LÁ THƯ MỤC VỤ
Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội mừng lễ Chúa Kitô Vua. Ai cũng biết suốt đời
Đức Giêsu chẳng có vẻ gì là một ông vua. Người còn nhất quyết từ chối mỗi khi dân chúng có ý tưởng tôn
Người làm vua. Nhưng bỗng dưng Người có một thay đổi bất ngờ. Hôm vào Giêrusalem, Người muốn tỏ ra
mình là một vị vua thái hoà. Người cỡi một con lừa, ung dung chấp nhận việc người ta lấy lá, lấy áo lót đường
cho Người đi qua. Người cũng chấp nhận để cho người ta tung hô mình là „Con Vua Đavít‟, vua của Israel.
Nhưng trong suốt cuộc rước ấy, Người vẫn âm thầm, khiêm tốn và không có một cử chỉ hoàng đế nào trong
cuộc rước nô nức ấy. Thế rồi sau đó, Người bị phản bội, bị nộp, bị trói, bị đánh, bị lôi ra trước toà án. Chính ở
đây và từ đây, Người mới có thái độ làm vua. Sau đó, người ta lôi Người đến núi Sọ và xử tử Người.
Giáo Hội muốn chúng ta mừng trước đại lễ sẽ diễn ra cực kỳ long trọng vào lúc tận thế khi mà Chúa Kitô sẽ trở
lại trong vinh quang thâu hồi tất cả tạo vật được cứu độ đưa vào hạnh phúc trường sinh. Hơn nữa, Giáo Hội
muốn ngày lễ trọng đại nầy trở nên ngọn hải đăng hướng dẫn con thuyền Hội Thánh vượt biển trần gian mà
không bao giờ lạc hướng. Nói tóm lại, Giáo Hội ao ước càng tiến xa trên đường đời chúng ta càng nhìn thấy ảnh
hưởng và uy quyền của Chúa Kitô ngày càng tỏ hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Muốn như vậy chúng ta phải
hiểu rõ tước hiệu „làm Vua‟ và thực quyền thống trị của Chúa Giêsu là gì và ảnh hưởng thế nào trên chúng ta.
Hãy nhìn lại vài vị “vua” không cách xa chúng ta bao nhiêu để xem quyền thống trị và ảnh hưởng của các vị ấy
thế nào trên chúng ta. Đầu tiên xin nhắc đến nhân vật Vladimir Ilich Ulyanov với bí danh là Lenin, kẻ đã cho
rằng căn nguyên gây bao đau khổ cho nhân loại là lòng tham muốn biến quốc gia thành một đế quốc, nhưng khi
đã cướp được quyền lực trong tay, chính Lenin lại là người có lòng tham về việc đó nhiều nhất khi muốn biến
nước Nga thành nước trùm trong khối Sô Viết. Lenin làm mọi cách để nước Nga trở nên thành trì của cách
mạng vô sản, bảo hộ cho những kẻ vô sản khác trên toàn thế giới đạp đổ chính quyền sở tại, sau đó đem cả quốc
gia nầy quy phục hệ thống Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản mà Lenin là kẻ thống trị. Những ai chống đối đều phải
bị tiêu diệt. Kế đến là nhân vật Iosif V. Dzhugashvili mà bí danh là Stalin, kẻ sau khi thâu tóm quyền bính, đã
khai trừ tất cả những ai bị coi là đối thủ của y qua một chính sách khủng bố bao trùm trên các nước cộng sản.
Nhân vật thứ ba là Mao Trạch Đông đã hiện nguyên hình là một con quỉ khát máu đồng loại và rất ư bệnh hoạn
về dâm loạn. Nhân vật thứ tư là Polpot, kẻ đã lạnh lùng giết hết một phần tư dân tộc của y chỉ vì một ý thức hệ
điên cuồng. Nhân vật cuối cùng là Hồ Chí Minh, kẻ gian trá, phi luân và phi dân tộc, đã rước cái chủ nghĩa quái
thai về tàn phá quê hương và gây cảnh huyết nhục tương tàn khiến hơn ba triệu thanh niên chết một cách vô lý.
Sở dĩ tôi nhắc đến các vị „vua cộng sản‟ nói trên để cho thấy một điều là tất cả đều hô hào san bằng giai cấp,
công bằng xã hội, hy sinh cho thế hệ tương lai, nhưng tất cả chỉ nghĩ đến mình trước, chỉ khéo xúi người khác
làm và để người khác chết, còn họ thì ăn trên ngồi tróc chỉ tay năm ngón và sống xa hoa vô độ. Còn Vua Giêsu
của chúng ta thì sao ? Ngài làm Vua trên thập giá, tức là trong khi trở thành của lễ đền tội cho mọi người. Ngài
là Vua khi ngài chấp nhận trở nên „Đầy tớ đau thương của Thiên Chúa‟. Vương quốc của ngài không phải là
một nơi chốn, nhưng là tất cả những ai dâng hiến tình yêu cho ngài và sống cuộc đời chu toàn thánh ý Thiên
Chúa. Nhất là ngài chỉ trở nên Vua của chúng ta khi chúng ta cố hết sức hầu sống trung thành với ngài mà thôi.
Thực tế cho thấy rất ít người trong chúng ta giữ được sự trung thành với Chúa Kitô Vua. Ai trong chúng ta dám
vỗ ngực quả quyết rằng Chúa Giêsu luôn luôn là „đầu‟ của gia đình mình ? Ai dám tự hào rằng Chúa Giêsu luôn
luôn là một vị khách vô hình hiên diện trong từng bữa ăn gia đình ? Ai dám xác nhận mình vững tin rằng Chúa
Giêsu là một vị Vua thầm lặng luôn lắng nghe tất cả mọi nỗi niềm tâm sự ? Vương quyền của Chúa Giêsu chỉ
có thể trở nên hiện thực trong đời sống của chúng ta khi chúng ta dám để cho Thiên Chúa thực hiện ý định của
Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Muốn nhận ra Chúa Giêsu là Vua, chúng ta cần phải thay lòng đổi dạ
giống như người trộm cướp cùng bị hành hình với Chúa trên đồi Canvê năm xưa.
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