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BÀI ĐỌC I:  Hc 27: 5-8 (Hl  4-7) 

Trích sách Huấn Ca.  

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế 

nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện 

trong lời nói kẻ ấy như vậy.  

Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan 

thì thử những người công chính. Xem trái liền 

biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư 

tưởng lòng người như thể ấy.  

Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người 

ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người. 

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 15: 54-58 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ 

gửi tín hữu Côrintô.  

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc 

lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời 

đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong 

chiến thắng". 

 "Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? 

Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc 

của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". 

Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho 

chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta.  

Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn 

ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn 

thăng tiến trong công trình của Chúa.  

Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em 

không phải là uổng phí trong Chúa.   

Đó là lời Chúa. 

 

 



 

SECOND READING: 1 Cr 15: 54-58 

A reading from the first Letter of Saint Paul to 

the Corinthians. 

Brothers and sisters: 

When this which is corruptible clothes itself 

with incorruptibility and this which is mortal 

clothes itself with immortality, then the word 

that is written shall come about: Death is 

swallowed up in victory. Where, O death, is 

your victory? Where, O death, is your sting? 

The sting of death is sin, and the power of sin 

is the law. 

But thanks be to God who gives us the victory 

through our Lord Jesus Christ. 

Therefore, my beloved brothers and sisters, 

be firm, steadfast, always fully devoted to the 

work of the Lord, knowing that in the Lord 

your labor is not in vain. 

Đó là lời Chúa. 
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We pray for all young people, that they ’

, , especially 

vocation to the priesthood and religious life


