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BÀI ĐỌC I:  Cv 5: 12-16 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi 

thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành 

lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn 

với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số 

những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến 

nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường 

chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của 

người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo 

dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn 

đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi 

người đều được chữa lành.   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:  Kh 1: 9-11a, 12-13. 17-19 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ 

sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu 

Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Đức 

Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau 

tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: "Hãy viết những 

điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu 

Á". Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay 

lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân 

đèn bằng vàng đó tôi thấy một Đấng giống như Con Người, 

mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa 

trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; 

Người đặt tay phải lên tôi và nói: "Đừng sợ, Ta là Đấng 

trước hết và là Đấng sau cùng, Ta là Đấng hằng sống; Ta 

đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa 

khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã 

thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra 

sau này".  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  Rev 1: 9-11a, 12-13. 17-19 

A reading from the Book of Revelation. 

I, John, your brother, who share with you 

the distress, the kingdom, and the endurance 

we have in Jesus, found myself on the island 

called Patmos because I proclaimed God’s word 

and gave testimony to Jesus. 

I was caught up in spirit on the Lord’s day and 

heard behind me a voice as loud as a trumpet, 

which said, “Write on a scroll what you see.” 

Then I turned to see whose voice it was that 

spoke to me, and when I turned, I saw seven 

gold lampstands and in the midst of the 

lampstands one like a son of man, wearing an 

ankle-length robe, with a gold sash around his 

chest. 

When I caught sight of him, I fell down at his 

feet as though dead. He touched me with his 

right hand and said, “Do not be afraid. 

I am the first and the last, the one who lives. 

Once I was dead, but now I am alive forever and 

ever. 

I hold the keys to death and the netherworld. 

Write down, therefore, what you have seen, 

and what is happening, and what will happen 

afterwards.” 

Đó là lời Chúa. 


