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BÀI ĐỌC I:   Am 6: 1a. 4-7 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Đây Chúa toàn năng phán: "Khốn cho các ngươi là 

những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi 

Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, 

mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và 

bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm 

thụ; người ta nghĩ mình như Đavit, có những nhạc 

khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng 

xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn 

khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày 

và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của 

các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa".   

Đó là lời Chúa. 

  

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:   1 Tm 6: 11-16 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

Timôthêu. 

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công 

chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn 

nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc 

chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy 

sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng 

vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước 

mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước 

mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được 

sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm 

trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng 

thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền 

và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng 

ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, 

Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, 

Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các 

chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự 

trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài 

người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính 

chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. 

Amen!   

Đó là lời Chúa. 



Reading II:   1 Tm 6: 11-16 

A reading from the first Letter of Saint Paul to 

Timothy. 

But you, man of God, pursue righteousness, 

devotion, faith, love, patience, and gentleness. 

Compete well for the faith. 

Lay hold of eternal life, to which you were called 

when you made the noble confession in the 

presence of many witnesses. 

I charge you before God, who gives life to all 

things, and before Christ Jesus, who gave 

testimony under Pontius Pilate for the noble 

confession, to keep the commandment without 

stain or reproach until the appearance of our Lord 

Jesus Christ that the blessed and only ruler 

will make manifest at the proper time, the King of 

kings and Lord of lords, who alone has 

immortality, who dwells in unapproachable light, 

and whom no human being has seen or can see. 

To him be honor and eternal power.  Amen. 

Đó là lời Chúa. 


