
 
 

Second Sunday of Lent - February 28, 2021 
 

 Today’s first reading, known as ―the Binding of Isaac,‖ refers to the way Isaac is bound 

and laid upon the wood of the altar of sacrifice. God directs Abraham to offer his son in 

sacrifice, killing the beloved son that had been a special gift to him and Sarah in their old age. 

How could God ask Abraham to do such a thing? Abraham offers no resistance, but in 

preparing for the sacrifice, Abraham may have agreed with the psalmist that he was ―greatly 

afflicted.‖ Saint Paul’s letter to the Romans refers to Jesus as God’s beloved Son, which is also 

how God identifies Jesus to Peter, James, and John at the Transfiguration. Afterward, Jesus tells 

those disciples not to mention the event to anyone until after his resurrection from the dead. The 

event, together with Jesus’ comments, leaves the disciples thoroughly confused. 

 

HOW COULD GOD ASK ABRAHAM TO DO THAT? 

 Through the centuries, Christians and Jews alike have found the Binding of Isaac one of 

the most difficult passages in the Bible. Even though God intervenes to save Isaac, the whole 

episode strikes some readers as cruel. However, Abraham, the ultimate man of faith, raises no 

objection, offers no resistance as he simply goes about preparing for the trip and the sacrifice. ` 

 Today’s other readings might help us see that text differently. In Mark’s description of 

the Transfiguration, Jesus’ clothes become white and shining, and Moses and Elijah appear with 

him. Moses was the great liberator and lawgiver who led the Jews out of bondage in Egypt and 

into the wilderness, forming them into the people of Israel by giving them the Law he received 

from God. Elijah was among Israel’s greatest prophets, so close to God that, at the end of his 

life, he was taken up into heaven by a fiery chariot. Together, Moses and Elijah represent the 

Law and the Prophets, the ultimate authority for the Jews in the conduct of their daily lives. 

 

LOVE AND GENEROSITY 

 The Law, the Prophets—and Jesus. For Paul, Jesus is someone quite different from the 

other two. The reading from his letter to the Romans is short, but rich in meaning. When Paul 

declares that God ―did not spare his own Son,‖ and when God praises Abraham ―who did not 

withhold from me your own beloved son,‖ it is the same Greek word for ―spare‖ and 

―withhold.‖ God’s voice at the Transfiguration identifies Jesus as his ―beloved Son‖—the same 

way God refers to Isaac as Abraham’s beloved son. Ultimately, God spares Isaac but not his 

own Son, whom he ―handed over for us.‖ Even if we are disturbed that God tested Abraham 

like this, Paul says we should be overwhelmingly grateful that God did for us what, in the end, 

he did not require of Abraham. Jesus, God’s Son ―handed over to us‖ in love and generosity, is 

already a sacrificial gift, signifying that God wants to give us ―everything else along with him.‖ 

 

Today’s Readings: Gn 22:1–2, 9a, 10–13, 15–18; Ps 116:10, 15, 16–17, 18–19; Rom 8:31b–34; Mk 9:2–10 
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 Segundo Domingo de Cuaresma – 28 de Febrero, 2021 
 

 

¿CÓMO DIOS PUDO PEDIRLE A ABRAHAM QUE HICIERA ESO? 

 A través de los siglos, tanto los cristianos como los judíos encuentran el vínculo de uno 

de los pasajes más difíciles de Isaac en la Biblia. Aún cuando Dios interviene para salvar, 

pareciera que toda esa historia es despiadada para algunos lectores. Sin embargo, Abraham, el 

último varón de fe por excelencia, no se opone, no ofrece resistencia mientras él simplemente se 

prepara para el viaje y el sacrificio. 

 Las otras lecturas de hoy podrían ayudarnos a ver esa historia de manera diferente. En la 

descripción que Marcos hace de la Transfiguración, la ropa de Jesús se vuelve de un blanco 

brillante, y Moisés y Elías aparecen con él. Moisés fue el gran libertador y legislador que sacó a 

los judíos de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, formándolos en el pueblo de Israel 

al darles la Ley que recibió de Dios. Elías fue uno de los profetas mayores de Israel, tan cercano 

a Dios que al termino de su vida fue llevado al cielo en un carro de fuego. Juntos, Moisés y 

Elías representan la Ley y los Profetas, la máxima autoridad para los judíos en el 

comportamiento de sus vidas diarias. 

 

AMOR Y GENEROSIDAD 

 La Ley, los Profetas y Jesús. Para Pablo, Jesús es alguien muy diferente de los otros dos. 

La lectura de su carta a los romanos es corta, pero con un significado muy abundante. Cuando 

Pablo declara que Dios ―no perdonó a su propio Hijo‖, y cuando Dios alaba a Abraham ―quien 

no me negó a su propio hijo amado‖, en griego las palabras ―perdonar‖ y ―negar‖ es una misma. 

La voz de Dios en la Transfiguración identifica a Jesús como ―su Hijo amado‖, de la misma 

manera que Dios se refiere a Isaac como el hijo amado de Abraham. En el fondo, Dios perdonó 

la vida de Isaac como el hijo amado de Abraham, a quien ―entregó por nosotros‖. Incluso si nos 

molesta que Dios haya puesto a prueba a Abraham de esta manera, Pablo dice que debemos 

estar agradecidos tremendamente de que Dios haya hecho por nosotros lo que, al final, no le 

exigió a Abraham. Jesús, el Hijo de Dios ―entregado por nosotros‖ con amor y generosidad, es 

ya un regalo de sacrificio, lo que significa que Dios quiere darnos ―todo lo demás junto con él‖. 
 

Lecturas de hoy: Gn 22:1–2, 9a, 10–13, 15–18; Sal 116:10, 15, 16–17, 18–19; Rom 8:31b–34; Mc 9:2–10 
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Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B – 02/28/2021 

  
BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18  
"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta". - Trích sách Sáng Thế. 
  
Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". 
Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm 

của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".  
Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên 
đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham, 
Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết 
ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng 
mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần 
Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối 
dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc 
như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất 
sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta". 
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 115, 10 và 15. 16-17. 18-19 
Đáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9). 
  
Xướng: 
1) Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: "Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!" Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái 
chết của những bậc thánh nhân Ngài. - Đáp. 
2) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. 
Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. - Đáp. 
3) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng 
ngươi, Giê-rusalem hỡi! - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-34 
"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình". - Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 
  
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính 
Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của 
Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết 
án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang 
biện hộ cho chúng ta? Đó là lời Chúa. 
  
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5 
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy 
nghe lời Người". 
  
PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9 (Hl 2-10) 
"Đây là Con Ta rất yêu dấu". - Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các 
ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. 
Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, 
chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô 
không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng 
phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn 
thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho 
các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời 
căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" 
Đó là lời Chúa. 


