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Bài Ðọc I          St 18, 20-32 

"Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận". 
 

Trích sách Sáng Thế. 
  

Trong những ngày ấy, Chúa phán: "Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, 
và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai 
Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ".  Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng 
Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: "Chớ thì Chúa 
sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính 
trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục 
người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người 
công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán 
như thế đâu". Chúa phán cùng Abraham rằng: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm 
mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại: "Dù con 
chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi 
người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, 
Chúa có tàn phá cả thành không?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công 
chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành". Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: "Nhưng nếu có 
bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?" Chúa phán: "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không 
trừng phạt cả thành". Abraham thưa: "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi 
giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm 
được ba mươi người, Ta sẽ không phạt". Abraham nói: "Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa 
cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Vì 
hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát". Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con 
chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?" Chúa 
phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá".    Ðó là lời Chúa. 
 
 
Ðáp Ca  Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 
 

Ðáp:  Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con    (c. 3a).  
Xướng:    
1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin: trước mặt 

các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 
2. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con 

kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 
3. Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung; còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó 

tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống; Chúa ra tay phản 
đối quân thù giận dữ.               
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Bài Ðọc II           Cl 2, 12-14 
"Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi". 

 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 
  

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với 
Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng 
Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.  Anh em vốn đã chết vì 
tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên 
Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi 
chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị 
kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 

Alleluia           Lc 19, 38 
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình  

an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia. 
 
 
 

Phúc Âm             Lc 11, 1-13 
"Các ngươi hãy xin thì sẽ được". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn 
đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ 
ông". Người nói với các ông:  "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh 
Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và 
tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con 
sa chước cám dỗ'".  Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, 
giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có 
anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có 
tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường 
nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó 
không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy 
rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.  "Và Thầy bảo các con: Các con 
hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm 
thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.  "Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho 
nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại 
cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình 
những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin 
Người".    Ðó là lời Chúa. 


