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CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM C  

Bài Ðọc I: Kn 11, 

23 - 12, 2 

Trích sách Khôn Ngoan. 



1122Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ 

ví tựa hạt cát trên bàn cân, 

tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. 
23Nhưng Chúa xót thương hết mọi người 

vì Chúa làm được hết mọi sự. 

Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, 

để họ còn ăn năn hối cải. 
24Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, 

không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, 

vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. 
25Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi ? 

Nếu như Ngài không cho hiện hữu, 

làm sao nó có thể được duy trì ? 
26Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, 

Chúa xử khoan dung với mọi loài, 

vì mọi loài đều là của Chúa. 

121Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài 

ở trong muôn loài muôn vật. 
2Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. 

Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, 

để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. 

 Đó Là lời Chúa 

 

 Đáp ca Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1) 

 Xướng 1: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, 

con nguyện tán dương Chúa 

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.2Ngày lại ngày, 



con xin chúc tụng Chúa 

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

 Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, 

xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

 Xướng 2: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 

Người chậm giận và giàu tình thương.9Chúa nhân ái đối với mọi 

người, 

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 

 Xướng 3: Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời 

tán tạ, 

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,11nói lên rằng : triều đại Ngài 

vinh hiển, 

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 

 Xướng 4: Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, 

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.14Ai quỵ ngã, Chúa 

đều nâng dậy, 

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. 

 Bài Ðọc II: 2 Tx 1, 11 - 2, 2 

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

Thêxalônica. 

 1 11 Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh 

em : xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng 

với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi 

thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng 

tin. 12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được 

tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu 



theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-

tô. 

2 1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 

quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em 

điều này : 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc 

khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần 

đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng 

hoảng sợ. 

 Đó Là lời Chúa 

 Tung hô Tin Mừng Ga 3,16 

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban 

Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. 

Al-lê-lui-a. 

Bài Tin Mừng: Lc 19, 1-10 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

 



1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố 

ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những 

người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem 

cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì 

đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên 

một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi 

Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này 

ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông 

!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước 

Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội 

lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với 

Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà 

cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin 

đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, 

ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu 

tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì 

đã mất.” 

Phúc Âm của Chúa 

 

 Suy niệm:  

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 10/2022) 

 “Hôm nay có thể chỉ là một ngày khác hay rốt cuộc có thể là 

ngày bạn vượt lên, ra ngoài cái thông thường của mình” (S. 

Parker). Với ông Da-kêu, lẽ ra hôm nay cũng là một ngày như 

mọi ngày, tiền tiếp tục chảy vào gia sản kếch xù của mình. Thế 

nhưng, lạ lùng thay, lại là ngày Da-kêu mở kho tiền làm việc 

nghĩa! Sự hiện diện bất ngờ của Thầy Giê-su trong ngôi nhà bị 



coi là ô uế, đồng bàn với những người bị gán cho cái mác tội lỗi, 

niềm nở với người được gọi cách trìu mến là “con cháu tổ phụ 

Áp-ra-ham,” đã đem lại ơn đổi đời cho ông và gia đình. Quảng 

đại “rút ruột” phân chia nửa gia tài cho người nghèo, đền gấp 

bốn cho người bị thiệt hại – trong khi luật chỉ buộc đền gấp hai - 

là nghĩa cử cao đẹp ông có thể làm để đáp trả vị Thầy đáng mến 

ấy. 

 Mời Bạn: “Có hai ngày trong năm ta không thể làm gì cả. Một 

là ngày hôm qua, hai là ngày mai. Hôm nay chính là ngày bạn 

hãy yêu, tin, làm và chủ yếu là sống” (Đức Dalai Lama). Hôm 

nay vị Thầy Giê-su cũng thân hành đến thăm căn nhà, tâm hồn 

bạn. Tựa như Da-kêu ngày xưa, bạn hãy đón tiếp Ngài với cả 

lòng tin yêu, đáp trả tấm lòng của Ngài bằng quyết tâm thực 

hiện một thay đổi quan trọng nào đó trong lối nghĩ, lối sống của 

mình để thực thi điều răn lớn nhất mến Chúa yêu người bạn nhé! 

 Sống Lời Chúa: Tôi thực hiện quyết tâm trên đây. 

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, không ai lọt khỏi tầm nhìn của 

Chúa: với Gia-kêu, Chúa nhìn lên; với người khác, Chúa lại 

nhìn xuống… Xin cho con luôn xác tín mình đang sống trong cái 

nhìn yêu thương của Ngài. Amen. 

 Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 



 

  

  

 


