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BÀI ĐỌC I:  Is 11: 1-10 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ 

đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên 

Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần 

chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ 

làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.  

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án 

theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét 

xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ 

kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người 

áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức 

công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.  

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, 

sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú 

ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của 

chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ 

khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ 

con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy 

không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh 

của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước 

tràn đầy đại dương.  

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các 

dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.  

Đó là lời Chúa. 

 

 

 



BÀI ĐỌC II:   Rm 15: 4-9 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn 

chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta 

được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban 

cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu 

Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta.  

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã 

tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi 

quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên 

Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt 

bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ 

tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: 

"Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh 

Chúa giữa các dân ngoại".   

Đó là lời Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



READING II:  Rm 15: 4-9 

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans. 

Brothers and sisters: 

Whatever was written previously was written for our 

instruction, that by endurance and by the encouragement of 

the Scriptures we might have hope. 

May the God of endurance and encouragement grant you to 

think in harmony with one another, in keeping with Christ 

Jesus, that with one accord you may with one voice 

glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. 

Welcome one another, then, as Christ welcomed you, for the 

glory of God. 

For I say that Christ became a minister of the circumcised 

to show God's truthfulness, to confirm the promises to the 

patriarchs, but so that the Gentiles might glorify God for his 

mercy. 

As it is written: Therefore, I will praise you among the Gentiles 

and sing praises to your name. 

Đó là lời Chúa. 


