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PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN 

 

1.   Y   Ệ           C    

 Ă   Ự VUI – Mẫu 1 (Thứ Hai và Thứ Bảy) 

{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần, cũng có thể sử 

dụng vào bất cứ lúc nào}. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:  

+ Cầu  ho thế   ớ   ƣợ  hoà   nh, 

+ Cầu cho Chún  ta hãy  ầu n uyện  ho nhữn  a   ị tổn thƣơn  v  

nhữn  thành v ên  ủa G áo Hộ ; x n  ho họ t m thấy tron   hính G áo 

Hộ  sự hồ   áp  ụ thể  ho nỗ  khổ  au  ủa họ. 

+ Cầu  ho v ệ  loan  áo T n Mừn , 

+ Cầu  ho  on n ƣờ  luôn   ết sám hố , trở về vớ  Chúa, 

+ Cầu  ho quê hƣơn ,  ất nƣớ , 

+ Cầu  ho   a   nh, n ƣờ  thân,  ản thân m nh, 

+ Cầu  ho  á  l nh hồn nơ  luyện n ụ ,... 

1. PHẦN KHAI MẠC
1
 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa  ọc) 

X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên 

Chúa, tự muôn  ời và chính hiện nay, luôn mã   ến thiên thu vạn  ại. 

Amen. 

KINH TIN KÍNH 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Trờ  là Cha phép tắ  vô  ùn  dựn  nên trờ   ất. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa G êsu K tô là Con Một Đứ  Chúa Cha  ùn  là 

Chúa  hún  tô . Bở  phép Đứ  Chúa Thánh Thần mà N ƣờ  xuốn  tha , 

s nh  ở  Bà Mar a  ồn  tr nh,  hịu nạn  ờ  quan Phon x ô Ph latô,  hịu 

                                                
1 Tron  “PHẦN KHAI MẠC”, quý vị có thể thêm hoặc bớt (kinh hoặc bài hát) sao 
cho phù hợp với thời gian và hoàn cảnh của mình. 
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 ón    nh trên  ây Thánh G á,  hết và tán  xá , xuốn  n ụ  tổ tôn , 

n ày thứ  a  ở  tron  kẻ  hết mà sốn  lạ , lên trờ , n ự  ên hữu Đứ  

Chúa Cha phép tắ  vô  ùn , n ày sau  ở  trờ  lạ  xuốn  phán xét kẻ 

sốn  và kẻ  hết. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Thánh Thần.  

Tô  t n  ó Hộ  Thánh hằn   ó ở khắp thế này,  á  thánh thôn   ôn .  

Tô  t n phép tha tộ . 

Tô  t n xá  loà  n ƣờ  n ày sau sốn  lạ . 

Tô  t n hằn  sốn  vậy. Amen. 

KINH LẠY CHA (cầu  ho Đức giáo hoàng) 

Lạy Cha  hún   on ở trên trờ ,  hún   on n uyện danh Cha  ả sán , 

nƣớ  Cha trị  ến, ý Cha thể h ện dƣớ   ất  ũn  nhƣ trên trờ . 

X n Cha  ho  hún   on hôm nay lƣơn  thự  hằn  n ày, và tha nợ 

 hún   on nhƣ  hún   on  ũn  tha kẻ  ó nợ  hún   on. X n  hớ  ể 

 hún   on sa  hƣớ   ám dỗ, nhƣn   ứu  hún   on  ho khỏ  sự dữ. 

Amen. 

KINH KÍNH MỪNG ( ọc 3 lần, x n ơn: T n, Cậy, Mến) 

Kính mừn  Mar a  ầy ơn phú , Đứ  Chúa Trờ  ở  ùn  Bà, Bà  ó phú  

lạ hơn mọ  n ƣờ  nữ, và G êsu  on lòn  Bà  ồm phú  lạ. 

Thánh Mar a Đứ  Mẹ Chúa Trờ ,  ầu  ho  hún   on là kẻ  ó tộ  kh  

nay và tron    ờ lâm tử. Amen. 

KINH SÁNG DANH (cầu cho việc truyền giáo) 

Sán  danh Đứ  Chúa Cha và Đứ  Chúa Con và Đứ  Chúa Thánh Thần. 

Nhƣ  ã  ó trƣớ  vô  ùn , và  ây   ờ, và hằn   ó, và  ờ   ờ   hẳn  

cùng. Amen. 

2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI:  Ă   Ự VUI 

MẦU NHIỆM THỨ 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ 

CHỊU THAI. 

Trong Giáo Hội ngày hôm nay, còn rất nhiều người chưa nỗ lực sống 

như Lời Chúa dạy. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho mọ  K tô hữu luôn 

nhận ra t nh thƣơn   ủa Th ên Chúa qua  ờ  sốn  hàn  n ày nhƣ Đứ  
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Mẹ xƣa k a, mà   ết yêu mến N à  hơn, hầu  ó  ƣợ  quyết tâm sốn  

 hứn  nhân  ủa Chúa   ữa lòn   ờ . 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. 

L n đường đ n v i tha nh n để đem Tin Mừng cho họ là một việc rất 

cần thi t. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho Đứ  G áo hoàn  Phanx  ô, 

 á  G ám mụ , L nh mụ , Phó tế, Tu sĩ nam nữ và mọ  thành phần Dân 

Chúa, luôn  ảm n h ệm  ƣợ  ơn  ọ  làm tôn   ồ  ủa m nh một  á h 

sâu sắ , mà nh ệt thành lên  ƣờn  truyền   áo theo t nh thần  ủa Mẹ 

Maria. 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÖA GIÊSU NƠI 

HANG ĐÁ. 

Chúa Giêsu sinh  uống trần gian, để   gi a loài người chúng ta. Người 

là sức mạnh và động lực cho đời sống của tất cả chúng ta. Chúng ta 

 ùn   ầu x n Chúa  ho  hún  ta  ũn  nhƣ mọ  k tô hữu luôn sốn  kết 

h ệp vớ  N ƣờ ,  ể  uộ   ờ   ủa  hún  ta trở nên lờ  rao   ản  sốn  

 ộn  về Chúa  ho mọ  n ƣờ . 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU 

TRONG ĐỀN THÁNH. 

Mọi người Kitô h u đều được mời gọi n n thánh và làm chứng cho 

Chúa. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho mỗ  n ƣờ   hún  ta,   ết  sốn  

và làm  hứn   ho Chúa  ằn   ờ  sốn  quản   ạ , yêu thƣơn , hy sinh 

 ầu n uyện và tham dự Thánh Lễ  á h sốt sắn , nhờ  ó  ó thể  h ếu 

tỏa hy vọn  và n ềm vu   ho nhữn  n ƣờ   hun  quanh nhất là nhữn  

n ƣờ   hƣa   ết Chúa. 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƢỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU 

TRONG ĐỀN THÁNH. 

Chúa luôn muốn con người t m đường về v i Người. Chún  ta  ùn   ầu 

x n Chúa  ho mọ  n ƣờ  nhận ra biết  ao ơn lành Chúa  ã thƣơn   an, 
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nhờ  ó mà trở nên chứng nhân sốn   ộng cho tình yêu vô biên của 

Chúa trong thờ   ại hôm nay. 
Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

LINH HỒN TÔI (hát) 

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng 

vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nh n 

phận hèn tôi t . V  vậy đ n muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi 

đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đ n muôn đời, đ n muôn đời. 

1. Đấn  toàn năn   ã làm  ho tô  nhữn  v ệ   ao trọn  Danh N ƣờ  là 

Thánh. Lƣợn  từ á  trả  qua từ  ờ  nọ  ến  ờ  k a, hằn   ao  ọ  những 

a  kính sợ N ƣờ . 

2. Chúa   ểu dƣơn  sứ  mạnh oa  phon  t êu d ệt tơ   ờ  nhữn  phƣờn  

tự  ắ ,  ọn quyền quý tự k êu, N à  tr ệt hạ khỏ  tòa  ao và nân  dậy 

nhữn  a  ở kh êm nhƣờn . 

3. Lũ   àu san   uổ  về tay khôn , nhữn  n ƣờ  thanh  ần  an  ầy 

hồn  phú . N ƣờ   ã nhớ lờ  hứa mà  ộ tr  Ít-ra-en  ùn  tổ phụ Áp-ram 

vớ  m êu duệ. 

3. PHẦN KẾT THÚC
2
 

KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dƣới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm 

lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội 

nào ai rỗ   ƣợc? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán 

hứa. Con  ã trôn   ậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, th   ã 

trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân N ƣờ   êm n ày hãy trôn   ậy 

N ƣờ   ho l ên, v  N ƣời rất nhân lành hay thƣơn  vô  ùn , sẽ tha hết 

mọi tội lỗi kẻ làm dân N ƣời thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh 

hồn (tên thánh các linh hồn...)  ƣợc nghỉ n ơ   ờ   ờ , và  ƣợc sáng soi 

vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngụ , mà  ƣợc 

nghỉ yên. Amen. 

CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (hát)
3
   

                                                
2 Tron  “PHẦN KẾT THÖC”, quý vị có thể thêm hoặc bớt (kinh hoặc bài hát) sao 
cho phù hợp với thời gian và hoàn cảnh của mình. 
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1. X n dân  lên Mẹ lờ  K nh Mân Cô , n àn lờ  yêu mến, vạn t ến  

hoan  a, tun  hô danh Mẹ, Mẹ Mar a. X n dân  lên Mẹ  ành hoa tƣơ  

x nh, dịu dàn  t ến  hát tỏa n át hƣơn  hoa, x n dân  lên Mẹ, Mẹ hãy 

thƣơn  t nh. 

ÐK. Ð y chuỗi ngọc M n Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương 

gian. Sao vương vấn hương đời, qu n lời Mẹ khuy n thống hối. B n 

suối nguồn hồng  n, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thi n nhan. Vui 

trong ánh huy hoàng, nép b n tà áo Mẹ hiền. 

THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

+++ (kết thúc) +++ 

 

 

 ĂM SỰ SÁNG – Mẫu 1 (Thứ  ăm) 

{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Năm trong tuần, cũng có thể sử dụng vào 

bất cứ lúc nào}. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:  

+ Cầu  ho thế   ớ   ƣợ  hoà   nh, 

+ Cầu cho Chún  ta hãy  ầu n uyện  ho nhữn  a   ị tổn thƣơn  v  

nhữn  thành v ên  ủa G áo Hộ ; x n  ho họ t m thấy tron   hính G áo 

Hộ  sự hồ   áp  ụ thể  ho nỗ  khổ  au  ủa họ. 

+ Cầu  ho v ệ  loan  áo T n Mừn , 

+ Cầu  ho  on n ƣờ  luôn   ết sám hố , trở về vớ  Chúa, 

+ Cầu  ho quê hƣơn ,  ất nƣớ , 

+ Cầu  ho   a   nh, n ƣờ  thân,  ản thân m nh, 

+ Cầu  ho  á  l nh hồn nơ  luyện n ụ ,... 

1. PHẦN KHAI MẠC 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa  ọc) 

X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 

                                                                                                                
3 Bài hát nào mà không quen thuộc, quý vị có thể chọn một bài hát khác phù hợp và 
quen thuộc, bằng không thì nguyện một kinh phù hợp và quen thuộc. 
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Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên 

Chúa, tự muôn  ời và chính hiện nay, luôn mã   ến thiên thu vạn  ại. 

Amen. 

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô 

 ùn . Chún   on x n Đức Chúa Thánh Thần xuốn   ầy lòng chúng 

con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trờ , và  ốt lửa kính mến Đức Chúa Trời 

tron  lòn   hún   on,  hún   on x n Đức Chúa Trờ   ho Đức Chúa 

Thánh Thần xuống. 

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu  ùn  Đức Chúa Trờ  xƣa  ã  ho Đức Chúa Thánh Thần 

xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tôn   ồ, thì rầy  hún   on  ũn  x n 

Đức Chúa Trờ   ho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ 

chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô  ùn  Đức Chúa 

Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

KINH TIN KÍNH 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Trờ  là Cha phép tắ  vô  ùn  dựn  nên trờ   ất. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa G êsu K tô là Con Một Đứ  Chúa Cha  ùn  là 

Chúa  hún  tô . Bở  phép Đứ  Chúa Thánh Thần mà N ƣờ  xuốn  tha , 

s nh  ở  Bà Mar a  ồn  tr nh,  hịu nạn  ờ  quan Phon x ô Ph latô,  hịu 

 ón    nh trên  ây Thánh G á,  hết và tán  xá , xuốn  n ụ  tổ tôn , 

n ày thứ  a  ở  tron  kẻ  hết mà sốn  lạ , lên trờ , n ự  ên hữu Đứ  

Chúa Cha phép tắ  vô  ùn , n ày sau  ở  trờ  lạ  xuốn  phán xét kẻ 

sốn  và kẻ  hết. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Thánh Thần.  

Tô  t n  ó Hộ  Thánh hằn   ó ở khắp thế này,  á  thánh thôn   ôn .  

Tô  t n phép tha tộ . 

Tô  t n xá  loà  n ƣờ  n ày sau sốn  lạ . 

Tô  t n hằn  sốn  vậy. Amen. 

HỒI TÂM (thinh lặng sám hối và cầu nguyện) 
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2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI:  Ă   Ự SÁNG 

MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÖA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI 

SÔNG GIOĐAN. 

Bí tích Rửa Tội là cánh cửa mở ra  ho  on n ƣờ   ƣớc vào bầu trời của 

niềm vui: niềm vui cứu  ộ, niềm vu   ƣợc làm con Chúa. Chún  ta 

 ùn   ầu xin cho nh ng người đã chịu phép rửa cảm nhận được niềm 

vui cứu độ ấy, để họ dấn thân vào cuộc sống làm chứng nhân cho Chúa 

gi a dòng đời đầy thử thách gian nan này. 
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÖA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI 

TIỆC CƢỚI CANA. 

Tình yêu của Chúa G êsu thú   á h  á  tôn   ồ ra    rao   ảng Tin 

Mừng cứu  ộ, cho dù có nhữn  n ăn trở khó khăn. Chúng ta c ng cầu 

xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh được tình yêu của Chúa làm 

cho tươi trẻ và thôi thúc, để mỗi người tr  nên sứ giả của Tin Mừng 

theo bậc sống và ơn gọi của mình. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÖA GIÊSU RAO GIẢNG NƢỚC 

TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI. 

Giữa nhữn  khó khăn  ủa cuộc sốn   ũn  nhƣ những yếu  uối của kiếp 

n ƣời, n ƣờ  môn  ệ Chúa dễ nản lòn  và tuyệt vọn . Chúng ta c ng 

cầu xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người tín h u trong chúng ta, để 

chúng ta luôn được trung kiên trong niềm tin tư ng vào sức mạnh và 

ân sủng của Chúa mà ti n bư c v i con tim đầy hân hoan. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÖA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÖI. 

G ữa nhữn  nhọ  nhằn và áp lự   ủa  uộ  sốn  tron  thờ   ạ   ầy   an 

dố  và thử thá h này, n ƣờ  môn  ệ dễ lơ là vớ  trá h nh ệm n ôn sứ 

 ủa m nh. Chúng ta c ng cầu  in Chúa cho mỗi người tín h u chúng ta 

cảm nhận được sự hiện diện gần gũi và y u thương của Chúa, để chúng 

ta được bi n đổi. Nhờ th , chúng ta sẽ tr  n n men và muối cho đời. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 
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MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÖA GIÊSU L P BÍ TÍCH THÁNH 

THỂ. 

Thánh Thể là bí tích tình yêu, mà tình yêu lạ  là   ều hƣớng về n ƣời 

khác. Chúng ta c ng cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có lòng 

yêu m n Chúa trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta tr  nên nh ng 

người mẫn cảm v i các nhu cầu của tha nhân. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

LINH HỒN TÔI (hát) 

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng 

vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nh n 

phận hèn tôi t . V  vậy đ n muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi 

đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đ n muôn đời, đ n muôn đời. 

1. Đấn  toàn năn   ã làm  ho tô  nhữn  v ệ   ao trọn  Danh N ƣờ  là 

Thánh. Lƣợn  từ á  trả  qua từ  ờ  nọ  ến  ờ  k a, hằn   ao  ọ  nhữn  

a  kính sợ N ƣờ . 

3. PHẦN KẾT THÚC 

KINH LẠY NỮ VƢƠNG 

Lạy Nữ Vƣơn , Mẹ nhân lành, làm  ho  hún   on  ƣợ  sốn ,  ƣợ  

vu ,  ƣợ   ậy. Thân lạy Mẹ,  hún   on  on  háu Evà ở  hốn khá h  ày 

kêu  ến  ùn  Bà,  hún   on ở nơ  khó  ló  than thở kêu khấn Bà 

thƣơn . Hỡ  ô ! Bà là Chúa  ầu  hún   on, x n  hé mặt thƣơn  xem 

chúng  on. Đến sau khỏ   ày, x n  ho  hún   on  ƣợ  thấy Đứ  Chúa 

G êsu  on lòn  Bà  ồm phú  lạ. Ô  khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! 

Thánh Mar a trọn  ờ   ồn  tr nh. Amen. 

BÀI CA DÂNG MẸ (hát) 

ÐK. Thành t m d ng bài ca y u m n l n Mẹ tr n trời. Mẹ ơi cho hồn 

con vui sống b n Mẹ muôn đời.  

1. Khú   a dân  t ến Mẹ n át  ay tựa hƣơn  trầm. Lờ   a  òn van  

van , hoà ý thơ tr u mến.  

THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

+++ (kết thúc) +++ 
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 Ă   Ự T ƢƠ G – Mẫu 1 (Thứ Ba và Thứ Sáu) 

{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần, cũng có thể sử 

dụng vào bất cứ lúc nào}. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:  

+ Cầu  ho thế   ớ   ƣợ  hoà   nh, 

+ Cầu cho Chún  ta hãy  ầu n uyện  ho nhữn  a   ị tổn thƣơn  v  

nhữn  thành v ên  ủa G áo Hộ ; x n  ho họ t m thấy tron  chính Giáo 

Hộ  sự hồ   áp  ụ thể  ho nỗ  khổ  au  ủa họ. 

+ Cầu  ho v ệ  loan  áo T n Mừn , 

+ Cầu  ho  on n ƣờ  luôn   ết sám hố , trở về vớ  Chúa, 

+ Cầu  ho quê hƣơn ,  ất nƣớ , 

+ Cầu  ho   a   nh, n ƣờ  thân,  ản thân m nh, 

+ Cầu  ho  á  l nh hồn nơ  luyện n ụ ,... 

1. PHẦN KHAI MẠC 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát) 

1. Thánh Thần, khấn x n n ự  ến, hồn  on  an  mon   hờ N à , suố  

n uồn thánh ân h ện xuốn , này dƣơn    an, x n N à   ổ  mớ . N à  ơ , 

xin Ngà  hãy  ến,  h ếu sán  thế   an u mê tố  tăm. N à  ơ , x n N à  

hãy  ến, h ển l nh N à  ơ .  

ÐK. Lạy Ngài  in đ n dẫn dắt chúng con tr n đường. Cầu Ngài li n k t 

chúng con nhất t m trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn th m sức ki n v ng 

không lay. Sống sao n n người con Chúa chứng nh n t nh y u.  

THINH LẶNG (xét m nh và  ầu n uyện) 

2. SUY NIỆ           C  :  Ă   Ự T ƢƠ G 

MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÖA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI 

MÁU. 

Hội Thánh là Th n Thể của Chúa Kitô đang phải chịu nh ng vấn đề 

chia rẽ, chống đối. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho  á  vị mụ  tử 

tron  G áo Hộ  luôn nh ệt thành và  khôn n oan  ể hƣớn  dẫn  ho  oàn 
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Dân Chúa,   ết tha thứ, yêu thƣơn  và h ệp nhất vớ  nhau,  ể tất  ả nên 

một  oàn  h ên và một  hủ  hăn duy nhất. 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÖA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÕN. 

Ánh sáng của Thi n Chúa đã bừng l n chi u soi mọi nư c, mọi 

dân. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho  á  quố    a trên thế   ớ ,   ết 

 ón nhận ánh sán   ứu  ộ  ủa Chúa và    theo  ƣờn  lố   ủa N ƣờ ,  ể 

 on n ƣờ   ớt  ất hạnh và tộ  lỗ , nhờ  ó luôn vƣơn tớ   hân trờ  hạnh 

phú   ất d ệt. 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÖA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI. 

Chúa Gi su k u gọi: “Anh em phải sám hối v  triều đại Thi n Chúa đã 

đ n gần”. Chún  ta  ùn   ầu x n Chúa  ho mọ  n ƣờ  h ểu rằn  sám 

hố  là v ệ  phả  làm thƣờn  xuyên suốt  ả  uộ   ờ , nếu muốn  ƣợ  

h ệp thôn  vớ  Th ên Chúa và sốn  tron  ánh sán   ủa N ƣờ . 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÖA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ. 

Chúa không ngừng thi  n giáng phúc cho chúng ta qua cuộc sống h ng 

ngày, cho d  chúng ta mang nhiều y u đuối và tội lỗi. Chúng ta cùng 

dân  lờ   ảm tạ Chúa, x n Chúa thƣơn  tha thứ mọ  lỗ  lầm  ủa  hún  

ta, và x n Chúa  ho mỗ  n ƣờ   hún  ta   ết sốn  quản   ạ , yêu 

thƣơn  và hy s nh,  ể  uộ   ờ  thành lờ  n ợ  khen khôn  n ừn . 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 

MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÖA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY 

THÁNH GIÁ. 

Thi n Chúa là Đấng toàn năng và nh n hậu. Chún  ta  ùn   ầu x n 

Chúa  h ếu   ã  ánh sán  v nh quan  Chúa trên tâm hồn  hún  ta và 

dẫn  ƣờn  chúng ta    tron    nh an và t nh yêu thƣơn   ủa N ƣờ . 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc:  

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima). 
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3. PHẦN KẾT THÚC 

CA DAO MẸ DỊU HIỀN (hát) 

ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguy n gi a sa mạc hoang. Mẹ là trăng 

thanh đ m về chi u sáng m nh mang. Mẹ là ti ng hát ru  m gi a đ m 

hè vắng. Mãi mãi Mẹ là m y trời biển rộng th nh thang. 

1. Ð  tron  ân t nh hồn  on tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa dòn  sôn  t nh 

tuyền sứ  sốn  vô   ên. Mẹ là hy vọn   ƣa  on về  ến   nh an. Lữ 

khá h v ễn du t m về Mẹ  ầy âu yếm. 

THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

+++ (kết thúc) +++ 

 

 

 Ă   Ự MỪNG – Mẫu 1 (Thứ Tƣ và Chúa  hật) 

{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần, cũng có thể 

sử dụng vào bất cứ lúc nào}. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG:  

+ Cầu  ho thế   ớ   ƣợ  hoà   nh, 

+ Cầu cho Chún  ta hãy  ầu n uyện  ho nhữn  a   ị tổn thƣơn  v  

nhữn  thành v ên  ủa G áo Hộ ; x n  ho họ t m thấy tron   hính G áo 

Hộ  sự hồ   áp  ụ thể  ho nỗ  khổ  au  ủa họ. 

+ Cầu  ho v ệ  loan  áo T n Mừn , 

+ Cầu  ho  on n ƣờ  luôn   ết sám hố , trở về vớ  Chúa, 

+ Cầu  ho quê hƣơn ,  ất nƣớ , 

+ Cầu  ho   a   nh, n ƣờ  thân,  ản thân m nh, 

+ Cầu  ho  á  l nh hồn nơ  luyện n ụ ,... 

1. PHẦN KHAI MẠC 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá vừa  ọc) 

X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 
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Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên 

Chúa, tự muôn  ời và chính hiện nay, luôn mã   ến thiên thu vạn  ại. 

Amen. 

KINH TIN KÍNH 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Trờ  là Cha phép tắ  vô  ùn  dựn  nên trờ   ất. 

Tôi tin kính Đứ  Chúa G êsu K tô là Con Một Đứ  Chúa Cha  ùn  là 

Chúa  hún  tô . Bở  phép Đứ  Chúa Thánh Thần mà N ƣờ  xuốn  tha , 

s nh  ở  Bà Mar a  ồn  tr nh,  hịu nạn  ờ  quan Phon x ô Ph latô,  hịu 

 ón    nh trên  ây Thánh G á,  hết và tán  xá , xuốn  n ụ  tổ tông, 

n ày thứ  a  ở  tron  kẻ  hết mà sốn  lạ , lên trờ , n ự  ên hữu Đứ  

Chúa Cha phép tắ  vô  ùn , n ày sau  ở  trờ  lạ  xuốn  phán xét kẻ 

sốn  và kẻ  hết. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Thánh Thần.  

Tô  t n  ó Hộ  Thánh hằn   ó ở khắp thế này,  á  thánh thôn  công.  

Tô  t n phép tha tộ . 

Tô  t n xá  loà  n ƣờ  n ày sau sốn  lạ . 

Tô  t n hằn  sốn  vậy. Amen. 

KINH LẠY CHA (cầu  ho Đức giáo hoàng) 

Lạy Cha  hún   on ở trên trờ ,  hún   on n uyện danh Cha  ả sán , 

nƣớ  Cha trị  ến, ý Cha thể h ện dƣớ   ất  ũn  nhƣ trên trờ . 

X n Cha  ho  hún   on hôm nay lƣơn  thự  hằn  n ày, và tha nợ 

 hún   on nhƣ  hún   on  ũn  tha kẻ  ó nợ  hún   on. X n  hớ  ể 

 hún   on sa  hƣớ   ám dỗ, nhƣn   ứu  hún   on  ho khỏ  sự dữ. 

Amen. 

KINH KÍNH MỪNG ( ọc 3 lần, x n ơn: T n, Cậy, Mến) 

Kính mừn  Mar a  ầy ơn phú , Đứ  Chúa Trờ  ở  ùn  Bà, Bà  ó phú  

lạ hơn mọ  n ƣờ  nữ, và G êsu  on lòn  Bà  ồm phú  lạ. 

Thánh Mar a Đứ  Mẹ Chúa Trờ ,  ầu  ho  hún   on là kẻ  ó tộ  kh  

nay và tron    ờ lâm tử. Amen. 

KINH SÁNG DANH (cầu cho việc truyền giáo) 
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Sán  danh Đứ  Chúa Cha và Đứ  Chúa Con và Đứ  Chúa Thánh Thần. 

Nhƣ  ã  ó trƣớ  vô  ùn , và  ây   ờ, và hằn   ó, và  ờ   ờ   hẳn  

cùng. Amen. 

2. SUY NIỆM KINH     C  :  Ă   Ự MỪNG 

MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÖA GIÊSU SỐNG LẠI. 

Lạy Chúa, Chúa   ết rõ nhữn      an   ản  ƣớ  t ến  ủa T n Mừn . 

X n Chúa thô  thú  mỗ  n ƣờ  tín hữu  hún   on,  ể  hún   on  ó  ủ 

ơn sủn  và lòn   an  ảm ra    rao   ản  T n Mừn  nhƣ Chúa mờ   ọ  

chúng con. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. 

Lạy Chúa, mệnh lệnh truyền   áo vẫn  òn thờ  sự và  ấp th ết  ố  vớ  

nhữn  n ƣờ  t n Chúa n ày nay. X n  ho  hún   on ý thứ   ƣợ  lờ  

mờ   ọ  khẩn th ết  ủa Chúa,  ể mỗ  n ƣờ   hún   on  ƣợ  ơn Chúa 

soi sán ,  óp phần m nh vào sứ vụ loan  áo T n Mừn   ủa Hộ  Thánh 

 ho  on n ƣờ  thờ   ạ  n ày hôm nay. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. 

Lạy Chúa, T n Mừn  phả  là n ềm vu  trọn   ạ   ố  vớ  mọ  n ƣờ  môn 

 ệ  ủa Chúa. X n  ho  hún   on  ƣợ  tràn  ầy ân sủn   ủa Chúa 

Thánh Thần,  ể tâm hồn  hún   on n ập tràn n ềm vu   ủa Chúa, nhờ 

thế,  hún   on  ƣợ  thô  thú   an  ảm ra khỏ   hính m nh, mà  ến vớ  

tha nhân vớ  tâm thế  ủa n ƣờ  loan  áo T n Mừn . 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN 

TRỜI. 

Lạy Chúa là Đấn  tá  thành mọ  sự, x n  ho nhữn  nỗ lự   ủa  á  môn 

 ệ trên  ánh  ồn  truyền   áo s nh hoa quả dồ  dào. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƢỞNG ĐỨC MẸ 

TRÊN TRỜI. 
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Lạy Chúa là Đầu  ủa Hộ  Thánh, Chúa  ã quy tụ  á  tôn   ồ và  á  

môn  ệ thành  ộn   oàn loan  áo T n Mừn , x n  ho  ộn   oàn Hộ  

Thánh n ày nay, mỗ  n ƣờ   ƣợ  Thánh Thần thú   ẩy, sốn   ún  ơn 

 ọ   ủa m nh, rồ  theo ơn  ọ   ủa m nh, hăn  say dấn thân vào sứ vụ 

loan  áo T n Mừn  tron  mọ  hoàn  ảnh  ủa  ờ  sốn  hằn  n ày. 

{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}. 

LINH HỒN TÔI (hát) 

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng 

vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nh n 

phận hèn tôi t . V  vậy đ n muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi 

đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đ n muôn đời, đ n muôn đời. 

1. Đấn  toàn năn   ã làm  ho tô  nhữn  v ệ   ao trọn  Danh N ƣờ  là 

Thánh. Lƣợn  từ á  trả  qua từ  ờ  nọ  ến  ờ  k a, hằn   ao  ọ  nhữn  

a  kính sợ N ƣờ . 

2. Chúa   ểu dƣơn  sứ  mạnh oa  phon  t êu d ệt tơ   ờ  nhữn  phƣờn  

tự  ắ ,  ọn quyền quý tự k êu, N à  tr ệt hạ khỏ  tòa  ao và nân  dậy 

nhữn  a  ở kh êm nhƣờn . 

3. Lũ   àu san   uổ  về tay khôn , nhữn  n ƣờ  thanh  ần  an  ầy 

hồn  phú . N ƣờ   ã nhớ lờ  hứa mà  ộ tr  Ít-ra-en  ùn  tổ phụ Áp-ram 

vớ  m êu duệ. 

3. PHẦN KẾT THÚC 

KINH HÃY NHỚ 

Lạy Thánh Nữ Đồn  Tr nh Mar a là Mẹ rất nhân từ, x n hãy nhớ xƣa 

nay  hƣa từn  n he  ó n ƣờ  nào  hạy  ến  ùn  Đứ  Mẹ, x n  ầu  hữa 

 ứu   úp mà Đứ  Mẹ từ  ỏ  hẳn  nhận lờ . Nhân v  sự ấy,  on lấy lòn  

trôn   ậy than van  hạy  ến sấp m nh xuốn  dƣớ   hân Đứ  Mẹ, là Nữ 

Đồn  Tr nh trên hết kẻ  ồn  tr nh, x n Đứ  Mẹ  oá   ến  on là kẻ tộ  

lỗ . Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, x n  hớ  ỏ lờ   on kêu x n, một dủ 

lòn  thƣơn  và nhậm lờ   on cùng. Amen. 

CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (hát) 

1. X n dân  lên Mẹ lờ  K nh Mân Cô , n àn lờ  yêu mến, vạn t ến  

hoan  a, tun  hô danh Mẹ, Mẹ Mar a. X n dân  lên Mẹ  ành hoa tƣơ  
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x nh, dịu dàn  t ến  hát tỏa n át hƣơn  hoa, x n dân  lên Mẹ, Mẹ hãy 

thƣơn  t nh. 

ÐK. Ð y chuỗi ngọc M n Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương 

gian. Sao vương vấn hương đời, qu n lời Mẹ khuy n thống hối. B n 

suối nguồn hồng  n, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thi n nhan. Vui 

trong ánh huy hoàng, nép b n tà áo Mẹ hiền. 

THINH LẶNG CẦU NGUYỆN - LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

+++ (kết thúc) +++ 

 

 

 

2. SUY NIỆM 14 CHẶ G ĐÀ G T Á   G Á4 

(do ĐHY Joseph Ratzinger biên soạn; Lm. Gioan Trần Công 

Nghị dịch) 

LÀM DẤU THÁNH GIÁ 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

LỜI MỞ ĐẦU  

Chủ  ề  hính  ƣa ra Chặn  Đàn  Thánh G á xuất h ện n ay vào lờ  

n uyện mở  ầu và xuất h ện lần nữa nơ  Chặn  Thứ Mƣờ  Bốn, là 

nhữn  lờ   ủa Chúa G êsu tron  n ày Chúa Nhật Lễ Lá, sau kh  vào 

thành G êrusalem,  ể trả lờ   ho  âu hỏ   ủa một số n ƣờ  Hy Lạp 

muốn t m N ƣờ : “nếu hạt lúa   eo vào lòn   ất mà khôn   hết   , th  

                                                
4 Để v ệ  suy n ệm 14 Đàn  Thánh G á   ốn  nhƣ v ệ  suy n ệm mầu nh ệm K nh 

Mân Cô , sau mỗ  Đàn  Thánh G á, quý vị  ó thể  ọ : 1 K nh Lạy Cha, 10 K nh Kính 

Mừn  và 1 K nh Sán  Danh. Quý vị  ó thể  h a 14 Đàn  Thánh G á ra làm  a phần 

(phần I: 5 Đàn  Thánh G á; phần II: 5 Đàn  Thánh G á; phần III: 4 Đàn  Thánh G á).  

Mỗ  phần tƣơn   ƣơn  vớ  5 mầu nh ệm K nh Mân Cô . Mỗ  lần quý vị  ó thể suy 
n ệm một phần  Tron  phần III  ó 4 Đàn  Thánh G á, quý vị  ó thể suy n ệm thêm 

sự thƣơn   au  ủa Đứ  Mẹ kh  Chúa G êsu  ã  hịu  hết  ƣợ   hôn tron  mồ  ho tớ  

lú  Chúa sốn  lạ . 
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nó vẫn trơ trọ  một m nh;  òn nếu  hết   , nó mớ  s nh  ƣợ  nh ều hạt 

khá ” (Ga 12:24)  

Nó  lên   ều này, Th ên Chúa so sánh quá tr nh  uộ  sốn   ủa N ƣờ  

nơ  trần thế vớ  sự sốn   ủa một hạt lúa, mà  hỉ  ó  hết    mớ  s nh ra 

hạt. N ƣờ  làm sán  tỏ  uộ  sốn  trần thế  ủa n ƣờ ,  á   hết  ủa 

N ƣờ  và sự phụ  s nh  ủa n ƣờ  từ quan   ểm  ủa Bí Tí h Thánh Thể 

Chí Thánh, tóm lạ  toàn thể mầu nh ệm  ủa N ƣờ . N ƣờ   ã trả  qua 

 á   hết  ủa N ƣờ  nhƣ một hành  ộn  tự h ến thân. N ƣờ  là N ô  Lờ  

Nhập Thể   ờ  ây trở nên lƣơn  thự   ho  hún  ta,  ủa ăn dẫn  ến 

 uộ  sốn   hân thật,  ờ  sốn  vĩnh  ửu. Lờ  Vĩnh Cửu, quyền lự  phát 

s nh nên sự sốn   ến từ trờ   hính là  ánh manna thật,  ánh  ƣợ   an 

tặn   ho  on n ƣờ  tron   ứ  t n và tron   í tí h. Nhƣ thế Chặn  Đàn  

Thánh G á là một  on  ƣờn  dẫn  ến trun  tâm mầu nh ệm Bí Tí h 

Thánh Thể: lòn   ạo  ứ    nh dân và lòn   ạo  ứ  á  í tí h  ủa G áo 

Hộ  hòa hợp vớ  nhau và trở nên một. Lờ  n uyện  ủa Chặn  Đàn  

Thánh G á là một  on  ƣờn  dẫn tớ  sự h ệp thôn  tâm l nh sâu xa vớ  

Chúa G êsu, nếu th ếu      ều này, sự rƣớ  lễ thật  ủa  hún  ta sẽ vẫn 

 òn trốn  rỗn . Nhƣ thế Chặn  Đàn  Thán  G á là một  on  ƣờn  “ ó 

tính mầu nh ệm”.  

V ễn ảnh này tƣơn  phản vớ  sự d ễn tả hoàn toàn  a  ảm tớ  Chặn  

Đàn  Thánh G á. Nơ  Chặn  Thứ Tám kh  Chúa nó  lên sự n uy h ểm 

này vớ  phụ nữ thành G êrusalem khó  thƣơn   ho N ƣờ . Chỉ  ó  a 

 ảm thô  th  khôn   ao   ờ  ủ. Chặn  Đàn  Thánh G á phả  là một 

trƣờn  họ   ứ  t n,  ứ  t n từ n ay  ản  hất “hành  ộn  qua  ứ  á ” 

(Gl 5:6). Đ ều này khôn  nó  rằn   a  ảm  ó khôn   ó  hỗ  ứn  thí h 

hợp  ủa nó. Cá  N hị Phụ  ã  o  tâm hồn  ha   á là thó  hƣ tật xấu 

 hính  ủa n ƣờ  tà   áo, và họ  ã thỉnh  ầu t ên tr  Ezek el, là n ƣờ   ã 

loan  áo  ho dân Israel lờ  hứa  ủa Th ên Chúa  ể  ất    trá  t m  ha  

 á  ủa họ và  an  ho họ nhữn  trá  t m  ằn  thịt (x Ed 11:19). Chặn  

Đàn  Thánh G á mà  hún  ta nh n thấy Th ên Chúa  h a sẻ nhữn  

thốn  khổ  ủa  on n ƣờ , một Th ên Chúa khôn  hữn  hờ và xa cách, 

nhƣn   ến   ữa  hún  ta, n ay  ả  am  hịu  á   hết trên  ây thập tự (x 

Pl 2:8).  

Th ên Chúa  h a sẻ sự  au khổ  ủa  hún  ta, Th ên Chúa xuốn  làm 

n ƣờ   ể man  thánh   á  ủa  hún  ta, n ƣờ  muốn   ến  ổ  nhữn  trá  

t m  ha   á; N ƣờ  mờ   ọ   hún  ta  h a sẻ sự  au khổ  ủa n ƣờ  khá . 

N ƣờ  muốn  ho  hún  ta một “trá  t m  ằn  thịt”, mà nó sẽ khôn   òn 
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vô t nh trƣớ  sự  au khổ  ủa n ƣờ  khá , nhƣn  nó  ó thể  ảm xú  dẫn 

 ến t nh yêu  ể hàn  ắn và hồ  phụ . Một lần nữa ở  ây,  hún  ta trở về 

vớ  nhữn  lờ   ủa Chúa G êsu về hạt lúa, mà  hính N ƣờ   ã nằm 

xuốn  nhƣ một  hân lý  ăn  ản  ho  ờ  sốn  K tô hữu: “A  yêu quý 

mạn  sốn  m nh, th  sẽ mất;  òn a   o  thƣờn  mạn  sốn  m nh ở  ờ  

này, th  sẽ   ữ lạ   ƣợ   ho sự sốn   ờ   ờ .” (Ga 12:25), và nơ  khá  

th   ó  âu: “A  t m  á h   ữ mạn  sốn  m nh, th  sẽ mất;  òn a  l ều 

mất mạn  sốn  m nh, th  sẽ  ảo tồn  ƣợ  mạn  sốn ” (Lc 17:33). 

Chún  ta  ũn  nhận thấy rõ ràn  ý n hĩa  ủa nhữn  lờ  mà Phú  Âm 

Nhất Lãm  ƣa trƣớ  lờ  kết luận sứ   ệp  ủa Chúa K tô: “A  muốn theo 

Thầy, phả  từ  ỏ  hính m nh, vá  thập   á m nh mà theo” (Mt 16:24). 

Chính Chúa G êsu  ã làm sán  tỏ  ho  hún  ta “Chặn  Đàn  Thánh 

G á”; N ƣờ   ã dạy  hún  ta  ầu n uyện và tuân theo thể nào: Chặn  

Đàn  Thánh G á là  on  ƣờn  tự  hịu thua th ệt, là  on  ƣờn  t nh yêu 

 hân thật. Trên  on  ƣờn  này, N ƣờ   ã    trƣớ   hún  ta, trên  on 

 ƣờn  này N ƣờ  dạy  hún  ta  á h  ầu n uyện Chặn  Đàn  Thánh 

G á. Một lần nữa  hún  ta trở về vớ  hạt lúa, trở về vớ  Bí Tí h Thánh 

Thể Chí Thánh, tron   ó nhữn  hoa trá   ủa  á   hết và Phụ  S nh  ủa 

Chúa K tô  ƣợ  t ếp tụ  h ện d ện   ữa  hún  ta. Trong Bí Tích Thánh 

Thể, Chúa G êsu  ƣớ      ên  ạnh  hún  ta, nhƣ N ƣờ   ã     ùn  vớ  

nhữn  môn  ệ thành Emmau,  hính N ƣờ   ắt  ầu lạ  lần nữa một phần 

 ho lị h sử  hún  ta.  

LỜI NGUYỆN KHAI MẠC 

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. 

Lạy Chúa G êsu K tô, v  lợ  í h  ho  hún   on mà Chúa  ã trở nên hạt 

lúa   eo vào lòn   ất và  hết   ,  ể nó s nh nh ều hoa trá  (Ga 12:24). 

Chúa mờ   ọ   hún   on theo Chúa trên  on  ƣờn  mà Chúa  ã nó  vớ  

 hún   on là “A  yêu quý mạn  sốn  m nh, th  sẽ mất;  òn a   o  

thƣờn  mạn  sốn  m nh ở  ờ  này, th  sẽ   ữ lạ   ƣợ   ho sự sốn   ờ  

 ờ .” (Ga 12:25). Vân   hún   on  ắn  ó vớ   uộ   ờ   hún   on và 

khôn  muốn  ỏ rơ  nó;  hún   on muốn tự   ữ lấy  ho  hính m nh. 

Chún   on muốn   ữ  hặt nó, khôn   hịu  ho   . Nhƣn  Chúa    trƣớ  

 hún   on, Chúa tỏ  ho  hún   on thấy rằn   hỉ  ằn   á h  ho     uộ  

sốn   hún   on mà  hún   on  ó thể  ứu nó. Kh   hún   on  ùn     

vớ  Chúa theo Chặn  Đàn  Thánh G á, Chúa dẫn  hún   on dọ   hặn  

 ƣờn   ủa hạt lúa,  hặn   ƣờn  s nh sô  nh ều hoa trá  tớ  sự vĩnh  ửu. 
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Thánh giá – tự h ến thân –  è nặn  trên  hún   on. Dọ  theo  hính 

Chặn  Đàn  Thánh G á  ủa Chúa, Chúa  ã man  lấy thánh   á  ủa 

 hún   on. V  t nh yêu thƣơn   ủa Chúa t ếp tụ   ồn  hành vớ   hún  

 on mọ  lú  tron   uộ   ờ ,  hún   on  ã khôn   ánh vá  tron  quá 

khứ  ho dù  hỉ một khoảnh khắ . Hôm nay  hún   on man  thánh   á 

 ó vớ   on và v   on, và k nh n ạ  thay Chúa muốn  on   ốn  nhƣ ôn  

S mon thành Cyrênê,  ể theo Chúa  ùn  vá  thập   á  ho Chúa. Chúa 

muốn  hún   on     ộ vớ  Chúa và tự h ến  ho Chúa tron  sự phụ  vụ 

 ứu rỗ   ho thế   ớ .  

X n  an  ho  hún   on  ể  hặn  Đàn  Thánh Cha  ủa  hún   on 

khôn   hỉ là một lòn   ạo  ứ  thoán  qua. X n   úp tất  ả  hún   on 

 ể  ùn   ồn  hành vớ  Chúa khôn   hỉ  ằn  nhữn  tƣ tƣởn   ao 

thƣợn , nhƣn  vớ  tất  ả tâm hồn  hún   on và vớ  tất  ả mọ   ƣớ     

mỗ  n ày tron   uộ   ờ . X n   úp  hún   on tr ệt  ể phát họa ra  hặn  

Đàn  Thánh G á và k ên tr  trên  on  ƣờn   ủa Chúa. X n   ả  thoát 

 hún   on khỏ  sự sợ hã   ủa Thập Tự, khỏ  sự sợ hã   ủa phƣờn  nhạo 

 án , khỏ  sự sợ hã   ể  uộ   ờ   hún   on thoát khỏ  sự níu kéo nếu 

 hún   on  ứ khăn  khăn   ám víu mọ  sự  ến vớ   hún   on.  

Xin   úp  hún   on lột trần tất  ả nhữn   ám dỗ  ó mà nó hứa man  lạ  

 uộ  sốn , mà  uố   ùn   hỉ man   ến  ho  hún   on sự hão huyền và 

  ả trá  ủa nó. X n   úp  hún   on  ừn   h ếm lấy  uộ  sốn  nhƣn  

  ết  ho   . Nhƣ Chúa  ồn  hành vớ   hún   on trên  hặn   ƣờn   ủa 

hạt lúa; tron  sự “mất    mạn  sốn   hún   on”, x n   úp   úp  on   ết 

khám phá ra  on  ƣờn  t nh yêu,  on  ƣờn  man  lạ   ho  hún   on sự 

sốn   hân thật và sự sốn  dồ  dào (x Ga 10:10). 

HÁT: CON ĐƢỜNG CHÖA ĐÃ ĐI QUA 

1. Lạy Chúa,  on  ƣờng nào Chúa  ã    qua,  on  ƣờng nào Ngài ra 

pháp trƣờng, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào 

N à  vá  trên va ,  au thƣơn  nào phủ kín tâm tƣ,  ƣờn  t nh  ó N à  

dành cho con. 

ĐK. Lạy Chúa,  in cho con bư c đi theo Ngài, xin cho con cùng vác 

v i Ngài, Thập Giá tr n đường đời con đi. Lạy Chúa,  in cho con đóng 

đinh v i Ngài, xin cho con cùng ch t v i Ngài, để được sống v i Ngài 

vinh quang. 
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2. Lạy Chúa, lƣỡ   òn  nào  âm thấu  on t m,   nh nhọn nào còn loang 

máu  ào, sỉ nhụ  nào  òn vƣơn  trên mắt. Lạy Chúa, nhữn   ƣớc nào 

ngụ  n ã  au thƣơn ,  ao ro   òn hẳn vết thê lƣơn ,  ƣờn  t nh  ó 

Ngài dành cho con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ NHẤT - CHÚA GIÊSU BỊ LÊN ÁN CHẾT 

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:22-23,26)  

Tổn  trấn Ph -la-tô nó  t ếp: “Thế  òn ôn  G ê-su,  ũn   ọ  là K -tô, ta 

sẽ làm     ây?” Mọ  n ƣờ   ồn  thanh: “Đón    nh nó vào thập   á!” 

Tổn  trấn lạ  nó : “Thế ôn  ấy  ã làm   ều      an á ?” Họ  àn  la to: 

“Đón    nh nó vào thập   á!” Bấy   ờ, tổn  trấn phón  thí h tên Ba-ra-

 a  ho họ,  òn Đứ  G ê-su, th  ôn  truyền  ánh  òn, rồ  trao  ho họ 

 ón    nh vào thập   á. 

Suy  gắm 

Thẩm Phán  ủa thế   ớ  sẽ  ến lần nữa  ể phán xét tất  ả  hún  ta, 

 an   ứn   ó,  ị hạ nhụ  và khôn   ào  hữa  ƣợ  trƣớ  quan tòa trần 

tụ . Ph latô khôn  hoàn toàn là n ƣờ    an á . Ôn    ết rằn  n ƣờ   ị 

kết án là vô tộ , và ôn  t m một  á h  ể trả tự do  ho N ƣờ . Nhƣn  

tâm hồn ôn   ị  h a xé. Và  uố   ùn  ôn   ã  ể  hính  ịa vị  ủa ôn , 

 hính quyền lợ   ủa ôn  vƣợt lên trên nhữn      ún   ắn. Cũn  khôn  

phả  nhữn  n ƣờ   an  la hét và  ò  Chúa G êsu phả   hết hoàn toàn là 

  an á . Tron  n ày Chúa Thánh Thần H ện Xuốn , nh ều n ƣờ  tron  

số họ sẽ  ảm thấy “ au  ớn tron  lòn ” (Cv 2:37). Kh  ôn  Phêrô  ã 

nó  vớ  họ “Đứ  G ê-su Na-da-rét, là n ƣờ   ã  ƣợ  Th ên Chúa phá  

 ến vớ  anh em   anh em  ã dùn   àn tay kẻ dữ  ón    nh N ƣờ  vào 

thập   á mà   ết   ” (Cv 2:22 tt). Nhƣn  lú   ó họ  ã  ị nh ễm tron  

 ám  ôn . Họ la to  ở  v  mọ  n ƣờ  khá   an  la hét, và họ  ũn  la hét 

  ốn  nhƣ mọ  n ƣờ  khá . Và theo lố  này,  ôn  lý  ã  ị  hà  ạp dƣớ  

 hân  ở  nhữn  n ƣờ  nhu nhƣợ , hèn nhát và sợ sệt tớ  mệnh lệnh  ủa 

  ớ   ầm quyền. T ến  nó  thầm lặn   ủa lƣơn  tâm  ã  ị  h m  ắm v  

t ến  hò hét  ủa  ám  ôn . Ma quỷ  ã thu hút  ƣợ  quyền lự   ủa nó 

từ sự do dự và quan tâm v  nhữn     n ƣờ  khá  n hĩ tớ . 
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Lời  guyện  

Lạy Chúa, Chúa  ã  ị lên án  hết v  sợ nhữn     n ƣờ  khá  n hĩ tớ   ã 

làm  m lặn  t ến  nó  lƣơn  tâm. Suốt   òn  lị h sử, n ƣờ  vô tộ  luôn 

luôn  ị n ƣợ   ã , lên án và  ị   ết nữa. Đã  ao nh êu lần  hún   on  ã 

tự  ề  ạt một  á h thành  ôn   ho  hân lý, dành thanh danh  ủa  hún  

 on  ho  ôn  lý? X n  ủn   ố t ến  nó  lƣơn  tâm thầm lặn   ủa  hún  

 on, vớ   hính t ến  nó   ủa Chúa tron   uộ   ờ   hún   on. X n hãy 

nh n  on nhƣ Chúa  ã nh n Phêrô sau kh   hố  Chúa. X n  á  nh n  ủa 

Chúa  h ếu rọ  vào tâm khảm  hún   on và  hỉ hƣớn     mà  hún   on 

phả  theo tron   uộ   ờ . Tron  n ày Chúa Thánh Thần h ện xuốn , 

Chúa  ã khơ  dậy nhữn  tâm hồn mà họ  ã hò hét  ể Chúa phả   hết 

tron  n ày Thứ Sáu Tuần Thánh và  ã làm họ hoán  ả . Bằn   á h này 

Chúa  ã  ho tất  ả mọ  n ƣờ  n ềm hy vọn . X n hãy  an  ho  hún  

 on hồn  ân hoán  ả  luôn mã . 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ HAI - CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ 

Trích Tin  ừng theo Thánh  atthêu ( t 27:27-31)  

Bấy   ờ lính  ủa tổn  trấn  em Đứ  G ê-su vào tron  d nh, và tập trun  

 ả  ơ  ộ  quanh N ƣờ . Chún  lột áo N ƣờ  ra, khoá   ho N ƣờ  một 

tấm áo  hoàn   ỏ, rồ  kết một vòn   a  làm vƣơn  m ện  ặt lên  ầu 

N ƣờ , và trao vào tay mặt N ƣờ  một  ây sậy. Chún  quỳ  ố  trƣớ  

mặt N ƣờ  mà nhạo rằn : “Vạn tuế Đứ  Vua dân Do-thá !” Rồ   hún  

khạ  nhổ vào N ƣờ  và lấy  ây sậy mà  ập vào  ầu N ƣờ . Chế   ễu 

 hán,  hún  lột áo  hoàn  ra, và  ho N ƣờ  mặ  áo lạ  nhƣ trƣớ , rồ  

  ệu N ƣờ      ón    nh vào thập   á. 

Suy  gắm  

Chúa G êsu  ị lên án nhƣ một ôn  vua lừa  ảo,  ã  ị sỉ nhụ , nhƣn  

 hính sự sỉ nhụ  nhất  ã  ể lộ ra sự thật  au thƣơn . Từ nhữn   on 

n ƣờ  vĩ  ạ  tron  thế   ớ  này,  ã  ao lần   ểu trƣn  quyền lự  là một 

sỉ nhụ   ến  hân lý,  ến  ôn  lý và  ến nhân phẩm  on n ƣờ ! Đã  ao 

lần nhữn  phù hoa và lờ  nó   ao quý  ủa họ  hẳn   ó là    n oạ  trừ 
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phô trƣơn  lên nhữn    ều   ả dố , một sự  ắt  hƣớ  một  ổn phận  ắt 

 uộ   ể phụ  vụ lợ  í h  hun ! Đó là v  Chúa G êsu  ã  ị  hế nhạo và 

 ộ  tr ều th ên  au khổ mà N ƣờ  là Vua  hân  hính. Vƣơn  trƣợn  

N à  là vƣơn  trƣợn   ôn  m nh (x Tv 45:7). Hoàn  tử  ôn   hính 

tron  thế   an này  an   hịu  au khổ: Chúa G êsu là Vua thật, khôn  

trị v   ằn   ạo hành, nhƣn   ằn  t nh yêu  hịu  au khổ v   hún  ta và 

vớ   hún  ta. N ƣờ  vá  lấy Thập G á, thánh   á  hún  ta,  ánh nặn  

 ủa  on n ƣờ ,  ánh nặn   ủa thế   ớ . Và rồ  N ƣờ     trƣớ   hún  ta 

và  hỉ  ho  hún  ta  on  ƣờn  dẫn  ến sự sốn   hân thật. 

Lời  guyện 

Lạy Chúa, Chúa  ã sẵn lòn   hịu  ựn   ể  ị  hế nhạo và kh nh  ỉ. X n 

g úp  hún   on  ừn  tự l ên kết vớ  nhữn  a   o  thƣờn   ến n ƣờ   ị 

kh nh kh  và  au khổ. X n   úp  hún   on nhận thấy  ƣơn  mặt  ủa 

Chúa nơ  n ƣờ  hèn mọn và nơ  n ƣờ   ị xã hộ  ruồn   ỏ. Ƣớ     

 hún   on khôn   ao   ờ  ánh mất tâm hồn kh   ƣơn   ầu trƣớ  nhữn  

xú  phạm nó  hế   ễu sự vân  lờ   ủa  hún   on tớ  ý muốn  ủa Chúa 

tron  thế   an này. Chúa  ã vá   hính  ây Thập G á  ủa Chúa và Chúa 

yêu  ầu  hún   on  ƣớ  theo  on  ƣờn  này (x Mt 10:38). X n   úp 

 hún   on vá  lấy Thập G á và khôn  xa lánh nó. Ƣớ   h   hún   on 

khôn   ao   ờ than ph ền hay trở nên thố   hí v  nhữn  thử thá h tron  

 uộ   ờ . X n   úp  hún   on dõ   ƣớ  theo  on  ƣờn  t nh yêu tron  

sự quy phụ   ể t m thấy n ềm vu  thật. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơng xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ BA- CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN 

THỨ NHẤT  

Trích sách Tiên Tri Isaiah (Is 53:4-6) 

Sự thật,  hính n ƣờ   ã man  lấy nhữn   ệnh tật  ủa  hún  ta, 

 ã  ánh  hịu nhữn   au khổ  ủa  hún  ta, 

 òn  hún  ta,  hún  ta lạ  tƣởn  n ƣờ   ị phạt, 

 ị Th ên Chúa   án  hoạ, phả  nhụ  nhã ê  hề. 

Chính n ƣờ   ã  ị  âm v   hún  ta phạm tộ , 
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 ị n h ền nát v   hún  ta lỗ  lầm; 

n ƣờ   ã  hịu sửa trị  ể  hún  ta  ƣợ    nh an, 

 ã phả  man  thƣơn  tí h  ho  hún  ta  ƣợ   hữa lành. 

Tất  ả  hún  ta lạ  lõn  nhƣ  h ên  ừu, 

lan  than  mỗ  n ƣờ  một n ả. 

Nhƣn  ĐỨC CHÖA  ã  ổ trên  ầu n ƣờ  

tộ  lỗ   ủa tất  ả  hún  ta. 

Suy  gắm  

Con n ƣờ   ã n ã xuốn  và N ƣờ  t ếp tụ  n ã xuốn : thƣờn  N ƣờ  

trở nên một  ứ  hí họa về  hính N ƣờ , khôn   òn là h nh ảnh  ủa 

Th ên Chúa nữa, nhƣn  là một sự  hế nhạo Đấn  Tạo Hoá. Một n ƣờ  

trên  on  ƣờn  từ G êrusalem  ến Jer  ô,  ã  ị sa vào  ọn  ƣớp  ị lột 

áo và  ể n ƣờ  ấy nửa  hết và  ị thƣơn   ên vệ  ƣờn , khôn  phả  là 

h nh ảnh  on n ƣờ   ặ    ệt  ó sao? Chúa G êsu  ã n ã dƣớ   ây Thập 

G á khôn   hỉ là sự n ã quỵ  ủa  on n ƣờ  G êsu, nhƣn   ã  ị k ệt sứ  

v   hịu  ánh  òn. Thật  òn  ó ý n hĩa thâm sâu hơn sự n ã xuống này, 

nhƣ Thánh Phaolô  ã nó   ho  hún  ta tron  thƣ  ử  tín hữu Ph l phê:  

“Đứ  G ê-su Ki-tô 

vốn dĩ là Th ên Chúa 

mà khôn  n hĩ phả  nhất quyết duy tr  

 ịa vị n an  hàn  vớ  Th ên Chúa, 

nhƣn   ã hoàn toàn trút  ỏ v nh quan  

mặ  lấy thân nô lệ, 

trở nên   ốn  phàm nhân 

sốn  nhƣ n ƣờ  trần thế. 

N ƣờ  lạ   òn hạ m nh, 

vân  lờ   ho  ến nỗ   ằn  lòn   hịu  hết, 

 hết trên  ây thập tự. (Pl 2:6-8). 

Kh  Chúa G êsu n ã xuốn  dƣớ  sứ  nặn   ủa  ây Thập G á, ý n hĩa 

 ủa toàn thể  uộ  sốn  N ƣờ   ƣợ  nh n thấy: một sự nhụ  nhã tự 

n uyện  ã nân   hún  ta lên khỏ  vự  thẳm lòn  k êu n ạo  ủa  hún  

ta. Bản tính k êu n ạo  ủa  hún  ta  ũn   ã tỏ lộ ra:  ó là sự k êu  ăn  

làm  ho  hún  ta muốn thoát ly khỏ  Th ên Chúa và làm  hún  ta tự  ô 

 ộ , sự k êu hãnh làm  ho  hún  ta n hĩ rằn   hún  ta  ó thể làm  hủ 

 hính vận mệnh  hún  ta mà khôn   ần  ến t nh yêu  ất d ệt  ủa 

N ƣờ . Tron  sự nổ  loạn này  hốn  lạ   hân lý, tron  mƣu mô  ể là 

 hính n ẫu tƣợn , là n ƣờ  tạo hóa, là thẩm phán  ho r ên  m nh, 
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 hún  ta n ã  âm  ầu xuốn  và sa vào sự tự hủy. Sự kh êm nhu  ủa 

Chúa G êsu là sự  hế n ự lòn  k êu  ăn   ủa  hún  ta;  ằn  sự nhụ  

nhã N ƣờ  nân   hún  ta lên. Hãy  ể  ho N ƣờ  nân   hún  ta dậy. 

Hãy lột trần  ảm   á  tự mãn  ủa  hún  ta, h nh ảnh khôn   hịu khuất 

phụ  một  á h sa  lầm, và hãy họ  nơ  N ƣờ  là Đấn  tự kh êm hạ,  ể 

khám phá ra  hân lý  ao  ả nhất  ằn   á h  ú  m nh trƣớ  Th ên Chúa 

và trƣớ  nhữn  anh  hị em  ị áp  ứ . 

Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu, sứ  nặn   ủa  ây thập   á  ã làm Chúa n ã quỵ xuốn  

 ất. Sứ  nặn   ủa tộ  lỗ   hún   on, sứ  nặn   ủa sự n ạo mạn  ủa 

 hún   on  ã làm Chúa  ụ  xuốn . Nhƣn  sự n ã quỵ  ủa Chúa khôn  

phả  là một    thƣơn , hay  hỉ là sự yếu ớt  ủa  on n ƣờ . Chúa  ã  ến 

vớ   hún   on, nhƣn  v  sự k êu n ạo mà  hún   on  ã hạ thấp Chúa. 

Lòng k êu hãnh  ã làm  hún   on n hĩ rằn  tự  hún   on  ó thể tạo 

dựn  ra  on n ƣờ ,  ã   ến  on n ƣờ  trở thành một thứ hàn  hóa,  ƣợ  

mua và  ƣợ   án,  ƣợ  lƣu trữ  ể  un   ấp nhữn   ộ phận  ho sự thử 

n h ệm. Làm nên   ều này,  hún   on hy vọn  sẽ  h nh phụ   ƣợ   á  

 hết  ằn   hính nỗ lự   ủa  hún   on, nhƣn  rồ  tron  thự  tế,  hún  

 on hoàn toàn làm mất    phẩm  á h nhân phẩm  on n ƣờ . Ô  lạy 

Chúa x n   úp  on,  hún   on  ã n ã  ụ . X n   úp  hún   on từ  ỏ sự 

k êu n ạo hủy hoạ   ủa  hún   on và họ   ƣợ  từ nơ  lòn  k êm nhu 

 ủa Chúa  ể  hún   on trỗ  dậy một lần nữa. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ BỐN - CHÚA GIÊSU GẶP MẸ NGƢỜI 

Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2:34-35,51)  

Ông Si-mê-ôn  hú  phú   ho ha  ôn   à, và nó  vớ   à Ma-ri-a, mẹ  ủa 

Hà  Nh : “Th ên Chúa  ã  ặt  háu  é này làm duyên  ớ  ho nh ều 

n ƣờ  Ít-ra-en n ã xuốn  hay  ứn  lên. Cháu  òn là dấu h ệu  ho n ƣờ  

 ờ   hốn   án ; và nhƣ vậy, nhữn  ý n hĩ từ thâm tâm nh ều n ƣờ  sẽ 

lộ ra. Còn  hính  à, một lƣỡ   ƣơm sẽ  âm thâu tâm hồn  à. 
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Sau  ó, N ƣờ     xuốn   ùn  vớ   ha mẹ, trở về Na-da-rét và hằn  

vân  phụ   á  n à . R ên  mẹ N ƣờ  th  hằn   h  nhớ tất  ả nhữn  

  ều ấy tron  lòn . 

Suy  gắm  

Trên  hặn  Đàn  Thánh G á  ủa Chúa G êsu,  hún  ta  ũn  t m thấy 

Mẹ Mar a, Mẹ  ủa N ƣờ . Tron   ờ  sốn   ôn  kha  Mẹ  ã  ứn  san  

một  ên, nhƣờn   hỗ  ho dòn  dõ    a   nh mớ   ủa Chúa G êsu, là gia 

  nh  ủa  á  môn  ệ N ƣờ . Mẹ  ũn   ã n he nhữn  lờ  này: “A  là mẹ 

tô ? A  là anh em tô ?   V  phàm a  th  hành ý muốn  ủa Cha tô , 

Đấn  n ự trên trờ , n ƣờ  ấy là anh  hị em tô , là mẹ tô  (Mt 12:48-50). 

G ờ này  ây  hún  ta nh n thấy Mẹ  ủa Chúa G êsu, khôn   hỉ nơ  thể 

lý nhƣn  nơ  tâm hồn  ủa Mẹ nữa. Mẹ Mar a  ã  ƣợ  nó : “Và này  ây 

 à sẽ thụ tha , s nh hạ một  on tra . N ƣờ  sẽ nên  ao  ả, và sẽ  ƣợ   ọ  

là Con Đấn  Tố  Cao. Đứ  Chúa là Th ên Chúa sẽ  an  ho N ƣờ  n a  

vàn  vua Đa-vít, tổ t ên N ƣờ ” (L  1:31 tt). Và Mẹ sẽ n he từ m ện  

 ủa ôn  S mon: “Còn  hính  à, một lƣỡ   ƣơm sẽ  âm thâu tâm hồn 

 à” (L  2:35). Rồ  Mẹ sẽ nhớ lạ  nhữn  lờ   ủa  á  n ôn sứ, nhữn  lờ  

nhƣ thế này: “Bị n ƣợ   ã , n ƣờ   am  hịu nhụ ,  hẳn  mở m ện  kêu 

 a; nhƣ  h ên  ị  em    làm thịt, nhƣ  ừu  âm nín kh   ị xén lôn , 

n ƣờ   hẳn  hề mở m ện  (Is 53:7). G ờ  ây tất  ả  ều xảy ra. Tron  

tâm hồn Mẹ, Mẹ  ã   ữ nhữn  lờ   ủa sứ thần  ã nó  vớ  Mẹ từ thuở 

 an  ầu: “Thƣa  à Ma-ri-a, x n  ừn  sợ, v   à  ẹp lòn  Th ên Chúa” 

(L  1:30). Cá  môn  ồ  ỏ  hạy,  òn Mẹ  ã khôn  lẩn trốn. Mẹ  ứn  

 ó, vớ  lòn   an  ảm  ủa một n ƣờ  Mẹ, vớ  lòn  trun  thành  ủa một 

n ƣờ  Mẹ, vớ   ứ  hạnh  ủa một n ƣờ  Mẹ và vớ  một  ứ  t n khôn  

hề nao nún  tron    ờ  en tố  nhất: “Em thật  ó phú , v   ã t n rằn  

Chúa sẽ thự  h ện nhữn     N ƣờ   ã nó  vớ  em” (L  1:45). “Nhƣn  

kh  Con N ƣờ  n ự  ến, l ệu N ƣờ   òn thấy lòn  t n trên mặt  ất nữa 

 hăn ?” (L  18:8). Đún  vậy, tron  lú  này  ây Chúa G êsu   ết: 

N ƣờ  sẽ t m thấy lòn  t n: tron    ây phút này,  ây là lú  an ủ   ao  ộ 

 ủa N ƣờ . 

Lời  guyện  

Lạy Mẹ Mar a rất Thánh, Mẹ  ủa Th ên Chúa, Mẹ  ã trun  thành kh  

 á  môn  ồ trốn  hạy. Nhƣ kh  Mẹ t n  ến sứ   ệp lạ lùn   ủa  á  sứ 

thần, là Mẹ sẽ trở nên Mẹ  ủa Đấn  Tố  Cao, rồ  Mẹ  ũn  t n  ến   ờ 

phút nhụ  nhã  ự   ộ nhất  ủa n ƣờ . Bằn   á h này, tron    ờ phút 
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 ủa Thập Tự G á, tron    ờ phút  ủa  êm  en tố  nhất  ủa thế   an, Mẹ 

 ã trở thành Mẹ  ủa nhữn  n ƣờ  t n, Mẹ  ủa G áo Hộ . Chún   on kêu 

 ầu Mẹ: x n dạy  ho  hún   on t n, và  an  ho  hún   on  ể  ứ  t n 

 ủa  hún   on s nh hoa trá  tron  sự phụ  vụ  an  ảm, và  ể  ứ  t n 

 ủa  hún   on là dấu  hỉ  ủa một t nh yêu sẵn sàn   h a sẻ sự  au khổ 

và  ốn  h ến sự nân   ỡ. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ NĂM - NGƢỜI KYRÊNÊ GIÚP CHÚA 

GIÊSU VÁC ĐỠ CÂY THÁNH GIÁ  

Trích Phúc âm theo Thánh Matthêu ( Mt 27:32; 16:24)  

Đan     ra, th   hún   ặp một n ƣờ  Ky-rê-nê, tên là Si-môn;  hún   ắt 

ôn  vá  thập   á  ủa N ƣờ . Đứ  G ê-su nó  vớ   á  môn  ệ: “A  muốn 

theo Thầy, phả  từ  ỏ  hính m nh, vá  thập   á m nh mà theo”. 

Suy  gắm  

Ôn  S mon n ƣờ  Kyrênê trên  on  ƣờn  trở về nhà ôn  từ  ôn  sở,  

kh  ôn   ất  hợt  ặp thấy  oàn d ễu hành  uồn sầu  ủa nhữn  n ƣờ   ị 

lên án,  ố  vớ  ôn   ó lẽ  ó là một  ảnh tƣợn  thôn  thƣờn . Quân lính 

 ứ  h ếp một n ƣờ  lao nhọ  này từ vùn  nôn  thôn  ể vá   ây Thập 

G á trên  hính va   ủa m nh. Ôn  phả  n hĩ tớ  khó  hịu nhƣ thế nào 

kh   hợt  ắt  ặp số phận  ủa nhữn  n ƣờ   ị lên án! Ôn  làm nhữn     

ôn  phả  làm nhƣn  một  á h m ễn  ƣỡn . Đán   hú ý thay, tá    ả T n 

Mừn  Ma  ô khôn  nhữn  nó  tên  ủa ôn  mà  òn nó   ến ha  n ƣờ  

 on  ủa ôn  nữa,  ƣợ    ết họ là nhữn  n ƣờ  K tô hữu và là thành 

v ên tron   ộn   oàn (x M  15:21). Từ lú   ất  hợt này  ứ  t n  ƣợ  

s nh ra. Đ   ên  ạnh Chúa G êsu và  h a sẻ  ánh nặn   ủa  ây Thánh 

G á, n ƣờ  Kyrênê  ến  ể thấy rằn   ó là một hồn  ân  ể  ƣợ   ồn  

hành vớ  Chúa  hịu  ón    nh và   úp  ỡ N ƣờ . Mầu nh ệm  ủa Chúa 

G êsu, thầm lặn  và  hịu  au khổ  ã  ánh  ộn  tâm hồn ôn . Chúa 

G êsu là Đấn  mà một m nh t nh yêu Th ên Chúa  ó thể  ứu  ộ tất  ả 

nhân loạ , muốn  hún  ta  h a sẻ Thánh G á  ủa N ƣờ   ể  hún  ta  ó 

thể hoàn tất nhữn      òn th ếu sót tron  sự  au khổ  ủa N ƣờ  (x Cl 
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1:24). Bất  ứ kh  nào  hún  ta tỏ ra lòn  nhân á   ến n ƣờ   an   au 

khổ, n ƣờ   ị  ƣỡn   ứ  và n ƣờ   ô thế, và  h a sẻ nhữn  nỗ  khổ  au 

 ủa họ, là  hún  ta  ó thể   úp man   ùn   ây Thánh G á  ó  ủa Chúa 

G êsu. Bằn   á h này  hún  ta nhận  ƣợ  ơn  ứu  ộ và   úp  óp phần 

 ến sự  ứu rỗ   ho thế   ớ . 

Lời  guyện  

Lạy Chúa, Chúa  ã mở  ô  mắt và tâm hồn ôn  S mon n ƣờ  Kyrênê, 

và Chúa  ã  ho ôn  ân sủn   ứ  t n qua v ệ   h a sẻ vá   ây Thánh G á 

 ủa Chúa. X n   úp  hún   on   ết   úp  ỡ nhữn  n ƣờ  lân  ận th ếu 

thốn, n ay  ả kh    ều này quấy rầy  ến nhữn  dự  ịnh và ƣớ  muốn 

 ủa  hún   on,  ằn   á h này  ể  hún   on   ết rằn   hún   on  an  

 ƣớ     một m nh vớ  Chúa. X n   úp  hún   on  ảm kí h vớ  n ềm vui 

rằn , kh   hún   on  h a sẻ tron  sự  au khổ  ủa Chúa và nhữn   au 

khổ  ủa thế   ớ  này,  hún   on trở nên nhữn  n ƣờ  tô  tớ  ủa sự  ứu 

rỗ  và  ó thể   úp xây dựn  Thân M nh  ủa Chúa là Hộ  Thánh. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ SÁU - BÀ VERÔNICA LAU MẶT CHÚA 

GIÊSU  

Trích sách Thánh Vịnh (Tv 27: 8-9)  

N hĩ về N à , lòn   on tự nhủ: hãy t m k ếm Thánh Nhan. 

Lạy CHÖA,  on t m thánh nhan N à , 

x n N à   ừn  ẩn mặt. 

Tô  tớ N à   ây, x n  ừn    ận mà ruồn  rẫy, 

 hính N à  là Đấn  phù trợ  on. 

X n  hớ  ỏ rơ , x n  ừn  xua  uổ , 

lạy Th ên Chúa, Đấn   ứu  ộ  on.  

Suy  gắm  

“Lạy Chúa,  on t m thánh nhan N à , x n N à   ừn  ẩn mặt” (x Tv 27 

8-9). Bà Veron  a là h ện thân lòn  khao khát  ủa tất  ả nhữn  n ƣờ  

nam và n ƣờ  nữ sùn   ạo tron  Cựu Ƣớ , lòn  khao khát  ủa tất  ả 

nhữn  n ƣờ  t n  ể nh n thấy thánh nhan Th ên Chúa. Trên Đàn  
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Tháng Giá  ủa Chúa G êsu, mặ  dầu thoạt  ầu  à  ã khôn  làm  h  hết 

n oạ  trừ th  hành một  ử  hỉ ân  ần  ủa n ƣờ  phụ nữ:  à  ã  ƣa khăn 

lau mặt  ho Chúa G êsu. Bà  ã khôn   ể quân lính hun   ạo n ăn  ản 

hay l ệt vào tron  sự sợ hã   ủa  á  môn  ồ. Bà là h nh ảnh  ủa n ƣờ  

phụ nữ tốt lành,  ã tỏ ra  an  ảm do lòn  nhân từ và khôn   ể tâm hồn 

 à  ị   ao  ộn    ữa sự hỗn loạn và mất t nh thần. Th ên Chúa  ã  ƣa 

ra Bà  G ản  trên Nú  “Phú  thay a   ó tâm hồn tron  sạ h, v  họ sẽ 

 ƣợ  nh n thấy Th ên Chúa” (Mt 5:8). Đầu t ên,  à Veron  a  hỉ trôn  

thấy một  ƣơn  mặt  ị  ọa  ầy và  ầy thƣơn   au. Thế rồ   ử  hỉ yêu 

thƣơn   ủa  à  ã  ƣợ   h  ấn h nh ảnh thật  ủa Chúa G êsu nơ  tâm 

hồn  à: trên  ƣơn  mặt  on n ƣờ   ủa Chúa  ị  hảy máu và  ầm tím, 

 à  ã nh n thấy thánh nhan  ủa Th ên Chúa và lòn  nhân á   ủa N ƣờ , 

 ồn  hành vớ   hún  ta n ay  ả kh   hún  ta  uồn ph ền sâu thẳm nhất. 

Chỉ vớ  tâm hồn mà  hún  ta  ó thể nh n thấy Chúa G êsu. Chỉ  ó t nh 

yêu thanh tẩy  hún  ta và  ho  hún  ta khả năn   ể nh n thấy  ƣợ . 

Chỉ  ó t nh yêu  ó thể  ho phép  hún  ta nhận ra Th ên Chúa  hính là 

tình yêu. 

Lời  guyện  

Lạy Chúa, x n  an  ho  hún   on trá  t m   ết thao thứ , tâm hồn   ết 

t m k ếm thánh nhan Chúa. X n   ữ   n  on khỏ  sự mù quán   ủa  on 

t m  hỉ nh n thấy dán  vẻ  ề n oà . X n  an  ho  hún   on tính hồn 

nh ên và lòn  thanh kh ết  ể  hún   on  ó thể nhận ra sự h ện d ện  ủa 

Chúa tron  thế   an. Kh   hún   on khôn  thể hoàn tất nhữn  v ệ  

trọn   ạ , x n  an  ho  hún   on lòn   an  ảm nhờ lòn  kh êm nhu và 

th ện hảo. X n khắ   h   ƣơn  mặt  ủa Chúa trên trá  t m  on. Ƣớ     

 hún   on  ặp  ỡ Chúa trên dòn   ờ  và tỏ ra h nh ảnh  ủa Chúa  ho 

thế   ớ . 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ BẢY - CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT 

LẦN THỨ HAI 

Trích sách Ai Ca (Ac 3: 1-2, 9, 16)  
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Tô  là n ƣờ   ã sốn   ảnh lầm than 

dƣớ  làn ro    ận dữ  ủa N ƣờ . 

N ƣờ  dẫn tô ,  ắt tô  lần  ƣớ , 

tron  tố  tăm, khôn  ánh sán  so   ƣờn . 

N ƣờ  lấy  á hộ   hận  ƣờn  tô , 

xóa lố     kh ến tô  phả  lạ  hƣớn . 

Răn  tô , N ƣờ   ắt nha   á sỏ , 

xá  tô , N ƣờ  vù  dập dƣớ   ốn  tro.  

Suy  gắm  

Theo truyền thốn  Chúa G êsu  ã n ã xuốn   a lần dƣớ  sứ  nặn   ủa 

 ây Thánh G á,  ợ  lên sự sa n ã  ủa Adam là t nh trạn  sa n ã  ủa 

nhân loạ , và  ợ  lên mầu nh ệm  ủa  hính Chúa G êsu dự phần tron  

sự sa n ã  ủa  hún  ta. Qua suốt   òn  lị h sử, sự sa n ã  ủa  on n ƣờ  

t ếp tụ  man  theo nhữn  h nh thứ  mớ . Tron  thƣ thứ nhất, Thánh 

G oan nó   ến dụ  vọn   ủa tính xá  thịt, dụ  vọn   ủa  ô  mắt và thó  

 ậy m nh  ó  ủa. Dựa vào màn phôn  trụy lạ  tron  thờ   ạ   ủa  hính 

n à , Thánh nhân  ã làm sán  tỏ sự sa n ã  ủa  on n ƣờ  và nhân loạ , 

vớ  tất  ả nhữn  sự thá  quá và sự suy  ồ   ủa nó. Thế nhƣn   hún  ta 

 ũn   ó thể n hĩ  ến thờ    an  ần  ầy, t nh thần K tô g áo  ã mọ  lên 

sự n ao n án  ứ  t n,  ã  ỏ rơ  Th ên Chúa thế nào: Nhữn  hệ tƣ tƣởn  

lớn, và  uộ  sốn  vô vị  ủa nhữn  n ƣờ  khôn   òn t n  ến  ất kỳ sự 

gì, là nhữn  n ƣờ  một  á h  ơn thuần sốn  ph êu   ạt theo  uộ  sốn , 

 ã lập nên một tà   áo mớ  và tồ  tệ hơn, tron  sự lèo lá   ủa nó muốn 

 á h xa Th ên Chúa  hỉ một lần và mã  mã ,  ã kết  ụ   ạt  ỏ  on 

n ƣờ . Và nhƣ thế  on n ƣờ  dập vù  dƣớ   ốn  tro. Th ên Chúa  ã 

nh ều lần và nh ều lần nữa man  lấy  ánh nặn  và sự sa n ã này,  ể 

 ặp  ỡ  hún  ta. N ƣờ   ăm  h êu nh n  hún  ta, n ƣờ   ánh  ộn  tâm 

hồn  hún  ta; n ƣờ  n ã quỵ xuốn   ể nân   ỡ  hún  ta dậy. 

Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu K tô, Chúa  ã  hịu  ựn  tất  ả nhữn   ánh nặn   ủa 

 hún   on và Chúa t ếp tụ   ánh vá   hún   on. Á h  ủa  hún   on  ã 

làm Chúa quỵ xuốn . X n hãy  ỡ nân   hún   on lên v   hính  hún  

 on khôn  thể tự nân  m nh lên khỏ   ốn  tro tàn. X n   ả  thoát  hún  

 on khỏ  nhữn   ôn   ùm xá  thịt. X n  an  ho  hún   on trá  t m 

 ằn  thịt thay vào trá  t m  ha   á, x n  an  ho  hún   on một  on t m 

  ết nhận d ện. X n d ệt trừ sứ  mạnh  ủa hệ tƣ duy,  ể tất  ả mọ  n ƣờ  
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 ó thể nhận thấy rằn   hún  là phƣờn  dố  trá. X n  ho  hún   on vƣợt 

qua  ƣợ   ứ  tƣờn   hủ n hĩa duy vật. X n làm  ho  hún   on nhận 

thứ   ến sự h ện d ện  ủa Chúa. X n   ữ   n  on sốn    ềm  ạm và 

 ảnh tỉnh,  ể  ó thể  hốn   ự quyền lự   ủa ma quỷ. X n   úp  hún  

 on nhận ra  ƣợ  nhữn  nhu  ầu tâm l nh và th ếu thốn  ủa n ƣờ  khá  

và  an  ho họ sự   úp  ỡ kh  họ  ần  ến. X n nân   hún   on trỗ  dậy, 

 ể  hún   on nân  n ƣờ  khá  lên. X n  an  ho  hún   on n ềm hy 

vọn  tron  mọ  lú   en tố  nhất,  ể  hún   on man  lạ  n ềm hy vọn  

 ủa Chúa  ho thế   ớ . 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ TÁM - CHÚA GIÊSU YÊN ỦI PHỤ NỮ 

THÀNH GIÊRUSALEM KHÓC THƢƠNG NGƢỜI  

Trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 23:28-31)  

Đứ  G ê-su quay lạ  phía  á   à mà nó : “Hỡ   hị em thành G ê-ru-sa-

lem,  ừn  khó  thƣơn  tô  làm   . Có khó  th  khó   ho phận m nh và 

 ho  on  háu. V  này  ây sẽ tớ  nhữn  n ày n ƣờ  ta phả  nó : “Phú  

thay  àn  à h ếm ho , n ƣờ  khôn  s nh khôn   ẻ, kẻ khôn   ho  ú 

mớm!” Bấy   ờ n ƣờ  ta sẽ  ắt  ầu nó  vớ  nú  non: Đổ xuốn   hún  

tô    !, và vớ   ò nổn : Phủ lấp  hún  tô    ! V   ây xanh tƣơ  mà 

n ƣờ  ta  òn  ố  xử nhƣ thế, th   ây khô héo sẽ ra sao?”  

Suy  gắm 

Khi nghe Chúa G êsu than trá h phụ nữ thành G êrusalem    theo và 

khó  thƣơn   ho N ƣờ  ắt phả  làm  hún  ta suy tƣ. Làm sao  hún  ta 

h ểu  ƣợ  nhữn  lờ   ủa N ƣờ ? Nhữn  lờ  khôn  phả  nó  trự  t ếp 

 ến một lòn   ạo  ứ  vốn hoàn toàn  ó tính  a  ảm, mà  on n ƣờ   ã 

thất  ạ   ến sự hoán  ả  và  ờ  sốn   ứ  t n sao? Thật là khôn  tận 

dụn   ể than khó  sự  au khổ  ủa thế   ớ  này tron  kh   uộ  sốn  

 hún  ta vẫn t ếp d ễn   nh thƣờn . Và nhƣ thế Th ên Chúa  ã  ảnh  áo 

 hún  ta  ến sự n uy h ểm mà  hún  ta  an   ặp phả . N ƣờ   ã  hỉ 

 ho  hún  ta thấy  ả ha  sự n h êm trọn   ủa tộ  lỗ  và sự n h êm trọn  

 ủa phán xét. Mặ  dầu vớ  tất  ả nhữn  sự  ày tỏ k nh hoàn  trƣớ  sự 
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dữ và sự  au khổ  ủa n ƣờ  vô tộ , phả   hăn   hún  ta  ã  ƣợ   huẩn 

 ị  hu  áo  ể  o  thƣờn  sự huyền  í  ủa sự dữ? Chún  ta  ã  hấp nhận 

 hỉ  ó lòn  nhân từ và t nh yêu  ủa Th ên Chúa và Chúa G êsu, và thầm 

lặn   ỏ qua lờ  phán  oán  hăn ? Chún  ta nó  “Làm sao Th ên Chúa 

lạ  quá lo lắn   ến nhữn  yếu  uố   ủa  hún  ta?” “Chún  ta  hỉ là  on 

n ƣờ !”. Vân  kh   hún  ta  h êm n ắm sự  au khổ  ủa Chúa Con, 

 hún  ta nh n thấy rõ ràn  hơn sự n h êm trọn   ủa tộ  lỗ  và thật sự 

 ần th ết thế nào  ể hoàn toàn  huộ  lỗ  nếu  hún  ta vƣợt qua  ƣợ . 

Trƣớ  h nh ảnh  au khổ  ủa Th ên Chúa, sự á  khôn  thể  ƣợ  tầm 

thƣờn  hoá. N à  nó  vớ   ả  hún  ta nữa: “Đừn  khó  thƣơn  tô  làm 

gì. Có khóc thì khóc  ho phận m nh  V   ây xanh tƣơ  mà n ƣờ  ta 

 òn  ố  xử nhƣ thế, th   ây khô héo sẽ ra sao?”  

Lời  guyện  

Lạy Chúa, nhữn  n ƣờ  phụ nữ khó  thƣơn  mà Chúa nó  vớ  họ về 

lòn  hoán  ả  và N ày Phán Xét, kh  tất  ả  hún   on  ến trƣớ  thánh 

nhan Chúa: Trƣớ  mặt Chúa là vị Thẩm Phám  ủa thế   ớ . Chúa  ọ  

 hún   on  ỏ lạ  sau lƣn  sự  o  thƣờn   ủa   ều á , mà nó xoa dịu 

lƣơn  tâm và  ể  hún   on vẫn t ếp tụ  theo  on  ƣờn   ũ. Chúa  hỉ 

 ho  hún   on sự n h êm trọn   ến  ổn phận  ủa  hún   on, sự n uy 

h ểm  ủa  on n ƣờ  tộ  lỗ  và khôn  thể   ện m nh  ƣợ  tron  n ày 

Phán Xét. X n  an  ho  hún   on khôn  phả   hỉ hồn nh ên  ƣớ   ên 

 ạnh Chúa mà khôn   ốn  h ến sự    n oạ  trừ nó  lên nhữn  lờ   ộn  

lòn  trắ  ẩn. X n hoán  ả   hún   on và  an  ho  hún   on  ờ  sốn  

mớ . X n  an  ho  hún   on  uố   ùn   hún   on khôn   hỉ là  ây héo 

khô, nhƣn  là nhữn  nhành  ây sốn  tron  Chúa, v  Chúa là  ây nho 

thật,  ể s nh hoa trá   ho  ờ  sốn  vĩnh  ửu (x Ga 15:1-10). 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ CHÍN - CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT 

LẦN THỨ BA 

Trích sách Ai Ca (Ac 3:27-32)  

Cũn  là một   ều hay  ho n ƣờ  nào 
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phả  man  á h từ kh   òn trẻ. 

Kh   hính Chúa  ắt nó phả  man , 

nó hãy  ứ n ồ   m lặn  một m nh, 

 ứ  ặt m ện  nó tron   ụ   ất 

– may ra  òn  hút hy vọn  nào  hăn  - 

nó  ứ  ƣa má  ho kẻ tát, 

 huố  lấy  ho m nh  ầy nỗ  nhuố  nhơ. 

V  quả thật, Đứ  Chúa  hẳn   ỏ rơ  mã  mã : 

 ó làm khổ, N ƣờ   ũn  xót thƣơn , 

v  N ƣờ  vốn từ     ao  ả.  

Suy  gắm  

N ã xuốn   ất lần thứ  a  ó thể nó   ho  hún  ta   ều   ? Chún  ta  ã 

suy xét  ến sự sa n ã  on n ƣờ  một  á h  hun , và sự sa n ã  ủa 

nh ều n ƣờ  K tô hữu xa rờ  Đứ  K tô và    vào  hủ n hĩa trần tụ  vô 

thần. Chún  ta  ó nên khôn  n hĩ  ến Chúa K tô  ã  hịu  au khổ tron  

 hính G áo Hộ   ủa N ƣờ    ết  hừn  nào khôn ? Đã  ao lần Sự H ện 

D ện  ủa N ƣờ  tron  Bí Tí h Thánh  ị lạm dụn ,  ã  ao lần  hún  ta 

 ến vớ  N ƣờ   ằn  một tâm hồn trốn  rỗn  và   an á ! Đã  ao lần 

 hún  ta  hỉ  ử hành một m nh mà khôn  nhận thứ   ến N ƣờ   an  

h ện d ện ở  ó. Đã  ao lần Lờ  Chúa  ị xuyên tạ  và  ị lăn  mạ! Đứ  

t n tầm thƣờn  nào  ã h ện d ện  ằn  sau quá nh ều họ  thuyết, quá 

nh ều nhữn  lờ  nó  hão huyền! Đã  ó  ao nh êu rá  rƣở  nằm tron  

G áo Hộ  và n ay  ả nhữn  n ƣờ  tron  th ên  hứ  l nh mụ , lẽ ra phả  

hoàn toàn thuộ  về N ƣờ ! Bao nh êu sự k êu  ăn ,  ao nh êu   ều tự 

phụ! Sự tôn kính khôn   án  kể nào mà  hún  ta  ã dành  ho Bí Tí h 

Hòa G ả , nơ  mà N ƣờ   an   ợ   hờ  hún  ta, N ƣờ  sẵn sàn  nân  

 hún  ta lên  ất  ứ kh  nào  hún  ta sa n ã! Tất  ả   ều này h ện d ện 

tron   uộ  Thƣơn  Khó  ủa N ƣờ . Sự phản  ộ   ủa  á  môn  ồ, rƣớ  

M nh và Máu Chúa khôn  xứn   án ,  hắ   hắn là sự  au khổ  ự   ộ 

nhất mà Đấn  Cứu Chuộ   am  hịu; nó  âm thấu  on t m  ủa N ƣờ . 

Chún  ta  hỉ  ó thể kêu  ầu  ến N ƣờ  từ  áy lòn   ủa  hún  ta: Kyr e 

eleison- Lạy Chúa x n thƣơn  xót  hún   on (x Mt 8:25). 

Lời  guyện  

Lạy Chúa, G áo Hộ   ủa Chúa thƣờn    ốn  nhƣ một  on thuyền sắp 

 ắm  h m, một  on thuyền  ị  ắm nƣớ  mọ   ề. Trên  ánh  ồn   ủa 

Chúa, chún   on nh n thấy nh ều  ỏ dạ  hơn là lúa. Quần áo và  ƣơn  
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mặt  ủa G áo Hộ  Chúa  ị dơ  ẩn  ã làm  hún   on hoan  man . Vân  

 hính  hún   on  ã làm nhơ  ẩn! Đó là  hún   on  ã phản  ộ  Chúa 

 ao lần, qua tất  ả nhữn  lờ  nó  k êu  ăn  và nhữn  hành xử tran  

trọn . X n thƣơn  xót trên G áo Hộ   ủa Chúa; tron  G áo Hộ  nữa, 

Adam t ếp tụ  sa n ã. Kh   hún   on sa n ã,  hún   on  ã thự  sự kéo 

lê Chúa và Satan  ƣờ   ợt v  nó hy vọn  Chúa sẽ khôn  thể trỗ  dậy từ 

sự sa n ã  ó; nó hy vọn  G áo Hộ   ị sa xuốn  tron  sự sa n ã, Chúa sẽ 

 ị l ệt và  ị áp  hế. Nhƣn  Chúa sẽ trỗ  dậy một lần nữa. Chúa  ứn   ó, 

Chúa  ứn  lên và Chúa  ó thể nân   hún   on lên. X n  ứu và thánh 

hóa G áo Hộ   ủa Chúa. X n  ứu thoát và thánh hóa tất  ả  hún   on.  

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ MƢỜI - CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO  

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27: 33-36) 

Kh   ến nơ   ọ  là Gôn-gô-tha, n hĩa là Đồ  Sọ,  hún   ho N ƣờ  uốn  

rƣợu pha mật  ắn , nhƣn  N ƣờ   hỉ nếm một  hút mà khôn   hịu 

uốn . Đón    nh N ƣờ  vào thập   á xon ,  hún   em áo N ƣờ  ra  ắt 

thăm mà  h a nhau. Rồ   hún  n ồ   ó mà  anh   ữ N ƣờ . 

Suy  gắm  

Chúa G êsu  ị lột áo. Quần áo  ho một  on n ƣờ   ịa vị xã hộ , nó  ho 

N ƣờ   hỗ  ứn  tron  xã hộ , nó làm  ho N ƣờ  là một a   ó. Lột trần 

 ôn  kha   ó n hĩa là Chúa G êsu  hẳn   òn là   , N ƣờ   hỉ là một 

n ƣờ   ị xã hộ   ỏ rơ ,  ị tất  ả m ệt thị. Lú   ị lột trần  ôn  kha  nhắ  

nhở  ho  hún  ta  ến sự trụ  xuất khỏ  vƣờn  ịa  àn : Ánh quan   ủa 

Th ên Chúa  ã   ến mất    khỏ   on n ƣờ , là Đấn    ờ này  ây  ị trần 

truồn  và  ộ  trần, khôn   ó quần áo và  ị xấu hổ. Và nhƣ thế Chúa 

G êsu một lần nữa nhận lấy   ều k ện  on n ƣờ  sa n ã. Bị lột áo, 

N ƣờ  nhắ   hún  ta rằn  tất  ả  hún  ta  ã mất    “ ộ áo  ầu t ên”  ó 

là ánh quan   ủa Th ên Chúa. Dƣớ   hân Thập G á, quân lính  ắt thăm 

 h a nhau vật sở hữu nhỏ mọn,  ó là áo xốn . Tá    ả phú  âm  ã d ễn 

tả khun   ảnh vớ  nhữn  lờ   ƣợ  rút từ Thánh Vịnh 22:19 (Áo mặ  

n oà   hún   em  h a  há ,  òn áo tron   ũn   ắt thăm luôn); nhƣ thế 
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Thánh Vịnh nó  vớ   hún  ta   ốn  nhƣ Chúa G êsu  ã nó  vớ   á  môn 

 ồ trên  on  ƣờn  Emmau:  ể mọ  sự  ƣợ  ứn  n h ệm “theo nhƣ 

K nh Thánh”. Khôn   ó    là trùn  hợp n ẫu nh ên; mọ  sự xảy ra  hứa 

 ựn  theo Lờ  Chúa và theo  hƣơn  tr nh  ủa Th ên Chúa. Th ên Chúa 

 ã    qua tất  ả mọ    a   oạn và mọ   ƣớ      ủa  on n ƣờ  sa n ã 

khỏ  ân sủn ,  ún  mỗ   ƣớ      ó vớ  tất  ả nhữn  sự  ay  ắn , trở 

nên một  ƣớ  t ến  ho sự  ứu  ộ  hún  ta:  ó là  á h thứ  mà N ƣờ  

man  về  on  h ên  ị lạ . Chún  ta  ừn  quên   ều  ó mà Thánh G oan 

 ã nó   ến sự  ắt thăm áo xốn   ủa Chúa G êsu, “ h ế  áo dà  này 

khôn   ó  ƣờn  khâu, dệt l ền từ trên xuốn  dƣớ ” (Ga 19:23). Chún  

ta  ó thể xem   ều này  ó l ên quan  ến áo  ủa vị Thƣợn  Tế,  ó là 

“ h ế  áo từ một mảnh duy nhất” khôn   ó  ƣờn  khâu (Fl, Josephus, a 

III, 161). Đố  vớ  N ƣờ , Đấn   ị Đón  Đ nh là Thƣợn  Tế thật. 

Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu, Chúa  ã  ị lột áo,  ị phơ  trần xấu hổ,  ị  ạt ra n oà  

xã hộ . Chúa tự  huố  lấy sự xấu hổ  ủa Adam, và Chúa  ã  hữa lành. 

Chúa  ũn  tự  huố  lấy nhữn   au khổ và nhữn  nhu  ầu th ếu thốn 

 ủa n ƣờ  n hèo, nhữn  n ƣờ   ị xã hộ   ạt  ỏ tron  thế   ớ   hún  

 on. Và tron   ƣờn  lố  h ển nh ên này, Chúa  ã làm trọn nhữn  lờ  

 ủa  á  n ôn sƣ. Chúa  ã làm  ho  hún   on nhận ra thế nào, Chúa 

Cha  ã   n   ữ Chúa,   n   ữ  hún   on và toàn thế   ớ  tron   àn tay 

 ủa N ƣờ . X n  an  ho  hún   on lòn  kính trọn  sâu xa  ến  on 

n ƣờ  tron  mọ    a   oạn và tron  mọ  t nh huốn , nơ   ó  hún   on 

 ặp  ỡ N ƣờ . X n khoá  áo  ho  hún   on tron  ánh sán  ân sủn   ủa 

Chúa. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ MƢỜI MỘT - CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH 

TRÊN TH P GIÁ 

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:37-42) 

Phía trên  ầu N ƣờ ,  hún   ặt  ản án xử tộ  v ết rằn : “N ƣờ  này là 

Giê-su, vua dân Do-thá .” Cùn   ị  ón    nh vớ  N ƣờ ,  ó ha  tên 
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 ƣớp, một tên  ên phả , một tên  ên trá . Kẻ qua n ƣờ  lạ   ều nhụ  mạ 

N ƣờ , vừa lắ   ầu vừa nó : “M  là kẻ phá  ƣợ  Đền Thờ, và nộ  tron  

 a n ày xây lạ   ƣợ , hãy  ứu lấy m nh   ! Nếu m  là Con Th ên Chúa, 

th  xuốn  khỏ  thập   á xem nào! ” Cá  thƣợn  tế, k nh sƣ và kỳ mụ  

 ũn   hế   ễu N ƣờ  mà nó : “Hắn  ứu  ƣợ  th ên hạ, mà  hẳn   ứu 

nổ  m nh. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn  ứ xuốn  khỏ  thập   á n ay  ây 

  ờ   ,  hún  ta t n hắn l ền! 

Suy  gắm  

Chúa G êsu  ị  ón    nh trên Thập G á. Bứ  khăn l ệm Tur n  ã  ho 

 hún  ta khá  n ệm  ến sự tàn nhẫn khôn  thể t n nổ   ủa thủ tụ  này. 

Chúa G êsu  ã khôn  uốn  rƣợu pha mật  ắn   ƣa lên  ho N ƣờ : 

N ƣờ  nhất  ịnh tự  huố  lấy tất  ả nhữn   au thƣơn   ủa Sự Đón  

Đ nh. Toàn thân N ƣờ   ị tra tấn, nhữn  lờ  tron  Thánh Vịnh  ã nó : 

“Thân sâu  ọ  hứ n ƣờ   âu phả ,  on  ị  ờ  mắn   hử  dể duô ” (Tv 

22:7). “N ƣờ  nhƣ kẻ a  thấy  ũn   he mặt khôn  nh n,  ị  hún  ta 

kh nh kh , khôn   ếm xỉa tớ   Sự thật,  hính N ƣờ   ã man  lấy 

nhữn   ệnh tật  ủa  hún  ta,  ã  ánh  hịu nhữn   au khổ  ủa  hún  

ta” (Tv 53:3 ,4 ). Chún  ta hãy dừn  lạ  trƣớ  h nh ảnh  au thƣơn  

này, trƣớ  sự  au khổ  ủa Con Th ên Chúa. Chún  ta hãy n ƣớ  nh n 

lên N ƣờ  vào nhữn  lú  tự phụ và ăn  hơ  trụy lạ ,  ể họ   ể tôn trọn  

nhữn    ớ  hạn và nh n thấy  ƣợ  sự nôn   ạn  ủa tất  ả nhữn   ủa  ả  

 hỉ hoàn toàn vật  hất. Hãy n ƣớ  nh n lên N ƣờ  vào nhữn  lú   hịu 

thử thá h và khổ tâm, và nhận ra rằn  lú   ó là lú   hún  ta  ần  ũ  với 

Th ên Chúa nhất. Hãy  ố  ắn  nh n xem  ƣơn  mặt N ƣờ  nơ   on 

n ƣờ  mà  hún  ta  o  kh nh. Một ý n hĩ khá   ến tron  tâm trí là kh  

 hún  ta  ứn  trƣớ  Th ên Chúa  ị lên án, là Đấn   ã khôn  dùn  

quyền lự   ể xuốn  khỏ   ây Thập G á, nhƣn   am  hịu sự  au khổ  ủa 

nó  ho  ến  ùn . Thánh I nat ô thành Ant o h a, một tù nhân  ị x ền  

xí h v   ứ  t n nơ  Th ên Chúa,  ã  a n ợ  tín hữu K tô tạ  Smuma v  

 ứ  t n khôn   huyển lay  ủa họ: n à  nói họ là nhữn  n ƣờ   hịu  ón  

  nh vớ  xá  và máu vào Thập G á  ủa Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô 

(1,1). Chún  ta hãy tự  ón    nh vớ  n à ,  hốn  trả  ơn  ám dỗ  ể 

tránh xa, hay  hốn  trả khôn  l ên kết vớ  nhữn  n ƣờ  khá   hế nhạo 

N ƣờ .  
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Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu K tô, Chúa  ã tự  hịu  ón    nh vào Thập   á,  hấp 

nhận sự dã man khủn  kh ếp  ủa sự  au khổ này, hủy hoạ  thân xá  và 

phẩm   á  ủa Chúa. Chúa  ã tự  ể  ho  ón    nh mau lẹ, Chúa  ã 

khôn  t m  á h trốn thoát hay làm   ảm    sự  au khổ  ủa Chúa. Ƣớ  

    hún   on khôn   ao   ờ trốn  hạy khỏ  nhữn      hún   on  ƣợc 

kêu  ọ   ể làm. X n   úp  hún   on  ƣợ  trun  tín vớ  Chúa. X n   úp 

 hún   on lột trần sự tự do   ả dố  mà nó làm  hún   on xa  á h Chúa. 

X n   úp  hún   on  hấp nhận sự tự do “ràn   uộ ”  ủa Chúa và “kết 

lạ ” keo sơn vớ  Chúa,  ể  hún   on khám phá ra sự tự do  í h thật. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ MƢỜI HAI - CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN 

TH P GIÁ 

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 19:19-20)  

Ông Phi-la-tô  ho v ết một tấm  ản  và treo trên thập   á;  ản   ó  ó 

 h : “G ê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thá .” Tron  dân Do-thá ,  ó nh ều 

n ƣờ   ọ   ƣợ   ản   ó, v  nơ  Đứ  G ê-su  ị  ón    nh là một  ịa 

  ểm ở  ần thành. Tấm  ản  này v ết  ằn   á  t ến : Híp-ri, La-tinh và 

Hy-lạp. 

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:45-50,54) 

Từ   ờ thứ sáu,  ón  tố   ao phủ  ả mặt  ất, mã   ến   ờ thứ  hín. Vào 

  ờ thứ  hín, Đứ  G ê-su kêu lớn t ến : “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-

n ”, n hĩa là “Lạy Th ên Chúa, lạy Th ên Chúa  ủa  on, sao N à   ỏ rơ  

 on?” N he vậy, một và  n ƣờ   ứn   ó l ền nó : “Hắn ta  ọ  ôn  Ê-li-

a!” Lập tứ , một n ƣờ  tron   ọn  hạy    lấy m ến   ọt   ển, thấm  ầy 

  ấm,  uộ  vào  ầu  ây sậy và  ƣa lên  ho N ƣờ  uốn . Còn nhữn  

n ƣờ  khá  lạ   ảo: “Khoan  ã,  ể xem ôn  Ê-li-a  ó  ến  ứu hắn 

khôn !” Đứ  G ê-su lạ  kêu một t ến  lớn, rồ  trút l nh hồn.Thấy  ộn  

 ất và  á  sự v ệ  xảy ra, v ên  ạ   ộ  trƣởn  và nhữn  n ƣờ   ùn  ôn  

 anh   ữ Đứ  G ê-su  ều rất  ỗ  sợ hã  và nó : “Quả thật ôn  này là 

Con Th ên Chúa.”  
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Suy  gắm  

Bằn  t ến  Hy Lạp và Lat n là 2 n ôn n ữ quố  tế lú   ấy   ờ, và t ến  

H pr  là n ôn n ữ Con N ƣờ  chọn, một tấm   ển trên Thập G á Chúa 

G êsu,  hỉ  ho thấy n ƣờ   ó là a : Là Vua dân Do Thá , N ƣờ  Con 

Vua Đa Vít  ƣợ  hứa hẹn. Ph latô, quan tòa  ất  ôn , tự trở thành một 

n ôn sứ  ị  o  thƣờn . Vƣơn  quyền  ủa Chúa G êsu  ƣợ   ôn   ố  ho 

toàn thế   ớ . Chính Chúa G êsu  ã khôn  nhận  hứ  tƣớ  “Mess ah”, 

 ở  v  nó sẽ  ƣa ra một sự h ểu lầm, theo tƣ tƣởn  quyền lự  và   ả  

thoát  ủa  on n ƣờ . Rồ    ờ  ây tƣớ  h ệu vẫn  òn  ôn  kha   ƣợ  

trƣn  trên Chúa K tô Chịu Đón  Đ nh. N ƣờ  thật sự là vua  ủa thế 

giớ . G ờ này N ƣờ   ã thật sự “ ƣợ  nân  lên”. Kh   h m xuốn  dƣớ  

vự  thẳm sâu N à  trổ  vƣợt lên  ến tột  ỉnh. Bây   ờ N ƣờ  hoàn tất 

một  á h tr ệt  ể   ớ  răn yêu thƣơn , N ƣờ   ã hoàn toàn tự h ến và 

  ờ này  ây  ằn   á h này N ƣờ  là sự mặ  khả   ủa Th ên Chúa thật, 

Th ên Chúa là t nh yêu. G ờ này  hún  ta   ết Th ên Chúa là a . G ờ 

này  hún  ta   ết vƣơn  quyền thật sự là   . Chúa G êsu  ã  ầu n uyện 

theo lờ  Thánh Vịnh 22,  ắt  ầu  ằn  nhữn  lờ  “Lạy Th ên Chúa, lạy 

Th ên Chúa  ủa  on, sao N à   ỏ rơ   on?” (22:2). N ƣờ  mang cho 

m nh tất  ả sự  au khổ  ủa dân Israel, tất  ả sự  au khổ  ủa nhân loạ , 

   kị h  en tố   ủa Th ên Chúa, và N ƣờ  làm  ho Th ên Chúa h ện 

d ện tron  mọ   hốn mọ  nơ  mà dƣờn  nhƣ N ƣờ   ị  ánh  ạ  và vắn  

 ón . Thập G á Chúa G êsu là một   ến  ố hoàn vũ. Thế   ớ   ị  en tố , 

khi Con Thiên Chúa    ruồn   ỏ  ho  ến  hết. Trá   ất run   ộn . Và 

trên Thập G á, G áo Hộ    ữa nhữn  n ƣờ  lƣơn  dân  hào  ờ . V ên 

 ộ  trƣởn  Roma h ểu   ết   ều này và nhận thứ  ra rằn  Chúa G êsu là 

Con Th ên Chúa. Từ trên Thánh G á, lạ  một lần nữa N ƣờ   ã  h ến 

thắn . 

Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu K tô, tron    ờ phút s nh th   ủa Chúa, mặt trờ   ã u 

ám. Chúa lạ   ị  ón    nh trên Thập G á lần nữa. Tron    ờ phút h ện 

tạ   ủa lị h sử,  hún   on  an  sốn  tron   ón  tố   ủa Th ên Chúa. 

Qua sự  au khổ  ự   ộ  ủa Chúa và sự  ộ  á   ủa  on n ƣờ , dun  

mạo  ủa Chúa,  ƣơn  mặt  ủa Chúa dƣờn  nhƣ  ị  he khuất, khôn  

 òn nhận d ện  ƣợ . Và rồ , trên Thập G á, Chúa  ã tự tỏ m nh ra. Chúa 

 ƣợ  tán dƣơn , hoàn toàn là Đấn   hịu  au khổ và yêu thƣơn . Từ 

trên Thập G á, Chúa  ã  h ến thắn . X n   úp  hún   on nhận ra khuôn 

mặt  ủa Chúa tron    ờ phút  en tô  và khổ  au này. X n   úp  hún  
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 on t n tƣởn  vào Chúa và  ƣớ  theo Chúa tron    ờ phút  en tố  và 

 ùn   ự . X n tỏ m nh ra  ho thế   ớ  lần nữa tron    ây phút này. X n 

 ộ  lộ  ho  hún   on sự  ứu  huộ   ủa Chúa. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 

CHẶNG ĐÀNG THỨ MƢỜI BA - CHÚA GIÊSU ĐƢỢC THÁO 

ĐANH XUỐNG MÀ PHÓ CHO MẸ NGƢỜI  

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:54-55)  

Thấy  ộn   ất và  á  sự v ệ  xảy ra, v ên  ạ   ộ  trƣởn  và nhữn  

n ƣờ   ùn  ôn   anh   ữ Đứ  G ê-su  ều rất  ỗ  sợ hã  và nó : “Quả 

thật ôn  này là Con Th ên Chúa.” Ở  ó,  ũn   ó nh ều n ƣờ  phụ nữ 

 ứn  nh n từ  àn  xa. Cá   à này  ã theo Đứ  G ê-su từ Ga-li-lê  ể 

  úp  ỡ N ƣờ . 

Suy  gắm  

Chúa G êsu s nh th . Từ  on t m n ƣờ   ị mũ   òn   ủa quân lính Roma 

 âm thâu qua, máu và nƣớ   hảy ra: một h nh ảnh nh ệm mầu  ủa dòn  

suố   á   í tí h, Bí Tí h Rửa Tộ  và Bí Tí h Thánh Thể, theo  ó G áo 

Hộ  khôn  n ừn  tá  s nh từ tâm hồn  ở  mở  ủa Th ên Chúa. Đô   hân 

 ủa N ƣờ   ị  ãy,   ốn  nhƣ ha  n ƣờ   ũn   hịu  ón    nh vớ  N ƣờ . 

Nhƣ thế N ƣờ  mặ  khả  N ƣờ  là  on  h ên Vƣợt Qua thật, khôn  một 

ốn  xƣơn  nào  ị dập ( ) Và   ờ  ây,  uố   ùn   ủa sự  au khổ  ủa 

N ƣờ ,  ố  vớ  tất  ả tâm  an  on n ƣờ   ị mất t nh thần và  ố  vớ  tất 

 ả quyền thế hận thù và hèn nhát, thật tỏ tƣờn   ho thấy N ƣờ  khôn  

 ô  ơn một m nh. Ở  ó  ó nhữn  n ƣờ  trun  tín  òn lạ  vớ  N ƣờ . 

Dƣớ   hân Thập G á  òn  ứn   ó là Đứ  Mar a Mẹ N ƣờ , n ƣờ   hị 

họ  ủa Mẹ  à Mary Ma alen và tôn   ồ N ƣờ  yêu mến. Một n ƣờ  

phú hộ, ôn  G ôxếp tạ  Ar mathea  ũn  xuất h ện tạ  h ện trƣờn : một 

n ƣờ    àu san   ó khả năn   hu  qua lỗ k m, v  Th ên Chúa  ã  an ân 

sủn   ho ôn . Ôn  tán  xá  Chúa G êsu tron   hính n ô  mộ dành sẵn 

 ho ôn  tạ  khu vƣờn. Tron   uộ  tán  xá  Chúa G êsu, n hĩa  ịa trở 

thành một khu vƣờn, khu vƣờn nơ  mà Adam  ã  ị trụ  xuất kh  ôn  từ 

 ỏ  uộ  sốn  v ên mãn, từ  ỏ Đấn  Tạo Hóa. Khu mộ nơ  khu vƣờn 
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  ểu tƣợn  lên   ấ  n ủ  ủa  á   hết sẽ kết l ễu. Một thành v ên tron  

Thƣợn  Hộ  Đồn  Roma  ũn     theo là ôn  N  odêmô, n ƣờ   ã  ƣợc 

Chúa G êsu loan  áo mầu nh ệm tá  s nh  ằn  nƣớ  và Thánh Thần. 

N ay  ả tron  Thƣợn  Hộ  Đồn  Roma  ã tuyên án tử  ho N ƣờ , ở  ó 

 òn  ó một n ƣờ  t n,  òn  ó một a   ó   ết và nhận ra Chúa Giêsu sau 

kh  N ƣờ  s nh th . Tron    ờ phú  khó  thƣơn  thốn  th ết,  en tố  và 

tuyệt vọn  này, ánh sán  n ềm hy vọn   ƣợ  h ện lên một  á h huyền 

d ệu. Th ên Chúa  ị  ánh  òn là Th ên Chúa  ủa sự sốn   an   ến  ần. 

N ay  ả tron   êm tố  sự  hết, Th ên Chúa vẫn  òn là Th ên Chúa và là 

Đấn  Cứu Độ  hún  ta. G áo Hộ   ủa Chúa G êsu K tô,   a   nh mớ  

 ủa N ƣờ ,  ắt  ầu tỏ h ện. 

Lời  guyện  

Lạy Chúa, Chúa  ã    vào  ón  tố  sự  hết. Nhƣn  thân xá  Chúa  ƣợ  

trao về  ho nhữn   àn tay nhân từ và  ƣợ  l ệm tron  tấm vả   a  trắn  

(x Mt 27:59). Đứ  t n khôn  hoàn toàn mất   ến, mặt trờ  khôn  hoàn 

toàn    vào  uổ  hoàn  hôn. Đã  ao lần Chúa xuất h ện nhƣ  an  n ủ? 

Thật dễ  ể  hún   on  hồn  ƣớ  và tự thầm rằn : “Th ên Chúa  ã 

 hết”. Tron    ờ phút  en tố , x n   úp  hún   on   ết rằn  Chúa vẫn 

 òn ở  ó. X n  ừn   ỏ rơ  kh   hún   on  ị  ám dỗ mất tâm hồn. X n 

  úp  hún   on  ừn   ể Chúa  ô  ơn một m nh. X n  an  ho  hún  

 on lòn  trun  tín  ể  hịu  ựn  tron  nhữn  lú  hoan  man  và x n  an 

 ho  hún   on lòn  trun  tín  ể  ó một t nh yêu sẵn sàn  ôm ấp Chúa 

tron  lú  Chúa hoàn toàn  ất  ộn , nhƣ Mẹ  ủa Chúa là Đấn   ã ôm 

Chúa vào lòng một lần nữa. X n   úp  hún   on, là n ƣờ    àu  ó và kẻ 

 ơ  ần, là n ƣờ  n u dốt và n ƣờ   ó họ ,   ết nh n ra n oà  sự sợ hã  

và thành k ến  ủa  hún   on, và   ết  ốn  h ến khả năn   hún   on  ho 

Chúa,   ết  ốn  h ến tâm hồn và thờ    an  ủa  hún   on,  ể  huẩn  ị 

khu vƣờn Phụ  S nh. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

– Xƣớng: Chúng con thờ lạy và n ợ  khen Chúa Kitô. 

– Đáp: Vì Chúa  ã dùng Thánh Giá mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. 
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CHẶNG ĐÀNG THỨ MƢỜI BỐN - CHÚA GIÊSU ĐƢỢC MAI 

TÁNG TRONG MỒ  

Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 27:59-61)  

Kh   ã nhận th  hà , ôn  G ô-xếp lấy tấm vả   a  sạ h mà l ệm, và  ặt 

vào n ô  mộ mớ ,  ã  ụ  sẵn tron  nú   á, dành  ho ôn . Ôn  lăn tản  

 á to lấp  ửa mồ, rồ  ra về. Còn  à Ma-ri-a Mác- a-la và một  à khá  

 ũn  tên là Ma-ri-a ở lạ   ó, quay mặt vào mồ. 

Suy  gắm  

Chúa G êsu  ị ruồn   ỏ và n ƣợ   ã ,  ã  ƣợ  ma  tán  một  á h tôn 

kính tron  n ô  mộ mớ . N  ôdêm man  một trăm  ân mộ  dƣợ  trộn 

vớ  trầm hƣơn  mà nó tỏ một mù  thơm quý  áu. Tron  sự tự h ến  ủa 

Chúa Con, là Đấn   ƣợ  xứ  dầu ở Bethany,  hún  ta xem thấy một 

“sự quá mứ ”  ợ  lên lòn  nhân hậu và t nh yêu thƣơn  quá  ỗ   ủa 

Th ên Chúa. Th ên Chúa tự h ến một  á h nhƣn  khôn . Nếu  o lƣờn  

 ủa Th ên Chúa là quá mự  dồ  dào, th   ố  vớ   hún  ta về phần m nh 

 hẳn   án  là     ố  vớ  Th ên Chúa. Đây là  hính   áo huấn  ủa Chúa 

G êsu tron  Bà  G ản  trên Nú  (Mt 5:50). Nhƣn   hún  ta  ũn  nhớ 

 ến lờ   ủa Thánh Phaolô, n à   ã nó  rằn  Th ên Chúa “dùn   hún  

tô  mà làm  ho sự nhận   ết Đứ  K -tô, nhƣ hƣơn  thơm, lan toả khắp 

nơ . V   hún  tô  là hƣơn  thơm  ủa Đứ  K -tô dân  kính Th ên Chúa” 

(2 Cr 2:14-15). G ữa t nh trạn  suy  ồ   ủa hệ tƣ duy,  ứ  t n  hún  ta 

lần nữa  ần  ến hƣơn  thơm  ể man   hún  ta trở về  on  ƣờn  sốn . 

Vào chính lú  ma  tán  N ƣờ , nhữn  lờ   ủa Chúa G êsu  ã  ƣợ  ứn  

n h ệm: “Thật, Thầy  ảo thật anh em, nếu hạt lúa   eo vào lòn   ất mà 

khôn   hết   , th  nó vẫn trơ trọ  một m nh;  òn nếu  hết   , nó mớ  

s nh  ƣợ  nh ều hạt khá ” (Ga 12:24). Chúa G êsu là hạt lúa  ã  hết   . 

Từ hạt lúa  ất  ộn   ó làm nên  ánh m  lớn  ấp nh ều lần mà nó sẽ kéo 

dà   ho tớ  tận  ùn  thế   ớ . Chúa G êsu là  ánh hằn  sốn   ó thể  áp 

ứn  một  á h dƣ thừa  ến sự  ó  khát  ủa tất  ả nhân loạ  và  ó thể 

cung  ấp thần lƣơn  thẳm sâu nhất. Qua Thập G á và Phụ  S nh  ủa 

N ƣờ , N ô  Lờ  Vĩnh Cửu  ủa Th ên Chúa trở nên thịt và  ánh  ho 

 hún  ta. Mầu nh ệm Bí Tí h Thánh Thể  ã  h ếu sán  ra tron  sự ma  

tán   ủa Chúa G êsu. 
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Lời  guyện  

Lạy Chúa G êsu K tô, tron  sự ma  tán   ủa Chúa, Chúa  ã  ất     á  

 hết  ủa hạt lúa. Chúa  ã trở nên hạt lúa  ất  ộn   ể  un   ấp hoa trá  

dồ  dào  ho mọ  thờ   ại và vô  ùn  tận. Từ n ô  mồ  h ếu dõ  ra  ho 

mọ  thế hệ sự hứa hẹn  ủa hạt lúa mà nó sẽ  ho  ánh manna thật. Bánh 

Hằn  Sốn  mà Chúa  ốn  h ến là  hính Chúa  ho  hún   on. N ô  Lờ  

vĩnh  ửu, qua sự nhập thể và  á   hết  ã trở nên N ô  Lờ   ần  ũ  vớ  

 hún   on: Chúa  ặt  hính Chúa vào  ô  tay và tấm lòn   hún   on,  ể 

Lờ  Chúa  ó thể tr ển nở trong chúng con và mang lạ  hoa trái. Qua cái 

 hết  ủa hạt lúa mà Chúa  an  hính Chúa  ho  hún   on,  ể  ả  hún  

 on nữa dám l ều mạn  sốn   ể    k ếm t m,  ể  hún   on nữa  ó thể 

t n tƣởn  vào sự hứa hẹn  ủa hạt lúa. X n   úp  hún   on lớn lên tron  

t nh yêu và tron  sự tôn kính mầu nh ệm Bí Tí h Thánh Thể – dành cho 

Chúa là Bánh  ở  trờ , n uồn mạ h sự sốn . X n   úp  hún   on trở 

nên “hƣơn  thơm”  ủa Chúa và  ho thế   ớ    ết  ến dấu vết huyền 

nh ệm  ủa  uộ   ờ  Chúa. G ốn  nhƣ hạt lúa mọ  lên từ  ất, mọ   ành 

và trổ  ôn , Chúa khôn  thể  ị  ón  kín tron  mồ: n ô  mồ trốn   ở  

v  Chúa Cha “ ã khôn   ỏ mặ  Chúa tron   õ  âm ty và thân xá  Chúa 

khôn  phả  hƣ nát” (x Cv 2:31; Tv 16:10). Khôn , Chúa  ã khôn  thấy 

sự hƣ nát. Chúa  ã trỗ  dậy, và  ã dành một  hỗ  ho thân xá    ến dạng 

 ủa  hún   on tron  tận tấm lòn   ủa Chúa. X n   úp  hún   on hoan 

hỉ tron  n ềm hy vọn  này và hân hoan man  nó  ến  ho thế   ớ . X n 

  úp  hún   on trở nên nhữn   hứn  nhân Chúa Phụ  S nh. 

– Xƣớng: Lạy Chúa, xin thƣơn  xót chúng con. 

– Đáp: Xin thƣơn  xót chúng con. 

HÁT: CON ĐƢỜNG CHÖA ĐÃ ĐI QUA 

1. Lạy Chúa,  on  ƣờn  nào Chúa  ã    qua,  on  ƣờng nào Ngài ra 

pháp trƣờng, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào 

N à  vá  trên va ,  au thƣơn  nào phủ kín tâm tƣ,  ƣờn  t nh  ó N à  

dành cho con. 

ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bư c đi theo Ngài, xin cho con cùng vác 

v i Ngài, Thập Giá tr n đường đời con đi. Lạy Chúa,  in cho con đóng 

đinh v i Ngài, xin cho con cùng ch t v i Ngài, để được sống v i Ngài 

vinh quang. 
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2. Lạy Chúa, lƣỡ   òn  nào  âm thấu  on t m,   nh nhọn nào còn loang 

máu  ào, sỉ nhụ  nào  òn vƣơn  trên mắt. Lạy Chúa, nhữn   ƣớc nào 

ngụ  n ã  au thƣơn ,  ao ro   òn hẳn vết thê lƣơn ,  ƣờn  t nh  ó 

Ngài dành cho con. 

LÀM DẦU THÁNH GIÁ – KẾT THÖC 

 

 

3. NGẮM  ƢỜ  LĂ   Ự T ƢƠ G   Ó ĐỨC CHÚA GIÊSU
5
 

DẤU THÁNH GIÁ 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô 

 ùn . Chún   on x n Đức Chúa Thánh Thần xuốn   ầy lòng chúng 

con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và  ốt lửa kính mến Đức Chúa Trời 

tron  lòn   hún   on,  hún   on x n Đức Chúa Trờ   ho Đức Chúa 

Thánh Thần xuống. 

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu  ùn  Đức Chúa Trờ  xƣa  ã  ho Đức Chúa Thánh Thần 

xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông  ồ, thì rầy  hún   on  ũn  x n 

Đức Chúa Trờ   ho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ 

chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô  ùn  Đức Chúa 

Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

KINH TIN KÍNH 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Trờ  là Cha phép tắ  vô  ùn  dựn  nên trờ   ất. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa G êsu K tô là Con Một Đứ  Chúa Cha  ùn  là 

Chúa  hún  tô . Bở  phép Đứ  Chúa Thánh Thần mà N ƣờ  xuốn  tha , 

s nh  ở  Bà Mar a  ồn  tr nh,  hịu nạn  ờ  quan Phon x ô Ph latô,  hịu 

 ón    nh trên  ây Thánh G á,  hết và tán  xá , xuốn  n ụ  tổ tôn , 

n ày thứ  a  ở  tron  kẻ  hết mà sốn  lạ , lên trờ , n ự  ên hữu Đứ  

                                                
5 Sá h “N ắm Mƣờ   Lăm Sự Thƣơn  Khó Đứ  Chúa G êsu”  ủa G áo phận V nh 

 ƣợ  Đứ   ha J.B. Đứ  ấn hành -  mpr matur vào n ày 20.09.1960. 
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Chúa Cha phép tắ  vô  ùn , n ày sau  ở  trờ  lạ  xuốn  phán xét kẻ 

sốn  và kẻ  hết. 

Tô  t n kính Đứ  Chúa Thánh Thần.  

Tô  t n  ó Hộ  Thánh hằn   ó ở khắp thế này,  á  thánh thôn   ôn .  

Tô  t n phép tha tộ . 

Tô  t n xá  loà  n ƣờ  n ày sau sốn  lạ . 

Tô  t n hằn  sốn  vậy. Amen. 

KINH TIN 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trờ , là Đấn  thƣởng phạt vô 

cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Ha   ã 

xuống thế làm n ƣời chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy 

nh êu   ều ấy  ùn   á    ều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì 

Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô  ùn   ã phán truyền cho Hội 

Thánh. Amen. 

KINH C Y  

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 

thì Chúa sẽ  an ơn  ho  on   ữ  ạo nên ở  ờ  này,  ho n ày sau  ƣợc 

lên th ên  àn  xem thấy mặt Đức Chúa Trờ  hƣởn  phú   ờ   ời, vì 

Chúa là Đấng phép tắ  và lòn  lành vô  ùn   ã phán hứa sự ấy, chẳng 

có lẽ nào sa   ƣợc. Amen. 

KINH KÍNH MẾN  

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì 

Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lạ  v  Chúa th   on thƣơn  yêu 

n ƣờ  ta nhƣ m nh  on vậy. Amen. 

KINH ĂN NĂN TỘI 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô  ùn , Chúa  ã dựng nên 

 on, và  ho Con Chúa ra  ời chịu nạn chịu chết v   on, mà  on  ã  ả 

lòng phản nghịch lỗ  n hĩa  ùn  Chúa, th   on lo  uồn  au  ớn cùng 

chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn 

Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việ   ền tội cho xứng. Amen. 
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THỨ NHẤT THÌ NGẮM
6
 

Khi Đứ  Chúa Giê-su  ã  ến ngày dọn  hịu nạn mà  huộ  tộ  cho thiên 

hạ, thì có Giu- a là  ầy tớ Đứ  Chúa Giê-su  ã nuôi nó nh ều năm, dạy 

dỗ nhữn  sự h ền lành, ma quỉ   ụ  lòng nó bán Đứ  Chúa Giê-su cho 

quân Giu-dêu ba mƣơ   ồn   ạ . Vậy Đứ  Chúa Giê-su thƣơn  thiên 

hạ toan l ều mình  hịu  hết, thì giã Đứ  Mẹ mà    thành Giê-ru-sa-lem, 

là kẻ  hợ nƣớ  G u êa. Song le trƣớ   hịu nạn, thì  êm ấy Đứ  Chúa 

Giê-su lấy nƣớ  mà quì xuốn  rửa chân cho các  ầy tớ  ả, cùng rửa 

chân Giu- a vớ ;  hẳn  nhữn  nƣớ  không, cùng lấy nƣớ  mắt rửa 

chân nó nữa, vì thƣơn  t ế  linh hồn ấy rình mất. Đoạn Đứ  Chúa Giê-

su truyền phép Mình Thánh N ƣờ ,  ể mà nuôi lấy linh hồn loài n ƣờ  

ta cho  ến hết  ờ . 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ;  ộ  ơn Đứ  Chúa Giê-su  ã truyền phép Thịt Máu mình 

cho chúng con, lạ  xin xuốn  sứ    ữ  ạo cho lọn,  hớ  ắt  hƣớ  Giu-

 a bán Đứ  Chúa Giê-su làm vậy. Amen. 

THỨ HAI THÌ NGẮM 

Khi Đứ  Chúa Giê-su  êm ấy thấy tộ  thiên hạ, cùng Giu- a phả  sa 

hỏa n ụ  cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đứ  Chúa Giê-su lo  uồn sầu 

não, l ền vào một vƣờn làng ấy  ọ  là Giêt-sê-ma-ni, thì  họn ba  ầy tớ 

   cùng, một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông 

thánh Gio-an. Thì Đứ  Chúa Giê-su sấp mình xuốn   ất  ầu cùng Đứ  

Chúa Cha ba lần;  an  khi còn n uyện, thì Đứ  Chúa Cha sai một 

Thiên Thần yên ủ  Đứ  Chúa Giê-su vào  hịu nạn cho  ả và loài n ƣờ  

ta  ƣợ  khỏ  tộ . Đoạn Đứ  Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọ ,  ả và 

mình nhữn  mồ hôi máu  hảy ra nhỏ xuốn   ất. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su lo  uồn vì chúng con, xin dố  

lòng  hừa mọ  tộ  làm cho Đứ  Chúa Giê-su lo  uồn làm vậy. Amen. 

                                                
6 Quý vị  ó thể  h a 15 n ắm thành  a phần. Phần 1: từ n ắm thứ 1  ến n ắm thứ 5; 

phần II: từ n ắm thứ 6  ến n ắm thứ 10; phần III: từ n ắm thứ 11  ến n ắm thứ 15. 

Quý vị  ó thể thự  h ện tron  một lú , hoặ  tron  3 thờ  khắ  khá  nhau tron  n ày, 
hoặ  thự  h ện tron  3 n ày. Kh  thự  h ện nhƣ thế này, quý vị  ó thể thay thế  ho 

v ệ  lần  huỗ  Mân Cô   hay nó   á h khá   ó thể kết hợp vừa n ắm 15 Sự Thƣơn  

Khó Đứ  Chúa G êsu vớ  v ệ  suy n ệm K nh Mân Cô  – 5 Sự Thƣơn . 
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THỨ BA THÌ NGẮM 

Khi Đứ  Chúa Giê-su  ã   ết Giu- a cùng các quân dữ  ã  ến  ần, thì 

Đứ  Chúa Giê-su ra rƣớ  nó. Bấy   ờ Giu- a   ả  hƣớ   ến hôn mặt 

Đứ  Chúa Giê-su, mà N ƣờ   ã   ết lòng nó  ộ , thì nhịn mà chào nó. 

Đoạn l ền hỏ  các quân dữ rằn : "Bay    tìm ai?" nó thƣa rằn : "Chúng 

ta    tìm Giê-su Na-gia-rét". Bấy   ờ Đứ  Chúa Giê-su phán rằn : "Này 

Ta". Nó l ền ngã ra hết. Đoạn Đứ  Chúa Giê-su cho nó  ứn  dậy, mà 

lạ  hỏ  nhƣ khi trƣớ , nó lạ  thƣa nhƣ vậy, thì N ƣờ  mớ  phó mình cho 

nó  ắt. Khi ấy ông thánh Phê-rô chém  ứt tai một n ƣờ   ầy tớ thầy  ả 

Giu-dêu, mà Đứ  Chúa Giê-su quở ông thánh Phê-rô cùng  hữa tai 

n ƣờ  ấy cho  ã. Bấy   ờ quân dữ lấy x ền  sắt cùng dây da mà  uộ  

 ổ và trói tay Đứ  Chúa Giê-su, cùng  ấm m ện  ba mƣơ  lần mà lôi  i. 

Đêm ấy N ƣờ  ngã xuốn   ất  ảy lần, mà quân dữ  ạp dậy. Có kẻ lấy 

cán  ƣơm mà thúc, có kẻ lấy  uố  hoa trƣớ  mặt, lạ  châm vào mình 

cho tắt   . Sau nữa,  ến sông thì nó    trên  ầu, mà dòng dây  ắt Đứ  

Chúa Giê-su lộ  dƣớ  sông lạnh lẽo giá rét. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su xƣa  hịu khó vì chúng con, xin 

mở dây là tộ   uộ  linh hồn chúng con. Amen. 

THỨ BỐN THÌ NGẮM 

Khi quân dữ nộp Đứ  Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha làm 

thầy  ả Giu-dêu, mà Đứ  Chúa Giê-su  hịu nh ều sự khó trong nhà ấy, 

 oạn mớ  nộp cho Cai-pha. Bấy   ờ có một n ƣờ  các quan xỏ tay vào 

bao sắt mà vả ngang mặt Đứ  Chúa Giê-su trƣớ  mặt thiên hạ. Thầy  ả 

Giu-dêu nghe thấy Đứ  Chúa Giê-su xƣn  ra mình là Con Đứ  Chúa 

Trờ , thì mắn  rằn : "Ấy bay  ã thấy nó nói lờ  lỗ  làm vậy, còn tìm 

 hứn  nào làm chi nữa, mà  hẳn    ết    cho rồ ?" Đêm ấy quân dữ  ắt 

trói cánh tay Đứ  Chúa Giê-su vào  ột  á, mà lấy khăn che mặt,  oạn 

mớ    ổ, cùng   ật tóc và râu Đứ  Chúa Giê-su, lạ  lấy roi cùng  ế giày 

 ánh ngang mặt, lạ  vả thâu  êm  ốn trăm lần. Đêm ấy có kẻ hỏ  ông 

thánh Phê-rô rằn : "Mầy phả   ầy tớ Giê-su  hăn ?" Ông thánh Phê-rô 

l ền sợ mà  hố  ba lần rằn : "Tôi  hẳn    ết n ƣờ  ấy là ai". Đứ  Chúa 

Giê-su thƣơn  mà trở mặt ra xem ông thánh Phê-rô,  ấy   ờ n ƣờ  mớ  

ăn năn tộ  ấy lắm, ra ngoài khóc lóc  hẳn  có khi  ừn ; lọn  ờ   ến 

sớm mai gà gáy nhớ  ến tộ  xƣa l ền khóc lóc. 
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Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su, xin cho chúng con mạnh sứ  mà 

xƣn   ạo Đứ  Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào  hố   hăn . Amen. 

THỨ NĂM THÌ NGẮM 

Khi quân dữ sớm mai nộp Đứ  Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là 

Phi-la-tô, mà quan ấy xét  hẳn  thấy sự gì lỗ  thì kh ến tha, nhƣn  mà 

quân ấy kêu can  hẳn  cho; thì Phi-la-tô phó Đứ  Chúa Giê-su cho mặ  

vua Hê-rô- ê xét. Mà Hê-rô- ê hỏ  mọ  lẽ, song le Đứ  Chúa Giê-su 

 hẳn  thƣa một   ều, cho nên vua ấy   ận mà chê rằn : "N ƣờ  này dạ , 

nào   ết  í gì mà nộp cho tao xét làm sao!" Đoạn kh ến lấy áo trắn  cho 

mặ , rằn : "N ƣờ  dạ  thì mặ  áo ấy, mà  em về trả quan Phi-la-tô". 

Khi còn    dọ   àn , thì các quân ấy  ánh Đứ  Chúa Giê-su cùng làm 

nhữn  sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đứ  Chúa Giê-su thì thƣơn . Vốn thói 

Giu-dêu  ến ngày lễ  ả thƣờn  tha một n ƣờ  tù, cùng có  ứa trộm 

 ƣớp   ết n ƣờ  tên là Ba-ra-ba  ầm  ó, thì Phi-la-tô hỏ  dân rằn : 

"Một là Giê-su, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai?" Bấy   ờ nó thƣa 

rằn : "Tha Ba-ra-ba,   ết Giê-su mà  hớ!" 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su xƣa  hịu xấu hổ vì chúng con, 

xin cho chúng con  ƣợ  lòng kính mến Đứ  Chúa Giê-su trên hết mọ  

sự,  hớ  ắt  hƣớ  quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà  ỏ mạ h mọ  sự 

lành làm chi. Amen. 

THỨ SÁU THÌ NGẮM 

Khi Phi-la-tô thấy dân  hẳn   hịu tha Đứ  Chúa Giê-su, thì phó cho 

một  ơ quân là sáu trăm sáu mƣơ  sáu n ƣờ , thì kh ến  ánh Đứ  Chúa 

Giê-su cho  ẹp lòng quân Giu-dêu. Bấy   ờ nó lột áo ra, l ền trói chân 

tay vào  ột  á, lấy ngành gai, dây da, cùng x ền  sắt,  ánh  ả và mình 

Đức Chúa Giê-su dƣ năm nghìn  òn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy 

xƣơn ,  hẳn  còn nơ   âu lành, mặt mũ   hẳn  còn hình tƣợn  n ƣờ  ta 

nữa. Song le  ấy nhiêu quân ấy,  hẳn  có ai thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su 

sốt, nó  ánh nhọ  mỏ  tay, nhƣn  mà trong lòng N ƣờ  còn muốn  hịu 

khó nữa vì tộ  thiên hạ. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su phả   òn nhƣ kẻ trộm  ƣớp trƣớ  
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mặt thiên hạ, xin cho chúng con dố  lòng  hừa tộ , làm cho Đứ  Chúa 

Giê-su phả   òn làm vậy. Amen. 

THỨ BẢY THÌ NGẮM 

Khi quân dữ  ã  ánh Đứ  Chúa Giê-su  oạn, thì N ƣờ  mặ  áo vào, mà 

áo ấy dính máu nơ  dấu  òn  ánh, thì quân dữ lạ    ật áo   , cho nên 

máu nơ  dấu  òn  ánh lạ   hảy ra theo. Nó l ền kh ến Đứ  Chúa Giê-su 

mặ  một áo  ỏ,  oạn lấy nhữn  gai khoanh tròn làm nén  ón  vào  ầu 

Đứ  Chúa Giê-su,  ảy mƣơ  hai cái gai thì lọt vào óc, máu  hảy xuốn  

 ầy mặt ròng ròng. Nó l ền kh ến N ƣờ  n ồ ,  oạn quỳ xuốn  nhạo 

rằn : "Tâu vua Giu-dêu!" cùng   ổ ngang mặt. Có  ứa lấy dùi mà vả 

trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong 

m ện   hảy ra. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su là Chúa thật trờ   ất, xin cho 

chúng con thờ phƣợn  cùng kính mến trên hết mọ  sự. Amen. 

THỨ TÁM THÌ NGẮM 

Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đứ  Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì 

thƣơn , mà n ờ là dân xem thấy hình tƣợn  khốn nạn làm vậy,  ũn  

thƣơn   hăn ? Thì Phi-la-tô  em N ƣờ  lên nơ  cao trƣớ  mặt thiên hạ 

mà rằn : "Nầy là n ƣờ  ấy!" Dân l ền kêu lên rằn : " em   !  em   ! 

 ón    nh nó vào thập giá!" Phi-la-tô lạ  rằn : "Tao  ón    nh vua bay 

làm sao?" Dân thƣa rằn : "chúng tôi có một vua tên là Xê-gia-rê mà 

 hớ!" Bấy   ờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cáo mình cùng vua 

 hăn , thì phó Đứ  Chúa Giê-su cho dân  em      ết. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su, xin cho chúng con   ữ n hĩa 

cùng Đứ  Chúa Giê-su cho  ến lọn  ờ ,  hớ  ắt  hƣớ  quân Giu-dêu 

 hẳn  nhận Đứ  Chúa Giê-su làm vậy. Amen. 

THỨ CHÍN THÌ NGẮM 

Khi quân Giu-dêu  ón  cây Thánh Giá nặn  lắm, mà nó kh ến Đứ  

Chúa Giê-su vác   , thì N ƣờ  yếu nhọ  hết sứ , vác    lâu ngã xuốn  

 ất; mà quân dữ  hẳn  thƣơn , lạ   ạp dậy   ụ     cho chóng. Sau nữa 

nó sợ N ƣờ   hết dọ   àn   hẳn   ến nơ   hăn , thì nó mƣợn một 

n ƣờ      àn  vác  ỡ. Khi ấy  ả và thiên hạ theo mà xem, song le 
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nhữn  n ƣờ  mến Đứ  Chúa Giê-su thì thƣơn  khóc lóc, mà N ƣờ  trở 

mặt lạ  rằn : "Ơ con thành Giê-ru-sa-lem,  hớ khóc thƣơn  Ta làm chi, 

một khóc thƣơn  bay cùng con cháu bay ngày sau phả  khốn mà  hớ!" 

Đan  khi N ƣờ  còn vác Thánh Giá   , thì có một bà  ạo  ứ  thấy mặt 

mũ  Đứ  Chúa Giê-su nhữn  máu  hảy ra, thì bà ấy trao khăn cho 

N ƣờ  lọt mặt   ; hết hình tƣợn  mặt l ền in vào trong khăn ấy, rày hãy 

còn ở thành Rô-ma. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su vác Thánh Giá nặn  vì tộ  chúng 

con, xin cho chúng con  ƣợ  lòng ghét tộ , kẻo làm khốn cho Đứ  

Chúa Giê-su làm vậy. Amen. 

THỨ MƢỜI THÌ NGẮM 

Khi quân dữ  em Đứ  Chúa Giê-su lên trên núi, tên là Ca-la-va-ri-ô, là 

nơ  nhữn  sọ kẻ phả    ết vì có tộ  lỗ ; mà quân ấy kh ến Đứ  Chúa 

Giê-su uốn  rƣợu vớ   ủa  ắn ,  oạn nó lột áo ra, nhữn  máu nơ  dấu 

 òn  ánh lạ   hảy ra theo. Bấy   ờ nó  ắt Đứ  Chúa Giê-su nằm n ửa 

trên Thánh Giá, l ền lấy búa  ón    nh tay tả, tay hữu thì nó  uộ  kéo 

hết sứ , l ền giãn xƣơn  n ự  ra, cho nên Đứ  Chúa Giê-su  au lắm; 

 oạn nó lạ  kéo hai chân xuốn , cho  ến lỗ nó làm  ã sẵn mà  ón    nh 

vào. Bấy   ờ các quan lấy một ván v ết  hữ vào rằn : "Giê-su Na-gia-

rét, là vua Giu-dêu",  oạn  ón  ván ấy vào Thánh Giá. Ý quan v ết  hữ 

ấy cho xấu hổ? song le ý Đứ  Chúa Trờ  kh ến v ết  hữ ấy cho thiên hạ 

  ết Đứ  Chúa Giê-su, dù mà  hịu hèn hạ làm vậy, thì  ũn  là vua thật 

Giu-dêu, cùng hết mọ  nƣớ . Đoạn nó  ào lỗ dựn  Thánh Giá lên, khi 

ấy dấu hai tay Đứ  Chúa Giê-su  ở  xác nặn  thì xế h ra, máu  hảy 

xuốn   ất ròng ròng. Bấy   ờ  ốn n ƣờ  các quan, lấy áo ngoài Đứ  

Chúa Giê-su  ắt chia ra làm  ốn phần; còn áo trong thì  ể vậy, mà  ắt 

thăm ai  ƣợ  thì lấy. Đoạn nhữn  sãi cùng các quan,  ả và thiên hạ 

nhạo  ƣờ  làm cho xấu hổ, mà Đứ  Chúa Giê-su n uyện rằn : "Con xin 

Đứ  Chúa Cha tha tộ  cho chúng vì lầm  hẳn    ết." 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su  hịu  ón    nh vì  ả và loài 

n ƣờ  ta, xin dâng mình chúng con cho Đứ  Chúa Giê-su, vì  ã lấy hết 

máu mình mà  huộ  tộ  cho thiên hạ. Amen. 
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THỨ MƢỜI MỘT THÌ NGẮM 

Khi quân dữ  ón    nh Đứ  Chúa Giê-su, cùng  ón    nh hai n ƣờ  

trộm  ƣớp hai bên; mà  ứa bên tả mắn  Đứ  Chúa Giê-su rằn : "Phả  

Con Đứ  Chúa Trờ , sao  hẳn   hữa mình cùng  hữa ta nữa?" Bấy   ờ 

n ƣờ  bên hữu mắn  nó rằn : "Ta là kẻ có tộ ,  án  sa hỏa n ụ ,  hịu 

 ón    nh thì thậm phả ; nào N ƣờ  có tộ  lỗ  gì mà  hịu làm vậy, sao 

mầy trách N ƣờ  làm chi?". Đoạn xin cùng Đứ  Chúa Giê-su rằn : 

"Lạy Chúa tôi, khi nào lên nƣớ  trên Trờ , nhớ  ến tôi cùng!" Bấy   ờ 

Đứ  Chúa Giê-su trở mặt lạ  cùng n ƣờ  ấy mà phán rằn : "Thật hôm 

nay Ta cho mầy ở nơ  vui vẻ cùng Ta". Sau nữa, rất thánh Đứ  Mẹ 

mắn  t ến   ã  em Con      ết, thì Ngƣờ     theo; dọ   àn , thấy máu 

Con rơ , mà  ến nơ  Đứ  Chúa Giê-su  hịu nạn; khi các quan  ón    nh 

N ƣờ , thì  ũn  nhƣ  ón    nh trong lòng Đứ  Mẹ, vì N ƣờ  yêu Con 

trên hết mọ  sự. Vậy Đứ  Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ  ứn   ần ông 

thánh Gio-an thì thƣơn  mà phán rằn : "Ơ Bà kia, ấy Gio-an là con 

Bà!" Lạ  phán cùng ông thánh Gio-an rằn : "Bà ấy là Mẹ mầy!" Đứ  

Mẹ nghe làm vậy thì lo  uồn lắm, vì  ã   ết thật một ít nữa, Con  hẳn  

còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là   ờ n ọ, mà  ả và trờ   ất l ền tố  tăm mù 

mịt, mặt trờ  xem  hẳn   án , Chúa sinh nên muôn vật  hịu nạn cùng 

 hịu xấu hổ dƣờn  ấy. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; Thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su cùng Đứ  Mẹ, xin cho chúng 

con  ƣợ  làm con rất thánh Đứ  Bà, nhƣ ông thánh Gio-an thuở xƣa. 

Amen. 

THỨ MƢỜI HAI THÌ NGẮM 

Khi Đứ  Chúa Giê-su một   ờ rƣỡ  ở trên Thánh Giá, mà ở lặn   ầu 

cùng Đứ  Chúa Cha thầm thĩ;  oạn Đứ  Chúa Giê-su than thở  ả t ến  

rằn : "Đứ  Chúa Cha  ể Con  hịu một mình làm sao?" Ý N ƣờ  nói 

làm vậy cho thiên hạ   ết, Đứ  Chúa Giê-su  hịu thƣơn  khó hết lòng 

hết sứ  vì chúng tôi. Đoạn Đứ  Chúa Giê-su mƣớt máu thì kêu rằn : 

"Khát nƣớ !" quân dữ l ền lấy   ấm  ƣa lên cho uốn . Bấy   ờ N ƣờ  

phán rằn : "Đã  oạn", ấy là hết v ệ   huộ  tộ  cho thiên hạ. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su, xin cho chúng con  ẹp lòng 

Đứ  Chúa Giê-su liên,  hớ  ắt  hƣớ  quân Giu-dêu lấy  ủa chua cho 

uốn , ấy là  hớ làm tộ  lỗ  mất lòng Đứ  Chúa Giê-su nữa. Amen. 
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THỨ MƢỜI BA THÌ NGẮM 

Khi Đứ  Chúa Giê-su  ã  hảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, 

mặt mũ  thì xanh xao, l ền kêu  ả t ến  rằn : "Con phó linh hồn ở tay 

Đứ  Chúa Cha!" Đoạn thì  ụ   ầu xuốn  bên Đứ  Mẹ  ứn , nhƣ giã 

Đứ  Mẹ vậy, mà linh hồn  ự  trọn  ấy ra khỏ  xác, l ền sinh thì. Bấy 

  ờ  ả và thiên hạ l ền  ộn , núi non là  á vỡ ra, màn trong nhà thờ xé 

ra làm hai, mồ kẻ  hết  ỗn   hố  l ền mở ra, mà trờ   ất thì u ám, nhƣ 

thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su  ã  hịu  hết vì tộ  thiên hạ. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ;  ộ  ơn Cha Cả  ã  hịu  hết vì con dữ là chúng con, xin 

dố  lòng  hừa mọ  tộ , làm cho Đứ  Chúa Giê-su  hịu  hết làm vậy. 

Amen. 

THỨ MƢỜI BỐN THÌ NGẮM 

Khi linh hồn Đứ  Chúa Giê-su ra khỏ  xác, xuốn  n ụ  tổ tông,  ứu 

nhữn  linh hồn các thánh xƣa ở  ó,  ợ  trông Đứ  Chúa Giê-su xuốn  

thế  huộ  tộ  cho thiên hạ. Bấy   ờ quan tƣớn  cùng nh ều n ƣờ  các 

quan thấy nhữn  phép lạ làm vậy thì xƣn  ra rằn : "N ƣờ  này là Con 

Đứ  Chúa Trờ  thật", l ền  ánh n ự  ăn năn, vì  ã phạm tộ   ự  trọn  

ấy. 

Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; xin Đứ  Chúa Giê-su thƣơn  chúng con còn ở dƣớ  thế, 

trông ngày sau thấy mặt  ự  tốt  ự  lành, nhƣ các thánh ở n ụ  tổ tông 

xƣa. Amen. 

THỨ MƢỜI LĂM THÌ NGẮM 

Khi xác Đứ  Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá, thì có một n ƣờ  các 

quan lấy  òn  mà  âm  ạnh nƣơn  long Đứ  Chúa Giê-su phả  trái tim. 

Bấy   ờ máu cùng nƣớ   hảy ra, song le khi ấy xác Đứ  Chúa Giê-su 

 hẳn  có  au, vì  ã sinh thì; nhƣn  mà lòng Đứ  Mẹ  au lắm, nhƣ  âm 

trong lòng vậy; vì nó  hẳn  thƣơn  khi còn sốn ,  ũn   hẳn  thƣơn  

khi  ã sinh thì. Đoạn hai n ƣờ  trọn  là  ầy tớ Đứ  Chúa Giê-su: một là 

Giu-se, hai là Ni-cô- ê-mô,  ất xác xuốn  mà phó ở tay Đứ  Mẹ khóc 

lóc thƣơn  Con  hẳn  có khi  ừn . Đoạn tắm xác Đứ  Chúa Giê-su mà 

táng trong hang  á,  ũn  nhƣ  ất xác Đứ  Mẹ vớ , vì N ƣờ  thảm th ết 

thƣơn  Con lắm, khi  ất xác Con, thì nhƣ  ắt ruột Mẹ ra vậy. 
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Khi n ắm  ấy nhiêu sự, thì n uyện một Kinh Lạy Cha, mƣờ  Kinh 

Kính Mừn ; thƣơn  Đứ  Chúa Giê-su  ể cho n ƣờ  ta  ất xác xuốn  

 ất. Xin cho chúng con nhớ  ến nhữn  sự thƣơn  khó Đứ  Chúa Giê-

su xƣa  hịu vì tộ  thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho  ến lọn 

 ờ . Amen. 

CON ĐƢỜNG CHÖA ĐÃ ĐI QUA (hát) 

1. Lạy Chúa,  on  ƣờng nào Chúa  ã    qua,  on  ƣờng nào Ngài ra 

pháp trƣờng, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào 

N à  vá  trên va ,  au thƣơn  nào phủ kín tâm tƣ,  ƣờn  t nh  ó N à  

dành cho con. 

ĐK. Lạy Chúa,  in cho con bư c đi theo Ngài, xin cho con cùng vác 

v i Ngài, Thập Giá tr n đường đời con đi. Lạy Chúa,  in cho con đóng 

đinh v i Ngài, xin cho con cùng ch t v i Ngài, để được sống v i Ngài 

vinh quang. 

2. Lạy Chúa, lƣỡ   òn  nào  âm thấu  on t m,   nh nhọn nào còn loang 

máu  ào, sỉ nhụ  nào  òn vƣơn  trên mắt. Lạy Chúa, nhữn   ƣớc nào 

ngụ  n ã  au thƣơn ,  ao ro   òn hẳn vết thê lƣơn ,  ƣờn  t nh  ó 

Ngài dành cho con. 

KINH CÁM ƠN  

Con  ám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, 

chẳn   ể  on khôn   ờ   ời, mà lạ  s nh ra  on,  ho  on  ƣợc làm 

n ƣời, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai 

xuống thế làm n ƣời chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại 

 ho  on  ƣợ   ạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nh ều phép 

Hội Thánh nữa, và  ã  ho phần xá   on  êm nay {tố  th   ọc: ngày 

hôm nay}  ƣợc mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tƣơ  ăn năn 

tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nƣớ  th ên  àn   ám ơn Đức Chúa 

Trời thể nào, th   on  ũn  hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng 

 ám ơn nhƣ vậy. Amen. 

KINH TRÔNG C Y 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ 

lời chúng con nguyện tron   ơn   an nan th ếu thốn, Đức Nữ Đồng 

Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. 

Amen. 
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CÁC CÂU LẠY  

Thƣa: Lạy rất thánh Trá  T m Đứ  Chúa Giêsu. 

Đáp: Thƣơn  xót  hún   on. 

Thƣa: Lạy Trá  T m  ự  Thánh  ực tịnh Rất Thánh Đứ  Bà Mar a. 

Đáp: Cầu  ho  hún   on. 

Thƣa: Lạy Ôn  thánh G use là  ạn thanh sạ h Đứ  Bà Mar a trọn  ời 

 ồng trinh. 

Đáp: Cầu  ho  hún   on. 

Thƣa: Cá  Thánh Tử V  Đạo nƣớc Việt Nam. 

Đáp: Cầu  ho  hún   on. 

Thƣa: Nữ Vƣơn   an sự bằng an. 

Đáp: Cầu  ho  hún   on. 

Thƣa: Nữ Vƣơn  truyền phép Rất Thánh Mân Côi. 

Đáp: Cầu cho chúng con. 

KINH VỰC SÂU  

Lạy Chúa, con ở dƣới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm 

lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội 

nào ai rỗ   ƣợc? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán 

hứa. Con  ã trôn   ậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, th   ã 

trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân N ƣờ   êm n ày hãy trôn  cậy 

N ƣờ   ho l ên, v  N ƣời rất nhân lành hay thƣơn  vô  ùn , sẽ tha hết 

mọi tội lỗi kẻ làm dân N ƣời thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh 

hồn (t n thánh các linh hồn...)  ƣợc nghỉ n ơ   ờ   ờ , và  ƣợc sáng soi 

vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngụ , mà  ƣợc 

nghỉ yên. Amen.  

LÀM DẤU THÁNH GIÁ – KẾT THÖC 
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PHẦ    : GÓC C  YÊ  ĐỀ 
 

 Ứ Đ ỆP  ÙA C AY  Ă  2023 CỦA ĐTC P A X C  

Trong Sứ điệp M a Chay 2023, Đức Thánh Cha Phan icô nhấn mạnh 

mối quan hệ gi a hành tr nh M a Chay và hành tr nh hiệp hành, cả hai 

đều bắt nguồn từ truyền thống và m  ra cho nh ng điều m i mẻ. Ngài 

mời gọi các tín h u hãy l n đường theo Chúa Gi su để đào s u và đón 

nhận mầu nhiệm cứu độ của Người. 

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023 CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

PHANXICÔ 

Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành 

Anh  hị em thân mến! 

Cá  Sá h T n Mừn  Matthêu, Mar ô và Lu a  ều thuật lạ    ến  ố 

Chúa Giêsu h ển dung. Qua  ó,  hún  ta thấy Chúa  áp lạ  thá   ộ  ủa 

 á  môn  ệ kh   hƣa thật sự h ểu N ƣờ . Thật vậy, trƣớ   ó khôn  lâu, 

 ã  ó một  uộ  xun   ột thự  sự   ữa Thầy G êsu và môn  ệ S mon 

Phêrô, n ƣờ  mà sau kh  tuyên xƣn  n ềm t n  ủa m nh vào Thầy là 

Đấn  K tô, Con Th ên Chúa,  ã phản  ố  lờ  t ên  áo về  uộ  khổ nạn 

và thập   á  ủa N ƣờ . Chúa G êsu  ã mạnh mẽ quở trá h ôn : “Xatan, 

lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, v  tư tư ng của anh không 

phải là tư tư ng của Thi n Chúa, mà là của loài người!” (Mt 16,23). 

Và rồ , “sáu ngày sau, Chúa Gi su đem các ông Ph rô, Giacôb  và 

Gioan là em ông Giacôb , t i một ngọn núi cao” (Mt 17,1). 

Đoạn Tin Mừn  về Chúa Giêsu h ển dun   ƣợ   ọ  hàn  năm vào 

Chúa Nhật II Mùa Chay. Thật vậy, trong mùa Phụn  vụ này, Chúa 

 em  hún  ta    vớ  N ƣờ  và dẫn  ến một nơ  r ên    ệt. Tron  kh  

nhữn   ổn phận thƣờn  n ày  ò   uộ   hún  ta phả  ở lạ  nhữn  nơ  

quen thuộ  và nhữn  thó  quen lặp    lặp lạ   ến  ộ nhàm chán, thì 

tron  Mùa Chay,  hún  ta  ƣợ  mờ   ọ     lên “một ngọn núi cao” 

 ùn  vớ  Chúa G êsu và sốn  một k nh n h ệm th ên  l ên   ặ    ệt -

 sự khổ ch  - nhƣ dân thánh  ủa Th ên Chúa. 
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Khổ  hế Mùa Chay là một quyết tâm  ƣợ  trợ   úp nhờ ân 

sủn ,  ể vƣợt thắn  kh ếm khuyết  ứ  t n và thá   ộ phản khán   ủa 

 hún  ta kh     theo Chúa G êsu trên  on  ƣờn  thập   á. Đây  hính là 

  ều mà Phêrô và  á  môn  ệ  ần phả  thự  h ện. Để  ào sâu k ến thứ  

về Thầy,  ể h ểu trọn vẹn và  ón nhận mầu nh ệm  ứu  ộ  ủa Th ên 

Chúa,  ƣợ  thự  h ện tron  sự h ến thân trọn vẹn v  t nh yêu,  hún  ta 

phả   ể Chúa G êsu dẫn m nh    lố  r ên ,  ƣa lên cao và tá h ra khỏ  

sự tầm thƣờn  và phù ph ếm. G ốn  nhƣ một  uộ  leo núi,  hún  ta  ần 

phả  khở  hành một lộ tr nh khó khăn  ò  hỏ  nỗ lự , hy s nh và tập 

trung. Nhữn    ều k ện t ên quyết này  ũn  rất quan trọn   ố  vớ  lộ 

tr nh H ệp Hành mà, là một Hộ  Thánh,  hún  ta  ã dấn thân thự  

h ện. Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tƣ về mố  tƣơn  quan   ữa khổ 

 hế Mùa Chay và trả  n h ệm H ệp Hành. 

Tron   uộ  “tĩnh t m” trên nú  Ta or, Chúa G êsu  em theo  a môn  ệ, 

nhữn  n ƣờ   ƣợ   họn  ể  hứn  k ến một   ến  ố  ộ  nhất vô nhị. 

Chúa Giêsu muốn  h a sẻ k nh n h ệm ân sủn  này,  hứ khôn    ữ lạ  

cho riêng mình,  ũn  nhƣ toàn  ộ  ờ  sốn   ứ  t n  ủa  hún  ta là một 

trả  n h ệm  ƣợ  sẻ  h a. V   hính tron  sự l ên  ớ  vớ  nhau mà  hún  

ta    theo Chúa Giêsu. Và  hún  ta, là một Hộ  Thánh lữ hành   ữa 

dòn  thờ    an,  ùn  trả  n h ệm Năm phụn  vụ và tron   ó  ó Mùa 

Chay,  hún  ta  ùn  t ến  ƣớ  vớ  anh  hị em mà Chúa  ã  ặt  ên  ạnh 

 hún  ta nhƣ nhữn   ạn  ồn  hành. Cũn    ốn  nhƣ   ến  ố Chúa 

G êsu và  á  môn  ệ    lên Nú  Ta or,  hún  ta  ó thể khẳn  

 ịnh rằn , hành trình Mùa Chay  ủa  hún  ta là “Hiệp Hành”,  ở  v  

 hún  ta  ùn  nhau    trên một  on  ƣờn , vớ  tƣ  á h là nhữn  môn 

 ệ  ủa một vị Thầy duy nhất. Hơn nữa,  hún  ta   ết rằn   hính Chúa 

G êsu là Con Đƣờn , và do  ó, tron  hành tr nh Phụn  vụ  ũn  nhƣ 

tron  t ến tr nh Thƣợn  Hộ   ồn , G áo Hộ  khôn  làm    khá  hơn là 

 ƣớ  vào mầu nh ệm Đứ  K tô – Đấn  Cứu Độ một  á h sâu xa và trọn 

vẹn hơn. 

Và nhƣ thế  hún  ta  ùn   ƣớ  lên  ao   ểm. T n mừn  thuật lạ  rằn  

Chúa G êsu “bi n đổi h nh dạng trư c mặt các ông. Dung nhan Người 

chói lọi như mặt trời, và y phục Người tr  n n trắng tinh như ánh 

sáng” (Mt 17,2). Đây là “chóp đỉnh”, mụ  t êu  ủa  uộ  hành 

trình. Vào  uố   uộ  leo nú , kh   an  ở trên  ỉnh nú  vớ  Chúa 

Giêsu,  a môn  ệ  ƣợ  ơn nh n thấy N ƣờ  tron  v nh quan ,  hó  n ờ  

ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sán  khôn   ến từ  ên n oà , nhƣn  tỏa 
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ra từ  hính Chúa. Vẻ  ẹp th ên  l ên   ủa thị k ến này trổ  vƣợt hơn 

nhữn  nỗ lự  mà  á  môn  ệ  ã  ố  ắn  kh  lên Nú  Tabor. Nhƣ tron  

 ất kỳ  huyến leo nú    an nan nào,  an  khi leo,  hún  ta phả  

 hăm chú nhìn vào  on  ƣờn ; nhƣn   ứ  tranh toàn  ảnh mở ra ở  uố  

lộ trình  ây  ất n ờ và  ền  áp  ho  hún  ta  ở  sự kỳ d ệu  ủa 

nó. Cũn  vậy, t ến tr nh H ệp Hành thƣờn   ó vẻ nhƣ là một  on  ƣờn  

khó khăn, và  ô  kh   ó thể  ây nản lòn . Tuy nh ên,   ều  hờ  ợ  

 hún  ta ở  uố  hành trình  hắ   hắn sẽ là một   ều     ó kỳ d ệu và 

n ỡ n àn ,   ều  ó sẽ   úp  hún  ta h ểu rõ hơn ý muốn  ủa Th ên 

Chúa và sứ mạn  dành  ho  hún  ta tron  kh  phụ  vụ vƣơn  quố   ủa 

Ngài. 

Trả  n h ệm  ủa  á  môn  ệ trên nú  Ta or  àn  phon  phú 

hơn nữa kh ,  ên  ạnh Chúa G êsu   ến h nh, xuất h ện ôn  Môsê và 

Êl a, vốn là h ện thân  ủa Lề luật và  á  N ôn sứ (x. Mt 17,3). Đ ều 

mớ  mẻ  ủa Đứ  K tô vừa là sự hoàn tất G ao ƣớ   ũ và  á  lờ  hứa, 

vừa không tách rờ  khỏ  lị h sử  ủa Th ên Chúa vớ  dân  ủa N à  và 

 ồn  thờ  mặ  khả  ý n hĩa sâu xa hơn  ho lị h sử  ó. Tƣơn  tự nhƣ 

vậy, lộ tr nh H ệp Hành  ắt n uồn từ truyền thốn   ủa G áo Hộ , nhƣn  

 ồn  thờ   ũn  mở ra  ho nhữn    ều mớ  mẻ. Truyền thốn  là n uồn 

 ảm hứn   ể t m k ếm nhữn   on  ƣờn  mớ , và  ể tránh nhữn   ám 

dỗ  ố  n hị h  ủa sự tr  trệ và n ẫu hứn . 

Hành tr nh khổ  hế Mùa Chay  ũn  nhƣ t ến tr nh Thƣợn  Hộ  

 ồn   ều  ó mụ  t êu là một  uộ    ến h nh,  ả về phƣơn  d ện  á nhân 

lẫn G áo Hộ . Một sự   ến  ổ , mà tron   ả ha  trƣờn  hợp,  ều  ó 

khuôn mẫu nơ  Chúa G êsu H ển dung và  ƣợ  thự  h ện nhờ ân sủn  

 ủa mầu nh ệm Vƣợt qua  ủa N ƣờ . Để  uộ    ến h nh này  ó thể trở 

thành h ện thự  nơ   hún  ta tron  năm nay, tô  muốn  ề n hị ha  

“Lộ trình”  ần    theo  ể  ùn  lên nú  vớ  Chúa G êsu, và  ùn  vớ  

N ƣờ   ạt tớ  mụ  t êu. 

Lộ trình thứ nhất l ên quan  ến mệnh lệnh mà Chúa Cha n ỏ vớ   á  

môn  ệ trên núi Tabor, kh  họ  h êm n ƣỡn  Chúa G êsu h ển dung. 

T ến  từ  ám mây phán ra: “Các ngươi hãy v ng nghe lời 

Người!” (Mt 17,5). Do  ó,  ề xuất  ầu t ên rất rõ ràn : Chúng ta cần 

lắng nghe Chúa Gi su. Mùa Chay là thờ    an ân sủn   ể  hún  ta lắn  

n he Lờ  kh  N ƣờ  n ỏ lờ  vớ   hún  ta. Nhƣn  Chúa Giêsu nó  vớ  

 hún  ta nhƣ thế nào? Trƣớ  hết, từ Lờ  Chúa mà G áo hộ   ôn   ố 

cho  hún  ta tron  Phụn  vụ. Mon  sao  hún  ta  ừn   ể Lờ  ấy  ị  ỏ 
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n oà  ta ; tron  trƣờn  hợp khôn  thể tham dự Thánh Lễ thƣờn  xuyên, 

 hún  ta hãy  ọ   á  Bà   ọ  K nh Thánh hàn  n ày, dù là vớ  sự trợ 

  úp  ủa  nternet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nó  vớ   hún  ta qua 

anh  hị em  ủa  hún  ta, nhất là qua nhữn  khuôn mặt và  âu  huyện 

 ủa nhữn  n ƣờ   ần  ƣợ    úp  ỡ. Nhƣn  tô   ũn  muốn thêm vào 

một khía  ạnh khá , rất quan trọn  trong t ến tr nh H ệp Hành: thá   ộ 

lắn  n he Chúa G êsu  ũn   ao  ồm v ệ  lắn  n he anh  hị em 

khác tron  G áo Hộ . Cá h lắn  n he lẫn nhau là mụ  t êu  hính tron  

một số   a   oạn  ủa t ến tr nh, nhƣn  nó luôn luôn khôn  thể th ếu 

tron  phƣơn  pháp và phon   á h  ủa một G áo Hộ  h ệp hành. 

Kh  n he t ến  Chúa Cha,  á  môn  ệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt  uống 

đất. Bấy giờ Chúa Gi su lại gần, chạm đ n các ông và bảo: "Chỗi dậy 

đi, đừng sợ! Các ông ngư c mắt l n, không thấy ai n a, chỉ còn một 

mình Chúa Giêsu mà thôi” (Mt 17,6-8). Đây là  ề n hị thứ ha   ho Mùa 

Chay này:  ừn  dựa vào một thứ tôn   áo  ƣợ  tạo ra từ nhữn  sự k ện 

ph  thƣờn  và nhữn  k nh n h ệm kị h tính, hãy vƣợt qua nỗ  sợ v  

phả   ố  d ện vớ  thự  tế và nhữn   ấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn 

 ủa nó tron   uộ  sốn  hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ ra cho 

 á  môn  ệ là sự  áo trƣớ  về v nh quan  Phụ  s nh, và  ó phả  là mụ  

t êu tron   uộ  hành tr nh  ủa  hún  ta, kh  chúng ta    theo “một m nh 

Người”. Mùa Chay hƣớn  về Lễ Phụ  S nh: “tĩnh t m” tự nó khôn  

phả  là mụ   í h, nhƣn  là phƣơn  thế  huẩn  ị cho chúng ta trả  

n h ệm  uộ  khổ nạn và thập   á  ủa Chúa G êsu vớ   ứ  t n,  ứ   ậy 

và  ứ  mến, hầu  ạt tớ  sự phụ  s nh. Cũn  vậy, trên lộ tr nh H ệp 

Hành, n ay  ả kh  Th ên Chúa  an  ho  hún  ta ân sủn   ủa một số trả  

n h ệm h ệp thôn  mạnh mẽ, thì chúng ta  ừn  ảo tƣởn  là mình  ã 

 ến  í h. V ,  ũn  tạ   ây, Chúa lặp lạ  vớ   hún  ta rằn : “Chỗi dậy đi, 

đừng sợ”. Vậy th   hún  ta hãy    xuốn   ồn   ằn , và x n  ho ân sủn  

mà  hún  ta  ã trả  n h ệm   úp  hún  ta trở thành “nh ng nghệ nh n 

của tính hiệp hành” tron   uộ  sốn  thƣờn  n ày tạ   á   ộn  

 oàn  ủa chúng ta. 

Anh  hị em thân mến, x n Chúa Thánh Thần thú   ẩy và nân   ỡ 

 hún  ta tron  Mùa Chay này kh   hún  ta lên nú  vớ  Chúa G êsu,  ể 

 ảm n h ệm  ƣợ  vẻ huy hoàn  thần l nh  ủa N ƣờ . Và nhờ  ó,  hún  

ta  ƣợ   ủn   ố tron   ứ  t n,  ƣợ  t ếp tụ  k ên tr  tron   uộ  lữ hành 

cùng vớ  Chúa G êsu, Đấn  là v nh quan   ủa dân N ƣờ  và ánh sán  

 ủa muôn dân. 
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Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô, ngày 25/01/2023, Lễ Thánh 

Phaolô Tr  lại. 

(Chuyển n ữ: Nt. Anna N ọ  D ệp, Dòn  Đa M nh Thánh Tâm; Vatican News) 

 

 

BA C ÌA   ÓA ĐỂ CÓ MỘT MÙA CHAY TỐT LÀNH: 

Đ  LÊ , Đ  VÀO VÀ Đ  RA 

LM Ed Broom, OMV 

W Đ (27 02 2023) - Tron  Bà  Đọc Tin Mừng Thứ Tƣ Lễ Tro,  ƣợc 

trích từ  hính tâm   ểm của Bài Giản  Trên Nú , Chúa G êsu  ặt ra nền 

tảng cho ba thự  hành  ăn  ản mà chúng ta phải thực hiện  ể Mùa 

Chay này thực sự s nh hoa trá  và  ạt tới tột  ỉnh trong niềm vui và 

  nh an tràn  ầy. Mầu Nhiệm Vƣợt Qua - Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và 

Sự Phục Sinh của Chúa G êsu K tô, Đấng Cứu Độ  hún  ta. (Đọc và 

suy niệm Mt 6:1-18) 

Giải thích ba chiều 

Nếu bạn thí h, nhƣ một công cụ tinh thần  ặc biệt và hữu í h  ể ghi 

nhớ Lờ  Chúa G êsu,  hún  tô   ƣa ra cách giải thích ba chiều về ba 

thự  hành  ơ  ản cụ thể của Mùa Chay này là cầu nguyện, sám hối (ăn 

chay) và làm việc bác ái. Vì vậy, trong lời cầu nguyện,  hún  ta    lên 

cùng Thiên Chúa; trong việc thực hành sám hố  (ăn  hay),  hún  ta    

vào bên trong chính mình; và cuố   ùn ,  ối với việc bố thí,  hún  ta    

ra  ể làm việ   á  á   ho n ƣời khác. Tóm lại, nếu chúng ta thực sự 

muốn sống một Mùa Chay phong phú và hiệu quả, thì chúng ta hãy làm 

  ều  ó:  Đi lên! Đi vào! Đi ra! 

Ba thực hành: Đi lên, Đi vào, Đi ra! 

Các khả năn  tron   a lĩnh vực này là vô số. Chúa Thánh Thần thổ   âu 

tùy ý Ngài; cảm hứng từ Chúa Thánh Thần không thể bị phong tỏa 

hoặc giới hạn trong một ý tƣởng hoặc thực hành cụ thể. Để cho ngắn 

gọn, chúng tôi muốn  ƣa ra một cách thự  hành tron  lƣợ   ồ ba chiều 

này: Đi lên! Đi vào! Đi ra! 

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ba-chia-khoa-de-co-mot-mua-chay-tot-lanh-di-len-di-vao-va-di-ra-50348
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   Đ  LÊ ! 

Tron  Mùa Chay Thánh này,  hún  ta hãy    lên  ầu nguyện với Thiên 

Chúa là Cha nhân từ của chúng ta, Chúa Giêsu là Anh Cả của chúng ta, 

và Chúa Thánh Thần là N ƣời Bạn Thân Nhất của chúng ta. Rất có thể 

bạn  an  vò  ầu bứt tai và tự hỏi: Chà, tôi nên thực hiện lời cầu nguyện 

hoặc nh ng lời cầu nguyện nào để sống Mùa Chay Thánh này một 

cách trọn vẹn nhất? Câu trả lờ  nhƣ sau:  Hãy đi l n bằng cách quyết 

 ịnh nắm lấy và sống hết mức có thể lời cầu nguyện vĩ  ại nhất,  ó là 

Hy Tế Thánh của Thánh Lễ. 

Bốn Mươi Ngày Với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Yêu 

Thương 

Bằng cách quyết  ịnh tham dự Thánh Lễ hằng ngày và tham dự  ầy  ủ, 

tích cực và có ý thức (Vatican II, Sacrosanctum Concilium), bạn sẽ ở 

với Chúa Giêsu, lắn  n he Chúa G êsu,  ón nhận Chúa G êsu,  ể Chúa 

Giêsu yêu bạn và về phần bạn hãy  áp lại bằng cách yêu mến Chúa 

Giêsu. 

Lời cầu nguyện lớn lao nhất trong tất cả các lời cầu nguyện 

Cho  ến nay,   ều cao cả nhất, lớn lao nhất, cao quý nhất trong tất cả 

những lời cầu nguyện khi chúng ta còn sốn  trên hành t nh trá   ất này 

là tham dự Thánh Lễ và sống Thánh Lễ với mọi thớ thịt của  on n ƣời 

chúng ta, với tất cả những gì chúng ta là và với tất cả những gì chúng ta 

có thể dâng cho Thiên Chúa. Tại sao? Vì một lý do  ơn   ản rằng Hy 

Tế Thánh của Thánh Lễ thực sự là Opus Dei - n hĩa là Côn  V ệc của 

Thiên Chúa. 

Trung Tâm và Bản Chất của Thánh Lễ? 

Trun  tâm  í h thực và bản chất của Thánh Lễ là Chúa Giêsu, Lễ Vật 

tinh tuyền, Đấng hiến mình cho Thiên Chúa Cha trong quyền năn   ủa 

Chúa Thánh Thần  ể cứu rỗi toàn thể nhân loạ , tron   ó  ó  ạn và tôi. 

Thánh Lễ là sự sống lại Hy Tế của Chúa Giêsu trên thập giá vào Thứ 

Sáu Tuần Thánh  ầu tiên. Trong mọi cử hành Hy Tế Thánh Lễ, hoa trái 

của Núi Sọ  ƣợc áp dụng vô cùng dồi dào cho toàn thế giới và cho mỗi 

cá nhân chúng ta. 
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Đi Lễ và Rước Mình Thánh Chúa 

Vì thế, nếu bạn muốn sống Mùa Chay cách trọn vẹn th  hãy    dự 

Thánh lễ và rƣớc Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể với một  ức tin 

sốn   ộng, một niềm hy vọng nồng cháy và một tình yêu cháy bỏng. 

Bạn sẽ  ƣợc biến  ổi thành những gì bạn rƣớc lấy; theo lời của Thánh 

Tôn  Đồ vĩ  ại Phaolô:  “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là 

Chúa Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20) 

2  Đ  VÀO! 

Bây giờ hãy    vào nhữn  nơ  sâu kín nhất trong trái tim bạn: tâm hồn, 

 on n ƣời bên trong của bạn và  ào thật sâu! Bạn nên  ào  á    ? Tội 

lỗi của bạn! 

Tiên tri Isaia khuyến khích chúng ta bằng những lờ  này: “Dẫu tội lỗi 

các ngươi đỏ như son điều, ta sẽ khi n chúng tr  nên trắng như tuy t” 

(Is 1:18) Tạ  sao khôn   ào thật sâu, thật sâu vào nhữn  nơ  sâu kín 

nhất của  on n ƣời nội tâm bạn - trái tim, tâm hồn, lƣơn  tâm  ủa bạn 

và rút ra tất cả nhữn   au khổ về mặt  ạo  ức của bạn và trao chúng 

cho Chúa Giêsu. 

Thật vậy, Chúa Giêsu là Vị Lƣơn  Y Thần Linh có thể chữa lành mọi 

ốm  au, mọ   au yếu, mọi bệnh tật. Ngài chữa lành n ƣờ  mù, n ƣời 

què, n ƣờ   âm, n ƣời bại liệt, n ƣời phong cùi và thậm chí còn khiến 

n ƣời chết sống lại và ban cho họ sự sống mớ . Cũn   hính Chúa G êsu 

này có thể chữa lành cho tôi khỏi bệnh tật trong cách sốn   ạo của tôi 

và phục hồi cho tôi sức khỏe tâm linh nếu tô  t n tƣởng và tín thác vào 

Ngài với niềm t n tƣởn  hoàn toàn vào Lòn  Thƣơn  Xót  ủa Ngài, 

phẩm tính cao cả nhất nơ  Thánh Tâm N à ! 

Làm thế nào? Chúng ta đi theo con đường nào? 

Là n ƣời Công giáo, cách hiệu quả nhất  ể Đi vào là lãnh nhận Bí tích 

Giải tội, Sám hối, Hòa giải! Bằng cách thú nhận tội lỗi của mình với 

linh mục, chúng ta thực sự  an  thú nhận chúng với Chúa Giêsu Kitô là 

Vị Lƣơn  Y Thần Linh của  hún  ta, Đấng Chữa Lành của chúng ta, 

Bạn Hữu của  hún  ta, N ƣờ  Yêu vĩ  ại nhất của  hún  ta và Đấng 

Cứu Độ của chúng ta! Hãy cố gắn  xƣn  tội cách tốt lành nhất trong 

 ời bạn - nhƣ thể  ó là lần xƣn  tộ   ầu tiên, cuối cùng và duy nhất của 

bạn. Ai biết  ƣợc, có thể là nhƣ thế. 
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Cái chết của chúng ta có thể  ến nhƣ một tên trộm tron   êm, nhƣ 

Kobe Bryant[1]. Nói một cách dễ hiểu, hãy chuẩn bị cho mình theo 

cách tốt nhất có thể. Sau  ó xƣn  tội vớ  thá   ộ kh êm nhƣờng, trong 

sáng và vâng lời. Hãy thú nhận tất cả các tội trọng của bạn, theo loại tội 

và số lƣợng. 

Nếu làm tốt, bạn sẽ ra khỏi tòa giải tội vớ  lƣơn  tâm hoàn toàn   nh 

an, trái tim trong trắn  nhƣ tuyết, và cuộ   ời bạn  ƣợc biến  ổi nhờ 

Máu Ch ên Con, Đấng xóa tội trần gian! Những lời của vị linh mục sau 

khi xá tộ   ầy an ủi biết  ao: “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha; hãy 

đi b nh an!” 

3  Đ  RA! 

Mệnh lệnh gồm hai từ này nhƣ phủ một lớp kem lên chiếc bánh của ba 

thực hành Mùa Chay. Đi Ra  ó n hĩa là thực hành việ   ho   . Thực 

hành việc bác ái không chỉ là bố thí tiền của hay thứ  ăn  ho n ƣời 

nghèo sốn  dƣới gầm cầu trong một  êm  ôn  lạnh   á. Đây  hỉ là một 

cách giải thích về bố thí. Một cách giải thích rộn  rã  và  ao quát hơn 

về bố thí là thực hành lòng từ thiện, lòng trắc ẩn và sự phục vụ yêu 

thƣơn   ối với bất cứ ai. 

Việc bác ái bắt đầu tại nhà 

Tất cả chúng ta  ều  ã n he  âu nó : “Việc bác ái bắt đầu từ gia đ nh”. 

Mặc dù câu châm ngôn này nghe có vẻ ngọt ngào và dễ n he, nhƣn  nó 

rất  ò   uộc trong bối cảnh   a   nh. Tại sao? Trong bối cảnh   a   nh, 

chúng ta ý thức sâu sắc về những khiếm khuyết rõ ràng của tất cả các 

thành v ên tron    a   nh  hún  ta. (Nhân t ện,  ây là  on  ƣờng hai 

chiều; họ  ũn  nhận thức sâu sắc về những khuyết   ểm rõ ràng của 

 hún  ta!) Đ ều  ặc biệt khiến chúng ta khó chịu là thực hành lòng tốt, 

t nh yêu thƣơn , lòn  trắc ẩn, sự kiên nhẫn, chịu  ựng và kiên trì với 

nhữn  n ƣời mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống. 

Thật dễ dàn   ể tử tế, mỉm  ƣời, vui vẻ và lạc quan với nhữn  n ƣời 

chúng ta gặp ở nơ  làm v ệ , trƣờng học hoặc thậm chí ở cửa hàng. 

Nhƣn  một khi chúng ta về nhà, thiên thần trong chúng ta biến thành ác 

quỷ. Thánh Têrêsa Av la  ã từng nhận xét về  á h  ƣ xử của các nữ tu 

trong tu viện bằng những lời này hoặ  tƣơn  tự: “Các chị là nh ng 

thiên thần bên ngoài tu viện, nhưng là ác quỷ bên trong tu viện.” 
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Một thực hành cụ thể trong bối cảnh gia đình là đi ra 

Tại sao không biến  ề nghị cụ thể này thành một hành  ộng cụ thể 

trong bối cảnh   a   nh! Mỗi tố  trƣớ  kh     n ủ, khi bạn cầu nguyện 

cuố  n ày, hãy  ề xuất cho ngày hôm sau là thực hiện ít nhất một hành 

 ộn   ơn   ản  ể làm cho một n ƣờ  nào  ó tron    a   nh  ạn hạnh 

phúc, mang lại niềm vu   ho n ƣờ   ó. Chúa G êsu thực sự hiện diện 

bằng cách cả  tran  tron   on n ƣờ   ó! 

Những gợi ý? 

Có thể là một nụ  ƣời, một lời cầu nguyện ngắn dành cho họ, một lời tử 

tế, một lờ   ộng viên, một món quà nhỏ, một cái vỗ nhẹ vào lƣn , một 

sự phục vụ, một hy sinh nhỏ, một  àn tay  h a ra   úp  ỡ, một hành 

 ộng khiêm tốn, một  ô  ta  lắng nghe, một sự chịu  ựn  nhƣ một cống 

hiến thầm lặng. Những cử chỉ  á  á ,  ho     ơn   ản này và nhiều   ều 

khác là nhữn    ều kiện làm  ho  ời sống chung của   a   nh trở thành 

một nơ  tuyệt vờ   ể là chính mình, một nơ  tuyệt vờ   ể sống, một bầu 

khôn  khí vu  tƣơ  làm  ẹp lòng Thiên Chúa. 

Vì vậy, hỡi các bạn, ƣớ      ây là Mùa Chay tốt nhất trong tất cả các 

Mùa Chay! Hãy nhớ,  Đ  LÊ  trong cầu nguyện - Thánh Lễ và Rƣớc 

Lễ. Đ  VÀO bằn   á h  ào  ới và loại bỏ rá  rƣở  tron   ời sống giữ 

 ạo của bạn bằng cách thực hiện một lần Xƣn  tội tốt lành. Cuối 

cùng, Đ  RA  ến với nhữn  n ƣời khác - tìm hiểu ý n hĩa  ủa “v ệc 

bác ái bắt  ầu từ   a   nh.” Trƣớ  t ên hãy yêu thƣơn  nhữn  n ƣời 

thân tron    a   nh  ạn, sau  ó là  ả thế giới nói chung! 

Phêrô Phạm văn Trung 

(chuyển ng  từ: catholicexchange.com; nguồn: hdgmvietnam.com) 

 

[1] Chú thích của n ƣời dịch: Huyền thoại bóng rổ mớ  qua  ời ở tuổi 

41 trong một vụ tai nạn trự  thăn  ở Calabasas, California, ngày 

26/1/2020 vừa qua. Con gái Gianna 13 tuổi của anh  ũn  là một trong 

chín nạn nhân tử vong trong thảm kịch này. 
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GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG:  

 ÃY Đ  VÀ LÀ  P ÉP RỬA 

Hồng Thủy - Vatican News 

Vatican News (22.02.2023) – Trong buổi ti p ki n chung ngày 

22/02/2023, Đức Thánh Cha nói r ng "Phúc Âm không phải là ý tư ng, 

cũng không phải là một ý thức hệ: Phúc Âm là một lời loan báo đánh 

động trái tim và khi n bạn thay đổi tâm hồn. Nhưng n u bạn ẩn náu 

trong một ý tư ng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả hoặc cánh h u 

hoặc trung lập, bạn đang bi n Phúc Âm thành một đảng phái chính trị, 

một ý thức hệ, một câu lạc bộ." 

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tƣ n ày 

22/2/2023, Đứ  Thánh Cha  ã  h a sẻ với các tín hữu về vai trò của 

Chúa Thánh Thần trong việc loan báo Tin Mừn . Đây là  à    áo lý thứ 

5 trong loạt bài về lòng say mê loan báo Tin Mừng - lòng nhiệt thành 

tôn   ồ. 

Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của việc 

loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu Phụ  S nh sa   hún  ta    làm  ho 

muôn dân trở thành môn  ệ và làm phép rửa, và Chúa Thánh Thần là 

Đấng ban cho chúng ta sức mạnh  ể  ón nhận và thực hiện sứ mạng 

này. 

Mục tiêu chính của việc loan báo là giúp mọ  n ƣời dễ dàng gặp gỡ 

Chúa Kitô. Vì lý do này, Đức Thánh Cha nói rằn   ể hoạt  ộng rao 

giảng Tin Mừng của  hún  ta luôn thú   ẩy cuộc gặp gỡ này,   ều cần 

thiết là tất cả chúng ta - mỗ  n ƣời, vớ  tƣ  á h  á nhân và vớ  tƣ  á h 

là một cộn   oàn G áo hội - lắng nghe Chúa Thánh Thần. 

Trong mọi thờ   ại, Chúa Thánh Thần so  sán  và hƣớng dẫn việc loan 

báo Tin Mừng của Giáo hộ . Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu 

xin Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn, giúp Giáo hộ  phân  ịnh các dự án 

mục vụ và khuyến khích Giáo hộ     vào thế giới trong niềm hân hoan 

loan truyền  ức tin. Ngài cảnh giác rằng nếu Giáo hội không cầu xin 

Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ tự khép kín, tạo ra những chia rẽ, những 

cuộc tranh luận vô ích và kết quả là sứ vụ rao giảng Tin Mừng dần dần 

bị biến mất. 

 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-02/tiep-kien-chung-22-02-2023.html
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Loan báo Tin Mừng là tạo cho ngƣời khác cơ hội gặp gỡ, biết và 

yêu mến Chúa Giêsu 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

Tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo Tin Mừng, hôm nay 

chúng ta bắt  ầu từ những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe: 

“Anh em hãy    và làm  ho muôn dân trở thành môn  ệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 

28,19). Đấng Phục Sinh nói “hãy đi”, không phả   ể tuyên truyền các 

tín   ều hay chiêu dụ tín  ồ, nhƣn   ể làm cho muôn dân tr  thành môn 

đệ, n hĩa là  ho mọ  n ƣời cơ hội tiếp xúc với Chúa Giêsu, biết và yêu 

mến N ƣời. Hãy đi và làm phép rửa: rửa tộ   ó n hĩa là d m xuống và 

do  ó, trƣớc khi là một hành  ộng phụng vụ, nó diễn tả một hành  ộng 

quan trọng: dìm cuộ   ời mình trong Chúa Cha, trong Chúa Con, trong 

Chúa Thánh Thần; cảm nghiệm mỗi ngày niềm vui về sự hiện diện của 

Th ên Chúa, Đấng gần  ũ  vớ   hún  ta nhƣ một n ƣời Cha, một n ƣời 

Anh, một Thần Khí  an  hoạt  ộng trong chúng ta, trong chính tinh 

thần của chúng ta. 

Việc loan báo Tin Mừng chỉ đƣợc thực hiện nhờ sức mạnh của 

Chúa Thánh Thần 

Khi Chúa Giêsu nói vớ   á  môn  ệ - và cả với chúng ta – “Hãy   !”, 

N ƣời không chỉ truyền  ạt một lệnh truyền. Khôn . N ƣờ   ũn  thôn  

truyền Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ nhờ N ƣời, nhờ Thần Khí, chúng 

ta mới có thể  ón nhận và thi hành sứ vụ của Chúa Kitô (x. Ga 20,21-

22). Thực vậy,  á  Tôn  Đồ, vì sợ hãi, ở trong Phòng Tiệ  Ly  ón  kín 

 ho  ến khi Lễ N ũ Tuần  ến và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các 

ông (x. Cv 2,1-13). Vào   ây phút  ó, sự sợ hã   ã tan   ến. Nhờ sức 

mạnh của Chúa Thánh Thần, nhữn  n ƣ dân, hầu hết là mù chữ, sẽ thay 

 ổi thế giới. Lời của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của N ƣời sẽ  ƣa họ 

tiến  ƣớ   ể thay  ổi thế giớ . Do  ó, v ệc loan báo Tin Mừng chỉ  ƣợc 

thực hiện trong quyền năn   ủa Chúa Thánh Thần, Đấn     trƣớc các 

nhà truyền giáo và chuẩn bị tâm hồn họ: N ƣờ  là “ ộng lực loan báo 

Tin Mừn ”. 

Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng 

Chún  ta khám phá ra   ều này trong sách Công vụ Tôn   ồ, tron   ó, 

ở mỗi trang, chúng ta thấy nhân vật chính của việc loan báo Tin 
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Mừng không phải là Phêrô, Phaolô, Stêphanô hay Philipphê, mà 

là Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong sách Công vụ có thuật lại một 

thờ    ểm quan trọn  tron    a   oạn khở   ầu của Giáo hộ ;   ều này 

 ũn   ó thể cho chúng ta biết rất nhiều   ều. Để rồ ,  ũn  nhƣ hôm nay, 

bên cạnh những niềm an ủi không thiếu những hoạn nạn, niềm vu     

kèm với những lo lắng. Có một   ều lo lắn   ặc biệt là phả   ƣ xử thế 

nào với nhữn  n ƣời ngoạ    áo  ến vớ   ức tin, với nhữn  n ƣời 

không thuộc dân tộc Do Thái. Họ có buộc phải tuân giữ nhữn   ò  hỏi 

của Luật Môsê hay khôn ? Đó khôn  phải là vấn  ề  ơn   ản  ối với 

họ. Do  ó,   ữa nhữn  n ƣời tin rằng việc tuân giữ Lề Luật là không 

thể thiếu và nhữn  n ƣờ  khôn  t n   ều này, h nh thành ha  nhóm. Để 

phân  ịnh,  á  Tôn   ồ tập hợp tạ  nơ   ƣợc gọ  là “Côn   ồng 

G êrusalem”,  ôn   ồn   ầu tiên trong lịch sử. Làm thế nào  ể giải 

quyết vấn  ề nan giải? Họ có thể tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa truyền 

thống và sự  anh tân  ổi mới: tuân giữ một số giới luật và bỏ qua 

những luật lệ khá . Tuy nh ên,  á  Tôn   ồ khôn     theo sự khôn 

ngoan của  on n ƣờ   ể tìm kiếm một sự cân bằng ngoại giao giữa bên 

này và bên kia; họ khôn  theo  á h này nhƣn  theo hoạt  ộng của Chúa 

Thánh Thần, Đấn   ã    trƣớc họ, ngự xuống trên dân ngoạ   ũn  nhƣ 

trên họ. 

Nguyên tắc loan báo Tin Mừng 

Đức Thánh Cha nói tiếp: Và do  ó, loại bỏ hầu hết mọ  n hĩa vụ liên 

quan  ến Lề Luật, họ truyền  ạt các quyết  ịnh cuối cùng; họ viết thế 

này:  ƣợ   ƣa ra “ ởi Chúa Thánh Thần và bở   hún  tô ” (xem Cv 

15,28). Quyết  ịnh  ƣợ   ƣa ra  ởi Chúa Thánh Thần cùng với chúng 

tô . Cá  Tôn   ồ luôn hành  ộn  nhƣ thế. Cùng nhau, không chia rẽ, 

mặc dù có những nhạy cảm và quan   ểm khác nhau, họ lắng nghe 

Chúa Thánh Thần. Và N ƣời dạy một   ều mà ngày nay vẫn có giá trị: 

mọi truyền thốn  tôn   áo  ều hữu ích nếu nó tạo   ều kiện thuận lợi 

cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng quyết  ịnh 

lịch sử của Côn   ồn   ầu tiên, quyết  ịnh  ũn   ó lợi cho cả chúng ta, 

 ƣợ  thú   ẩy bởi một nguyên tắc, nguyên tắc loan báo Tin Mừng: mọi 

việc trong Giáo hội phải phù hợp với các yêu cầu của việc loan báo Tin 

Mừng; không phả  theo quan   ểm của nhữn  n ƣời bảo thủ hay cấp 

tiến, mà theo sự kiện là Chúa G êsu  ến với cuộc sống của mọ  n ƣời. 

Do  ó, mọi sự lựa chọn, sử dụng, cấu trúc và truyền thống phả   ƣợc 
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 ánh   á trên nền tảng rằng chúng có lợi cho việc rao giảng Chúa Kitô 

hay không. 

Phúc Âm không phải là một đảng phái chính trị 

Khi các quyết  ịnh  ƣợc tìm thấy trong Giáo hội, chẳng hạn nhƣ sự 

chia rẽ về ý thức hệ: “Tô   ảo thủ bở  v   tô   ấp tiến bở  v  ”. 

Nhƣn  Chúa Thánh Thần ở  âu? Hãy lƣu ý rằng Phúc Âm không phải 

là ý tƣởn ,  ũn  khôn  phải là một ý thức hệ: Phúc Âm là một lời loan 

 áo  ánh  ộng trái tim và khiến bạn thay  ổi tâm hồn. Nhƣn  nếu bạn 

ẩn náu trong một ý tƣởng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả hoặc cánh 

hữu hoặc trung lập, bạn  an    ến Phúc Âm thành một  ảng phái chính 

trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ của mọ  n ƣời. Phúc Âm luôn ban 

cho bạn sự tự do này của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt  ộng trong bạn 

và  ƣa  ạn tiến tới. Và ngày nay chúng ta cần nắm lấy sự tự do 

của Phú  Âm và  ể cho Thần Khí thú   ẩy chúng ta tiến  ƣớc. 

Chúa Thánh Thần giúp phân định 

Theo cách này, Chúa Thánh Thần so  sán   on  ƣờng của Giáo Hội. 

Thật vậy, N ƣời không chỉ là ánh sáng của các tâm hồn, N ƣời còn là 

ánh sán  hƣớng dẫn Giáo hộ : N ƣời làm sáng tỏ, N ƣời giúp phân 

biệt, phân  ịnh. Vì lý do này, cần phả  thƣờng xuyên cầu khẩn N ƣời; 

 hún  ta hãy làm   ều  ó n ay hôm nay, vào  ầu Mùa Chay. Bởi vì, là 

một Giáo hội, chúng ta có thể có thờ    an và khôn    an  ƣợ  xá   ịnh 

rõ ràng, các cộn   oàn, tổ chứ  và phon  trào  ƣợc tổ chức tốt, nhƣn  

nếu không có Chúa Thánh Thần, mọi thứ vẫn vô hồn. Nếu Giáo hội 

không cầu nguyện vớ  N ƣời và không khẩn cầu N ƣời, thì Giáo hội sẽ 

tự thu mình lại trong những cuộc tranh luận vô ích và mệt mỏi, mang 

lấy nhữn  thá   ộ phân cực, trong khi ngọn lửa truyền giáo bị tắt   . 

Thật  án   uồn khi thấy Giáo hội chỉ giốn  nhƣ một quốc hội. Không. 

Giáo hộ  là   ều     ó khá  hơn. G áo Hội là cộng  oàn nhữn  n ƣời 

nam nữ t n và loan  áo Chúa G êsu K tô, nhƣn  do Chúa Thánh Thần 

tá   ộng chứ không phải do lý trí riêng. Chúa Thánh Thần khiến chúng 

ta ra   , thú   ẩy  hún  ta loan  áo  ứ  t n  ể củng cố chúng ta trong 

 ứ  t n, thú   ẩy  hún  ta    truyền   áo  ể tái khám phá xem chúng ta 

là ai. Vì thế, Thánh Tôn   ồ Phaolô khuyến  áo: “Anh em  ừng dập tắt 

Thần Khí” (1 Tx 5,19). Chún  ta hãy thƣờng xuyên cầu nguyện với 

Chúa Thánh Thần, khẩn cầu N ƣờ , x n N ƣời, mỗ  n ày,  ốt lên ánh 

sáng của N ƣời tron   hún  ta. Chún  ta hãy làm   ều  ó trƣớc mỗi 

cuộc gặp gỡ,  ể chúng ta trở thành tôn   ồ của Chúa G êsu  ối với 
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nhữn  n ƣời chúng ta gặp gỡ. Đừng dập tắt Thần Khí trong cộn   oàn 

Kitô hữu,  ũn  nhƣ tron  mỗ  n ƣời chúng ta. 

Ánh sáng của Chúa Thánh Thần 

Anh chị em thân mến, nhƣ là một Giáo hội, chúng ta hãy khởi hành và 

tái khởi hành từ Chúa Thánh Thần. “Đ ều chắc chắn quan trọng là trong 

các kế hoạch mục vụ của mình, chúng ta bắt  ầu từ các cuộ    ều tra xã 

hội học, từ các phân tích, từ danh sách nhữn    ều khó khăn, từ danh 

sách các kỳ vọng và phàn nàn. Chúng ta cần làm   ều này  ể biết rõ 

thực tế. Tuy nh ên,   ều quan trọn  hơn nh ều là bắt  ầu từ nh ng kinh 

nghiệm của Chúa Thánh Thần:  ây là   ểm khởi hành thực sự. Và do 

 ó,  ần phải tìm kiếm những kinh nghiệm này, liệt kê chúng, nghiên 

cứu và giải thích chúng. Một nguyên tắ   ơ  ản, tron   ời sống thiêng 

l ên ,  ƣợc gọi là ưu ti n của an ủi so v i sự sầu khổ. Trƣớc tiên, có 

Chúa Thánh Thần an ủi, hồ  s nh, so  sán , lay  ộng; rồi sẽ có sự thất 

vọng,  au khổ, bóng tố , nhƣn  n uyên tắ   ể hành  ộng trong giờ phút 

tăm tối là ánh sáng của Chúa Thánh Thần" (C.M. 

MARTINI, Evangelizzare nella consolazione dello Spirito, 

25/09/1997). 

Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? 

Đây là n uyên tắ   ể hành  ộng khi gặp nhữn    ều  hƣa h ểu, khi có 

nhữn    ều bối rối, thậm chí trong nhiều tình huốn   en tố ;  ây là   ều 

quan trọng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có mở lòng với ánh sáng 

này không, chúng ta có dành chỗ cho nó không: tôi có cầu xin Chúa 

Thánh Thần khôn ? Có  ao nh êu n ƣời trong chúng ta cầu nguyện với 

Chúa Thánh Thần? Bạn cầu nguyện vớ  Đức Mẹ, với các thánh, với 

Chúa G êsu,  ô  kh , với Chúa Cha. Còn với Chúa Thánh Thần? Bạn 

không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho trái tim bạn 

run   ộn , Đấn   ƣa  ạn tiến tới, là niềm an ủ , nân   ỡ ƣớc muốn 

loan báo Tin Mừng, truyền giáo của bạn sao?”. Tô   ặt cho anh chị em 

câu hỏi này: Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần khôn ? Tô   ó  ể 

m nh  ƣợ  N ƣờ  hƣớng dẫn không, Đấng mời gọ  tô   ừng khép mình 

lạ  mà hãy man  Chúa G êsu  ến,  ể làm chứng cho sự trổ  vƣợt của 

niềm an ủi của Thiên Chúa trên sự hoang tàn của thế giớ ? X n Đức 

Mẹ, Đấn   ã h ểu rõ   ều này, giúp chúng ta hiểu   ều nó. Cảm ơn anh 

chị em. 

(Nguồn: vaticannews.va/vi)  

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-02/tiep-kien-chung-22-02-2023.html
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