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 BÀI ĐỌC I:  Kn 18: 6-9 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã 

tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi 

sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như 

Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho 

chúng tôi được vẻ vang như vậy.  

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, 

và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người 

công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là 

họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Dt 11: 1-2, 8-19 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong 

đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã 

nhận được bằng chứng tốt.  

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ 

được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. 

Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất 

khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, 

những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi 

thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng 

sáng lập.  

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu 

bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, 

do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi 

đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.  

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận 

lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, 

đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai 

nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. 

Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc 

họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương 

hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ 

gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một 

thành trì.  

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng 

con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán 

bảo lời này: "Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi". 

Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do 

đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.   

Đó là lời Chúa. 

 

 



SECOND READING:  Heb 11: 1-2, 8-19 

A reading from the Letter to the Hebrews. 

Brothers and sisters: 

Faith is the realization of what is hoped for 

and evidence of things not seen. Because of it the ancients 

were well attested. 

By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a 

place that he was to receive as an inheritance; he went out, 

not knowing where he was to go. 

By faith he sojourned in the promised land as in a foreign 

country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs of the 

same promise; for he was looking forward to the city with 

foundations, whose architect and maker is God. 

By faith he received power to generate, even though he was 

past the normal age —and Sarah herself was sterile— for he 

thought that the one who had made the promise was 

trustworthy. So it was that there came forth from one man, 

himself as good as dead, descendants as numerous as the 

stars in the sky and as countless as the sands on the 

seashore. 

All these died in faith. They did not receive what had been 

promised but saw it and greeted it from afar and 

acknowledged themselves to be strangers and aliens on 

earth, for those who speak thus show that they are seeking a 

homeland. If they had been thinking of the land from which 

they had come, they would have had opportunity to return. 

But now they desire a better homeland, a heavenly one. 

Therefore, God is not ashamed to be called their God, 

for he has prepared a city for them. 

By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, 

and he who had received the promises was ready to offer his 

only son, of whom it was said, “Through Isaac descendants 

shall bear your name.” 

He reasoned that God was able to raise even from the dead, 

and he received Isaac back as a symbol. 

Đó là lời Chúa. 


