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Bài 

Đọc I: Cv 2, 1-11 

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ 

 
1
 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 

2
 bỗng từ 

trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, 

nơi họ đang tụ họp. 
3
 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như 

lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 
4
 Và ai nấy đều được tràn đầy 

ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng 

Thánh Thần ban cho. 

5
 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các 

dân thiên hạ trở về. 
6
 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh 

ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 
7
 Họ sửng 

sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không phải là người 

Ga-li-lê cả ư ? 
8
 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ 



của chúng ta ? 
9
 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, 

Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 
10

 có 

người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a 

giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 
11

 nào là 

người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay 

người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta 

mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !” 

Lời của  Chúa 

  

Đáp ca Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30)  

 Xướng 1: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả ! 
24ac

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng ! 

Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. 

 Đáp. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, 

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. 

 Xướng 2: Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, 

mà trở về cát bụi. 
30

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, 

và Ngài đổi mới mặt đất này. 

 Xướng 3: Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, 

công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 
34

Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, 

đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. 

 Bài đọc II: 1 Cr 12, 3b-7.12-13 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu 

côrintô 



 
3b

 Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu 

người ấy không ở trong Thần Khí. 

4
 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 

5
 Có nhiều 

việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 
6
 Có nhiều hoạt động 

khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi 

người. 
7
 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 

12
 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ 

phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, 

thì Đức Ki-tô cũng vậy. 
13

 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay 

Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một 

Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một 

Thần Khí duy nhất. 

Lời của Chúa 

Ca tiếp liên 

  

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, 

xin ngự đến trần gian, 

tự trời cao gửi xuống 

nguồn ánh sáng toả lan. 

Lạy Cha kẻ bần hàn, 

Đấng tặng ban ân điển 

và soi dẫn nhân tâm, 

cúi xin Ngài ngự đến ! 

Đấng ủi an tuyệt diệu 

thượng khách của tâm hồn, 

ôi ngọt ngào êm dịu 

dòng suối mát chảy tuôn ! 



Khi vất vả lao công, 

Ngài là nơi an nghỉ, 

gió mát đuổi cơn nồng, 

tay hiền lau giọt lệ. 

Hỡi hào quang linh diệu, 

xin chiếu giãi ánh hồng 

vào tâm hồn tín hữu 

cho rực rỡ trinh trong. 

Không thần lực phù trì 

kẻ phàm nhân cát bụi, 

thật chẳng có điều chi 

mà không là tội lỗi. 

Hết những gì nhơ bẩn, 

xin rửa cho sạch trong, 

tưới gội nơi khô cạn, 

chữa lành mọi vết thương. 

Cứng cỏi uốn cho mềm, 

lạnh lùng xin sưởi ấm, 

những đường nẻo sai lầm 

sửa sang cho ngay thẳng. 

Những ai hằng tin tưởng 

trông cậy Chúa vững vàng, 

dám xin Ngài rộng lượng 

bảy ơn thánh tặng ban. 

Nguyện xin Chúa thưởng công 

cuộc đời dày đức độ, 

ban niềm vui muôn thuở 

sau giờ phút lâm chung. 

A-men. Ha-lê-lui-a. 



 Tung hô Tin Mừng x. 1 Cr 5,7b-8a 

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn 

tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Al-lê-lui-

a. 

 Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 

  



 



19
 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều 

đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các 

ông và nói : “Bình an cho anh em !” 
20

 Nói xong, Người cho các ông 

xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy 

Chúa. 
21

 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa 

Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 
22

 Nói xong, Người thổi hơi 

vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
23

 Anh em tha 

tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm 

giữ.” 

Phúc âm của Chúa 

 Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 06/2022) 

 Hơi thở của Chúa Giê-su, hình ảnh của Thần Khí Ngài, ban Thánh Thần 

cho các môn đệ đã trở thành ngọn lửa bùng cháy nơi các ông trong ngày 

lễ Ngũ Tuần (Cv 3,1-4). Từ xa xưa, con người đã bước vào thế giới văn 

minh khi phát minh ra lửa. Lửa đã trở thành nguồn năng lượng không 

thể thiếu cho cuộc sống. Ngọn lửa tự nhiên nhiều khi cũng rất đáng sợ, 

nó có sức mạnh thiêu đốt và làm tan chảy hầu như mọi thứ. Và hôm nay, 

Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ trong hình dạng một ngọn lửa để 

nói lên sức mạnh, không phải là sức mạnh hủy diệt nhưng là sức mạnh 

biến đổi. Đó cũng không phải là một sự biến đối bên ngoài như ngọn lửa 

tự nhiên làm cháy tan vật chất nhưng là sự biến đổi bên trong làm cho 

mọi Ki-tô hữu trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng. 

 Mời Bạn: Bạn có cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa Thánh Thần 

vẫn đang tác động trong tâm hồn bạn không? Nếu bạn trả lời “có” thì 

điều đó thật tốt. Bạn hãy luôn giữ mãi ngọn lửa ấy và không ngừng hun 

đúc để ngọn lửa ấy ngày càng bừng cháy lên và làm lan tỏa đến với 

những anh chị em khác nữa nhé. 

 Sống Lời Chúa: Tôi luôn nhớ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi 

làm bất cứ công việc gì. 



 Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thiêu đốt tâm hồn 

chúng con, để chúng con hăng say hơn trong sứ mạng loan báo Tin 

Mừng tình yêu của Chúa. Amen. 

  

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:  

  

 

 


