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Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh – Các Thánh Anh Hài Tử Đạo 

 
 
Bài Ðọc I        1 Ga 1, 5 - 2,2       
 

"Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi". 
 
 
 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  

Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi 
Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự 
sáng và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói 
rằng chúng tôi thông hảo với Người, mà chúng tôi đi trong 
đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối, và chúng tôi không thực 
thi chân lý. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng, cũng như chính 
Người ở trong ánh sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với 
nhau; và máu Chúa Giêsu Kitô Con Người rửa chúng tôi sạch 
mọi tội lỗi. 
 

Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội, thì chúng tôi lừa dối mình, và trong người chúng tôi không có 
chân lý. Nếu chúng tôi xưng tội mình ra, thì Người là Ðấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng 
tôi, và rửa sạch chúng tôi khỏi điều gian ác. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội, thì chúng tôi 
coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng tôi. 
 

Các con thân mến, cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội, nhưng nếu có ai phạm 
tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của 
lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. 
 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca     Tv 123, 2-3. 4-5. 7b-8 
 
Ðáp:   Hồn chúng tôi như chim non, thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim   
 

Xướng:    
 

1. Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã 
nuốt sống chúng tôi rồi, khi họ bừng bừng giận dữ chúng tôi.  
           

2. Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con người chúng tôi, bấy giờ sóng cả kiêu hùng 
đã ngập lút chúng tôi.          

 

3. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo 
thành trời đất.   

 
 
Alleluia                  

Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa;  
tinh binh các Ðấng Tử Ðạo ca ngợi Chúa. - Alleluia. 

 
 
 

Phúc Âm               Mt 2, 13-18 
"Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
  

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem 
Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài 
Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban 
đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: 
"Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập". 
 

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở 
Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng 
nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel 
than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. 
 

Ðó là lời Chúa. 


