CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM – C
LỄ CHÚA KITÔ VUA
11-20-2022
BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5: 1-3
Trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít
tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài.
Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì
chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng:
'Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh
Israel'".
Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron,
và tại đó, vua Đavít ký kết với họ một giao ước trước mặt
Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 1: 12-20
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã
làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh
trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u
tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người
chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.
Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi
tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được
tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay
Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được
tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi
loài, và mọi loài tồn tại trong Người.
Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là
trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì
chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và
Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ
máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên
trời dưới đất.
Đó là lời Chúa.

READING II: Col 1: 12-20
A reading from the Letter of Saint Paul to the
Colossians
Brothers and sisters:
Let us give thanks to the Father, who has made you fit to
share in the inheritance of the holy ones in light.
He delivered us from the power of darkness and transferred
us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have
redemption, the forgiveness of sins.
He is the image of the invisible God, the firstborn of all
creation.
For in him were created all things in heaven and on earth,
the visible and the invisible, whether thrones or dominions
or principalities or powers; all things were created through
him and for him.
He is before all things, and in him all things hold together.
He is the head of the body, the church.
He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all
things he himself might be preeminent.
For in him all the fullness was pleased to dwell, and through
him to reconcile all things for him, making peace by the
blood of his cross through him, whether those on earth or
those in heaven.
Đó là lời Chúa.

