
LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (NĂM A) 

 

LỜI CHÚA  Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô. Khi ấy, Đức 

Chúa GIÊSU bỏ xứ Galilêa mà đến với ông Gioan ở Gio-đan, để 

ông làm phép rửa cho. Nhưng ông Gioan can Người rằng: 

”Chính con phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với con 

sao?” Đức Chúa GIÊSU liền đáp lại: ”Không sao, vì chúng ta cần 

chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chìu ý 

Người. Đức Chúa GIÊSU chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. 

Này đây, các tầng trời mở ra và Người thấy Thánh Thần Chúa 

ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, 

có tiếng từ Trời phán: ”Này là Con Yêu Dấu của Ta, Con đẹp lòng 

Ta” (Mt 3,13-17). 

SUY NIỆM 

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Đức Chúa GIÊSU và thánh Gioan 

Tẩy Giả (Gioan Tiền Hô) dạy tín hữu Công Giáo một bài học sâu xa 

sống động về nhân đức tuân phục. 

Đúng thế. Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Đức Chúa GIÊSU - nơi cuộc sống 

dương thế - nhất nhất đều ăn khớp và nên một trong thánh ý THIÊN CHÚA CHA. Từ lúc mặc xác phàm 

đến khi trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá, Đức Chúa GIÊSU đã hoàn tất chương trình cứu độ do 

THIÊN CHÚA CHA vạch ra. Đức Chúa GIÊSU KITÔ xuống gian trần chính là để thi hành thánh ý THIÊN 

CHÚA CHA. 

Tiếp liền mẫu gương tuân phục của Đức Chúa GIÊSU là mẫu gương của thánh Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô 

của Đấng Cứu Thế. Đức Chúa GIÊSU trả lời vắn tắt cho vấn nạn của thánh Gioan như sau: ”Không sao, vì 

chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ thánh Gioan chìu ý Đức Chúa GIÊSU .. Rất có thể 

ngay lúc ấy, thánh Gioan không hiểu rõ hết ý nghĩa của câu nói. Nhưng không sao! Thánh nhân không 

chần chờ mất giờ vô ích. Ngài kính trọng ý muốn của Đức Chúa GIÊSU và mau mắn thi hành. 

2 mẫu gương tuân phục trên đây thật tuyệt hảo và vô cùng khích lệ cho mọi tín hữu Công Giáo. THIÊN 

CHÚA CHA có ý định riêng cho từng người. 

Không có niềm vui và niềm an ủi nào lớn lao hơn, nếu trong mỗi hoàn cảnh, mọi tín hữu Công Giáo đều 

can đảm cầu nguyện rằng: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa và 

xin ban cho con ơn không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Đức Chúa GIÊSU, con 

muốn làm điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như ý Chúa muốn và tới mức độ Chúa muốn!” 

Vâng, hãy cầu nguyện và thực thi thánh ý THIÊN CHÚA, hầu có thể nói: ”Tôi không bao giờ tìm kiếm và 

thỏa mãn ý riêng tôi. Không, không bao giờ!” Phúc thay cho tín hữu Công Giáo nào có thể quả quyết 



được như thế. Bởi vì, thánh ý THIÊN CHÚA CHA đúng thật là niềm 

hoan lạc vô biên cho con người. THIÊN CHÚA CHA biết rõ và duy 

chỉ có Ngài mới biết rõ điều gì tốt lành và hữu ích cho con người. 

Khi tuân phục thánh ý THIÊN CHÚA CHA, con người bày tỏ lòng tín 

thác vô biên nơi Ngài. Tín thác đồng nghĩa với hy vọng và yêu mến. 

Tuân phục là nhân đức cao trọng nhất và là tâm tình thảo hiếu sâu 

xa nhất mà một người con có thể biểu lộ với Cha mình. Và chắc 

chắn THIÊN CHÚA CHA đặc biệt yêu thương những người con biết 

chấp nhận thánh ý của Ngài. Ngài để tâm hướng dẫn họ cách 

riêng. Ngài đổ tràn ơn thánh trên các người con ấy. Và những 

người con được chúc phúc như thế, có thể vững chân tiến bước 

trên mọi nẻo đường đời. 

Vậy thì, cách thức tốt nhất và khôn ngoan nhất, chính là để cho 

THIÊN CHÚA CHA hướng dẫn cuộc sống mỗi người. Bổn phận của 

mọi tín hữu Công Giáo là tìm kiếm và chu toàn thánh ý THIÊN CHÚA CHA. Mỗi người nên luôn luôn sống 

trong ẩn kín và khiêm tốn. Không nên tự ý tìm kiếm những vinh quang chóng qua ở đời này. Tất cả vinh 

quang ở trần gian chỉ là gió thoảng và mây bay. Hãy để THIÊN CHÚA CHA toàn quyền định đoạt và 

thưởng công các con cái Ngài, khi nào Ngài muốn. 

Trong âm thầm, ước gì mỗi tín hữu Công Giáo - luôn có tâm lòng tuân phục - được diễm phúc nghe lời 

THIÊN CHÚA CHA tuyên phán cho riêng mình rằng: ”Này là con yêu dấu của Ta, con đẹp lòng Ta!” 

Vâng, ước gì được như vậy! 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 


