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Tối Thứ Sáu Tuần Thánh 9-4-1993 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) 

đã chủ sự buổi Đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở thủ đô 

Roma. Bài Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá 1993 do Mẹ Anna-Maria 

Canopi soạn. Mẹ là Viện Mẫu Đan Viện Biển-Đức ”Mater Ecclesiae” ở Isola San 

Giulio thuộc Novara miền Bắc nước Ý. 

 

Đàng Thánh Giá 1993 lấy lại lộ trình truyền thống. Trong bối cảnh Cuộc Khổ Nạn 

của Đức Chúa GIÊSU, bài suy niệm Các Chặng Đàng Thánh Giá làm lộ diện thảm 

trạng ”mầu nhiệm bất-bình-đẳng” luôn tác động ngầm lén trong thế giới và cùng 

lúc, làm nổi bật nét cao cả của ”mầu nhiệm đạo-đức” luôn hiện diện và hoạt động trong thinh lặng. 

Đau đớn và buồn sầu luôm bám sát hàng triệu người và toàn thể các dân tộc khiến cho nhiều người có 

cảm tưởng giờ lịch sử này giống như ”giờ cuối cùng”. 

 

Con người - khi để mình bị mù quáng và thống trị bởi sự dữ - thì tự hạ thấp và đánh mất phẩm giá, tự 

trở thành kẻ thù của sự sống và, mỗi khi chọn lấy cưỡng-bức và đồi-trụy thì tự kết án tử cho mình. 

Chính khi ấy con người biểu lộ cái khốn-khổ và cái nhu cầu cần bước đi trên chặng đường Nhân Lành 

THIÊN CHÚA. 

 

Như để làm cho rõ và xác thực dung mạo THIÊN CHÚA cảm thương thì trên mọi nẻo đường thời đại 

chúng ta - như bên lề đưa đến Golgotha (Đồi Sọ) - có người nữ đứng đó. Ngày xưa: Đức Mẹ MARIA, bà 

Véronica, những phụ nữ thành Giêrusalem và các phụ nữ khác mang tên Maria. Ngày nay: mọi phụ nữ 

tràn đầy Thánh Linh vẫn còn biết tiếp nhận và giữ trong lòng Lời Sự Sống và tự trao chính mình như 

một gia-tăng ơn thánh và tình yêu, lòng thương cảm và tình an ủi. 

 

Khi khiêm tốn cùng với Đức Tin rảo qua Các Chặng Đàng Thánh 1993, có lẽ chúng ta sẽ cảm nghiệm 

trong mức độ nào đó rằng chúng ta cũng bị liên-lụy trong ”mầu nhiệm bất-bình-đẳng” đang tàn phá, 

nhưng nhất là chúng ta khám phá ra mình được trìu mến bao bọc trong chiếc áo choàng rộng lớn của 

lòng Trắc-Ẩn. Chúng ta có thể nhận ra mình cũng chịu trách nhiệm trong việc đóng đinh Đức Chúa 

KITÔ vào Thánh Giá, đồng thời cũng có thể thoáng thấy trên Dung Mạo Người-Đau-Đớn những vết 

thương lòng sâu kín nhất của chúng ta và cảm nghiệm lòng Nhân Lành bao la của THIÊN CHÚA khi 

gặp gỡ mầu nhiệm Hội Thánh vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ. Mầu nhiệm mặc khải cách đặc biệt nơi các 

phụ nữ thánh thiện thuộc về dòng tộc quý phái của Đức Mẹ MARIA và, ngay trong giờ phút đen tối này 

của lịch sử, vẫn còn đứng dưới chân thánh giá của mỗi người với khả năng dạt dào thương cảm và 

kiên trì trong niềm hy vọng khiến các bà mang đến mồ dầu ướp thơm - dầu an ủi - để làm cho mỗi 

ngày mới là ngày huy hoàng của Phục Sinh, là bài ca chúc tụng Sự Sống trở về. 

 

Chặng Thứ Nhất 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN 

 

... Tổng trấn Philatô hỏi đám đông: ”Thế còn Ông GIÊSU, cũng 

gọi là Đức KITÔ, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh đáp: 

”Đóng đinh Nó vào thập giá!” Tổng trấn lại hỏi: ”Thế Ông Ấy đã 



làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: ”Đóng đinh Nó vào thập giá!” .. Bấy giờ tổng trấn phóng 

thích tên Baraba cho họ, còn Đức Chúa GIÊSU, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng 

đinh vào thập giá (Matthêu 27,22-23.26). 

 

Suy Niệm 

 

”Đóng đinh Nó vào thập giá!” 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, tiếng la hét đòi kết án, tiếng la ó vô nhân ấy vẫn tiếp tục gào lên chống lại Chúa 

trong một đám đông bị khích động, vô trách nhiệm, bị sự dữ lôi cuốn và làm cho mù quáng. 

 

Không phải Chúa - nay là Đấng Hằng Sống Vĩnh Cửu - nhưng là chính con người tự kết án tử cho 

mình, khi dửng dưng trước lấn áp của bất-công, khi tự chọn bạo-lực và đồi-trụy, khi đè bẹp kẻ bé nhỏ, 

người vô tội và xua trừ nhân phẩm như là đồ-phế-thải. 

 

Vì sự thinh lặng đầy khiêm nhu và trìu mến, và vì nỗi đau đớn khôn lường của Đức Mẹ MARIA, Hiền 

Mẫu Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU, xin thương xót chúng con! 

 

Stabat Mater dolorósa 

iuxta crucem lacrimósa, 

dum pendébat Fílius. 

Mẹ Sầu Bi tầm tã giọt châu 

đang đứng bên cây thập giá, 

nơi Con Người đã bị treo lên. 

 

Chặng Thứ Hai 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU XÊ VAI LẠI MÀ VÁC LẤY CÂY THÁNH GIÁ 

 

... Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Chúa 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 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 (Matthêu 27,27-31). 

 

Suy Niệm 

 

Lạy Đức GIÊSU, Chúa chúng con, trọn cuộc đời Chúa nơi dương thế là con đường tủi-nhục và thập giá. 

Chúa bị bắt buộc mang tấm gỗ tử hình ngay từ Nagiarét trong nỗi khổ lao công hàng ngày, rồi Chúa 

dong duổi rảo qua các phố thị và làng mạc để loan báo cho người nghèo Tin Mừng Nước Trời, Nước của 

Chúa, không thuộc về trần gian này. 

 

Gánh nặng của Chúa, lạy Chúa, chính là chúng con; chúng con với con tim chai cứng và chậm hiểu; 

chúng con, khi chúng con đặt lên vai người khác gánh nặng lương tâm tồi-tệ của chúng con, khi chúng 

con bị tê liệt vì hèn nhát và dửng dưng trước mọi hình thức nghèo đói và mọi tiếng kêu thống thiết. 

 

Ôi lạy Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Chúa vẫn còn mang trên đôi vai chí thánh toàn thể nhân loại là 

con chiên lạc, xin thương xót chúng con! 



 

Cuius ánimam geméntem, 

contristátam et doléntem 

pertransívit gládius. 

Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua 

tâm hồn Bà đang rên siết, 

đang sầu khổ và đau buồn. 

 

Chặng Thứ Ba 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT 

 

... Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh 

chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại 

tưởng Người bị phạt, bị THIÊN CHÚA giáng họa, phải nhục nhã ê 

chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì 

chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, 

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả 

chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. 

Nhưng THIÊN CHÚA đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng 

ta (Isaia 53,4-6). 

 

Suy Niệm 

 

Các lần ngã của Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU, là mầu nhiệm thương-cảm đối với chúng con, bởi vì, 

chính trong cái yếu hèn thể xác chúng con mà Chúa muốn chịu đau khổ. ”Thần trí thì nhanh nhẹn - 

chính Chúa phán như thế - nhưng xác thịt thì yếu đuối”. 

 

Lạy Chúa, THIÊN CHÚA Dũng-Lực, Chúa bị ngã vì sức nặng của thập giá để cho con người biết nhận ra 

cái giòn mỏng của mình và không ỷ vào mình nhưng biết tìm thấy nơi ơn thánh Chúa sức mạnh để 

đứng lên và để đi tiếp con đường vác thập giá theo chân Chúa. 

 

Chúa luôn luôn hiện diện ở nơi nào có người liểng-xiểng sắp ngã; Chúa nhanh nhẹn đến nâng đỡ để 

người đó không bị ngã trên sỏi đá đường đi, nhưng ngã trên Chúa, Tảng Đá Cứu Độ. 

 

Lạy Đức GIÊSU, Con THIÊN CHÚA, Chúa gánh lấy mọi yếu đuối con người, xin thương xót chúng con! 

 

O quam tristis et afflícta 

fuit illa benedícta 

Mater Unigéniti. 

Ôi đau buồn sầu khổ biết bao 

cho Bà Mẹ đáng suy tôn 

của một Người Con duy nhất. 

 

Chặng Thứ Bốn 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ 

 

... ”Ông Simêông nói với Bà MARIA, Mẹ của Hài Nhi: ”THIÊN CHÚA đã 

đặt Cháu Bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay 

đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như 



vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm 

thâu tâm hồn Bà” .. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Luca 

2,34-35.51) 

THIÊN CHÚA phán thế này: ”Thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì 

công lao của ngươi sẽ được đền bù” (Giêrêmia 31,16). 

 

Suy Niệm 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, trên Đường Khổ Giá, vào giây phút cô đơn và bị bỏ rơi, Mẹ Chúa không thể vắng 

mặt. Ngay từ thời Chúa còn thơ ấu, Đức Mẹ đã mang trong lòng vết thương sâu thẳm của Lời này và 

Mẹ đã giữ Lời ấy trong thinh lặng bởi vì nơi Đức Mẹ nỗi đau đớn cũng trinh trắng vẹn tuyền. 

 

Xin cho không bao giờ vắng bóng - bên cạnh bất cứ người nào đang đau khổ - một trái tim từ mẫu 

biết chú tâm và thương cảm, một sự hiện diện đầy trìu mến và an ủi. 

 

Xin cho mọi người con biết nhận ra Mẹ mình và tất cả các Bà Mẹ đồng hành với con cái trên đường đời 

sỏi đá chông gai, và với trọn lòng trung tín không ngừng tiến bước ngay cả khi đứng trước hy sinh tột 

cùng. 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, Quý Tử của Người Nữ có phúc trong mọi người nữ, vì tình yêu và nỗi đau đớn 

của Mẹ Chúa, xin thương xót chúng con! 

 

Quae moerébat et dolébat, 

pia Mater, dum vidébat, 

Nati poenas íncliti. 

Bà Mẹ Hiền nhìn xem nỗi khổ hình 

của Người Con Chí Thánh, 

mà đau lòng thổn thức tâm can. 

 

Chặng Thứ Năm 

 

QUÂN DỮ BẮT ÉP ÔNG XIMONG VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ VỚI CHÚA 

 

... Đang đi ra, thì chúng gặp một người Xyrênê tên là Ximong; chúng 

bắt ông vác thập giá của Người (Matthêu 27,32). 

... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ: ”Ai muốn theo Thầy, phải từ 

bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Matthêu 16,24). 

 

Suy Niệm 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, lời Chúa kêu gọi thật là khắt khe! Chúng con muốn đi 

theo Chúa trên con đường Sự Sống, nhưng Chúa lại làm cho chúng con 

phải bước qua lối đi sự chết! Chính tại đó mà chúng con đối mặt với cái hèn 

nhát và lo sợ của chúng con. 

 

Để tránh gặp phải thực tại khổ giá, chúng con, với con tim chai cứng, chúng con đổi hướng và nhắm 

mắt trước các nỗi thống khổ hằng bám sát anh chị em chúng con. 

 

Chúng con cần được, cả chúng con nữa - giống như ông Ximong thành Xyrênê - một người nào đó nài 

nĩ thúc giục chúng con phải mang lấy thánh giá - với lòng yêu thương - của người khác. Chính trong 

cách thức này mà chúng con có thể cảm nhận sức mạnh lớn lao đến từ việc chúng con mang đỡ gánh 



nặng cho nhau - với niềm tin không lay chuyển - các thử thách thiên hình vạn trạng của cuộc đời. 

 

Lạy Đức GIÊSU, THIÊN CHÚA Dũng-Lực, Chúa tự trở nên yếu đuối để tỏ ra cần sự trợ giúp của người 

khác, xin thương xót chúng con! 

 

Quis est homo, qui non fleret, 

Christi Matrem si vidéret 

in tanto supplício? 

Ai là người không tuôn châu lệ 

khi nhìn thấy Mẹ Chúa KITÔ 

trong cảnh cực hình như thế? 

 

Chặng Thứ Sáu 

 

THÁNH NỮ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA 

 

... Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta 

ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị 

đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh 

tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh 

khi, không đếm xỉa tới (Isaia 53,2-3). 

... Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: ”Hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy 

Chúa, con tìm Thánh Nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt” (Thánh Vịnh 

27(26),8-9). 

 

Suy Niệm 

 

Không gương mặt nào đẹp như dung nhan Ngài, lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa đến để tỏ cho chúng con 

thấy nét huy hoàng vinh quang THIÊN CHÚA. Thế nhưng, trên con đường khổ giá, bị biến dạng vì cái 

ghê rợn của tội lỗi chúng con, Chúa chẳng còn hình tượng con người nữa. 

 

Thế là, chính phụ nữ ấy đã nhìn Chúa với cái nhìn đến từ con tim; chính bà Vêrônica, người đàn bà đạo 

đức đã lau khuôn mặt đẫm máu của Chúa; và Chúa đã tặng bà nhan thánh Chúa in trên tấm khăn của 

bà, tuyệt đẹp trong cái thinh lặng nhiệm mầu. Cái cử chỉ vừa anh-hùng nam-tử vừa tế-nhị nhi-nữ ấy 

đã để lộ căn tính của Chúa, ôi lạy Đức KITÔ, Con THIÊN CHÚA. 

 

Trong xã hội chúng con nơi mà tình cảm tinh sạch và tế nhị thường bị hạ thấp và khinh bỉ, thì người 

phụ nữ vẫn còn và mãi mãi vẫn còn là, ôi lạy Chúa, cái dạt-dào của ơn thánh và của lòng nhân hậu, 

một hình ảnh thánh thiện chiếu tỏa nét đẹp thần linh và an ủi của Chúa! 

 

Lạy Chúa, dung nhan dịu hiền của Tôi Tớ Khổ Đau, xin thương xót chúng con! 

 

Quis non posset contristári, 

piam Matrem contemplári, 

doléntem cum Filio? 

Ai có thể không buồn bã 

nhìn xem Mẹ Chúa KITÔ, 

đang đau khổ cùng với Con Người? 

 

 



Chặng Thứ Bảy 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI 

 

... Tôi là người đã sống cảnh lầm than, dưới làn roi giận dữ của 

Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm, không ánh 

sáng soi đường .. Người lấy đá hộc chận đường tôi, xóa lối đi khiến 

tôi phải lạc hướng .. Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, xác tôi, Người 

vùi dập dưới đống tro (Sách ai Ca 3,1-2.9.16). 

... Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm 

thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách 

về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội (Do Thái 

4,15). 

 

Suy Niệm 

 

Cái ngã thứ nhất của một người có thể gây xúc động và cảm thông; nhưng đến cái ngã thứ hai thì trái 

lại, thường khiến người ta khó chịu và khinh bỉ. Lạy Đức Chúa GIÊSU, Người-Đau-Đớn, ai có thể hiểu 

thấu mầu nhiệm khiêm hạ của Chúa dấu ẩn dưới những suy nhược lập đi lập lại suốt dọc con đường? 

 

Đúng ra, Chúa muốn thử nghiệm mọi nỗi khốn khổ như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Vì tình yêu khiến 

Chúa mang nơi mình những yếu hèn của chúng con, Chúa trở thành cho chúng con Sức-Mạnh và 

Khiên-Thuẫn chống lại mọi đánh phá tới tấp của sự dữ. 

 

Chúng con sẽ ngã, đúng thế, chúng con sẽ còn ngã nhiều lần nữa, bị cám dỗ bao vây, nhưng Chúa sẽ 

nâng đỡ chúng con, ôi lạy Chúa, và Chúa sẽ giúp chúng con tiếp tục tiến bước với đầu ngẩng cao, vì 

được dự phần vào phẩm giá vương giả của Chúa. 

 

Ôi lạy Đức Chúa KITÔ, Người Samaritano Nhân Hậu đầy cảm thương, cúi xuống trên các vết thương 

của chúng con, xin thương xót chúng con! 

 

Pro peccátis suae gentis, 

vidit Jesum in torméntis, 

et flagéllis subditum 

Mẹ nhìn thấy Chúa GIÊSU 

vì tội dân mình mà khổ cực 

và bị vùi giập dưới làn roi. 

 

Chặng Thứ Tám 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHÂN ĐỨC THÀNH 

GIÊRUSALEM THEO CHÚA 

 

... Tự đáy lòng hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Xion! 

Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng .. 

Hãy giơ tay hướng về Người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con 

đang lịm dần vì đói, đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi (Sách Ai Ca, 

2,18.19) 

... Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ 

vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Chúa GIÊSU quay lại các bà 

mà nói: ”Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương Thầy 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!” .. 

Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? (Luca 23,27-

29.31). 

 

Suy Niệm 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, có một lần một phụ nữ đổ xuống chân Chúa những giọt nước mắt yêu thương và 

thống hối. Rồi có một phụ nữ - nàng tên Maria - đã xức trên đầu Chúa dầu thơm hòa-thảo quí giá 

trong bữa tiệc cuối cùng .. 

 

Giờ đây tiến đến gặp Chúa vừa đi vừa khóc, các ”phụ nữ thành Giêrusalem”, những người nữ thuộc 

dòng dõi bà Rachel, họ than khóc Chúa cách bi-ai thống thiết. Vâng, thật là chính đáng khi Chúa được 

thương khóc như người con đầu lòng, dấu yêu nhất, bị đưa đi xử tử. Nhưng Chúa mời các bà hãy khóc 

thương số phận mình là những bà mẹ đáng buồn, những bà mẹ bị bóc lột như những cành cây ăn trái 

bị giông tố làm cho trơ trụi. 

 

Trên trái đất này những người phụ nữ như thế đông vô số kể .. Các bà khóc, đúng thế, các bà khóc, 

những người mẹ, vào giây phút thảm thương này của lịch sử chúng con, nhưng chính nơi cung lòng 

Hiền Mẫu Chúa mà các bà mẹ đổ lệ tuôn trào như suối, hầu cho mỗi đau đớn nhận được cảm thương, 

ân phúc của tình yêu cứu độ. 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, Trưởng-Tử trong số đông đảo anh chị em, xin thương xót chúng con! 

 

Tui Nati vulneráti, 

tam dignáti pro me pati, 

poenas mecum dívide. 

Xin Mẹ cho con được chia phần thống khổ 

của Con Mẹ đã thương vong, 

đã khấng chịu cực hình vì con như thế 

 

Chặng Thứ Chín 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA 

 

... Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ. 

Khi chính Chúa bắt nó phải mang, nó hãy cứ ngồi im lặng một mình, 

cứ đặt miệng nó trong bụi đất - may ra còn chút hy vọng nào chăng - 

nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ. Vì 

quả thật, THIÊN CHÚA chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Ngài cũng 

xót thương, vì Ngài vốn từ bi cao cả (Sách Ai Ca 3,27-32). 

... Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng 

Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Matthêu 11,28-

29). 

 

Suy Niệm 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, nơi niềm đau xé rách khi Chúa ngã xuống đất lần thứ ba, chúng con nhận ra cái 

tự-mãn tự-đắc đáng thương của chúng con. Chúa muốn dạy chúng con chỉ đợi trông ơn cứu độ đến từ 

THIÊN CHÚA, CHA chúng con. Cái thinh lặng khiêm nhu và nét dịu hiền khi Chúa chấp nhận đau khổ 



khiến chúng con có thể thoáng thấy cái bí thuật sức mạnh nội tâm khiến Chúa có thể bước đi trên con 

đướng tuân phục con thảo. 

 

Xin cho sức mạnh Tình Yêu chan hòa trong tâm lòng mỗi người bị gẫy giập dưới cú-đòn thử thách, 

trong tâm lòng người bạn trẻ bị rơi vào hố thẳm của thác loạn cuồng điên! 

 

Ước gì mọi ách nô lệ bị bẽ gãy và tất cả những ai chỗi dậy nhờ ơn tha thứ của Chúa, lại được kín múc 

sức mạnh từ suối nguồn hằng sống của Tình Yêu vĩnh cửu của Chúa! 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, sức mạnh và là ơn cứu độ chúng con, xin thương xót chúng con! 

 

Eia, Mater, fons amóris, 

me sentíre vim dolóris 

fac, ut tecum lúgeam. 

Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, 

xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương, 

để cho con được khóc than cùng Mẹ. 

 

Chặng Thứ Mười 

 

QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU RA 

 

... Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Đức 

Chúa GIÊSU uống rượu pha mật đắng .. (Matthêu 27,33-34). 

... Đóng đinh Đức Chúa GIÊSU vào thập giá xong, lính tráng lấy áo 

xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả 

chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, 

dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: ”Đừng xé áo ra, 

cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: ”Áo 

xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn” 

(Gioan 19,23-24). 

 

Suy Niệm 

 

Chúa đi vào trần gian bằng cách tước bỏ vinh quang Con THIÊN CHÚA, để sinh ra như người con loài 

người. Vào giờ phút chung kết này của toàn lịch sử, ngay cả con người trần gian của Chúa cũng bị phơi 

bày bởi những bàn tay phàm-phu tục-tử .. Thân xác Chúa, thân xác trinh nguyên hình thành trong 

cung lòng vô nhiễm của Đức Trinh Nữ, bị lột trần và trở thành đối tượng chế nhạo thô bỉ. 

 

Dầu thế, Chúa vẫn là Vua. Chúa là Chúa độc nhất của thế giới! 

 

Chiêm ngắm Chúa là chiêm ngắm ánh sáng, chạm đến Chúa là chạm tới lửa. 

 

Làm sao chúng con dám nhìn Chúa khi chính chúng con đặt trên người Chúa bùn nhơ tội lỗi chúng 

con? Gánh lấy nỗi hổ nhục của chúng con, Chúa mặc cho chúng con sự thánh thiện của Chúa. Chiếc áo 

không đường khâu của Chúa là chiếc áo cưới Chúa ban cho Hội Thánh dấu yêu của Chúa. 

 

Vì mọi phân rẽ của chúng con, lạy Chúa, xin thương xót chúng con! 

 

Fac, ut árdeat cor meum, 

in amándo Christum Deum, 



ut sibi compláceam. 

Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, 

mến yêu Đức KITÔ là THIÊN CHÚA, 

để cho con có thể làm đẹp ý Người. 

 

Chặng Thứ Mười Một 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH CHÂN TAY VÀO THÁNH GIÁ 

 

... Đóng đinh Đức Chúa GIÊSU vào thập giá xong .. chúng ngồi đó 

mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội 

viết rằng: ”Người này là GIÊSU, Vua dân Do Thái”. Cùng bị đóng 

đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. 

Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: ”Nếu Ông 

là Con THIÊN CHÚA, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào!” Các 

thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: ”Hắn cứu 

được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Israel! Hắn cứ 

xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin Hắn liền!” 

(Matthêu 27,35-42). 

 

Suy Niệm 

 

Như cây nho xum xuê bị bão lớn làm rụng hết trái nho, Chúa cũng thế, bị treo lơ lửng trên tấm gỗ 

thập giá, Chúa trở thành trò diễn xuất cho trời và đất. Thân xác Chúa mặc lấy chiều kích vũ trụ, trở 

nên trọn ân phúc và trọn tiếp rước. 

 

Và con rắn kẻ thù xưa lại có mặt ở đây, thật đúng hẹn, để thử làm một cú đánh phá cuối cùng. ”Hãy 

xuống ..! Hãy cứu lấy mình!” 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, nếu Chúa xuống khỏi thập giá, thì hẳn tất cả chúng con sẽ bị hư mất; nếu Chúa 

biểu dương uy quyền thần thánh của Chúa, thì hẳn dòng thác ơn thánh làm tái sinh các tín hữu trong 

cuộc sống mới đã không được tuôn trào trên thế giới. 

 

Xin chúc tụng tấm gỗ Chúa tự đóng mình vào vì tuân phục thánh ý THIÊN CHÚA CHA để cứu rỗi tất cả 

chúng con! 

 

Vì mọi nỗi hèn nhát và vì các bất tuân của chúng con, lạy Chúa, xin thương xót chúng con! 

 

Sancta Mater, istud agas, 

crucifixi fige plagas, 

cordi meo válide. 

Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn, 

đóng vào lòng con cho thực mạnh, 

những vết thương của Đấng bị treo thập giá. 

 

 

 

 



Chặng Thứ Mười Hai 

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ 

 

... Đứng gần thập giá Đức Chúa GIÊSU, có Thân Mẫu Người, chị 

của Thân Mẫu, bà Maria vợ ông Cléophas, cùng với bà Maria 

Magdala. Khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng 

bên cạnh, Đức Chúa GIÊSU nói với Thân Mẫu rằng: ”Thưa Bà, đây 

là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: ”Đây là Mẹ của con” 

(Gioan 19,25-27). 

... Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ 

chín. Vào giờ thứ chín, Đức Chúa GIÊSU kêu lớn tiếng: ”Êli, Êli, 

lama sabactani?” nghĩa là: ”Lạy THIÊN CHÚA, lạy THIÊN CHÚA 

của Con, sao Ngài bỏ rơi Con?” ... Và Đức Chúa GIÊSU lại kêu một 

tiếng lớn, rồi trút linh hồn (Matthêu 27,45-46.50). 

 

Suy Niệm 

 

Quyền lực tối tăm hình như thắng thế: Chúa, THIÊN CHÚA làm Người, cô đơn khủng khiếp, bị treo lơ 

lửng giữa đất và trời, Chúa là Trọng-Tài lịch sử. Đây là giờ của ”Con Số 0”. 

 

Tiếng kêu hấp hối của Chúa xé rách bức màn xám dầy của thời gian và mở lối cho chúng con bước vào 

ngưỡng cửa chói chang của thời đại vĩnh cửu những người sống. 

 

Khi Chúa phó mình trong tay THIÊN CHÚA CHA, tiếng kêu tắt thở của Chúa trở thành, trong trái tim 

Hội Thánh Mẹ, một tiếng kêu hoan lạc vì một người mới được sinh ra. 

 

Mầu nhiệm thật vĩ đại! 

 

Và Đức MARIA, Mẹ Chúa và Mẹ chúng con, đứng gần bên Thánh Giá Chúa, hoàn toàn ý thức trong 

thinh lặng. 

 

Lạy Chiên THIÊN CHÚA, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con! 

 

Vidit suum dulcel natum, 

moriéntem desolátum, 

dum emísit spíritum. 

Mẹ nhìn Con mình dịu hiền như thế, 

bị thống khổ lúc lâm chung, 

khi Người trút hơi thở cuối cùng. 

 

Chặng Thứ Mười Ba 

 

MÔN ĐỆ ĐỨC CHÚA GIÊSU HẠ XÁC NGƯỜI XUỐNG CÙNG PHÚ CHO 

ĐỨC MẸ 

 

... Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà 

này đã theo Đức Chúa GIÊSU từ Galilêa để giúp đỡ Người .. Chiều 

đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, 

tên là Giuse, và cũng là môn đệ Đức Chúa GIÊSU. Ông đến gặp 

quan Philatô để xin thi hài Đức Chúa GIÊSU. Bấy giờ tổng trấn 



Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho ông (Matthêu 27,55.57-58). 

 

Suy Niệm 

 

Đứng dưới chân Thánh Giá, sẵn sàng đón xác Chúa như chùm nho chín tách lìa khỏi thân nho, có Hiền 

Mẫu Chúa, Chiếc Ly đầy tràn tình yêu và nỗi đau đớn. 

 

Nhưng cũng có các phụ nữ khác - những người trung tín nhất - vẫn đứng đó nhìn Chúa, lòng đầy cảm 

thương trước cái chết của Chúa và trước nỗi đau đớn lặng thinh của Đức Mẹ MARIA. 

 

Qua các phụ nữ ấy, cũng hiện diện bên Chúa mọi bà mẹ, mọi người con gái, mọi người vợ, người chị 

em, hết mọi phụ nữ, những nữ tỳ của bác ái và an ủi. Chúa luôn cần đến người nữ trong chính những 

ai đang đau khổ đang hấp hối. 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin khơi lên nơi người nữ dòng dõi Đức Mẹ MARIA, hình ảnh sống động của lòng 

thương xót dịu ngọt của Chúa, hầu cho, từ chiếc nôi đến nấm mồ và còn xa hơn nữa, hết mọi thọ sinh 

đều có thể cảm nhận mình được yêu thương, được canh giữ, nhân Danh Thánh Chúa và trong lòng Hội 

Thánh là Mẹ. 

 

Lạy Đức Chúa KITÔ, Chén Cứu Độ, xin thương xót chúng con! 

 

Fac me vere tecum flere, 

Crucifixo condolére, 

donec ego víxero 

Xin cho con được cùng Mẹ thảo hiếu khóc than, 

Cùng Đấng bị đóng đinh tỏ niềm thông cảm, 

bao lâu con còn sinh sống ở đời. 

 

Chặng Thứ Mười Bốn 

 

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI 

 

... Khi đã nhận thi hài, ông Giuse lấy tấm vải gai mà liệm, và đặt 

vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá. Ông lăn tảng đá to lấp 

cửa mồ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên 

là Maria ở lại đó, quay mặt vào mồ (Matthêu 27,59-61). 

 

Suy Niệm 

 

Ban chiều, trên đồi Can-Vê, thinh lặng bao la phủ kín. Nỗi đau tột cùng 

không còn nước mắt, không còn lời nói, quấn trong khăn liệm trắng, thân 

xác đẹp nhất con cái loài người được đặt vào huyệt đào trong hốc đá. 

 

Ông Giuse thành Arimathê, người môn đệ tốt lành, hoàn tất cho Thầy Dịu Hiền nghĩa cử sau cùng của 

tình con thảo và lòng đạo đức. 

 

Giờ đây, Vị Vua an nghỉ, có lính canh; nhưng niềm hy vọng không lay chuyển không bị chôn vùi với 

Vua. Bởi vì, sau khi chịu đau khổ tột cùng, Vị Vua sẽ trông thấy ánh sáng; sau khi hiến mình làm của 

lễ cứu chuộc, một đàn con nối dõi đông đúc sẽ được trao tặng cho Ngài (xem Isaia 53,10-11). 

 

Giữa lòng đêm khuya, hạt giống sẵn sàng nẩy mầm; không khí đã thoảng mùi hương thơm của mùa 



xuân: thế là các phụ nữ vẫn nấn ná ở lại trong vườn, các bà như linh cảm giây phút linh thiêng, đó là 

bà Maria Magdala và bà kia cũng gọi là Maria .. 

 

Lạy Đức Chúa GIÊSU, Sự Sống Và Phục Sinh của chúng con, chúng con tin nơi Chúa! 

 

Quando corpus moriétur 

fac, ut ánimae donétur 

paradísi glória. Amen. 

Khi mà xác thịt con sẽ chết, 

xin cho linh hồn con được Chúa tặng ban, 

vinh quang của cõi thiên-đường. Amen. 

 

(Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife - CHEMIN DE LA CROIX AU COLISÉE présidé 

par le Saint Père Jean-Paul II - Vendredi Saint 1993) 
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