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Bài Ðọc I           St 3, 9-15 

"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". 
 

Trích sách Sáng Thế. 
 

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đã thưa: "Con đã nghe thấy 
tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp". Chúa phán 
bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà 
Ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính 
nàng đã cho con trái cây và con đã ăn". Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã 
làm điều đó?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn". 
 

Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: "Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi 
muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù 
nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát 
đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân Người".    Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 
 
Ðáp:   Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ (c. 7). 
 

Xướng:    
 

1. Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa; lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy 
lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.  
 

2. Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng 
lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.   

 
              

3. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi 
Chúa con, hơn người lính gác mong hồng đông dậy. 
 

4. Israel đang mong đợi Chúa: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và 
chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. 
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Bài Ðọc II              2 Cr 4, 13 - 5, 1 

"Chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói". 
 

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

Anh em thân mến, anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin, như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói"; và 
chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm 
cho chúng tôi sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Vì chưng mọi sự đều vì 
anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.  Bởi thế, chúng 
ta không thối chí; trái lại, mặc dầu con người bên ngoài của chúng ta bị tiêu huỷ đi, nhưng con người bên trong 
của chúng ta ngày càng được canh tân. Vì nỗi gian truân nhất thời và nhẹ nhàng của chúng ta hiện nay chuẩn bị 
cho chúng ta một khối lượng vô kể đầy vinh quang đời đời. Chúng ta ngắm nhìn không phải những điều trông 
thấy được, mà là những điều không trông thấy được; vì những điều trông thấy được thì tạm thời, còn những 
điều không trông thấy được thì vĩnh cửu.  Vì chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian là 
chiếc lề này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ 
không phải do tay người phàm làm ra.      Ðó là lời Chúa. 
 
 

 

Alleluia           x. 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 3, 20-35 
"Satan phải diệt vong". 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng 
bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Ngài mất trí". Và những luật sĩ 
từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông 
ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu 
một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó 
không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể 
đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không 
trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.  Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm 
thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn 
đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói: "Người bị thần ô uế ám". Và mẹ cùng anh 
em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ 
trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là 
anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai 
làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".   Ðó là lời Chúa. 


