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                         Ngày 14 tháng 8 năm 2022 

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM C 

Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10 

Lời Chúa trong sách tiên tri Giêrêmia 

4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu : “Xin 

ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu của ông 

ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, 

cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu 

hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-

gia-hu nói : “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi ; nhà 

vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ 

liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm 

nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ 

lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm 

không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu. 



8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua 

rằng : 9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này 

làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 

Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới 

ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.” 10 Vua liền 

truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng : “Ngươi 

hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-

rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.” 

Đó  là Lời Chúa 

Đáp ca Tv 39,2.3.4.18 (Đ. c.14b) 

Xướng 1: Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, 

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. 

Đáp. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ ! 

Xướng 2: Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, 

khỏi vũng lầy nhơ nhớp, 

đặt chân tôi đứng trên tảng đá, 

làm cho tôi bước đi vững vàng.  

Xướng 3: Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, 

bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. 

Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ 

và tin tưởng vào Chúa. 

Xướng 4: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, 

nhưng Chúa hằng nghĩ tới. 



Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, 

lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn ! 

Bài Ðọc II: Dt 12, 1-4  

Lời Chúa trong thu thánh Phaolô tông đồ gữi tín hữu Do 

Thái 

1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng 

đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi 

gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì 

chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức 

Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính 

Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu 

khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự 

bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng 

đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình 

như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, 

trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả 

đến mức đổ máu đâu. 

Đó  là Lời Chúa 

 

Tung hô Tin Mừng Ga 10,27 

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe 

tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Al-lê-lui-a. 

  



Bài Tin Mừng: Lc 12, 49-53 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca 

 

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã 

đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải 

chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải 

chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc 

này hoàn tất ! 

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái 

đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, 

nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong 

cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống 

lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con 

trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại 

mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ 

chồng.” 

Phúc  âm  của  Chúa 



Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2022) 

Cuộc sống của người ki-tô hữu phải là một cuộc chiến 

đấu không ngừng mà chính Chúa Giê-su là người khởi 

xướng và mẫu gương đi trước. Lửa và Phép Rửa mà Tin 

Mừng nhắc đến hôm nay chính Chúa Giê-su đã đem đến 

trần gian và Ngài đã thi hành sứ mệnh cứu thế của Ngài 

bằng một cuộc chiến cam go, đã đánh bại thần chết bằng 

cuộc Phục sinh của Ngài. Người ki-tô hữu không thể đi 

ngoài con đường Thánh Giá của Đức Ki-tô. Trong thân 

phận con người, chúng ta thường bị nhận chìm trong đau 

khổ bởi hận thù chia rẽ ghen ghét có khi bởi chính những 

người thân của mình. Nhưng chúng ta tin rằng bên kia 

bức màn đen tối đó, lại có ánh sáng và sự sống bất diệt. 

Cuộc sống càng có ý nghĩa, càng tăng giá trị, khi người ta 

ý thức được rằng cuộc sống này đòi người ta phải chiến 

đấu để chiến thắng. Và con đường đi đến chiến thắng 

không gì khác hơn là con đường thập giá của Đức Ki-tô. 

Mời Bạn: Đừng sợ phải hy sinh, nhưng hãy sẵn sàng để 

chiến đấu chống lại mọi thứ cám dỗ và hãy chiến đấu như 

Chúa đã chiến đấu và chiến thắng trong sa mạc. 

Sống Lời Chúa: Tập làm mỗi ngày một việc hy sinh để 

quen chiến đấu trước những cơn cám dỗ. 

  



Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính vì tội lỗi chúng con 

mà Thập Giá xuất hiện trên trần gian và Chúa đã đem lửa 

xuống để thiêu đốt tất cả căn nguyên sự tội. Xin luôn ban 

cho chúng con sức mạnh tinh thần để cùng với Chúa, 

chúng con chiến thắng mọi âm mưu qua quỉ, huỷ diệt 

mầm mống chia rẽ, hận thù ghen ghét hầu được sống hoà 

hợp trong niềm tin yêu Chúa. Amen. 

  

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

  

 

 

 


