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Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 13-1-19

CẢM NGHIỆM SỐNG Tin Mừng: Lu-ca (3, 21-22)

"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".

Anh chị em yêu quý,

Khi nhận phép rửa của ông Gioan, Chúa Giêsu được Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mặc khải
là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tỏ mình là Thiên Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Tôi tin một
Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha - Ngôi Con - Ngôi Thánh Thần.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa được Chúa Cha trên trời sai đi nhờ quyền năng của Chúa
Thánh Thần và đã làm người. Chúa Giêsu đã cho phép ông Gioan làm phép rửa cho ngài để
biểu hiện sự khiêm nhường của ngài cũng như tội nhân và nhận phép rửa như tất cả mọi người
mặc dù ngài thì vô tội. "Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương
những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng
không phạm tội."(Dt. 4, 15) "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! " Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây
giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới
chiều theo ý Người."(Mt. 3, 13-15) Những gì Chúa Giêsu đã làm là hài lòng Chúa Cha. "Con là
Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha."

Chúa Giêsu đã lãnh nhận bí tích rửa tội thống hối của ông Gioan để bắt đầu sứ vụ công khai
trong chương trình cứu rỗi của mình cho con người. Vào phần cuối của sứ vụ, Chúa Giêsu đã
nhận phép rửa của ngài qua cuộc khổ nạn và cái chết của mình trên thập tự giá để cứu con
người khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của Satan. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các
môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin
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và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16) )

Bí tích Rửa tội do Chúa Giêsu thiết lập là cánh cửa để vào hội thánh của Ngài và trở thành chi
thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mỗi chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa
Giêsu phải đi và làm những gì ngài nói như các môn đệ của mình tuỳ theo khả năng riêng mà
Chúa ban cho họ. Chúa Giêsu đã nói: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn
đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ
tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến
tận thế."(Mt. 28, 19-20)

Nếu tôi hoàn thành nghĩa vụ của một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, tôi
sẽ làm hài lòng Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, tôi sẽ nhận được Chúa Thánh Thần và
Chúa Cha trên trời cũng có thể nói với tôi: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng
Cha."

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Sunday 1-13-19

Gospel LK 3, 15-16; 21-22

After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was
praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like
a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son; with you I am well
pleased."
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Beloved Brothers and Sisters,

At the baptism by John, Jesus was revealed as the Son of God by the heavenly Father and the
Holy Spirit. God revealed himself as God, the Trinity to the people. I believe in one God, the
Trinity (three beings): Father - Son - Holy Spirit.

Jesus is the Son of God sent from the heavenly Father by the power of the Holy Spirit and
became man. Jesus allowed John to baptize him to show his humility as a sinner and be
baptized like all the people although he is innocent. "For we do not have a high priest who is
unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin."(Heb. 4, 15) "Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by
him. John tried to prevent him, saying, “I need to be baptized by you, and yet you are coming to
me?” Jesus said to him in reply, “Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all
righteousness.” Then he allowed him."(Mt. 3, 13-15) What Jesus did would please the Father.
"You are my beloved Son; with you I am well pleased."

Jesus received the baptism for the repentance of John to started his public ministry in his
salvation plan for the human. In the end of his ministry, Jesus baptized himself in his passion
and death on the cross to save the human from the slave of sins and the power of Satan.
Before ascending heaven, Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the
gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not
believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

The sacrament of Baptism instituted by Jesus is the door to enter his church and become a
member of the mystical body of Christ. Every member of Jesus' mystical body must go and do
what he said like his disciples according to its own capability given by God. Jesus said, "Go,
therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And
behold, I am with you always, until the end of the age.”(Mt. 28, 19-20)

If I fulfill my duty of a member of the body of Christ, I would please God. In Jesus, I would
receive the Holy Spirit and the heavenly Father might say to me as well, "You are my
beloved Son; with you I am well pleased."
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Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

---------------------------------
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