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Bài Ðọc I         Ml 4, 1-2a 

"Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho". 
 

Trích sách Tiên tri Malakhi. 
  

"Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và 
những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và 
không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán 
như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi 
sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong 
cánh Người".  
 

Ðó là lời Chúa. 

 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 97, 5-6. 7-8. 9 
 
Ðáp:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực 
 

Xướng:    
 

1. Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du 
dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước 
thiên nhan Chúa là Vua.       
  

2. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa cầu và những 
dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các 
núi non hãy hân hoan nhảy nhót.      

 
3. Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa 

cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong 
đường chính trực.   
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Bài Ðọc II         2 Tx 3, 7-12 
"Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn". 

 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. 
  

Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thế nào, bởi vì 
chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, 
nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh 
nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, 
nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi 
chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: "Nếu ai 
không muốn làm việc, thì đừng có ăn". Vì chúng tôi nghe tin có một số người 
trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi 
việc. Ðối với những hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong 
Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.  
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 

Alleluia          Mt 24, 42a và 44 

Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.  
 
 

 

Phúc Âm             Lc 21, 5-19 
"Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
 

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, 
nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn 
hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa 
Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người 
phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến 
mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con 
nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng 
chưa phải là hết đời ngay đâu".  Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy 
chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; 
sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. 
Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội 
đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con 
sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ 
phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ 
thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ 
nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh 
Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các 
con sẽ giữ được linh hồn các con". Ðó là lời Chúa. 
 


