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Bài Ðọc I           Đnl  5, 12-15 

"Ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập". 
 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 
 

Đây Chúa phán: "Ngươi hãy giữ ngày Sabbat, để thánh hoá ngày ấy như Chúa là Thiên Chúa ngươi đã 
truyền dạy. Ngươi sẽ làm việc và hoàn tất các công việc của ngươi trong sáu ngày. Ngày thứ bảy là ngày 
Sabbat, ngày dành cho Chúa là Thiên Chúa ngươi. Trong ngày ấy, ngươi, cả con trai, con gái, tớ trai, tớ 
gái, bò lừa, các súc vật và cả khách trọ nhà ngươi, không được làm việc gì, để tớ trai, tớ gái cũng được 
nghỉ ngơi như ngươi. Ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập, và Chúa là Thiên Chúa ngươi 
đã dùng bàn tay mạnh cánh tay hùng dẫn dắt ngươi ra khỏi đó. Vì thế, Người đã truyền dạy ngươi phải 
giữ ngày Sabbat!" 
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 
Ðáp Ca  Tv 80, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab 
 
Ðáp:   Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a). 
 

Xướng:    
 

1. Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên 
mừng ngày trăng mới, trong buổi trăng rÄm, ngày đại lễ của chúng ta. 
 

2. Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel, đó là huấn lệnh của Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt 
ra luật này cho nhà Giuse khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập.   

                
3. Tôi đã nghe lời nói mới lạ rÄng: "Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nặng, tay ngươi không 

còn phải mang thúng mủng. Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu và Ta giải thoát ngươi". 
 

4. Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì 
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. 
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Bài Ðọc II              2 Cr 4, 6-11 

"Sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác chúng ta". 
 

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

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng đã khiến cho ánh sáng bừng lên trong bóng tối, thì cũng chính Người 
chiếu soi trong lòng chúng ta, để ban cho chúng ta sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa hiển hiện trên gương 
mặt Đức Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô 
song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không 
bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật 
ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống 
của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng 
ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta.  
 

Ðó là lời Chúa. 
 
 
 

Alleluia           Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta.  

Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 
 
 
 

Phúc Âm            Mc 2, 23-28   hoặc 2, 23  - 3, 6 
"Con Người cũng làm chủ cả ngày sabbat".  

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt 
phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người 
trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói 
ư? Người đã vào đền thờ Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình 
thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài 
người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat". 
 

Người lại vào hội đường, và ở đó có người khô bại một tay. Và họ rình xem Người có chữa người đó trong ngày 
Sabbat không, để có thể tố cáo Người. Người bảo kẻ có tay khô bại rằng: "Hãy đứng lên trước mặt mọi người". 
Rồi Người hỏi họ: "Ngày Sabbat, có được phép làm sự lành hơn là làm sự dữ không? Có được phép cứu sống 
hơn là giết đi không? Nhưng ai nấy đều thinh lặng. Bấy giờ Chúa Giêsu thịnh nộ, và buồn sầu đưa mắt nhìn họ 
hết một lượt, vì lòng họ chai đá, Người bảo người kia rằng: "Anh hãy giơ thẳng tay ra". Người đó liền giơ thẳng 
tay và tay được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối 
Người và tìm cách hại Người.    Ðó là lời Chúa. 


