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Vương quốc của Thiên Chúa là tình yêu,

không dựa trên bạo lực

GH Francis

Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói:

Lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, mà chúng ta cử hành ngày hôm nay, được đặt vào
cuối năm phụng vụ và nhắc nhớ rằng đời sống của vũ trụ, thụ tạo không diễn tiến một cách tình
cờ, nhưng tiến tới mục tiêu cuối cùng:

biểu hiện sau cùng của Chúa Kitô, Chúa của lịch sử và của mọi loài thụ tạo.

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 18, 33b-37) cho chúng ta biết về vương quốc này và tường thuật
lại sự nhục nhã mà Chúa Giêsu phải chịu sau khi bị bắt ở vườn Cây Dầu: bị trói, sỉ nhục, bị
cáo buộc và bị mang đến trước nhà cầm quyền Giêrusalem.

Chúa Giêsu bị đưa tới trình diện cho quan Philatô, là người đang nhắm đến quyền lực chính trị,
trở thành vua của người Do Thái.
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Sau đó, Philatô cho điều tra và trong một cuộc thẩm vấn đầy kịch tính đã hỏi Chúa Giêsu hai
lần về việc Ngài là vua (câu 33b.37).

Trước hết Chúa Giêsu trả lời về vương quốc của Ngài:

"Nước tôi không thuộc về thế gian này" (câu 36).

Rồi Chúa Giêsu khẳng định: "Quan nói đúng. Tôi là Vua”. (câu.37).

Rõ ràng là trong suốt cuộc đời của mình Chúa Giêsu không có tham vọng chính trị.

Sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khích điều này muốn tôn phong
Chúa Giêsu là vua, lật đổ quyền lực Rôma và khôi phục vương quốc Israel.

Nhưng đối với Chúa Giêsu vương quốc là một cái gì đó khác, và chắc chắn không thực thiện
bằng việc nổi loạn, bạo lực và vũ lực.

Vì vậy, Ngài đã đi lên núi một mình cầu nguyện (Ga 6, 5-15).

Giờ đây, trả lời câu hỏi của Philatô, Chúa Giêsu nhắc nhớ rằng các môn đệ của Ngài không
chiến đấu để bảo vệ Ngài.

Chúa nói: "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” (câu 36)
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Tình yêu và làm chứng cho sự thật

Chúa Giêsu muốn nói rõ ràng rằng trên quyền lực chính trị có một quyền khác lớn hơn nhiều,
quyền này không đạt được bằng các phương tiện của con người.

Chúa Giêsu đến thế gian để thực hiện quyền này, đó là tình yêu, làm chứng cho sự thật (câu
37).

Đây là sự thật của Thiên Chúa, cuối cùng là sứ điệp trọng tâm của Tin Mừng: "Thiên Chúa là
tình yêu" (1 Ga 4, 8).

Vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình

Chúa Giêsu muốn thiết lập trong thế giới này vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình.
Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu là vua và nó trải dài đến tận cùng thời gian.

Lịch sử dạy rằng các vương quốc được thiết lập bằng sức mạnh của vũ khí và quyền lực là
mong manh và sớm hay muộn sụp đổ.

Nhưng vương quốc của Thiên Chúa được thiết lập trên tình yêu của Ngài và được bắt nguồn từ
trái tim, dành cho những ai đón tiếp hòa bình, tự do và tràn đầy sức sống.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để Ngài trở thành Vua của chúng ta.

Một vị Vua mà với lời, mẫu gương và cuộc sống hiến dâng trên Thánh giá đã cứu chúng ta khỏi
cái chết.
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Chính Ngài là Đấng chỉ đường cho người lạc lối,

trao ánh sáng mới cho sự hiện hữu của chúng ta, sự hiện hữu mà đã bị ghi dấu bởi những nghi
ngờ, sợ hãi và thử thách hàng ngày.

Nhưng chúng ta không được quên rằng vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế
gian này.

Ngài sẽ có thể đưa ra một ý nghĩa mới cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống mà đôi khi
có những thử thách bởi những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, chỉ với điều kiện chúng ta
không tuân theo luận lý của thế gian và "các vua" của nó.

Cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc mọi người cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta
đón nhận Chúa Giêsu như là vua của cuộc đời chúng ta và để truyền bá vương quốc của
Ngài, làm chứng cho sự thật đó là tình yêu.

Ngọc Yến – Vatican
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