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BÀI ĐỌC I:  Gr 38: 4-6. 8-10 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi 

xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời 

làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành 

này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho 

dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sêđêcia phán rằng: "Đấy nó ở 

trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi 

điều gì". Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của 

Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ 

dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, 

chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.  

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ 

hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên 

tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, 

vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy 

Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: "Hãy đem ba mươi người ở 

đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước 

khi ông chết". 

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Dt 12: 1-4 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn 

thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng 

ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và 

tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông 

pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng 

vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên 

hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người 

đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu 

ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều 

thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào 

chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà 

thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em 

chưa đến nỗi phải đổ máu.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  Hb 12: 1-4 

A reading from the Letter to the Hebrews. 

Brothers and sisters: 

Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, 

let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us 

and persevere in running the race that lies before us 

while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and 

perfecter of faith. 

For the sake of the joy that lay before him he endured the 

cross, despising its shame, and has taken his seat at the 

right of the throne of God. 

Consider how he endured such opposition from sinners, 

in order that you may not grow weary and lose heart. 

In your struggle against sin you have not yet resisted to the 

point of shedding blood. 

Đó là lời Chúa. 


