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BÀI ĐỌC I:   2 Sm 7: 4-5a. 12-14a. 16 

Trích sách Samuel quyển thứ hai. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi 

nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, 

ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu 

duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được 

vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh 

Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố 

đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. 

Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn 

đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".  

Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA:  Tv 88: 2-3. 4-5. 27 và 29 

Đáp: Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời (c. 37). 

Xướng: 1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua 

mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài 

đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời 

cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.   -  Đáp. 

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng 

Đavít   là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu 

duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ".   

-  Đáp. 

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên 

Chúa là Đá Tảng cứu độ của con". Đời đời Ta sẽ dành cho người 

lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. -  

Đáp. 

 

 



 

BÀI ĐỌC II:   Rm 4: 13. 16-18. 22 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban 

cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế 

gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức 

tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi 

được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn 

cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người 

chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha 

nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông đã tin, Đấng 

cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu 

tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân 

tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như 

thế". Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính.   

Đó là lời Chúa. 

 




