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Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa giai ñoạn quan trọng: sống ẩn dật và rao 
giảng công khai. Sau 30 năm sống âm thầm với gia ñình tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt ñầu sứ 
vụ loan báo Tin Mừng. 
 
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa cũng là gạch nối giữa hai mùa: Giáng sinh và Thường niên. 
Giáo Hội ñã cùng sống với Chúa Giêsu qua các biến cố Giáng Sinh và Hiển Linh.Hôm nay 
Chúa Nhật I thường niên, Giáo Hội sẽ cùng ñồng hành với Người qua các biến cố của ñời 
rao giảng. 
 
1. Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 
 
Khởi ñầu cuộc sống công khai, lúc ñã 30 tuổi, tức là ñã trưởng thành trọn vẹn như người Á 
ðông vẫn quan niệm “tam thập nhi lập”, Chúa Giêsu tìm ñến sông Gioñan ñể xin Gioan Tẩy 
Giả cử hành phép rửa cho mình. Thật lạ lùng, trong số những người ñến “xưng thú tội lỗi” ( 
Mc 1,5) và chịu “ phép rửa sám hối ñể ñước ơn tha tội” (Mc 1,4) lại có Chúa Giêsu. Người là 
ðấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt ñối, tại sao lại ñến xin Gioan làm phép rửa sám 
hối ? Người là ðấng mà Gioan “không ñáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài ” lại có thể 
ñứng chung với ñám ñông người tội lỗi chờ ñến lượt mình ñược chịu thanh tẩy? ðây là ñộng 
thái gây kinh ngạc cho con người thời nay, vì khó hiểu: ðấng không có tội lại ñi nhận phép 
rửa làm gì? Nhưng người ta cũng sớm hiểu ra rằng: phép rửa của Gioan Tẩy Giả chỉ là nghi 
thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy ñịnh của lề luật thôi, còn chưa có hiệu 
quả ñích thực tôn giáo. Chính Gioan Tẩy Giả ñã minh ñịnh: “Tôi rửa anh em trong nước, 
nhưng ðấng ñến sau tôi sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và trong lửa”. Khi Chúa Giêsu 
nhận phép rửa này, ngoài việc “nhập thế ñến cùng”, khiêm tốn xếp hàng ñứng chung với các 
tội nhân ñợi chờ ñến phiên, Người còn hữu ý qua ñộng thái có một không hai ñó, công khai 
khởi ñầu cuộc sống mới: cuộc rao giảng Tin Mừng cho mọi người. 
 
Tất cả các tiên trưng trong Cựu Ước ñều ñược thực hiện trong ðức Kitô Giêsu.ðể “chu toàn 
thánh ý Thiên Chúa"(Mt 3,15), Chúa Giêsu tự nguyện chịu phép rửa của thánh Gioan, dành 
cho những người tội lỗi.Cử chỉ này cho thấy Chúa Giêsu ñã ñi vào mầu nhiệm “tự hạ” (Pl 
2,7). Chúa Thánh Thần xưa kia ñã bay là là trên mặt nước trong cuộc sáng tạo thứ nhất, nay 
ngự xuống trên ðức Kitô như khúc nhạc dạo ñầu của bản giao hưởng sáng tạo mới, và Chúa 
Cha giới thiệu Chúa Giêsu là “Con Chí Ái” của Ngài (Mt 3,16-17). 
 
Trong cuộc Vượt Qua, ðức Kitô ñã khơi nguồn Bí Tích Rửa Tội cho mọi người.Người nói 
về cuộc tử nạn sẽ phải chịu tại Giêrusalem như “một Phép Rửa” Người phải lãnh nhận (x. 
Mc 10,38; Lc 12,50). Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người bị ñâm thâu trên thập giá 
(Ga 19,34) tiên trưng cho Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể là những bí tích ban sự 
sống mới (x.1Ga 5,6-8); từ giây phút ấy, chúng ta có thể “sinh ra nhờ nước và Thánh Thần” 
ñể ñược vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5). 
 



Bí Tích Rửa Tội là cánh cửa phân chia tách bạch ñời sống, một ñàng là khép lại quá khứ của 
bóng tối, tội lỗi, chết chóc, và ñàng khác là mở ra tương lai của ánh sáng, thánh ân, sự sống. 
Bí Tích Rửa Tội cần thiết cho ơn cứu rỗi, nên bí tích này cũng là khởi ñầu cho một sự hiện 
diện mới: từ kẻ ngoại ñạo trở thành người ñã tòng giáo; từ một lương dân trở nên tín hữu; từ 
kẻ xa lạ trở thành người nhà của Thiên Chúa. Quả là một hồng ân vô cùng lớn lao cho những 
ai ñón nhận trong lòng tin. 
 
2. Ân Sủng của Bí Tích Rửa Tội  
 
Khi ban Bí Tích Rửa Tội, Thừa tác viên Giáo Hội ñổ nước trên ñầu thụ nhân và ñọc công 
thức “Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. ðơn giản trong cung cách cử 
hành, nhưng hiệu quả ơn thánh lại phong phú bội phần. Bằng những hình ảnh do Thánh Kinh 
gợi ý, người ta trở thành thành viên trong Dân Chúa Cha, chi thể trong Thân Mình Chúa Kitô 
và viên ñá sống ñộng kiến tạo ðền Thờ Chúa Thánh Thần. Con người mới chính là con cái 
Thiên Chúa và ñược thông phần vào sự sống của Thiên Chúa hằng sống. 
 
Bí Tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ ñời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào ñời sống thần 
linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích này chúng ta ñược giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm 
con cái Thiên Chúa, thành chi thể của ðức Kitô, ñược gia nhập và tham dự sứ mạng của Hội 
Thánh (GLCG 1213).  
 
Bí Tích Rửa Tội tha thứ nguyên tội, mọi tội cá nhân và các hình phạt do tội. Bí Tích Rửa tội 
cho tham dự vào ñời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ ơn thánh hoá, nhờ ơn công chính 
hoá giúp tháp nhập vào ðức Kitô và Hội Thánh. Bí tích này cho tham dự vào chức tư tế của 
ðức Kitô và tạo nền tảng cho sự hiệp thông với tất cả các Kitô hữu. Bí tích này trao ban các 
nhân ñức ñối thần và các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Người lãnh nhận bí tích Rửa tội 
thuộc về ðức Kitô luôn mãi: họ ñược ñóng ấn không thể xóa ñược của ðức Kitô (GLCG 
263). 
 
Như vậy, có hai hiệu quả chính yếu của Bí Tích Rửa Tội là thanh luyện tội lỗi và tái sinh 
trong Chúa Thánh Thần (x. Cv 2,38; Gl 3,5). 
a. ðược tha thứ tội lỗi 
 
Nhờ Bí Tích Rửa Tội, mọi tội lỗi ñều ñược tha : nguyên tội, mọi tội riêng cũng như mọi hình 
phạt do tội (x. DS 1316). Những người ñã ñược tái sinh sẽ ñược vào Nước Thiên Chúa và 
không còn gì ngăn cản họ, dù là tội Añam, tội riêng của họ, những hậu quả của tội, kể cả hậu 
quả trầm trọng nhất là xa lìa Thiên Chúa. 
 
Tuy nhiên, người ñã ñược rửa tội còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như : ñau 
khổ, bệnh tật, chết chóc hay những bất toàn trong cuộc sống như tính tình yếu ñuối... và một 
sự hướng chiều về tội mà Truyền Thống quen gọi là vật dục hay nói bóng bẩy là “cái nôi của 
tội”. “Thiên Chúa ñể vật dục lại cho chúng ta chiến ñấu. Vật dục không có khả năng làm hại 
những ai không ñồng tình mà còn can ñảm chống lại nó nhờ ân sủng của ðức Kitô. Hơn nữa, 
“không ñoạt giải nếu không thi ñấu theo luật lệ” (2 Tm 2,5) (x. Cð Trentô: DS 1515). 
 
b. “Trở nên thụ tạo mới” 
 



Bí Tích Rửa Tội không chỉ rửa sạch mọi tội lỗi, mà còn làm cho người tân tòng trở nên “một 
thụ tạo mới” (2 Cr 5,17), thành nghĩa tử của Thiên Chúa (x. Gl 4,5-7), “ñược thông phần bản 
tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4), thành chi thể ðức Kitô (x.1Cr 6,15; 12,27) và ñồng thừa tự với 
Người (Rm 8,17), thành ñền thờ Chúa Thánh Thần (x.1Cr 6,19). 
 
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho người ñược rửa tội ơn thánh hóa, ơn công chính hóa ñể 
người ñó : 
- Có khả năng tin tưởng, trông cậy và yêu mến Người nhờ các nhân ñức ñối thần. 
 
- Có thể sống và hành ñộng dưới tác ñộng của Chúa Thánh Thần nhờ các hồng ân. 
 
- Ngày càng hoàn thiện hơn nhờ các nhân ñức luân lý. 
Toàn bộ ñời sống siêu nhiên của người Kitô hữu ñều bắt nguồn từ Bí Tích Rửa Tội. 
 
Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta thành chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô, “bởi thế, chúng 
ta là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25). Bí Tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Hội Thánh. 
Dân Thiên Chúa của Giao Ước Mới phát sinh từ giếng rửa tội. Dân này vượt trên mọi ranh 
giới tự nhiên hay nhân trần, quốc gia, văn hóa, chủng tộc và giới tính. “Tất cả chúng ta ñều 
ñã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí ñể trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). 
 
Những người ñã ñược rửa tội trở nên “những viên ñá sống ñộng... ñể xây nên ngôi ñền thờ 
của Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế thánh” (1 Pr 2,5). Nhờ Bí Tích Rửa Tội ,họ tham dự 
vào chức tư tế của ðức Kitô, vào sứ mạng ngôn sứ và vương ñế của Người: “Anh em là 
giống nòi ñược tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên 
Chúa, ñể loan truyền những kỳ công vĩ ñại của Người, ðấng ñã gọi anh em ra khỏi miền u 
tối vào nơi ñầy ánh sáng dịu huyền” (2 Pr 2,9).  
 
Bí Tích Rửa Tội cho các tín hữu tham dự vào chức tư tế cộng ñồng của Dân Chúa.Người ñã 
ñược rửa tội trở thành phần tử của Hội Thánh, họ “không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về 
ðấng ñã chết và sống lại vì chúng ta” (1Cr 6,19). Do ñó, họ ñược mời gọi ñể phục tùng nhau 
(x.Ep 5,21;1Cr 16,15-16) và phục vụ nhau (x.Ga 13,12-15) trong tình hiệp thông của Hội 
Thánh. Họ ñược mời gọi vâng lời và phục tùng các vị lãnh ñạo của Hội Thánh (x.Dt 13,17) 
với lòng kính trọng và quý mến (x.1Tx 5,12-13). Bí Tích Rửa Tội ñã trao cho người lãnh 
nhận những trách nhiệm và bổn phận, ñồng thời cũng cho họ ñược hưởng những quyền lợi 
trong lòng Hội Thánh :ñược lãnh nhận các bí tích, ñược nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và ñược 
Hội Thánh nâng ñỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng. (x.LG 37). 
 
3. Bí Tích Rửa Tội, hồng ân cao ñẹp và kỳ diệu  
 
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan là lúc Tân - Cựu ước giao duyên, là lễ bàn giao giữa 
hai niên ñại cũ và mới mà Chúa Giêsu và Gioan là ñại biểu. Gioan, ngôn sứ cuối cùng của 
Cựu ước gặp gỡ trao ñổi bàn giao với ðức Kitô,vị ngôn sứ của thời kỳ mới.Nơi cuộc gặp gỡ 
lịch sử này,Thiên Chúa ñã xuất hiện và chứng nhận. Lúc ấy các tầng trời mở ra, Thánh Thần 
ñáp xuống như chim bồ câu và có tiếng Chúa Cha tuyên phán: Con là Con Ta yêu dấu. Ba 
Ngôi Thiên Chúa tỏ hiện vào chính lúc lịch sử của hai niên ñại mới và cũ chuyển giao.Từ 
nay Chúa Giêsu sẽ lên ñường vào sứ vụ mới với cuộc sống công khai, chính thức rao giảng 
Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân chúng. Lời Người nói là Lời 



chân lý khai quang tâm hồn, dẫn người người về ñường ngay nẻo chính Nước Trời, và việc 
Người làm là việc giải thoát ñem lại ơn cứu rỗi, ñưa toàn thể nhân loại vào trong tình nghĩa 
thiết ngàn ñời với Thiên Chúa tình thương. Chúa Giêsu khai mở kỷ nguyên cứu rỗi. 
 
Thánh Phaolô gọi Bí Tích Rửa Tội là tắm trong Chúa Thánh Thần, ñể ñược tái sinh và ñổi 
mới (x. Tt 3,5). ðược tái sinh làm con Thiên Chúa, những người ñã ñược rửa tội có bổn phận 
tuyên xưng trước mặt mọi người ñức tin mà họ nhận lãnh từ Thiên Chúa qua Hội Thánh 
(x.LG 10), tham dự vào hoạt ñộng tông ñồ và truyền giáo của Dân Thiên Chúa (x.LG 17; AG 
7,23). 
 
Thánh Giúttinô gọi Bí Tích Rửa Tội là ơn soi sáng, vì những người ñược ñạo lý giáo huấn thì 
tâm trí ñược soi sáng. Người chịu phép rửa, vì ñón nhận Ngôi Lời là “ánh sáng ñích thực 
chiếu soi mọi người” (Ga 1,9), nên sau khi “ñã ñược soi sáng” (Dt 10,32), họ trở thành “con 
cái sự sáng” (1 Tx 5,5) và là “ánh sáng” (Ep 5,8). 
 
“Bí Tích Rửa Tội là hồng ân cao ñẹp nhất và kỳ diệu nhất trong các hồng ân của Thiên 
Chúa...Chúng ta gọi là hồng ân, ân sủng, xức dầu, soi sáng, mặc lấy sự bất tử, tắm ñể tái 
sinh, ấn tín và tất cả những gì quý giá nhất. Là hồng ân, vì ñược ban cho những người trắng 
tay. Là ân sủng, vì ñược ban cho cả những người có lỗi. Dìm xuống,vì tội lỗi bị nhận chìm 
trong nước. Xức dầu, vì có tính cách linh thiêng và vương giả (như những người ñược xức 
dầu).Soi sáng, vì ñó là ánh sáng chói lọi. Mặc, vì che ñi nỗi tủi nhục của chúng ta. Tắm, vì 
làm cho chúng ta sạch. Ấn tín, vì gìn giữ chúng ta và là dấu chỉ về quyền tối cao của Thiên 
Chúa” (Thánh Grêriô Nadien, Bài giảng 40,3-4). 
 
Nhờ Bí Tích Rửa Tội, trong tư cách là “Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô”, chúng ta ñược nhắc 
nhớ về sứ mạng phải làm triển nở sự sống của Chúa Kitô nơi mình và nơi những người lân 
cận bằng lòng tin và bằng tình yêu chân thành và trung tín.  
 
Trong tư cách “Kitô hữu hướng về Chúa Kitô”, chúng ta cũng ñược hun ñúc ñể luôn biết 
sống bằng niềm hy vọng và bằng lời kinh phó thác, nhất là trong lúc gặp thử thách gian 
truân.  
 
Trong tư cách “Kitô hữu tìm về Chúa Kitô”, chúng ta còn biết sẵn sàng thanh tẩy ñời sống 
qua việc sám hối hòa giải ñể ñón nhận lòng thương xót của Chúa một cách dồi dào hơn. 
 
Trong phép lần hạt Năm Sự Sáng, gẫm thứ nhất, chúng ta vẫn ñọc: “Thứ nhất thì ngắm, ðức 
Giêsu chịu phép rửa tại sông Gioñan. Ta hãy xin cho ñược sống xứng ñáng là con cái Chúa”. 
Theo gương Mẹ Maria, chúng ta xin ñược sống gắn bó với Chúa Giêsu mật thiết hơn, ñể 
xứng ñáng là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. 


