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Bài Ðọc I                Is 53, 10-11 

"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn". 
 

Trích sách Tiên Tri Isaia. 
 

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một 
dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ 
thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ 
gánh lấy những tội ác của họ.   
  

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22  
 
Ðáp:  Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở 

nơi Ngài (c. 22).  
 

Xướng:    
1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công 

minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.     

 
2. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của 

Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

 
3. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy 

Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.     
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Bài Ðọc II              Dt 4, 14-16 
"Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng". 

 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
  

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên 
Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta 
có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách 
bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước 
toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.   
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alleluia           1 Sm 3, 9 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe;  

Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
 
 
 
 
 

Phúc Âm             Mc 10, 42-45 
"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các 
nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các 
con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn 
thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng 
không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 
người". 
 

Ðó là lời Chúa. 


