
VẠN TUẾ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA! Hoan Hô Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam! 

(CHÚA NHẬT XXXIV/C) 

 

LỜI CHÚA: Luca 23,35-43. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân 

chúng cười nhạo Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Nó đã cứu được 

kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu Nó thật là Đấng KITÔ, 

Người THIÊN CHÚA tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu 

Người, đưa dấm cho Người uống và nói: ”Nếu Ông là VUA 

dân Do Thái, Ông hãy tự cứu mình đi!” Phía trên đầu 

Người có tấm bảng đề chữ hy-lạp, la-tinh và do-thái như 

sau: ”Người này là VUA dân Do Thái”. Một trong hai kẻ 

trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng nhục mạ Người rằng: 

”Nếu Ông là Đức KITÔ, Ông hãy tự cứu Ông và cứu chúng 

tôi nữa!” Đối lại tên kia mắng nó rằng: ”Mi cũng chịu đồng 

một án mà mi chẳng sợ THIÊN CHÚA sao? Phần chúng ta, 

như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc 

chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?” Và 

anh ta thưa cùng Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Lạy Ngài, khi nào 

về Nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con!” Đức Chúa GIÊSU 

đáp: ”Thầy bảo thật con: ngay hôm nay, con sẽ ở trên 

Thiên Đàng với Thầy!” 

SUY NIỆM 

Quang cảnh Đồi Golgotha - Đồi-Sọ vào buổi chiều Thứ Sáu năm ấy vô cùng hỗn loạn. Bạo-lực hận-thù 

nhục-mạ tung hoành và hình như đạt chóp đỉnh. Quần chúng có mặt đông đảo từ các thủ lãnh Do-thái 

cho đến binh lính La-Mã. Cộng thêm hai tên gian-phi, một tên bên phải một tên bên trái. Đối tượng duy 

nhất là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vì VUA Công-Chính bị đóng đinh trên Cây Thánh Giá dựng ở chính giữa. 

Ngài là VUA với tấm bảng phía trên đầu: ”VUA dân Do Thái”! 

Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ tôn Đức Chúa GIÊSU KITÔ lên ngai VUA Vũ Trụ. Trước đó Ngài đã là VUA. VUA 

từ muôn thưở và cho mãi đến muôn đời. Nhưng tước hiệu VUA từ Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ là VUA của 

Vũ Trụ mới, của Trật Tự mới và của Thế Giới mới. Thế Giới của Hòa Bình, Công Lý và Sự Thật. Thế Giới 

thành hình từ Đồi-Sọ là chiến thắng của Tình Yêu trên hận thù và chết chóc. 

Kể từ đó, Ơn Thánh THIÊN CHÚA tuôn đổ trên thế giới mới, trên nhân loại mới, khởi đầu là Tha Thứ: 

”Lạy CHA, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Và Tha Thứ ”tức-khắc trọn-vẹn trực-tiếp” đầu 

tiên được ban cho tử-tội thống-hối đang bị treo trên thập giá bên cạnh: ”Thầy bảo thật con: ngay hôm 

nay, con sẽ ở trên Thiên Đàng với Thầy!” 

Tước hiệu VUA từ Cây Thánh Giá trên Đồi-Sọ không phải là của Vì VUA hống-hách độc-tài đàn-áp nhưng 

là của Vì VUA nhân-hậu từ-bi thương-xót. VUA khiêm nhu. VUA hiền dịu. VUA trong trắng. VUA dâng 



hiến mạng sống để cứu chuộc toàn thể nhân loại, từ kẻ gian-

phi người hung-ác đến kẻ vu-khống kết án tử hình. Cứu chuộc 

bằng TÌNH YÊU trao hiến và vị tha. Cây Thánh Giá treo xác Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ trở thành Cây Thánh Giá Chiến Thắng, Thánh 

Giá Vinh Quang, Thánh Giá Hiển Trị. Thánh Giá Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ là biểu tượng của Ơn Cứu Rỗi, Tình Yêu Thương và 

Sự Sống. 

Nơi nào có Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA hiển trị thì nơi đó Tình-

Yêu Hòa-Bình Công-Lý và Sự-Thật được thiết lập. Đừng sợ Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ VUA. Đừng sợ sự hiện diện của Cây Thánh 

Giá có Đấng chịu-đóng-đinh. Xin đừng sợ! Xin đừng sợ! Bởi lẽ 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA không hề tước đoạt điều gì cũng 

chả chiếm đoạt quyền bính của ai. Trái lại, Ngài chỉ mở rộng 

Con Tim, mở rộng vòng tay để trao ban và để chờ đợi. Hãy tiếp 

rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ vào lòng để Ngài làm Chủ làm Vua. 

VUA tâm lòng. Vua tâm trí. Hơn thế nữa, hãy tiếp rước Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ để Ngài làm VUA quốc gia, VUA dân tộc. 

Hãy đặt Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ trên cao nơi mỗi căn phòng, mỗi gia đình, mỗi dinh thự, mỗi cơ 

sở để được chúc lành được gìn giữ và bảo trợ. Đừng sợ sự hiện diện của Cây Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ! Xin đừng sợ! Xin đừng sợ! Trái lại, sự hiện diện của Thánh Giá mang lại tin-tưởng phó-thác trông-

cậy và an-bình. Thật êm ái dịu dàng biết bao khi sống dưới quyền cai trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, VUA 

nhân-hậu từ-bi. 

Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính vào ngày 24-11 hàng 

năm, phù trợ cách riêng cho đất nước Việt Nam thân yêu. Các vị tử đạo Việt Nam sống vào một thời đại 

và trong một bối cảnh khác với bối cảnh xã hội hiện tại. Khi ấy số tín hữu Công Giáo còn ít ỏi. Cơ cấu 

Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam chưa phổ quát và kiên vững. Thế nhưng chính trong khung cảnh thô-sơ 

ban đầu ấy lại làm nổi bật khí-phách anh-hùng của đoàn ngũ đông đảo các vị tử-vì-đạo tại Việt Nam. Thà 

chết chứ không thà phản bội THIÊN CHÚA, chối bỏ Đạo Công Giáo. Chấp nhận chết chứ không bao giờ 

chịu bước qua Thánh Giá, biểu tượng cao cả thánh thiêng nhất của niềm tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

VUA Vũ Trụ, Đấng Cứu Chuộc muôn loài. 

Tín hữu Công Giáo Việt Nam hôm nay trong bối cảnh xã hội vô thần hiện tại hãy cùng nhau hân hoan và 

can đảm trở về với Đức Tin nguyên vẹn tinh tuyền của Các Bậc Tiền Bối đáng kính trọng đáng noi theo. 

Dám công khai tuyên xưng và rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA. Dám anh dũng bảo vệ Thánh Giá 

và các biểu tượng của Kitô Giáo, khi các biểu tượng thánh thiêng bị triệt hạ bị chà đạp. 

VẠN TUẾ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA! Hoan Hô Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam! 
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