
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

 

BÀI ĐỌC I:  Is 62: 1-5 

Trích sách Tiên tri Isaia.  

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ 

ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu 

độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là 

Đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. 

Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh 

hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa 

ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không 

còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất 

ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và 

đất ngươi sẽ có dân cư. (Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái 

ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên 

Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  1 Cr 12: 4-11 

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

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một 

Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; 

và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, 

Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho 

mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh 

Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng 

một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh 

Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần 

đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác 

được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; 

người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh 

Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn 

riêng cho mỗi người theo như Người quy định.  

Đó là lời Chúa. 
 




