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BÀI ĐỌC I:  Xp 2: 3; 3, 12-13 

Trích sách Tiên tri Xôphônia.  

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong 

nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, 

hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được 

che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống 

sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, 

biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của 

Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, 

miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ 

được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 1: 26-31 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô.  

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh 

em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan 

theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có 

mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là 

điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những 

người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho 

là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những 

gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn 

những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị 

khinh chê, những điều không không, để phá huỷ 

những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh 

vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở 

trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở 

nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự 

cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự phụ, 

thì hãy tự phụ trong Chúa".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



SECOND READING:  1 Cor 1: 26-31 

A reading from the First Letter of Saint Paul 

to the Corinthians. 

Consider your own calling, brothers and sisters. 

Not many of you were wise by human standards, 

not many were powerful, not many were of noble 

birth. 

Rather, God chose the foolish of the world to shame 

the wise, and God chose the weak of the world to 

shame the strong, and God chose the lowly and 

despised of the world, those who count for nothing, 

to reduce to nothing those who are something, so 

that no human being might boast before God. 

It is due to him that you are in Christ Jesus, who 

became for us wisdom from God, as well as 

righteousness, sanctification, and redemption, 

so that, as it is written, "Whoever boasts, should 

boast in the Lord." 

Đó là lời Chúa. 


