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Céad míle fáilte! 

Một trăm ngàn chào mừng!  

One hundred thousand welcomes!  
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Fifth Sunday after Epiphany 
Holy Eucharist Rite II 

February 6, 2022 -- 10:30 a.m. 

Prelude                        "Theme from First Symohony”                 J. Brahms 

Hymn 401                    "The God of Abraham praise” 

Opening Acclamation   

Celebrant:  Blessed be God: Father, 

Son, and Holy Spirit. 

People:         And blessed be his 

kingdom, now and for ever. 

Amen. 

Collect for Purity 

Almighty God, to you all hearts are 

open, all desires known, and from 

you no secrets are hid; Cleanse the 

thoughts of our hearts by the 

inspiration of your Holy Spirit, that 

we may perfectly love you, and 

worthily magnify your holy Name; 

through Christ our Lord. Amen. 

 

Chủ Lễ:   Chúc tụng Thiên Chúa Ba 

Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa 

Con và Đức Thánh Linh. 

Hội Chủng: Chúc tụng nước Ngài, từ 

nay cho đến đời đời. Amen. 

 

 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, 

Đấng biết rõ mọi lòng, mọi ước 

muốn, mọi bí ẩn: xin thanh tẩy 

chúng con bởi quyền năng Chúa 

Thánh Linh, để chúng con được trọn 

vẹn tình yêu Chúa, và xứng đáng ca 

ngợi Danh thánh của Ngài; qua 

Chúa Cứu Thế, Chúa chúng con. 

Amen. 

Gloria  (S-280) 

Glory to God in the highest, and peace to his people on earth.  Lord God, 

heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you 

thanks, we praise you for your glory.  Lord Jesus Christ, only Son of the 

Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world: have 

mercy on us; you are seated at the right hand of the Father:  receive our 

prayer.  For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you 

alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of 

God the Father.  Amen 

Collect of the Day 

Set us free, O God, from the bondage of our sins, and give us the liberty of 

that abundant life which you have made known to us in your Son our 

Savior Jesus Christ; who lives and reigns with you, in the unity of the Holy 

Spirit, one God, now and for ever. Amen. 
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Old Testament:  Isaiah 6:1-13 

In the year that King Uzziah died, I 

saw the Lord sitting on a throne, high 

and lofty; and the hem of his robe 

filled the temple. Seraphs were in 

attendance above him; each had six 

wings: with two they covered their 

faces, and with two they covered their 

feet, and with two they flew. And one 

called to another and said: 

"Holy, holy, holy is the LORD of 

hosts; the whole earth is full of 

his glory." 

The pivots on the thresholds shook at 

the voices of those who called, and 

the house filled with smoke. And I 

said:  

"Woe is me! I am lost, for I am a 

man of unclean lips, and I live 

among a people of unclean lips; 

yet my eyes have seen the King, 

the LORD of hosts!" 

Then one of the seraphs flew to me, 

holding a live coal that had been taken 

from the altar with a pair of tongs. 

The seraph touched my mouth with it 

and said: "Now that this has touched 

your lips, your guilt has departed and 

your sin is blotted out." Then I heard 

the voice of the Lord saying, "Whom 

shall I send, and who will go for us?" 

And I said, "Here am I; send me!" 

And he said, "Go and say to this 

people: 

`Keep listening, but do not 

comprehend; 

keep looking, but do not 

understand.' 

Make the mind of this people dull, 

and stop their ears, and shut their 

eyes, 

1 
Vào năm Vua U-xi-a băng hà, 

tôi thấy Chúa đang ngự trên ngai, 

cao xa vời vợi; vạt vương bào 

Ngài tràn khắp đền thờ. 
2 
Các vị 

hỏa thần đứng hầu bên trên; mỗi 

vị có sáu cánh; hai cánh che mặt, 

hai cánh che chân, và hai cánh 

dùng để bay. 
3 
Các vị đó nói với 

nhau và hô to rằng, 

“Thánh thay, thánh thay, thánh 

thay là CHÚA các đạo quân; 

Khắp đất tràn đầy vinh quang 

Ngài!” 
4 
Những tiếng hô đó làm rúng 

động các trụ cửa đền thờ, và khắp 

đền thờ đều bị khói tỏa mịt mù. 
5 
Khi ấy tôi thốt lên, 

“Khốn thay cho tôi! Tôi chắc 

phải chết rồi, Vì tôi là người 

có môi ô uế, Sống giữa một 

dân có môi ô uế, Thế mà tôi lại 

được thấy Vua, Là CHÚA các 

đạo quân!” 
6 
Bấy giờ, một vị hỏa thần bay đến 

tôi, tay cầm một than lửa đỏ đã 

lấy kẹp gắp ra từ bàn thờ. 
7 
Vị hỏa 

thần ấy cầm than lửa đó chạm vào 

miệng tôi và nói, “Này, vật này đã 

chạm vào môi ngươi, tội ngươi đã 

được cất bỏ, lỗi ngươi đã được 

xóa sạch.” 
8 
Bấy giờ tôi nghe có tiếng Chúa 

phán, “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi 

cho Chúng Ta?” 

Tôi đáp, “Thưa có con đây. Xin 

sai con.” 
9 
Ngài phán, “Hãy đi và nói với 

dân này rằng, 

‘Các ngươi cứ nghe mà chẳng 
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so that they may not look with 

their eyes, and listen with their 

ears, 

and comprehend with their minds, 

and turn and be healed." 

Then I said, "How long, O Lord?" 

And he said: 

"Until cities lie waste without 

inhabitant, 

and houses without people, and the 

land is utterly desolate; 

until the Lord sends everyone far 

away, and vast is the emptiness 

in the midst of the land. 

Even if a tenth part remain in it, it 

will be burned again, 

like a terebinth or an oak whose 

stump remains standing when it 

is felled." 

The holy seed is its stump. 

hiểu chi, cứ nhìn mà chẳng 

thấy gì.’ 
10 

Hãy làm cho lòng dân này ra 

đần độn, 

Cho tai chúng nặng, 

Cho mắt chúng nhắm lại; 

Kẻo mắt chúng thấy được, 

Tai chúng nghe được, 

Lòng chúng hiểu được, 

Mà chúng trở lại và được chữa 

lành chăng.” 
11 

Tôi thưa, “Lạy Chúa, con phải 

làm như vậy bao lâu?” 

Ngài đáp, 

“Cho đến khi các thành trở nên 

hoang vắng, không dân cư, 

Nhà cửa không còn người ở, 

Ruộng vườn bị bỏ hoang hoàn 

toàn; 
12 

Cho đến khi CHÚA đuổi mọi 

người đi xa, 

Và trong xứ chỉ còn tiêu điều 

hoang vắng. 
13 

Thậm chí nếu chỉ còn một 

phần mười dân sót lại, 

Chúng cũng sẽ bị diệt vong, 

Giống như cây dẻ hay cây sồi 

sau khi bị đốn, chỉ còn lại cái 

gốc; 

Nhưng dù sao mầm giống 

thánh vẫn còn tiềm tàng trong 

gốc ấy.” 

The Word of the Lord. 

Thanks be to God. 

Psalm 138 
1
 I will give thanks to you, O LORD, 

with my whole heart; * before the 

gods I will sing your praise. 
2
 I will bow down toward your holy 

temple and praise your Name, * 

because of your love and 

1 
Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài; Con 

sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các 

thần. 
2 
Con sẽ hướng về đền thánh Ngài 

sấp mình thờ lạy và ca ngợi danh 

Ngài, Vì tình thương và đức thành 
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faithfulness; 
3
 For you have glorified your Name 

* and your word above all things. 
4
 When I called, you answered me; 

* you increased my strength 

within me. 
5
 All the kings of the earth will 

praise you, O LORD, * when they 

have heard the words of your 

mouth. 
6
 They will sing of the ways of 

the LORD, * that great is the glory 

of the LORD. 
7
 Though the LORD be high, he 

cares for the lowly; * he perceives 

the haughty from afar. 
8
 Though I walk in the midst of 

trouble, you keep me safe; * you 

stretch forth your hand against the 

fury of my enemies; your right 

hand shall save me. 
9
 The LORD will make good his 

purpose for me; * O LORD, your 

love endures for ever; do not 

abandon the works of your hands. 

tín của Ngài, Vì Ngài đã làm cho 

lời Ngài và danh Ngài được tôn 

cao trên mọi sự. 
3 
Vì trong ngày con kêu cầu Ngài đã 

đáp lời con; Ngài khiến con dũng 

cảm với sức mạnh trong tâm hồn. 
4 
CHÚA ôi, tất cả các vua trên đất sẽ 

cảm tạ Ngài, Khi họ được nghe 

những lời từ miệng Ngài. 
5 
Thật vậy họ sẽ ca ngợi các đường 

lối CHÚA, Vì vinh hiển CHÚA thật 

lớn lao thay. 
6 
Vì dù CHÚA ngự trên trời cao thăm 

thẳm, Ngài vẫn đoái thương đến 

những kẻ thấp hèn; Còn những kẻ 

kiêu ngạo Ngài đã biết rõ từ xa. 
7 
Dù con phải bước đi giữa cơn 

nguy khốn, Ngài sẽ giữ gìn mạng 

sống con. Ngài sẽ đưa tay ra đối 

phó với cơn giận của những kẻ thù 

ghét con; Tay phải Ngài sẽ cứu 

con. 
8 
CHÚA sẽ thực hiện những gì Ngài 

muốn làm cho đời sống con; 

CHÚA ôi, lòng thương xót của 

Ngài còn đến đời đời; Xin đừng 

bỏ công việc của tay Ngài. 

The Epistle:  1 Corinthians 15:1-11 

I would remind you, brothers and 

sisters, of the good news that I 

proclaimed to you, which you in 

turn received, in which also you 

stand, through which also you are 

being saved, if you hold firmly to 

the message that I proclaimed to 

you--unless you have come to 

believe in vain. 

For I handed on to you as of first 

importance what I in turn had 

received: that Christ died for our 

sins in accordance with the 

1 
Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại 

Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh 

chị em, đó là Tin Mừng anh chị em 

đã nhận lãnh, và anh chị em đang 

đứng vững trong đó. 
2 
Nhờ Tin 

Mừng đó anh chị em được cứu, nếu 

anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi 

đã rao giảng cho anh chị em, bằng 

không, dù anh chị em tin cũng vô 

ích. 
3 
Trước hết tôi đã truyền lại cho anh 

chị em những gì chính tôi đã nhận 

lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết 
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scriptures, and that he was buried, 

and that he was raised on the third 

day in accordance with the 

scriptures, and that he appeared to 

Cephas, then to the twelve. Then he 

appeared to more than five hundred 

brothers and sisters at one time, 

most of whom are still alive, though 

some have died. Then he appeared 

to James, then to all the apostles. 

Last of all, as to one untimely born, 

he appeared also to me. For I am the 

least of the apostles, unfit to be 

called an apostle, because I 

persecuted the church of God. But 

by the grace of God I am what I am, 

and his grace toward me has not 

been in vain. On the contrary, I 

worked harder than any of them--

though it was not I, but the grace of 

God that is with me. Whether then it 

was I or they, so we proclaim and 

so you have come to believe. 

vì tội chúng ta theo lời Kinh 

Thánh, 
4 
Ngài đã được chôn, đến 

ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo 

lời Kinh Thánh, 
5 
và Ngài đã hiện ra 

cho Sê-pha và cho nhóm mười hai 

sứ đồ. 
6 
Sau đó cùng một lúc Ngài 

đã hiện ra cho hơn năm trăm anh 

chị em xem thấy, nhiều người trong 

số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có 

vài người đã ngủ. 
7 
Sau đó Ngài đã 

hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho tất cả 

các sứ đồ. 
8 
Cuối cùng Ngài cũng đã 

hiện ra cho tôi, như cho một người 

sinh sau đẻ muộn. 
9 
Vì tôi là người 

hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một 

người không đáng được gọi là sứ 

đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của 

Ðức Chúa Trời. 
10 

Nhưng nhờ ân 

sủng của Ðức Chúa Trời mà ngày 

nay tôi được như thế này, và ân 

sủng của Ngài ban cho tôi thật đã 

không uổng phí, vì tôi đã làm việc 

vất vả hơn tất cả các vị ấy, nhưng 

nào phải tôi, đúng ra là ân sủng của 

Ðức Chúa Trời đã hành động qua 

tôi. 
11 

Nhưng bất kể các vị ấy hay 

tôi, chúng tôi đều rao giảng những 

điều ấy, và anh chị em cũng đã tin 

như vậy. 

The Word of the Lord.      

Thanks be to God. 

Hymn WLP 758      “You have come down to the lakeshore” 

Gospel:  Luke 5:1-11 

Before the Gospel:  Glory to you, Lord Christ 

After the Gospel:    Praise to you, Lord Christ 

Once while Jesus was standing 

beside the lake of Gennesaret, and 

the crowd was pressing in on him to 

hear the word of God, he saw two 

boats there at the shore of the lake; 

the fishermen had gone out of them 

1 
Một ngày kia, khi Ðức Chúa Jesus 

đang đứng bên bờ Hồ Ghê-nê-sa-

rết, đoàn dân đông chen lấn nhau 

quanh Ngài để nghe lời Ðức Chúa 

Trời. 
2 
Ngài thấy hai chiếc thuyền 

đang đậu bên bờ hồ; các ngư phủ đã 
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and were washing their nets. He got 

into one of the boats, the one 

belonging to Simon, and asked him 

to put out a little way from the 

shore. Then he sat down and taught 

the crowds from the boat. When he 

had finished speaking, he said to 

Simon, "Put out into the deep water 

and let down your nets for a catch." 

Simon answered, "Master, we have 

worked all night long but have 

caught nothing. Yet if you say so, I 

will let down the nets." When they 

had done this, they caught so many 

fish that their nets were beginning 

to break. So they signaled their 

partners in the other boat to come 

and help them. And they came and 

filled both boats, so that they began 

to sink. But when Simon Peter saw 

it, he fell down at Jesus' knees, 

saying, "Go away from me, Lord, 

for I am a sinful man!" For he and 

all who were with him were amazed 

at the catch of fish that they had 

taken; and so also were James and 

John, sons of Zebedee, who were 

partners with Simon. Then Jesus 

said to Simon, "Do not be afraid; 

from now on you will be catching 

people." When they had brought 

their boats to shore, they left 

everything and followed him. 

rời khỏi thuyền và đang giặt 

lưới. 
3 
Ngài bước vào một trong hai 

thuyền ấy, đó là chiếc thuyền của 

Si-môn, rồi Ngài xin ông cho 

thuyền dang xa bờ một chút. Ngài 

ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ 

trên thuyền. 
4 
Khi giảng dạy xong, Ngài nói với 

Si-môn, “Hãy chèo thuyền ra chỗ 

nước sâu và thả lưới xuống đánh 

cá.” 
5 
Si-môn đáp, “Thưa Thầy, chúng 

con đã đánh cá vất vả suốt đêm và 

không bắt được con nào. Nhưng bây 

giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các 

lưới xuống.” 
6 
Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất 

nhiều cá đến nỗi các lưới gần 

đứt. 
7 
Vì thế họ phải ra dấu cho các 

bạn chài ở chiếc thuyền khác đến 

giúp họ. Những người ấy đến, phụ 

kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai 

thuyền, đến nỗi cả hai đều gần 

chìm. 
8 
Khi Si-môn Phi-rơ thấy vậy, ông 

quỳ xuống nơi chân Ðức Chúa Jesus 

và nói, “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, 

vì con là một kẻ tội lỗi.” 
9 
Số là ông 

và các bạn chài của ông đều quá 

kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt 

được. 
10 

Cả Gia-cơ và Giăng hai con 

của Xê-bê-đê, tức các đồng bạn của 

Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. 

Ðức Chúa Jesus nói với Si-

môn, “Ðừng sợ. Từ nay trở đi ngươi 

sẽ thành tay đánh lưới người.” 
11 

Sau khi kéo thuyền lên bờ, họ bỏ 

tất cả mà theo Ngài. 

Sermon                                    The Reverend Ms. Fanny Belanger 
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The Nicene Creed Bài Tín Điều Ni-Xê 

We believe in one God, the Father, 

the Almighty, maker of heaven 

and earth, of all that is, seen and 

unseen. 

We believe in one Lord, Jesus 

Christ, the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, begotten, 

not made, of one Being with the 

Father.    Through him all things 

were made. For us and for our 

salvation he came down from 

heaven:  by the power of the Holy 

Spirit he became incarnate from 

the Virgin Mary, and was made 

man.  For our sake he was 

crucified under Pontius Pilate; he 

suffered death and was buried.  On 

the third day he rose again in 

accordance with the Scriptures; he 

ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father.  He 

will come again in glory to judge 

the living and the dead, and his 

kingdom will have no end. 

We believe in the Holy Spirit, the 

Lord, the giver of life, who 

proceeds from the Father and the 

Son. With the Father and the Son 

he is worshiped and glorified. He 

has spoken through the Prophets. 

We believe in one holy catholic and 

apostolic Church. 

We acknowledge one baptism for 

the forgiveness of sins.  

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời duy 

nhất, là Cha, là Đấng Toàn Năng , 

là Đấng Tạo Dựng trời và đất ,  và 

tất cả mọi loại hữu hình   cũng 

như vô hình. 

Chúng tôi tin Chúa Cứu Thế Giê 

Xu Con duy nhất của Đức Chúa 

Trời.  Ngài có từ trước muôn đời 

và đến từ Đức Chúa Cha . Ngài là 

Thiên Chúa từ Thiên Chúa, Ánh 

Sáng từ Ánh Sáng, là Thượng Đế 

chân thật từ Thượng Đế chân thật, 

Ngài tự có chứ không phải được 

tạo thành, Ngài là một thể cùng 

Đức Chúa Cha . Mọi vật được 

dựng nên qua Ngài . Vì chúng ta,  

và để cứu rổi chúng ta  Ngài từ 

trời giáng thế : bởi quyền phép 

Chúa Thánh Linh Ngài nhập thế 

qua trinh nữ Ma-Ri và trở nên 

một người. Cứu chúng ta, Ngài 

chịu đóng đinh trên thập tự giá 

bởi tay Bôn Xơ Phi Lát, chịu chết 

và chôn. Đến ngày thứ ba Ngài 

sống lại, theo lời Kinh Thánh; 

Ngài lên trời , ngự bên hữu Đức 

Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại trong 

vinh quang để phán xét kẻ sống 

và kẻ chết, và nước Ngài còn đến 

đời đời. 

Chúng tôi tin Chúa Thánh Linh,  

Đấng ban sự sống. Ngài đến từ 

Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 

Cùng với Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con, Ngài được phụng thờ 

và tôn vinh, Ngài đã phán qua các 

tiên tri . 

Chúng tôi tin một Hội Thánh Hoàn 

Vũ, duy nhất và tông truyền. 

Chúng tôi công nhận một phép Báp 

Têm tha tội . 
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We look for the resurrection of the 

dead, and the life of the world to 

come. Amen. 

Chúng tôi chờ đợi sự sống lại của 

kẻ chết, và sự sống trong thế giới 

sắp đến.  Amen 

Prayers of the People  

FORM VI  

 

The Leader and People pray responsively 

In peace, we pray to you, Lord God. 

Silence 

For all people in their daily life and 

work; 

For our families, friends, and 

neighbors, and for those who 

are alone. 

For this community, the nation, and 

the world; 

 

For all who work for justice, 

freedom, and peace. 

For the just and proper use of your 

creation; 

For the victims of hunger, fear, 

injustice, and oppression. 

For all who are in danger, sorrow, 

or any kind of trouble; 

For those who minister to the sick, 

the friendless, and the needy. 

For the peace and unity of the 

Church of God; 

For all who proclaim the Gospel, 

and all who seek the Truth. 

For Michael, our Presiding Bishop; 

for Susan, Jennifer, and Porter, our 

Bishops; for Fanny, our celebrant 

this morning; and for all bishops 

and other ministers; 

For all who serve God in his 

Church. 

Lạy Đức Chúa Trời, trong an tịnh 

chúng con cầu nguyện cùng Chúa. 

Yên lặng 

Cho tất cả mọi người trong đời sống 

và công việc của họ; 

Cho gia đình, bạn hữu và láng 

giềng của chúng con, và cho những 

người đơn chiếc. 

Cho cộng đồng và quốc gia nầy, và 

cho cả thế giới; 

 

Cho tất cả những ai hoạt động cho 

công lý, tự do, và hòa bình. 

Cho cách xử dụng phải lẽ và chính 

đáng mọi vật Chúa tạo nên; 

Cho những nạn nhân của nghèo 

đói, sợ hãi, bất công, và áp bức. 

Cho tất cả những ai gặp nguy hiểm, 

đau buồn, hay bất cứ khó khăn nào; 

Cho những ai săn sóc người đau 

ốm, cô đơn, hay nghèo túng. 

Cho sự hòa thuận và hợp nhất của 

Hội Thánh Chúa. 

Cho những người rao giảng Phúc 

Âm, và cho ai tìm kiếm  Chân Lý. 

Cho Michael, Tổng Giám Mục của 

chúng con ;Susan, Jennifer và 

Porter, Giám Mục của chúng con ; 

cho Fanny, mục sư cử hành thánh lễ 

hôm nay ;và cho tất cả các giám 

mục và mục sư khác. 

Cho tất cả những ai đang hầu việc 

Chúa trong Hội Thánh Ngài. 
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For the special needs and concerns 

of this congregation. 

Silence 

The People may add their own petitions 

Hear us, Lord; 

For your mercy is great. 

We thank you, Lord, for all the 

blessings of this life. 

Silence 

The People may add their own 

thanksgivings 

We will exalt you, O God our King; 

And praise your Name for ever and 

ever. 

We pray for all who have died, that 

they may have a place in your 

eternal kingdom. 

Silence 

The People may add their own petitions 

Lord, let your loving-kindness be 

upon them; 

Who put their trust in you. 

We pray to you also for the 

forgiveness of our sins. 

Silence may be kept. 

 Leader and People 

Have mercy upon us, most merciful 

Father;   in your compassion forgive 

us our sins, known and 

unknown, things done and left 

undone; and so uphold us by your 

Spirit  that we may live and serve 

you in newness of life,  to the honor 

and glory of your Name;  through 

Jesus Christ our Lord. Amen. 

Cho những nhu cầu và vấn đề đặc 

biệt của hội thánh nầy. 

Yên lặng. Hội chúng có thể thêm lời cầu 

nguyện của mình. 

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con; 

Vì lòng thương xót của Ngài rất 

lớn. 

Chúng con tạ ơn Chúa về mọi ơn 

phước Chúa ban trong đời sống 

nầy. 

Yên lặng 

Hội chúng có thể thêm lời tạ ơn 

Lạy Chúa là Vua chúng con, chúng 

con suy tôn Ngài; 

Và ca tụng Ngài mãi mãi không 

thôi. 

Chúng con cầu xin cho những 

người đã khuất, nguyện họ hưởng 

được nước Chúa đời đời. 

Yên lặng 

Hội chúng có thể thêm lời cầu xin. 

Lạy Chúa, nguyện lòng yêu thương 

nhân từ Chúa ở trên họ; 

là những kẻ hết lòng tin cậy Ngài. 

Chúng ta hãy xưng tội đã phạm 

cùng Chúa và người lân cận. 

Yên lặng 

Lạy Cha rất khoan nhân, xin thương 

xót chúng con. chúng con; nhờ lòng 

nhân từ Chúa, xin tha thứ các tội lỗi 

chúng con, những tội lỗi chúng con 

ý thức hoặc không ý thức, những 

việc đã làm hay không làm trọn; 

nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp 

đỡ để chúng con có thể sống một 

đời sống mới, phụng sự Chúa và 

làm sáng danh Ngài; nhân danh 

Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa 

chúng con.  Amen. 
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Celebrant  

Almighty God have mercy on you, 

forgive you all your sins 

through our Lord Jesus Christ, 

strengthen you in all 

goodness, and by the power of the 

Holy Spirit keep you in 

eternal life. Amen. 

Giám Mục hoặc Trưởng Tế đứng lên công bố 
Nguyện Thiên Chúa toàn năng 

thương xót, tha hết  tội lỗi cho anh 

chị em nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su.   

Xin Ngài thêm sức cho anh chị em 

trong mọi việc lành, và bởi quyền 

năng Thánh Linh gìn giữ anh chị 

em trong sự sống đời đời. Amen. 

Scout Sunday:  Honoring our Boy Scouts—Kiet, Minh and Long 

A SCOUT'S PRAYER 

Lord, we thank you for this day. 

Help us to do our best every day, And forgive us when we slip. 

Teach us to be kind to other people and to help them at all times 

Bless our parents and teachers and leaders and all the members of Scouting 

Bless us, Lord in your love for us Help us to be a better Scouts 

and let us do our best for you 

Amen 

The Peace / Chúc Bình An                             BCP 360 (41) 

THE HOLY COMMUNION 

Offertory                                “Flute Song”                           J. Ackenhusen 

Hymn 59, verse 5  

Honor, glory, might, and blessing to the Father and the Son, 

with the everlasting Spirit while unending ages run. 

The Great Thanksgiving 

Eucharistic Prayer B 

The people remain standing. The Celebrant, 

whether bishop or priest, faces them and 

sings or says 

Celebrant: The Lord be with you. 
People: And also with you. 
Celebrant: Lift up your hearts. 
People: We lift them to the  

                  Lord. 
Celebrant: Let us give thanks to  

                  the Lord our God. 

People: It is right to give him 

                  thanks and praise  

Then, facing the Holy Table, the Celebrant 

proceeds 

 

 

Lễ Tiệc Thánh    

Hội chúng đứng.  Chủ Lễ,  giám mục hoặc 

trưởng tế,  đối diện với Hội Chúng, ngâm 

hoặc nói 

Chủ Lễ :      Chúa ở cùng anh chị em. 

Hội Chúng:  Và ở cùng Mục Sư.  

Chủ Lễ:        Hãy nâng tâm hồn lên. 

Hội Chúng:   Chúng con lòng về 

                   Chúa. 

Chủ Lễ:    Hãy cảm tạ Chúa là 

                   Thiên Chúa chúng ta. 

Hội Chúng:   Thật là chính đáng để  

                   ảm tạ và ngợi khen 

                   Ngài. 

Hướng về bàn thờ, Chủ Lễ tiếp  tục 
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It is right, and a good and joyful 

thing, always and everywhere to 

give thanks to you, Father 

Almighty, Creator of heaven and 

earth. 

Here a Proper Preface is sung or said on 

all Sundays, and on other occasions as 

appointed. 

Proper Preface for Epiphany 

Because in the mystery of the Word 

made flesh, you have caused a new 

light to shine in our hearts, to give 

the knowledge of your glory in the 

face of your son Jesus Christ our 

Lord. 

Therefore we praise you, joining 

our voices with Angels and 

Archangels and with all the 

company of heaven, who for ever 

sing this hymn to proclaim the 

glory of your Name: 

Celebrant and People (S-124) 

Holy, Holy, Holy Lord, God of 

power and might, heaven and earth 

are full of your glory. 

Hosanna in the highest. 

Blessed is he who comes in the 

name of the Lord. 

Hosanna in the highest. 

The people stand or kneel. 

Then the Celebrant continues 

We give thanks to you, O God, for 

the goodness and love which you 

have made known to us in creation; 

in the calling of Israel to be your 

people; in your Word spoken 

through the prophets; and above all 

in the Word made flesh, Jesus, your 

Son. For in these last days you sent 

him to be incarnate from the Virgin 

Mary, to be the Savior and 

Redeemer of the world. In him, you 

Thật là chính đáng, tốt đẹp, và vui 

thỏa trong mọi nơi mọi lúc để 

chúng con cảm tạ Chúa, lạy Chúa là 

Cha Toàn Năng, là Đấng tạo dựng 

trời đất, 

Vậy nên cùng với các Thiên Linh, 

Tổng Lãnh Thiên Linh và toàn thể 

chư thánh trên trời, là những kẻ mãi 

mãi chúc tụng Chúa, chúng con 

đồng thanh tung hô vinh danh Chúa 

rằng: 

Thánh, thánh, chí thánh!  Đức Chúa 

Trời đầy quyền uy năng lực, 

Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 

Chúc tụng đấng nhân danh Chúa 

mà đến. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 

Lạy Đức Chúa Trời, chúng con tạ 

ơn Chúa vì lòng nhân từ và tình yêu 

mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con 

trong công trình sáng tạo; trong sự 

kêu gọi Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân 

của Chúa; trong Lời Chúa qua các 

vị tiên tri; và trên hết qua Chúa 

Giêsu Con Ngài, là Ngôi Lời đã trở 

nên xác thịt.  Vì trong những ngày 

cuối cùng này Chúa đã sai Con 

Ngài nhập thể qua Trinh Nữ Ma-Ri, 

https://www.bcponline.org/HE/pphe2.html
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have delivered us from evil, and 

made us worthy to stand before 

you. In him, you have brought us 

out of error into truth, out of sin 

into righteousness, out of death into 

life. 

At the following words concerning the 

bread, the Celebrant is to hold it, or to lay a 

hand upon it; and at the words concerning 

the cup, to hold or place a hand upon the 

cup and any other vessel containing wine to 

be consecrated. 

On the night before he died for us, 

our Lord Jesus Christ took bread; 

and when he had given thanks to 

you, he broke it, and gave it to his 

disciples, and said, "Take, eat: This 

is my Body, which is given for you. 

Do this for the remembrance of 

me." 

After supper he took the cup of 

wine; and when he had given 

thanks, he gave it to them, and said, 

"Drink this, all of you: This is my 

Blood of the new Covenant, which 

is shed for you and for many for the 

forgiveness of sins. Whenever you 

drink it, do this for the 

remembrance of me." 

Therefore, according to his 

command, O Father, 

Celebrant and People 

We remember his death, 

We proclaim his resurrection, 

We await his coming in glory; 

The Celebrant continues 

And we offer our sacrifice of praise 

and thanksgiving to you, O Lord of 

all; presenting to you, from your 

creation, this bread and this wine. 

We pray you, gracious God, to send 

để làm Đấng Cứu Chuộc cho cả thế 

gian.  Trong Người, Chúa đã giải 

thoát chúng con khỏi điều ác, và 

khiến chúng con được dạn dĩ đến 

trước mặt Ngài.  Trong Người, Ngài 

đã mang chúng con từ lầm lạc đến 

chân lý, từ tội lỗi đến công chính, từ 

sự chết đến sự sống. 

Trong đêm trước khi Người chịu 

chết vì chúng con,  Chúa Cứu Thế 

Giê-su cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra 

trao cho các môn đồ và phán rằng: 

"Các con hãy nhận lấy và ăn:  Nầy 

là Thân Thể ta, vì các con mà hy 

sinh.  Hãy làm điều nầy để tưởng 

nhớ ta." 

Sau bữa ăn tối Người cầm lấy chén 

rượu;  tạ ơn xong, Người trao cho 

các môn đồ và phán rằng: "Các con 

hãy cùng uống:  Nầy là Huyết của 

ta trong Giao Ước Mới, bị đổ ra để 

các con và nhiều người được tha 

tội.  Hễ khi nào các con uống, hãy 

làm điều nầy để tưởng nhớ ta." 

Vì vậy, lạy Cha,  theo mệnh lệnh 

Người truyền, 

Chúng con tưởng nhớ sự chết của 

Người, 

Chúng con tuyên xưng sự sống lại 

của Người, 

Chúng con chờ đợi Người trở lại 

trong vinh quang; 

Lạy Chúa của muôn vật, chúng con 

kính dâng Ngài lời ngợi khen và tạ 

ơn làm của lễ;  hiến lên Chúa bánh 

và rượu nầy, là những vật đến từ 

công cuộc sáng tạo của Ngài. 
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your Holy Spirit upon these gifts 

that they may be the Sacrament of 

the Body of Christ and his Blood of 

the new Covenant. Unite us to your 

Son in his sacrifice, that we may be 

acceptable through him, being 

sanctified by the Holy Spirit. In the 

fullness of time, put all things in 

subjection under your Christ, and 

bring us to that heavenly country 

where, with Patrick and all your 

saints, we may enter the everlasting 

heritage of your sons and daughters; 

through Jesus Christ our Lord, the 

firstborn of all creation, the head of 

the Church, and the author of our 

salvation. 

By him, and with him, and in him, 

in the unity of the Holy Spirit all 

honor and glory is yours, Almighty 

Father, now and for ever. AMEN. 

And now, as our Savior Christ has 

taught us, we are bold to say,  

Nguyện Thiên Chúa nhân từ sai 

Chúa Thánh Linh đến trên những 

hiến vật nầy, để làm thành Bí Tích 

của Thân và Huyết Chúa trong Giao 

Ước Mới.  Nguyện chúng con được 

hiệp một với Con Ngài trong sự hy 

sinh của Người, để qua Người 

chúng con được chấp nhận và được 

thánh hóa bởi Đức Chúa Thánh 

Linh.  Đến thời Chúa định, xin đặt 

mọi sự dưới quyền cai quản của 

Chúa Cứu Thế, và đem chúng con 

về thiên đàng, để chúng con được 

cùng với Patrick,  các thánh và con 

dân Chúa hưởng cơ nghiệp đời đời;  

chúng con cầu nguyện nhân Danh 

Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa 

chúng con, Đấng làm trái đầu mùa 

của công cuộc sáng tạo, là đầu của 

Hội Thánh, và là nguồn cội của sự 

cứu rỗi, 

Chính nhờ Người, với Người, và 

trong Người mà mọi chúc tụng và 

vinh quang đều qui về Chúa là Cha 

Toàn Năng, cùng với Đức Chúa 

Thánh Linh cho đến đời đời vô 

cùng.  AMEN. 

Vâng theo lời Chúa Cứu Thế là Cứu 

Chúa chúng con truyền dạy, chúng 

con dạn dĩ nguyện rằng, 

The Lord's Prayer  

Our Father, who art in heaven, 

hallowed be thy Name, thy kingdom 

come, thy will be done, 

on earth as it is in heaven. Give us 

this day our daily bread. And 

forgive us our trespasses, as we 

forgive those who trespass against 

us. And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil. For thine is 

the kingdom, and the power, and the 

glory, for ever and ever. Amen. 

Lạy Cha chúng cpm ỡ trên trời,  

Danh Cha được tôn thánh, nước 

Cha được đến, ý Cha được nên, ở 

đất như ở trời. Xin cho chúng con 

lương thực hàng ngày. Xin tha tội 

lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ 

có lỗi với chúng con. Xin chớ để 

chúng con bị cám dỗ, song cứu 

chúng con khỏi điều ác. Vì nước, 

quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha 

đời đời vô cùng. Amen. 
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The Breaking of the Bread   

Celebrant:  Alleluia. Christ our 

Passover is sacrificed for us;  

People:         Therefore let us keep the 

feast. Alleluia.  

Chủ Lễ: A-lê-lu-ya. Chúa Cứu Thế, 

Sinh Tế Vượt Qua, hy sinh cho 

chúng ta;  

Hội Chủng: Vì vậy chúng ta hãy giữ 

lễ. A-lê-lu-ya. 

Fraction Anthem (Hymn 304, verses 1 and 2) 

             I come with joy to meet my Lord, forgiven, loved, and free, 
             in awe and wonder to recall his life laid down for me. 

             I come with Christians far and near to find, as all are fed, 

             the new community of love in Christ's communion bread. 

Celebrant  

The Gifts of God for the People of 

God. Take them in remembrance 

that Christ died for you, and feed on 

him in your hearts by faith, with 

thanksgiving.   

Đối diện Hội Chúng, Chủ Lễ nói lời mời  

Quà tặng của Thiên Chúa cho Con 

Dân Chúa. Hãy nhận và tưởng nhớ 

Đức Kitô đã chết vì anh chị em, và 

nuôi mình bằng chính Ngài bởi đức 

tin và với lòng biết ơn.  

Communion Hymn 325     “Let us break bread together” 

Post Communion Thanksgiving                       BCP 365 (47) 

Lời Cầu Nguyện Sau Tiệc Thánh 

Eternal God, heavenly Father, 

you have graciously accepted us as 

living members of your Son our 

Savior Jesus Christ, and you have 

fed us with spiritual food 

in the Sacrament of his Body and 

Blood. 

Send us now into the world in 

peace, and grant us strength and 

courage to love and serve you 

with gladness and singleness of 

heart; through Christ our Lord. 

Amen. 

Lạy Thiên Chúa là Cha thiên 

thượng, là Đấng đã gia ơn chấp 

nhận chúng con làm chi thể của Con 

Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su của 

chúng con, và nuôi chúng con bằng 

thức ăn thiêng liêng trong Bí Tích 

của Thân và Huyết Người. 

Xin sai phái chúng con vào thế gian 

trong bình an, và nguyện chúng con 

được mạnh mẽ và can đảm, để vui 

lòng nhất tâm yêu mến phụng sự 

Chúa; nhân danh Chúa Cứu Thế là 

Chúa chúng con.  Amen. 

The Blessing    

Hymn 537                     "Christ for the world we sing!"                          
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Dismissal 

Celebrant: Go in peace to love and serve the Lord. 

People: Thanks be to God.  

Celebrant: Hãy ra đi trong sự bình an để yêu mến và phục vụ Chúa 

People:  Chúng con tạ ơn Chúa. 

Postlude                         “An Air for the Trumpet”                          Teleman 

______________ 

The flowers on the Altar today are to the glory of God 

and in thanksgiving for his many blessings 

______________ 

ANNOUNCEMENTS 

Emergency Pastoral Care:  The Reverend Ms. Fanny Belanger will 

continue to be our Supply Clergy during the month of February.  She will 

cover emergency calls as well as Sunday services; her email and cell phone 

number are fanny@belanger.fr / 571 431 9373. 

_____________ 

We enjoy worshipping with you in person! 

Update from the Diocese of Virginia:  As the variants of the Coronavirus 

continue to surge, all who gather for worship or other activities are 

expected to wear masks indoors, whether vaccinated or not.  Continue to 

monitor public health markers and guidance from civic authorities, 

including the CDC, the Virginia Health Department, and the Governor of 

Virginia. Although we prefer to see you in person, please stay at home and 

join us via live streaming if you are not feeling well. 

According to Fairfax County:  The rate of virus transmission in Fairfax 

County is reported to be high. Therefore, masking is required for all 

persons, whether vaccinated or unvaccinated, during worship, fellowship, 

and any other indoor group gathering.  We continue to live stream all 

services.   The web address for the live streaming is:  

                         https://youtube.com/ user/StPatsEpiscopal 

______________ 

We remember in our prayers 

Benny and Family; Mary Anne Bogie; John Burch; Judy DeGroot;  Dick 

Dombrowsky; Carolyn Gawarecki; Steve Gawarecki;  Sarah G and family; 

the Right Reverend Susan E. Goff; Frank Harbers; Bill Huddleston; Huynh 

thi Thanh-Xuân; Amanda Rice Johnston; Ellen Keys and Roy; Audrey 

King; Don Klika; Brian Leonard; Cassa Leonard; Sue Loft; Becky Martin; 

mailto:fanny@belanger.fr
https://youtube.com/user/StPatsEpiscopal
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Paul McDonald; Dan McGovern; Claudia Mills; Janice Mills; Gail 

Moreno; Danielle Morgan; Ann Nelson; Wanda Nolan; Francine Oliver; 

Dominique Phung; Dana and Sarah Priest; Catherine Tingley; Milton 

Thomas; the Lê Trần family; Lem H. Truong; the Ward family; Anne 

Whitten; Janette Woodward; Maureen; and our Sunrise friends, especially: 

Mildred Hoxie, John and Ellin Leggat, Nancy Miller, Doris Powers, 

Catherine Brewer. Eleanor, Millie, and Marcia. 

Birthday this week:  Rachel Dexter (Thursday) 

______________ 

Search Process 
Please keep the members of the Search Committee and all applicants in your 

prayers. 

Pastoral Search Prayer 

Our Heavenly Father:  Your love for us is unfailing.  You have blessed this 

church -- a caring community where all are welcome and each is 

valued.   Renew our faith during this time of transition. 

Be with our pastoral search committee.  Give them unity of purpose, and help 

them listen carefully to your voice.  Let us be mindful that you are calling the 

right person to shepherd your flock at St. Patrick's. All this we ask in the name 

of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 

Lời Cầu Nguyện Tuyễn Chọn Mục Sư 

Kính Cha Thiên Thượng: Tình yêu của Chúa đối với chúng con thật là vô 

cùng. Chúa đã ban nhiều ân điển cho Nhà Thờ chúng con --một cộng đồng mà 

mọi người đều đưọc hoan nghinh và mỗi người đều được tôn trọng. Xin ban 

cho chúng con một niềm tin vững mạnh trong thời gian chuyển tiếp nầy. Xin 

chiếu cố đến Ủy Ban tuyễn chọn Mục Sư. Xin ban cho họ sự đồng nhất về 

mục tiêu và giúp họ biết lắng nghe lời Chúa dạy .Xin cho chúng con ý thức 

được là Chúa đang gọi đúng người để dẫn dắt đàn chiên của Chúa tại St 

Patrick’s. Đây là tất cả những điều chúng con cầu xin nhân danh con Người, 

Chúa Cứu Thế của chúng con, Jesus Christ. Amen. 

______________ 

Today’s Sermon in English and Vietnamese 

Epiphany 5 (C) – 1 Corinthians 15: 1-11; Luke 5:1-11 

We’re now in Chapter 15 of the First Letter to the Corinthians, and it’s almost 

ironically (at least that’s the way we can read it) that Paul addresses the church 

to say that he needs to “remind” them of the “good news”. It’s ironic because 

as a church, you would think that we know what we are talking about, and that 

was especially the case in Corinth where Christians thought highly of 

themselves. They thought of themselves as very educated and highly spiritual. 
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And yet, after all that Paul has already told them in this Letter, he feels the 

need to remind them of the basis of their faith. 

So what is he talking about? 

Paul says that he needs to remind them of the “good news” that is also 

translated as “Gospel”, but in this case it’s not about the book, or the books, 

and I think it is important to have that in mind. If you’ve noticed, Paul in his 

letters does not spend time “telling the story of Jesus” in the sense that he does 

not spend much time reminding people of Jesus’ encounters with the disciples, 

his teachings, his miracles…The “good news” that Paul presents are 

formulated in v 3 and v4 in these terms: “(…) Christ died for our sins in 

accordance with the Scriptures” and “(…) He was buried and was raised on 

the third day in accordance with the Scriptures”. We don’t know here if those 

words are Paul’s own making or if they were part of a first form of a Creed 

people would say together while gathering for worship (probably the latest). If 

you remember from a few weeks ago, Paul, in other words, had already, if 

more briefly, reminded the Corinthians of the heart of the Christian faith: It is 

to proclaim that “Jesus is Lord” which is proclaiming Jesus’s divinity. Here 

we have a little more details: Jesus showed his divinity by dying for us and 

rising from the dead, as it was announced in the Scriptures. Indeed, Paul does 

not spend a lot of time telling the stories of Jesus, because for him all comes 

down to this story, the story of Jesus’s death for our sins and the Resurrection. 

And then, Paul reminds the Corinthians that who we are called to be as 

Christians is to be witnesses of the Resurrection. 

So again, a few remarks about that: 

1 – Where is our faith in the Resurrection? 

Paul reminds the Corinthians of the centrality of the Resurrection in our faith. 

We don’t have that many details but it looks very likely that the Corinthians 

had adopted the Greek understanding of the division between body and soul. 

They believed in an after life yes, but they probably struggled with believing 

in Jesus’s bodily Resurrection. As a result, they didn’t think that life as they 

knew it really mattered: the body, destined to corruption, didn’t matter and as 

a result a lot of what was going on in the world didn’t matter to them (whether 

good or bad). They were focused on being “spiritual”, which meant for them 

as ethereal as possible. 

To me, this passage is thought-provoking because it addresses an issue that we 

certainly deal with today when it comes to religion and spirituality. 

– On one hand, we have Christians who, like the Corinthians, are so focused 

on the after life that they don’t really care about this life in our world: 
environmental care and social justice aren’t priorities because our time on 

earth is temporary compared to an eternity with God 

– On the other hand, we have Christians who almost never mention the after 

life, as a result Jesus is to them an example on how to behave on earth but they 
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often really struggle with having ultimate hope when confronted to all the 

tragedy going on in this world. 

By reminding the Corinthians (and us!) of the centrality of our faith in 

Resurrection, Paul addresses those two issues: Our life on earth matters 

because, as Christ raised from the dead, we will also raise from the dead – and 

our life on earth matters as the “mold” (if you will) of the shape we will have 

in eternity (Paul will develop this idea later and we will come back to that next 

week). Yet for Paul as well our life on earth isn’t everything and there are 

problems (sins) we just cannot deal with or overcome, it all depends on God’s 

grace. This is the meaning of the belief in resurrection. 

2 – How does this belief come to us? 

Again, there are two tendencies that still exist today: 

– As for Resurrection, on one hand people look for scientific / concrete proofs 

which they hardly find, so they conclude Resurrection is impossible to prove 

and as a result they just downplay the importance of this belief. Sometimes, 

they don’t really believe in Resurrection anymore and Christianity becomes 

more of a cultural thing – From Paul’s letter, we understand that it was what 

happened to the Corinthians, they saw Christianity as a type of wisdom. 

– On the other hand, we have people who claim that we just need to believe in 

Resurrection, but at some point it’s hard for them to give any explanation and 

they are unlikely to convince anyone – especially in a scientific age like today 

when plenty of people don’t want to believe “blindly”. 

To this, Paul, again, gives us the middle way: Yes, it’s impossible to prove 

Resurrection but we have testimonies, and we have many testimonies. Those 

testimonies of two sorts: 

– The Scriptures: Paul says that Jesus fulfilled the prophecies. 

– And the people: People have seen Jesus and mainly, they had their lives 

transformed by the risen Christ. 

And so it is for us. We don’t have scientific proofs of the Resurrection but we 

have the Scriptures – if it’s sometimes hard to make sense of some passages 

taken individually, still the Scriptures for us Christians make sense as a whole 

in announcing Christ. 

In the Scriptures, we have the testimony of past witnesses, but we also have 

the testimony of more recent witnesses and even living witnesses, as Paul 

notices. For us, those witnesses may not have seen Jesus in a vision but those 

witnesses had their lives transformed by Jesus. 

As a Christian community, we share (or should share) our stories about our 

encounters with Christ (which may not be as straightforward as “I was lost and 
now I am found”) and we share how Christ changes our lives – which would 

be the best proof of all that He lives. Being a witness and listening to 

testimonies is a huge part of our spiritual lives! 

3 – This leads us to the last point: Encounters with Christ are always 

transformative. The belief in resurrection is what makes the difference 
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between a “cultural” Christianity, a “secular” religion and a real spiritual life. 

For Paul, no doubt that the Corinthians didn’t live the true spiritual life, their 

religion was cultural, a mix of wisdom and philosophy with stories about Jesus 

added on top, and we have to acknowledge that this is also the way it can feel 

in our churches on occasions. 

But we see in our readings today that when we meet Christ in truth, two things 

happen: 

– We are deeply humbled / we realize who we are as a person and we don’t see 

ourselves as very wise or very holy, rather when we encounter Christ we 

realize our shortcomings, we see ourselves as incomplete, as Paul (he realized 

he was “untimely born”) and we see ourselves as sinners, as Peter in our 

Gospel today – I think it’s quite extraordinary that when realizing who Jesus 

is, Peter asks him to go away! But this should be the natural reaction we have 

when confronted to the holy (we see that today as well in Isaiah). 

– Yet what happens also when we meet Christ is that we are given his grace, 

and we start a journey of transformation. It does not mean that we have it all 

figured out, but we are on our way to the resurrected life. More simply put, if 

our faith does not transform us, it isn’t a faith that is about resurrection, about 

changing our lives now to receive what is to come. Our faith isn’t a real 

Christian one if it isn’t a faith in the resurrected Christ. The Corinthians 

claimed to be Christians but Paul called on them about many sins still 

practiced by members of the church: idolatry, sexual immorality, boasting and 

pride and so on. Yes, they called themselves “Christians” but they needed to 

work with the grace they had received so they wouldn’t have received it “in 

vain”. It is always the challenge for us too, not limit ourselves to a cultural or 

social religion but to practice a living faith, the faith in the Resurrected one. 

Bài giảng Chúa Nhật 

 Epiphany 5 (C) - 1 Cô-rinh-tô 15: 1-11; Lu-ca 5: 1-11 
Bây giờ chúng ta đang ở Chương 15 của Bức thư đầu tiên gửi cho tín đồ Cô-

rinh-tô, và thật trớ trêu (ít nhất đó là cách chúng ta có thể đọc được nó) khi 

Phao-lô nói với nhà thờ rằng ông cần “nhắc nhở” họ về “tin mừng. ”. Thật là 

mỉa mai vì với tư cách là một tín đồ, bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta biết những gì 

chúng ta đang nói đến, và đó là trường hợp đặc biệt ở Cô-rinh-tô nơi những 

người theo đạo Thiên Chúa rất coi trọng bản thân. Họ tự cho mình là người rất 

có học thức và có tinh thần cao. Tuy nhiên, sau tất cả những gì Phao-lô đã nói 

với họ trong Thư này, ông cảm thấy cần phải nhắc nhở họ về nền tảng đức tin 

của họ. 

Vậy ông đang nói về cái gì? 

Phao-lô nói rằng ông cần nhắc họ về “tin mừng” còn được dịch là “Phúc âm”, 

nhưng trong trường hợp này, đó không phải là về sách hay các cuốn sách khác 

và tôi nghĩ điều quan trọng là phải ghi nhớ điều đó. Nếu bạn để ý, trong các 

bức thư của ông, Phao-lô không dành thời gian “kể câu chuyện về Chúa Giê-

xu”, nghĩa là ông không dành nhiều thời gian để nhắc nhở mọi người về cuộc 
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gặp gỡ của Chúa Giê-su với các môn đồ, sự dạy dỗ, phép lạ của ngài… Điều “ 

tin mừng ”mà Phao-lô trình bày được xây dựng trong câu 3 và câu 4 theo 

những thuật ngữ sau:“ (…) Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta theo lời 

Kinh thánh ”và“ (…) Ngài đã được chôn cất và được sống lại vào ngày thứ ba 

theo Kinh sách ”. Ở đây, chúng ta không biết liệu những lời đó có phải do 

Phao-lô tự tạo ra hay không hay chúng thuộc dạng đầu tiên của tín ngưỡng mà 

mọi người sẽ nói cùng nhau khi tụ tập để thờ phượng (có thể là mới nhất). Nếu 

bạn còn nhớ cách đây vài tuần, hay nói cách khác là Phao-lô đã nhắc nhở 

người Cô-rinh-tô về trung tâm của đức tin Cơ đốc: Đó là tuyên bố rằng “Chúa 

Giê-xu là Chúa”, tức là công bố thần tính của Chúa Giê-su. Ở đây chúng ta có 

thêm một chút chi tiết: Chúa Giê-su đã thể hiện thần tính của mình bằng cách 

chết thay cho chúng ta và sống lại từ kẻ chết, như đã được công bố trong Kinh 

thánh. Thật vậy, Phao-lô không dành nhiều thời gian để kể những câu chuyện 

về Chúa Giê-xu, bởi vì đối với ông, tất cả đều hướng đến câu chuyện này, câu 

chuyện về cái chết của Chúa Giê-xu vì tội lỗi của chúng ta và sự Phục sinh. Và 

sau đó, Phao-lô nhắc nhở những người Cô-rinh-tô rằng chúng ta được kêu gọi 

trở thành tín đồ Đấng Christ là chứng nhân của Sự Phục Sinh. 

Vì vậy, một lần nữa, một vài nhận xét về điều đó: 

1 - Đức tin của chúng ta vào sự Phục sinh ở đâu? 

Phao-lô nhắc nhở tín đồ Cô-rinh-tô về trọng tâm của sự Phục sinh trong đức 

tin của chúng ta. Chúng ta không có nhiều chi tiết như vậy nhưng có vẻ như rất 

có thể người Cô-rinh-tô đã áp dụng cách hiểu của người Hy Lạp về sự phân 

chia giữa thể xác và linh hồn. Họ tin vào cuộc sống đời sau là có, nhưng có lẽ 

họ đã phải vật lộn với việc tin vào sự Phục sinh thân thể của Chúa Giê-su. Kết 

quả là, họ không nghĩ rằng cuộc sống như họ biết thực sự quan trọng: cơ thể, 

số phận hư hỏng, không quan trọng và kết quả là rất nhiều điều đang diễn ra 

trên thế giới này không quan trọng đối với họ ( dù tốt hay xấu). Họ tập trung 

vào việc trở nên "tinh thần", nghĩa là đối với họ thanh tao nhất có thể. 

Đối với tôi, đoạn văn này gây nhiều suy nghĩ vì nó đề cập đến một vấn đề mà 

ngày nay chúng ta chắc chắn phải giải quyết khi nói đến tôn giáo và tâm linh. 

- Mặt khác, chúng ta có những Cơ đốc nhân, giống như những người Cô-rinh-

tô, tập trung vào cuộc sống đời sau đến nỗi họ không thực sự quan tâm đến 

cuộc sống này trong thế giới của chúng ta: chăm sóc môi trường và công bằng 

xã hội không phải là ưu tiên vì thời gian của chúng ta trên trái đất là tạm thời 

so với vĩnh cửu với Chúa 

- Mặt khác, chúng ta có những Cơ đốc nhân hầu như không bao giờ đề cập đến 

đời sau, vì thế Chúa Giê-xu đối với họ là một tấm gương về cách cư xử trên 

đất nhưng họ thường thực sự đấu tranh để có được hy vọng cuối cùng khi đối 
mặt với tất cả những thảm kịch đang xảy ra trên thế giới này. 

Bằng cách nhắc nhở những người Cô-rinh-tô (và cả chúng ta!) về trọng tâm 

của đức tin vào Sự Phục Sinh, Phao-lô giải quyết hai vấn đề đó: Cuộc sống của 

chúng ta trên đất rất quan trọng bởi vì, giống như Đấng Christ đã sống lại từ 

cái chết, chúng ta cũng sẽ sống lại từ cái chết - và sự sống của chúng ta tiếp 
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tục. Trái đất quan trọng như "khuôn" (nếu bạn muốn) hình dạng mà chúng ta 

sẽ có trong đời đời (Paul sẽ phát triển ý tưởng này sau và chúng ta sẽ quay lại 

với điều đó vào tuần sau). Tuy nhiên, đối với Phao-lô cũng như cuộc sống của 

chúng ta trên đất không phải là tất cả và có những vấn đề (tội lỗi) chúng ta 

không thể giải quyết hoặc vượt qua, tất cả đều phụ thuộc vào ân điển của Đức 

Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của niềm tin vào sự phục sinh. 

2 - Niềm tin này đến với chúng ta như thế nào? 

Một lần nữa, có hai khuynh hướng vẫn tồn tại cho đến ngày nay: 

- Về sự Phục sinh, một mặt người ta tìm kiếm những bằng chứng khoa học / cụ 

thể mà họ khó tìm thấy, nên họ kết luận rằng Sự Phục sinh là không thể chứng 

minh được và kết quả là họ chỉ hạ thấp tầm quan trọng của niềm tin này. Đôi 

khi, họ không thực sự tin vào sự Phục sinh nữa và Cơ đốc giáo trở thành một 

thứ văn hóa hơn - Từ lá thư của Phao-lô, chúng ta hiểu rằng đó là điều đã xảy 

ra với người Cô-rinh-tô, họ coi Cơ đốc giáo như một loại trí tuệ. 

- Mặt khác, chúng ta có những người tuyên bố rằng chúng ta chỉ cần tin vào sự 

Phục sinh, nhưng đến một lúc nào đó, thật khó để họ đưa ra bất kỳ lời giải 

thích nào và họ cũng khó có thể thuyết phục được ai - nhất là trong thời đại 

khoa học như ngày nay khi mà rất nhiều người. không muốn tin một cách "mù 

quáng". 

Về điều này, một lần nữa, Phao-lô đưa ra cho chúng ta con đường trung dung: 

Đúng vậy, không thể chứng minh được sự Phục sinh nhưng chúng ta có lời 

chứng và chúng ta có nhiều lời chứng. Những lời chứng của hai loại: 

- Kinh thánh: Phao-lô nói rằng Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm những lời tiên tri. 

- Và dân chúng: Người ta đã thấy Chúa Giêsu và chủ yếu, họ đã được Chúa 

Kitô Phục sinh biến đổi cuộc đời. 

Và vì vậy điều dành cho chúng ta. Chúng ta không có bằng chứng khoa học về 

sự Phục sinh nhưng chúng ta có Kinh thánh - đôi khi khó hiểu một số đoạn 

được lấy riêng lẻ, thì Kinh thánh vẫn có ý nghĩa đối với chúng ta, những người 

theo đạo Cơ đốc nói chung có ý nghĩa trong việc loan báo về Đấng Christ. 

Trong Kinh Thánh, chúng ta có lời khai của những nhân chứng trong quá khứ, 

nhưng chúng ta cũng có lời chứng của những nhân chứng gần đây hơn và thậm 

chí cả những nhân chứng sống, như Phao-lô lưu ý. Đối với chúng ta, những 

nhân chứng đó có thể đã không nhìn thấy Chúa Giê-xu trong một khải tượng 

nhưng những nhân chứng đó đã được Chúa Giê-su biến đổi cuộc đời của họ. 

Là một cộng đồng Cơ đốc giáo, chúng ta chia sẻ (hoặc nên chia sẻ) những câu 

chuyện của chúng ta về cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giê-su (có thể 

không đơn giản như "Tôi đã bị lạc và bây giờ tôi được tìm thấy") và chúng ta 

chia sẻ cách Chúa Giê-su thay đổi cuộc sống của chúng ta - điều này sẽ là 

bằng chứng tốt nhất về tất cả những gì Ngài đang sống. Làm nhân chứng và 

lắng nghe lời khai là một phần rất quan trọng trong đời sống tinh thần của 

chúng ta! 
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 Đối với chúng tôi, những nhân chứng đó có thể đã không nhìn thấy Chúa Giê-

xu trong một khải tượng nhưng những nhân chứng đó đã được Chúa Giê-su 

biến đổi cuộc đời của họ. 

3 - Điều này dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng: Những cuộc gặp gỡ với Đấng 

Christ luôn luôn biến đổi. Niềm tin vào sự phục sinh là điều tạo nên sự khác 

biệt giữa một Cơ đốc giáo “văn hóa”, một tôn giáo “thế tục” và một đời sống 

tâm linh thực sự. Đối với Phao-lô, không nghi ngờ gì rằng người Cô-rinh-tô 

không sống đời sống tâm linh thực sự, tôn giáo của họ là văn hóa, sự pha trộn 

giữa sự khôn ngoan và triết học với những câu chuyện về Chúa Giê-su được 

thêm vào, và chúng ta phải thừa nhận rằng đây cũng là cách mà họ có thể cảm 

nhận được. trong các nhà thờ của chúng ta vào các dịp. 

Nhưng chúng ta thấy trong các bài đọc hôm nay rằng khi chúng ta gặp Đấng 

Christ trong lẽ thật, có hai điều xảy ra: 

- Chúng ta vô cùng khiêm nhường / chúng ta nhận ra mình là ai và chúng ta 

không thấy mình là khôn ngoan hay thánh thiện, thay vào đó khi gặp Chúa, 

chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình, chúng ta thấy mình không hoàn 

thiện, như Phao-lô (ông nhận ra mình được “sinh ra không đúng lúc”) và 

chúng ta thấy mình là tội nhân, như Phi-e-rơ trong bài Tin Mừng hôm nay - 

Tôi nghĩ thật là phi thường khi nhận ra Chúa Giê-xu là ai, Phi-e-rơ yêu cầu 

Ngài bỏ đi! Nhưng đây phải là phản ứng tự nhiên mà chúng ta có khi đối diện 

với thánh (chúng ta thấy điều đó ngày nay cũng như trong Ê-sai). 

- Tuy nhiên, điều cũng xảy ra khi chúng ta gặp Chúa Kitô là chúng ta được ban 

cho ân điển của Người, và chúng ta bắt đầu hành trình biến đổi. Nó không có 

nghĩa là chúng ta đã tìm ra tất cả, nhưng chúng ta đang trên đường đến sự sống 

phục sinh. Nói một cách đơn giản hơn, nếu đức tin của chúng ta không biến 

đổi chúng ta, thì đó không phải là đức tin về sự phục sinh, về việc thay đổi 

cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ để đón nhận những gì sắp xảy đến. Đức 

tin của chúng ta không phải là một Cơ đốc nhân thực sự nếu đó không phải là 

đức tin vào Đấng Christ phục sinh. Những người Cô-rinh-tô tự nhận là Cơ đốc 

nhân nhưng Phao-lô kêu gọi họ về nhiều tội lỗi mà các thành viên trong hội 

thánh vẫn còn thực hiện: thờ hình tượng, vô luân, khoe khoang và kiêu căng, 

v.v. Đúng vậy, họ tự gọi mình là “Cơ đốc nhân” nhưng họ cần phải làm việc 

với ân điển mà họ đã nhận được để không nhận được nó một cách “vô ích”. 

Nó luôn luôn là thách thức đối với chúng ta, không giới hạn bản thân trong 

một tôn giáo văn hóa hay xã hội mà là thực hành một đức tin sống động, đức 

tin vào Đấng Phục sinh. 
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The Ministers of St. Patrick's Church are 

 

the People of this Parish 

 

We serve our Lord as part of the Diocese of Virginia 

led by our chief pastors 

The Right Reverend Susan Ellyn Goff, Bishop Suffragan 

and Ecclesiastical Authority 

The Right Reverend Jennifer Brooke-Davidson, Assistant Bishop 

The Right Reverend Porter Taylor, Assisting Bishop 

Ms. Mariko Hiller, Organist 

The Reverend Tinh Trang Huynh, Rector Emeritus 

____________________ 

 

Kindly remain silent before and during the service 

in respect for those praying. 

Before the service, speak to the Lord.  

During the service, let the Lord speak to you. 

After the service, speak with one another. 

____________________ 
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