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BÀI ĐỌC I:  1 Sm 26: 2. 7-9. 12-13. 22-23 

Trích sách Samuel quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh 

nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt 

Đavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) 

đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của 

ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì 

ngủ chung quanh ông.  

Abisai liền nói với Đavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã 

trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo 

đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát 

thứ hai". Nhưng Đavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết ngài, 

vì có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa xức dầu mà vô tội 

đâu?" Rồi Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của 

Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức 

dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say.  

Đavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi 

bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Đây là ngọn giáo của 

nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, 

Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và 

thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay 

tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu".   

Đó là lời Chúa. 



BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15: 45-49 

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

Côrintô. 

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn 

Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có 

trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi 

mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà 

ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà 

đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, 

thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người 

thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc 

thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình 

ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang 

hình ảnh người thiên quốc như vậy.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND READING: 1 Cr 15: 45-49 

A reading from the first Letter of Saint Paul to the 

Corinthians. 

Brothers and sisters: 

It is written, The first man, Adam, became a living being, 

the last Adam a life-giving spirit. 

But the spiritual was not first; 

rather the natural and then the spiritual. 

The first man was from the earth, earthly; 

the second man, from heaven. 

As was the earthly one, so also are the earthly, 

and as is the heavenly one, so also are the heavenly. 

Just as we have borne the image of the earthly one, 

we shall also bear the image of the heavenly one. 

Đó là lời Chúa. 
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