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Bài Ðọc I

Gr 17, 5-8
"Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời;
phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào
sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong
hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy
trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin
tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây
trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè
đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả
luôn.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca

Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Ðáp:

Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5c).

Xướng:
1. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những
tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề
luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.
2. Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ
tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.
3. Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ
đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong
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Bài Ðọc II

1 Cr 15, 12. 16-20
"Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng rằng Người đã từ cõi chết
sống lại, thì làm sao có người trong anh em cho rằng không có sự sống lại từ
cõi chết? Vì nếu kẻ chết không sống lại, Đức Kitô cũng đã không sống lại.
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền,
và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong
Đức Kitô, cũng bị tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong
cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên
hạ. Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của
những người đã yên giấc.
Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến
người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm

Lc 6, 17. 20-26
"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một
khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem,
miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.
Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo
khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói
khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì
các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét,
trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các
ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời.
Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn
cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi
là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người
đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".
Ðó là lời Chúa.

