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BÀI ĐỌC I: 1 V 8: 22-23, 27-30 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, 

đối diện với cộng đồng Israel, ông giơ hai tay lên trời và 

nguyện rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời 

dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời 

giao ước và lòng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi 

trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên 

Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn 

không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây 

cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái 

nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng 

nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên 

trước mặt Chúa hôm nay, ngõ hầu đêm ngày mắt Chúa 

nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán: "Danh Ta sẽ 

ở nơi đó", để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin 

trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của 

dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi 

Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin 

Chúa dủ lòng thương".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 



 

BÀI ĐỌC II:   1 Cr 3: 9b-11. 16-17 

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

Côrintô.  

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. 

Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến 

trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây 

lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? 

Vì chưng, không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, 

ngoài nền tảng đã được xây dựng là Đức Giêsu Kitô. [Nếu 

có ai dùng vàng bạc, đá quý, ván gỗ, cỏ cây, rơm rạ mà xây 

cất trên nền tảng đó, thì công trình của mỗi người sẽ được 

tỏ hiện. Thật vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ bày ra tất cả, vì 

nó được mạc khải trong lửa, và chính lửa này sẽ thử 

nghiệm công trình của mỗi người.]  

Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và 

Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai 

xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ 

huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà 

chính anh em là đền thờ ấy.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND READING: 1 Cr 3 : 9b-11. 16-17 

A reading from the Letter of Saint Paul to the Corinthians. 

Brothers and sisters: 

You are God’s building. According to the grace  

of God given to me, like a wise master builder I laid a 

foundation, and another is building upon it. 

But each one must be careful how he builds upon it, for 

no one can lay a foundation other than the one that is 

there, namely, Jesus Christ. 

If anyone builds on this foundation with gold, silver, 

precious stones, wood, hay, or straw, the work of each will 

come to light, for the Day will disclose it. It will be 

revealed with fire, and the fire [itself] will test the quality 

of each one’s work. 

Do you not know that you are the temple of God, 

and that the Spirit of God dwells in you? 

If anyone destroys God’s temple, God will destroy that 

person; for the temple of God, which you are, is holy. 

Đó là lời Chúa. 

 


