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BÀI ĐỌC I:  Ed 37: 12-14  

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Hỡi dân Ta, này Ta 

sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi 

mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, 

các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các 

ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các 

ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta 

sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các 

ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã 

thi hành".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Rm 8: 8-11 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì 

không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em 

không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh 

thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh 

em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì 

kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kitô ở 

trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng 

tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh 

Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi 

chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho 

Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác 

phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh 

Thần Người ngự trong anh em.    

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  Rom 8: 8-11 

A reading from the Letter of Saint Paul to the 

Romans. 

Brothers and sisters: 

Those who are in the flesh cannot please God. 

But you are not in the flesh; on the contrary, you 

are in the spirit, if only the Spirit of God dwells in 

you. 

Whoever does not have the Spirit of Christ does not 

belong to him. But if Christ is in you, although the 

body is dead because of sin, the spirit is alive 

because of righteousness. 

If the Spirit of the one who raised Jesus from the 

dead dwells in you, the one who raised Christ from 

the dead will give life to your mortal bodies also,  

through his Spirit dwelling in you. 

Đó là lời Chúa. 


