
Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay đặc biệt nhấn mạnh tới sự 
hiện diện thể lý của Chúa Giêsu phục sinh. Vì các môn đệ tưởng 
họ thấy ma, nên Chúa Giêsu bảo các ông hãy nhìn xem ngài, 
đụng tới ngài và cho ngài ăn để các ông nhận ra thân xác phục 
sinh của ngài đúng là một thân xác thực sự. "Nhìn chân tay Thầy 
coi! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy 
có đây" (Lc 24,39). 

Tại sao Chúa Giêsu nhấn mạnh tới việc nhận biết thân xác 
vinh hiển ngài thực sự là một thân xác con người bằng xương 
bằng thịt? Ấy là ngài muốn cho thấy ngài đã thật sự phục sinh, 
đồng thời ngài cũng mu ốn chúng ta hiểu rằng Thân xác vinh 
hiển của ngài có những chi thể như thân xác chúng ta, và chúng 
ta được mời gọi thuộc về Thân xác ấy. Nhờ cái chết và sự phục 
sinh của Chúa Kitô, được lặp lại trong các bí tích, chúng ta vĩnh 
viễn trở nên những chi thể của Thân xác vinh hiển ngài, những 
chi thể của Giáo Hội. Trong cộng đoàn kitô giáo, trong Giáo Hội 
mà chúng ta là chi thể, chúng ta được sống trước Đấng Phục 
Sinh, và có thể được thấy, được rờ vào Thân xác ngài, thân xác 
bị thương tích vì chịu đóng đanh, nhưng đang sống nhờ đã phục 
sinh. Thân xác ngài nói với ta, nhìn xem ta, yêu thương ta, ăn 
những thức ăn ta trao cho ngài, và nuôi dưỡng ta bằng Bí tích 
Thánh Thể; Thân xác ngài mở lòng trí để ta hiểu Thánh Kinh, và 
làm cho ta nên chứng nhân của ngài, chứng nhân ơn Cứu độ: 

"Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ 
hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người 
mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ 
sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về 
những điều này" (Lc 24,46-48). 

Như thế, nhận ra Chúa Kitô phục sinh thực sự đang sống là 
một kinh nghiệm của Giáo Hội, một kinh nghiệm không ngừng 



được trải qua bằng việc chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về 
cộng đoàn kitô hữu. Và chính vì là thành phần của Giáo Hội mà 
chúng ta trở nên chứng nhân để làm chứng về cái chết và sự 
phục sinh của Chúa Kitô, làm chứng rằng ngày hôm nay chúng 
ta vẫn còn có thể nhìn thấy ngài, rờ đến ngài, nghe ngài nói, 
sống trước mặt ngài, vui hưởng tình yêu và lòng nhân hậu của 
ngài, được ngài xót thương tha thứ tội lỗi. 

Hai bài đọc khác trong thánh lễ hôm nay cũng n ói về sự 
hoán cải và ơn tha tội. Thực vậy, thánh Phêrô bảo dân chúng: 
"Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người 
xóa bỏ tội lỗi cho anh em" (Cv 3,19). Và thánh Gioan viết: "Hỡi 
những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều 
này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng 
ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: Đó là Đức Giêsu 
Kitô, Đấng Công Chính. Người là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, 
không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế 
gian nữa" (1 Ga 2,1-2). 

Lời chứng về sự phục sinh của Chúa Kitô, do các môn đệ  
cũng như do những người đã cảm nghiệm sự hiện diện thật sự 
của ngài trong Giáo Hội, luôn luôn là một sứ điệp của lòng 
thương xót, một chứng từ cho hay chúng ta luôn luôn có thể 
được tha thứ mọi tội lỗi, nếu chúng ta tự nguyện hoán cải và mở 
rộng lòng để ở đó Chúa Kitô hiện diện và yêu thương ta. 

Hoán cải là nhận biết Chúa Giêsu đang sống, đang thực sự 
có mặt và yêu thương ta bằng tất cả tình yêu ngài đã tỏ bày trên 
Thánh Giá. Ngài ở với chúng ta và ở bên Chúa Cha để trao cho 
ta trọn cả tình yêu ngài đón nhận nơi Chúa Cha, để ban cho ta 
Thánh Thần của ngài. Ngài ở với chúng ta và ở bên Chúa Cha để 
tràn đổ xuống thế gian chan hòa Lòng thương xót vô biên, bao la 
hơn tội lỗi của con người, lớn lao hơn cái tội tầy đình là giết Con 



Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, như thánh Phêrô nói với dân cư 
Giêrusalem: "Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng 
Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết: về điều này 
chúng tôi xin làm chứng (…). Vậy anh em hãy sám hối và trở lại 
cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em" (Cv 
3,15.19). 

Sự Phục sinh của Chúa Kitô đổi mới vũ trụ và con tim chúng 
ta trong một tác động bao la của tình yêu Thiên Chúa đối với 
nhân loại. Sự Phục sinh không chỉ là một biến cố sự sống: đó là 
một biến cố tình yêu thương xót. Sự Phục sinh cho phép chúng 
ta và mời gọi chúng ta đón nhận Sự Sống muôn đời trong Tình 
yêu vĩnh cửu và vô biên của Thiên Chúa. 
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