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BÀI ĐỌC I: Is 2: 1-5
Trích sách Tiên tri Isaia.
Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về
Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong
những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được
xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn
các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó.
Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: "Hãy đến,
chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà <Thiên
Chúa> của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta
đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý
định của Người"; vì luật pháp sẽ ban ra từ
Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem.
Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách
nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi
cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không
còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta
cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu
nữa. Hỡi nhà Giacóp, hãy đến, và chúng ta hãy
bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 13: 11-14
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc
chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi
chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin
đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy
từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới
ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng
như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa,
không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp
ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô,
và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác
thịt. Đó là lời Chúa.

READING II: Rm 13: 11-14
A reading from the Letter of Saint Paul to the
Romans.
Brothers and sisters:
You know the time; it is the hour now for you
to awake from sleep.
For our salvation is nearer now than when we
first believed; the night is advanced, the day
is at hand.
Let us then throw off the works of darkness
and put on the armor of light; let us conduct
ourselves properly as in the day, not in orgies
and drunkenness, not in promiscuity and lust,
not in rivalry and jealousy.
But put on the Lord Jesus Christ, and make
no provision for the desires of the flesh.
Đó là lời Chúa.

