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I- KHAI MẠC 
 
1- Làm Dấu	Thánh	Giá: Nhân Danh Cha, và Con, 

và Thánh Thần. Amen. 
2- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 

1- Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. 
Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. 
Chúng con đến kêu cầu, Chúa giầu lòng xót thương. 
Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu 
thương. 

 
3- Dẫn ý :  
Lòng Chúa Thương Xót là trung tâm của Kinh 

Thánh. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy: “Tin Mừng 
là mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô, về lòng thương xót của 
Thiên Chúa đối với các tội nhân”. Lòng Chúa Thương 
Xót là Tin Mừng. Đây là tin vui. Và như vậy, Lòng Chúa 
Thương Xót ở chı́nh trung tâm đức tin của chúng ta, 
như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khẳng định: “Lòng 
Chúa Thương Xót không phải là một việc đạo đức thứ 
yếu, nhưng là một chiều kích quan trọng đối với đức 
tin Kitô giáo và việc cầu nguyện”, “Lòng Chúa Thương 
Xót là thành phần trung tâm của sứ điệp Tin Mừng”. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh : 
“Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong 
thời hiện tại chúng ta đang sống, Giáo Hội phải coi một 
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trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao 
truyền và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót, đã được 
mạc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô.” 

 
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng luôn nhắc đến 

Lòng Chúa Thương Xót trong những bài giảng và suy 
niệm: “Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên 
ấm áp hơn và công bằng hơn” 

Và đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn 
mạnh trong năm 2017 – Năm Đem Tin Mừng Đến Với 
Gia Đình, để Giáo Hội có thể thực hiện sứ vụ của mình 
như là một chứng từ của tình thương, một cách hiển 
nhiên rõ ràng hơn như Lời Chúa dạy 'Các con hãy 
thương xót, như Cha của các con là Đấng xót thương' 
(Luca 6:36). Đức Thánh Cha tin rằng “toàn thể Giáo 
Hội có thể tìm thấy nơi Năm Gia Đình này niềm vui tái 
khám phá ra tình thương của Thiên Chúa, và làm cho 
tình thương của Thiên Chúa sinh hoa kết trái, một tình 
thương mà tất cả chúng ta được kêu gọi, để cống hiến 
niềm an ủi cho từng con người của thời đại chúng ta.  

 
Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ Faustina: “Mỗi 

khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy dìm mình hoàn 
toàn trong Lòng Thương Xót của Ta để thờ lạy và tôn 
vinh. Con hãy kêu nài quyền toàn năng Lòng Thương 
Xót Ta cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng 
thương; vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được 
mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được 
mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu 
nguyện; đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới – Lòng 
Thương Xót vinh thắng phép công thẳng. 
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“Con hãy cố gắng hết sức để suy ngắm Đường 
Thánh Giá trong giờ ấy… Ta đòi mọi thụ tạo phải có 
lòng tôn sùng Lòng Thương Xót của Ta…”(NK, 1572). 

 
Đáp lại những lời mời gọi ấy, hôm nay, cộng 

đoàn chúng ta quy tụ nhau nơi đây để suy niệm và cầu 
nguyện Chặng	Đàng	 Thánh	Giá	 Lòng Thương	 Xót-
Năm	Thánh Lòng Chúa	Thương	Xót	 và	 trong	năm	
Thánh Hóa Đời Sống Gia	Đình 
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II- PHẦN SUY NIỆM CẦU NGUYỆN 
 
 
 

+ 
1- Chặng thứ nhất: 

 
Quan Philatô luận giết		Đức Chúa Giêsu 
 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Luca: “Ông Philatô quyết 

định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù 
họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và 
giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ 
muốn” (Lc 23,24-25) 
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- Suy Niệm :  
Đức Giêsu đang đứng trước một phiên tòa bất 

công. Kẻ có tội xử người vô tội. Người tố cáo không có 
bằng chứng, mà do kẻ khác xúi giục. Kẻ bị cáo cô thân 
cô thế, không có một ai bênh đỡ. Quan tòa vì nhát đảm, 
vì sợ mất chức mất quyền nên chấp nhận chân lý thuộc 
về số đông, lên án tử hình người vô tội. Không có công 
lý. Không có lòng xót thương. Công bằng còn chưa có 
nói gì đến yêu thương.  

 
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống Giáo Xứ cũng 

như Cộng Đoàn, chúng con thấy có những dáng vẻ bề 
ngoài thật giả dối và xét đoán thật bất công. Sống chân 
thành với những người không ngừng chỉ trích, xét 
đoán, kết án, và loại trừ chính những người anh em 
trong giáo xứ, trong cộng đoàn của mình, đòi chúng 
con phải bỏ mình rất nhiều. Đã bao lần chúng con kết 
án lẫn nhau bằng nhiều hình thức, từ lời nói đến hành 
động; cách công khai hay âm thầm. Giáo xứ và cộng 
đoàn dần dần bị biến thành toà án, thành pháp trường.  

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết tha 

thứ, cảm thông, không xét đoán và kết án nhau, để 
chúng con thực sự là những người con của lòng Chúa 
xót thương. 

 
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ là vua cả 
trên trời dưới đất/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời/ 
mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ 
dường ấy/ Xin ban cho con ơn ăn năn đền tội/ cho 
đáng Chúa Con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này. 
 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu Kitô, 

 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình 
và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu 
Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

 
- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 

(trong lúc đi đến chặng thứ 2) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ LÒNG THƯƠNG XÓT   
 

8 Giáo Điểm Tin Mừng 2017                                                                     tinthac.net 

 

+ 
2- Chặng thứ hai: 

 
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông Philatô 

trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ 
điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, 
đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 
16-17). 
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- Suy Niệm :  
Phiên tòa không có công lý kết án Chúa Giêsu 

chịu đóng đinh vào thập giá. Cây thập giá không dựng 
sẵn trên núi sọ, nhưng chính tội nhân phải vác đi như 
vác tội mình mà bước đi trước mắt những người tố 
cáo, để được nghe thêm những lời nguyền rủa, mắng 
nhiếc. Chúa Giêsu vô tội vác tội lỗi của cả nhân loại 
trên vai, chịu chết như một kẻ có tội, để xin Chúa Cha 
thương xót tha thứ. 

Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, chúng 
con thường dửng dưng với những người đau khổ, cùng 
khốn, nhiều khi còn hùa theo đám đông và những 
người có quyền lực để chế diễu, khinh thường, lên án 
anh em mình, và bắt anh chị em phải mang vác thập 
giá oan nghiệt như Chúa Giêsu xưa. 

Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết quan 
tâm đến nhau, biết vác đỡ gánh nặng của nhau, bằng 
lời cầu nguyện, bằng nụ cười cảm thông, bằng ánh mắt 
nhân ái dịu hiền, để chúng con thực sự là những người 
con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
 
- Cộng	 Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu 

đánh nát cả và mình ra/ cùng vác thánh giá nặng vì tội 
chúng con./ Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó 
trong bậc con/ như thánh giá Đức Chúa Trời đã định 
cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho 
trọn. 
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- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát	:“Con	Đường Chúa	Đã Đi” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 3) 
 
2. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con 

đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang 
vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, 
chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài 
dành cho con. 

 
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin 

cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con 
đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh 
với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống 
với Ngài vinh quang.   

 
 
 
 
 
 
 



CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ LÒNG THƯƠNG XÓT   
 

11 Giáo Điểm Tin Mừng 2017                                                                     tinthac.net 

 

+ 
3- Chặng thứ ba: 

 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống	đất lần thứ nhất 

 
- Hướng Dẫn :  
 Lời Chúa theo thánh Maccô: “Vị thượng tế liền 

xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? 
Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị 
nghĩ sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là 
một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, 
vừa đánh đấm Người vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và 
đám thuộc hạ tát Người túi bụi” (Mc 14,63-65). 
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- Suy Niệm :  
Chúa Giêsu oằn vai vác cây thập giá nặng vì tội 

lỗi, nặng vì sự vô ơn bạc nghĩa, nặng vì lòng dạ con 
người thay trắng đổi đen. Lời tung hô vạn tuế, nay 
thành lời vu oan cáo vạ. Lời khẩn thiết xin chữa lành 
bệnh tật, nay thành lời nhục mạ, nguyền rủa. Cô đơn 
trong tâm hồn, đau đớn ngoài thể xác, sức tàn hơi kiệt, 
Chúa Giêsu lảo đảo té ngã xuống đất dưới sức nặng của 
cây thập giá.  

 
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời ai cũng có thập giá, 

nhưng thập giá trong đời sống giáo xứ và cộng đoàn 
trở nên nặng hơn vì sự vô tâm của anh em, và còn 
nặng hơn nữa vì chất chồng thêm những lời chê bai, 
hiềm khích, nguyền rủa, dập vùi tơi tả, làm cho chúng 
con ngã quỵ không gượng dậy được.  

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết cảm 

thông, nâng đỡ, ủi an, giúp nhau vững bước vác Thánh 
Giá theo chân Chúa, để chúng con thực sự là những 
người con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
 
- Cộng	 Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu 

nhiều sự khốn khó/ cùng nhịn đói vác Thánh giá nặng 
yếu nhọc hết sức/ thì ngã xuống đất./ Xin ban ơn cho 
con giữ mình cho đến chết/ chớ để con phạm tội lỗi gì 
mất lòng Chúa con. 
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- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 4) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 
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+ 
4- Chặng thứ bốn: 

 
Đức Mẹ gặp	Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “Đứng gần thập giá 

Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà 
Maria vợ ông Cơlôpát, 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” 
(Ga 19,24-27). 
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- Suy Niệm :  
Suốt cuộc hành trình của Chúa Giêsu trên trần 

gian đã in sâu những vết chân của Mẹ Maria. Mẹ đã 
đồng hành với Chúa từ giá lạnh trong cánh đồng 
Belem, thầm lặng tại làng quê Nagiaret, rồi đến đường 
thương khó lên đồi Canvê. Dưới chân Thập Giá, Mẹ vẫn 
lặng thinh, kiên vững trong niềm tín thác tuyệt đối vào 
lòng thương xót của Chúa, dù đớn đau như gươm đâm 
thấu. 

 
Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn chúng con 

hôm nay, thiếu vắng trái tim từ mẫu. Đức Thánh Cha 
Phanxicô liệt kê đó là “bệnh dửng	 dưng	 đối với 
người khác: Khi mỗi người chỉ nghĩa đến mình và 
đánh mất sự thành thực và quan hệ nồng nhiệt với 
nhau. Khi người giỏi nhất không đặt kiến thức của 
mình để phục vụ đồng nghiệp yếu kém hơn. Khi người 
ta biết được điều gì và giữ riêng cho mình thay vì chia 
sẻ tích cực với những người khác, Khi vì ghen tương và 
tinh ranh, họ cảm thấy vui mừng khi thấy người khác 
ngã xuống, thay vì nâng người ấy dậy và khích lệ họ!” 

 
 Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết noi 

gương Mẹ mà thầm lặng hiệp thông, chia sẻ nỗi đau 
của anh em, để chúng con thực sự là những người con 
của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	 Đoàn: Lạy ơn Đức Mẹ! Khi trước thấy 
Con ra đời/ thì Thiên Thần hát mừng/ mà rầy thấy 
Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết/ 
thì lòng Đức Mẹ đau đớn/ như phải dao sắc thâu qua 
lòng vậy./ Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/ được 
lòng ăn năn đau đớn/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại 
cùng Đức Chúa Trời. 

 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 

Kitô, 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
 
- Hát : “Mẹ Nhân Loại” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 5) 
 
ĐK: Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng 

mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, thánh giá 
chiều treo xác con yêu. 

 
1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi con người đang 

hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, 
chung tâm hồn, chung đau buồn bên con mình cứu rỗi 
cho cuộc đời. 
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+ 
5- Chặng thứ năm: 

 
Ông	Simon	vác	thánh	giá	đỡ Đức Chúa Giêsu 

 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Marcô: “Lúc ấy, có một 

người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, 
gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và 
Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. 
Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là 
Đồi Sọ” (Mc 15,21-22). 
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- Suy Niệm :  
Có rất đông người theo Chúa Giêsu trên đường 

vác thánh giá. Họ cười nói thản nhiên trước một con 
người đang đau khổ. Họ không chút chạnh lòng 
thương. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn thật. Trong lúc 
Chúa Giêsu đau đớn thân xác cùng cõi lòng, mà không 
thấy các tông đồ đâu, không thấy những người từng 
được Chúa thi ân giáng phúc đâu. Chỉ có một người 
không đi trong đám đông ấy, một người ngoại đạo, tên 
là “chạnh lòng thương” đã giúp vác đỡ thánh giá Chúa. 

 
Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, chúng 

con cảm nhận được nỗi đau thấu ruột gan khi “anh em 
nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ 
xem con bằng khách lạ mà thôi”. Khi thành công thành 
danh thì bao nhiêu người theo phò. Khi thất bại thua lỗ 
thì không một ai đưa tay cứu giúp. Không một ai có 
lòng xót thương những con người sa cơ thất thế, thấp 
cổ bé họng. 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, như ông 

Simon, biết đỡ gánh nặng cho nhau, biết chạnh lòng 
thương trước những gánh khổ của anh em trong cuộc 
đời, cùng ghé vai sẻ chia gánh nặng ấy, để chúng con 
thực sự là những người con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu 
yếu nhọc hầu chết/ thì nó bắt ông Simon vác thánh giá 
đỡ Đức Chúa Giêsu/ Thương ôi! Nào con chiên Chúa 
tôi đâu hết/ mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác 
làm vậy?/ Xin ban ơn giúp sức cho con/ cùng kẻ thuộc 
về con/ được chịu mọi sự khó bằng lòng/ như vác đỡ 
thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. 

 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 

Kitô, 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát	:	“Con	Đường	Chúa	Đã Đi”	 
(trong lúc đi đến chặng thứ 6) 
1. 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, 
đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài 
dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin 
cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con 
đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh 
với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống 
với Ngài vinh quang.  
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+ 
6- Chặng thứ sáu: 

 
Bà	Veronica	trao	khăn	 

cho	Đức Chúa Giêsu lột mặt 
 

- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Luca: “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” (Lc 23,27-28). 
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- Suy Niệm :  
Trong khi Chúa Giêsu vác thập tự đi lên đồi 

Canvê, một đám đông dân chúng hiếu kỳ đi theo, vừa 
đi vừa chế diễu nhạo cười. Khuôn mặt Chúa Giêsu, mồ 
hôi và máu đầm đìa, không còn hình tượng một con 
người nữa. Giữa lúc đó, một phụ nữ chân yếu tay mềm, 
với trái tim đầy lòng xót thương, đã băng qua mọi rào 
cản, tiến lại lấy khăn lau mặt cho Chúa Giêsu, hầu xoa 
dịu đi nỗi khổ đau bị bỏ rơi của Đấng xóa tội trần gian.  

 
Trong đời sống thực tế của Giáo Xứ và Cộng 

Đoàn, vẫn còn đó những người bị bỏ rơi, hất hủi ngay 
trong lòng cộng đoàn! Họ rất cần một cử chỉ yêu 
thương, một lời an ủi, một việc làm bác ái, làm ấm lòng 
người cô thế, cô thân. Tuy nhiên, đã bao lần, chúng con 
bỏ qua hay không dám thể hiện sự liên đới đó chỉ vì sợ 
bị liên lụy, sợ bị vạ lây, sợ mất điểm với cấp trên… Như 
thế, vào bè với nhau, chúng con đã đẩy người anh chị 
em vào ngõ cụt mà không chút xót thương. 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương và can 

đảm như bà Veronica, biết sẵn lòng liên đới, bênh đỡ 
những người bị hất hủi bỏ rơi, chấp nhận mọi thua 
thiệt đe dọa, để chúng con thực sự là những người con 
của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	 Đoàn: Con khen lòng mạnh bạo bà 
Veronica/ chẳng sợ quân dữ/ một mến Đức Chúa 
Giêsu/ mà thấy cả và mình máu chảy ra/ thì trao khăn 
cho người lọt mặt đi./ Xin in hình tượng Đức Chúa 
Giêsu vào lòng con/ như in vào khăn bà Veronica/ cho 
con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn. 

- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 7) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 
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+ 
7- Chặng thứ bảy: 

 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống	đất lần thứ hai 

 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “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: Các người cứ đem 
ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta 
không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy” (Ga 19,5-6). 
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- Suy Niệm :  
Mất máu và toát mồ hôi nhiều đã làm cho Chúa 

Giêsu ngày càng kiệt quệ. Cộng thêm những lằn roi 
giáng xuống không thương tiếc làm thập giá trở nên 
nặng nề hơn. Không thấy một tông đồ nào, một người 
thân nào xuất hiện giữa cơn khốn cùng. Sức nặng của 
sự bội tình làm Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.  

 
Trong đời sống của Giáo Xứ và Cộng Đoàn, 

chúng con vẫn còn sống đạo quá hình thức. Các tổ chức 
xây cất thì rầm rộ, lễ hội tưng bừng, nhưng đời sống 
nội tâm thì trống rỗng, hoang tàn, sỏi đá và khô cằn, 
với đầy sự ích kỷ, vô cảm, bất khoan dung. Chúng con 
thường tìm cho mình sự yên thân khi phải đương đầu 
với những thách đố, khó khăn.  

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương những 

anh em yếu đuối sa ngã, biết nâng dậy những người 
đang mải mê trong vũng tội, vứt bỏ sau lưng lối sống 
nặng hình thức, để chúng con thực sự là những người 
con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
 
- Cộng	Đoàn: Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu 

chịu/ một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được/ thì 
ngã xuống đất lần nữa/ quân dữ đạp dậy giục đi cho 
chóng./ Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/ được giữ 
lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 
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- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát	:	“Con	Đường	Chúa	Đã Đi” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 8) 
 
2. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con 

đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang 
vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, 
chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài 
dành cho con. 

 
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin 

cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con 
đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh 
với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống 
với Ngài vinh quang.   
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+ 
8- Chặng thứ tám: 

Đức	Chúa	Giêsu	đứng lại  
yên ủi con thành Giêrusalem 

- Hướng Dẫn : Lời Chúa theo thánh Luca: 
 “Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ 

miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá 
lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. 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. 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 !" 
(Lc 23,26-29). 
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- Suy Niệm :  
Các tông đồ bỏ trốn, dân chúng kết án, chính 

quyền và giáo quyền cấu kết để lên án tử cho Chúa 
Giêsu, dù Người luôn yêu quý và cứu giúp họ. Đáng lẽ 
những cột trụ này phải luôn cộng tác, ủng hộ Chúa hết 
mình, thì lại trở nên mũi nhọn đạp bước chân Người. 
Trái lại, một số phụ nữ chân yếu tay mềm, đối tượng 
không mấy quan trọng trong xã hội, lại thể hiện tình 
yêu thật lớn lao và mãnh liệt. Họ can đảm đứng ra an 
ủi Chúa Giêsu, khi Người lâm cảnh cô đơn và đau đớn.  

Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn hôm nay, 
vẫn còn đó những việc đạo đức dựa trên những tình 
cảm hời hợt vô bổ chóng qua, những buổi diễn nguyện 
nặng phần trình diễn. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó 
là “Bệnh tìm kiếm lợi lộc trần tục	và	phô	 trương: 
Khi tông đồ biến việc phục vụ của mình thành quyền 
lực, và biến quyền lực của mình thành hàng hóa để 
kiếm được những lợi lộc phàm tục và được nhiều 
quyền thế hơn. Đó là bệnh của những người tìm cách 
gia tăng vô độ quyền lực. Và để đạt được mục tiêu đó, 
họ vu khống, mạ lỵ và làm mất thanh danh của người 
khác, thậm chí trên cả các nhật báo và tạp chí, dĩ nhiên 
để biểu dương và chứng tỏ mình có khả năng hơn 
người khác. Thứ bệnh này gây hại rất nhiều cho thân 
mình, vì nó làm cho con người đi tới độ biện minh việc 
sử dụng bất kỳ phương thế nào để đạt tới mục tiêu ấy, 
thường là nhân danh công lý và sự minh bạch. Họ cảm 
thấy mình quyền năng và chiến thắng, nhưng tạo ra 
bao nhiêu đau khổ cho những người khác và cho Giáo 
Hội!”  
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Xin cho chúng con có lòng xót thương thực sự, 
không dừng lại ở những xúc cảm đạo đức đau buồn 
chóng vánh, nhưng biết thật lòng đến với anh em mà 
không tìm kiếm lợi lộc và phô trương, để chúng con 
thực sự là những người con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chẳng nề 

chịu trăm nghìn sự thương khó/ cho được đứng lại 
yên ủi con thành Giêrusalem/ như cha yên ủi con 
trong cơn khóc lóc./ Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh 
hồn con/ cùng các con chiên nước này/ như yên ủi con 
thành Giêrusalem vậy/ chớ bỏ chúng con mồ côi làm 
chi. 

- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 9) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 
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+ 
9- Chặng thứ chín: 

 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống	đất lần thứ ba 
 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “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: Các người cứ đem ông này đi mà đóng 
đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do 
để kết tội ông ấy. Người Dothái đáp lại: Chúng tôi có Lề 
Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã 
xưng mình là Con Thiên Chúa" (Ga 19,6-7). 
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- Suy Niệm :  
Thập giá nặng nề trở nên nặng nề hơn nữa, khi 

gần đến nơi thi hành án tử. Chúa đã vác tội lỗi con 
người lên cao hơn, lên gần tới nơi chuộc tội. Thân xác 
thì bầm dập nát bấy, đường lên Golgotha thì gập ghềnh 
sỏi đá, Chúa Giêsu bị sức nặng của cây thập giá và sự 
đau đớn của thân xác dồn lên đôi vai và toàn thân thể 
Ngài, khiến Ngài bị ngã thêm một lần nữa. Tuy nhiên, 
cũng như hai lần trước, lần này Chúa cũng cố gượng 
dậy, và kề vai vác tiếp cây thập giá của chính mình để 
đi đến cùng. 

Trong việc phục vụ Giáo Xứ và Cộng Đoàn, biết 
bao lần chúng con bị cám dỗ bỏ cuộc vì bị hiểu lầm, bị 
ganh ghét, ganh tỵ, bị phê bình, nói hành nói xấu đủ 
điều, đau khổ nhất là những thiện ý, những việc làm 
ngay chính, cũng bị bóp méo, xuyên tạc. Những lúc 
như thế, nhiều người đã ngã gục và bỏ cuộc. Hình ảnh 
Chúa Giêsu gượng dậy và vác tiếp cây thập giá mời gọi 
chúng con vượt qua sự yếu đuối của bản thân, loại bỏ 
tính kiêu ngạo, quyết trung thành với sứ mạng đã 
được trao với lòng yêu mến. 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, đau khổ 

mà không thở than, khiêm nhường khi bị hiểu lầm, 
đem an ủi đến cho tha nhân, và nhận chìm những đau 
khổ bản thân vào đại dương lòng thương xót, để chúng 
con thực sự là những người con của lòng Chúa xót 
thương. 
 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ đã gần 
đến núi Calvariô/ chẳng còn ai nhìn/ máu đã chảy ra 
hết/ thì ngã xuống đất một lần nữa./ Ớ con cháu 
Adong/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần 
làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con 
cho đến sau hết/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm 
chi. 

- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát:	“Con	Đường	Chúa	Đã Đi”	 
(trong lúc đi đến chặng thứ 10) 
 
1. 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, 
đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài 
dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin 
cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con 
đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh 
với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống 
với Ngài vinh quang.   
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+ 
10- Chặng thứ mười: 

 
Quân dữ lột	áo	Đức Chúa Giêsu 

 
 
 
 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Matthêu: “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” (Mt 27,27-28). 

 
 



CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ LÒNG THƯƠNG XÓT   
 

33 Giáo Điểm Tin Mừng 2017                                                                     tinthac.net 

 

- Suy Niệm :  
Chúa Giêsu vác thập giá đến núi sọ, trước khi 

đóng đinh, lý hình lột áo Chúa ra. Chúa chịu lột áo là 
chấp nhận bỏ đi cả cái phẩm giá tối thiểu của một con 
người. Một sự từ bỏ đến mức tự hủy, chỉ vì muốn đẹp 
lòng Chúa Cha, muốn động lòng thương xót của Chúa 
Cha. 

 
Trong cuộc sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, có 

những lúc chúng con đối xử với nhau không bằng con 
vật! Chúng con tìm mọi cách làm nhục, nói xấu, vu vạ 
cáo gian, thêm điều bịa chuyện, làm mất danh thơm 
tiếng tốt, mất uy tín, mất phẩm giá của anh em mình, 
đẩy người đó vào đường cùng, không lối thoát. 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết yêu 

thương nhau thực lòng, tôn trọng phẩm giá của nhau, 
nhất là nhìn nhận sự cao quý của người anh chị em khi 
họ mang trên mình hình ảnh Thiên Chúa, để chúng con 
thực sự là những người con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
 
- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ khi quân 

dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu/ thì nó lột áo ra 
hết/ để cho xấu hổ cùng đau đớn./ Xin ban ơn cho con 
giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ. 
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- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 11) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 
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+ 
11- Chặng thứ mười một: 

 
Quân dữ đóng	đinh	Đức Chúa Giêsu 

 
 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “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” (Ga 23,33-34). 
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- Suy Niệm :  
Thập giá được coi là sự nhục nhã với người Do 

Thái, điên rồ với người Hylạp. Giờ đây, họ trao tặng 
cho Chúa Giêsu sự nhục nhã, điên rồ đó, bởi vì họ liệt 
Ngài vào hàng trộm cướp, gian phi… 

Cây thập giá với hai thanh gỗ dọc ngang, đã trở 
thành cây Thánh Giá, và trở nên dấu chỉ cứu rỗi, bởi vì, 
chính Con Thiên Chúa đã vác và chịu đóng đinh vào 
cây thập giá ấy. Điểm gặp nhau của hai thanh gỗ không 
còn là một ngã tư góc vuông bình thường, mà chính là 
trái tim yêu thương của Con Thiên Chúa. Nơi trái tim 
này, máu và nước tuôn trào rửa sạch tội lỗi nhân loại 
và tuôn đổ muôn ơn phúc từ lòng xót thương của 
Chúa. 

 
Trong đời sống đạo nơi các Giáo Xứ và Cộng 

Đoàn, biết bao lần chúng con làm điều thiện, điều tốt; 
biết bao lần chúng ta nói lời yêu thương, chân thực để 
xây dựng cộng đoàn, thế nhưng, thay vì nhận được lời 
an ủi, sự tôn trọng, tấm lòng biết ơn, thì ngược lại, 
chúng con bị ganh tỵ, bị bạc đãi, bị cô lập và loại trừ… 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết đón 

nhận những điều nghịch cảnh xảy đến cho chúng con 
vì lòng yêu mến Chúa. Xin ban cho chúng con tấm lòng 
bao dung, tha thứ, không bao giờ đóng đinh anh chị em 
chúng con vào thập giá, để chúng con thực sự là những 
người con của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu đóng 
đinh vào thánh giá vì tội con/ xin ban ơn cho con đóng 
đinh xác thịt con vào thánh giá Chúa/ kẻo còn phạm 
tội lỗi nữa. 

 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 

Kitô, 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát :	“Con	Đường	Chúa	Đã Đi” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 12) 
 
2. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con 

đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang 
vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, 
chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài 
dành cho con. 

 
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin 

cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con 
đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh 
với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống 
với Ngài vinh quang.   
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+ 
12- Chặng thứ mười hai: 

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá 
 
- Hướng Dẫn : Lời Chúa theo thánh Matthêu: 

“Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến 
giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn 
tiếng: Êli, Êli, lêma xabácthani, nghĩa là Lạy Thiên 
Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? 
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi 
ông Êlia! Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy 
miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy 
và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại 
bảo: Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không! 
Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn” (Mt 
27,45-50). 
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- Suy Niệm :  
Chúa Giê-su đã tuân phục trọn vẹn thánh ý của 

Cha và làm đẹp lòng Cha, qua hy lễ cứu chuộc trên 
thánh giá: hy lễ của tình yêu tuân phục và trao hiến. 
Qua cái chết, Chúa Giêsu đã biểu lộ sự khiêm hạ đến 
tột cùng chỉ vì yêu thương con người đến tột độ, để mở 
ra cho nhân loại một con đường cứu độ, con đường đó 
là: “Qua đau khổ đến vinh quang”. 

Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, chúng 
con thường muốn vinh quang mà không qua thập giá, 
thường chiều theo ý người có quyền hơn là làm theo ý 
Chúa, vâng lời con người hơn là vâng lời Thiên Chúa. 
Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là “Bệnh thần thánh 
hóa giới lãnh đạo: Đó là bệnh của những kẻ dua nịnh 
cấp trên, hy vọng được ân huệ của cấp trên. Họ là nạn 
nhân của công danh sự nghiệp và của thái độ xu thời, 
tôn kính con người chứ không tôn kính Thiên Chúa (Xc 
Mt 23,8-12). Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ 
đến điều mà họ phải đạt được, chứ không nghĩ tới điều 
mà họ phải làm, những người bủn xỉn nhỏ nhặt, ích kỷ 
(Xc Gl 5,16-25). Bệnh này có thể xảy ra cho cả các cấp 
trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên để được sự tuân 
phục, trung thành và tùy thuộc về tâm lý, nhưng kết 
quả cuối cùng là một sự đồng lõa thực sự”. 

Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết học 
nơi Chúa đức vâng lời và tự hạ, hết lòng tin tưởng và 
phó thác cuộc đời trong tay Thiên Chúa, cương quyết 
vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, để chúng 
con thực sự là những người con của lòng Chúa xót 
thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi 
sự khốn khó cho đến gần hết hơi/ thì gục đầu xuống 
giã Đức Mẹ mà sinh thì./ Xin ban ơn cho con giữ đạo 
cho đến giờ sau hết/ được phó linh hồn trong tay Chúa 
Con. 

- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 
Kitô, 

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 

- Hát : “Chúa Giầu Lòng Xót Thương” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 13) 
 
ĐK: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa 
xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con 
đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. 
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+ 
13- Chặng thứ mười ba: 

 
Tháo	đanh	Đức Chúa Giêsu xuống  

mà phó ở tay	Đức Mẹ 
 

- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Gioan: “Sau đó, ông Giuse, 

người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài 
Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo 
Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. 
Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài 
Người xuống” (Ga 19,38). 
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- Suy Niệm :  
Vì áp ngày Sabat, nên Giuse Arimathia tháo xác 

Chúa Giêsu xuống và trao cho Mẹ Maria. Còn nỗi đau 
nào hơn nữa dành cho Mẹ khi Mẹ ôm xác đứa con yêu. 
Nhìn xác con, Mẹ như đứt từng khúc ruột. Lưỡi gươm 
vô hình như đâm nát bấy trái tim. Con đã chết, và Mẹ 
cũng đang chết với con. Hơn bao giờ hết, lúc này, lời 
của cụ già Simêon đã nói với Mẹ khi xưa đang được 
ứng nghiệm: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn 
bà”. Con chết vì tội lỗi nhân loại, Mẹ cũng đang chết vì 
tội lỗi nhân loại cùng với con. . 

 
Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, chúng 

con không đủ can đảm đón nhận đau khổ nơi người 
khác để xoa dịu nỗi đau của họ, cũng không cảm thông 
cho nỗi bất hạnh của anh chị em. Và, thường chúng con 
bỏ qua không giúp đỡ người khác, chỉ vì sợ bị liên lụy 
đến thanh danh hay uy tín của mình. 

 
Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết 

thông phần đau khổ với Chúa qua sự liên đới với anh 
chị em đang gặp đau khổ, biết can đảm đón nhận 
những khổ đau, đón nhận anh chị em đau khổ trong 
đời như Mẹ Maria, và kết hiệp khổ đau ấy với lễ tế 
Chúa Giêsu, để chúng con thực sự là những người con 
của lòng Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
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- Cộng	Đoàn: Ai xem thấy hai ông Thánh tháo 
đinh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống/ cách thảm 
thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru?/ Xin ban ơn 
cho con gỡ mình cho khỏi các tội/ như tháo đanh Đức 
Chúa Giêsu vậy. 

 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 

Kitô, 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
 
- Hát : “Mẹ Nhân Loại” 
(trong lúc đi đến chặng thứ 14) 
 
ĐK:	Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng 

mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, thánh giá 
chiều treo xác con yêu. 

1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi con người đang 
hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, 
chung tâm hồn, chung đau buồn bên con mình cứu rỗi 
cho cuộc đời. 
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+ 
14- Chặng thứ mười bốn: 

Táng	xác	Đức	Chúa	Giêsu	trong	hang	đá 
- Hướng Dẫn :  
Lời Chúa theo thánh Luca: “Khi ấy có một người 

tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một 
người lương thiện, công chính. Ông đã không tán 
thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. 
Ông là người thành Arimathê, một thành của người 
Dothái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên 
Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức 
Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà 
liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, 
nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày 
sabát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,50-54) 
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- Suy Niệm : 
Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá. Một con 

người đã từng dẹp yên bão tố, từng làm những phép lạ 
cả thể như cho người chết sống lại, thế mà giờ đây lại 
chịu an nghỉ trong một ngôi mộ lạnh lẽo. Thất vọng 
bao trùm không gian, bao trùm những người tin vào 
một con người mang tên Giêsu ngắn số. Nhưng, không 
phải thế. Thân xác Chúa Giêsu đã chết, là thân xác 
mang hết tội lỗi con người. Người ta táng xác Chúa 
trong huyệt đá, cũng là mai táng, là chôn vùi tất cả tội 
lỗi con người vào một quá khứ vĩnh viễn. 

Như vậy, tín hiệu lạc quan đầu tiên từ mồ đá hẳn 
là: tội lỗi nhân loại đã được chôn vùi cùng thân xác tử 
nạn của Chúa Giêsu. 

Và tín hiệu lạc quan tiếp theo chỉ có được khi 
vững tin vào lời Kinh Thánh “Người sẽ sống lại từ cõi 
chết”. Và biến niềm tin ấy thành niềm hy vọng “ai cùng 
chết với Chúa Kitô, sẽ được sống lại với Người”. 

Trong đời sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, chúng 
con cũng phải chấp nhận lột xác, tức là chôn đi những 
hẹp hòi, nghi kỵ, thù nghịch, bảo thủ, bất nhân, bởi vì 
những thứ đó làm cho chúng con thất vọng và mất ơn 
cứu độ.  

Xin ban thêm đức tin để chúng con dám làm lại 
cuộc đời bằng việc từ bỏ con đường tội lỗi, bởi vì nếu 
chúng con cứ sống trong tội, thì chẳng khác gì cuộc 
sống của chúng con là một nấm mồ, làm cho chúng con 
bị rơi vào tuyệt vọng và mất sự sống đời đời.  

Xin cho chúng con có lòng xót thương, để có thể 
yêu thương những người đã gây đau khổ cho chúng 
con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ, cho chúng 
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con biết chia sẻ vào cuộc khổ nạn của Chúa qua việc 
liên đới với anh chị em đang gặp đau khổ, hầu được 
thông phần vào niềm vui và vinh quang của Chúa Phục 
Sịnh, và được thực sự là những người con của lòng 
Chúa xót thương. 

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
 
- Cộng	 Đoàn: Ông thánh Giuse/ ông thánh 

Nicôđêmô/ ông thánh Gioan/ tắm xác Đức Chúa Giêsu 
cho sạch các dấu/ lấy thuốc thơm mà xức/ lấy khăn 
sạch mà bọc/ cùng táng trong hang đá./ Mọi sự khốn 
khó Đức Chúa Giêsu chịu/ nào có khi nào khó khăn 
thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru?/ Xin ban ơn lòng 
mến cho con như thuốc thơm/ và lòng sạch sẽ như 
khăn sạch/ cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các 
ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu/ cho con dọn 
mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu 
vào lòng/ như táng niệm ở đời này/ cho ngày sau 
được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống 
hằng trị/ cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh 
Thần đời đời chẳng cùng/ Amen. 

 
- Vì cuộc khổ nạn	đau	thương	của Chúa Giêsu 

Kitô, 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / 

Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất 
yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con, 

 
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
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III- PHẦN KẾT 
 
- Lời Nguyện Kết :  
Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa suy gẫm 14 

Chặng Đàng Thánh Giá Lòng Thương Xót trong năm 
Thánh Hóa đời sống Gia Đình. Xin cho chúng con đem 
ra thực hành những điều vừa suy gẫm cầu nguyện, để 
Cộng Đoàn chúng con trở thành một cộng đoàn hiệp 
nhất yêu thương, là chứng nhân cho Lòng Chúa 
Thương Xót trong gia đình và xã hội hôm nay. 

Lạy Chúa, xin cho đôi tai con được đầy Lòng 
Thương Xót, để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị 
em con, và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng 
rên xiết đớn đau của họ.  

Lạy Chúa, xin cho miệng lưỡi con được đầy Lòng 
Thương Xót, để không bao giờ nói xấu anh chị em con, 
nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi 
người. 

Lạy Chúa, xin cho đôi tay con được đầy Lòng 
Thương Xót, để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị 
em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin 
cho con thật sự nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha 
nhân. 

Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những ước 
nguyện của con với những ước muốn của Chúa trên 
thập giá. Con mong ước chu toàn thánh ý Chúa. Giờ 
đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót 
Chúa cho họ.  

Lạy Chúa, khi thánh ý Chúa đã hoàn tất, con xin 
phó thác linh hồn trong tay Cha trên trời với trọn niềm 
tín thác vào lòng thương xót vô biên. Và khi con đứng 
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trước ngai tòa Chúa, bài thánh ca đầu tiên con sẽ hát 
lên chính là bài tụng ca lòng Chúa xót thương. 

 
- Hát Kết Thúc: “Kinh Hòa Bình” 
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và 

phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy 
dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu 
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng 
nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào 
chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, 
chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng 
vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn 
được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người 
hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến 
yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, 
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính 
khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi 
vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin 
thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an 
bình. 

 
 
 


