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CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – A 

Chúa Giê-su chịu phép rửa 

Mt 3,13-17 
3:13 Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép 

rửa cho mình. 
3:14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế 

mà Ngài lại đến với tôi!" 
3:15 Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn 

đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. 
3:16 Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. 

Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 
3:17 Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". 

 

NGÀI ĐƯA TÔI LÊN CAO 

  

Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông 

làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới 

cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,13-15) 

 

Suy niệm: Trước hành động liên đới của Thiên Chúa dành cho con người, chúng ta 

có thể lấy cảm nghiệm sâu xa của Monier mà giải thích: “Thiên Chúa yêu thương con 

người, không phải vì con người xứng đáng với tình yêu. Nhưng con người xứng đáng 

với tình yêu Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người.” Thực vậy, chỉ có 

tình yêu mới cắt nghĩa được lý do Chúa Giê-su liên đới với chúng ta. Theo luật Do 

Thái, những người tội lỗi, bị bệnh phong hủi phải hét lớn cảnh báo không để ai đến 

gần liên lụy với mình. Còn Chúa Giê-su lại chọn đứng xếp hàng chung với những 

người tội lỗi để liên đới với họ trong mọi nỗi khốn cùng và yếu hèn. Cần lưu ý, Ngài 

đến giữa tội nhân không phải để bình thường hóa tội lỗi, nói cách khác, Ngài đến 

không vì tội lỗi, nhưng vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Do đó, ngỡ ngàng trước 

tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu, người ta càng dùng ơn sức Ngài ban để chiến 

đấu chống trả tội lỗi bấy nhiêu. 

 

Mời Bạn: Việc rước Chúa hằng ngày, hằng tuần có làm gia tăng tình yêu với Chúa 

và gớm ghét tội lỗi nơi bạn không? 

 

Chia sẻ: Chúa Giê-su muốn liên đới với bạn thế nào trong bí tích Thánh Thể? 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một tật xấu để sống đẹp lòng Chúa hơn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu là lý do duy nhất giải nghĩa việc Chúa đến 

với con. Xin cho con cũng biết đến với Chúa với hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn 

con.  


