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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Đáp ca

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại,
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
cho sống lâu, phúc lộc đầy tràn.

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội.

Bài trích sách Sáng thế.

2  Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí
vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.  Rồi Đức Chúa là Thiên
Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con
người do chính mình nặn ra.

 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông
thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết
điều thiện điều ác.
3  Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức
Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : “Có thật Thiên
Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không
?’  Người đàn bà nói với con rắn : “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi
được ăn.  Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : ‘Các ngươi
không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’”  Rắn nói với người
đàn bà : “Chẳng chết chóc gì đâu !  Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào
ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như
những vị thần biết điều thiện điều ác.”  Người đàn bà thấy trái cây đó ăn
thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh
khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với
mình ; ông cũng ăn.  Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình
trần truồng : họ mới kết lá vả làm khố che thân.

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
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Bài đọc 2

vì chúng con đắc tội với Ngài.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
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Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần
gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi
người, bởi vì mọi người đã phạm tội.  Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi
ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội.  Thế
mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người
đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-
đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ
của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà
muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người
duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã
gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử
để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban
ơn cho trở nên công chính.  Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất
sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người
duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy,
những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công
chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị
Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công
chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là
được sống.  Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng
lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy
nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công
chính.

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng
Thiên Chúa phán ra.

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.
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Ca hiệp lễ

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa,
để chịu quỷ cám dỗ.  Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau
đó, Người thấy đói.  Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu
ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 
Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ
cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền
thờ,  rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình
xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo
cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

 Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử
thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy
tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,  và bảo
rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy
tôi.”  Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng :
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ
phượng một mình Người mà thôi.”

 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ
Người.

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng
Thiên Chúa phán ra.
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