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Bài Ðọc I           Ed 17, 22-24 

"Ta cho cây thấp mọc lên". 
 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 
 

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non 
từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm 
chồi, kết quả, và trở thành cây hương nam vĩ đại; các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm 
tổ dưới tàn nó. Tất cả những cây rừng đều biết Ta là Thiên Chúa, Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây 
thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, Ta 
đã phán và đã hành động".    
 
Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 
 
Ðáp:   Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 
  
 

Xướng:    
 

1. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền 
tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.  
 

2. Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ 
được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. 

              
3. Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền 

Chúa nhường bao công chính, Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!    
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Bài Ðọc II              2 Cr 5, 6-10 

"Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa". 
 

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

Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu 
lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chứ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo 
dạn và ao ước thà lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Và vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy 
cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án của Đức Kitô, 
để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ.    
   
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 

 

Alleluia           Ga 8, 12 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta,  

sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia. 
 
 

 

Phúc Âm            Mc 4, 26-34 
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ,  

hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết". 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt 
xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó 
cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. 
Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". 
 

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so 
sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt 
trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi 
chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, 
tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, 
Người giải thích tất cả cho các ông.  
 

Ðó là lời Chúa. 


