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BÀI ĐỌC I:  Cv 10: 34a. 37-43 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: 

"Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi 

Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao 

giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. 

Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà 

xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn 

lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên 

Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là 

chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong 

nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng 

người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng 

ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và 

hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi 

là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, 

chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người 

từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng 

tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính 

Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử 

kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về 

Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ 

danh Người mà được tha tội".   

Đó là lời Chúa. 



 

 

BÀI ĐỌC II:   Cl 3: 1-4 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức 

Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức 

Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ 

đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những 

sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em 

được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi 

Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh 

em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.   

Đó là lời Chúa. 

 


