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Bài Ðọc I           Br 5, 1-9 

"Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi". 
 

Trích sách Tiên tri Barúc. 
  

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời 
của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu 
ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ 
đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.   
 

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang 
tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, 
nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi 
cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi 
cao rao vinh quang Thiên Chúa.   
 

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan 
lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang.  
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
 

Ðáp:   Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3). 
 
Xướng:    

1. Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng 
chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.    

2. Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại 
lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.   

3. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ 
gặt trong hân hoan.  

4. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 
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Bài Ðọc II          Pl 1, 4-6. 8-11 
 

"Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô". 
 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 
 

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì 
anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã 
khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô.  Vì Thiên Chúa làm 
chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ 
là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều 
quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được 
Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.  
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 

Alleluia            Lc 3, 4. 6 
Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ  

thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia. 
 
 
 
 

Phúc Âm              Lc 3, 1-6 
"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

  

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm 
thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến 
xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang 
địa.  Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép 
trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường 
Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho 
ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, 
 

Ðó là lời Chúa. 


