
 

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM C 

  

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29 

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ 

 
1
 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : 

“Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được 

cứu độ.” 
2
 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với 

họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác 

lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh 

luận này. 

22
 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định 

chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông 

Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có 

uy tín trong Hội Thánh. 
23

 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau : 

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-

ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 
24

 Chúng tôi nghe biết có một số người 

trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo 



trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. 
25

 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí 

quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người 

anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 
26

 những người đã 

cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 
27

 Vậy chúng tôi cử 

ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 
28

 Thánh 

Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác 

ngoài những điều cần thiết này : 
29

 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng 

ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh 

những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.” 

  

Đáp ca Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4)  

 Xướng 1: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, 

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3
cho cả hoàn cầu biết đường lối 

Chúa, 

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. 

 Đáp. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, 

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài ! 

 Xướng 2: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, 

vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, 

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực 

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. 

 Xướng 3: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, 

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8
Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta ! 

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người ! 

 Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan 

 
10

 Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn 

núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi 

Thiên Chúa mà xuống, 
11

 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá 

quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 
12

 Thành có tường rộng và cao, 

với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười 

hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 
13

 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba 



cửa và phía tây ba cửa. 
14

 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên 

mười hai Tông Đồ của Con Chiên. 

22
 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, 

và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 
23

 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu 

sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu 

soi. 

 Tung hô Tin Mừng Ga 14,23 

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 

Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Al-lê-lui-a 

 

 

 

 

 Bài Tin Mừng: Ga 14, 23-29 

Tin Mừng CHúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan 

 

23
 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người 



ấy. 
24

 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây 

không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 
25

 Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 
26

 Nhưng Đấng Bảo Trợ là 

Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 

điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

27
 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy 

ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ 

hãi. 
28

 Anh em đã nghe Thầy bảo : „Thầy ra đi và đến cùng anh em‟. Nếu anh em 

yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì 

Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 
29

 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc 

xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.” 

 Suy Niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 05/2022) 

 Một con người tài ba lỗi lạc như Napoléon mà cũng phải thốt lên: “Cách giữ lời 

hứa tốt nhất là đừng bao giờ hứa.” Có lẽ hơn ai hết ông cảm nghiệm được sâu xa 

tính cách bất toàn, hay thay đổi của con người chúng ta. Quả thực, nhiều khi chúng 

ta hứa mà không thực hiện điều mình đã hứa. Chúa Giê-su hứa với các môn đệ một 

lời hứa thật độc đáo: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy không như thế gian 

ban tặng.” Đối với Chúa, giữa lời hứa với hiện thực không có khoảng cách. Đó 

mới là sự bình an đích thực, sự bình an trong tâm hồn của người đặt niềm tin sâu 

xa vào Thiên Chúa, sự bình an chúng ta có thể thấy nơi những ai “yêu mến và giữ 

lời của Thiên Chúa.” 

 Mời Bạn: Ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thứ 

bình an giả tạo xuất hiện với muôn hình vạn trạng làm cho chúng ta dễ bị lầm 

tưởng. Vì thế, phân biệt được đâu là bình an đích thực của Chúa ban tặng, đâu là 

thứ bình an giả tạo do chúng ta tạo ra thực sự là điều hết sức cần thiết. Để được 

bình an Chúa ban, bạn phải trả giá bằng cách hy sinh sự bình an giả tạo đời này, 

bạn ạ! 

 Chia sẻ: Lâu nay tôi và gia đình tôi sống trong sự bình an nào? 

 Sống Lời Chúa: Với tất cả những người mà bạn gặp gỡ, bạn hãy luôn cư xử cách 

vui tươi thân thiện bằng tình bác ái siêu nhiên thực sự. 



 Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa xin đổ tràn tâm hồn con 

gia đình con bình an của Chúa để chúng con có thể đem chia sẻ bình an ấy cho 
anh em con nữa. 

 Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

 


