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BÀI ĐỌC I:  St 15: 5-12. 17-18  

Trích sách Sáng Thế.  

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và 

nói với ông: "Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể 

được, hãy đếm các ngôi sao". Rồi Chúa nói tiếp: "Miêu 

duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế". Abram tin vào Thiên 

Chúa, và vì đó ông được công chính.  

Và Chúa lại nói: "Ta là Chúa, Đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi 

thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia 

nghiệp". Abram thưa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm 

sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?" 

Chúa đáp: "Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con 

dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy 

mái và một con bồ câu non". Abram bắt tất cả những con 

vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với 

phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. 

Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, 

song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram 

ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy 

ông.  

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có 

một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa 

những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã 

thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: "Ta ban xứ này 

cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-

phrát".  

Đó là lời Chúa. 



BÀI ĐỌC II:   Pl  3: 17 - 4: 1  

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.  

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để 

mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em 

thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với 

anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều 

người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc 

đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt 

vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa 

chuộng những cái trên cõi đời này.  

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó 

chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của 

chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ 

quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục 

Người.  

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm 

hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy 

vững vàng trong Chúa.    

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND READING: 

A reading from the Letter of Saint Paul to the 

Philippians. 

Join with others in being imitators of me, brothers 

and sisters, and observe those who thus conduct 

themselves according to the model you have in us. 

For many, as I have often told you and now tell you 

even in tears, conduct themselves as enemies of the 

cross of Christ. 

Their end is destruction. Their God is their 

stomach; their glory is in their “shame.” 

Their minds are occupied with earthly things. 

But our citizenship is in heaven, and from it we 

also await a savior, the Lord Jesus Christ. 

He will change our lowly body to conform with his 

glorified body by the power that enables him also 

to bring all things into subjection to himself. 

Therefore, my brothers and sisters, 

whom I love and long for, my joy and crown, 

in this way stand firm in the Lord. 

Đó là lời Chúa. 
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