
Third Sunday in Ordinary Time – January 23, 2022 

 
Community is important. Community is essential. Community is crucial. This message is 

the foundation of today’s readings from Nehemiah, Corinthians, and Luke. Ezra’s reading 

of the scroll is done in front of the community, including—a radical act at the time—

women, and children old enough to understand, groups usually not counted among those 

hearing God’s promise proclaimed. Community is important. The mystical Body of 

Christ, like the human body, functions best and most fully when all members are playing 

the role for which they were meant. Community is essential. God’s word is fulfilled when 

the community has heard it, and witnessed it. In Luke, the baptism and desert trials of 

Jesus lead to the synagogue scene, which will then lead Jesus to his public ministry of 

proclaiming the reign of God. He eventually will journey to Jerusalem and his crucifixion. 

Community is crucial. 

 

ONE BODY, ONE JESUS 

Our liturgical calendar separates different Gospel scenes, which can sometimes do them a 

bit of a disservice. The liturgical year, of course, has its own rhythm and purpose, into 

which the stories of the life of Jesus are placed. However, when Luke was organizing his 

Gospel (for ―Theophilus‖ the lover of God whom we encounter in today’s Gospel 

introduction), today’s scene was part of a three-fold structure: the baptism of Jesus; the 

temptation in the desert; the announcement of the public mission in the synagogue at 

Nazareth. Linking these is the Holy Spirit, who descended on the body of Jesus at his 

baptism, who filled his body as he endured his forty-day trial, and who is upon his body to 

announce and to bring about God’s reign, a mission he fulfills with his body on the cross. 

The incarnation (the ―in-flesh-ing‖) of Jesus, which we think of in connection with his 

birth, remains central to his story. 

 

ONE CHRIST, ONE BODY 

Last week’s reading from Corinthians concerned the one Spirit who gives many gifts, yet 

is the source of our unity. Paul continues this theme today using the image of the body, 

whose different members each have an important and distinct role to play. The Spirit of 

baptism forms that one mystical Body of Christ. The Spirit of baptism fills the many 

members, but unites them always as one. The Spirit of baptism is on each member, as it 

was for Jesus in the synagogue at Nazareth. That Spirit of our baptism anoints each of us 

as a member of Christ’s Body to be glad tidings, proclaim liberty, bring clearer vision, lift 

the oppressed, to announce God’s reign to all. As different members of Christ’s Body, we 

are each called upon to do this in our own way. We may face opposition or rejection, as 

Jesus did, but we can always turn again in faith to the Spirit of our baptism who is still 

with us. 
 

Today’s Readings: Neh 8:2–4a, 5–6, 8–10; Ps 19:8, 9, 10, 15; 1 Cor 12:12–30 [12–14, 27]; Lk 1:1–4; 4:14–21 

 

 
 

 

 



Tercer Domingo del Tiempo Ordinario – 23 de Enero de 2022 
 

La comunidad es importante. La comunidad es esencial. La comunidad es crucial. Este 

mensaje es el fundamento de las lecturas de hoy de Nehemías, Corintios y Lucas. La 

lectura del rollo por parte de Esdras se hace delante de la comunidad, incluyendo – un 

acto radical en aquella época – a mujeres y niños con edad suficiente para entender, 

grupos que normalmente no se cuentan entre los que escuchan la proclamación de la 

promesa de Dios. La comunidad es importante. El Cuerpo místico de Cristo, como el 

cuerpo humano, funciona mejor y más plenamente cuando todos los miembros 

desempeñan el papel para el que fueron destinados. La comunidad es esencial. La palabra 

de Dios se cumple cuando la comunidad es esencial. La palabra de Dios se cumple cuando 

la comunidad la ha escuchado y ha sido testigo de ella. En Lucas, el bautismo y las 

tentaciones de Jesús en el desierto conducen a la escena de la sinagoga, que luego llevará a 

Jesús a su ministerio público de proclamar el reino de Dios. Finalmente viajará a 

Jerusalén y a su crucifixión. La comunidad es crucial. 

 

UN CUERPO, UN JESÚS 

 Nuestro calendario litúrgico separa las diferentes escenas del Evangelio, lo que a 

veces puede hacerles un flaco favor. El año litúrgico, por supuesto, tiene su propio ritmo y 

finalidad, en el que insertan los relatos de la vida de Jesús. Sin embargo, cuando Lucas 

organizaba su Evangelio (para ―Teófilo‖, el amigo de Dios que encontramos en la 

introducción del Evangelio de hoy), la escena de hoy formaba parte de una estructura 

triple: el bautismo de Jesús, las tentaciones en el desierto, el anuncio de la misión pública 

en la sinagoga de Nazaret. El vínculo es el Espíritu Santo, que descendió sobre el cuerpo 

de Jesús en su bautismo, que llenó su cuerpo mientras soportaba su prueba de cuarenta 

días, y que está sobre su cuerpo para anunciar y realizar el reino de Dios, misión que 

cumple con su cuerpo en la cruz. La encarnación (el ―encarnarse‖) de Jesús, que 

pensamos en relación con su nacimiento, sigue siendo el centro de su historia. 

 

UN CRISTO, UN CUERPO 

 La lectura de Corintios de la semana pasada se refería al único Espíritu que otorga 

muchos dones, pero que es la fuente de nuestra unidad. Pablo continúa hoy este tema 

utilizado la imagen del cuerpo, cuyos diferentes miembros tienen cada uno una función 

importante y distinta. El Espíritu del bautismo forma ese único Cuerpo místico de Cristo. 

El Espíritu del bautismo llena los numerosos miembros, pero los une siempre como uno 

solo. El Espíritu del bautismo está en cada miembro, como lo estuvo para Jesús en la 

sinagoga de Nazaret. Ese Espíritu de nuestro bautismo nos unge a cada uno de nosotros 

como miembros del Cuerpo de Cristo para ser alegres, proclamar la libertad, traer una 

visión más clara, levantar a los oprimidos, anunciar el reino de Dios a todos. Como 

miembros diferentes del Cuerpo de Cristo, cada uno está llamado a hacer esto a su 

manera. Podemos enfrentarnos a la oposición o al rechazo, como hizo Jesús, pero siempre 

podemos volver a acudir con fe al Espíritu de nuestro bautismo, que sigue estando con 

nosotros. 
 

Lecturas de hoy: Neh 8:2–4a, 5–6, 8–10; Sal 19 (18):8, 9, 10, 15; 1 Cor 12:12–30 [12–14, 27]; Lc 1:1–4; 4:14–21 

 



Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm C (01/23/2022) 
 
BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 
"Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc". 
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. 
  
ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15 
Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b). 
  
Xướng: 
1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu 
kẻ dốt. - Đáp. 
2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong 
ngời, sáng soi con mắt. - Đáp. 
3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa 
chân thật, công minh hết thảy. - Đáp. 
4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm 
trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Đá, là Đấng Cứu Chuộc con. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài) 
"Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người". 
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. Nếu chân nói rằng: "Vì tôi không phải là tay, nên tôi không 
thuộc thân xác", có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu 
lỗ tai nói rằng: "Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân 
xác", có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác 
là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là khứu giác? 
Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý 
Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật 
vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn 
tay: "Ta không cần mi". Đầu cũng không thể nói với chân: "Ta không cần các 
ngươi". Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần 
thiết hơn. 
Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt 
cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang 
sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên 
Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không 
có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho 
nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; 
hoặc một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui. 
  
Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi 
người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội 
thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế 
đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói 
nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất 
cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? 
Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?      
Đó là lời Chúa. 
  
Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 12, 12-14. 27 
  
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. 



  
ALLELUIA: Lc 4, 18-19 
Alleluia, alleluia! - Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo 
khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, 
theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho 
chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ 
đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân 
lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. 
  
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng 
Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội 
đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh 
trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. 
Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở 
sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: 
  
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng 
Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan 
truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả 
tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng". 
  
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong 
hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay 
ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".       
Đó là lời Chúa. 

 


