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Cửa Trời mở ra
(Suy niệm Tin mừng Lu-ca 3, 15-16. 21-22 trích đọc vào lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa)
Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là Đấng cao cả, vô cùng tốt
lành và thánh thiện, chẳng hề vương chút tội tình... thế mà Ngài lại đến với thánh Gioan, như
một người tội lỗi, hòa mình với đám đông những người thu thuế, những người đàng điếm, những
tên côn đồ đạo tặc, cướp của giết người và với bao nhiêu người tội lỗi khác... chăm chú nghe
Gioan rao giảng và để chờ đến phiên, bước xuống dòng sông Gio-đan, nhờ thánh Gioan làm
phép rửa cho mình.

1. Tại sao Chúa Giê-su vô tội mà lại chịu phép rửa?
Chắc chắn Chúa Giê-su đến chịu phép rửa không phải vì Ngài có tội, nhưng vì tội lỗi của nhân
loại mà Ngài đã mang vào thân. Cũng thế, Chúa Giê-su chịu khổ hình thập giá không phải vì
tội của Ngài mà vì tội lỗi của thế gian mà Ngài đã gánh lấy. Chính vì thế, Gioan tẩy giả đã từng
giới thiệu cho các môn đệ biết Chúa Giê-su là con "Chiên Thiên Chúa" (Gioan 1, 29) được sai
xuống trần để gánh tội trần gian. Một khi đã gánh tội trần gian thì Chúa Giê-su chấp nhận chịu
thanh tẩy cũng như chịu chết vì tội lỗi thế gian...
Thế rồi khi Chúa Giê-su chịu phép Rửa xong, "và đang khi Ngài cầu nguyện, thì trời mở ra, và
Thánh Thần ngự xuống trên Ngài... "
2. Tại sao các tầng trời mở ra?
Từ ngày A-đam và E-và phạm tội, Thiên Chúa xua đuổi ông bà ra khỏi địa đàng và cho thiên
thần cầm gươm lửa để ngăn không cho ông bà quay trở lại... (St 3,24). Thế là từ đây, tương
quan giữa loài người tội lỗi và Thiên Chúa thánh thiện tốt lành bị cắt đứt. Từ đó, loài người phải
ngụp lặn trong bùn nhơ tội lỗi và đắm chìm trong cõi chết...
Để cứu loài người khỏi vòng oan nghiệt đó, Chúa Con đã vâng theo ý Chúa Cha, hạ mình xuống
thế làm người, gánh lấy tội lỗi muôn người và Ngài đã bước xuống dòng sông Gio-đan chịu
thanh tẩy vì tội lỗi con người... Chính vào thời điểm đáng nhớ này, "cửa trời mở ra và Thánh
Thần Chúa ngự xuống trên Ngài."
Đây là thời khắc lịch sử hết sức trọng đại: Cửa thiên cung từ ngàn xưa đã đóng lại vì tội bất
phục tùng của A-đam-cũ, cắt đứt mọi tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, thì trong giờ
phút này, nhờ sự vâng phục tuyệt đối của A-đam-mới là Chúa Giê-su, cửa trời được mở ra... mở
ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giao hoà giữa Thiên Chúa và nhân loại, tương quan giữa
Thiên Chúa và con người được nối lại, trời giao hoà với đất, Thiên Chúa giao hoà với con người,
con người được trở về với Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Đấng vô cùng tốt lành thánh thiện đã mang tội lỗi chúng con vào thân, đã hòa mình với
các tội nhân bên bờ sông Gio-đan và khiêm tốn bước xuống dòng nước lãnh nhận phép rửa vì
chúng con; Trong khi đó, chúng con là những người đầy tội lỗi nhưng chẳng biết nhìn nhận tội
mình để ăn năn sám hối, thì thật đáng trách.
Xin giúp chúng con khiêm tốn nhận mình là người tội lỗi và thực lòng ăn năn sám hối, nhờ đó,
cửa trời cũng sẽ mở ra để đón nhận chúng con vào chốn hồng phúc đời đời. Amen.
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Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tin mừng Luca 3, 15-16. 21-22
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan
có phải là Ðấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh
em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây
giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" Vậy khi
tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa
xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người
dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp
lòng Cha".
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