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BÀI ĐỌC I:  Is 43: 16-21 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng 

nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và 

dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng 

bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: "Các 

ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời 

xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây 

chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở 

đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. 

Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta, vì Ta 

đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, 

để dân yêu quý của Ta có nước uống; Ta đã tác tạo dân 

này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta".  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Pl  3: 8-14 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt 

trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, 

Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi 

sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong 

Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề 

luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô: 

sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức 

tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của 

Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở 

nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết 

được sống lại.  

Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở 

nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, 

bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm 

lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã 

chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn 

đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích 

đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban 

từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô.   

Đó là lời Chúa. 
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 READING:  Phil  3: 8-14 

A reading from the Letter of Saint Paul to the 

Philippians. 

Brothers and sisters: 

I consider everything as a loss because of the supreme 

good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I 

have accepted the loss of all things and I consider 

them so much rubbish, that I may gain Christ and be 

found in him, not having any righteousness of my own 

based on the law but that which comes through faith 

in Christ, the righteousness from God, depending on 

faith to know him and the power of his resurrection 

and the sharing of his sufferings by being conformed 

to his death, if somehow I may attain the resurrection 

from the dead. 

It is not that I have already taken hold of it or have 

already attained perfect maturity, but I continue my 

pursuit in hope that I may possess it, since I have 

indeed been taken possession of by Christ Jesus. 

Brothers and sisters, I for my part do not consider 

myself to have taken possession. 

Just one thing: forgetting what lies behind but 

straining forward to what lies ahead, I continue my 

pursuit toward the goal, the prize of God’s upward 

calling, in Christ Jesus. 

Đó là lời Chúa. 
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