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Bài Ðọc I              Is 50, 5-9a 

"Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi". 
 

Trích sách Tiên tri Isaia. 
 

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh 
tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những 
người phỉ nhổ tôi.  Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi 
sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai 
là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9  
 
Ðáp:   Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh     (c. 9). 
 

Xướng:    
1. Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong 

ngày tôi kêu cầu Chúa.   
     

2. Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào 
cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!” 

 
3. Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người 

chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi.   
 

4. Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ 
tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.     
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Bài Ðọc II              Gc 2, 14-18 
"Ðức tin không có việc làm là đức tin chết". 

 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 
  

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin 
như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo 
họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng 
cho thân xác, thì nào có ích gì?  Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. 
Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin 
không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.   
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
 
 
 

 

Alleluia           Ga 14, 5 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống;  

không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia. 
 
 
 

Phúc Âm             Mc 8, 27-35 
"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc 
đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. 
Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các 
con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được 
nói về Người với ai cả.  Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các 
kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các 
điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở 
trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài 
người".  Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác 
thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống 
mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình". 
 

Ðó là lời Chúa. 


