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Suy nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù

"Ai muoán theo Thaày,

phaûi töø boû chính mình,

vaùc thaäp giaù mình maø theo”.
(Mt 16,24)
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LÔØI NGUYEÄN MÔÛ ÑAÀU

Laïy Chuùa Gieâ-su, taán bi kòch thaûm saàu cuûa
tình thöông cöùu ñoä baét ñaàu môû maøn, vaø con nghe
tieáng Chuùa truyeàn daïy con phaûi vaùc thaäp giaù mình
haèng ngaøy maø theo Chuùa. Con run sôï khoâng daùm
caát böôùc vì bieát thaäp giaù quaù naëng neà vaø nhuïc nhaõ.
Nhöng neáu con bieát raèng: leänh truyeàn theo Chuùa leân
ñoài Can-va-ri-oâ khoâng phaûi chæ laø moät kyû luaät khaét
khe, maø coøn laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå ñaït tôùi coõi
tröôøng sinh, chaéc chaén con seõ can ñaûm vaø haêng haùi
tieán böôùc.
Nhöng laïy Chuùa, con sôï raèng: theo Chuùa thì
con seõ phaûi hy sinh vaø töø boû moïi söï, keå caû maïng
soáng cuûa con. Xin Chuùa cho con nhaän bieát raèng:
cheát laø ñieàu kieän ñeå ñaït tôùi cuoäc soáng môùi.
Vaäy khi suy ngaém chaëng ñaøng thaùnh giaù naøy,
xin Chuùa cho con ñöôïc theâm can ñaûm vaø saün saøng
vaùc thaäp giaù mình haèng ngaøy theo Chuùa vaøo nôi töû
ñòa ñeå tìm kieám söï soáng tröôøng sinh. A-men.
*

*

*
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CHAËNG THÖÙ NHAÁT

CHUÙA GIEÂ-SU BÒ XEÙT XÖÛ VAØ BÒ KEÁT AÙN
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Kitoâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Phi-la-toâ, moät nhaø chính trò xu thôøi, böôùc ra tieàn
ñöôøng. Beân phaûi oâng laø Chuùa Gieâ-su, Ñaáng tuyeät ñoái
thaùnh thieän vaø coâng chính. Ngöôøi ñeán traàn gian laø ñeå hieán
maïng soáng mình laøm giaù chuoäc cho nhieàu ngöôøi. Beân traùi
oâng laø Ba-ra-ba, teân töôùng cöôùp gian huøng ñaõ töøng noåi
loaïn vaø can toäi gieát ngöôøi. Phi-la-toâ hoûi daân : “Caùc ngöôi
muoán ta tha ai cho caùc ngöôi?”
Neáu toâi ôû trong dinh Phi-la-toâ vaøo buoåi saùng Thöù Saùu
hoâm ñoù, toâi seõ traû lôøi ra sao ? Coù leõ toâi cho raèng ñoù laø caâu
hoûi thuoäc dó vaõng xa xöa vaø thôøi gian coù bao giôø chaûy
ngöôïc doøng ñeå ñöa toâi trôû laïi quaù khöù trong dinh Phi-la-toâ
ñaâu! Thöïc ra quang caûnh dinh Phi-la-toâ vaãn khoâng ngöøng
taùi dieãn nôi noäi taâm toâi. Nôi ñaây Chuùa Gieâ-su hieän dieän
döôùi hình thöùc caùc nhaân ñöùc, chaân lyù, tình thöông vaø thaùnh
thieän. Coøn Ba-ra-ba hieän dieän döôùi hình thöùc caùc neát xaáu,
toäi loãi vaø gian aùc. Caâu hoûi cuûa Phi-la-toâ cuõng luoân vang
doäi trong löông taâm toâi: “Ngöôi muoán tha ai: Ba-ra-ba hay
Gieâ-su?”. Moãi laàn toâi chieàu theo nhöõng tö töôûng xaáu xa toäi
loãi, hay daán thaân vaøo nhöõng haønh vi baát chính laø moät laàn
toâi traû lôøi: “Haõy tha cho Ba-ra-ba vaø ñoùng ñinh Gieâ-su!”.
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(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su raát ñaùng meán, trong ñôøi con, bieát
bao laàn con ñaõ leân aùn töû hình cho Chuùa vaø xin tha cho Bara-ba. Giôø ñaây con thöïc tình hoái haän vaø heát loøng aên naên
thoáng hoái vì nhöõng löïa choïn ñieân roà aáy. Xin Chuùa môû löôïng
haûi haø tha thöù cho con moïi loãi laàm vaø ñöøng bao giôø ñeå con
taùi dieãn nhöõng haønh vi gaây thaûm hoaï cho Chuùa nöõa.
Laïy Chuùa, Chuùa ñaõ phaûi nhuïc nhaõ bieát bao khi bò ñieäu
ra tröôùc maët daân: mình khoaùc manh aùo cuûa keû ñieân khuøng,
ñaàu ñoäi trieàu thieân gai nhoïn, tay caàm vöông tröôïng giaû. Xin
cho con haï mình khieâm nhöôøng vaø baèng loøng chòu moïi xæ
nhuïc ôû ñôøi naøy ñeå ñeàn vì toäi ñaõ xin tha cho Ba-ra-ba khieán
Chuùa phaûi nhuïc nhaõ nhö vaäy. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ I
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là
Đấng thiên hạ ước ao lâu đời mà Philatô luận giết Chúa cách xấu
hổ nhuốc nha dường ấy.
Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy
con nơi tòa phán xét sau này.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ HAI

CHUÙA GIEÂ-SU VAÙC THAÄP GIAÙ
LEÂN NUÙI CAN-VA-RI-OÂ
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Boán möôi ngaøy sau khi Chuùa giaùng sinh, cuï giaø Simeâ-on tieân baùo: moät ngaøy kia Con Treû naøy seõ neân daáu chæ
maâu thuaãn cho nhieàu ngöôøi. “Ngaøy aáy” giôø ñaây baét ñaàu
öùng nghieäm, vì “Ngöôøi ñaõ ñeán trong nhaø Ngöôøi maø caùc gia
nhaân ñaõ töø choái, khoâng chaáp nhaän Ngöôøi”.
Ñeå töôïng tröng cho söï töø choái cuûa theá gian khoâng ñoùn
nhaän Chuùa, hoï ñaõ baét Ngöôøi vaùc caây thaäp giaù leân ñoài Canva-ri-oâ vaø ñoùng ñinh Ngöôøi vaøo ñoù. Thaäp giaù ñöôïc laøm
baèng hai thanh goã: thanh ngang vaø thanh doïc. Thanh ngang
töôïng tröng cho söï cheát, coøn thanh doïc töôïng tröng cho söï
soáng. Vì khi cheát, ngöôøi ta naèm daøi ra, coøn khi soáng thì
ngöôøi ta ñöùng thaúng leân. Nhôø taùc ñoäng thaàn linh, Chuùa ñaõ
bieán daáu chæ maâu thuaãn thaønh bieåu hieäu cho ôn cöùu ñoä vaø
bieán thaäp giaù thaønh töôïng chòu naïn. Thaäp giaù noùi leân söï
phi lyù cuûa cheát choùc vaø ñau khoå, nhöng töôïng chòu naïn laø
lôøi giaûi ñaùp cho söï phi lyù aáy. Quaû thöïc, nhôø hieän dieän treân
thaäp giaù, Con Thieân Chuùa ñaõ ñem laïi yù nghóa vaø giaù trò cho
daáu chæ maâu thuaãn naøy. Ngöôøi chöùng toû: ñau khoå laø ñieàu
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kieänñeå ñaït tôùi haïnh phuùc, cheát laø khôûi ñaàu cho cuoäc soáng
môùi, vaø keû naøo khoâng vaùc thaäp giaù mình maø theo Chuùa thì
cuõng khoâng ñaùng laøm moân ñeä cuûa Ngöôøi.
(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, giôø ñaây con môùi bieát thaäp giaù ñöôïc
taïo thaønh theá naøo: thanh doïc laø bieåu hieäu cuûa Thaùnh YÙ
Chuùa, coøn thanh ngang thì bieåu hieäu cho yù rieâng con. Moãi
laàn con ñaët yù rieâng choáng laïi Thaùnh YÙ Chuùa laø moät laàn
con taïo ra thaäp giaù. Nhö vaäy, bieát bao laàn con ñaõ taïo ra
thaäp giaù cho Chuùa; moãi khi con theo ñuoåi yù rieâng vaø
nhöõng ham muoán ích kyû choáng laïi Thaùnh YÙ vaø Leà Luaät cuûa
Chuùa. Laïy Chuùa, xin ñöøng ñeå con taïo theâm thaäp giaù cho
Chuùa nöõa, nhöng xin giuùp con ñaët yù rieâng xuoâi theo Thaùnh
YÙ Chuùa, haàu cho aùch Chuùa ñöôïc eâm aùi vaø gaùnh Chuùa neân
nheï nhaøng. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ II
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác
Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như
Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo
chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ BA

CHUÙA GIEÂ-SU NGAÕ XUOÁNG ÑAÁT LAÀN THÖÙ NHAÁT
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Nôi hoang ñòa, Chuùa phaûi chòu ba côn caùm doã, vaø khi
leo leân ñænh ñoài Can-va-ri-oâ, Ngöôøi ñaõ ngaõ xuoáng ñaát ba
laàn. Chuùa phaûi ngaõ xuoáng ñaát ba laàn nhö vaäy laø ñeå ñeàn boài
nhöõng laàn toâi sa ngaõ theo ba côn caùm doã cuûa ma quyû, theá
gian vaø xaùc thòt.
Sau boán möôi ngaøy aên chay trong hoang ñòa, Chuùa Gieâsu baét ñaàu caûm thaáy ñoùi. Sa-tan lieàn lôïi duïng ñoøi hoûi theå chaát
ñoù ñeå caùm doã Chuùa. Noù thaùch thöùc ngöôøi duøng quyeàn naêng
maø bieán ñaù thaønh baùnh ñeå ñaùp öùng nhu caàu theå xaùc ñang ñoøi
hoûi. Ñaây laø caùm doã thuoäc theå xaùc, nhaèm xuùi duïc ta xöû duïng
moïi khaû naêng cuûa mình ñeå thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi cuûa baûn
naêng töï nhieân vaø queân laõng nhöõng khaùt voïng thieâng lieâng.
Chuùa ñaõ quyeát lieät choáng laïi luaän ñieäu cuûa Sa-tan vaø cho
bieát: con ngöôøi khoâng nguyeân chæ coù nhöõng nhu caàu theå chaát,
maø coøn coù nhöõng khaùt voïng cao thöôïng cuûa taâm hoàn nöõa.
Bieát bao laàn toâi cuõng bò xuùi giuïc doàn moïi noã löïc ñeå
tìm kieám vaø thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi cuûa baûn naêng haï caáp
vaø queân laõng nhöõng nhu caàu thieâng lieâng. Nhöng khoâng
nhö Thaày Chí Thaùnh ñaõ quyeát lieät choáng laïi caùm doã, toâi
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chæ tìm thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi xaùc thòt vaø khoâng maøng
ñeán nhöõng nhu caàu tinh thaàn; chæ tìm thoaû maõn nhöõng ñoøi
hoûi töï nhieân maø khoâng quan taâm ñeán nhöõng khaùt voïng sieâu
nhieân. Tuy nhieân, khi chieàu theo xaùc thòt, toâi chæ ñöôïc
höôûng moät chuùt laïc thuù nhaát thôøi, roài sau ñoù laïi caøng caûm
thaáy khao khaùt hôn. Quaû thöïc, ngöôøi ta khoâng nguyeân chæ
soáng baèng baùnh laøm thoaû maõn nhöõng nhu caàu theå chaát, maø
coøn baèng baùnh nuoâi döôõng tinh thaàn nöõa.
(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, khi xaùc thòt con bò Sa-tan taán coâng,
xin cöùu giuùp con vaø cho con luoân nhôù raèng: thaân xaùc con laø
ñeàn thôø Chuùa Thaùnh Thaàn vaø chæ nhöõng taâm hoàn trong saïch
môùi ñöôïc nhìn xem Thieân Chuùa maø thoâi.
Vì coâng nghieäp Chuùa ngaõ xuoáng ñaát laàn thöù nhaát, xin
cöùu con khoûi moïi sa ngaõ xaùc thòt vaø khích leä con luoân haêng
haùi tìm kieám baùnh haèng soáng nuoâi döôõng taâm hoàn.
*

*

*

Nơi Thứ III
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn
đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.
Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con
phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ BOÁN

ÑÖÙC MEÏ GAËP CHUÙA VAÙC THAÙNH GIAÙ
LEÂN NUÙI CAN-VA-RI-OÂ
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Taïi tieäc cöôùi Ca-na, khi thaáy gia chuû lo aâu boái roái vì
heát röôïu, Meï Ma-ri-a ñaõ xin Chuùa thöïc hieän pheùp laï ñaàu
tieân ñeå giuùp hoï tron côn quaãn baùch. Nhöng Chuùa traû lôøi:
“Giôø cuûa Con chöa tôùi”.Daàu sao vì lôøi Meï caàu baàu,
Ngöôøi cuõng ñaõ thöïc hieän giôø aáy sôùm hôn vaø ñaõ bieán nöôùc
thaønh röôïu.
Luùc naøy môùi thöïc söï laø “giôø cuûa Ngöôøi” vaø cuõng laø giôø
cuûa Meï. Taïi Ca-na, Chuùa bieán nöôùc thaønh röôïu. Coøn treân
ñænh ñoài Can-va-ri-oâ thì röôïu ñaõ trôû thaønh maùu. Ñaây chính
laø giôø Truyeàn Pheùp nghieâm troïng maø Chuùa keâu goïi Meï
tham döï vaøo nhöõng noãi thoáng khoå cuûa Ngöôøi ñeå cöùu nhaân
loaïi khoûi côn quaãn baùch do toäi loãi gaây neân vaø ñem laïi röôïu
cöùu roãi cuûa tình yeâu Thieân Chuùa cho traàn gian. Taïi chính
giôø phuùt naøy, yù nieäm veà tình yeâu cuûa theá gian ñaõ bò ñaûo loän.
Vì vaøo giôø naøy, ngöôøi ta môùi bieát: tình yeâu chaân thaät khoâng
phaûi laø chieám ñoaït, maø laø hieán thaân cho ngöôøi yeâu. Vaøo giôø
naøy, Meï ñaõ chöùng toû khoâng moät taïo vaät naøo yeâu meán Chuùa
hôn Meï, vì khoâng moät ai ñaõ chòu ñau khoå vì Chuùa baèng Meï.
(Thinh laëng giaây laùt).
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Laïy Meï Ma-ri-a raát ñaùng meán, giôø phuùt ñau thöông
naøy chính laø luùc Meï traû giaù cho ñaëc aân Voâ Nhieãm Nguyeân
Toäi. Côn ñau ñôùn Meï phaûi chòu chính laø côn ñau ñôùn cuûa
ngöôøi nöõ khi sinh con. Vì chính trong côn ñau ñôùn khuûng
khieáp aáy, Meï ñaõ sinh ra nhaân loaïi chuùng con. Laïy Meï Mari-a, xin daïy cho con bieát raèng: chæ nhöõng keû Chuùa yeâu
thöông, Ngöôøi môùi môøi goïi tham döï vaøo noãi thoáng khoå cuûa
Ngöôøi. Nhö Chuùa ñaõ daønh röôïu ngon nhaát cuûa tình yeâu
Ngöôøi vaøo nhöõng luùc con caàn thieát hôn caû, xin Ngöôøi cuõng
cho Meï ôû beân con trong nhöõng giôø phuùt ñen toái nhaát cuûa
cuoäc ñôøi con, luùc con caàn ñeán Meï hôn caû, nhaát laø trong
nhöõng côn gian nan thöû thaùch vaø trong giôø laâm töû.
*

*

*

Nơi Thứ IV
Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Mẹ, Khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát
mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết
thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau
đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ NAÊM

OÂNG SI-MON VAÙC ÑÔÕ THAÙNH GIAÙ CHO CHUÙA
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Caùc thuø ñòch cuûa Chuùa khoâng nhöõng muoán tieâu dieät
Ngöôøi, maø coøn muoán Ngöôøi phaûi cheát caùch naøo nöõa. Hoï
muoán Ngöôøi phaûi chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù vaø döïng leân
giöõa ñoài cao cho moïi ngöôøi nhìn xem. Vì theá, khi thaáy Ngöôøi
quaù kieät löïc, hoï sôï khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñònh, neân ñaõ
cöôõng böùc oâng Si-mon, moät keû qua ñöôøng, vaùc ñôõ thaäp giaù
cho Ngöôøi. Thoaït ñaàu oâng chæ coi thaäp giaù nhö aùch nhuïc nhaõ
chöù chöa nhaän bieát ñoù laø gaùnh naëng cuûa toäi loãi traàn gian. Bôûi
theá oâng chæ mieãn cöôõng vaùc ñôõ cho Chuùa. Nhöng sau khi
ñöôïc ñoàng haønh vôùi Ngöôøi vaø ñöôïc hieåu bieát Ngöôøi hôn, oâng
ñaõ thay ñoåi thaùi ñoä: bieán aùch noâ leä thaønh töï do, mieãn cöôõng
thaønh tình nguyeän, choáng cöï thaønh hy sinh töø boû vaø caêm haän
thaønh tình yeâu.
Cuõng nhö oâng Si-mon, ban ñaàu mieãn cöôõng phaûi vaùc ñôõ
thaäp giaù cho Chuùa, nhöng sau khi ñöôïc bieát Ngöôøi, oâng ñaõ
tình nguyeän naâng ñôõ gaùnh naëng cho Ngöôøi. Toâi cuõng thöôøng
sôï phaûi chia seû thaäp giaù vôùi Chuùa, vì chöa hieåu bieát Ngöôøi
nhieàu vaø chöa taän tình yeâu meán Ngöôøi. Toâi caàn ñoàng haønh
vôùi Chuùa ñeå hieåu bieát vaø yeâu meán Ngöôøi hôn, haàu coù theå
böôùc theo Ngöôøi khoâng phaûi deå ñöôïc thuù vui lôïi loäc, nhöng
chæ vì muoán naâng ñôõ vaø chia seû thaäp giaù vôùi Ngöôøi.
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(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, xin cho con thaáu hieåu maàu nhieäm
cao caû naøy laø thaäp giaù thöôøng gaây khieáp ñaûm khi nhìn töø xa,
hình boùng thaäp giaù thöôøng laøm ngöôøi ta sôï haõi hôn laø chính
thaäp giaù thöïc, vaø toaøn theå thaäp giaù thì deã vaùc hôn moät phaàn.
Laïy Chuùa, Chuùa truyeàn cho con phaûi vaùc thaäp giaù
mình haèng ngaøy maø theo Chuùa. Xin cho con khi ñöôïc dòp
vaùc ñôõ thaùnh giaù Chuùa nhö oâng Si-mon, luoân saün saøng vaø
trung thaønh theo Chuùa suoát ñôøi.
*

*

*

Nơi Thứ V
Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó
bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi,
nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại
vác làm vậy?
Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được
chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa
Giêsu vậy.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ SAÙU

BAØ VE-RO-NI-CA LAU MAËT CHUÙA
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Maëc duø göông maët Chuùa tieàu tuî, baàm tím vaø beâ beát
maùu cuøng dô buïi, nhöng baø Ve-ro-ni-ca vaãn nhaän ra ñöôïc
Thaùnh Nhan voâ cuøng cao quyù. Neân baø baát chaáp boïn lính
hung baïo taøn aùc, baø ñaõ can ñaûm tieán laïi gaàn Chuùa vaø laáy
khaên lau maët Ngöôøi. Laäp töùc Thaùnh Nhan thaûm thöông cuûa
Chuùa ñaõ in vaøo khaên baø.
Khi in dieän maïo ñau thöông vaøo khaên baø Ve-ro-ni-ca,
Chuùa muoán daïy toâi: ngöôøi ta khoâng theå neân gioáng Chuùa
trong vinh quang huy hoaøng cuûa quang caûnh Giaùng Sinh
vôùi nhöõng ñaïo binh Thieân Thaàn treân trôøi möøng haùt, vôùi caùc
muïc ñoàng vaø ñaïo syõ ñeán thôø laïy. Ngöôøi ta cuõng khoâng theå
neân gioáng Chuùa nhö khi Ngöôøi bieán hình saùng laùng treân
nuùi Ta-bo-reâ vôùi dieän maïo choùi loái nhö maët trôøi vaø aùo
choaøng trôû neân traéng tinh nhö tuyeát. Nhöng ngöôøi ta chæ coù
theå neân gioáng Chuùa hoaøn toaøn trong ñau thöông maø thoâi.
(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, ngaøy con ñöôïc taùi sinh trong nöôùc
vaø Thaùnh Thaàn, Chuùa ñaõ in daáu thaùnh giaù vaøo linh hoàn
con vaø ñaõ khaéc ghi hình aûnh ñau thöông cuûa Chuùa vaøo traùi
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tim con. Giôø ñaây, con töï hoûi: “Hình aûnh ñoù laø hình aûnh
ai?”. Neáu ñoù laø hình aûnh Chuùa, thì xin giuùp con traû cho
Thieân Chuùa nhöõng gì thuoäc veà Thieân Chuùa.
Laïy Chuùa, xin cho con ñöôïc can ñaûm nhö baø Ve-roni-ca, luoân mang hình aûnh ñau thöông cuûa Chuùa khoâng
phaûi treân taám khaên, maø laø trong taám linh hoàn con. Xin cho
con ñöôïc neân gioáng Chuùa ñeå theá gian coù theå nhaän ra veû
ñaëc bieät cuûa Chuùa ôû nôi con, nhö ngöôøi nöõ tì trong dinh
thöôïng teá Cai-pha ñaõ nhaän ra veû ñaëc bieät cuûa Chuùa nôi
Pheâ-roâ. Neáu ngöôøi ñôøi khoâng nhaän bieát nhöõng veát ñau
thöông cuûa Chuùa ôû nôi con, thì ít ra hoï cuõng thaáy ñöôïc taøn
löûa tình yeâu cuûa Chuùa nôi cuoäc ñôøi con. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ VI
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.
Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một
mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả mình máu chảy ra, thì trao khăn
cho Người lọt mặt đi.
Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào
khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho
trọn.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ BAÛY

CHUÙA GIEÂ-SU NGAÕ XUOÁNG ÑAÁT LAÀN THÖÙ HAI
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Trong côn caùm doã thöù hai Chuùa phaûi chòu ôû hoang
ñòa, teân caùm doã xuùi duïc Ngöôøi tin caäy vaø phoù thaùc nôi
Thieân Chuùa caùch muø quaùng. Noù ñöa Ngöôøi leân noùc ñeàn
thôø roài baûo: “Haõy nhaûy xuoáng ñi, vì Thieân Chuùa seõ cho
thieân thaàn naâng ñôõ OÂng”. Ñoái laïi, Chuùa noùi: “Ngöôi ñöøng
thöû thaùch Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa ngöôi”. Ngöôøi muoán
nhaéc baûo ta: Thieân Chuùa khoâng theå cöùu roãi ta ñöôïc neáu
khoâng coù söï öng thuaän cuûa ta, nghóa laø neáu ta khoâng coäng
taùc vôùi Ngaøi.
Côn caùm doã naøy khoâng do xaùc thòt xuùi giuïc, nhöng do
theá gian. Bieát bao laàn toâi cuõng thöôøng nghe tieáng thì thaàm
cuûa côn caùm doã nhö vaäy: “Cöù lao mình xuoáng nhöõng taûng
ñaù toäi loãi ñi, vì Chuùa voâ cuøng töø bi nhaân haäu seõ chaúng ñeå
ngöôi phaûi cheát ñaâu, ngöôi cuõng khoâng caàn aên naên voäi, vì
thôøi giôø coøn daøi vaø Chuùa seõ lo lieäu cho ngöôi”. Khoâng nhö
Thaày chí thaùnh, bieát bao laàn toâi ñaõ nghe theo tieáng thì
thaàm aáy. Vì töï phuï vaø coi thöôøng nguy hieåm cuûa dòp toäi,
toâi ñaõ sa ngaõ vaø coøn muø quaùng yû naïi vaøo loøng töø bi thöông
xoùt cuûa Chuùa ñeå khoâng aên naên hoái caûi vaø cöù tieáp tuïc sa
ñoaï trong ñöôøng toäi loãi.
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(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su raát ñaùng meán, khi ngaõ xuoáng ñaát
laàn thöù hai, Chuùa ñaõ ñeàn thay cho con nhöõng laàn sa ngaõ vì
ham meâ theá gian vaø laïm duïng loøng töø bi cuûa Chuùa. Chuùa
ngaõ xuoáng ñaát, nhöng ñaõ choãi daäy ngay ñeå naâng con leân
khoûi tình traïng sa ñoaï toäi loãi vaø dìu con ñi treân ñöôøng ñôøi.
Laïy Chuùa, xin giaûi thoaùt con khoûi loøng ham meâ theá gian,
giuùp con luoân nhôù raèng: duø ñöôïc lôïi caû theá gian naøy maø
thieät maát linh hoàn baát töû thì ñöôïc ích gì? Chuùa cuõng tieân
baùo: theá gian seõ gheùt con neáu con yeâu meán Chuùa. Xin cho
con khi bò theá gian ghen gheùt, nguyeàn ruûa vaø baùch haïi
ñöôïc nhôù ñeán Chuùa ñaõ bò theá gian ghen gheùt vaø baùch haïi
tröôùc, ñeå con tìm ñöôïc nieàm uûi an naâng ñôõ maø trung thaønh
theo Chuùa ñeán cuøng. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ VII
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn
gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy
giục đi cho chóng.
Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững
vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ TAÙM

CHUÙA GIEÂ-SU AN UÛI CAÙC PHUÏ NÖÕ
GIEÂ-RU-SA-LEM
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Kitoâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Trong taát caû caùc söï vaät ôû traàn gian, söï vaät toâi bieát ít
nhaát laïi laø chính baûn thaân toâi. Toâi coù theå nhaän ra loãi laàm
cuûa ngöôøi khaùc roõ raøng hôn gaáp ngaøn vaïn laàn nhöõng loãi
laàm cuûa toâi. Moät haït buïi nhoû nôi con maét keû khaùc, toâi coù
theå thaáy ngay töùc khaéc. Coøn caùi xaø trong con ngöôøi toâi thì
toâi laïi khoâng nhaän ra ñöôïc. Chaân lyù naøy ñöôïc boäc loä roõ reät
treân ñöôøng leân ñoài Can-va-ri-oâ. Maëc duø tröôùc boïn lính
hung baïo taøn aùc, moät soá phuï nöõ Gieâ-ru-sa-lem vaãn khoâng
sôï baøy toû loøng caûm thöông ñoái vôùi Chuùa, moät töû toäi ñang bò
ñieäu ñi haønh quyeát. Nhöng hoï chæ nhìn thaáy nhöõng ñau
thöông cuûa Chuùa maø khoâng nhaän ra nguyeân nhaân ñaõ gaây
ra thaûm hoaï naøy. Hoï chæ bieát khoùc thöông Chuùa ñang phaûi
chòu cöïc hình maø khoâng ngôø thuû phaïm vaø ñoàng loaõ cuûa
thaûm caûnh aáy laïi laø chính hoï. Chính vì toäi loãi cuûa hoï vaø
cuûa nhaân loaïi maø Chuùa phaûi chòu muoân cöïc hình nhö vaäy.
Ñeå nhaéc nhôû ta chaân lyù aáy, Chuùa ñaõ phaùn vôùi caùc phuï nöõ
khoùc thöông Ngöôøi: “Ñöøng khoùc thöông Ta, nhöng haõy
khoùc thöông chính caùc ngöôi”.
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(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, xin giuùp con hieåu bieát töông quan
giöõa toäi loãi vaø thaûm caûnh Can-va-ri-oâ. Xin cho con khoùc
thöông Chuùa phaûi chòu muoân cöïc hình thaûm khoác, ñöôïc
nhaän bieát haäu quaû khuûng khieáp cuûa toäi loãi. Vì neáu con bôùt
kieâu caêng, thì thaäp giaù Chuùa phaûi vaùc ñaõ nheï bôùt ñi nhieàu.
Neáu con bôùt toäi loãi, thì chaëng ñöôøng Can-va-ri-oâ ñaõ ruùt
ngaén laïi hôn. Laïy Chuùa, xin ban cho con loøng thoáng hoái
chaân thaønh, ñeå suoái leä cuûa con trôû neân nguoàn maïch hoan
laïc muoân ñôøi cho con. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ VIII
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự
thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như
Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.
Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên
nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng
con mồ côi làm chi.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ CHÍN

CHUÙA GIEÂ-SU NGAÕ XUOÁNG ÑAÁT LAÀN THÖÙ BA
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Côn caùm doã thöù ba cuûa Chuùa nôi hoang ñòa khoâng
phaûi do theá gian hay xaùc thòt, maø laø do chính Sa-tan. Teân
caùm doã ñöa Chuùa leân nuùi cao, vaø trong giaây laùt noù cho
Ngöôøi thaáy moïi vinh quang vaø sang troïng cuûa caùc vöông
quoác traàn gian, roài noù höùa seõ hieán cho Ngöôøi taát caû neáu
Ngöôøi baèng loøng quyø xuoáng thôø laïy noù. Nhöng Chuùa Gieâsu baûo noù: “Ngöôi phaûi thôø laïy Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi
vaø chæ phuïng söï Ngöôøi maø thoâi”.
Bieát bao laàn trong ñôøi toâi, toâi ñaõ ñoåi kho taøng voâ giaù
cuûa ôn suûng ñeå laáy moät chuùt laïc thuù hö heøn choùng qua.
Khoâng nhö Chuùa Ki-toâ, toâi ñaõ tin vaøo lôøi höùa löôøng gaït cuûa
ma quyû vaø ñoåi vónh cöûu laáy thôøi gian, ñoåi an bình laáy aân
haän, ñoåi töï do cuûa con caùi Thieân Chuùa laáy aùch noâ leä baïo
taøn cuûa toäi loãi. Sa-tan höùa cho vöông quoác hoan laïc vaø
haïnh phuùc, nhöng thöïc ra ñoù chæ laø sa maïc hoang vu ñaày
ñau khoå vaø baát haïnh maø thoâi.
(Thinh laëng giaây laùt).
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Laïy Chuùa Gieâ-su raát ñaùng meán, bieát bao laàn sau khi
sa ngaõ theo caùm doã cuûa theá gian vaø xaùc thòt, con ñaõ theà höùa
vôùi Chuùa laø seõ khoâng heà taùi phaïm. Nhöng roài con laïi sa vaøo
caïm baãy cuûa Sa-tan, khieán Chuùa phaûi ngaõ xuoáng ñaát laàn
thöù ba. Tuy nhieân, Chuùa ñaõ choãi daäy ngay ñeå ñem laïi cho
con nieàm hy voïng môùi. Chuùa töøng daïy: con coù theå thuoäc hai
haïng ngöôøi: haïng ngöôøi sa ngaõ roài naèm lì khoâng muoán choãi
daäy; coøn haïng ngöôøi khaùc thì sau khi sa ngaõ ñaõ coá gaéng
choãi daäy ngay. Chuùa phaûi ngaõ xuoáng ñaát laàn thöù ba laø ñeå
ban cho con ôn choãi daäy moãi khi sa ngaõ. Ma quyû saün saøng
töø boû moïi söï theá gian ñeå chieám laáy moät mình con. Coøn
Chuùa thì saün saøng hy sinh caû maïng soáng ñeå giöõ con laïi, vì
con ñaùng thöông vaø ñaùng ñöôïc Chuùa cöùu vôùt. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ IX
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn
ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thỉ ngã xuống đất một lần nữa. Ở con
cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm
vậy vì ai?
Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ
bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.

Suy nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù

22

CHAËNG THÖÙ MÖÔØI

CHUÙA GIEÂ-SU BÒ LOÄT AÙO
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Thieân Chuùa luoân ñoái xöû vôùi nhaân loaïi qua nhöõng
haønh ñoäng thoâng ban thieän haûo, ñaëc bieät laø ba coâng cuoäc
sau. Tröôùc heát laø haønh ñoäng laøm cho söï vaät hieän höõu, ñoù laø
coâng cuoäc saùng taïo. Tieáp theo laø haønh ñoäng maïc khaûi tình
yeâu cho nhaân loaïi. Sau cuøng laø coâng cuoäc Nhaäp Theå, moät
haønh ñoäng bieåu loä tình yeâu vöôït moïi bieân giôùi. Noùi veà
coâng cuoäc Nhaäp Theå, thaùnh Phao-loâ vieát: Thieân Chuùa “ñaõ
huyû boû mình ñi”, loät heát moïi vinh quang thieân quoác vaø maëc
laáy thaân phaän phaøm heøn cuûa con ngöôøi.
Giôø ñaây, treân ñænh ñoài ñau thöông, Chuùa Gieâ-su
khoâng nhöõng ñaõ huyû boû mình ñi, loät heát moïi vinh quang
thieân quoác, Ngöôøi coøn muoán loät boû heát nhöõng gì thuoäc veà
traàn gian nöõa. Keû Laõng Du thaàn linh ñaõ khoâng coù nôi döïa
ñaàu, giôø ñaây coøn bò loät heát aùo ra ñeå khi cheát Ngöôøi seõ
chaúng coøn laïi moät thöù gì, vì ñaõ cho ñi taát caû.
(Thinh laëng giaây laùt).
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Laïy Chuùa Gieâ-su,khi huyû boû mình ñi, Chuùa muoán con
ñöôïc traøn ñaày söï soáng thaàn linh. Xin cho con bieát huyû boû
tính vò kyû cuûa mình ñeå ñöôïc traøn ñaày loøng vò tha cuûa Chuùa:
bieát doác boû moïi toäi loãi ñeå ñöôïc traøn ñaày muoân ôn thaùnh;
bieát töø boû moïi söï theá gian ñeå ñöôïc kho taøng cao quyù treân
trôøi. Xin Chuùa loät heát aùo traàn gian ñeå con ñöôïc maëc aùo tinh
tuyeàn cuûa Pheùp Röûa Toäi. Nhôø ngheøo khoù vaät chaát, xin Chuùa
cho con ñöôïc giaøu sang cuûa caûi thieâng lieâng. Xin vì coâng
nghieäp cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa, cho con bieát saün saøng
chaáp nhaän moïi hy sinh vaø ñau khoå theå chaát, ñeå ñeàn boài coâng
ôn Chuùa vaø ñeå neân gioáng Chuùa trong ñau thöông, haàu ñöôïc
neân gioáng Chuùa trong vinh quang muoân ñôøi. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ X
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức
Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn.
Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám
dỗ.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ MÖÔØI MOÄT

CHUÙA GIEÂ-SU BÒ ÑOÙNG ÑINH VAØO THAÄP GIAÙ
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Chuùa böôùc leân “toaø giaûng” laàn cuoái cuøng. Laàn naøy
khoâng phaûi treân con thuyeàn cuûa Pheâ-roâ hay treân ngoïn ñoài ôû
Ga-li-leâ, maø laø treân thaäp giaù! Nhöõng lôøi Chuùa phaùn töø treân
“toaø giaûng” naøy ñeàu laø nhöõng lôøi cao sieâu, nhöng chính “toaø
giaûng” cuõng laø moät lôøi giaûng thuyeát huøng hoàn chöa töøng coù.
Ñaáng Thuyeát Giaûng laø chính Lôøi Haèng Soáng cuûa Thieân
Chuùa. Coøn thính giaû thì goàm ba thaønh phaàn: boïn lính ñaõ chia
nhau aùo Ngöôøi; moät soá ngöôøi voâ tín ngöôõng maø moâi mieäng
luoân thoát ra nhöõng lôøi phaïm thöôïng vaø ghen gheùt; sau cuøng laø
ba ngöôøi trung thaønh vôùi Chuùa: Ma-ri-a, Ma-ña-leâ-na vaø Gioan. Ba ngöôøi trung thaønh naøy tieâu bieåu cho ba loaïi taâm hoàn
ñöùng döôùi chaân thaäp giaù, ñoù laø: taâm hoàn tinh tuyeàn khoâng heà
vöông chuùt bôïn nhô toäi loãi; taâm hoàn thoáng hoái; vaø chöùc tö teá.
Khi thoát ra nhöõng lôøi cuoái cuøng, tröôùc heát Chuùa noùi veà nhöõng
keû ñaõ nhuùng tay vaøo maùu Ngöôøi: “Laïy Cha, xin tha cho hoï vì
hoï khoâng bieát vieäc hoï laøm”; sau ñoù Ngöôøi phaùn vôùi caùc toäi
nhaân: “Hoâm nay ngöôi seõ ôû treân thieân ñaøng vôùi Ta”; cuoái
cuøng Ngöôøi noùi vôùi nhöõng taâm hoàn thaùnh thieän: “Naøy Baø, ñaây
laø con baø”.
(Thinh laëng giaây laùt).
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Laïy Chuùa Gieâ-su, nhöõng lôøi Chuùa phaùn treân thaäp giaù
chöùng toû Chuùa khaùt khao cho nhaân loaïi ñöôïc cöùu roãi ñeán
möùc naøo! Qua taám göông aáy con môùi nhaän ra theá naøo laø
tình yeâu chaân thöïc, vaø yù thöùc ñöôïc raèng, bieát bao laàn con
ñaõ ñoùng ñinh tình yeâu aáy. Baøn tay Chuùa töøng giô leân ñeå
chuùc laønh cho con thì con laïi ñoùng cöùng vaøo thaäp giaù. Ñoâi
chaân Chuùa töøng rong ruoåi tìm kieám con khi con sa vaøo caïm
baãy cuûa toäi loãi thì con laïi duøng ñinh saét ñoùng thaâu qua. Moâi
mieäng Chuùa töøng keâu goïi con laùnh xa ñöôøng neûo gia taø, thì
con laïi laáp ñaày baèng caùt buïi. Khi nghe nhöõng lôøi tha thöù
cuûa Chuùa, con môùi hieåu raèng: chính con laø thuû phaïm ñaõ
ñaâm thaâu qua Traùi Tim Chuùa, vaø chính haønh ñoäng cuûa con
ñaõ haï saùt Chuùa.
Giôø ñaây ñöùng döôùi chaân thaäp giaù, con môùi hieåu raèng:
ñeå trôû thaønh moät vò thaùnh, khoâng caàn nhieàu thôøi gian,
nhöng ñoøi hoûi phaûi coù moät tình yeâu thaät lôùn lao. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ XI
Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì
tội con.
Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá
Chúa, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ MÖÔØI HAI

CHUÙA GIEÂ-SU TRUÙT HÔI THÔÛ CUOÁI CUØNG
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Daøn hoaû thieâu ñau khoå ñang daàn daàn taøn luïi, maùu
Chuùa baét ñaàu khoâ laïi treân nhöõng phieán goã cuûa thaäp giaù, ñoù
laø daáu hieäu giôø Ngöôøi ra ñi ñaõ gaàn keà. AÙo Ngöôøi thì boïn lyù
hình ñaõ chia nhau, Meï Ngöôøi ñaõ ñöôïc uyû thaùc cho Gio-an,
coøn linh hoàn Ngöôøi thì giôø ñaây Ngöôøi phoù thaùc cho Cha
treân trôøi. Sau khi phaùn xong baûy lôøi troái sau heát, Ngöôøi
lieàn guïc ñaàu xuoáng vaø truùt hôi thôû cuoái cuøng. Linh hoàn
Ngöôøi xuoáng nguïc toå toâng ñöôïc teân troäm cöôùp ñi theo hoä
toáng. Giôø ñaây moïi söï ñaõ hoaøn taát, Thieân Chuùa ñaõ phuïc hoài
aân suûng bò ñaùnh maát bôûi quyeàn löïc Sa-tan vaø toäi loãi.
Ba nhaân vaät xöa ñaõ gaây ra thaûm hoaï sa ngaõ, thì giôø
ñaây ñöôïc ba nhaân vaät môùi thay theá. Trong caûnh sa ngaõ coù
moät nam nhaân baát tuaân laø A-ñam, moät phuï nöõ kieâu caêng laø
E-va, vaø moät caây moïc ôû giöõa vöôøn laø caây bieát laønh bieát döõ.
Coøn trong caûnh phuïc hoài aân suûng thì moät Nam Nhaân tuyeät
ñoái vaâng phuïc laø Ñöùc Ki-toâ, moät Phuï Nöõ heát möïc khieâm
nhöôøng laø Ñöùc Ma-ri-a, vaø moät caây ñöôïc döïng leân giöõa ñoài
theâ löông laø caây thaäp giaù. Nhöng vaøo luùc Chuùa truùt hôi thôû
cuoái cuøng thì nhaân loaïi vaãn chöa nhaän ra ñöôïc chieán thaéng
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cuûa Ngöôøi. Bôûi theá môùi coù keû daùm nhaïo baùng Ngöôøi: “Noù
cöùu keû khaùc maø khoâng cöùu noåi chính mình”.
(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su, cuoäc töû naïn cuûa Chuùa daïy con bieát
raèng: khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc ngöôøi khaùc neáu khoâng saün
saøng hy sinh chính baûn thaân mình. Söï yeáu ñuoái cuûa Chuùa
tröôùc caùi cheát chính laø haäu quaû cuûa ñònh luaät hy sinh ñoøi
hoûi: laù caây phaûi lìa caønh thì nhöõng choài non môùi coù theå ñaâm
ra ñöôïc; haït gioáng phaûi gieo xuoáng ñaát vaø bò huyû dieät ñi
môùi coù theå trôû thaønh caây cao lôùn ñöôïc. Chuùa ñaõ khoâng cöùu
mình khoûi cheát chæ vì muoán cöùu con khoûi toäi vaø muoán ñem
laïi cho con söï soáng môùi.
Laïy Chuùa, xin cho con bieát quyù troïng ôn cöùu roãi Chuùa
ñaõ mua chuoäc cho con vaø xin giuùp con luoân ghi loøng taïc daï:
phaûi saün saøng chaáp nhaän thaäp giaù ôû ñôøi naøy môùi coù theå cöùu
ñöôïc maïng soáng mình trong coõi tröôøng sinh. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ XII
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần
hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì.
Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh
hồn trong tay Chúa.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ MÖÔØI BA

THAÙO XAÙC CHUÙA XUOÁNG KHOÛI THAÄP GIAÙ
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Hôn ba möôi naêm tröôùc ñoù, Chuùa Gieâ-su ñaõ boû nhaø
Cha treân trôøi ñeå tôùi mieàn theá giôùi xa laï naøy. “Ngöôøi Con
hoang ñaøng” cuûa Thieân Chuùa ñaõ boû nhaø Cha ra ñi tôùi mieàn
xa laï vaø phung phí heát moïi taøi saûn cho boïn ngöôøi toäi loãi ôû
ñaây: Ngöôøi ñaõ duøng quyeàn naêng sieâu phaøm ñeå cho maét
ngöôøi muø ñöôïc thaáy aùnh saùng Thieân Chuùa, cho nhöõng
ngöôøi ñieác nghe ñöôïc Lôøi Haèng Soáng cuûa Tin Möøng. Sau
cuøng, treân ñænh ñoài Can-va-ri-oâ, Ngöôøi ñaõ phung phí cho
phöôøng toäi loãi taát caû nhöõng gì coøn soùt laïi laø taám thaân tan
naùt vaø nhöõng gioït maùu cuoái cuøng.
Sau khi taét thôû treân thaäp giaù, ngöôøi ta thaùo xaùc Chuùa
xuoáng vaø trao cho Ñöùc Meï. Khi oâm xaùc Chuùa, loøng Meï hoài
töôûng laïi laàn ñaàu tieân aüm Con taïi Beâ-lem. Luùc aáy nöôùc
maét Meï chaûy ra vì sung söôùng, giôø ñaây suoái leä tuoân traøo ví
ñôùn ñau teâ taùi. Ñoâi baøn tay xinh xaén xöa kia ñöôïc boø löøa
söôûi aám, giôø ñaây bò tan naùt thaûm thöông vì ñinh saét ñoùng
thaâu qua. Taám thaân xöa ñeïp ñeõ toát laønh khieán loøng Meï daït
daøo nieàm vui, giôø ñaây bò tan naùt tôi bôøi khieán ñau xoùt ñaéng
cay daâng ngaäp taâm hoàn Meï.
(Thinh laëng giaây laùt).
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Laïy Meï Ma-ri-a, ñaây khoâng phaûi laø Beâ-lem maø laø
Can-va-ri-oâ. Nhöõng baøn tay xinh xaén xöa töøng giô ra ñeå
ñoùn nhaän leã vaät cuûa Ba Vua daâng tieán, giôø ñaây bò tan naùt vì
ñinh saét ñoùng thaâu qua. Vaàng traùn xöa toaû aùnh Thieân Nhan
dòu hieàn, giôø ñaây phaûi ñoäi voøng gai nhoïn ñaâm thaâu vaøo ñaàu.
Giöõa Beâ-lem vaø Can-va-ri-oâ laø vöïc thaúm cuûa toäi loãi con.
Laïy Meï saàu thöông, Ñaáng haèng cöùu giuùp caùc toäi nhaân, xin
caàu baàu cho con tröôùc ngai chí coâng cuûa Con Meï. Giôø ñaây,
khi ñeán vôùi Meï nhö moät ñöùa con hoang ñaøng trôû veà nhaø
Cha, xin giuùp con thöïc tình aên naên thoáng hoái ñeå traùi tim Meï
khoâng coøn bò nhöõng göôm saéc ñaâm thaâu qua. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ XIII
Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.
Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà
đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được
ư?
Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh
Đức Chúa Giêsu vậy.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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CHAËNG THÖÙ MÖÔØI BOÁN

TAÙNG XAÙC CHUÙA TRONG MOÀ
- Xöôùng : Chuùng con thôø laïy vaø ngôïi khen Chuùa Ki-toâ,
- Ñaùp :

Vì Chuùa ñaõ duøng thaùnh giaù Chuùa maø chuoäc
toäi cho thieân haï.

Theá gian quaû ñaõ khoâng toû ra moät chuùt thieän caûm naøo
ñoái vôùi Chuùa. Vì khi sinh ra, Ngöôøi ñöôïc ñoùn tieáp trong
moät hang dô baån vaø hoâi thoái daønh cho suùc vaät. Luùc cheát,
Ngöôøi phaûi naèm treân giöôøng goã cöùng cuûa thaäp giaù vôùi
voøng gai nhoïn laøm goái ñôõ ñaàu, chaân tay thì bò ñinh saét
ñoùng caêng ra. Khi sinh ra, vinh quang cuûa Ngöôøi bò choân
vuøi nôi moät thaønh phoá nhoû beù nhaát cuûa Is-ra-el. Luùc lìa
ñôøi, yù nghóa caùi cheát cuûa Ngöôøi bò che giaáu tröôùc maét nhaân
loaïi nôi moät ñoâ thò noåi danh nhaát traàn gian. Sinh ra trong
moät hang cuûa keû xa laï, cheát choân trong moät ngoâi moä cuõng
cuûa moät keû xa laï, ñieàu ñoù chöùng toû: sinh vaø töû ñeàu xa laï
ñoái vôùi Ngöôøi.
(Thinh laëng giaây laùt).
Laïy Chuùa Gieâ-su raát dieäu hieàn, giôø ñaây con môùi hieåu:
ñònh luaät cuûa söï soáng laø ñònh luaät cuûa söï cheát. Chaúng moät sinh
vaät naøo hieän ñang soáng treân traàn gian maø laïi khoâng phaûi cheát;
vaø cuõng khoâng caùi cheát naøo maø laïi khoâng phaùt sinh ra söï soáng
maõi. Cuoäc soáng cuûa Chuùa cuõng cho con bieát: neáu khoâng coù
trieàu thieân gai nhoïn, thì cuõng chaúng bao giôø coù trieàu thieân
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vinh quang; neáu khoâng coù thaân xaùc bò ñaùnh ñoøn tan naùt, thì
cuõng chaúng bao giôø ñaït ñöôïc thaân xaùc vinh hieån saùng laùng.
Xin cho con nieàm hy voïng vaøo cuoäc phuïc sinh vinh
quang gia taêng söùc maïnh cho con, ñeå con luoân saün saøng
thoâng phaàn ñau khoå vôùi Chuùa cho tôùi khi ñaït ñöôïc Gieâ-rusa-lem môùi treân trôøi, nôi khoâng coøn than khoùc vaø moïi gioït
leä seõ ñöôïc lau khoâ.
Laïy Chuùa, xin cuõng ban cho nhöõng ai bò theá gian
ruoàng boû ñöôïc chaáp nhaän vaøo Vöông quoác treân trôøi, nôi
Chuùa haèng soáng haèng trò cuøng Ñöùc Chuùa Cha vaø Ñöùc Chuùa
Thaùnh Thaàn ñeán muoân thuôû muoân ñôøi. A-men.
*

*

*

Nơi Thứ XIV
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan,
tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà
xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn
khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho
bằng khi táng xác không?
Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ
như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi
sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình
Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở
đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu
hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần
đời đời chằng cùng. Amen.
- Xöôùng : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Ñaùp :
Xin Chúa thương xót chúng con.
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LÔØI NGUYEÄN KEÁT THUÙC
Laïy Chuùa Gieâ-su raát ñaùng meán, Chuùa ñaõ daïy
con: neáu haït luùa mì rôi xuoáng ñaát khoâng thoái ñi thì
cuõng chaúng bao giôø phaùt sinh söï soáng môùi. Chuùa laø
Haït Gioáng cuûa ñôøi soáng vónh cöûu ñöôïc gieo xuoáng
ñaát trong ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh vaø ñaõ moïc leân
söï soáng môùi trong Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. Chuùa cuõng
daïy chuùng con: ñôøi soáng Ki-toâ höõu hieän ñang cheát
cho theá gian chính laø khôûi ñaàu cho cuoäc soáng vónh
cöûu ñang chôø ñôïi con nôi vöông quoác treân trôøi.
Laïy Chuùa, trong ngaøy sau heát, khi Chuùa ngöï
xuoáng treân ñaùm maây trong vinh quang huy hoaøng ñeå
phaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát, xin cho con cuõng toû
thaäp giaù cuûa con cho Chuùa, ñeå con ñaùng ñöôïc nghe
lôøi ñaày hoan laïc: “Haõy ñeán, hôõi nhöõng keû Cha Ta
chuùc phuùc, haõy vaøo höôûng vöông quoác ñaõ chuaån bò
saün cho caùc ngöôi töø thuôû ñôøi ñôøi”. A-men.
*

*

*

