
SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 
(soạn cho Cộng Đoàn Aarhus- Đan Mạch)  

 
 
Làm dấu– Hát cầu xin Chúa Thánh Thần.  
 
Kính thưa cộng đoàn, trong tâm tình sám hối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường 
thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận Thiên Chúa dành cho chúng ta. Qua đó, chúng ta được mời 
gọi vác thập giá mình để cảm thông chia sẻ với Chúa, qua anh chị em chung quanh, những người vẫn đang chịu biết bao khổ đau trong 
cuộc sống, bởi cô đơn, thất vọng vì bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và hận thù. 
 
Xin Chúa giúp chúng ta biết khám phá ra giá trị của thập giá và lời gọi mời của Chúa, để can đảm bước theo Ngài trong hành trình sống 
hiệp thông, chia sẻ và phục vụ.   
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH. 
 
Tin mừng thánh Gioan thuật lại : Ông  Philatô ra ngoài và nói với người Do Thái : “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài để các ngươi biết ta 
không tìm thấy lý do nào để kết tội”. Đức Giêsu bước ra đầu đội vương niệm bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Philatô nói với họ : 
“Đây là người”. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế và các thuộc hạ đã kêu lên rằng : “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!”. 
 
Suy Niệm: Những gì xảy ra giữa Chúa Giêsu và quan Philatô trong ngày xử án chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết chắc một điều: 
Philatô vì chiều lòng dân chúng đang nóng giận và thù ghét Chúa Giêsu, đã buộc tội Ngài. Nhìn lại cuộc đời mình, nhiều lần chúng ta 
cũng đã lên án Chúa qua những hành động sai trái, che dấu không dám bênh vực sự thật. Chúng ta hãy xin ơn can đảm để trong cuộc 
sống hằng ngày dám làm chứng và nói lên tiếng nói của sự thật. 
 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/ Chúa bị bắt và xử bất công/. Xin Chúa giúp mọi người trên thế giới/, biết từ bỏ sự độc ác/, để 
trở về với Sự Thật/, và tình yêu là chính Chúa/. Chúng con cầu xin Chúa. 



Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con can đảm chấp nhận/, tôn trọng và đứng về sự thật/, dù đôi khi sự 
thật làm chúng con thua thiệt/. Xin cho chúng con luôn kiên vững/ trước những thử thách của cuộc đời/ để vững bước theo Chúa đến 
cùng. 
 
Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra  pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh 
Giá nào Ngài vác trên vai, đâu thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ hai :  CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ 
 
Tin Mừng thánh Mát-thêu thuật lại: “Chế nhạo Người xong, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người 
đi đóng đinh vào thập giá.” 

Suy Niệm: Thập giá là sự ô nhục đối với người Do Thái, và là sự điên rồ đối với người ngoại giáo. Khổ hình thập giá không những đem 
đến cái chết đau thương, mà còn cả sự nhục nhã về tinh thần. Thế nhưng đối với thánh sử Gioan, thập giá không chỉ là khổ đau và nhục 
nhã, nhưng quan trọng hơn, đó là dấu chỉ đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Sự chấp nhận thập giá của Chúa Giêsu, là một lựa chọn hoàn 
toàn tự do, của một ngôi vị Thiên Chúa làm người. Ngài uy nghi tiến tới thập giá và khải hoàn bước lên thập giá, để qua “cây thập giá”, 
nhân loại đón nhận “cây sự sống”. 

Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, chúng con thường thích chọn những điều tốt và có lợi cho mình/. Nhưng khi lựa chọn 
như thế/, vì vô tình hay hữu ý/ đôi lúc chúng con đã trao cho người khác biết bao đau khổ/. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tạo gánh 
nặng cho những người sống chung quanh. 
 
Hát: ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn 
người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ ba : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT 
 



Lời Chúa trích từ sách tiên tri I-sa-i-a: “Chính Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã mang thương tích cho ta được chữa 
lành. Thiên Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta”. (Is 53,4-6). 
 
Suy Niệm: Dừng lại nơi chặng thánh giá này, chúng ta cùng suy nghĩ về sự kiện ngã xuống đất của Chúa Giêsu, mà con người đã gây ra. 
Chắc hẳn sự vấp ngã đó đã gây cho Ngài một nỗi đau khôn tả. Nhưng nỗi đau đó đã không thể đè bẹp được Ngài. Chính sức mạnh tình 
yêu nơi Ngài đã chiến thắng. Ngài quyết bước đi hết con đường khổ giá, để mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ. 
     
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, Vì tội của chúng con mà Chúa vác thánh giá nặng / và bị ngã xuống/. Chúng con xin lỗi 
Chúa/. Chúng con sẽ cố gắng sống ngoan ngoãn/ và sống tốt cho Chúa/. Chúng con cầu xin Chúa. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, xin giúp chúng con luôn kiên trì/ và can đảm tiến bước trong cuộc đời đầy thử thách/, 
để trở nên chứng nhân cho tình yêu và vì tình yêu. 
 
Hát: Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-su gục ngã, treo trên Thập Gía, giang cánh tay, ôm tội đọa đầy. Thân tàn hơi, 
con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
 
Chặng thứ tư :   CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MARIA 
 
Tin Mừng Luca thuật lại: “Ông Simêon nói với bà Maria, Mẹ của Hài Nhi: Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. (Lc 
2,34-35; 51b) 
Suy Niệm: Hơn ai hết, Đức Maria là người đã gần gũi với Chúa Giêsu nhiều nhất. Mẹ luôn hiện diện bên Chúa trong đời sống ẩn dật và 
công khai, đặc biệt trong hành trình thương khó của Ngài. Sự gần gũi ấy không chỉ thể hiện mối tương quan thắm thiết của tình mẫu tử, 
mà hơn nữa đó còn là ước mong được chia sẻ,và tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Mẹ Maria/, xin dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Con Mẹ/, xin giúp chúng con tham dự vào mầu 
nhiệm thương khó/ bằng sự can đảm hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Chúa/ trong từng phút giây hiện tại/. Xin Mẹ cũng thương nâng đỡ 
và an ủi những người mẹ trần thế/ đang nặng gánh phiền muộn/, vì những đứa con lạc bước lầm đường/ và đang chết dần trong những tệ 
nạn xã hội. 
 



Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập Gía trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy 
Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ năm : ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ  
  
Tin mừng thánh Luca  thuật lại : “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). 

Suy Niệm: Ông Simon là người qua đường trong hành trình thương khó của Chúa Giêsu. Ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu, chỉ là sự 
tình cờ vì quân lính thấy Chúa Giêsu đã yếu sức. 
Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được sắp đặt từ ngàn xưa, nhưng Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác với Ngài, thậm 
chí là những con thật tầm thường và bất ngờ, như ông Simon thành Kyrênê. Mầu nhiệm thập giá vẫn có ý nghĩa cho con người hôm nay, 
đặc biệt những người được Chúa Giêsu mời gọi, để vác thập giá đời mình theo Ngài và chia sẻ gánh nặng thập giá của anh chị em. 
 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, ông Si-môn không biết Chúa/, nhưng vẫn giúp Chúa vác thánh giá/. Xin giúp chúng con biết 
luôn sẵn sàng giúp đỡ Ông Bà/, Ba Má/, anh chị em/, bạn bè và mọi người xung quanh/.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, trong cuộc sống thường nhật/ không ít lần chúng con đã thầm than trách mỗi khi gặp 
khó khăn thử thách/, và đôi khi chúng con cũng đã thờ ơ trước những đau khổ của anh chị em/ bằng những lý luận của con tim vị kỷ/. 
Xin cho chúng con vui vẻ chấp nhận thập giá trong cuộc đời/ và biết cảm thông với anh chị em chung quanh/ bằng những chia sẻ cụ thể 
của mình. 
 
Hát: Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào con vương hoen mắt. Lạy Chúa, những 
bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ sáu : BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA 
 



Lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt”. 
(Tv 26, 7-9). 
 
Suy Niệm: Dừng lại ở chặng Thánh giá này, chúng ta cùng đón gặp hai hình ảnh thật sống động và tuyệt vời : một của Chúa Giêsu, một 
của bà Veronica. Cử chỉ trao khăn của Bà Veronica tuy rất đơn sơ, nhưng diễn tả trọn vẹn tấm lòng và tình yêu của bà. Bà dám lội ngược 
dòng để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa Giêsu. Cử chỉ đơn sơ và chân thành của bà, được Chúa Giêsu đón nhận với cả tấm 
lòng biết ơn và khiêm nhu, của một Thiên Chúa làm người. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa/, cuộc sống chúng con được đan dệt/ bởi một chuỗi những tương quan với Chúa và anh chị 
em/. Xin cho chúng con biết sống cho Chúa với một tình yêu đơn sơ và tín thác/, sống cho anh chị em bằng một con tim yêu thương và 
đôi tay rộng mở. 
 
Hát: ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sớng cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn 
người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ bảy:  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI  
 
Lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin 
đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống”. (Tv 68,14-16) 
 
Suy Niệm: Dưới sức nặng của cây thập giá, Chúa Giêsu một lần nữa đã ngã quỵ. Trong ánh mắt người đời, có lẽ Thiên Chúa đã bị thất 
bại nặng nề qua sự gục ngã của Chúa Giêsu ! Thật vậy, sống trong một xã hội mà sự ác lan tràn cách công khai, người Kitô hữu dễ bị 
cám thốt lên câu nói đầy thất vọng : “Lạy Chúa, Ngài ở đâu?”. 
 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, đôi khi chúng con mệt lắm/, và lại tiếp tục vấp ngã. Xin giúp chúng con đứng lên/, và tin vào 
Chúa nhiều hơn/. Chúng con cầu xin Chúa. 



Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, Chúa đã đến chia sẻ thân phận yếu đuối mỏng manh/ của kiếp người chúng con/. Xin 
giúp chúng con can đảm đối diện/ và vượt thắng những tác động của sự dữ/. Xin thêm sức cho chúng con/, để nếu có vấp gã chúng con 
luôn biết can đảm đứng lên/ và nỗ lực vươn tới tiếp tục hành trình Chúa đã mời gọi.”   
 
Hát: Con đường Giê-su, bao nhiêu khó nguy, truân chuyên ngập tràn, con đường Giê-su bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu? Thập Gía đời 
cao treo Người yêu dấu, mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình, nhưng vì thương mến, hiến trọn thân mình. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
Chặng thứ tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ  THÀNH GIÊRUSALEM  
 
Tin mừng thánh Luca thuật lại : “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 phận 
mình và cho con cháu của chị em”. (Lc 23, 27 – 28). 
 
Suy Niệm:  Những người phụ nữ đã theo Chúa Giêsu, họ than khóc vì cảm thương Chúa thực sự. Dừng lại ở chặng này, xin Chúa cho 
chúng ta học lấy mẫu gương này, để luôn biết chia sẻ với những người bất hạnh, những người cô thế cô thân, và những ai đau liệt trên 
giường bệnh không người chăm sóc ủi an. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giê-su/, trong đời hoạt động Chúa luôn quan tâm và an ủi những người bất hạnh/. Trên đường 
Thánh Giá/ lẽ ra Chúa cần đến sự quan tâm an ủi của chúng con/, nhưng Chúa vẫn tiếp tục ủi an chúng con/. Xin cho chúng con có được 
trái tim của Chúa/, trái tim yêu thương và quan tâm đến người khác/, trái tim cảm thông và sẵn sàng nâng đỡ những ai bất hạnh.  
 
Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập Gía trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy 
Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
 
 
 



 
Chặng thứ chín : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA 
 
Lời Thánh Vịnh: “Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi mềm như sáp chảy tơi bời 
ruột gan” (Tv 21,2.15-16). 
 
Suy Niệm: Khi sức nặng của tội lỗi trở thành quá lớn, khi những sa ngã dường như cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, chúng ta sẽ gặp phải 
nguy cơ nản lòng không muốn tiếp tục gắng sức tìm đến với Chúa nữa. Chúng ta thường tự nhủ : cố gắng làm chi cho uổng công, hết 
thuốc chữa rồi ! Tội lỗi trong tôi quá nặng nề, dục vọng trong tôi quá mãnh liệt, tôi đã kiệt sức. Chúa Giêsu đã ngã xuống đất không 
những một mà đến ba lần, thế nhưng Ngài đã tận dụng đến cùng mọi sức lực để chỗi dậy tiếp tục bước đi đến đỉnh đồi Golgotha. 
 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, dù ngã lên ngã xuống/, Chúa vẫn không bỏ cuộc/. Chúa muốn đi hết con đường thánh giá/, vì 
Chúa yêu chúng con/. Xin giúp chúng con trung thành với Chúa mãi mãi/. Chúng con cám ơn và cầu xin Chúa.  

Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, nhiều lúc chúng con cũng đã ngã gục cách nặng nề/ và cảm thấy không thể đứng dậy 
nổi nữa/. Xin gieo vào lòng chúng con niềm cậy trông bền bỉ/, để trong cuộc sống hằng ngày/, không có gian truân sợ hãi hoặc ngã gục 
nào/ có thể làm chúng con khiếp đảm và thất vọng/, vì Chúa là sức mạnh của chúng con. 
 
Hát: Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào con loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những 
bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài danh cho con. 

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
Chặng thứ mười:  QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊSU 
 
Trích phúc âm thánh Mát-thêu: “Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là núi Sọ, chúng đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, sau đó chúng 
đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau”. (Mt 27,33-36) 

Suy Niệm: Khi đã điệu Đức Giêsu đến đồi Golgotha, những tên lính đã lột áo Người ra. Tin mừng thánh Gioan còn nói thêm : “Lính 
tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, họ lấy cả chiếc áo dài nữa”. Tấm áo bị tước đoạt có khác gì với việc tước đoạt danh dự, 
nhân phẩm của một con người ? Thế mà những tên lý hình đã làm điều đó với Chúa Giêsu. 
 



Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, vì sao Chúa phải chịu đau khổ như vậy/, nếu không phải vì tội lỗi của loài người 
chúng con/. Vì sao trong thế giới hôm nay/ vẫn còn nhiều người phải chịu bao đau khổ/, bị ngược đãi/, bị khinh khi nhục mạ/, nếu không 
phải vì chúng con đã sống bất công/ hay cố tình làm ngơ trước những bất công/. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con/ và giúp chúng con 
chân thành hoán cải. 
 
Hát: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn người 
lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. 
 
Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ mười một  ĐỨC CHÚA GIÊSU  BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ 
 
Tin Mừng thánh Luca thuật lại : Khi tới nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng đóng đinh hai tên gian phi, một tên 
bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. 
Suy Niệm: Thập giá đã gắn liền với Chúa Giêsu kể từ ngày chào đời. Thập giá đã theo Ngài suốt quãng đường công khai rao giảng Tin 
Mừng Nước Trời. Và giờ đây đến hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn gắn chặt với thập giá. Nơi Chúa Giêsu, thập giá đã trở thành dấu 
chứng của Tình Yêu, Tình Yêu cứu độ nhân loại 
 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, Chúa chịu đóng đinh/, chắc là đau lắm/. Nhưng Chúa vẫn yên lặng chịu đựng/, vì Chúa yêu 
chúng con/. Xin giúp chúng con can đảm/ và vượt qua mọi khó khăn đau khổ/. Chúng con cầu xin Chúa. 

Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, Chúa đã thể hiện tình yêu tuyệt đối nên đã chịu đóng đinh/. Tình yêu tuyệt đối của 
Chúa dường như bất lực/, không nỡ huỷ hoại người mình yêu dù họ vô tình hay bất trung/. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn thể 
hiện tình yêu này nơi cuộc sống hằng ngày. 
 
Hát: Hỡi không gian rủ sương mù ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. 

 Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa 
hết tâm tình. 

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 



  
Chặng thứ mười hai:  CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ 
 
Tin mừng thánh Gioan thuật lại : “Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Ta khát !”. Ở 
đó có một bình đầy giấm. Người ta lấymiếng bột biển có thấm đầy giấm, buộc vào một ngành hương thảo, đưa lên miệng Người, nếm 
một chút, Đức Giêsu nói : “Mọi sự đã hoàn tất !”. Rồi Người gục đầu xuống trút hơi thở. 
Suy Niệm: Chúng ta đã từng được báo tin hay chứng kiến về nhiều cái chết : 
 
- Có cái chết vô nghĩa của kẻ bị phụ tình bạc nghĩa. 
- Có cái chết cao cả của người mẹ hy sinh mạng sống để cứu người con. 
- Có cái chết anh dũng của kẻ hiếu với dân, trung với nước. 
- Có cái chết âm thầm từng ngày của người hy sinh cả cuộc đời, phục vụ người nghèo và khổ đau. Giờ đây, dừng lại ở chặng thánh giá 
này, chúng ta lại thêm một lần chiêm ngắm cái chết của Con Thiên Chúa. Đó không phải là cái chết vô tình, vô nghĩa hay vô vọng, 
nhưng là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến tận cùng cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, xin  giúp chúng con cảm nhận sâu xa bài học yêu thương của Chúa/. Ước chi tình yêu 
của Chúa luôn là lời mời gọi/ và thôi thúc chúng con dám hy sinh/, hiến mình cho người khác/, hầu giúp họ được lớn lên và sống sung 
mãn hơn . 
 
Hát: Hỡi ai qua đường dừng bước đây mà chiêm ngắm, Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn 
muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê Trời. 

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ mười ba:  HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ 
 
Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:“Sau đó, ông Giô-xếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông 
Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.” (Ga 19,38) 
Suy Niệm: Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng niệm cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, và qua sự chết của Người, chúng ta được đón nhận 
Tin mừng Chúa Phục sinh. Con người khi giã từ cõi thế, dù phải đau thương muộn phiền, nhưng với niềm tin người Kitô hữu luôn hướng 
đến một cuộc sống trường sinh với Thiên Chúa. 



 
Lời nguyện của thiếu nhi: Chúa Giê-su ơi/, con muốn giúp Đức Mẹ và các bạn của Chúa/, đưa Chúa xuống khỏi Thánh Giá/, bằng đời 
sống vâng lời/, yêu thương/, chăm chỉ học hành/, cầu nguyện hằng ngày/, và luôn đến với Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật/. Giúp chúng 
con Chúa nhé/. Chúng con cầu xin Chúa. 

Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, chính Chúa đã được hạ xuống khỏi thập giá/ và được mai táng vào huyệt đá/ để chúng 
con được chỗi dậy và sống một đời sống mới/. Xin cho chúng con/ khi dấn thân vào hành trình thập giá/, cũng biết để cho mình “bị hạ 
xuống” vì danh Chúa/, và để cho tình yêu của Ngài được nảy nở và tỏa lan trong cuộc đời chúng con. 
 
Hát: Đó đây xa gần muôn lòai, cùng im tiếng với trăm vẻ sầu bi. Chúng con đây nhìn lên trời. Lòng đau đớn, suối lệ ứa tràn mi. 

Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa 
hết tâm tình. 

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ mười bốn:  TÁNG XÁC ĐỨC GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ. 
 
Trích Phúc Âm theo thánh  Mát-thêu: “Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông Giô-xếp. Khi đã nhận thi hài, ông lấy tấm vải 
gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông”. (Mt 27, 57-61). 

Suy Niệm: Việc táng xác Chúa Giêsu diễn ra trong vội vàng, vì đã áp ngày Hưu Lễ. Trước khi mặt trời lặn, người ta đã lăn một tảng đá to 
lấp cửa mồ. Một sự an nghỉ hoàn toàn bao quanh ngôi mộ Chúa. Thế nhưng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đó là khoảnh khắc 
cần thiết để hạt giống Giêsu được gieo vào lòng đất, chờ giờ nảy sinh một mầm sống bất diệt cho nhân loại. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giêsu/, xin cho chúng con luôn biết liên kết với Chúa trong niềm tin và niềm hy vọng/, để mọi 
sầu muộn/, đau khổ không làm suy giảm lòng tin của chúng con/, cho dù bóng tối càng mịt mù/, thử thách càng nặng nề/ thì chúng con 
càng kiên vững vào Chúa. 
 
Hát: Mẹ đứng đó, tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc lối 
về bên Mẹ, Mẹ ơi. Ngước trông Mẹ lành, thành kính dâng lời kêu khấn, giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành 
theo Chúa trọn đời, ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn. 



Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại. 
  
Chặng thứ mười lăm:   CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI. 
 
Trích Phúc Âm thánh Mác-cô: Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu 
thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: "Ai sẽ 
lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? " Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn 
lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: 
"Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt 
Người đây này!  
 
Suy Niệm: Sau ba ngày, ngôi một trống và những băng vải ở đó, là dấu chỉ báo hiệu mầu nhiệm Phục sinh vinh quang của Chúa. Những 
chứng cứ trên chuẩn bị các môn đệ gặp gỡ Đấng Phục sinh. Chúa Giêsu đã chiến thắng vì Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là Sự 
Sống. Qua niềm vui Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy lắng nghe lời Người nói : "Bình an cho các con", để trong cuộc sống, chúng ta tiếp 
tục rao truyền và hiên ngang làm chứng tá cho Thiên Chúa. 
 
Lời nguyện cộng đoàn (chung): Lạy Chúa Giê-su/, con đường thập giá không kết thúc ở cái chết trên thập giá hay trong hầm mộ/, nhưng 
con đường thập giá luôn mở ra cho một viễn cảnh Phục sinh vinh quang/. Xin cho chúng con biết vác thập giá mỗi ngày/ mà bước theo 
con đường Chúa đã đi/. Xin cho chúng con biết cùng Người chết đi/ để được cùng Người sống lại vinh quang. 
 
Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con 
đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang. 

Xướng:  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. 
Đáp:   Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho nhân loại.  
 
Lời nguyện (đọc chung): 
 
Lạy Chúa Giêsu/, tội lỗi chúng con chính Ngài mang lấy/. Tình yêu của Người xoá hết mọi tội khiên/. Tình yêu Chúa nối kết đất với 
trời/, con người với Thiên Chúa/. Thập giá đã dựng được dựng lên để chúng con được thứ tha và được yêu/. Chúa không vác thập giá với 



than khóc/, thụ động/, ngã quỵ và nằm lỳ/. Xin cho chúng con hiểu đường thập giá là đường tình yêu/, đường dẫn tới giải thoát và chan 
hoà ánh sáng Phục sinh/. Xin giúp chúng con kiên trì vác thập giá đời mình theo Chúa/ trong cố gắng kiện toàn và đổi mới. Amen. 
 
 
 

Kinh Lạy Hồn Chúa Kitô 

 

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. 

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. 

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. 

Lạy nước bởi nương lòng Chúa Kitô, xin tẩy rửa con. 

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. 

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con. 

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa. 

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa. 

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái. 

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, 

và cho con đến cùng Chúa, 

để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời.  

AMEN. 

 



 


