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BÀI ĐỌC I: Am 8: 4-7
Trích sách Tiên tri Amos.
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và
muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước.
Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng
tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi
bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá
và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người
nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng
tôi sẽ bán lúa mục nát". Vì Giacóp kiêu căng, Chúa
đã thề rằng: "Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả
các việc chúng làm cho đến cùng".
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Tm 2: 1-8
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi
Timôthêu.
Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện,
kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất
cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên
vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là
điều tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu Độ chúng ta là
Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi
và đến nhận biết chân lý.
Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian
giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô,
cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu
chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời
của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên
làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ
không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức
tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn
ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay
thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.
Đó là lời Chúa

READING II: 1 Tm 2: 1-8
A reading from the first Letter of Saint Paul to
Timothy.
Beloved:
First of all, I ask that supplications, prayers,
petitions, and thanksgivings be offered for everyone,
for kings and for all in authority, that we may lead a
quiet and tranquil life in all devotion and dignity.
This is good and pleasing to God our savior, who
wills everyone to be saved and to come to knowledge
of the truth.
For there is one God. There is also one mediator
between God and men, the man Christ Jesus, who
gave himself as ransom for all.
This was the testimony at the proper time. For this I
was appointed preacher and apostle — I am speaking
the truth, I am not lying —, teacher of the Gentiles
in faith and truth.
It is my wish, then, that in every place the men
should pray, lifting up holy hands, without anger or
argument.
Đó là lời Chúa.

