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BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31 

Trích sách Châm Ngôn. 

Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: "Chúa 

đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước 

cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã 

được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi 

địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi 

chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối 

nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, 

trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi 

Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa 

tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người 

xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra 

vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho 

mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực 

sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho 

biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người 

đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát 

bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung 

sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta 

nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở 

giữa con cái loài người".  

Đó là lời Chúa. 

 



 

BÀI ĐỌC II:  Rm 5, 1-5 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, 

chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức 

tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được 

hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con 

cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh 

hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn 

nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn 

cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất 

vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng 

ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND READING: Rom 5 : 1-5 

A reading from the Letter of Saint Paul to the 

Romans. 

Brothers and sisters: 

Therefore, since we have been justified by faith, 

we have peace with God through our Lord Jesus 

Christ, through whom we have gained access by 

faith to this grace in which we stand, and we boast 

in hope of the glory of God. 

Not only that, but we even boast of our afflictions, 

knowing that affliction produces endurance, and 

endurance, proven character, and proven character, 

hope, and hope does not disappoint, because the 

love of God has been poured out into our hearts 

through the Holy Spirit that has been given to us. 

Đó là lời Chúa. 


