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Bài Ðọc I           Is 55, 10-11 

"Chúng làm cho đất phì nhiêu". 
 

Trích sách Tiên tri Isaia. 
 

Ðây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm 
xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có 
cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, 
nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác". 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 
 
Ðáp:   Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả  
 
Xướng:    
 

1. Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội 
phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.  
 

2. Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống 
cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước 
mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.  

 

3. Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong 
phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ.    

 

4. Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ 
cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan ca.  
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Bài Ðọc II          Rm 8, 18-23 
"Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa". 

 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.  
 

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được 
mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật 
đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục 
với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh 
hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như 
người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn 
đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân 
xác chúng ta.          Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 

Alleluia            Ga 17, 17b và a 
Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". 

 
 
 
Phúc Âm              Mt 13, 1-9  

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa". 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến 
nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà 
nói với họ nhiều điều. Người nói:  
 

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn 
mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc 
lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó 
chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba 
mươi. Ai có tai thì hãy nghe". 
 
Ðó là lời Chúa. 


