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BÀI ĐỌC I: Cv 2: 1-11 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một 

nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi 

đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi 

như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết 

thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt 

đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.  

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo 

đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát 

ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe 

các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng 

sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây 

không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng 

tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là 

người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, 

Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, 

và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người 

Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi 

mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Rm 8: 8-17 

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.  

Vậy, anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc 

nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh 

em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu 

nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động thân xác, 

thì anh em sẽ được sống. Những ai sống theo Thánh Thần 

Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em 

đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh 

thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: 

"Abba, lạy Cha". Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm 

trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là 

con cái, thì cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của 

Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô, vì chúng ta đồng 

chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh 

quang với Người.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



SECOND READING: Rom 8 : 8-17 

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 

that dwells in you. 

Consequently, brothers and sisters, we are not debtors to the 

flesh, to live according to the flesh. 

For if you live according to the flesh, you will die, but if by 

the Spirit you put to death the deeds of the body, you will 

live. 

For those who are led by the Spirit of God are sons of God. 

For you did not receive a spirit of slavery to fall back into 

fear, but you received a Spirit of adoption, through whom we 

cry, “Abba, Father!” 

The Spirit himself bears witness with our spirit that we are 

children of God, and if children, then heirs, heirs of God and 

joint heirs with Christ, if only we suffer with him so that we 

may also be glorified with him. 

Đó là lời Chúa. 


