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BÀI ĐỌC I:  Gs 5: 9a. 10-12 

Trích sách Giosuê. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: 

"Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các 

ngươi!" Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng 

Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong 

tháng, trên cách đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ 

Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh 

không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn 

các thức ăn địa phương, thì không có manna nữa. 

Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng 

họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  2 Cr 5: 17-21 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, thì 

người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã 

qua đi: này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì 

mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao 

hoà chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi 

chức vụ giao hoà. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng 

giao hoà thế gian với chính mình Người trong Đức 

Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và 

đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà. Nên 

chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính 

Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, 

chúng tôi van nài anh em hãy giao hoà với Thiên 

Chúa. Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm 

nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở 

nên sự công chính của Thiên Chúa.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  2 Cr 5: 17-21 

A reading from the second Letter of Saint Paul to 

the Corinthians. 

Brothers and sisters: 

Whoever is in Christ is a new creation: 

the old things have passed away; 

behold, new things have come. 

And all this is from God, who has reconciled us to 

himself through Christ and given us the ministry of 

reconciliation, namely, God was reconciling the 

world to himself in Christ, not counting their 

trespasses against them and entrusting to us the 

message of reconciliation. 

So we are ambassadors for Christ, as if God were 

appealing through us. 

We implore you on behalf of Christ, be reconciled to 

God. 

For our sake he made him to be sin who did not 

know sin, so that we might become the  

righteousness of God in him. 

Đó là lời Chúa. 
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