
CHÚA NHẬT TUẦN VI -THƯỜNG NIÊN NĂM C 

NGÀY 13 THÁNG 2, 2022 

 

BÀI ĐỌC I:  Gr 17, 5-8 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.  

Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng 

người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, 

còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ 

trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh 

phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, 

vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho 

người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là 

niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi 

bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ 

gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo 

ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả 

luôn.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 15, 12. 16-20 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ 

gửi tín hữu Côrintô.  

Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng 

rằng Người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có 

người trong anh em cho rằng không có sự sống 

lại từ cõi chết? Vì nếu kẻ chết không sống lại, 

Đức Kitô cũng đã không sống lại. Nếu Đức Kitô 

đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng 

là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội 

lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức 

Kitô, cũng bị tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy 

vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi, thì 

chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên 

hạ.  

Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, 

là hoa quả đầu mùa của những người đã yên 

giấc. 

Đó là lời Chúa. 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 15: 12, 16-20 

A reading from the first Letter of Saint Paul to 

the Corinthians. 

Brothers and sisters: 

If Christ is preached as raised from the dead, 

how can some among you say there is no 

resurrection of the dead? 

If the dead are not raised, neither has Christ 

been raised, and if Christ has not been raised, 

your faith is vain; you are still in your sins. 

Then those who have fallen asleep in Christ 

have perished. 

If for this life only we have hoped in Christ, 

we are the most pitiable people of all. 

But now Christ has been raised from the 

dead, the first fruits of those who have fallen 

asleep. 

Đó là lời Chúa. 
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