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NĂM  C 

BÀI ĐỌC I:  Kb 1: 2-3; 2: 2-4 

Trích sách Tiên tri Khabacúc. 

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ 

mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên 

cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao 

Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, 

cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có 

công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.  

Chúa đáp lại tôi rằng: "Hãy chép điều con thấy, 

hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ 

dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong 

thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết 

duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến 

không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. 

Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng 

người công chính sẽ sống nhờ trung tín".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  2 Tm 1: 6-8, 13-14 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ 

gửi cho Timô-thêu. 

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại 

ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay 

của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho 

chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí 

dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ 

thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha 

nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng 

lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền 

năng của Thiên Chúa.  

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe 

cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến 

nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh 

Thần là Đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ 

kho tàng tốt đẹp.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 



 

Reading II:  2 Tm 1: 6-8, 13-14 

A reading from the second Letter of Saint Paul 

to Timothy. 

Beloved: 

I remind you, to stir into flame the gift of God 

that you have through the imposition of my 

hands. 

For God did not give us a spirit of cowardice 

but rather of power and love and self-control. 

So do not be ashamed of your testimony to our 

Lord, nor of me, a prisoner for his sake; 

but bear your share of hardship for the gospel 

with the strength that comes from God. 

Take as your norm the sound words that you 

heard from me, in the faith and love that are in 

Christ Jesus. 

Guard this rich trust with the help of the Holy 

Spirit that dwells within us. 

Đó là lời Chúa. 


