấy,
thì không thể yêu mến Thiên Chúa
mà họ không trông thấy.
21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ 
Người:
ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương 
anh em mình.

Xướng đáp x. 1 Ga 4,10.16a ; x. Is 63,8c.9c 
X Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và 
sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội 
lỗi chúng ta. 
* Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của 
Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu 
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đó. Halê luia. 
Đ Thiên Chúa đã trở thành vị cứu tinh của chúng 
ta ; vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã 
chuộc chúng ta về. * 

Bài đọc 2
Những hoạt động của Chúa Thánh Thần 

Trích khảo luận Chúa Thánh Thần của thánh 
Baxi liô Cả, giám mục. 

Khi  nghe các danh xưng của Thần Khí,  ai  lại 
không nâng tâm hồn lên, không suy nghĩ về bản 
tính  siêu phàm của Người  ?  Quả thật,  Người 
được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa và cũng là 
Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha : Thần 
Khí chính trực, Thần Khí sáng tạo, Thánh Thần 
là danh xưng riêng biệt và đặc thù của Người.
 
Mọi vật cần được thánh hoá đều phải hướng về 
Người : mọi vật sống động đều khao khát Người 
theo  khả  năng  của  mình,  nhờ  hơi  thở  của 
Người, chúng như được tưới gội và trợ giúp để 
đạt  tới  cứu  cánh  tự  nhiên  và  riêng  biệt  của 
chúng. 
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Người là nguồn mạch thánh hoá,  là ánh sáng 
cho trí khôn ; tự bản thân, Người chiếu toả như 
một luồng sáng vào mọi khả năng của lý trí để 
giúp chúng ta truy tầm sự thật.
 
Về bản tính, ta không hiểu được Người ; nhưng 
về lòng nhân ái thì ta hiểu được. Thật thế, Người 
tuôn  đổ  quyền  năng  của  Người  trên  vạn  vật, 
nhưng  Người  chỉ  thông  ban  chính  mình  cho 
những ai  xứng đáng.  Người  không thông ban 
chính mình cho những người ấy theo cùng một 
mức độ  ;  nhưng tuỳ  theo  đức  tin  của họ mà 
Người ban phát sức mạnh của Người.
 
Yếu tính của Người thì  đơn thuần, còn quyền 
năng của Người thì  đa dạng. Người hiện diện 
trọn vẹn nơi mỗi người và hiện diện trọn vẹn ở 
khắp nơi. Người bị phân chia như thế mà không 
hề  hấn  gì  ;  mọi  người  được  chia  phần  của 
Người mà Người vẫn nguyên vẹn, chẳng khác 
nào tia sáng mặt trời đem lại ích lợi dường như 
cho một.  người  thụ hưởng mà thôi,  nhưng kỳ 
thực lại  chiếu sáng cả mặt  đất,  biển khơi,  và 
chan hoà trong không khí. 
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Và Thánh Thần cũng thế, khi hiện diện với bất 
cứ ai có khả năng đón nhận Người như thể hiện 
diện với một mình người ấy thôi, thì Người cũng 
ban ơn cần thiết và đầy đủ cho hết mọi người : 
bất cứ vật nào thông phần với Người thì cũng 
được hưởng nhờ ơn Người theo bản tính của 
chúng, chứ không theo mức độ quyền năng của 
Người.  Nhờ  Người,  các  tâm  hồn  được  nâng 
cao, kẻ yếu đuối được cầm tay dẫn dắt, người 
đang tấn tới được nên hoàn thiện. Khi soi sáng 
cho những kẻ đã được thanh tẩy khỏi mọi vết 
nhơ, Người làm cho họ trở nên những kẻ sống 
theo thần khí, nhờ được hiệp thông với Người. 
 
Và  cũng  như  những  vật  thể  trong  suốt  sáng 
ngời, khi gặp tia sáng, liền trở nên rực rỡ lạ lùng 
và tự mình toả ra một luồng sáng chói lọi, thì các 
tâm  hồn  mang  Thần  Khí  và  được  Thần  Khí 
chiếu soi cũng trở nên những con người sống 
theo  Thần  Khi  và  chuyển  thông  ân  sủng  đến 
những người khác.
 
Nhờ đó mà biết trước các việc tương lai, thấu 
hiểu các mầu nhiệm, thông suốt các điều bí ẩn, 
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phân phát các ân huệ, được ở trên trời, được ca 
hát với các thiên thần ; nhờ đó mà được hưởng 
niềm vui không bao giờ cùng, nhờ đó được kiên 
trì trong Chúa, nhờ đó được nên giống Chúa và 
nhờ đó được ơn vô cùng cao trọng đáng ước ao 
này, đó là trở nên Thiên Chúa.
 

Xướng đáp x. Ga 14.27 ; 16,22 ; 14,16 
X Lòng anh em đừng xao xuyến : Thầy sẽ rời 
anh em mà đến cùng Chúa Cha, và sẽ gửi Thần 
Khí sự thật đến với anh em. 
* Bấy giờ lòng anh em sẽ vui mừng. Halêluia. 
Đ Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho 
anh em một Đấng Bảo Trợ khác. * 

Lời nguyện
 
Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  và  nhân  hậu,  xin 
Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn 
chúng con, để Người biến đổi chúng con thành 
đền thờ vinh quang của Người. Chúng con cầu 
xin..
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THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Ga 5,1-12
Chúng ta chiến thắng nhờ lòng tin

Tiếp theo sau các Tông Đồ và các cộng đoàn 
Kitô hữu tiên khởi, chúng ta được mời gọi tin vào  
Con Một Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô,
kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
 
2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa:
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
và thi hành các điều răn của Người.
 
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều 
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thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.
 
5 Ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?
6 Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ 
nước và máu;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.
 
7 Có ba chứng nhân:
8 Thần Khí, nước và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.
9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng 
hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,
lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
 
10 Ai tin vào Con Thiên Chúa,
người đó có lời chứng ấy nơi mình.
Ai không tin Thiên Chúa,
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thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,
vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
đã làm chứng về Con của Người.
 
11 Lời chứng đó là thế này:
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời 
đời,
và sự sống ấy ở trong Con của Người.
12 Ai có Chúa Con thì có sự sống;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự 
sống.

Xướng đáp x. 1 Ga 5,6 ; Dcr 13,1 
X Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ 
nước và máu ; không phải chỉ trong nước mà 
thôi, nhưng trong nước và trong máu. 
* Chính Thần Khí làm chứng rằng : Đức Kitô là 
sự thật. Halêluia. 
Đ Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà 
Đavít và dân cư Giêrusa–lem để tẩy trừ tội lỗi. * 

Bài đọc 2 
Vai trò của Thánh Thần trong Giáo Hội 

Trích Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân của 
Công Đồng Vaticanô II về Giáo Hội (số 4 và 
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12).  
Một  khi  công trình  Cha trao  cho Con phải  thi 
hành ở trần gian đã hoàn tất,  thì  Thánh Thần 
được sai đến trong ngày lễ Ngũ Tuần, để không 
ngừng thánh hoá Giáo Hội, và như thế nhờ Đức 
Kitô các kẻ tin được đến cùng Cha trong một 
Thánh Thần duy nhất. Chính Người là Thần Khí 
ban sự sống, hay nói khác đi, là mạch nước vọt 
lên, đưa tới sự sống đời đời ; nhờ Người, Cha 
làm cho những kẻ đã chết vì tội, được sống cho 
tới khi làm cho thân xác phải chết của họ, được 
sống lại trong Đức Kitô.
 
Thần Khí ở trong Giáo Hội và trong lòng các tín 
hữu  như  trong  đền  thờ  ;  nơi  họ,  Người  cầu 
nguyện và làm chứng họ là nghĩa tử của Thiên 
Chúa. Thần Khí dùng phẩm trật và các đặc sủng 
khác nhau mà dạy dỗ, hướng dẫn và điểm tô 
Giáo Hội bằng hoa trái dồi dào ; đồng thời dẫn 
Giáo Hội tới  sự thật toàn vẹn và làm cho nên 
hiệp  nhất  trong  tình  hiệp  thông  và  trong  việc 
phục vụ. 

Nhờ  sức  mạnh  của  Tin  Mừng,  Thần  Khí  trẻ 
trung hoá Giáo Hội, canh tân không ngừng và 
dẫn dà đưa Giáo Hội tới chỗ kết hợp trọn vẹn 
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với Đức Lang Quân. Quả vậy, Thần Khí và Hiền 
Thê nói với Chúa Giêsu : Xin ngự đến. 
 
Như thế, Giáo Hội toàn cầu xuất hiện như đoàn 
dân được quy tụ  thành một,  nhờ được thông 
phần hiệp nhất giữa Cha, Con và Thánh Thần. 
Cộng  đồng  các  tín  hữu,  được  xức  dầu  bằng 
Thánh Thần không thể sai lầm trong đức tin của 
mình và biểu lộ đặc tính riêng biệt này nhờ một 
cảm quan siêu nhiên của đức tin mà toàn dân 
Thiên Chúa có được, khi bày tỏ mối đồng tâm 
nhất trí,  từ các giám mục cho đến người giáo 
dân bình thường, về các vấn đề thuộc đức tin và 
phong hoá.
 
 
Quả vậy, nhờ cảm quan đức tin ấy, cảm quan 
do Thần Khí sự thật khơi lên và duy trì thì dân 
Thiên Chúa đón nhận, không phải lời của người 
phàm,  nhưng  lời  của  Thiên  Chúa,  dưới  sự 
hướng dẫn của huấn quyền mà họ vẫn trung 
thành vâng phục. Họ một niềm gắn bó với  đức 
tin đã một lần được truyền lại cho các thánh ; 
nhờ biết phán đoán một cách đúng đắn mà họ đi 
sâu hơn vào đức tin  và áp dụng đầy đủ hơn 
trong cuộc sống. 
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Ngoài ra, cũng chính Thánh Thần không những 
dùng bí  tích và thừa tác vụ mà thánh hoá và 
hướng dẫn cũng như trau dồi dân Thiên Chúa 
bằng các nhân đức, lại còn phân phối những ơn 
riêng giữa các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, phân 
chia cho mỗi người tuỳ theo ý mình. Nhờ những 
ơn riêng đó, Người làm cho họ thích hợp và sẵn 
sàng lãnh nhận nhiều công tác và nhiệm vụ khác 
nhau, hầu đổi  mới và xây dựng Giáo Hội  cho 
ngày thêm phát triển như có lời chép : Thần Khí 
tỏ  mình ra  nơi  mỗi  người  một  cách,  là  vì  ích 
chung.  
 
Những đặc  sủng đó  dù rất  đặc  biệt  hay  bình 
thường và phổ thông hơn phải được đón nhận 
với niềm tri ân và hoan hỷ, vì những ơn đó rất 
thích hợp và hữu ích để đáp ứng các nhu cầu 
của Giáo Hội.
 

Xướng đáp x. Ga 7,37a.38.39a 
X Vào ngày bế mạc tuần lễ Lều, tức là ngày long 
trọng nhất, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : Ai tin 
vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những 
dòng nước đem lại sự sống. 
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* Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ 
tin vào Người sẽ lãnh nhận. Halêluia. 
Đ Ai khát, hãy đến mà uống, và từ lòng người ấy 
sẽ tuôn chảy những dòng nước đem lại sự sống. 
* 

Lời nguyện
 
Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hâu, Chúa đã sai 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên 
Hội Thánh; xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con 
đem hết nhiệt tâm phụng sự Chúa và luôn luôn 
hiệp nhất cùng nhau. Chúng con cầu xin ...
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THỨ NĂM 

Bài đọc 1 1 Ga 5,1321 
Anh em là những người tin vào danh Con Thiên 
Chúa  
 
Đề tài lá thư được tác già thâu tóm như sau :  
Đức tin của một số Kitô hữu đang trải qua một  
cơn khủng hoảng trầm trọng vì những người lạc  
giáo. Phải làm sao cho các tín hữu này nhận ra  
những ân huệ vô cùng phong phú do đức tin  
đem lại.
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan 
tông đồ.

13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em
là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,
để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.
14 Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn
trước mặt Thiên Chúa, đó là:
Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều 
gì hợp ý Người.
 
15 Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời 
chúng ta xin,
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thì chúng ta cũng biết rằng
chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin 
Người.
16 Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội
không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin,
và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh 
em ấy;
đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa 
đến cái chết.
Có một thứ tội đưa đến cái chết,
tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.
 
17 Mọi điều bất chính đều là tội,
nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết.
18 Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên 
Chúa sinh ra,
người đó không phạm tội;
nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn 
người ấy,
và Ác thần không đụng đến người ấy được.
19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên 
Chúa,
còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị 
của Ác thần.
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20 Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến
và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa 
thật.
Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật,
ở trong Con của Người là Đức Giêsu Kitô.
Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống 
đời đời.
21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
hãy tránh xa các tà thần!

Xướng đáp 1 Ga 5,20 ; Ga 1,18 
X Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến, 
* và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên 
Chúa thật. Halêluia. 
Đ Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng 
Con Một là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa 
Cha, chính Người đã tỏ ra cho biết. * 

Bài đọc 2 
Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không 
đến với anh em

Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục 
Alê xanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan. 

Đành rằng tất cả những gì phải thực hiện ở trần 
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gian đã hoàn tất, nhưng nhất thiết chúng ta phải 
chung số phận và thông phần bản tính với Ngôi 
Lời, nghĩa là phải từ bỏ đời sống chúng ta và 
biến đổi sang một đời sống khác và được phục 
hồi để sống một nếp sống đạo đức mới. Điều 
này chỉ thể hiện được nhờ việc chúng ta lãnh 
nhận Thánh Thần.
 
Mà thời gian thuận tiện nhất để Thần Khí được 
sai đến và ngự xuống trên chúng ta là lúc Đức 
Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta ra đi.

Thật vậy, bao lâu Đức Kitô còn sống trong thân 
xác giữa các tín hữu, thì theo tôi nghĩ, trước mắt 
họ, Người xuất hiện như Đấng ban mọi ơn lành. 
Nhưng khi đến thời Người cần phải về với Cha 
trên trời, làm sao Người lại không phải nhờ Thần 
Khí, ở với những kẻ tôn thờ Người và nhờ đức 
tin,  ngự trong  lòng  chúng ta,  để  khi  có  chính 
Người trong chúng ta, chúng ta tin tưởng kêu lên 
:  Ápba, Cha ơi ! Có vậy, chúng ta mới dễ dàng 
theo đuổi mọi nhân đức, lại còn mạnh mẽ và bất 
khuất trước mưu thâm chước độc của ma quỷ 
và những lời lăng nhục của người đời vì chúng 
ta có Thần Khí vạn năng.
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Thánh Thần ngự trong ai thì Người biến đổi kẻ 
ấy để họ sống một nếp sống khác và phục hồi 
họ trong cuộc sống mới, điều ấy ai mà không dễ 
dàng  minh  chứng  dựa  vào  Cựu  Ước  và  Tân 
Ước ? 

Quả vậy, ông Samuen của Chúa, khi ngỏ lời với 
vua Saun có nói :  Thần Khí Đức Chúa sẽ nhập 
vào ông và ông sẽ biến thành một người khác,  
còn thánh Phaolô thì nói : Tất cả chúng ta, mặt  
không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang  
của Chúa như một bức gương ; như vậy, chúng 
ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh  
đó, ngày càng rực rõ hơn, như do bởi Thần Khí  
của Chúa. Mà Thần Khí là Chúa. 

Chắc chắn, chúng ta thấy các môn đệ đã được 
Thần Khí tác động và củng cố như thế đến nỗi 
không bao giờ các ông bị khuất phục trước các 
cuộc tấn công của quân bách hại,  nhưng vẫn 
một  niềm  son  sắt  yêu  mến  Đức  Kitô.
Thật  vậy,  Đấng Cứu Thế đã nói  chí  lý  rằng : 
Thầy trở về trời thì có lợi cho anh em. Đó là thời 
Thần Khí sẽ ngự xuống.
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Xướng đáp Ga 16,7.13-14 
X Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ 
không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, 
Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 
* Khi nào Người đến, Người sẽ dẫn anh em tới 
sự thật toàn vẹn. Halêluia. 
Đ Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất 
cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và 
loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy 
đến. *
 
Lời nguyện
 
Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để 
Người biến đổi lòng chúng con, giúp chúng con 
ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như những người 
con thảo. Chúng con cầu xin...
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Dẫn  vào  thư  2  và  3  của  thánh  Gioan  
Vào cuối thế kỷ 1, các cộng đoàn Kitô hữu bị đe  
doạ do những lời tuyên truyền của những bậc  
thầy giả. Họ chủ trương rằng Con Thiên Chúa 
đã không thực sự nhập thể. Điều này liên quan  
đến nền tảng của đức tin. Trước giáo thuyết sai  
lạc  này,  tác  giả  mời  gọi  các Kitô  hữu đề cao  
cảnh giác, khuyên họ trung thành sống theo giáo 
huấn của các Tông Đồ, thậm chí cấm họ liên hệ  
với những người lạc giáo.

THỨ SÁU 

Bài đọc 1  (2 Ga)

Trung thành với giáo huấn của Đức Kitô là gặp 
được Thiên Chúa 

Tình yêu của anh em đối với nhau không đủ để  
làm cho các cộng đoàn được hiệp nhất.  Điều  
quan trọng là tất cả phải cùng tuyên xung một  
đức tin. 
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Tôi  là  kỳ  mục,  kính  gửi  Bà  đã  được Thiên 
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Chúa tuyển chọn, và con cái Bà là những người 
mà tôi  thực  sự quý mến;  không  phải  chỉ  một 
mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật 
cũng đều quý mến, 2 bởi vì sự thật ở lại trong 
chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. 3 Thiên 
Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là  Con Chúa 
Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng 
thương  xót  và  bình  an,  trong  sự  thật  và  tình 
thương.

4 Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con 
cái  của Bà,  những người  sống  trong  sự thật, 
đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ 
Chúa Cha. 5 Thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà điều 
này đây không phải là một điều răn mới tôi viết 
ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi 
đầu đó là:  chúng ta  phải  yêu thương nhau.  6 
Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên 
Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi 
đầu,  điều răn này là:  anh em phải  sống trong 
tình thương.
 
7 Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp 
thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức 
Giêsu  Kitô  là  Đấng đã  đến  và  trở  nên  người 
phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Kitô. 8 
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Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những 
gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ 
phần thưởng. 9 Phàm ai đi quá xa, không ở lại 
trong  giáo  huấn  của  Đức  Kitô,  thì  không  có 
Thiên Chúa.  Còn ai  ở lại  trong giáo huấn,  thì 
người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. 10 Nếu ai 
đến với anh em mà không đem theo giáo huấn 
ấy,  anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng 
chào hỏi người ấy. 11 Quả thật, ai chào hỏi là 
cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy.
 
12 Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, 
tôi  không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi  hy 
vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực 
tiếp, để niềm vui của chúng ta được nên trọn 
vẹn. 13 Các con của người chị em Bà, người chị 
em đã được Thiên Chúa tuyển chọn, gửi lời kính 
chào Bà.

Xướng đáp x. 2 Ga 5,3 ; Đnl 5,38 
X Đây là điều răn chúng ta đã nhận được từ 
Chúa Cha, đây không phải là một điều răn mới, 
nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi 
đầu. 
* Anh em hãy bước đi trên con đường sự thật, 
trên con đường bác ái. Halêluia. 
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Đ Anh em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho 
anh em, để anh em được sống. * 

Bài đọc 2
Hồng ân của Chúa Cha trong Đức Kitô 

Trích  khảo  luận  Chúa  Ba  Ngôi  của  thánh 
Hilariô, giám mục.
 
Chúa  Giêsu  truyền  làm  phép  rửa  nhân  danh 
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
nghĩa là làm phép rửa mà tuyên xưng niềm tin 
vào Đấng tạo thành, Đấng là Con Một và Đấng 
là hồng ân. 
 
Đấng tạo thành muôn vật là Đấng duy nhất. Quả 
vậy, Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất, tất cả 
đều do Người  mà có ;  Đức Giêsu Kitô,  Chúa 
chúng ta là,Con Một duy nhất,  nhờ Người mà 
vạn vật được tạo thành, và Thánh Thần là Đấng 
duy  nhất,  là  hồng  ân  trong  vạn  vật.  
Vậy muôn vật muôn loài được xếp đặt theo khả 
năng và đặc tính của chúng : một quyền năng 
duy nhất, tất cả đều do đấy mà có ; một người 
Con duy nhất, nhờ người con ấy mà muôn vật 



MỤC LỤC

được tạo thành, một hồng ân duy nhất đem lại 
niềm hy vọng hoàn hảo. Không thấy thiếu gì nơi 
Ba Ngôi hoàn toàn sung mãn : Ngôi Cha có tự 
đời đời, Ngôi Con phản ánh vẻ huy hoàng của 
Ngôi Cha, Ngôi Thánh Thần ban phát hồng ân. 
 
Còn  về  vai  trò  của  Chúa  Thánh  Thần  trong 
chúng ta, chúng ta hãy nghe lời của chính Chúa. 
Quả thật, Người nói :  Thầy còn nhiều điều phải  
nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có  
sức chịu nổi. Quả thật, Thầy ra đi thì có lợi cho  
anh em. Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ  
đến với anh em. 

Người lại nói : Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người  
sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến  
ở với anh em luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật.  
Thần Khí đó sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.  
Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất  
cả những gì  Người  nghe,  Người  sẽ nói  lại  và  
loan báo cho anh em biết  những điều sẽ xảy  
đến.  Người sẽ tôn vinh Thầy, vì  Người sẽ lấy  
những gì  của Thầy mà loan báo cho anh em.
 
Những lời đó đã được nói ra để giúp chúng ta 
hiểu nhiều điều trong đó bao gồm ý muốn của 
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Đấng ban ơn, cũng như lý do và bản tính của ơn 
được ban. Vì chúng ta yếu đuối không thể hiểu 
được Chúa Cha cũng như Chúa Con nên Thánh 
Thần can thiệp để thiết  lập một  thứ giao ước 
giữa chúng ta  với  Thiên  Chúa và  ban ơn soi 
sáng cho đức tin  của chúng ta  vốn khó chấp 
nhận  mầu  nhiệm  Thiên  Chúa  nhập  thể.  
Vậy chúng ta đón nhận hồng ân ấy là để hiểu 
biết Thiên Chúa. Quả thật, khi các bộ phận trong 
thân thể con người không còn được thúc đẩy để 
hoạt động nữa, thì chúng hoá ra vô ích : chẳng 
hạn nếu không có ánh sáng hay ánh sáng ban 
ngày,  thì  mắt  cũng  vô  dụng,  cũng  như  nếu 
không có tiếng nói hay tiếng động vang lên, thì 
tai chẳng thi hành được chức năng ; nếu không 
có mùi hương ngạt ngào toả ra, thì mũi chẳng 
biết chức năng của mình là gì. Sở dĩ như vậy, 
không phải vì những bộ phận đó thiếu khả năng 
tự  nhiên,  nhưng  vì  không  có  các  yếu  tố  bên 
ngoài kích thích, nên chúng không thi hành chức 
năng được. 
 
Linh hồn con người cũng thế : tuy có khả năng 
tự nhiên hiểu biết Thiên Chúa, nhưng không có 
ánh sáng hiểu biết, trừ khi được đón nhận hồng 
ân  của  Thánh  Thần  nhờ  đức  tin.  
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Còn hồng ân trong Đức Kitô thì hiển nhiên vẫn là 
một cho hết mọi người. Vì không nơi nào thiếu 
hồng  ân  đó,  nên  ai  muốn  lãnh  bao  nhiêu  thì 
được  bấy  nhiêu  và  ai  muốn  được  nên  xứng 
đáng bao nhiêu thì ơn đó ở lại nơi người ấy bấy 
nhiêu. Hồng ân đó ở với chúng ta cho đến tận 
thế, là nguồn an ủi trong lúc chúng ta đợi chờ, là 
bảo đảm cho niềm hy vọng của chúng ta vào 
cuộc đời  mai  hậu nhờ các hoạt  động của ơn 
thiêng, là ánh sáng chiếu soi tâm trí, là vẻ huy 
hoàng chiếu giãi trên các tâm hồn. 

Xướng đáp 
X Chúa nói : đã đến lúc Thầy phải trở về cùng 
Đấng đã sai Thầy : anh em đừng buồn rầu, 
đừng xao xuyến. 
* Thầy sẽ xin Chúa Cha, để chính Người gìn giữ 
anh em. Halêluia. 
Đ Nếu Thầy không ra đi, thì Đấng Bảo Trợ sẽ 
không đến, còn nếu Thầy rời khỏi anh em, Thầy 
sẽ sai Người đến với anh em. *



MỤC LỤC

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ 
ánh  sáng  Thánh  Thần,  hầu  mở  đường  cho 
chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu.  Chúa đã 
ban ơn trọng đại này cho chúng con, thì xin cũng 
làm cho chúng con thêm lòng tin kính mà phụng 
sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin...
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THỨ BẢY

Bài đọc 1 3 Ga
Sống trong sự thật

Phản ánh mối quan tâm của người mục tử, lá  
thư  ngắn  này  được  gửi  đến  ông  Gaiô  nhằm 
khuyến  khích  ông  tiếp  tục  nâng  đỡ  các  nhà  
truyền giáo.

Lời Chúa trong thư thứ ba của thánh Gioan 
tông đồ.

1 Tôi là kỳ mục, gửi anh Gaiô thân mến, người 
mà tôi thực sự quý mến. 2 Anh thân mến, tôi cầu 
chúc anh được mọi bề thịnh đạt: thể xác mạnh 
khoẻ và tinh thần phấn chấn.

3 Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh 
em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự 
thật, như anh vẫn sống trong sự thật. 4 Không 
có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con 
cái tôi sống sự thật.

5 Anh thân mến, anh hành động theo đức tin 
trong mọi việc anh làm cho các người anh em, 
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dù họ là những người xa lạ. 6 Họ đã làm chứng 
về đức bác ái  của anh trước mặt  Hội  Thánh. 
Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho 
chuyến  đi  của  họ  cách  xứng  đáng  trước  mặt 
Thiên Chúa. 7 Quả thật, chính vì danh Chúa, họ 
đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. 8 
Vậy, chúng ta phải  tiếp đón những con người 
như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.
 
9  Tôi  viết  đôi  lời  cho  Hội  Thánh,  nhưng 
Điốtrêphét,  một  con  người  thích  ăn  trên  ngồi 
trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. 10 
Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta 
những việc anh ta  đã làm:  anh ta  cứ rêu rao 
những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế 
làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người 
anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản 
và trục xuất khỏi Hội Thánh. 11 Anh thân mến, 
anh đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt 
chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc 
về Thiên Chúa; kẻ làm điều dữ thì đã không thấy 
Thiên Chúa.

12  Mọi  người  đều  làm  chứng  tốt  cho  anh 
Đêmếtriô, và chính sự thật cũng làm chứng như 
vậy.  Cả  chúng  tôi  nữa,  chúng  tôi  cũng  làm 
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chứng cho anh ấy, và anh biết rằng lời chứng 
của chúng tôi là xác thực.

13 Tôi còn có nhiều điều đáng lẽ phải viết cho 
anh, nhưng tôi không muốn dùng bút mực mà 
viết cho anh. 14 Tôi hy vọng sắp được gặp anh, 
và chúng ta sẽ nói  chuyện trực tiếp.  15 Chúc 
anh được bình an!  Các bạn hữu gửi  lời  chào 
anh.  Cho  tôi  gửi  lời  chào  các  bạn  hữu,  đích 
danh từng người một.

Xướng đáp 3 Ga 11; 1 Pr 2,19
X Anh em đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng 
hãy bắt chước làm điều lành.
* Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa. 
Halêluia.
Đ Chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách 
bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là 
một ân huệ. *

Bài đọc 2
Hội Thánh duy nhất nói mọi thứ tiếng
Trích bài giảng của một tác giả châu Phi, thế 
kỷ VI.
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Các Tông Đồ đã nói mọi thứ tiếng. Như thế, lúc 
bấy giờ Thiên Chúa đã muốn biểu lộ sự hiện 
diện của Chúa Thánh Thần, để ai đã lãnh nhận 
Chúa Thánh Thần thì  nói  được mọi thứ tiếng. 
Quả thật, anh em thân mến, phải hiểu rằng đó là 
Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho tình yêu của 
Thiên  Chúa  được  đổ  vào  lòng  chúng  ta.  
Bởi  vì  lúc  đó đức ái  mới  sắp sửa quy tụ  Hội 
Thánh của Thiên Chúa trên khắp hoàn cầu lại, 
mà một người duy nhất được lãnh nhận Thánh 
Thần đã có thể nói mọi thứ tiếng thì ngày nay, 
khi đã được Thánh Thần quy tụ, Hội Thánh duy 
nhất cũng nói được mọi thứ tiếng.
 
Vì thế, nếu có ai hỏi người nào trong chúng ta : 
"Bạn  đã  lãnh  nhận  Thánh  Thần,  tại  sao  bạn 
không nói mọi thứ tiếng ?", thì phải trả lời : "Tôi 
đang nói  mọi  thứ tiếng đây,  bởi  vì tôi  ở trong 
thân mình Đức Kitô tức là trong Hội Thánh, mà 
Hội Thánh đang nói mọi thứ tiếng. Quả thật bấy 
giờ Thiên Chúa muốn bày tỏ điều gì qua sự hiện 
diện  của  Thánh Thần,  nếu  không  phải  là  Hội 
Thánh  của  Người  sẽ  nói  mọi  thứ  tiếng  ?"  
Như vậy  đã  ứng nghiệm lời  xưa  Chúa hứa : 
Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ ; nhưng  
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rượu mới thì phải đổ vào bầu mới : thế là giữ  
được cả hai.
 
Vì thế, có lạ gì khi nghe các Tông Đồ nói mọi thứ 
tiếng, một vài người bảo :  Mấy ông này say bứ 
rồi. Quả thật, các ông đã trở thành những bầu 
da mới, được đổi mới nhờ ơn thánh hoá, để một 
khi  đã  bứ  rượu  mới,  nghĩalà  đầy  tràn  Thánh 
Thần, các ông hăng say nói mọi thứ tiếng, và 
nhờ phép lạ rất hiển nhiên này, các ông tiên báo 
Hội  Thánh Công Giáo sẽ  hiện  diện  qua ngôn 
ngữ của mọi dân tộc.
 
Vậy anh em hãy cử hành ngày lễ này, như là 
những  chi  thể  thuộc  thân  mình  duy  nhất  của 
Đức Kitô.  Quả thật,  anh em không uổng công 
mừng  lễ,  nếu  anh  em  sống  điều  anh  em  cử 
hành, nghĩa là gắn bó với Hội Thánh, một Hội 
Thánh  được  đầy  tràn  Thánh  Thần,  mà  Chúa 
nhìn nhận là của mình trên toàn thế giới và Hội 
Thánh cũng nhìn nhận Chúa là của mình. Là tân 
lang, Chúa không để mất tân nương của mình ; 
không ai  có  thể  ép Người  phải  nhận một  tân 
nương khác.
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Với anh em ở rải rác trong mọi dân tộc, nghĩa là 
với  Hội  Thánh của Đức Kitô,  chi  thể của Đức 
Kitô,  thân mình của Đức Kitô,  tân nương của 
Đức Kitô,  thánh Phaolô tông đồ nói  :  Anh em 
hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết  
tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại,  
bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với  nhau.  
 
Anh em hãy coi : ở đâu thánh Phaolô truyền cho 
chúng ta chịu đựng lẫn nhau, thì ở đó người nói 
đến tình yêu thương ;  ở đâu người nhắc đến 
niềm hy vọng hiệp nhất, thì ở đó người cho thấy 
mối dây liên kết thuận hoà. Đây là nhà của Thiên 
Chúa được xây lên bằng những viên đá sống 
động mà Chúa là gia trưởng ; Người lấy làm vui 
thích được ở trong đó. Vì thế, đừng để xảy ra 
sụp đổ vì chia rẽ, kẻo làm chướng tai gai mắt 
Chúa.
 

Xướng đáp Cv 15,89 ; 11,18 
X Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, đã 
ban Thánh Thần cho các dân ngoại cũng như đã 
ban cho chúng ta. 
* Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta 
với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 
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Halêluia. 
Đ Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân 
ngoại ơn sám hối để được sự sống. * 

Lời nguyện 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng 
con được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh 
này ; xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết 
ăn ở thế nào, để chứng tỏ Đức Kitô đã đổi mới 
chúng con. Chúng con cầu xin…
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CHÚA  NHẬT  LỄ  HIỆN  XUỐNG
 

Bài đọc 1 Rm 8,5-27
Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, 
đều là con cái Thiên Chúa
 
Thần Khí giải thoát và tái tạo, Thần Khí còn đặt  
vào lòng chúng ta niềm hy vọng khiến chúng ta  
dám liều, và giúp chúng ta đạt tới kết quả.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ 
gửi tín hữu Rôma.

8, 5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng 
về những gì  thuộc tính xác thịt;  còn những ai 
sống  theo  Thần  Khí,  thì  hướng  về  những  gì 
thuộc Thần Khí. 6 Hướng đi của tính xác thịt là 
sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống 
và bình an. 7 Thật vậy, hướng đi của tính xác 
thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính 
xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, 
mà cũng không thể phục tùng được. 8 Những ai 
bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng 
Thiên Chúa. 9 Nhưng anh em không bị tính xác 
thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì 
Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai 
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không  có  Thần  Khí  của  Đức  Kitô,  thì  không 
thuộc về Đức Kitô.  10 Nhưng nếu Đức Kitô ở 
trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải 
chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh 
em được sống, vì anh em đã được trở nên công 
chính. 11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh 
em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu 
sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức 
Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần 
Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm 
cho thân xác của anh em được sự sống mới.
 
12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không 
phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống 
theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo 
tính xác thịt,  anh em sẽ phải chết;  nhưng nếu 
nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi 
của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ 
được sống.

14 Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa 
hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. 15 Phần 
anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí 
khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như 
xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên 
nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Ápba! 
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Cha ơi!  "  16 Chính Thần Khí chứng thực cho 
thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên 
Chúa. 17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà 
được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng 
thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau 
khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng 
vinh quang với Người.
 
18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng 
ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang 
mà Thiên Chúa sẽ mặc khải  nơi chúng ta.  19 
Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ 
ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con 
cái  Người.  20 Quả thế, muôn loài  đã lâm vào 
cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng 
là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn 
niềm trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải 
thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà 
được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng 
tự do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết 
rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng 
rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không 
phải  muôn loài  mà thôi,  cả chúng ta cũng rên 
siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí 
như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên 
Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu 
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chuộc thân xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng 
ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông 
mong.  Thấy  được  điều  mình  trông  mong,  thì 
không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông 
mong  điều  mình  đã  thấy  rồi?  25  Nhưng  nếu 
chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó 
là chúng ta bền chí đợi chờ.
 
26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là 
những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu 
nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí 
cầu  thay  nguyện  giúp  chúng  ta,  bằng  những 
tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng 
thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì 
Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh 
theo đúng ý Thiên Chúa.

Xướng đáp Gl 3,26 ; 4,6 ; 2 Tm 1,7 
X Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái 
Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. 
* Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến 
ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Ápba, Cha 
ơi ! Halêluia. 
Đ Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một 
thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, 
nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy 
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sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. * 

Bài đọc 2
Sứ mệnh của Thánh Thần 

Trích  khảo  luận  Chống  lạc  giáo  của  thánh 
Irênê, giám mục.

Khi  ban cho các môn đệ quyền cho người  ta 
được tái sinh làm con Thiên Chúa, Chúa Giêsu 
nói  với  các ông :  Anh em hãy đi  và làm cho 
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho  
họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần. 
 
Thật vậy, Người đã dùng các ngôn sứ mà hứa 
sẽ đổ Thánh Thần xuống trên các tôi tớ nam nữ 
để họ tuyên sấm. Bởi đó, Thánh Thần đã ngự 
xuống trên Con Thiên Chúa nay đã trở  thành 
con người, để cùng với Người quen ở giữa nhân 
loại,  nghỉ  ngơi  nơi  người  ta,  sống  trong  con 
người Thiên Chúa đã nặn ra từ bụi đất, thi hành 
ý muốn của Chúa Cha nơi họ, đổi mới họ, nghĩa 
là làm cho họ cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy 
con người mới là Đức Kitô.
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Thánh Luca nói: trong ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi 
Chúa Giêsu lên trời, Thánh Thần đã ngự xuống 
trên các môn đệ ; Người có quyền trên mọi dân 
tộc để đưa họ tới sự sống và khai mở giao ước 
mới cho họ. Vì thế, các môn đệ dùng mọi thứ 
tiếng mà đồng thanh hát mừng Thiên Chúa, nhờ 
có Thánh Thần hiệp nhất  các chi  tộc  từng xa 
cách nhau và dâng lên Chúa Cha của đầu mùa 
là mọi dân tộc.
 
Vì thế,  chính Chúa đã hứa sai  Đấng Bảo Trợ 
đến  để  làm cho  chúng  ta  nên  xứng  hợp  với 
Thiên Chúa. Quả thật, nếu không có nước, thì từ 
hạt miến khô không thể có một nắm bột, cũng 
chẳng có một tấm bánh được, thì chúng ta vốn 
là nhiều cũng không thể nên một trong Đức Kitô 
Giêsu, nếu không có nước từ trời đổ xuống. Và 
như đất  khô nếu không thấm nước, sẽ không 
sinh hoa kết trái ;  thì chúng ta vốn là cây khô 
cũng chẳng bao giờ sinh hoa kết trái là sự sống, 
nếu Chúa không để cho mưa từ trời rơi xuống. 
 
Quả thật, thân xác của chúng ta được kết thành 
Hội Thánh duy nhất, để khỏi bị hư nát ; còn linh 
hồn thì nhờ Thần Khí. Thần Khí Thiên Chúa ngự 
xuống trên Chúa Giêsu, Thần Khí khôn ngoan 
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và  minh  mẫn,  Thần  Khí  mưu  lược  và  dũng 
mãnh, Thần Khí hiểu biết và đạo đức, Thần Khí 
kính sợ ĐỨC CHÚA. Thần Khí ấy, Chúa Giêsu 
lại ban cho Hội Thánh khi từ trời sai Người như 
Đấng Bảo Trợ xuống trên khắp thế gian, từ trời 
là nơi Xatan rơi xuống như một tia chớp, như 
Chúa nói. Vì thế chúng ta cần được Thiên Chúa 
đổ sương xuống, để khỏi bị đốt cháy và không 
sinh hoa kết quả ; và để ở đâu có kẻ tố cáo ta thì 
ở đó chúng ta cũng có Đấng Bảo Trợ. Chúa đã 
trao phó cho Thánh Thần con người bị rơi vào 
tay kẻ cướp mà chính Người đã xót thương và 
băng bó thương tích, rồi cho hai quan tiền mang 
hình đức vua, để nhờ Thánh Thần, một khi nhận 
được hình ảnh cùng danh hiệu của Chúa Cha và 
Chúa Con, chúng ta làm cho quan tiền đã được 
giao phó cho chúng ta, sinh lợi thêm nhiều cho 
Chúa.
 
Xướng đáp Cv 2,12 

X Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề 
tựu trong một căn nhà, bỗng từ trời phát ra một 
tiếng động 
* như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà. 
Halêluia. 
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Đ Trong khi các môn đệ đang tụ họp cùng nhau, 
thì bỗng từ trời phát ra một tiếng động. * 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)
(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong  
tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ  
trọng, và lễ kính)
 
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.
 
Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:
 
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 
Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
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Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
 
Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:
 
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.
 
Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
 
Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
 
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
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Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
 
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
 
Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh 
hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo 
Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi 
mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng 
con nài  xin  Chúa tiếp tục công trình Chúa đã 
thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho 
mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con 
cầu xin...
 

(hết mùa Phục sinh)
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	Thánh Râymunđô thành Pênhapho, linh mục Thánh nhân sinh ra gần Bácxêlôna vào khoảng năm 1175. Ban đầu, thánh nhân là kinh sĩ của giáo phận Bácxêlôna; sau đó gia nhập dòng Anh Em Thuyết Giáo. Theo lệnh Đức Giáo Hoàng Ghêgôriô IX, ngài xuất bản bộ sách sưu tập các sắc lệnh của Toà Thánh. Được chọn làm Bề trên tổng quyền của Dòng, người đã điều khiển với những quy luật tuyệt hảo. Trong số các tác phẩm của thánh nhân, đặc biệt có bộ Tổng Hợp các nố luân lý nhằm giúp các linh mục cử hành bí tích hoà giải cho đúng luật và đem lại lợi ích thiêng liêng. Thánh nhân qua đời năm 1275. Bài đọc 2
	Ngày 13 tháng Giêng
	Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 17 tháng Giêng
	Thánh Antôn, viện phụ
	Ngày 20 tháng Giêng
	Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo
	Ngày 20 tháng Giêng
	Thánh Xêbáttianô, tử đạo
	Ngày 21 tháng Giêng
	Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo
	Ngày 22 tháng Giêng
	Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo.
	Ngày 25 tháng Giêng
	Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại
	Ngày 26 tháng Giêng
	Hai thánh Timôthê và Titô, giám mục
	Ngày 27 tháng Giêng
	Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ
	Ngày 28 tháng Giêng
	Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 31 tháng Giêng
	Thánh Gioan Bốtcô, linh mục

	THÁNG 2
	Ngày 2 Tháng 2
	Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh
	Ngày 3 tháng 2
	Thánh Blaxiô, giám mục, tử đạo
	Ngày 3 tháng 2
	Thánh Angariô, giám mục
	Ngày 5 tháng 2
	Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
	Ngày 6 tháng 2
	Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo
	Ngày 8 tháng 2
	Thánh Giêrônimô Êmiliani
	Ngày 10 tháng 2
	Thánh Côláttica, trinh nữ
	Ngày 11 tháng 2
	Ðức Mẹ Lộđức
	Ngày 14 tháng 2
	Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục
	Ngày 17 tháng 2
	Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ
	Ngày 21 tháng 2
	Thánh Phêrô Ðamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Thánh Phêrô Đamianô sinh tại Ravenne năm 1007. Người đã đến Phôntê Avenlana sống đời ẩn sĩ trước khi trở thành người cộng tác với các Đức Giáo Hoàng để canh tân Hội Thánh. Làm hồng y  giám mục Ốtxia năm 1057, nhiều lần lãnh trách nhiệm làm sứ giả trong nước Italia, Pháp và Đức. Người hăng say tranh đấu cho hàng giáo sĩ được địa vị xứng đáng và cho hàng giáo sĩ được tự do (+ năm 1072).
	Bài đọc 2
	Hãy vững lòng mong đợi niềm vui sau khi đã phải buồn phiền
	 
	Tông Toà Thánh Phêrô Lễ kính
	Ngày 23 tháng 2
	Thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo Lễ nhớ

	Tháng Ba
	Ngày 4 tháng 3
	THÁNH CAXIMIA
	Ngày 7 tháng 3
	THÁNH NỮ PEPÊTUA VÀ THÁNH NỮ PHÊLIXITA, TỬ ĐẠO
	Ngày 8 tháng 3
	THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA, TU SĨ
	Ngày 9 tháng 3
	THÁNH PHANXICA RÔMA, NỮ TU
	Ngày 17 tháng 3
	THÁNH PÁTRÍCH, GIÁM MỤC
	Ngày 18 tháng 3
	THÁNH SYRILÔ, GIÁM MỤC GIÊRUSALEM, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
	Ngày 19 tháng 3
	THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA Lễ trọng
	Ngày 22 tháng 3
	THÁNH TURIBIÔ MÔNRÔVÊKHÔ, GIÁM MỤC
	Ngày 25 tháng 3
	LỄ TRUYỀN TIN

	THÁNG 4
	Ngày 2 tháng 4
	THÁNH PHANXICÔ PAOLA, ẨN TU
	Ngày 4 tháng 4
	THÁNH IXIĐÔRÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
	Ngày 5 tháng 4
	THÁNH VINHSƠN PHÊRIÊ, LINH MỤC
	Ngày 7 tháng 4
	THÁNH GIOAN BAOTIXITA LASAN, LINH MỤC
	Ngày 11 tháng 4
	THÁNH TANÍTLAO, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
	Ngày 13 tháng 4
	THÁNH MÁCTINÔ I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO
	Ngày 21 tháng 4
	THÁNH ANXENMÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
	Ngày 23 tháng 4
	THÁNH GIORGIÔ, TỬ ĐẠO
	Ngày 23 tháng 4
	THÁNH AĐANBETÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
	Thánh nhân sinh tại Bôhêmia khoảng năm 956, theo học ở Mácđơbuộc, chịu phép Thêm sức tại đây và được đặt tên là Ađanbetô. Sau khi thụ phong linh mục, người trở về nước. Năm 983, người được phong giám mục và trở thành nhân vật thứ hai tại toà giám mục Pơraha. Ở đây, người đem hết tâm huyết tẩy trừ các thói tục ngoại giáo. Vì coi nhẹ chuyện thăng tiến cá nhân, người sang Rôma và trở thành đan sĩ. Cuối cùng, để chinh phục các linh hồn cho Chúa Kitô, người qua nước Phổ. Nhưng tới nơi, người bị xử tệ và ngày 23 tháng 4 năm 997, người được lãnh triều thiên tử đạo.
	Bài đọc 2
	Người dâng hiến thân mình vì mến yêu thập giá
	Ngày 24 tháng 4
	THÁNH PHIĐEN DÍCHMARINHGÂN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO
	Thánh nhân sinh năm 1578, tại làng Díchmarinhgân, nước Đức. Người gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuxinô, sống khổ hạnh và siêng năng cầu nguyện. Chuyên cần trong công việc rao giảng Lời Chúa, người được Thánh bộ “Truyền Bá Đức Tin” giao cho sứ mạng gìn giữ cho đạo lý được tinh tuyền ở Rêxia, Thuỵ Sĩ. Chính vì sứ mạng này mà người bị sát hại năm 1622. Bài đọc 2
	Tên gọi thế nào, đời sống cũng như thế
	Ngày 25 tháng 4
	THÁNH MARCÔ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
	Ngày 28 tháng 4
	THÁNH PHÊRÔ SANEN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO
	Ngày 28 tháng 4THÁNH LUY MARIA GHINHONG ĐỜ MÔNGPHO, LINH MỤC

	Tháng 5
	Ngày 1 tháng 5 THÁNH GIUSE THỢ
	Ngày 2 tháng 5 THÁNH ATHANAXIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH 
	Ngày 3 tháng 5 THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
	Ngày 12 THÁNH NÊRÊÔ VÀ THÁNH AKILÊÔ, TỬ ĐẠO
	Ngày 12 THÁNH PĂNGRAXIÔ, TỬ ĐẠO
	Ngày 14 THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ
	Ngày 18 THÁNH GIOAN I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO

	THÁNG 6
	Ngày 1 THÁNH JUSTINÔ, TỬ ĐẠO
	Ngày 2 THÁNH MÁCSELINÔ VÀ THÁNH PHÊRÔ, TỬ ĐẠO
	Ngày 3 THÁNH CARÔLÔ LOANGA VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO
	Ngày 5 THÁNH BÔNIPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
	Ngày 6 THÁNH NOBETÔ, GIÁM MỤC
	Ngày 9 T ÉPHREM, PHÓ TẾ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH  
	Ngày 11 THÁNH BANABA, TÔNG ĐỒ
	Ngày 13 T ANTÔN PAĐÔVA, LINH MỤC, TIẾN SĨ

	Tháng 7
	NGÀY 3 THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
	Ngày 4 tháng 7 Thánh nữ Êlisabét Bồđàonha
	Ngày 5 tháng 7 Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục
	Ngày 6 tháng 7 Thánh Maria Gorétti, trinh nữ, tử đạo
	Ngày 11 tháng 7 Thánh Biểnđức, viện phụ
	Ngày 13 tháng 7 Thánh Henricô
	Ngày 14 tháng 7 Thánh Camilô Lenli, linh mục
	Ngày 15 tháng 7 Thánh Bônaventura, giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
	Ngày 16 tháng 7 Ðức Mẹ núi Cátminh
	Ngày 21 tháng 7 Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

	Tháng Tám
	Ngày 1 Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 2 Thánh Êuxêbiô, giám mục Vecseli
	Ngày 2 Thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục
	Ngày 4 Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục
	Ngày 5 Cung hiến thánh đường Ðức Maria
	Ngày 6 Chúa Hiển Dung
	Ngày 7 Thánh Xíttô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo
	Ngày 7 Thánh Gaêtanô, linh mục
	Ngày 8 Thánh Ðaminh, linh mục
	Ngày 10 Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo
	Ngày 11 Thánh Cơlara, trinh nữ
	Ngày 13 Thánh Ponxianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Híppôlitô, linh mục, tử đạo

	Tháng Chín
	Ngày 3 Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 8 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria
	Ngày 9 Thánh Phêrô Cơlave, linh mục
	gày 13 Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 14 Suy Tôn Thánh Giá
	Ngày 15 Ðức Mẹ sầu bi
	Ngày 16 Thánh Conêliô, giáo hoàng và thánh Síprianô, giám mục, tử đạo
	Ngày 17 Thánh Rôbetô Belaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 19 Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo
	Ngày 20 Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo

	Tháng Mười
	Ngày 1 Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 2 Các thiên thần hộ thủ
	Ngày 4 Thánh Phanxicô Assisi
	Ngày 6 Thánh Brunô, linh mục
	Ngày 7 Ðức Mẹ Mân Côi
	Ngày 9 Thánh Ðiônixiô, giám mục, và các bạn, tử đạo

	Tháng Mười Một
	Ngày 1 Lễ Các Thánh
	Ngày 2 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
	Ngày 3 Thánh Máctinô Porê, tu sĩ
	Ngày 4 Thánh Carôlô Borômêô, giám mục
	Ngày 9 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô
	Ngày 10 Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 11 Thánh Máctinô, giám mục
	Ngày 12 Thánh Giosaphát, giám mục, tử đạo
	Ngày 15 Thánh Anbertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

	Tháng Mười Hai
	Ngày 3 Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục
	Ngày 4 Thánh Gioan Ðamát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 6 Thánh Nicôla, giám mục
	Ngày 7 Thánh Ambrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
	Ngày 8 Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
	Ngày 11 Thánh Ðamaxô I, giáo hoàng
	Ngày 12 Thánh Gioanna Phanxica Săngtan, nữ tu
	Ngày 13 Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo
	Ngày 14 Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

	BÀI ĐỌC T1TN
	CHÚA NHẬT SAU NGÀY 6 THÁNG GIÊNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	Bài đọc 1 Hc 11,12-28
	THỨ TƯ
	Bài đọc 1 Hc 24,1-23
	THỨ NĂM
	Bài đọc 1 Hc 42,15 43,12
	THỨ SÁU
	Bài đọc 1 Hc 43,13-33
	THỨ BẢY
	Bài đọc 1 Hc 44,12.16-45,5

	BÀI ĐỌC TUẦN 2 TN
	CHÚA NHẬT
	Bài đọc 1 Đnl 1,1,6-18
	THỨ HAI
	Bài đọc 1 Đnl 4,18.32-40
	THỨ BA
	Bài đọc 1 Đnl 6,4-25
	THỨ TƯ
	Bài đọc 1 Đnl 7,6-14; 8,16)
	THỨ NĂM
	Bài đọc 1 Đnl 9,7-21.25-29
	THỨ SÁU
	Bài đọc 1 Đnl 10,12-11,26-28
	THỨ BẢY
	Bài đọc 1 Đnl 16,1-17

	TUẦN 3TN
	CHÚA NHẬT Bài đọc 1 Đnl 18,1-22 Các thầy Lêvi. Các ngôn sứ giả
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	Bài đọc 1 Đnl 32,48-52 ; 34:1-12
	Ông Môsê qua đời
	 

	TUẪN 4 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	Bài đọc 1 1 Tx 2,13- 3,13)
	Lòng tin của anh em Thêxalônica là niềm vinh dự và là niềm vui của thánh Phaolô
	 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	Bài đọc 1 1 Tx 5,1-28
	Sống như con cái ánh sáng
	THỨ NĂM
	Bài đọc 1 2 Tx 1,1-12
	Lời chào và tạ ơn
	THỨ SÁU
	Bài đọc 1 2 Tx 2,1-17
	Đứng vững trong đức tin
	THỨ BẢY

	TUẦN 5 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 6TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	Bài đọc 1 Cn 3,1-20
	THỨ BA
	Bài đọc 1 Cn 8,1-5.12-36
	THỨ TƯ
	Bài đọc 1 Cn 9,1-18
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 7 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 8 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 9 TN
	CHÚA NHẬT Bài đọc 1 G 28,1-28 Ca tụng đức khôn ngoan
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	HỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 10 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 11 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 12 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 13 TN
	CHÚA NHẬT
	Bài đọc 1 1 Sm 28,3-25
	Vua Saun thỉnh ý một bà đồng bóng
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	 TUẦN 14 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 15 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 16 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 17 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 18 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 19 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 20 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 21 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 22 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 23 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 24 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 25 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bài đọc kinh sách tuần 27
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	TUẦN 28 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	///THỨ SÁU
	HỨ BẢY

	TUẦN 29 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 30 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 31 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 32 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 33 TN
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	TUẦN 34 TN
	CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Tuần I MV
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Tuần II MV 
	CHÚA NHẬT 
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Tuần III MV
	CHÚA NHẬT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	BÀI ĐỌC TỪ NGÀY 17 - 24 tháng 12 
	Ngày 17 - 12
	Ngày 18 - 12
	Ngày 19 - 12
	Ngày 21 - 12
	Ngày 22 - 12
	Ngày 23 - 12
	Ngày 24 - 12

	BĐ TỪ LỄ GIÁNG SINH - 31-12
	LỄ GIÁNG SINH  
	Ngày 26 – 12 Thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi
	Ngày 27 – 12 Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
	Ngày 28 – 12 Các Thánh Anh Hài, Tử Ðạo
	LỄ KÍNH THÁNH GIA
	Ngày 29 – 12 Ngày thứ năm tuần Bát Nhật Giáng Sinh
	Bài đọc 1 Cl 1,1-14
	Tạ ơn và khẩn nguyện
	Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
	1 Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và anh Timôthê là người anh em, 2 kính gửi dân thánh tại Côlôxê, là những anh em tín hữu trong Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an.
	 
	Ngày 30 – 12 Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh
	Ngày 31 – 12 Ngày thứ bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh Bài đọc 1 Cl 2,4-15
	Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô Trong Đức kitô phục sinh, người tín hữu sống, chịu đau khổ và chết.
	Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
	4 Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em. 5 Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Kitô. 6 Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
	 

	Lời nguyện
	Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô Con Một Chúa giáng sinh đã khởi sự và hoàn thành việc thờ phượng Chúa. Xin thương kể chúng con làm của riêng Người là Ðấng mang trong bản thân mình ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
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