
TA LÀ VUA! AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ THÌ NGHE 

TIẾNG TA! (LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VUA, B)  

 

 
LỜI CHÚA: Gioan 18,33b-37 

 

Khi ấy, Philatô hỏi Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Ông có phải là Vua dân Do 

Thái không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Quan tự ý nói thế hay là có người 

khác nói với quan về Tôi?” Philatô đáp: ”Tôi đâu phải là người Do Thái. 

Nhân dân Ông cùng các thượng tế đã trao nộp Ông cho tôi. Ông đã làm 

gì?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu 

Nước Tôi thuộc về thế gian này thì những người của Tôi đã chiến đấu 

để Tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà Nước Tôi không 

thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: ”Vậy Ông là Vua ư?” Đức Chúa GIÊSU 

đáp: ”Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng 

về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Tôi”. 

 

SUY NIỆM 

 

Nhân lễ trọng Đức Chúa GIÊSU KITÔ VUA, xin trích nguyên văn sứ điệp Đức Mẹ MARIA gửi các Linh 

Mục thành viên Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu cách đây đúng 20 năm, Chúa Nhật 22-11-1992. 

 

Sấm ngôn của Chúa 

Các con dấu ái, hôm nay, các con hãy thông phần niềm vui trọng đại của Giáo Hội thiên quốc và Giáo 

Hội trần gian, hiệp với ca đoàn triều thần thánh, phủ phục thờ lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ, VUA vũ trụ. 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA, bởi vì Người là Ngôi Lời Vĩnh Cửu, Con Một của THIÊN CHÚA CHA, Họa 

Ảnh của Bản Thể Siêu Việt và là nét Huy Hoàng của Vinh Quang THIÊN CHÚA CHA. 

 

Nhờ Người mà tất cả được tạo dựng và vì thế, mọi loài hiện hữu - ngoài THIÊN CHÚA ra - đều ở dưới 

vương quyền hoàn vũ của Người. 

 

”Sấm ngôn của Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: bên hữu CHA đây Con lên ngự trị, cho đến khi bao 

quân thù địch, CHA đặt làm bệ dưới chân Con. Tự Sion, Chúa Trời rộng mở, quyền đế vương uy dũng 

của Người. Giữa địch thù, cho Con bá chủ, ngày biểu dương sức mạnh, Con nắm vương quyền. Trong 

huy hoàng thánh thiện, từ rạng đông, CHA sinh Con ví tựa sương mai” (Thánh Vịnh 109,1-3). 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA cũng là do chiến công của Người. 

 

Thật vậy, chính lúc nhập thể làm người, Ngôi Lời hòa nhập thiên tính của Người với nhân tính và nhờ 

việc kết hiệp ngôi vị này, nhân loại được nâng lên một ngôi vị hiệp chung với thiên tính. 

 

Với công trình cứu độ hoàn tất trên đỉnh đồi Can-Vê, Đức Chúa GIÊSU giải thoát vũ trụ khỏi ách nô lệ 

Satan do tội nguyên tổ, khi chính Người bị treo trên Thánh Giá, đền bù án phạt của THIÊN CHÚA Chí 

Công. 

 

Như thế, toàn thể vũ trụ, được cứu thoát khỏi quỷ dữ, được đưa về hiệp thông trọn vẹn với đời sống 

của THIÊN CHÚA CHA trên Trời, được đặt dưới vương quyền của Đức Chúa KITÔ, được tham dự vào 



chương trình chiến thắng tội lỗi và sự chết, được làm con THIÊN CHÚA và làm công dân thành 

Giêrusalem thiên quốc. 

 

”Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời, và 

Ta giữ chìa khóa của Tử Thần cùng Âm Phủ” (Khải Huyền 1,17-18). 

 

”Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân: người 

ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà 

chính Ta đã được CHA Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy” (Khải Huyền 2,26-28). 

 

”Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt CHA Ta và trước 

mặt các Thiên Thần của Người”(Khải Huyền 3,5). 

 

”Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thờ THIÊN CHÚA của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó 

nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh THIÊN CHÚA của Ta, và tên Thành Đô THIÊN CHÚA của Ta, là 

Giêrusalem mới từ trời, từ nơi THIÊN CHÚA của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới 

của Ta” (Khải Huyền 3,12). 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là VUA, bởi vì nhiệm vụ cứu thế của Người là đem vũ trụ trở về với việc chúc 

tụng hoàn hảo THIÊN CHÚA CHA, là thanh luyện vũ trụ bằng ngọn lửa thiêu đốt của Đức Chúa Thánh 

Thần, đến nỗi vũ trụ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi bóng tối tội lỗi và nhờ đó, có 

thể mở rộng đón nhận địa đàng mới. 

 

Như vậy, THIÊN CHÚA CHA được chúc tụng và danh Ngài sẽ cả sáng nơi mọi loài thọ tạo. 

 

Nơi công trình sáng tạo này, được canh tân nhờ hiệp thông sự sống trọn hảo với THIÊN CHÚA CHA, 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ thiết lập vương quốc vinh quang của Người, như thế, công trình cứu độ của 

Người sẽ hoàn tất cách hoàn hảo. 

 

Đức CHÚA THÁNH THẦN sẽ mở rộng các con tim và trí óc để mọi người đều có thể thi hành thánh ý 

THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CON và như thế, trên trời cũng như dưới đất, đều được thể hiện 

cách hoàn hảo thánh ý THIÊN CHÚA. 

 

Để đạt tới trời mới và đất mới này, cần phải trải qua một cuộc thử thách đau thương và đẫm máu của 

thanh luyện, sầu khổ và trừng phạt. 

 

Hỡi các con dấu ái và tận hiến cho Khiết Tâm Mẹ, các con hãy lắng nghe lời Mẹ Thiên Quốc, dịu dàng 

chuẩn bị và dẫn đưa các con sống các biến cố này, bởi vì, đã đến thời kỳ ứng nghiệm lời ngôn sứ 

Zaccaria tiên báo: 

 

”Sấm ngôn của Chúa. Ta sẽ đánh kẻ chăn và bầy chiên sẽ tan tác; Ta sẽ đánh cả những con nhỏ bé 

nhất. 

Sấm ngôn của Chúa. Trong khắp xứ sở, hai phần ba sẽ bị tiêu diệt. Còn một phần ba sống sót. Ta sẽ 

bắt phần ba này thử qua lửa. Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng. Bấy giờ, 

chúng sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ gọi chúng là dân Ta, và chúng sẽ kêu van: Lạy Chúa 

là THIÊN CHÚA của con” (Zaccaria 13,7-9). 

 

Trong ngày Phụng Vụ long trọng cử hành lễ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, VUA vũ trụ, Mẹ mời gọi các con 

hãy chúc tụng Người bằng một Đức Tin anh dũng, một lòng Trông Cậy vững vàng và một lòng Mến 

Yêu tha thiết, trong khi chờ đợi ngày Người vinh quang trở lại, sẽ dẫn đưa các con tiến gần đến sự giải 

phóng. 



 

Bởi vì, đúng như Kinh Thánh chứng nhận: 

 

”Đức Chúa GIÊSU KITÔ là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết 

sống lại, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người yêu mến chúng ta và lấy Máu mình rửa sạch tội 

lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự THIÊN CHÚA là CHA 

của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! 

Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ đều trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi 

dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen! 

Đức Chúa là THIÊN CHÚA phán: Ta là Đầu và là Cuối, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Cai 

Trị toàn thể vũ trụ” (Khải Huyền 1,5-8). 

 

Với niềm vui của một người Mẹ, thấy mình càng ngày càng được các con lắng nghe và bước theo con 

đường Mẹ vạch ra, giống như Người Nữ Ngôn Sứ của thời điểm sau chót, cùng với Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ Con Mẹ, ngày hôm nay được tôn vinh thờ kính trong nét huy hoàng của vị VUA Thống Trị, Mẹ 

chúc lành cho các con, nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN. 

 

”Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna”, Centro Internazionale del Movimento Sacerdotale Mariano, 

23a Edizione, Imprimatur Mons. Francesco Cuccarese, Arcivescovo Metropolita Pescara-Penne, 16 

Febbraio 1998, trang 907-910) 
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