
!
! !

 
Bài Ðọc I       1 V 19, 16b. 19-21  

"Êlisê đi theo Êlia". 
 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 
  

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, 
người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế 
ngươi".  Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười 
hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước 
ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo 
Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Êlia nói 
với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, rồi 
bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn 
ông đi theo làm đầy tớ Êlia.  
 

Ðó là lời Chúa. 

 
 
 
 
 

Ðáp Ca  Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11   
 
Ðáp:   Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con    (c. 5a). 
 

Xướng:    
1. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: 

Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài 
nắm giữ vận mạng của con.   
 

2. Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự 
nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì 
Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.  

 

3. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con 
cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng 
không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. 

 

4. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên 
nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. 



!

Bài Ðọc II         Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18 
"Anh em được kêu gọi để được tự do". 

 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. 

  

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát 
chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần 
nữa.  Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo 
xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. 
Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân 
như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em 
hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo 
thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt 
thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống 
đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. 
Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề 
luật nữa.      Ðó là lời Chúa. 

 
 
Alleluia          1 Sm 3, 9  
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa 

có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 
 
 
 

Phúc Âm            Lc 9, 51-62 
"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem.  

Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi 
Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một 
làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi 
Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy 
Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng 
Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con 
Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng 
khác.  Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". 
Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ 
gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi 
chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao 
giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, 
nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào 
cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".    
Ðó là lời Chúa. 


