CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM - C
5-15-2022
BÀI ĐỌC I: Cv 14: 20b-26 (Hl 21-27)
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở
lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh
thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức
tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi
gian truân mới được vào nước Thiên Chúa".
Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên
trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ
cho Chúa là Đấng họ tin theo.
Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến
Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại
Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống
tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài
đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công
việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các
ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe
những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã
mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức
tin.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Kh 21: 1-5a
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì
trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không
còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh
Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên
Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm
cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn
tự ngai vàng phán ra: "Đây là nhà tạm của
Thiên Chúa ở với loài người ; Người sẽ ở cùng
họ và họ sẽ là dân Người, và chính Thiên Chúa
sẽ là Thần Minh của họ, ở với họ. Người sẽ lau
khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ
không còn nữa, cũng không còn than khóc,
không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì
các việc cũ đã qua đi". Và Đấng ngự trên ngai
vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi
sự".
Đó là lời Chúa.

SECOND READING: Rev 21 : 1-5a
A reading from the Book of Revelations.
Then I, John, saw a new heaven and a new
earth.
The former heaven and the former earth had
passed away, and the sea was no more.
I also saw the holy city, a new Jerusalem,
coming down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for her husband.
I heard a loud voice from the throne saying,
“Behold, God’s dwelling is with the human
race. He will dwell with them and they will be
his people and God himself will always be
with them as their God.
He will wipe every tear from their eyes, and
there shall be no more death or mourning,
wailing or pain, for the old order has passed
away.”
The One who sat on the throne said, “Behold,
I make all things new.”
Đó là lời Chúa.

