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BÀI ĐỌC I:  Is 50: 4-7 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, 

để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi 

sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, 

để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai 

tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. 

Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ 

giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh 

những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì 

Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên 

tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải 

hổ thẹn.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Pl 2: 6-11 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Philipphê. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là (thân phận) Thiên Chúa, đã 

không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với 

Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà 

nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như 

loài người, với cách thức bề ngoài như một người 

phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến 

chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã 

tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu 

vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, 

mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải 

quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng 

Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được 

vinh quang.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND READING:  Phil 2: 6-11 

A reading from the Letter of Saint Paul to the 

Philippians. 

Christ Jesus, though he was in the form of God, 

did not regard equality with God something to be 

grasped. 

Rather, he emptied himself, taking the form of a 

slave, coming in human likeness; and found human 

in appearance, he humbled himself, becoming 

obedient to the point of death,  even death on a 

cross. 

Because of this, God greatly exalted him and 

bestowed on him the name which is above every 

name, that at the name of Jesus every knee should 

bend, of those in heaven and on earth and under 

the earth, and every tongue confess that Jesus 

Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

Đó là lời Chúa. 

 

 


