
Sixth Sunday of Easter   – May 22, 2022 
 
 
 

The sixth Sunday of Easter moves us toward the feast of Pentecost and the coming 
of the Holy Spirit to the early Church. Today’s Gospel describes Jesus at the Last Supper, 
foretelling the coming of the Spirit to the community of Jesus. Jesus combines the promise 
of the Spirit with his gift of peace to his disciples. He foresees that the community must be 
grounded in his love, which provides peace, to face the tumult of the Crucifixion, and 
later, the trials of the early Church. Grounded in Jesus, the community can be then open 
to the Spirit who will continually guide, remind, and renew them in their life together. The 
gift of peace from Jesus is not a worldly peace through which the powerful crush 
opposition. It is not a complacent or private peace. The peace of Jesus instead seeks and 
works toward peace throughout the world, guided by the Spirit. 
 
RESPONSIBLE LEADERSHIP 

Today’s passage from Acts captures the beginning and the conclusion of what 
became known as the Jerusalem Council. It is well worth studying all of Acts 15, meant to 
provide an example of responsible leadership for the wider Church. There was substantial 
conflict within the community over what is necessary for unity in the diverse community 
of Jews and Gentiles. We can notice some key characteristics of the actions of the 
leadership. 

The leaders acknowledged the reality of a significant conflict without minimizing it. 
They received and fully honored the diverse experiences of persons of different 
backgrounds. They worked with an accepted authority structure and a process to move 
toward resolution. They were committed to discern the action and will of the Spirit, with a 
deep respect for testimony about how the Spirit was working. They avoided placing 
unneeded burdens on anyone. And afterward, they continued to observe the ongoing 
action of the Spirit as the decision was implemented.  
 
WHAT IS ESSENTIAL? 

The issues weighed by the Jerusalem Council in our passage from Acts were related 
to circumcision as a requirement, and to table fellowship. A strong theological tradition 
held that traditional practices were essential, and the community genuinely sought to 
maintain continuity with the roots of their faith. Peter’s observation about how the Spirit 
was actively working in their midst pointed the leaders in a new direction. Then James 
reminded them that the scriptural tradition also pointed to fully welcoming the Gentiles 
into God’s community. 

It is a profound challenge for leaders in our own parishes when encountering issues 
that can fracture a community. What is essential and what is not? What are we called to 
embrace, or called to lay down? Acknowledging conflict and working toward resolution is 
an essential function for our parishes, because Christ calls us to live in unity. We are 
called to open our hearts, mine our tradition, and observe the activity of the Spirit.  
 
Today’s Readings: Acts 15:1–2, 22–29; Ps 67:2–3, 5, 6, 8; Rev 21:10–14, 22–23; Jn 14:23–29 
 



 
Sexto Domingo de Pascua - 22 de Mayo de 2022 

 
El sexto domingo de Pascua nos acerca a la fiesta de Pentecostés y a la venida del 

Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. El Evangelio de hoy describe a Jesús en la Última 
Cena, anunciando la llegada del Espíritu a la comunidad de Jesús. Jesús combina la 
promesa del Espíritu con el don de la paz a sus discípulos. Prevé que la comunidad debe 
estar cimentada en su amor, que proporciona la paz, para afrontar el tumulto de la 
Crucifixión y, posteriormente, las pruebas de la Iglesia primitiva. Enraizada en Jesús, la 
comunidad puede abrirse al Espíritu, que la guiará, recordará y renovará continuamente 
en su vida en común. El don de la paz de Jesús no es una paz mundana con la que los 
poderosos aplastan la oposición. No es una paz complaciente o privada. La paz de Jesús, 
en cambio, busca y trabaja por la paz en todo el mundo, guiada por el Espíritu. 
 
UN LIDERAZGO RESPONSABLE 

El pasaje de hoy de los Hechos recoge el inicio y la conclusión de lo que se conoció 
como el Concilio de Jerusalén. Merece la pena estudiar todo Hechos 15, cuyo objetivo es 
ofrecer un ejemplo de liderazgo responsable para la Iglesia en general. Hubo un conflicto 
sustancial dentro de la comunidad sobre lo que es necesario para la unidad en la diversa 
comunidad de judíos y gentiles. Podemos observar algunas características clave de las 
acciones de los líderes. 

Los líderes reconocieron la realidad de un conflicto importante sin minimizarlo. 
Recibieron y honraron plenamente las diversas experiencias de personas de diferentes 
orígenes. Trabajaron con una estructura de autoridad aceptada y un proceso para 
avanzar hacia la resolución. Se comprometieron a discernir la acción y la voluntad del 
Espíritu, con un profundo respeto por el testimonio sobre cómo estaba actuando el 
Espíritu. Evitaron imponer cargas innecesarias a nadie. Y después, siguieron observando 
la acción continua del Espíritu a medida que se aplicaba la decisión.  
 
¿QUÉ ES LO ESENCIAL? 

Las cuestiones que sopesó el Concilio de Jerusalén en nuestro pasaje de los Hechos 
estaban relacionadas con la circuncisión como requisito, y con la comunión en la mesa. 
Una fuerte tradición teológica sostenía que las prácticas tradicionales eran esenciales, y la 
comunidad buscaba genuinamente mantener la continuidad con las raíces de su fe. La 
observación de Pedro sobre cómo el Espíritu estaba actuando activamente en medio de 
ellos señaló a los líderes una nueva dirección. A continuación, Santiago les recordó que la 
tradición bíblica también apuntaba a acoger plenamente a los gentiles en la comunidad de 
Dios. 

Es un profundo reto para los líderes de nuestras propias parroquias cuando se 
enfrentan a cuestiones que pueden fracturar una comunidad. ¿Qué es esencial y qué no lo 
es? ¿Qué estamos llamados a abrazar o a dejar de lado? Reconocer el conflicto y trabajar 
para resolverlo es una función esencial para nuestras parroquias, porque Cristo nos llama 
a vivir en unidad. Estamos llamados a abrir nuestros corazones, extraer nuestra tradición 
y observar la actividad del Espíritu. 
 
Lecturas de hoy: Hch 15:1–2, 22–29; Sal 67 (66):2–3, 5, 6, 8; Ap 21:10–14, 22–23; Jn 14:23–29 



Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh  Năm C (22 tháng 5, 2022) 
 
BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 
"Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác 
ngoài mấy điều cần kíp".   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. 
  
ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8 
Đáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca 
tụng Ngài (c. 4).      Hoặc đọc: Alleluia. 
  
Xướng: 
1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu 
giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn 
biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. - 
Đáp. 
2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và 
Ngài cai quản các nước địa cầu. - Đáp. 



3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng 
Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi 
trái đất kính sợ Ngài. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Kh 21, 10-14. 22-23 
"Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống". 
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. 
  
ALLELUIA: Ga 14, 23 :   Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, 
thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và 
ở trong người ấy". - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Ga 14, 23-29      "Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả 
những gì Thầy đã nói với các con". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời 
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong 
người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, 
không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với 
các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh 
Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi 
điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. 
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. 
Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao 
xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, 
rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui 
mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các 
con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".     
Đó là lời Chúa. 


