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BÀI ĐỌC I:  Is 58: 7-10 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ 

đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh 

không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy 

cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của 

ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng 

đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; 

công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang 

của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, 

Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta 

đây'. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ 

hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người 

đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui 

thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng 

tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày".  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 2: 1-5 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô.  

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, 

tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự 

khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên 

Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác 

giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. 

Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà 

tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng 

không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan 

loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và 

quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự 

khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của 

Thiên Chúa.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  1 Cor 2: 1-5 

A reading from the First Letter of Saint Paul to the 

Corinthians.  

When I came to you, brothers and sisters, 

proclaiming the mystery of God, I did not come with 

sublimity of words or of wisdom. 

For I resolved to know nothing while I was with you 

except Jesus Christ, and him crucified. 

I came to you in weakness and fear and much 

trembling, and my message and my proclamation 

were not with persuasive words of wisdom, but with 

a demonstration of Spirit and power, so that your 

faith might rest not on human wisdom but on the 

power of God. 

Đó là lời Chúa. 


