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ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép 

Rửa. Nếu có lịch Công giáo, chúng ta thấy lễ Chúa Giêsu chịu Phép 

Rửa nằm ở cuối mùa Giáng sinh và ngày thứ hai sau lễ Chúa Giêsu 

chịu phép Rửa, lịch Công giáo ghi là Mùa Thường Niên (trước Mùa Chay) 

và Chúa Nhật tuần sau lịch ghi là Chúa Nhật thứ hai Thường niên. Như thế 

lễ Đức Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh và dẫn chúng 

ta vào đời sống công khai của Người. Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch 

nối giữa hai mùa : Giáng sinh và Thường niên. Giáo Hội đã cùng sống với 

Chúa Giêsu qua các biến cố Giáng Sinh và Hiển Linh và hôm nay, Giáo Hội 

sẽ cùng đồng hành với Người qua các biến cố của đời rao giảng. Sự kiện 

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa hai giai đoạn quan trọng: sống 

ẩn dật và rao giảng công khai. Sau 30 năm sống âm thầm với gia đình tại 

Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

Tuy vậy nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn việc Chúa Giêsu chịu Phép 

Rửa với việc chúng ta chịu Bí tích Rửa tội. Giáo hội vẫn tuyên xưng Đức 

Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang thân phận con người 

như mọi người chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Vậy thì nếu Người không có tội thì 

tại sao Chúa Giêsu lại đến sông Giođan để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa 

? Như thế biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa phải có một ý nghĩa khác. 

Phép Rửa mà Chúa Giêsu chịu báo hiệu trước sứ vụ của Người là đồng 

cam cộng khổ với người tội lỗi. Một con người vẹn toàn, tinh sạch như 

Chúa Giêsu đã không ngần ngại đứng chung với những con người đã bị tội 

lỗi làm cho hoen ố. Cuộc đời của Chúa Giêsu sẽ là cuộc đời của người bị 

đối xử nhưng một tội nhân cho dù Người không có tội. 
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CẤP ĐỘ THANH TẨY 

“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16) 

Suy niệm: Muốn sống khoẻ, con người cần phải sạch sẽ vệ sinh. Con người 

luôn có nhu cầu thanh tẩy mình khỏi những dơ bẩn do môi trường bên ngoài 

cũng như do sự đào thải tế bào của cơ thể bên trong. Về mặt luân lý, con 

người cũng cần phải thanh tẩy mình khỏi những vết bẩn tinh thần. Gioan 

Tẩy Giả đã đến đánh thức nhu cầu thanh tẩy lương tâm nơi nhiều người 

bằng cách ăn năn hối cải những việc làm xấu xa tội lỗi của mình và dốc 

quyết làm điều thiện. Nhưng việc thanh tẩy của Gioan chưa phải là triệt để 

vì tội lỗi vẫn chưa được xoá bỏ. Gioan làm chứng rằng con người cần phải 

được thanh tẩy ở một cấp độ sâu xa hơn, do Đấng được Thánh Thần ngự 

xuống, Đấng ấy “sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa.” 

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy nhu cần cần phải thanh tẩy chính tâm hồn của 

bạn bằng cách không ngừng hoán cải để kết hiệp với Ngôi Lời Nhập Thể, là 

Đấng Chịu đóng đinh thập giá và đã sống lại? Mời bạn dìm mình, dìm 

những tư tưởng sâu kín trong lòng bạn, dìm chính linh hồn của bạn vào 

dòng nước và dòng máu chảy ra từ cạnh sườn của Đấng Cứu Thể để được 

tái sinh vào sự sống mới. 

Sống Lời Chúa: Mỗi lần lãnh nhận bí tích hoà giải, tôi quyết tâm chừa bỏ 

hẳn một tội mà tôi thường phạm nhất, một nết xấu mà tôi thường quyến 

luyến nhất. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình vẫn đang sống đời sống của 

một con người cũ, con người của xác thịt với những đam mê nghịch với thần 

khí, xin Chúa thanh tẩy chúng con bằng lửa tình yêu và Thánh Thần của 

Ngài. 

  

ĐTC PHANXICÔ: TRONG KHỦNG HOẢNG CẦN KIÊN VỮNG 

TRONG ĐỨC TIN 

Anh chị em thân mến, 

Dịch bệnh đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ 

sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết, rất nhiều người 

nhiễm bệnh, ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình đang sống thời 



khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế-xã hội, đặc biệt là những 

người nghèo. 

Bởi thế, chúng ta cần kiên định hướng mắt về Chúa Giêsu (x. Dt 12,2) 

và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào Nước Trời mà chính 

Đức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta (x. Mt 1,5; Mt 4,17; GLGHCG 2816). 

Một Vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta (x. Lc 10,11). 

Một Vương quốc của công lý và hoà bình thể hiện ngang qua việc bác ái, và 

từ đó làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin (x. 1 Cr 13,13). Trong 

truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức mến có ý nghĩa to lớn chứ 

không đơn thuần là những cảm thông hay thái độ. Đó là nhân đức mà Chúa 

Thánh Thần trao tặng cho chúng ta (x. GLGHCG 1812-1813); những quà 

tặng chữa lành chúng ta, mở ra cho ta những chân trời mới, ngay cả khi 

chúng ta đang vật lộn với tình huống khó khăn như hiện nay. 

Một cuộc gặp gỡ mới với Tin Mừng trong đức tin, đức cậy và đức mến 

mời gọi chúng ta đảm nhận một tinh thần sáng tạo và đổi mới. Trong cách 

thức này, chúng ta mới có thể chuyển hoá từ gốc rễ những hạn chế thể lý, 

tinh thần và xã hội. Chúng ta mới có thể chữa lành tận căn những bất công 

mang tính cơ cấu và những hoạt động mang tính phá huỷ đang chia rẽ chúng 

ta, đang đe doạ gia đình nhân loại và toàn thể trái đất này. 

Sứ vụ của Đức Giêsu thực hiện rất nhiều phép lạ chữa lành: chữa lành 

người bị sốt (x. Mc 1, 29-34), người phong (x. Mc 1,40-45), người bại liệt 

(x. Mc 2, 1-12), người mù (x. Mc 8, 22-26; Ga 9, 1-7), người câm và điếc 

(x. Mc 7,31-37). Trong thực tế, chữa lành không chỉ là bệnh thể lý, mà là 

toàn bộ con người. Theo đó, người được chữa lành trở lại với cộng đoàn, 

được giải thoát khỏi tình trạng cô lập vì đã được chữa lành. 

Chúng ta hãy chiêm ngắm trình thuật chữa lành người bại liệt ở Ca-pha-

na-um (x. Mc 2,1-12), một trình thuật tuyệt đẹp mà chúng ta vừa nghe. 

Trong khi Đức Giêsu rao giảng ở trong nhà, bốn người khiêng người bạn bại 

liệt đến với Đức Giêsu; và vì không thể đi vào nhà do đám đông chật kín, họ 

là dỡ mái nhà và thả người bại liệt xuống trước mặt Đức Giêsu. “Thấy họ có 

lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: „Này con, con đã được tha 

tội rồi.‟” (c. 5). Và Ngài nói thêm, như dấu chỉ khả giác, “Ta truyền cho 

con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” (c. 11). 

Phép lạ chữa lành thật tuyệt vời! Hành động của Đức Giêsu là phản ứng 

trực tiếp với đức tin của những người ấy, với đức cậy mà họ đặt nơi Ngài, 

với đức ái mà họ thể hiện với tha nhân. Đức Giêsu đã chữa lành, không chỉ 

là người bại liệt, mà tất cả, Ngài tha hết tội lỗi, làm mới lại cuộc sống của 

người bại liệt và của các bạn anh. Chúng ta có thể nói Đức Giêsu tái sinh tất 

cả. Một sự chữa lành cả thể lý và tinh thần, tất cả với nhau, là hoa trái của 

cuộc gặp gỡ cá vị và cộng đoàn. Chúng ta thử nghĩ đến tình bạn như thế, và 



đức tin của tất cả những ai hiện diện trong nhà, tất cả được củng cố nhờ 

phép lạ của Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ chữa lành với Đức Giêsu! 

Chúng ta tự hỏi: chúng ta có thể góp phần chữa lành thế giới hôm nay 

không? Như các môn đệ của Thầy Giêsu, là thầy thuốc linh hồn và thể xác, 

chúng ta được mời gọi tiếp tục “hành động chữa lành và cứu độ của Ngài” 

(GLGHCG 1421) theo nghĩa thể lý, cộng đoàn và tinh thần. 

Giáo Hội, mặc dù thi hành ân sủng chữa lành của Chúa Kitô ngang qua 

các Bí tích, và dù cung cấp những hỗ trợ y tế đến mọi ngóc ngách của thế 

giới, vẫn không phải là chuyên gia trong việc phòng và chống đại dịch. Giáo 

Hội cũng không thể đưa ra những hướng dẫn đặc thù mang tính xã hội-chính 

trị (x. Th. Phaolo VI, tông thư Octogesima adveniens, 14 tháng Năm 1971, 

4). Đây là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội. Tuy vậy, 

xuyên suốt nhiều thế kỷ, và dưới ánh sáng Tin Mừng, Giáo Hội đã đưa ra 

một vài nguyên tắc xã hội căn bản (x. Tóm lược Học thuyến xã hội của Giáo 

Hội, 160-208), những nguyên tắc có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn và 

để chuẩn bị cho tương lai. Tôi xin trích dẫn những nguyên tắc chính, có liên 

hệ mật thiết với nhau: nguyên tắc về nhân phẩm con người, nguyên tắc về 

công ích, nguyên tắc về lựa chọn ưu tiên người nghèo, nguyên tắc về phân 

phối tài sản phổ quát, nguyên tắc liên đới, hỗ tương, nguyên tắc về chăm sóc 

ngôi nhà chung. Những nguyên tắc này giúp các nhà lãnh đạo, những người 

chịu trách nhiệm về xã hội, làm thăng tiến, như trong tình trạng dịch bệnh 

hiện nay, và chữa lành cả cấp độ cá nhân và cộng đồng. Các nguyên tắc này 

diễn tả, bằng nhiều cách khác nhau, đức tin, đức cậy và đức mến. 

Trong những tuần tiếp theo, tôi mời gọi anh chị em suy tư về những vấn 

nạn nổi cộm mà dịch bệnh đang đặt ra, nhất là những căn bệnh ở cấp độ xã 

hội. Và chúng ta suy tư dưới ánh sáng Tin Mừng, các nhân đức đối thần và 

các nguyên tắc về xã hội của Giáo Hội. Chúng ta cùng nhau khám phá 

truyền thống xã hội công giáo của chúng ta có thể giúp gia đình nhân loại 

thế nào trong việc chữa lành thế giới đang đau khổ vì dịch bệnh. Tôi ao ước 

suy tư và làm việc cùng với anh chị em, như những môn đệ của Đức Giêsu, 

Đấng chữa lành, hầu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tràn đầy hy vọng 

vào các thế hệ tương lai (x. Tông huấn Evangelii gaudium, 24 tháng Mười 

Một 2013, 183).                                                  Văn Yên, SJ - Vatican News 
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