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BÀI ĐỌC I:  Cv 1:1-11 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 

những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến 

ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ 

Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau 

cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn 

sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông 

trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. 

Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời 

khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. 

Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: 

Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, 

các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".  

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến 

lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: 

"Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha 

đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được 

sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con 

sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ 

Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, 

Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao 

phủ Người khuất mắt các ông.  

Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người 

đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các 

ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn 

lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến 

cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời". 

Đó là lời Chúa. 



 

BÀI ĐỌC II:  Ep 1,17-23 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn 

ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn 

anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy 

vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh 

quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao 

của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành 

động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã 

thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống 

lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp 

trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt 

trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa 

khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu 

toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của 

Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECOND READING:  Eph 1:17-23 

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians. 

Brothers and sisters: 

May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, 

give you a Spirit of wisdom and revelation resulting in 

knowledge of him. 

May the eyes of your hearts be enlightened, that you may 

know what is the hope that belongs to his call, what are the 

riches of glory in his inheritance among the holy ones, 

and what is the surpassing greatness of his power for us who 

believe, in accord with the exercise of his great might: 

which he worked in Christ, raising him from the dead 

and seating him at his right hand in the heavens, far above 

every principality, authority, power, and dominion, 

and every name that is named not only in this age but also in 

the one to come. 

And he put all things beneath his feet and gave him as head 

over all things to the church, which is his body, the fullness 

of the one who fills all things in every way. 

Đó là lời Chúa. 


