
 

CÔNG BỐ LỜI CHÚA TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CÁC GIỜ 

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS 

Tuy bàn về “Công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng Vụ Các Giờ”, 
nhưng bài này chỉ giới hạn vào một tiểu tiết là xem xét hai thực hành 
vẫn còn tranh cãi đến nay: (1) Một là đọc Lời Chúa luôn mà không đọc 
câu trích dẫn Lời Chúa từ Sách/Thư nào; (2) Hai là trước khi công bố 
Lời Chúa thì đọc lời trích dẫn: “Lời Chúa trong….” Vậy đâu là thực hành 
đúng theo truyền thống và ý định của Hội Thánh? 

Nên đọc câu trích dẫn? 

Những người ủng hộ thực hành phải đọc câu trích dẫn nguồn Sách 
Thánh trước khi công bố Lời Chúa thường nại vào ba lý do sau: 

- Lý do thứ nhất, giống như trong Thánh lễ, Lời Chúa luôn luôn 
phải được công bố với lời trích dẫn nguồn Sách Thánh trước đó; 

- Lý do thứ hai, những người tham dự nên biết Lời Chúa đang 
công bố được trích dẫn từ đâu; 

- Lý do thứ ba, đại đa số các giáo xứ và dòng tu đang theo thực 
hành này. 

Ba lý do nêu trên, nếu không muốn nói là nhầm lẫn, thì cũng hoàn toàn 
không thuyết phục ở chỗ: 



- Lý do thứ nhất chỉ đúng đối với trường hợp công bố Lời [Chúa] 
trong Kinh Sách mà thôi. Thật vậy, Kinh Sách có 2 Bài đọc [dài] giống 
như các Bài đọc trong Thánh lễ, chúng được đưa vào Phụng Vụ Các 
Giờ hiện nay theo đúng truyền thống và ý định của Hội Thánh đối với 
Kinh Sách là “ít Thánh vịnh hơn, nhưng Bài đọc lại dài hơn”.[1] Còn đối 
với các Giờ Kinh khác như: Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và Kinh 
Tối, thì sau các ca vịnh chúng ta có một Bài đọc ngắn chứ không phải 
Bài đọc dài.[2] Giống như trong Thánh lễ, khi đọc Bài đọc thứ nhất của 
giờ Kinh Sách vốn được trích từ Kinh Thánh, chúng ta phải đọc một câu 
dẫn trước đó để cho biết nguồn/tựa của bản văn Sách Thánh. Dĩ nhiên, 
Hội Thánh tuân thủ truyền thống này và làm cho mọi tín hữu dễ dàng 
đọc câu trích dẫn nguồn Sách Thánh ấy bằng cách in ra cách rõ ràng 
như trong Sách Bài đọc [trong Thánh lễ] vậy, không để cho người công 
bố muốn đọc thế nào cũng được. Ví dụ:  Mỗi Sách/Thư trong Kinh Sách 
đều có một câu trích dẫn phù hợp chứ không phải đánh đồng hết là “Lời 
Chúa trong….”. Chẳng hạn, chúng ta thấy các câu sau: Trích sách các 
Vua quyển 1; Dẫn vào sách ngôn sứ Amốt; Trích thư thứ nhất của thánh 
Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê… Ngay cả Bài đọc 2 của Kinh Sách, 
dầu không có nguồn từ Kinh Thánh, nhưng vì là Bài đọc dài, nên chúng 
ta vẫn phải đọc câu trích dẫn như đã được in ra. Ví dụ: Trích bài giảng 
của thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien; Trích thư của thánh Phanxicô 
Xaviê linh mục gửi thánh Inhaxiô; Trích bài chú giải ngôn sứ Isaia của 
Đức Cha Êuxêbiô, giám mục Xêdarê; Trích bài giảng của thánh 
Anxenmô, giám mục… Tuy nhiên, đối với các Bài đọc ngắn, không bao 
giờ cần đọc câu trích nguồn/tựa đề Sách Thánh trước khi công bố Lời 
Chúa như chúng ta sẽ bàn tiếp dưới đây.       

- Lý do thứ hai là mong ước hay đòi buộc người tham dự biết Lời 
Chúa được trích dẫn từ đâu chỉ đúng trong trường hợp của Thánh lễ 
hoặc của giờ Kinh Sách (như vừa trình bày ở trên) vì đó là những Bài 
đọc dài. Còn đối với Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và Kinh Tối, 
công bố Lời Chúa được thực hiện như thế nào? (1) Một mặt, người 
nghe cũng là người đang đọc kinh, họ thực sự đang cầm cuốn Các Giờ 
Kinh Phụng Vụ trong tay, cho nên nếu muốn, họ chỉ cần lướt nhìn là biết 
đoạn Kinh Thánh đó từ đâu mà không cần người công bố Lời Chúa phải 
đọc lên. (2) Mặt khác, theo ý định của Hội Thánh, Bài đọc ngắn [với chỉ 
1-2 câu hoặc quá lắm là 3 câu] nhắm đến thái độ lắng nghe chăm chú 
hơn là truyền đạt thông tin, vì thế, theo một truyền thống từ rất lâu trong 
Hội Thánh, nó được công bố “theo dạng thuộc lòng” (người đọc vẫn 
nhìn vào bản văn), nghĩa là nhắm đến mục đích: để cho Lời Chúa thấm 
vào lòng người nghe đến độ thuộc lòng, để cho Lời ấy được nhắc đi 
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nhắc lại trong tâm trí người nghe như tiếng chuông âm vang cả ngày 
mà không cần quan tâm chúng được trích dẫn từ đâu.[3] 

- Về lý do thứ ba, trong lãnh vực phụng vụ ở Việt Nam, với nhiều 
nguyên nhân đến từ hoàn cảnh đất nước khiến chúng ta như bị “tách rời 
với thế giới” nhiều năm (từ sau 1975). Thực tế này dẫn đến tình trạng 
một số các văn kiện/tài liệu phụng vụ liền trước và sau Công đồng 
Vatican II chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt, đến độ, nhiều thực 
hành Hội Thánh giữ lại, chúng ta đã không biết mà bỏ đi, còn nhiều thực 
hành khác Hội Thánh đã bỏ đi, đã thay đổi, chúng ta lại không cập nhật 
mà giữ lại y như cũ. Kết quả là một số thực hành đã trở nên phổ biến 
nhưng lại là những thực hành không đúng/không cần thiết/chưa cập 
nhật, chẳng hạn như: cô dâu chú rể đọc Sách Thánh;[4] cộng đoàn 
cùng đọc Tin Mừng với phó tế/linh mục trong Thánh lễ;[5] nêu “một lô” ý 
lễ trong Kinh Nguyện Thánh Thể;[6] đem hoa và nến trong cuộc rước 
tiến lễ;[7] rung chuông đang khi chủ tế rước lễ;[8] v.v… Vậy không phải 
cứ có đa số nơi thực hành thì đảm bảo đó là một thực hành chuẩn mực 
mà là phải dựa trên công ý, tập tục, truyền thống, ý định và hướng dẫn 
của Hội Thánh.[9]   

Không cần thiết đọc câu trích dẫn? 

Lý do quan trọng hơn rất nhiều, và là lý do chính khiến chúng ta không 
cần phải đọc câu trích dẫn khi công bố Lời Chúa trong cử hành Phụng 
Vụ Các Giờ, theo như cha Edward Mcnamara, là vì thực hành như thế 
mới đúng là tập tục của Hội Thánh. 

Quả thực, vị giáo sư phụng vụ và thần học bí tích này (Đại học Regina 
Apostolorum) đã nhận được 2 câu hỏi về cùng một vấn đề như sau: 

- Câu hỏi 1: Trong Phụng Vụ Các Giờ, khi đọc Bài đọc vắn, có nơi bắt 
đầu với câu “Bài đọc Thánh Kinh” và khi kết thì đọc “Đó là Lời Chúa” […] 
Ở nhiều nơi khác, người đọc tiến đến giảng đài, đọc Lời Chúa, rồi trở về 
chỗ của mình mà không đọc gì thêm. Vậy cách nào mới đúng với hướng 
dẫn? Vì không có gì được đề cập một cách rõ ràng khiến đôi lúc tạo ra 
bối rối.[10] 

- Câu hỏi 2: Trong giờ Kinh Sáng (Kinh Ca Ngợi), sau ba bài Thánh vịnh 
(Thánh vịnh và điệp ca) là đến Bài đọc vắn. Liệu người ta có phải bắt 
đầu đọc với câu như trước các Bài đọc Thánh lễ: “Bài trích sách [tên 
cuốn sách Kinh Thánh]”, hoặc người ta đọc ngay bài mà không đọc: “Bài 
trích sách...” không? Thứ hai, khi kết thúc Bài đọc, liệu người ta phải đọc 
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“Đó là Lời Chúa” và sau đó đọc xướng đáp, hoặc người ta đọc ngay 
xướng đáp mà không đọc “Đó là Lời Chúa” không?[11] 

Trước 2 câu hỏi trên, cha Edward Mcnamara đã có cùng một câu trả lời 
dứt khoát rằng theo tập tục của Hội Thánh, các Bài đọc vắn trong 
Phụng Vụ Các Giờ được đọc hoặc hát, mà không có dẫn nhập hay kết 
thúc nào cả. Người đọc chỉ đơn giản công bố chính bản văn Lời 
Chúa/Bài đọc mà thôi. Do đó người đọc hoặc ca viên đi đến giảng đài 
(hoặc thậm chí từ nơi người ấy đang đứng trong nhà nguyện), và chỉ 
đơn giản là hát hay đọc Bài đọc vắn. Khi người ấy đọc xong, mọi người 
giữ một chút thinh lặng hay nghe một bài giảng, và sau đó đọc xướng 
đáp. Câu xướng đáp ngắn này tạo thành lời đáp cho Bài đọc ngắn nên 
người đọc cũng không nói gì thêm (Đó là Lời Chúa) khi kết thúc Bài 
đọc.[12] 

Việc đọc lời trích dẫn trước Bài đọc vắn có lẽ mới chỉ xuất hiện gần đây 
khi người ta tự suy ra từ thực hành công bố Lời Chúa trong Thánh lễ. 
Còn theo sau Quy luật của Tôn sư, Quy luật của Thánh Biển 
Đức,[13] thực hành đã trở thành tập tục - xét như là nguồn và sự diễn 
dịch tốt nhất của luật[14] - là thế này: (1) Người ta đã phân biệt ra 2 loại 
Bài đọc trong Giờ Kinh: Bài đọc dài và Bài đọc ngắn; (2) Kể cả Thần vụ 
Biển Đức lẫn Thần vụ Rôma đều dự trù cho mỗi Giờ kinh (không phải 
Giờ Kinh Đêm) một Bài đọc [ngắn] được giảm xuống chỉ còn vài câu, 
ngay sau các Thánh vịnh; (3) Bài đọc ngắn/Đoản huấn (lectio 
brevis/capitulum) này được đọc “theo dạng thuộc lòng” với ý thức rằng 
đó là Lời Chúa mà không cần quan tâm chúng được trích dẫn từ đâu. 
Từ thời xưa và chắc chắn là bây giờ cũng vậy, Bài đọc ngắn được công 
bố “theo dạng thuộc lòng” và nhắm mục đích là để cho những Lời ấy 
được nhắc đi nhắc lại trong tâm hồn người nghe như tiếng chuông âm 
vang cả ngày.[15] 

Tập tục này đã trở thành chuẩn mực cho thực hành đọc Kinh Thần Vụ 
thời kỳ tiền Công đồng như được minh định trong Quy chế Tổng quát 
Sách nguyện Rôma (1960) như sau:[16] 

- Đối với Bài đọc (lectio) của các Giờ Kinh Đêm “Matituna”,[17] Quy chế 
1960 dạy rằng: “Các Bài đọc từ Kinh thánh được đọc với cả tiêu đề của 
Sách Thánh mà chúng được trích ra, trừ khi có chú thích rõ ràng điều 
ngược lại. Tương tự như vậy, các Bài đọc trích từ một bài giảng hoặc 
một khảo luận hoặc một văn kiện của giáo hoàng cũng phải được đọc 
với tiêu đề và tên của tác giả; tên tác giả được đặt trước các Bài đọc 
trích từ bài giảng về Phúc Âm trong ngày.”[18] 
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- Đối với các Bài đọc vắn/Đoản huấn (lectio brevis/capitulum), Quy chế 
1960 [cũng như các sách hướng dẫn cử hành Kinh Thần Vụ 
khác][19] chỉ nói đơn giản rằng chúng được công bố trong tất cả giờ 
kinh khác ngoại trừ các Giờ Kinh Đêm “Matituna” mà không đề cập gì 
đến việc phải đọc câu trích dẫn như áp dụng cho các Bài đọc của Giờ 
Kinh Đêm “Matituna”.[20]    

Cách trình bày của Sách Nguyện Triđentinô (1962) là một minh họa cho 
thấy sự thống nhất và bảo toàn tập tục được chuẩn hóa trong Quy chế 
Tổng quát Sách nguyện Rôma (1960) liên quan đến việc công bố Lời 
Chúa trong Kinh Thần Vụ. Chẳng hạn, đối với Bài đọc [dài] của các Giờ 
Kinh Đêm, sau Bài đọc 1 là câu trích cho chúng ta đọc trước khi đi vào 
công bố bản văn. Ví dụ: Trích từ Sách Các Vua quyển thứ (De libro 
tértio Regum I); sau Bài đọc 4 cũng có ghi câu trích. Ví dụ: Trích từ 
Sách “Thành đô Thiên Chúa” của thánh Augustinô, Giám mục Hippo (Ex 
libro sancti Augustíni Epíscopi de Civitáte Dei)… Còn đối với Bài đọc 
ngắn (lectio brevis), Sách Nguyện Triđentinô tuyệt nhiên không ghi câu 
trích nào cả.[21] Nếu đã không in ra câu trích mà có ai đó “cố tình” 
muốn đọc dẫn nhập trước Bài đọc Lời Chúa, điều mà Hội Thánh không 
muốn, thì gần như đó là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì lúc bấy giờ, họ 
phải ghi nhớ và đọc lên bằng tiếng Latinh. 

Sau Công đồng Vatican II, mục đích của việc công bố Lời Chúa thật vắn 
gọn (= Bài đọc vắn) trong các giờ Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và 
Kinh Tối vẫn là để cho những Lời ấy được nhắc đi nhắc lại trong tâm 
hồn người nghe như tiếng chuông âm vang cả ngày.[22] Chủ trương 
này tiếp tục được nhắc lại trong Văn kiện Trình bày và Quy định Các 
Giờ Kinh Phụng Vụ (1971) như sau:[23] 

- Bài đọc vắn được chọn theo ngày trong tuần, theo mùa hay theo 
ngày lễ. Phải đọc và nghe bài này như đích thực là một bản công 
bố Lời Chúa. Bài đó nhấn mạnh đến vài ý tưởng của Kinh Thánh, 
và làm sáng tỏ một vài lời vắn tắt, mà nhiều khi nghe đọc trong 
những bài dài liên tục người ta không để ý mấy.[24]  

- Các Bài đọc vắn cũng có tầm quan trọng trong Các Giờ Kinh 
Phụng Vụ. Vì thế, đã chọn những bài này để trình bày một ý tưởng 
hay nhắn nhủ đôi lời một cách vắn tắt rõ ràng.[25] 

- Sau Bài đọc vắn cũng có những câu xướng đáp vắn, nhưng đơn 
sơ hơn, tựa như một lời tung hô, khiến lời Chúa ăn sâu hơn vào 
tâm trí người đọc hay người nghe.[26] 
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Củng cố cho một thực hành đúng 

Tập tục không đọc câu dẫn nhập hay kết thúc nào cả đối với các Bài 
đọc vắn chính là mấu chốt của vấn đề chúng ta đang bàn. Cách trình 
bày trong cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã cho thấy rõ ý định của Hội 
Thánh là muốn duy trì tập tục này: 

1/ Tất cả những chữ in đỏ như: Giáo đầu, Thánh thi, Ca vịnh (Tv 121 
(122) Thành thánh Giêrusalem/Tv 129 (130) - Tiếng kêu từ vực thẳm/Tc 
Pl 2,6-11 - Đức Kitô, tôi trung của Thiên Chúa), Xướng đáp, Thánh ca 
Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat), Lời cầu, Kinh 
Lạy Cha mọi người cùng đọc, Lời nguyện…và chắc chắn là cả Lời 
Chúa ……… 2Pr 1,19-21 đều chỉ là để nhìn, để biết như một thông tin 
hay là hướng dẫn cử hành phụng vụ cho chính xác, dễ dàng và tràn đầy 
ân sủng. Chúng có màu đỏ để “thu hút sự chú ý và phân biệt chúng với 
những bản văn như lời nguyện, dẫn giải và các Bài đọc” chứ không phải 
để đọc lên.[27] Vì thế, chúng ta không được đọc “Lời Chúa trong ….” 
ngoại trừ các chữ đen sau đó như: Trích sách các Vua quyển 1; Dẫn 
vào sách ngôn sứ Amốt; Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ 
gửi ông Timôthê…vốn chỉ có trong Kinh Sách mà thôi.  

 2/ Đúng vậy, chỉ trong giờ Kinh Sách, sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ mới 
ghi những lời trích nguồn cho cả Bài đọc 1 (như: Trích sách các Vua 
quyển 1; Dẫn vào sách ngôn sứ Amốt; Trích thư thứ nhất của thánh 
Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê…) và Bài đọc 2 (như: Trích bài giảng 
của thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien; Trích thư của thánh Phanxicô 
Xaviê linh mục gửi thánh Inhaxiô; Trích bài chú giải ngôn sứ Isaia của 
Đức Cha Êuxêbiô, giám mục Xêdarê; Trích bài giảng của thánh 
Anxenmô, giám mục…); Còn trong các giờ kinh khác, chúng ta không 
thấy ghi gì cả ngoại trừ chữ đỏ với phía bên trái là từ Lời Chúa, còn 
phía bên phải là chữ viết tắt nguồn của Bài đọc Sách Thánh. Ví dụ: Lời 
Chúa……Dc 8,7; Lời Chúa……1 Cr 7,32-34; Lời Chúa……Xh 23,20-21. 
Điều này hàm ý rằng trong thực hành, chúng ta nên đơn sơ và đơn giản 
hóa mọi vấn đề bằng cách sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ ghi [chữ màu 
đen] gì thì chúng ta đọc nấy, không nên tự ý thêm bớt hay thay đổi điều 
gì đúng như Hiến chế Phụng Vụ Thánh đã dạy: “Tuyệt đối không ai 
khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi 
một điều gì trong phụng vụ.”[28]     

3/ Cách trình bày trong cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ với phía bên trái là 
từ “Lời Chúa”, còn phía bên phải là chữ viết tắt nguồn của Bài đọc Kinh 
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Thánh cũng giống như cách trình bày trong Sách Lễ Rôma cho phần ca 
nhập lễ và ca hiệp lễ và Sách Bài đọc cho phần Tung hô Tin Mừng. 

- Nhìn vào bản văn phụng vụ trong Sách Lễ Rôma, chúng ta thấy phía 
bên trái trang sách là từ Ca nhập lễ/Ca hiệp lễ, còn phía bên phải là chữ 
viết tắt nguồn của bản văn Thánh Kinh. Ví dụ: Ca nhập lễ………. Is 9,6; 
Ca hiệp lễ……… 1Ga 4, 9. Trong trường hợp không thể hát ca nhập 
lễ/ca hiệp lễ, thì tất cả hoặc một vài người giáo dân hoặc một độc viên, 
đọc ca nhập lễ/ca hiệp lễ ghi trong Sách Lễ. Nếu không có ai đọc, thì 
chính vị tư tế đọc.[29] Khi đọc lên, chắc chắn chúng ta chỉ đọc bản văn 
ca nhập lễ/ca hiệp lễ, chứ không bao giờ xướng lên câu: “Ca nhập lễ 
trích trong sách tiên tri Isaia” rồi mới đọc bản văn: “Một Hài nhi đã sinh 
ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban cho chúng ta. Người nhận 
lãnh vương quyền trên vai, và Người sẽ được gọi là Cố Vấn kỳ diệu” (Is 
9,6); cũng không bao giờ xướng trước câu: “Ca hiệp lễ trích trong thư 
thứ nhất của thánh Gioan tông đồ” rồi mới vào đọc bản văn: “Thiên 
Chúa đã sai Con Một Người xuống thế gian, để nhờ Người chúng ta 
được sống.”(1Ga 4, 9)[30] 

- Nhìn vào Sách Bài đọc cũng vậy, phía bên trái trang sách là chữ “Tung 
hô Tin Mừng”, còn phía bên phải trang sách là ký hiệu tên nguồn của 
câu Tung hô Tin Mừng (ví dụ: Lc 7,16). Khi hát/đọc Tung hô Tin Mừng, 
chúng ta sẽ không xướng lên trước: “Tung hô Tin Mừng trích trong….” 
rồi mới tiến hành hát/đọc Alleluja + bản văn Sách Thánh: “Alleluja. 
Alleluja. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 
viếng thăm dân Người. Alleluja.” (Lc 7,16)[31] 

4/ Cách trình bày trong cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ của Việt Nam với 
phía bên trái trang sách là từ Lời Chúa, còn phía bên phải là chữ viết tắt 
nguồn của Bài đọc Kinh Thánh (ví dụ như: Dc 8,7; Cr 7,32-34; Xh 
23,20-21…) khiến chúng ta cứ thế theo thói quen mà đọc là “Lời Chúa 
trong….”. Thực ra, đối với các giờ Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và 
Kinh Tối, bản gốc Latinh sẽ ghi ở phía bên trái là từ Lectio brevis (= Bài 
đọc vắn) chứ không phải là từ Lời Chúa. Điều này hàm ý là không cần 
đọc trích dẫn gì cả vì đó là Bài đọc vắn. Ngoài chính bản văn Lời Chúa 
[được in bằng chữ đen] ở đây, cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng 
chẳng ghi thêm chữ nào như trong phần Bài đọc 1 / Bài đọc 2 của Kinh 
Sách để chúng ta dựa vào đó mà đọc trích dẫn nguồn. Ý định rõ ràng 
của Hội Thánh ở đây là nhằm tạo sự dễ dàng cho người công bố Lời 
Chúa. Nếu Hội Thánh muốn chúng ta đọc gì thì sẽ ghi ra/in ra cho 
chúng ta đọc, vì thế ngay cả câu “Đó là Lời Chúa” sau các Bài đọc trong 
Thánh lễ cũng phải được in ra. Đó là nguyên tắc hết sức cơ bản cho 
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buổi cử hành phụng vụ cộng đồng. Vô tình, chính chúng ta lại gây khó 
khăn và đặt gánh nặng trên vai người khác bằng việc bắt người công bố 
Lời Chúa phải thuộc lòng câu “Lời Chúa trong…”, tức phải thông thạo 
các ký hiệu viết tắt tên các sách Kinh Thánh/Thánh Thư. Liệu thực hành 
này có phù hợp với nhiều thành phần Dân Chúa không (chẳng hạn các 
cụ của Dòng Ba Đaminh hay các em dự tu mới vào nhà dòng…) và có 
đánh đố họ không khi Phụng Vụ Các Giờ đã trở thành kinh nguyện của 
toàn thể Giáo Hội.[32] Chính mắt tôi đã thấy một số người, và theo chia 
sẻ của nhiều người, họ đã phải dùng bút chì mà ghi cẩn thận vào 
cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ của họ câu đầy đủ “Lời Chúa trong….” để 
khỏi mất tự tin và đọc sai trật khi được phân công lên công bố Lời Chúa. 
Nhẽ ra họ chẳng bao giờ bị áp lực và phải lo lắng đến thế! 

Kết luận 

Với tất cả những gì vừa trình bày, chúng ta nên loại bỏ bất cứ thực 
hành nào (1) do tự mình nghĩ ra, (2) không thuộc về tập tục, truyền 
thống và ý định của Hội Thánh, (3) cũng như gây áp lực cho người cử 
hành. Bởi vậy, chúng ta chọn thực hành như sau: 

- Đối với các Bài đọc vắn của Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và Kinh 
Tối, người đọc chỉ công bố bản văn Lời Chúa mà không có dẫn nhập 
hay kết thúc nào cả.    

- Đối với các Bài đọc 1 và Bài đọc 2 của Kinh Sách, người đọc phải đọc 
lên câu trích dẫn nguồn của bản văn được công bố theo đúng những gì 
đã được in ra ngay trước bản văn. 
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