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Ca nhập lễ

Bài đọc 1

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
“Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.”
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế.

Bài trích sách Sáng thế.

 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-
ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !”  Người phán : “Hãy đem con của
ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-
gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ
cho.”

 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 
Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham ! Áp-ra-
ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !”  Người nói : “Đừng giơ tay hại đứa
trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối
với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !” 
Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị
mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng
làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.

 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa  và
nói : “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề : bởi
vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của
ngươi,  nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi
ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.
Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch.  Mọi dân tộc trên mặt
đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì
ngươi đã vâng lời Ta.”

Tv 26,8-9

St 22,1-2.9a.10-13.15-18

1

2

9a 10

11

12

13

15 16

17

18



1/18/2021 Bài đọc trong Thánh Lễ

https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading 2/3

Đáp ca

Bài đọc 2

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời 
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Tôi đã tin cả khi mình đã nói : 
“Ôi nhục nhã ê chề !”
Đối với Chúa thật là đắt giá 
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời 
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, 
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, 
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời 
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, 
trước toàn thể dân Người,
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, 
hỡi Giê-ru-sa-lem !

Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời 
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc.

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

 Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại
được chúng ta ?  Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc,
nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ
nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?  Ai sẽ buộc tội

Tv 115,10 và 15.16-17.18-19 (Đ. Tv 114,9)
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Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

Ca hiệp lễ

những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho
nên công chính ?  Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã
chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển
cầu cho chúng ta ?

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu
dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

Đây là Con Ta yêu dấu.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới
một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.  Y
phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt
trắng được như vậy.  Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện
ra đàm đạo với Đức Giê-su.  Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su
rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba
cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 
Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.  Bỗng có
một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng :
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”  Các ông chợt nhìn
quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại
cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống
lại.  Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi
chết sống lại” nghĩa là gì.

Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hết lòng quý mến.
Hãy vâng nghe lời Người.
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