
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM - C 

1-23-2022 

BÀI ĐỌC I:  Nkm 8: 2-4a. 5-6. 8-10 

Trích sách Nơ-khe-mia.  

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm 

đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó 

là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở 

công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn 

bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai 

nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng 

cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy 

đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều 

đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn 

dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ 

phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc 

từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người 

ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là 

tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói 

với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa 

là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, 

đừng than khóc". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc 

các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hãy đi ăn thịt 

béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn 

cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng 

buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!"  

Đó là lời Chúa. 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 12: 12-14. 27 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô.  

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, 

và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì 

Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả 

chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu 

Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng 

uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một 

chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân 

xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự 

mình.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 




