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BÀI ĐỌC I:  Ge 2: 12-18 

Trích sách Tiên tri Giôel. 

Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong 

chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo 

các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người 

nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót  và biết hối tiếc 

về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần 

phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?  

Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại 

lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy 

tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi 

nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng 

sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu 

lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ 

nghiệp Chúa phải hổ thẹn,  đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại 

sao thiên hạ dám nói rằng: "Chúa của chúng ở đâu?" Chúa đã 

nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.   

Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA:  Tv 50: 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17 

Đáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 

3a). 

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, 

xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và 

tẩy con sạch lâng tội ác.      -  Đáp.            

2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; 

con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.     -  Đáp.   

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh 

thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan 

Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.   -  Đáp.   

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, 

Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan 

truyền lời ca khen.      -  Đáp.   



 

BÀI ĐỌC II:  2 Cr 5: 20 - 6: 2 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô. 

Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính 

Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức 

Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. 

Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người 

thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên 

sự công chính của Thiên Chúa.  

Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên 

anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả 

thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, 

vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận 

tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.   

Đó là lời Chúa. 

 

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Tv 94, 8ab 

Hôm nay, các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa. 




