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Bài Ðọc I        Is 6, 1-2a, 3-8 

"Này tôi đây, xin hãy sai tôi". 
 

Trích sách Tiên tri Isaia. 
  

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo 
của Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và 
luân phiên tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các 
đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa". Các nền nhà đều rung 
chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói.  Lúc bấy giờ tôi mới 
nói: "Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân 
tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Ðức Vua, Người là 
Chúa các đạo binh". Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến 
tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài 
đặt than lửa vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến 
lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha". Và tôi 
nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi 
liền thưa: "Này con đây, xin hãy sai con".  Ðó là lời Chúa. 

 
 
 
Ðáp Ca  Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8 
 
Ðáp:   Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa   (c. 1c). 
 

Xướng:    
 

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước 
mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện 
Ngài.    

2. Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi 
con kêu cầu, Chúa nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 

3. Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa 
phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối của Chúa: "Thực, vinh quang của Chúa lớn  
lao!"   

4. Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều 
đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công 
cuộc tay Ngài.         
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Bài Ðọc II           1 Cr 15, 3-8. 11 
"Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ". 

 
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

  

Anh em thân mến, tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi 
đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời 
Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng 
theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười một 
vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều 
người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. 
Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, 
Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Dù tôi, dù là các 
Ðấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 

Alleluia           
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con,  

để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia. 
 
 
 

Phúc Âm             Lc 5, 1-11 
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người 
đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh 
cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của 
ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng 
dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước 
sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc 
suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và 
bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn 
đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai 
chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.  Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới 
chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là 
người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá 
mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp 
với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ 
đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi 
sự mà đi theo Người.  
 

Ðó là lời Chúa. 


