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Bài đọc trong Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng
Ca nhập lễ

x. Is 30,19.30

Này dân Xi-on hỡi,
Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.
Người sẽ lên tiếng thật oai hùng,
khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.
Bài đọc 1

Is 40,1-5.9-11

Hãy mở một con đường cho Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta :
2
Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành :
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”
3
Có tiếng hô :
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.
4
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
5
Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,
và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”
9
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.
Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng :
“Kìa Thiên Chúa các ngươi !”
1
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Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
Bên cạnh Người, này công lao lập được,
trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.
11
Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Đáp ca

Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. c.8)

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
9ab

10

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ hiếu trung.
Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
11

12

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
13

14

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
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Bài đọc 2

2 Pr 3,8-14

Chúng ta mong đợi trời mới đất mới.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.
Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên : đối
với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. 9
Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm
trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho
ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 10
Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm
ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên
đó sẽ bị thiêu huỷ.
11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt
dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, 12 trong khi mong
đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các
tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. 13
Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi
công lý ngự trị.
14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải
cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và
sống bình an.
8

Tung hô Tin Mừng

Lc 3,4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên
Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng

Mc 1,1-8

Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi.

✠ Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa :
2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi
trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong
hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để
1
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Người đi.
4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa,
rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha
tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với
ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu
và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi
đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi
thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm
phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
Ca hiệp lễ

Br 5,5 ; 4,36

Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi !
Đứng trên nơi cao mà nhìn :
Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.
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