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Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm chẵn 
  
BÀI ĐỌC I:  Is 48, 17-19 
"Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta". 
 
Trích sách Tiên tri Isaia. 
  
Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là 
Thiên Chúa của ngươi, Đấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Đấng dẫn dắt ngươi 
trong con đường phải đi. Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của 
ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng dõi ngươi 
sẽ như cát và con cháu ngươi sẽ đông đúc, và danh ngươi sẽ không bị xoá, bị diệt 
trước nhan thánh Ta.     
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA:  Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 
Đáp:  Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống (x. Ga 8, 12). 
  
1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội 
nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, 
và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. -  Đáp. 
2)  Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ 
tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.  -  Đáp. 
3)  Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ 
đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. -  Đáp. 
  
ALLELUIA: 
Alleluia, alleluia! - Này đây Đức Vua là Thiên Chúa địa cầu sẽ đến. Chính 
Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM:  Mt 11, 16-19 
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ 
giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao 
các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!' 
  
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, 
ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân 
thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc 
của mình".                
Đó là lời Chúa. 


