
	  
	  
	   	  

 

Bài Ðọc I          Ðnl 7, 6-11 

"Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi". 
 

Trích sách Ðệ Nhị Luật. 
 

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa 
là Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng của Người giữa mọi dân tộc trên mặt đất. 
Không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân tộc khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn 
các ngươi, vì thực ra, các ngươi ít số hơn mọi dân tộc khác; nhưng vì Chúa đã yêu thương các ngươi và giữ 
lời đã thề hứa với tổ phụ các ngươi rằng: Người dùng tay mạnh mẽ mà dẫn đưa và cứu chuộc các ngươi khỏi 
cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaon vua Ai-cập. Các ngươi sẽ biết rằng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, chính Người 
là Thiên Chúa hùng mạnh, trung thành giữ lời giao ước và lòng thương xót với những kẻ yêu mến Người, và 
những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn thế hệ. Người báo oán ngay những kẻ thù ghét Người, bằng 
cách tiêu diệt chúng không trì hoãn, trả báo tức khắc như chúng đã đáng tội. Vì vậy các ngươi hãy tuân giữ 
điều răn, nghi lễ và lề luật mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi thi hành". 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 

Ðáp Ca  Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 10  
 

Ðáp:  Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ 
Người 

 

Xướng:    
1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh  Người. 

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

2. Người đã thứ tha cho (ngươi) mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc 
mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.              

3. Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê 
được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.        

4. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với 
chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.         

 
 
 
 



	  
	  

  
Bài Ðọc II           1 Ga 4, 7-16 

"Thiên Chúa thương yêu chúng ta trước". 
 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
 

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương 
yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên 
Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.  Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên 
Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy 
là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, 
và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.  Các con thân mến, nếu Thiên Chúa 
thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, 
nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã 
được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta: là Người 
đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm 
Ðấng Cứu Thế. 
 

Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên 
Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là 
Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.   
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 

Alleluia            Mt 11, 29ab 
Alleluia, alleluia! - Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta,  

vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. - Alleluia. 
 
 
 
 

Phúc Âm               Mt 11, 25-30 
"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không 
cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, 
lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. 
Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho. "Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi 
những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học 
cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của 
Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".    Ðó là lời Chúa. 


