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Đường sự Sống 
 

 

 

 

 

Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi 

bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời 

gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm 

đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính 

Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, 

chúng ta sống đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã 

được chữa lành.  

 

Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay 

về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em. 

(1 P 2, 21-25) 

 

 Trong truyền thống Giáo Hội, Đường Thánh Giá là nơi để chiêm niệm và để noi 

gương sống theo: Là con đường giới thiệu mầu nhiệm Tử Nạn của Ngôi Hai Thiên 

Chúa, góp phần thúc đẩy lòng hoán cải, gia tăng gắn kết với Đức Kitô, Đấng tự hạ mặc 

lấy thân nô lệ, tận hiến cho Thiên Chúa Cha và thành của lễ đền tạ cho nhân loại (Pl 2, 

5-11). Đường Thánh Giá thúc đẩy từng thành viên Dehonian/kitô hữu trong ước muốn 

hiệp nhất, sống đời thánh hiến đền tạ của Đức Kitô cho Thiên Chúa Cha vì nhân loại 

(Const. 6). 

 

 Trong các mầu nhiệm Vượt Qua của Người, Đức Giêsu Kitô là cuốn sách được viết 

từ bên ngoài và bên trong (x. Ap 5, 1). Chúng ta thấy được gì từng chữ, từng từ được 

ghi trong sách này? Chỉ có một: Tình Yêu. 

 

Cuốn sách sống động được viết bằng roi, vòng gai, đinh từ những ký tự thấm đượm 

máu trên thân thể thánh của Người. Chính vì vậy, đừng tự hài lòng việc đọc và chiêm 

ngắm văn tự thánh thiêng này ở bề ngoài, hãy thâm nhập sâu thẳm đến tận Trái Tim, 

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ đó, sẽ khám phá thấy điều kỳ diệu lớn hơn nhiều: đó là 

Tình yêu vô tận và bất tận cách nhưng không, hi sinh vô bờ bến với những đau đớn 

luôn phải gánh chịu mà không mệt mỏi. 

Cha Dehon, OSP 2, tr. 305 
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 Cha Dehon khẩn thiết thúc giục các môn sinh Dehonian/kitô hữu thẩm thấu vào Vết 

thương Cạnh Sườn đến tận Trái Tim thương tích với lời mời gọi của Thầy Chí Thánh 

Giêsu: “Thầy bày tỏ lòng nhân hậu và dịu dàng của Thánh Tâm khi mời gọi các môn 

đệ của mình: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em’ và 

thêm nữa ‘Thầy còn phép rửa nữa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến 

khi việc này hoàn tất” (Lc 22, 15; 12, 50).  
 

Hãy chiêm niệm Trái Tim của Ta… Đây là ơn gọi/lời mời gọi dành cho những linh 

hồn được hiến dâng cho tình yêu của Ta với mọi bí nhiệm, nhưng có thể khám phá ở 

đâu tuyệt vời hơn là trong cuộc Khổ Nạn của Ta? Nếu không nhìn thấy nó ở đó, hoặc 

nếu chỉ nhìn một cách hời hợt sẽ hiểu được rất ít những bí nhiệm lớn lao về những đau 

khổ của Ta và từ đó sẽ ít tụng ca Thiên Chúa. 

 

Sự Thương Khó của Ta bắt nguồn từ tất cả giá trị đó, không phải chỉ từ những đau đớn 

do vết thương bên ngoài của Ta mà từ Trái Tim Ta, từ tình yêu của Ta, nguồn cảm 

hứng hy sinh của Ta”. 

Cha Dehon, OSP 2, tr. 41. 
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Nhập nguyện 

 
 

 

Dẫn nguyện: Làm dấu Thánh Giá. 

 

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu, biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với 

Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu 

thương họ đến cùng. 

 

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa 

Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng 

Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn 

thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn 

thắt lưng mà lau… 

 

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho 

nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 

(Ga 13, 1-5.14-15) 

 

 Thinh lặng 

 

 Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con họp nhau nơi đây để chiêm ngắm kiệt tác của Trái Tim Chúa. 

 

Xin giúp chúng con hiểu được tình yêu mãnh liệt của Chúa, như Chúa đã khắc ghi trong mầu 

nhiệm tình yêu Thương Khó của Người.  

 

Xin giúp chúng con đi trọn theo Con Đường Thập Giá và sinh hoa kết quả dồi dào. 

 

Xin làm mới lại lời đáp trả ơn gọi của của chúng con, để chúng con trở thành những môn đệ 

trung thành trên Đường sự Sống. 

 

Xin cho chúng con tham dự cách hiệu quả vào chương trình yêu thương Cứu Độ của Chúa, 

bằng cách tận hiến với Chúa, và trở nên của lễ hi sinh giống Chúa dâng lên Cha vì tất cả nhân 

loại. Chúng con cầu xin… 

 

Cộng đoàn: Amen 

 

 Hát: (chọn bài liên quan đến Thập Giá, Thương Khó…) 
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Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu tại vườn Gethsémani 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các ông: “Anh 

em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện”.  

 

Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng 

xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà 

canh thức”. 

 

Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu 

có thể được. Người nói: “Ábba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng 

xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. 

(Mc 14, 32-36) 

 

Chiêm niệm: 

Sự thống khổ cao nhất là cuộc Khổ Nạn của Trái Tim Chúa Giêsu. Thống khổ ấy khơi nguồn 

cho tất cả những mầu nhiệm /bí nhiệm khác về đau khổ. Người đã chuẩn bị, chấp nhận và đón 

nhận tất cả trong Trái Tim của mình. Người đã suy niệm, lượng giá và quyết định đón nhận 

mầu nhiệm đau khổ này trong Tình Yêu của mình. 

 

Trên Thiên Quốc, chính trong tinh thần yêu thương mà Người đã dâng mình cho Chúa Cha. 

Tại Angony, chính trong Trái Tim của Người, đã đón nhận Thương Khó vì tình yêu dành cho 

nhân loại. 

 

Lòng nhân hậu tuyệt đỉnh và một tình yêu tột độ của Thánh Tâm được thánh Phaolô ca vang 

Niềm vui Thập Giá của Người: “Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam 

chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục” (Dt 12, 2). 

Cha Dehon, OSP 2, tr.41-42; OSP 3, tr.274 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trong cuộc chiến đấu thiêng liêng tại Vườn 

Ô liu, Chúa là niềm hi vọng vượt trên mọi niềm hi vọng. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa 

Cha. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hiểu được tình yêu mãnh liệt của Chúa, 

được bày tỏ trong mầu nhiệm Thương Khó của Người. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ hai: Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội và bị bắt 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, 

có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục 

trong dân sai đến. 

 

Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dạy rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các 

anh bắt lấy!”. Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: “Rabbi, xin chào Thầy!”, 

rồi hôn Người. 

 

Đức Giêsu bảo hắn: “Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi!”. Bấy giờ họ tiến đến, tra 

tay bắt Đức Giêsu. 

(Mt 26, 47-50) 

 

 

 

Chiêm niệm: 

Giuđa đã đi bước trước, tiến nhanh đến Chúa Giêsu và nói với Người một cách đầy ẩn ý: 

‘Thưa Thầy, con chào Thầy’, rồi hôn Người. 

 

Không còn bất kỳ sự xấu hổ hay hối hận nào trong lòng và Satan hoàn toàn làm chủ trái tim 

Giuđa. 

 

Chúa Giêsu không từ chối nụ hôn tội phạm, làm nhơ nhớp khuôn mặt thánh thiêng của Người. 

Thầy nói với Giuđa với niềm xúc động sâu sắc và sự ngọt ngào của thiên đường: ‘Con ơi, sao 

con lại đến?', Người luôn bày tỏ lòng yêu thương của mình. 

 

Thật là một sự tương phản! một mặt, tất cả sự kiên nhẫn và tốt lành của Thiên Chúa; mặt 

khác, tất cả sự cứng lòng kẻ phản bội và nhẫn tâm. 

 

Chúa Giêsu muốn hoàn thành mọi việc, mọi điều quan trọng đối với Ơn Cứu Độ dành cho 

chúng ta. Chúa Giêsu mong muốn, khao khát và không thể chờ đợi để thực hiện. Vì vậy, 

Người sẵn sàng xả thân cho bóng đêm đến để bắt bớ. 

 

Thật kỳ diệu không thể hiểu nổi về lòng nhân từ của Thiên Chúa! Thánh Tâm Chúa Giêsu là 

tất cả Tình Yêu. 

Cha Dehon, OSP 3, tr. 280-281 
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Thinh lặng 

 

Dẫn nguyện: Bạn Hữu của nhân loại, Chúa Giêsu luôn chung thủy dù đối diện sự phản bội 

và khinh chê. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Bạn Hữu của nhân loại, ngay cả hôm nay Người vẫn luôn tha thứ sự phản bội 

của chúng con. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Bạn Hữu của nhân loại, xin cho chúng con hiểu được rằng chỉ tình yêu và cho 

đi mới giải thoát và cứu độ chúng con. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

  

 

 
 

 

 

 

Chặng thứ ba: Thượng hội đồng kết án Chúa Giêsu  
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên 

án tử hình, nhưng họ không tìm ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng 

các chứng ấy lại không khớp với nhau. Bấy giờ một vi thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi 

Đức Giêsu: ‘Ông không nói lại được một lời sao?’. Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. 

 

Vị thượng tế lại hỏi Người: ‘Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng 

không?’. Đức Giêsu trả lời: ‘Phải, chính thế’. Tất cả đều kết án Người. 

(Mc 14, 55-56.60-61.64) 
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Chiêm niệm 

Toàn bộ Thượng Hội Đồng ở đó, tràn ngập thù hận. Họ quyết tâm tuyên án tử hình nên đã 

chuẩn bị những nhân chứng giả. 

 

Và, Chúa Giêsu đã im lặng. Sự im lặng đáng ngưỡng mộ, là bằng chứng tuyệt vời về sự kiên 

nhẫn, dịu dàng, tự hạ để thực hiện thánh ý Cha. 

 

Sự im lặng trước những người buộc tội này của Chúa Giêsu hùng hồn hơn bất cứ điều gì 

Người có thể nói, làm gián đoạn và đánh động-xáo trộn lương tâm của các thẩm phán. 

 

Vị Thượng tế (Caiaphas) muốn phá bỏ sự thinh lặng này bằng mọi giá. Những lời buộc tội 

của các nhân chứng đã xác nhận suy nghĩ của ông rằng Đức Giêsu tự nhận là Đấng Messia – 

Đấng được xức dầu. Ông muốn ép Đức Giêsu phải thú nhận. Chúa Giêsu biết rằng câu trả lời 

khẳng định của mình sẽ dẫn đến bản án tử hình, nhưng Người không trốn tránh. Người trả lời 

một cách nghiêm túc: “Như ông đã nói, Tôi là”. 

 

Lạy Thầy nhân lành của con, vâng, con tin điều đó: Thầy chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa 

(x. Mt 16,16). Con tin nhận điều đó, con yêu mến Người. Con mong muốn đáp đền với tất cả 

tâm tư tình cảm và lòng trung thành của con. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.292-293 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, vì bản án bất công kết án tử 

hình. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, sự im lặng của Chúa cho chúng 

con thấy con đường của sự kiên nhẫn và bị bỏ rơi, của sức mạnh và sự kiên định. 

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, lời khẳng định của Người làm 

sống lại đức tin của chúng con và làm sống lại lòng tận hiến của chúng con cho Chúa để phục 

vụ Vương quốc của Người. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ tư: Phêrô chối Chúa 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Một người đầy tớ gái nhìn ông Phêrô chòng chọc và nói: ‘Cả bác này cũng đã ở với ông ấy 

đấy!’. Ông liền chối: ‘Tôi có biết ông ây đâu chị!’. 

 

Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: ‘Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!’. 

Nhưng ông Phêrô đáp lại: ‘Này anh, không phải đâu!’. 

 

Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: ‘Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì 

bác ta cũng là người Galilê’. Nhưng ông Phêrô trả lời: ‘Này anh, tôi không biết anh nói gì!’. 

 

Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo 

ông: ‘Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần’. 

 

Và ông chạy ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 

(Lc 22, 56-62) 

 

Chiêm niệm: 

Chúa Giêsu đi ngang qua, bị lính canh kéo đi. Phêrô ở đó, cúi đầu gục xuống, gục ngã trước 

cảm xúc của mình, run bật vì sợ hãi, và nhìn một cách máy móc những gì đang diễn ra. Ánh 

mắt Phêrô gặp ánh mắt của Chúa Giêsu, và tình yêu bùng cháy, tình yêu nhân từ. 

 

Bao la làm sao ánh mắt này! 

 

Đó là cái nhìn của Chúa, của một người cha, của một người bạn hữu, của một nạn nhân. Cái 

nhìn đó như muốn nói: “Phêrô, con đã làm gì vậy? Con đã chối bỏ Ta, là Chúa của con, là 

Thầy của con!... Nhưng, ta vẫn yêu con...”. 

 

Và Phêrô đã bị tan chảy, nghiền nát, đã khóc. Ông bắt đầu khóc và khóc rất lâu. 

 

Đây không phải là sự ăn năn hối cải bình thường. Đây là món quà của những giọt nước mắt, 

như Madalena đã nhận được. Phêrô đã trở thành một hối nhân trong suốt cuộc đời mình, trung 

thành với ân sủng hòa giải. Và khi, mỗi ngày, Phêrô nhớ đến cái nhìn của Chúa Giêsu khi cầu 

nguyện, ông lại bật khóc. Ánh mắt đó đã chinh phục trái tim Phêrô mãi mãi. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.299 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Thầy của lòng trắc ẩn, Chúa liên tục nhìn vào những đau khổ 

của nhân loại, vào khuôn mặt của mỗi người, cũng như những kẻ đã phản bội và sống trong 

sự dày vò không chung thủy. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Thầy của lòng trắc ẩn, xin cho lời cầu nguyện của Chúa duy 

trì đức tin của chúng con như đã nâng đỡ đức tin của Phêrô. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Thầy của lòng trắc ẩn, hãy nhìn chúng con như Người nhìn 

Phêrô. Hãy đánh thức trong chúng con sự hoán cải tâm hồn, để chúng con khiêm tốn và với 

lòng can đảm, chúng con có thể trung thành theo bước chân Người, làm nhân chứng tình yêu 

của Chúa cho tất cả mọi người. 

Công đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chặng thứ năm: Philatô luận giết Chúa Giêsu 
 

 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Ông Philatô ra ngoài và nói với người Do Thái: ‘Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, 

để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy’.  

 

Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông 

Philatô nói với họ: ‘ Đây là người!’. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc 

hạ liền kêu lên rằng: ‘Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!’. 

 

Ông Philatô bảo họ: ‘Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?’. Các thượng tế đáp: 

‘Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài César!’. Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ 

đóng đinh vào thập giá. 

(Ga 19, 4-6.15-16) 
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Chiêm niệm 

Này là Người! Người được Thiên Chúa thay thế cho vị trí của chúng ta. 

 

Này là Người, vì mang trên mình gánh nặng tội lỗi của chúng ta mà Người đã tự biến mình 

thành nạn nhân đến cuối đời, đại diện cho toàn nhân loại vào lúc này với tất cả sự khốn cùng 

của nó. 

 

Đây là nạn nhân mà ngôn sứ Isaia đã mô tả. Người không còn vẻ đẹp nào nữa, toàn thân đều 

là vết thương. 

 

Không phải Mầu nhiệm Ecce Homo/Này là Người là điều thích hợp nhất để thúc đẩy chúng 

ta ăn năn, hối cải, căm ghét tội lỗi sao? 

 

Này là Con Người- Thiên Chúa đã yêu thương ta rất nhiều! Này là Con Người-Thiên Chúa, 

Đấng tuyệt đỉnh thánh khiết, đã chấp nhận những đau khổ và mọi vết nhơ ô nhục để đền tạ 

Vinh quang của Cha và để cứu độ linh hồn chúng ta. Thật cảm mến vô cùng dưới lăng kính 

đau khổ và nhục nhã! 

 

Này là Người! Vâng, con chiêm ngưỡng Người, Con Người-Thiên Chúa, con ngưỡng mộ 

Người, con tạ ơn Người, con yêu mến Người bằng tất cả sự dịu dàng của trái tim con. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.343-344 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người của tột cùng đau khổ, Chúa đến không phải để phán 

xét mà để cứu thế giới. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người của tột cùng đau khổ, vì chúng con và để trả lại cho 

chúng con phẩm giá vương giả, Chúa đã hạ mình cho đến chết trên thập giá. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người của tột cùng đau khổ, xin cho chúng con nhận ra Chúa 

nơi những người anh chị em bị sỉ nhục và phẩm giá bị tổn thương 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ Sáu: Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mạo gai 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

 

Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh 

Người. Chúng lột áo người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai 

làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay Người một cây sậy. 

 

Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: ‘Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!. Rồi chúng 

khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. 

 

Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người 

đi đóng đinh vào thập giá. 

(Mt 27, 27-31) 

 

Chiêm niệm 

Lạy Chúa, trái tim chúng con phản đối, chống lại sự xúc phạm đến vương quyền của Người 

bởi một đám đông tàn bạo. 

 

Chúa thật sự là Vua đất trời, không chỉ là Vua dân Do Thái, dòng dõi vua Đavít; nhưng Chúa 

là Vua của các vua và Chúa của các chúa! 

 

Bởi vì Chúa đã thay toàn thể nhân loại mà đền tạ vinh quang của Cha, nên Cha đã đặt mọi sự 

trong tay Người (Ga 13, 3). 

 

Chúa là Vua của thiên đàng, nơi mọi thứ đều vâng theo Chúa. Chúa là Vua những người công 

chính, những người tự đặt mình sống theo luật của Chúa. Chúa cũng là Vua của tội nhân bởi 

vì sự công chính của Chúa thúc đẩy họ quay trở về với Người khi vẫn còn thời gian. 

 

Các thiên thần, các vị tử đạo, các trinh nữ và tất cả các vị thánh ca ngợi vương quyền Chúa. 

 

Con xin trao vào tay Chúa trái tim nghèo nàn tội lỗi của con. Xin Chúa trở thành vị vua nhân 

từ của trái tim con, nhờ ân sủng của Chúa, nhờ sự linh hứng của Chúa, nhờ sự hoàn tất thánh 

ý Người. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.340-341 

 

 Thinh lặng 

 

Dẫn nguyện: Lạy Đức Kitô Cứu Thế, Đấng Đền Tạ, đội triều thiên của nỗi đau nhân loại và 

bị hành hạ đánh đòn vì tội lỗi của thế gian. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Dẫn nguyện: Lạy Đức Kitô Cứu Thế, Đấng Đền Tạ, Chúa mang đến cho nỗi thống khổ của 

con người niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Đức Kitô Cứu Thế, Đấng Đền Tạ, xin ban cho chúng con hiểu rằng những 

gì trong mắt người đời là điên rồ, yếu đuối và xấu hổ, trên thực tế là sự khôn ngoan và quyền 

năng của Chúa. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 

 

 
 

 

 

Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu vác thập giá 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn 

Người đi để đóng đinh vào thập giá. 

(Mc 15, 20) 

 

Chiêm niệm 

Thập giá này nặng hơn sức người có thể chịu đựng, Chúa Giêsu đã kiệt sức vì những đau đớn 

thống khổ trong Vườn Ô-liu, bởi tất cả những gánh nặng nề của đêm đó, khi Người bị phản 

bội, bị phán xét, bị bỏ rơi, bị đói khát, đòn roi, mão gai và ngược đãi đủ kiểu. 

 

Thập giá nằm trên những vết thương gây ra trên vai Chúa bởi roi đòn. 

 

Và tất cả những điều này vẫn sẽ chẳng là gì, nếu thập giá không phải là sức nặng của tất cả 

tội lỗi của chúng ta mà Chúa gánh vác. 

 

Sự tra tấn nhục nhã, Chúa Giêsu bị đối xử như những phạm nhân xấu xa nhất, những nô lệ 

giết người. Chúa bị đóng khung giữa kẻ trộm và kẻ giết người. Chúa đã rảo qua cả thị trấn để 
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chịu sự chế nhạo và khinh khi. Nhục nhã hơn nữa khi có người rao mõ công khai đi trước 

Chúa để lên án, theo phong tục bấy giờ. Những người Pharisêu và các thượng tế đi theo Chúa 

với vẻ đắc thắng. Đám đông, rất đông đang tham dự lễ Vượt Qua. Bao nhiêu người dâng lời 

tạ ơn trong quá khứ, bao người ngày này chế giễu. 

 

Những lời ngôn sứ Giêrêmia ứng nghiệm nơi Chúa: “Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ 

mà xem: Có nỗi thống khổ nào so sánh được với nỗi khổ mà tôi đang gánh chịu” (Ac 1, 12). 

Cha Dehon, OSP 3, tr.358 

 

 Thinh lặng 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là Thầy chúng con, Chúa đi trước các môn 

đệ trên Con đường Thập giá. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và Thầy chúng con, Chiên Thiên Chúa vô tội, 

Chúa mang trên mình tội lỗi của thế gian. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là Thầy chúng con, sự vâng phục của Chúa 

hiệp nhất chúng con trong sự đau khổ của mọi dân nước. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ tám: Ông Simon vác Thánh giá đỡ Chúa Giêsu 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê, đặt thập 

giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. 

(Lc 23, 26) 

 

 

Chiêm niệm 

Simon ở vùng Cyrênê cảm thấy khó khăn khi giúp Chúa Giêsu. 

 

Ông đại diện và là hình ảnh của tất cả chúng ta. Khi nhìn thấy ông, Chúa Giêsu nghĩ về chúng 

ta, về sự ăn năn của chúng ta khi đón nhận vác đỡ cây thập giá, về những từ bỏ thói quen để 

cảm thông với thập giá của Người và giúp đỡ Người. 

 

Nếu Đức Giêsu chọn thập giá, đó là bởi vì sự thiện hảo và cần thiết. 

 

Thập giá sửa chữa tội lỗi nên đáng được đón nhận ân sủng; và với chúng ta, thập giá chế ngự 

và làm tàn phai những đam mê. 

 

Thập giá là một bí nhiệm vượt lên trên những lẽ tự nhiên, nhưng chứa đựng bí nhiệm của ân 

sủng và sức mạnh. 

 

Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì 

không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). 

 

Và như thế, chúng ta nên vác thập giá như thế nào? Trước tiên là đón nhận như Chúa Giêsu: 

“Lạy Cha, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22, 42). Thứ đến là với lòng tin cậy 

nơi hồng ân của Đức Giêsu Kitô sẽ giúp mỗi người chúng ta vác thập giá. Đón nhận vác thập 

giá mình với niềm vui, vì thập giá là đường lên Trời. và, tiên quyết đón nhận vác thập giá 

mình chính là tình yêu, bởi vì thập giá làm cho chúng ta trở nên như Thầy chí thánh Giêsu... 

Cha Dehon, OSP 3, tr.358-360 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng của thập giá: trong thập giá Người hiện diện của tất cả 

mọi người, người nam và người nữ của ngày hôm qua, hôm nay, mãi mãi. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng của thập giá: từ con đường đau đớn, Người trở thành 

con đường của hy vọng, cảm thông và hòa bình. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng của thập giá: Chúa mời gọi chúng con theo Chúa bằng 

cách quảng đại vác thập giá mình mỗi ngày. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 

 

 
 

 

 

Chặng thứ Chín: Chúa Giêsu an ủi những phụ nữ thành Giêrusalem 

 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc 

người.  

 

Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương 

tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho số phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày 

người ta phải nói: ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú 

mớm! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? 

(Lc 23, 27-29.31) 

 

Chiêm niệm 

Trên con đường ngập tràn đau thương của khổ hình thập giá, những cuộc gặp gỡ cảm động 

nối tiếp nhau... 

 

Chúa Giêsu dừng bước gặp những phụ nữ ở thành Giêrusalem. Họ khóc với một lòng trắc ẩn 

tự nhiên. 

 

Người cảnh báo rằng điều này là không đủ, chúng ta phải khóc về lỗi lầm của mình và phải 

từ bỏ phạm tội, đó mới là nguyên nhân thật sự của những đau khổ của Người và của tất cả 

Cuộc Khổ nạn mà Người mang vác. 
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Thật là một bài học cho chúng ta! Lòng trắc ẩn tốt nhất đối với Chúa Giêsu là không phạm 

tội nữa và sống nên thánh. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.358-359 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái: Chúa là cây xanh cháy bỏng tình yêu để 

chúng con được tái sinh vào sự sống của Chúa. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, xin hiệp thông với những người đang than 

khóc cho tội lỗi và sự bất công mà nhân loại chúng con phải gánh chịu. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, xin cho lời cảnh báo mà Người gửi đến 

những người phụ nữ ở Giêrusalem tiếp tục vang lên trong trái tim chúng con, để cùng với 

Người, chúng con có thể xây dựng một thế giới hòa bình cho tất cả mọi người. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 
 

Chặng thứ mười: Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, 

một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha 

cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. 

 

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, 

thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn”. 

Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống, và nói: “Nếu ông 

là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi”. 

 

Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do Thái”. 

(Lc 23, 33-38) 
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Chiêm niệm 

Tiếng kêu vang của Chúa Giêsu, “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ”, diễn tả rõ ràng lòng bác ái 

vô biên, lòng quảng đại vô biên của Trái Tim Người. 

 

Ngay cả trên thập giá, Chúa Giêsu đã quên mình và chỉ sống cho chúng ta, dù chúng ta bất 

xứng. 

 

Người cầu nguyện thay cho tội nhân, cho tôi, cho tất cả chúng ta, những người đã đóng đinh 

Người. Người bào chữa cho sự điên rồ, niềm kiêu hãnh của chúng ta, sự chế nhạo của chúng 

ta: “Vì họ không biết việc họ làm”. 

 

Vâng, lạy Cha, xin tha thứ cho những đứa con vô ơn của Cha, những người con Giáo Hội của 

Cha luôn tỏ ra thờ ơ hoặc bắt bớ. 

 

Xin tha thứ lỗi lầm của con, xin Chúa ban cho con hồng ân ăn năn và lòng thương xót như lời 

cầu nguyện của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha đã dạy con. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.361 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng chịu đóng đinh, Giờ của Chúa thể hiện đầy đủ kế 

hoạch của Chúa Cha. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại trên đồi Canvê, dấu chỉ 

của sự cứu rỗi và hy vọng. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin ban cho chúng con được hiện diện nơi 

Thánh giá của Chúa đang mời gọi chúng con. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ mười một:  

Chúa Giêsu treo trên thập giá, có Mẹ và môn đệ Người 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông 

Clêophát, cùng với bà Maria Mácđala. 

 

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu 

rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”.  

 

Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. 

 

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 

(Lc 23, 25-27) 

 

Chiêm niệm 

“Thưa Bà, đây là con của Bà” 

 

Chúa Giêsu di nguyện các điều khoản cuối cùng của di chúc. Người không muốn chết mà 

không để lại ấn chứng cuối cùng về tình yêu và tình bạn với Đức Maria, Mẹ của Người, với 

thánh Gioan, môn đệ yêu dấu của Người, và cho tất cả chúng ta gắn kết trong con người của 

thánh Gioan. 

 

Đây là minh chứng, là di nguyện của Trái tim Người. Người trao ban cho Đức Maria một chỗ 

dựa, vị tông đồ tinh tuyền và yêu thương; và trao ban cho thánh Gioan và cho tất cả chúng ta 

một người Mẹ. 

 

Những lời này là một hành vi từ bỏ và cũng là một hành động yêu thương. Quả là một sự hy 

sinh lớn lao cho Chúa Giêsu và cho Mẹ Maria. 

 

Vào thời điểm đó, chúng con được sinh ra là con của Mẹ Maria. Mẹ cất lên tiếng fiat, xin 

vâng, như Mẹ từng nói khi hoài thai Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Mẹ. Mẹ chấp nhận chúng con 

vì Con Mẹ. Chúng con đã có vị trí của mình trong trái tim Mẹ. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.361-362 

 

 Thinh lặng 

 

Dẫn nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh: như Gioan, chúng con chào đón Mẹ với tất cả 

lòng thành vì sự hiện diện của Mẹ trên hành trình đức tin của chúng con. Cùng với Mẹ, chúng 

con cầu xin: 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Dẫn nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh, trong Giờ của Con Mẹ, Mẹ sống Giờ của Mẹ: 

mở rộng tình mẫu tử thánh thiện của Mẹ trên tất cả chúng con, những con trai và con gái của 

Mẹ trên thế gian này. Cùng với Mẹ, chúng con cầu xin: 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh, tiền đề và biểu tượng của Giáo Hội, truyền 

cảm hứng cho các kitô hữu sống đón nhận nhau và hiệp nhất nỗi thống khổ. Cùng với Mẹ, 

chúng con cầu xin: 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 
 

 

 

Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên cây thập giá 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

 

Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lamaxabacthani!” Nghĩa là: “Lạy 

Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15, 34) 

 

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: 

“Tôi khát!” 

 

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một 

nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.  

 

Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần 

Khí. 

(Ga 19, 28-30) 
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Chiêm niệm 

“Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con”. 

 

Đó là nỗi thảm thiết của trái tim, là tiếng kêu của sự đau khổ tột cùng: Bị bỏ rơi! Điều này 

giống như địa ngục, sự trừng phạt của những hình phạt dành cho kẻ đáng bị nguyền rủa, ai 

mất Chúa là mất tất cả. 

 

Chúa Giêsu bày tỏ tâm tư này từ bản chất tự nhiên của Người, để bào chữa cho những tâm tư 

và sự nản lòng của chúng ta, và để củng cố chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy rằng: Người 

vô tội nhưng đã mang lấy những lỗi lầm của tất cả chúng ta và chịu nhiều đau khổ hơn chúng 

ta. Người muốn dạy chúng ta bài học chịu đựng sự khô khan cứng lòng, bị bỏ rơi, kiên nhẫn 

và khiêm nhường. 

 

Sau đó là tiếng kêu Khát ... Điều thúc đẩy Người nhiều nhất là sự khát của trái tim, khát khao 

hoàn thành hy sinh của mình để hoàn thành chương trình Cứu Độ, khát khao về linh hồn, khát 

khao được yêu thương. Ngày nay Người đang khao khát tôi ăn năn, hối cải, tội nhân được 

cứu. Tôi sẽ làm gì để làm dịu cơn khát này? 

 

Chúa Giêsu lại nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Điều đó có nghĩa là: tất cả những gì Ta có thể làm 

cho con, Ta đã làm. Ta đã cho tất cả, hy sinh tất cả, vì sự cứu rỗi của con, vì yêu con... Mọi 

thứ đều viên mãn, hãy vững tin. Ơn Cứu Độ là của con nếu con muốn tận hưởng. Suối nguồn 

ân sủng mở ra, Giáo Hội được thiết lập... Hãy lao mình vào vòng tay rộng mở này để sống 

trong ân sủng khi chờ đợi vinh quang viên mãn. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.362 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Hãy chúc tụng và ngợi ca Chúa Giêsu, trong Thân thể bị đóng đinh và vinh 

hiển của Chúa, Chúa đã giao hòa muôn loài dưới đất và trên trời. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Hãy chúc tụng và và ngợi ca Chúa Giêsu: Chúa đã phó mình trong tay của Chúa 

Cha như đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ nhân. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Hãy chúc tụng và ngợi ca Chúa Giêsu: Chúa đã mang mọi sự đạt đến viên mãn, 

và Chúa luôn rộng mở bàn tay để không ai bị lạc mất. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ mười ba: Quân lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabbat, 

mà ngày sabbat đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các 

người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 

 

Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với 

Đức Giêsu. 

 

Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng 

một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 

 

Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết 

mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: 

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. 

(Ga 19, 31-37) 

 

Chiêm niệm 

Hãy cùng đi đến đồi Canvê, sau cái chết của Chúa Giêsu. Đám đông di chuyển tránh xa; 

những người bạn hữu thì ở lại... 

 

Một trong những người lính tiến đến và dùng giáo đâm mở cạnh sưởn của Chúa Giêsu. Đây 

là một mầu nhiệm trải dài lịch sử thánh, nơi mọi thứ đều là mầu nhiệm và hành vi thánh. 

 

Vết thương bên ngoài là biểu tượng mạc khải của vết thương bên trong, đó chính là Tình Yêu: 

Cung lòng của Chúa Giêsu! Đức Kitô chết vì Người muốn, chính tình yêu đã giết chết Người! 

 

Người đã bị mũi giáo đâm thâu nhằm kêu gọi sự chú ý của chúng ta đến Trái Tim của Người, 

để chúng ta suy gẫm tình yêu của Người, là nguồn gốc của mọi bí nhiệm Cứu Độ... 

 

Vết thương này giải thoát chúng ta và mở cửa Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng ta. Về thiêng 

liêng, chúng ta đọc thấy ở đó tình yêu đã cho đi tất cả mọi thứ, thậm chí là sự sống. Trong 

chính tình yêu này, chúng ta nhận ra động cơ và sự kết thúc của mọi công việc thánh. Thiên 

Chúa đã tạo dựng chúng ta, cứu chuộc chúng ta, thánh hóa chúng ta bởi tình yêu... Trong Trái 

Tim Chúa Giêsu, chính nơi sâu thẳm của thiên tính mà chúng ta thấm nhập trong sự biểu lộ 

kỳ diệu nhất của nó. Thiên Chúa là Tình Yêu, thánh Gioan đã đọc được điều đó trong Trái 

Tim Chúa Giêsu. 
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Tôi cần phải chiêm nghiệm lại vết thương này để xem mình được yêu nhiều đến mức nào và 

từ đó phải yêu nhiều như thế nào. Tôi học ở đó một trái tim yêu thương phải hành động như 

thế nào, hi sinh, dâng hiến mọi thứ, cho đến khi chết, cho Chúa và cho các linh hồn. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.367-368 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Trái Tim Chúa Giêsu, nơi thánh địa này tình yêu được tỏ lộ, tuôn chảy nguồn 

sống dồi dào. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Trái Tim Chúa Giêsu, đền thờ của lòng thương xót vô hạn vượt qua mọi sự 

mong đợi của con người. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Trái Tim Chúa Giêsu, suối nguồn vô tận, Chúa làm phong phú thêm sứ mệnh 

của Giáo Hội bằng cách mang đến cho thế giới niềm hy vọng về Nước Trời. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

 
 

 

Chặng thứ mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Sau đó, ông Giôsép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. 

Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôsép đến hạ thi hài Người xuống. 

 

Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất 

của người Do Thái. 

 

Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn. và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa 

chôn cất ai. 

 

Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng 

Đức Giêsu ở đó. 

(Ga 19, 38.40-42) 
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Chiêm niệm 

Bí nhiệm cảm động này nhắc nhở chúng con về Bethlehem. Ngôi mộ là cái nôi nơi Chúa 

Giêsu sẽ được sinh ra trong cuộc sống vinh quang, sau khi đã ngủ trong giấc ngủ của sự chết... 

 

Thánh Phaolô nói: Chúng ta đã cùng chịu mai táng với Đức Kitô trong phép rửa, chúng ta đã 

chết và sự sống của chúng ta được ẩn giấu trong Thiên Chúa với Đức Kitô (x. Rm 6, 3-9). 

 

Đó là tình trạng của người môn đệ chân chính của Thánh Tâm. Người môn đệ đã chết với thế 

giới này; không quan tâm đến niềm vui của mình, thú vui của mình, tham vọng của mình; 

thậm chí không biết đến ngôn từ xấu, và trái tim người môn đệ được ẩn trong Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Đây là ngôi mộ và cũng là thiên đường của người môn đệ. Phần lớn đời sống 

khao khát trọn vẹn tình yêu của Thánh Tâm, thế nhưng người môn đệ lại không biết gì khác, 

và đó là lý do tại sao đã chết trong con mắt của thế giới điên rồ này, những người mà người 

môn đệ khinh thường các phán định. 

 

Tình yêu này được giấu kín trong Trái Tim Chúa Giêsu, khác xa con mắt của loài người, và 

dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đó là cuộc sống thân mật của chúng ta ... 

 

Trái tim chúng ta cũng trở thành nơi an nghỉ của Thánh Tâm Chúa, nhất là qua việc rước 

Thánh Thể. Mong ước thay Thánh Tâm Chúa thật sự an nghỉ ở đó, mong ước thay Thánh 

Tâm Chúa tìm thấy ở đó sự bình yên và tình yêu mà rất nhiều trái tim đã phản bội. 

 

Mong ước thay Thánh Tâm Chúa nhận được tất cả sự chăm sóc như đã nhận được tại 

Golgotha: lòng trắc ẩn của Đức Maria, tình yêu dịu dàng của thánh Gioan, những giọt nước 

mắt và lòng quảng đại của Magdalena và các thánh nữ, sự chăm sóc của Giôsép người 

Arimathê và Nicođêmô! 

Cha Dehon, OSP 2, tr.395-397 

 

 Thinh lặng 

Dẫn nguyện: Lạy Cha, Cha đón nhận Con yêu dấu của Cha vào lòng, như hạt giống rơi xuống 

đất để sinh nhiều hoa trái. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, Chúa chăm dưỡng 

cho sự thinh lặng của Đức Kitô trong ngôi mộ. 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 

 

Dẫn nguyện: Lạy Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ của sự thinh lặng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, 

xin ban cho chúng con niềm tin của Mẹ vào Ngôi Lời, niềm hy vọng của Mẹ đối với Nước 

Trời, tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa và với đồng loại chúng con. Cùng với Mẹ, chúng 

con cầu xin: 

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con. 
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Chặng thứ mười lăm: Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại 
 

Dẫn nguyện: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các 

ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 

 

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 

Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng 

sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: 

 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em 

cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. 

(Ga 20, 19-23) 

 

Chiêm niệm 

Chúa Giêsu không trì hoãn biểu lộ vết thương của Trái Tim ngay từ lần đầu tiên hiện ra. 

 

Các tông đồ ngay lập tức đắm chìm trong niềm vui và lòng thảo hiếu. Họ bắt đầu hiểu những 

lời ngôn sứ nói về Thầy. 

 

Hãy để bản thân hòa vào niềm vui với các tông đồ. Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng Chúa 

Quan Phòng vì đã để các môn đệ nghi ngờ và chậm tin. Họ muốn bằng chứng, những dấu 

hiệu đặc biệt về sự sống lại của Đấng Cứu Thế, đụng chạm  đến vết thương của Chúa Giêsu, 

ăn uống với Chúa Phục Sinh. Sự nghi ngờ của các tông đồ mang lại lợi ích cho đức tin của 

chúng ta. 

 

Chúng ta hãy nhận ra trái tim cứng cỏi chai đá của bản thân. Hãy xóa bỏ sự bất tín trong quá 

khứ thông qua sự khiêm tốn và hoán cải. Hãy để chúng ta sửa chữa quá khứ bằng niềm tin và 

công việc hiện tại và tương lai. Hãy xả thân như thánh Tôma trong việc tông đồ và truyền bá 

tình yêu của Thánh Tâm Chúa, cũng như tinh thần đền tạ và tự hủy. 

Cha Dehon, OSP 3, tr.385-386.292 
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Cầu nguyện Đền Tạ trong Tuần Thánh: 

 

 

Lạy Chúa Giêsu, 

 

Chúa đã yêu thương những người thuộc về Chúa đến tận cùng ở thế gian này, 

trao ban cho chúng con cách nhưng không sự sống của Chúa. 

 

Chúa gọi chúng con là những bạn hữu, 

và dạy cho chúng con nhận biết cuộc đời của Chúa với Chúa Cha. 

 

Lạy Chúa Giêsu, 

chúng con tưởng nhớ đến tình yêu vĩ đại của Chúa, 

chúng con dâng lên Chúa trái tim của chúng con. 

 

Chúng con xin đặt trọn bản thân, 

cộng đoàn và sứ vụ của chúng con 

để phục vụ điều răn (yêu thương) mới của Chúa. 

 

Chúng con xin bước theo mẫu gương Mẹ Chúa 

và người môn đệ mà Chúa yêu thương, 

để rồi từ đó, niềm tin của chúng con vào Lời Chúa 

và đời sống chứng nhân của chúng con cho Vết thương cạnh sườn bị đâm thâu 

thành của lễ dâng lên Chúa và chia sẻ cuộc sống với Chúa. 

 

Amen. 
 

 

(This day of God, Community prayer, tr. 116)  
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Cầu nguyện: Dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Đức Thánh Cha Piô XI 

 

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết 

được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh 

ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc Người làm thì đã làm 

vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái Tim Người đã chịu cực 

khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức 

Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. 

 

Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời 

soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người 

cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có 

sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. 

 

Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp 

một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng 

linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn 

cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, 

sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy. Dù khi chúng con 

được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim 

Đức Chúa Giêsu. 

 

Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ 

Trái Tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước 

ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin 

phá những sự dữ hay vây bọc tư bề. Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn 

lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các Linh mục 

được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho 

nên. 

 

Ôi Trái Tim hay thương vô cùng, xin chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Xin ban lòng kính 

mến một ngày một hơn ở đời này. Xin đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim Đức 

Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

 
 


