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LÀM CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH
+++

A. DẪN NHẬP.
Đức Giêsu đã sống lại như lời Ngài đã báo trước, nhưng nhiều nguời còn hoài
nghi. Sự kiện ngôi mồ trống chưa thể xác quyết được việc Chúa sống lại từ cõi chết.
Ngày thứ nhất trong tuần, chính Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Madalena từ sáng
sớm, với hai môn đệ đi làng Emmau vào buổi chiều và với mười Tông đồ tại nhà Tiệc
ly vào buổi tối, để chứng minh là Ngài đã sống lại thật.
Sau khi đã được thấy cả con người Phục sinh của Chúa với những lỗ đinh ở chân
tay cùng với cạnh sườn, cũng như thấy Ngài cùng ăn với các ông, lúc đó các ông mới
xác tín rằng Chúa đã sống lại. Các ông đã trở nên những chứng nhân trung thành của
Chúa phục sinh, và từ đó, các ông đi loan truyền cho mọi người biến cố Phục sinh của
Chúa.
Chúng ta không được diễm phúc trông thấy Chúa sống lại như các Tông đồ,
nhưng nhờ Thánh kinh, chúng ta tin vững chắc Chúa đã sống lại. Việc Phục sinh của
Chúa sẽ là nền tảng cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Và từ nền tảng này, chúng ta sẽ
loan báo Chúa Phục sinh cho những người chung quanh bằng cuộc sống thường ngày
của chúng ta.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.
+ Bài đọc 1 : Cv 3,13-15.17-19.
Thánh Phêrô đã làm phép lạ chữa lành người què ở cửa Đền thờ, điều này làm
cho nhiều người ngạc nhiên và bàn tán. Nhân dịp này, thánh Phêrô đã giảng cho người
Do thái một bài rất hùng hồn. Ngài cho biết rằng phép lạ ngài làm cho người què đi
được, không phải do quyền năng hay đạo đức riêng của mình, mà chính do nhân danh
Đức Giêsu Kitô mà ông đã chữa lành. Đức Giêsu chính là người mà dân Do thái đã giết
đi, nhưng nay Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết.
Sở dĩ người Do thái giết Đức Giêsu là Đấng Messia vì họ không biết. Vì vậy, họ
hãy sám hối, từ bỏ tội lỗi và tin nhận Ngài để được ơn cứu độ.
+ Bài đọc 2 : 1Ga 2,1-5.
Khi hiến mình làm lễ vật hy sinh, Đức Kitô đã trở nên Đấng can thiệp rất thần
thế cho chúng ta bên cạnh Chúa Cha. Nhiều người cho rằng mình đã “biết” Đức Giêsu,
nhưng họ đã biết như thế nào ? Thánh Gioan Tông đồ giải thích cho chúng ta thế nào
là “biết” thật :”Chính nơi điều này mà chúng ta biết rằng mình “biết” Đức Giêsu, đó là
chúng ta giữ các giới răn của Ngài. Ai nói rằng mình “biết” Ngài mà không giữ giới răn
Ngài thì ấy là kẻ nói dối”.
+ Bài Tin mừng : Lc 24,35-48.
Khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã hiện ra trước hết với Maria Madalena, rồi
với hai môn đệ đi làng Emmau và với các Tông đồ tại nhà Tiệc ly. Những lần hiện ra
này là bằng chứng rõ ràng về sự kiện Ngài đã từ cõi chết sống lại. Chính nhóm Mười
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Một không tin Ngài sống lại, họ còn tưởng Đấng Phục sinh là một hồn ma. Đức Kitô đã
phải để cho họ sờ tay chân Ngài và ăn một khúc cá nướng trước mặt họ để họ nhận
ra Ngài.
Mối quan tâm đầu tiên của thánh Luca là chứng tỏ rằng Đức Giêsu Phục sinh
chính là người mà các Tông đồ đã biết trước, khi Ngài chịu đóng đinh. Thánh nhân
nhấn mạnh rằng sự sống lại về mặt thể xác của Đức Giêsu là có thật, nhưng lại giải
thích rõ ràng rằng sự sống lại của Ngài không phải là cuộc trở lại với đời sống trần thế.
Đức Giêsu đã sống lại với sự sống mới ở bên ngoài cái chết.
Vì thế, tất cả niềm tin của người Kitô hữu dựa trên biến cố Phục sinh này. Các
Tông đồ đã chứng kiến tận mắt, nên lời chứng của các ngài rất đáng tin. Đồng thời
Chúa cũng trao cho các ông sứ mệnh rao giảng Tin mừng Phục sinh cho muôn dân, để
họ sám hối và được ơn tha tội, bởi vì “Chính anh em là chứng nhân về những điều
này”(Lc 24.48).

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA.
Làm chứng cho Chúa Phục sinh.
I. ĐỨC GIÊSU LÀM CHỨNG VỀ MÌNH.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa hiện ra lần thứ ba với các Tông đồ
tại nhà Tiệc ly. Biến cố này, Gioan cũng thuật lại trong Ga 20,19-23.
Với một cái nhìn chung, người ta nhận ra nơi Luca việc tường thuật các lần
Chúa sống lại hiện ra được kể với ba hạng người : Trước tiên với các phụ nữ (Lc 24,112), rồi cho các môn đệ (Lc 24,13-25), và cuối cùng cho các Tông đồ, tức nhóm Mười
Hai (Lc 24, 35-48). Đó là ba nhóm người mà khi Chúa đi rao giảng, đã liên kết với
Chúa một cách chặt chẽ, tuy nhiên với mức độ khác nhau.
Qua các lần hiện ra, Đức Giêsu làm chứng rằng mình đã sống lại bằng một phép
lạ chưa từng có trên đời này. Để các Tông đồ tin, Ngài đã làm hết mọi cách từ tâm lý
đến vật lý, từ lịch sử đến thực hiện đúng lời đã hứa.
Bởi vậy, khi Luca kể lại việc Chúa xuất hiện cho mười một Tông đồ lúc đêm
xuống, thì ông nhấn mạnh việc Chúa xuất hiện bằng thể xác của Ngài. Khi các môn
đệ thấy Ngài thì họ tưởng mình thấy ma, hoặc là hồn Ngài hiện về. Đánh tan cảm
tưởng sai lầm đó, Đức Giêsu đã vận dụng mọi giác quan để chứng tỏ Ngài có một thân
thể không phải phi vật chất hay linh thiêng, nhưng là một thân thể có xương có thịt,
mà hôm thứ sáu đã bị đóng đinh vào thập giá và được táng trong mồ. Chính là thân
thể vật chất ấy với những dấu đinh, với cạnh nương long mà các ông trông thấy và có
thể sờ vào được.
Để chứng minh tính chất vật chất của thân thể mình, Ngài cầm lấy miếng cá
nướng và ăn trước mặt các ông và đưa cho các ông cùng ăn.
Khi các Tông đồ đã trở về tình trạng lành mạnh về tâm lý và thể lý rồi, Chúa
mới hướng dẫn các ông về bằng chứng lịch sử:”Thầy đã từng nói với anh em rằng tất
cả những gì sách luật Maisen, các sách tiên tri và các Thánh vịnh đã chép về Thầy,
đều phải được ứng nghiệm”.
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Đức Giêsu nói cho các Tông đồ biết toàn bộ Kinh thánh đã ứng nghiệm về Ngài.
Nếu Thánh kinh không ứng nghiệm về Ngài, thì toàn bộ Thánh kinh là giả dối vì Thánh
kinh loan báo về Đấng cứu độ và ngoài Đức Giêsu ra không ai đem lại ơn cứu độ (Cv
4,12).
Để thấy rõ như thế, Ngài đã “dẫn giải cho các ông những điều viết về Ngài
trong toàn bộ Thánh kinh”(Lc 24,27). Để có thời gian giải thích, chắc Ngài còn phải ở
với các ông lâu dài, như thánh Luca đã xác định là 40 ngày được ghi rõ trong sách
Công vụ tông đồ:”Ngài lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Ngài
vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong 40 ngày, Ngài đã hiện ra nói chuyện với các
ông về Nước Thiên Chúa”(Cv 1,3). Thời gian 40 ngày đã quá đủ để các Tông đồ thấy
chắc chắn : Thầy đã sống lại thật.
II. CÁC TÔNG ĐỒ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA.
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca nhắc lại cho chúng ta lời Đức Giêsu ra
lệnh cho các Tông đồ khi Ngài sống lại:”Phải nhân danh Thầy 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 24,47-48).
Trong bài đọc một, thánh Phêrô đã làm chứng cho toàn dân Giêrusalem về Đức
Giêsu bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại. Chính họ đã nộp Ngài và chối bỏ trước mặt
quan Philatô, dù quan xét xử không thấy tội gì. Họ đã xin tha cho kẻ sát nhân và lên
án Đấng công chính. Nghe thế, họ quá rõ tội lỗi đã phạm, họ đã ăn năn sám hối:”Hôm
ấy đã có thêm khoảng 3000 người theo đạo”(Cv 2,41).
Trong bài đọc hai, thánh Gioan đã làm chứng về “ Đức Giêsu Kitô, Đấng công
chính, chính Người là của lễ hy sinh đền bù tội lỗi ta, và còn đền bù tội lỗi cho cả thế
giới”. Rồi Gioan kêu gọi chúng ta làm chứng về Đức Kitô bằng đời sống đừng phạm tội,
hãy vâng giữ lệnh Đức Kitô để chứng tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa tới mức hoàn hảo
và biết được mình đang ở trong Đức Kitô. Ai không vâng lời Đức Kitô là kẻ nói láo.
Nhìn vào lịch sử truyền giáo, chúng ta thấy các Tông đồ, những chứng nhân
trung thực, đã đi rao giảng Đức Giêsu chịu chết và phục sinh cho muôn dân, nghĩa là
sau khi Chúa về trời, và sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, từ những người nhát
gan, sợ hãi, từ những người dân chài, quê mùa, không hiểu gì về Đấng Cứu thế... các
Tông đồ đã trở nên những người can đảm, thông thái, lợi khẩu. Các ngài đã vâng lệnh
Chúa ra đi rao giảng cho mọi người biết và tin Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa
đã đến trần gian, đã chết và sống lại để cứu chuộc tất cả mọi người. Các ngài đã đóng
đúng vai trò chứng nhân và thi hành đầy đủ bổn phận làm chứng của mình.
Bằng lời nói, các ngài rao giảng mà không sợ bất cứ một áp lực nào hay một sự
đe dọa nào. Mỗi khi rao giảng, các ngài thường hiên ngang tuyên bố:”Chúng tôi xin
làm chứng”. Dù đứng trước toà án cấm đoán, dọa nạt, các ngài vẫn khảng khái
thưa:”Xin quí vị xét cho, phần chúng tôi, chúng tôi không thể không nói về những
điều đã thấy, đã nghe”.
Không những làm chứng bằng lời nói, các ngài còn làm chứng bằng việc làm,
bằng chính đời sống của mình : sẵn sàng chịu vất vả, khổ cực, đòn vọt, tù ngục, và
sẵn sàng chịu chết vì Chúa Giêsu. Sau 12 Tông đồ, lại có biết bao lớp Tông đồ khác,
trải qua các thời đại, tiếp nối sự nghiệp loan báo Tin mừng và làm chứng nhân cho
Chúa Giêsu.
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III. CHÚNG TA LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH.
Đức Kitô đã làm chứng về Ngài đã sống lại thật. Phêrô, Gioan, các Tông đồ và
bao nhiêu người đã tin và đã làm chứng về Đức Kitô phục sinh. Còn chúng ta, nếu
chúng ta vâng lệnh Đức Kitô truyền, chúng ta phải ra sức làm chứng về Ngài.
1. Giáo huấn của Hội thánh.
Trong sắc lệnh Tông đồ giáo dân của công đồng Vatican II, Hội thánh nhắc nhở
cho các tín hữu nhiệm vụ làm tông đồ và làm chứng nhân bởi vì nhiệm vụ này phát
xuất từ bí tích Thánh tẩy :
“Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân là giúp giáo dân làm chứng
bằng cả đời sống phát xuất từ đức tin, đức cậy, đức mến. Đó là dấu chỉ rất thích
hợp trong thời đại chúng ta để biểu lộ Chúa Kitô sống động trong các tín hữu
của Người. Cùng với việc tông đồ bằng lời nói mà trong một số hoàn cảnh lại
rất cần thiết người giáo dân rao giảng Chúa Kitô cắt nghĩa và phổ biến giáo lý
của Người tùy theo hoàn cảnh và tài năng của mỗi người, đồng thời họ cũng
trung thành tuyên xưng giáo lý của Người nữa”.
(Sác lệnh tông đồ giáo dân, số 16)
2. Làm chứng là gì ?
Làm chứng là nhận thực một sự kiện mà chính mình đã kinh qua hay đã kinh
nghiệm. Hay nói cách khác, làm chứng là chứng nhận bằng lời nói hay bằng hành
động một sự việc đã xẩy ra, một sự kiện có thật mà mình đã thấy, đã nghe, đã trải
qua.
Ở toà án, chứng nhân hay nhân chứng là người nói sự thật những điều mắt
thấy tai nghe, và phải nói đúng sự thực như mình đã thấy. Chứng nhân càng có uy tín
thì lời chứng của mình càng có giá trị, khiến người khác dễ bị thuyết phục. Ngược lại,
những người không có uy tín thì khiến những lời nói của mình không có tính thuyết
phục, đôi khi lại trở nên phản chứng.
3. Làm chứng như thế nào ?
Làm chứng cho Đức Giêsu đâu có phải là chỉ kể lại cho kẻ khác về đời sống của
một vĩ nhân đã sống cách đây 2000 năm. Ai cũng có thể làm được điều này. Làm
chứng cho Đức Giêsu đâu phải chỉ là xác nhận rằng Đức Giêsu đã sống lại. Đám lính
cánh gác mồ cũng đã làm như thế.
Làm chứng cho Đức Giêsu chính là dùng chính cuộc sống của mình để chứng tỏ
rằng quyền năng của Đức Giêsu sống lại đã tác động và biến đổi chúng ta một cách lạ
lùng nhất, có thể tưởng tượng được. Làm chứng nhân cho Đức Giêsu là để cho Ngài
ngỏ lời với tha nhân ngang qua chúng ta, nghĩa là dùng chúng ta để nói với kẻ khác.
Truyện : làm chứng bằng đời sống.
Cách đây ít lâu, trong một cuộc hội thảo của giới trẻ về đề tài ”Truyền giáo năm
2000”, nhiều bạn trẻ đề nghị phải xử dụng tối đa các phương tiện truyền thông tân
tiến trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, gồm sách vở báo chí, phim ảnh có
phẩm chất và hấp dẫn, để rao giảng Tin Mừng cho mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi. Một
số bạn trẻ khác nhấn mạnh đến công tác xã hội và bác ái. Một số bạn trẻ khác đi xa
hơn bằng cách đề nghị Giáo hội chống lại những bất công xã hội, những chà đạp
quyền con người, để xây dựng công lý và hoà hợp.
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Trong lúc mọi người đang hăng hái đưa ra những chương trình to lớn và đề nghị
những hoạt động vĩ đại, thì một thiếu nữ da mầu giơ tay xin phát biểu:”Tại Phi châu
nghèo nàn và chậm tiến của chúng tôi, chúng tôi không gửi, hay đúng hơn không có
khả năng gửi đến những làng chúng tôi muốn truyền giáo những sách vở, báo chí,
phim ảnh, chúng tôi chỉ gửi đến đó một gia đình công giáo tốt, để dân làng thấy thế
nào là đời sống Kitô giáo (R.D. Wahrheit, Ánh sáng hy vọng, tr 208).
Thánh Phaolô nhận thấy mình có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, nếu không là
một điều có lỗi lớn:”Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng”. Nếu muốn rao
giảng Lời Chúa thì mỗi người có trách nhiệm phải lắng nghe và thực hành lời Chúa vì
không nghe thì làm sao mà biết, không biết thì làm sao có thể rao giảng Lời Chúa
bằng cách này hay cách khác cho những người chung quanh.
Mỗi Chúa nhật có một bài giảng, mỗi năm có 54 tuần lễ, tức là có 54 bài chia
sẻ Lời Chúa. Nhưng chúng ta đã lãnh nhận như thế nào ? Đành rằng có nhiều thứ bài
giảng cũng như bánh chia có nhiều loại, bánh mặn, bánh lạt, bánh khô, bánh ướt, thì
Lời Chúa qua thừa tác viên, đến với ta cũng vậy, có bài dài bài ngắn, bài hấp dẫn bài
buồn ngủ...
Vào giây phút cuối cuộc đời, văn sĩ John Bayern đã nói những lời từ giã người
vợ thân yêu như sau:”Mình yêu dấu, trong gương mặt của mình, tôi đã nhìn
thấy dung mạo của Thiên Chúa. Xin cảm ơn mình vô cùng”.
“Trong gương mặt của mình tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa”. Mỗi Kitô hữu chúng
ta được mời gọi sống như thế nào, để anh em chung quanh có thể nói tương tự
:”Trong gương mặt của anh, tôi có thể nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa. Xin cảm
ơn bạn vô cùng”. Đó là ơn gọi cao cả của mỗi người Kitô hữu được gọi trở nên giống
Chúa, và làm cho những người khác nhìn thấy Chúa như trong Tin mừng theo thánh
Matthêu. Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ:”Các con hãy trở nên trọn lành như Cha
các con ở trên trời là Đấng trọn lành” . Đức Giêsu còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của
người Kitô hữu đến độ Chúa so sánh cuộc sống của họ như đèn sáng :”Các con là anh
sáng thế gian”. Ánh sáng đó cần phải chiếu sáng trước mặt người đời, ngõ hầu họ
thấy việc lành mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời.
(Hạt giống âm thầm, tr 178)
Chúng ta hãy suy nghĩ về đoạn văn trích từ lá thư mục vụ của Giám mục Duval
của Pháp :
“Dù có phát biểu khéo léo đến đâu, những tư tưởng trừu tượng cũng khó mà
cảm động được lòng người. Nhưng những con người sống động, có khả năng
làm cảm động lòng người, những người đó hãy xung phong bước ra. Hãy để cho
chân lý trào ra từ cuộc sống của mình, và hãy làm cho quyền năng của mình
tương xứng với món quà mà mình trao tặng bằng tình yêu. Lúc đó mọi người sẽ
lắng tai nghe, và bình minh của những ngày tươi sáng sẽ bừng lên trên bầu trời
của chúng ta”.
Truyện : Gương lành lôi kéo.
Một nhà truyền giáo Ấn độ, ông Gordon M. Suer đã xin một tín đồ Ấn độ giáo
sống bên cạnh, để nuôi dạy ông học tiếng bản xứ, nhưng tín đồ Ấn độ giáo này từ chối
như sau:
- Thưa ngài, tôi không đến dạy tiếng bản xứ cho ngài, vì tôi không muốn trở
nên người Kitô hữu.
Nhà tuyền giáo trả lời :
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- Tôi muốn học tiếng bản xứ để có thể giao thiệp với những người chung quanh,
để hiểu biết họ hơn chứ không nhằm bắt họ phải trở lại đạo Chúa.
Nhưng người tín đồ Ấn giáo đáp lại :
- Thưa ngài, tôi biết vậy nhưng đối với tôi, tôi nhận thấy rằng : không ai có thể
sống bên cạnh ngài lâu, mà không bị ngài cảm hóa tin theo Chúa. Tôi không thể dạy
ngài, vì tôi không thể sống bên cạnh ngài mà không trở thành người Kitô hữu.
Mỗi người chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, đều có trách nhiệm sống ơn
gọi của mình như thế nào để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi nơi, mọi hoàn
cảnh. “Không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu có bổn phận thể
hiện dung mạo Thiên Chúa cho anh em chung quanh. Qua tình thương nhân từ của
chúng ta, qua những việc tốt lành chúng ta làm, anh chị em chung quanh có thể hiểu
được Thiên Chúa là Đấng tràn đầy tình thương nhân từ. Qua sự sẵn sàng tha thứ của
chúng ta cho kẻ khác, anh em chung quanh cảm thấy được Thiên Chúa là Đấng hay
tha thứ (Sđd, tr 179).
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt
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