CHÚA NHẬT – 11-14-2021
BÀI ĐỌC I: Đn 12: 1-3
Trích sách Tiên tri Đaniel.
Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy
can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời
kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các
dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân
ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được
cứu thoát.
Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy;
có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có
kẻ phải tủi nhục muôn đời.
Những người thông minh sẽ sáng chói như
ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy
sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như
các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 10: 11-14. 18
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn
thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng
ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao
giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong
của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu
Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người
chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ
dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến
dâng duy nhất mà Người đã làm cho những
kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn
đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì
không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.
Đó là lời Chúa.

Bài Đọc II - English Version – Lễ 12:30
A Reading from the Letter to the Hebrews.
Brothers and sisters:
Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices
that can never take away sins. But this one
offered one sacrifice for sins, and took his
seat forever at the right hand of God;
now he waits until his enemies are made
his footstool.
For by one offering he has made perfect
forever those who are being consecrated.
Where there is forgiveness of these, there
is no longer offering for sin.
Đó là lời Chúa.
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