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(1) Đức Giêsu Lo Buồn Đổ Mồ Hôi Máu 

Lời Chúa 

“Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người 

con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu 

cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ 

Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy 

buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà 

canh thức với Thầy.” Người đi xa hơn một 

chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: 

“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy 

vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,37-39) 

Suy niệm 

Thập giá chưa được dựng lên, 

những bước chân chưa trĩu nặng  

vì leo dốc và vì đôi vai nặng gánh… 

thì lòng Thầy đã nặng nề  

vì hận thù và sự ghen ghét của người ta  

đã như cơn sóng dữ chờ ấp xuống trên Thầy… 

vì sự “bình tâm” đến khó hiểu của người môn đệ 

trước tâm trạng của Thầy…  

khi chuẩn bị bước vào hành trình khổ giá, 

hành trình mà Thầy đã loan báo trước. 



Một hôi và máu đổ ra  

trong đêm trước khi bị khổ nạn  

vì tình yêu dành cho Cha và cho con người. 

Thầy tìm đến với Cha và ý muốn của Cha 

để có thêm sức mạnh bước tiếp và bước đến cùng 

hành trình thương khó. 

Hành trình ấy đã bắt đầu  

từ trong con tim đầy yêu thương của Thầy. 

Cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, 

xin Mẹ giúp con  

không vô cảm trước những khổ đau và cô đơn…  

của Chúa Giêsu con Mẹ  

và của những người xung quanh con. 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

Kính Mừng Maria… 

… 

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen. 

 

 (2) Đức Giêsu Chịu Đánh Đòn 

 

Lời Chúa 

“Vào giờ ấy Đức Giê-su nói với đám đông: 

“Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem 

gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi 

vẫn ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông 



không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời 

chép trong Sách Các Ngôn Sứ.” Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy 

trốn hết.” (Mt 26, 55-56) 

Suy niệm 

Đòn roi và những cái đinh lạnh lùng xuyên thấu vào da thịt và tâm hồn 

Thầy… 

Những hành vi ấy khởi đi từ những “trái tim hoá đá.”  

Những trái tim không còn cảm nghiệm được tình thương của Thầy, 

cũng là của Thiên Chúa. 

Chúng đã đánh mất khả năng yêu thương, 

và chỉ còn biết kết án thay vì an ủi, 

giết chết thay vì cứu sống… 

Sự phản bội và bỏ trốn của các môn đệ 

Cũng là những đòn roi, đinh sắt…  

để lại những vết thương đau buốt trong tâm hồn Thầy. 

Ngày hôm nay,  

những vết thương ấy vẫn đang rỉ máu từng ngày, 

nơi thân xác và tâm hồn của Thầy, 

vì những xúc phạm của tôi đến Tình Yêu, 

đến Thiên Chúa, và đến anh em… 

Thầy ôm ấp và mang lấy tất cả trên thân thể mầu nhiệm của Thầy 

và biến chúng thành Tình Yêu cứu độ. 

Cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, 

Xin Mẹ giúp cho con có trái tim của Mẹ 

biết rung động trước những đau thương của Chúa và của anh em, 



biết hoán cải và nhận ra những tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Tình 

Yêu. 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

Kính Mừng Maria… 

… 

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen. 

 

(3) Đức Giêsu Chịu Đội Mạo Gai 

Lời Chúa 

“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 

mặt 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 27,28-31) 

Suy niệm 

Con Thiên Chúa được trao vào tay con người. 

Đấng đến “để cho chiên được sống và sống dồi dào,” 

Đấng Hằng Sống giờ đây bị lên án tử, 

Đấng Toàn Năng giờ đây bị chế nhạo như một vị vua, 

với vương miện bằng gai và vương trượng làm bằng cây sậy… 

và nên trò cười cho bọn lính tráng… 

Vinh quang của Thiên Chúa giờ đây bị giấu ẩn 

nơi thân phận của một con người và một tội nhân bị đem đi hành hình. 



Thầy bị “tước đoạt” tất cả 

và chỉ còn Thánh Giá. 

Hay nói đúng hơn, Thầy đã “dâng hiến” trọn vẹn  

để cứu độ mọi người. 

Cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, 

xin cho con nhận ra vinh quang vĩ đại nhất 

chỉ có trong Tình Yêu Thiên Chúa. 

Và cho con con cảm nhận được hạnh phúc, 

Vì được Chúa yêu con. 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

Kính Mừng Maria… 

… 

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen. 

 

(4) Đức Giêsu Vác Thánh Giá 

Lời Chúa 

“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ 

miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt 

thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức 

Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông 

lắm.” (Lc 23,26-27). 

 

Suy niệm 

Thầy đau đớn vác thập giá đi lên Núi Sọ,  

cũng như suốt cuộc đời Thầy đã nhận mang thập giá của con người. 



Một mình Thầy,  

trong thân thể bầm dập, thương tích,… 

gánh tất cả gian ác, kiêu căng của loài người  

chất chồng trên Thánh Giá. 

Đường lên dốc, gồ ghề, sỏi đá. 

Thầy đã nhiều lần va đập và ngã xuống đất… 

Xương thịt nát tan, 

Vết thương ứa máu 

Thầy loạng choạng bước đi siêu vẹo 

Vẫn một mình Thầy khập khiễng trên đường: 

Thập Giá nặng trĩu trên vai. 

Cô độc, đau đớn, rã rời… 

Tôi tự hỏi: 

Tôi ở đâu trong hành trình thập giá của Thầy? 

Cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, 

xin Mẹ giúp con biết vác thập giá đời mình mỗi ngày 

với niềm hy vọng:  

có Chúa cùng đi với con. 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

Kính Mừng Maria… 

… 

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen. 

 

 

 

 



(5) Đức Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá 

 

Lời Chúa 

“Sau đó, Đức Giê-su 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 

Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao 

Thần Khí.” (Ga 19,28-30). 

Suy niệm 

Chiêm ngắm Đức Giêsu hấp hối nhiều giờ trên Thánh Giá: 

Đớn đau, mỏi mệt, cô đơn, nghẹt thở… 

Cái chết đến từ từ như một con quái vật khủng khiếp 

nuốt chửng Đấng là Sự Sống, Đấng ban Sự Sống. 

Đức Giêsu chết trên Thánh Giá. 

Tột đỉnh của sự dữ và chiến thắng bất diệt của sự thiện  

xảy ra đồng thời với nhau. 

Thầy đã chết vì chúng ta, 

để chúng ta được sống. 

Thầy đã hoà giải giữa con người với Thiên Chúa, 

giữa con người với con người. 

Thầy đã hoà giải mọi sự  

trong Thánh Tâm bị đâm thâu của Thầy. 

Cầu nguyện 



Lạy Mẹ Maria, 

Xin cho con biết chiêm ngắm Đức Giêsu  

Trên Thánh Giá Chúa mỗi ngày. 

Để con nhận ra Chúa đã chết vì con  

vì tội của con… 

Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

Kính Mừng Maria… 

… 

Sáng Danh Đức Chúa Cha… Amen. 
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