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BÀI ĐỌC I:  Cv 15: 1-2, 22-29 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các 

anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, 

thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh 

luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, 

Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem 

gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.  

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp 

thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với 

Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, 

những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông 

chuyển bức thơ viết như sau:  

"Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em 

thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe 

tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời 

gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng 

tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý 

chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và 

Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những 

người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng 

với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng 

tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào 

khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng 

thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi 

các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an".  

Đó là lời Chúa. 



BÀI ĐỌC II:  Kh 21: 10-14, 22-23 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót 

khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành 

thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà 

xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh 

sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc 

thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy 

cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có 

mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai 

chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, 

phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và 

phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên 

mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ 

của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có 

trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con 

Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần 

mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh 

quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của 

nó chính là Con Chiên. 

Đó là lời Chúa. 

 

 



SECOND READING:  Rev 21: 10-14, 22-23 

A reading from the Book of Revelations. 

The angel took me in spirit to a great, high 

mountain and showed me the holy city 

Jerusalem coming down out of heaven from 

God. 

It gleamed with the splendor of God. 

Its radiance was like that of a precious stone, 

like jasper, clear as crystal. It had a massive, 

high wall, with twelve gates where twelve 

angels were stationed and on which names 

were inscribed, the names of the twelve tribes 

of the Israelites. There were three gates facing 

east, three north, three south, and three west. 

The wall of the city had twelve courses of 

stones as its foundation, on which were 

inscribed the twelve names of the twelve 

apostles of the Lamb. I saw no temple in the 

city for its temple is the Lord God almighty 

and the Lamb. The city had no need of sun or 

moon to shine on it, for the glory of God gave 

it light, and its lamp was the Lamb. 

Đó là lời Chúa. 


