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Tôi hoàn toàn không có bất kỳ hoài niệm nào về lễ Rửa Tội của mình và tôi tin rằng tất cả những ai nhận Bí 

Tích nầy lúc còn bé nhỏ cũng giống như tôi thôi. Tuy nhiên chúng ta đã được tham dự nhiều lễ Thánh Tẩy 

của nhiều em nhỏ cũng như của nhiều người lớn. Gần 14 năm sống Ơn Gọi Linh Mục, chỉ riêng 11 năm phục 

vụ tại cộng đoàn, tôi đã được vinh dự làm phép Thánh Tẩy cho 349 trẻ em và 11 người lớn. Tôi cũng đã tham 

dự nhiều lễ Rửa Tội và lãnh trách nhiệm làm người đỡ đầu nhiều lần, tuy nhiên tôi không bao giờ quên một 

Bí Tích Thánh Tẩy được cử hành trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt và éo le : đó là Bí Tích Thánh Tẩy được 

long trọng diễn ra trong buồng tắm của một phòng giam. Được Rửa Tội trong nhà tù đã là đặc biệt, vậy mà lại 

được Rửa Tội trong buồng tắm thì quả là có một không hai; còn đặc biệt và éo le hơn nữa là vì cả Thừa Tác 

Viên lẫn người Dự Tòng với người đỡ đầu, tất cả đều ở truồng !!! Nghe khó tin nhưng hoàn toàn có thật. 

Thừa Tác Viên là linh mục Giuse Tiến Lộc, người Dự Tòng là một thanh niên trong phòng 2 khu B trại T 4 

Phan Đăng Lưu trước chợ Bà Chiểu, người đỡ đầu là tôi. Linh mục Tiến Lộc đã thật can đảm và khéo léo khi 

dạy Giáo Lý Tân Tòng cho thanh niên nầy suốt mấy tháng trời mà không bị lộ mặc dù trong phòng giam có 

rất nhiều ‘điềm chỉ viên’ hay ‘ăn-ten’ hay ‘chó săn’…và đám nầy cũng rất nhạy bén để nhận ra những nghi 

thức tôn giáo hầu báo cáo với cai tù để lập công. Cho nên buồng tắm là nơi lý tưởng nhất để đổ nước lên đầu 

và trong cảnh ồn ào của những người đang tắm thì mấy ai nghe được câu “Tôi rửa tội cho anh…..” Chiếc khăn 

trắng được Thừa Tác Viên đặt lên vai người Tân Tòng diễn ra rất tự nhiên nên chẳng ai để ý. Riêng về phần 

cây nến thì chịu thua. Không có ‘Chứng Chỉ Rửa Tội’ để trao, không có người thân tham dự, không có sách 

vở hoa hòe và đèn nến, không có bầu khí linh thiêng của một giáo đường, thậm chí không có mãnh vải nào 

trên thân! Tôi tin rằng người thanh niên ấy cũng như tôi, không bao giờ quên những giây phút linh thiêng ấy. 

Khi mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, chúng ta cũng nhớ lại phép Rửa Tội của chính mình. Thiết 

tưởng cũng nên phân biệt một điều là Phép Rửa của thánh Gioan không có giá trị Bí Tích. Phép Rửa của Gioan 

chỉ là dấu hiệu bề ngoài để ám chỉ việc sám hối bên trong tâm hồn mà thôi. Chỉ có các Bí Tích mà Chúa Giêsu 

thiết lập (trong đó có Bí Tích Rửa Tội) mới mang lại hiệu quả là ban ơn sủng cho chúng ta. Chúa Giêsu đến 

với ông Gioan, chắc Ngài cũng xếp hàng rồng rắn để đợi đến phiên mình. Chúa đứng đó, giữa hàng ngũ những 

tội nhân để được ông Gioan thanh tẩy mặc dầu Chúa không hề có tội lỗi gì. Chúa đâu cần phải sám hối!  

Tôi nhớ lại một câu đố: “Cái gì càng rửa lại càng dơ?” Câu trả lời là ‘nước’ (chúng ta càng rửa tay trong thau 

nước thì nước ấy càng ngày càng dơ). Vì thế hãy tưởng niệm điều nầy: “Giòng sông Giođan bị ‘bẩn đục vì tội 

lỗi loài người’ và bởi vì có quá nhiều người xuống đó để rửa tội của họ nên giòng nước ấy càng ngày càng dơ 

bẩn! Ấy vậy mà Chúa Giêsu, Đấng thánh thiện vẹn toàn, lại sẵn sàng dìm mình xuống giòng nước dơ bẩn ấy. 

Ngài muốn tự hạ để chia sẻ thân phận với mọi tội nhân và Ngài đã nhận lấy hết mọi tội lỗi nhớp nhơ của cả 

nhân loại. Hãy nghĩ lại xem: Một Đấng Tạo Hóa, một Vị Thiên Chúa cao sang quyền phép, mà từ bỏ tất cả 

vinh quang , xuống trần gian không phải để người khác phục vụ mình mà là để mình trở nên bạn hữu với mọi 

phàm nhân thấp hèn và tội lỗi. Mà mục đích Ngài làm như vậy là để cứu độ chúng ta, còn tình thương nào lạ 

lùng, khó hiểu và sâu thẳm như tình thương Ngài dành cho chúng ta? Không nhận ra mối tình vô biên ấy, 

không  thấy chính mình được yêu thương cách lạ lùng như vậy, đó là dấu chỉ của sự vô cảm và vô ơn ! 

Tôi rất thích tư tưởng sau đây của Nữ Tu Minh Du (Đa Minh): “Vì ta là người có tội, nhưng Đức Giêsu chẳng 

nề hà, vẫn lân la tìm đến với ta. Những lúc ta chán chường , thất vọng, ê chề, không muốn sống…đó là những 

lúc Chúa Giêsu đến ở bên ta sâu thẳm nhất trong trái tim ta. Chỉ vì những hỉ nộ, sân si, và những cơn cuồng 

phong trong ta trỗi lên quá lớn, làm cho ta không nghe tiếng Người gọi…hãy thinh lặng và trở về lòng mình. 

Ta sẽ thấy một Giêsu thân tình, dịu dàng, sẵn sàng làm bạn với ta và lắng nghe ta.” Tư tưởng nầy đẹp quá. 

Noi gương Chúa Giêsu về hai điểm. Trước hết chúng ta xin cho mình được khiêm nhường như Chúa, chấp 

nhận thân phận tội lỗi của mình để cảm thông với tha nhân. Sở dĩ chúng ta cố chấp, không muốn nghe lời bất 

kỳ ai khác cũng chỉ vì chính chúng ta thiếu khiêm nhường. Chúa Giêsu đứng chung với những người tội lỗi 

để dạy chúng ta biết trải rộng tình yêu đến với tha nhân. Nhờ đó chúng ta dễ cảm thông với người khác, từ 

trong gia đình cho tới xã hội, để không cau có, trách móc, kết án và hẹp hòi với bất kỳ ai. Mừng lễ Chúa Chịu 

Phép Rửa, hãy xin Chúa cho mỗi người biết sống xứng đáng địa vị con cái Chúa, để được trở nên ‘người con 

yêu dấu’ của Ngài, nhờ đó sẽ được chung phần vinh phúc Nước Trời.                            Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 


