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Lời Chúa

Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. 
Người nói với các môn đệ : “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu 
nguyện.” Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. 

Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm 
hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Người đi 
xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin 
cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”

Khi đến trong thế gian, Đức Giêsu đã quyện lấy thân phận hư nát của con người cho 
đến cùng. Người trở nên người anh em của nhân loại trong tất cả mọi sự. Thế nhưng có 
ý nghĩa gì vì vài giờ trước khi chết Người đã cách xa tất cả để đến một mình với Thiên 
Chúa Cha, vì thế Người đã bỏ các môn đệ ở lại để đi đến đàng kia xa hơn chút ? Điều 
này không có nghĩa Người muốn tách rời khỏi chúng ta, nhưng ngược lại Người đến để 
gánh vác chúng ta cho đến cùng.

Hãy chiêm ngưỡng xem bằng cách nào Đức Giêsu tiến vào sâu thẳm trong một liên đới 
đảo lộn với con người, và với con người bị quấy nhiễu với bao gánh nặng đau đớn. Đức 
Giêsu đã đi đến đàng kia xa hơn chút, và đi vào cầu nguyện không sợ nguy hiễm. Người 
đã nhận thấy được cái cô đơn của con người hư nát khi tách biệt khỏi Thiên Chúa, nhưng 
vẫn còn ở lại trong cái khó tả hiệp thông vào ý chí với suối nguồn cuộc sống vĩnh hằng 
và tình yêu tức là với Thiên Chúa Cha. Vì thế, Đức Giêsu tự diễn đạt mọi sự trong nước 
mắt, lời kinh nguyện cho Thiên Chúa có thể cứu vớt Người khỏi cái hư vong (Do thái 5,7).

Theo ý Giám mục Benoit Rivière

Mátthêu 26,36-39
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Cầu nguyện 
Hôm nay thập giá ở trung tâm không gian dành cho việc cầu nguyện. Khi hát thánh 

thi đề nghị chúng ta cầm lấy cành lá vạn tuế.

Chúng con tôn thờ, ôi Chúa Kitô, chúng con chúc tụng Ngài
Ngài đã chuộc tội thế gian bằng cây thập giá

Hát  
Thánh Giá Đức Kitô - Linh Mục Thái Nguyên
ĐK. Thánh Giá Đức Kitô ôi muôn đời vinh thắng. Thánh giá Đức Kitô ôi cứu độ trần gian.
1. Con hân hoan xin kính thờ Thập giá Chúa ôi vô bờ, tình thương Chúa hải hà đã dùng 

cây thánh giá cứu chuộc nhân thế. Yêu thương con nên hiến tế gánh bao đau thương nhục 
hình. Ôi Giêsu Đấng cứu tinh cho đời con an bình đẹp xinh.

2. Ôi yêu thương cao ngất trời đã dâng hiến cho cuộc đời, để cứu vớt muôn người đang 
còn trong tăm tối mang nặng tội lỗi. Con xin ăn năn thống hối quyết tâm trở lại cùng Ngài. 
Trong tin yêu con hát vang dâng lời ca cảm tạ tình Chúa.

3. Con trung kiên theo bước Ngài đường thánh giá con miệt mài, không nao núng quản 
ngại để vượt qua bao nỗi cơ cầu giăng lối. Xin cho con *** tiến bước sống chết cho một 
tình yêu. Trong an vui con dấn thân cho thập giá khắp nơi nở hoa

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 21
Với những từ của Thánh Vịnh, hãy chiêm ngưỡng sự vượt qua của Chúa Kitô, và tất 

cả những ai bước theo Ngài qua cái chết đến sự sống
Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !
3 Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.
4 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.
5 Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì,
6 van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
7 Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
con bị đời mắng chửi dể duôi,
8 thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai :
9 “Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó !
Người có thương, giải gỡ đi nào !”
10 Đưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ãm Chúa trao an toàn.
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11 Chào đời con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh.
12 Xa con Ngài đứng sao đành,
nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.
13 Quanh con cả đàn bò bao kín,
thú Ba-san ùa đến bủa vây :
14 Há mồm đe doạ gớm thay,
khác nào sư tử xé thây vang gầm.
15 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.
16 Nghe cổ họng khô ran như ngói,
lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
chốn tử vong Chúa đặt vào ;
17 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
chúng đâm con thủng cả chân tay,
18 xương con đếm được vắn dài ;
chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
19 Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
20 Chúa là sức mạnh con nương,

cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.
21 Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
gỡ thân con thoát miệng chó rừng,
22 khỏi nanh sư tử hãi hùng,
phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.
23 Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.
24 Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
hãy ca tụng Người đi !
Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
nào hãy tôn vinh Người !
Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
nào một dạ khiếp oai !
25 Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
26 Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
ngày đại hội toàn dân.
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Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người.
27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
và trở về cùng CHÚA.
Mọi dân tộc dưới trần
phủ phục trước Tôn Nhan.
29 Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,
Người thống trị chư dân.
30 Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
31 con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
cho thế hệ tương lai,
32 truyền tụng cho hậu sinh đức công 

chính của Người,
rằng : “Đức Chúa đã làm như vậy !”

Lắng nghe
Chúng ta tìm đọc lại bài Thương Khó theo Tin Mừng Luca chương 22,14 đến chương 

23,56, hoặc bài Tin Mừng ngắn (xem dưới đây). Chúng ta cũng có thể đọc lại Thánh Thi 
ghi trong thư gửi Philípphê (xem dưới đây). Điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày 
hôm nay để theo Chúa Kitô ? Chúng ta sợ hãi gì ? Hình ảnh tình yêu Thiên Chúa nào 
chúng ta mang trong lòng ?

Bài Tin Mừng ngắn trong Thánh lễ Lá năm A : Mt 27,11-54
Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Phi-latô, và quan hỏi Người rằng: "Ông 

có phải là Vua dân Do-thái không?"
Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!"
Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. 

Bấy giờ Philatô bảo Người:"Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông 
sao?"

Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức 
ngạc nhiên.

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người 
tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói 
với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay 
Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?"

Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi 
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xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan 
rằng: "Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ 
người công chính ấy, vì hôm nay trong 
một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ 
rất nhiều vì người ấy".

Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi 
giục dân xin tha Baraba và giết Chúa 
Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: "Trong 
hai người đó các ngươi muốn ta phóng 
thích ai?"

Họ thưa: "Baraba!"
Quan lại lên tiếng hỏi họ: "Vậy đối với 

Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?"
Họ đồng thanh đáp: "Ðóng đinh nó 

đi!"
Quan lại hỏi: "Nhưng người này đã 

làm gì nên tội?"
Chúng càng la to:"Ðóng đinh nó đi!"
Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại 

thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay 
trước mặt dân chúng và nói: "Ta vô can 
về máu người công chính này, mặc kệ 
các ngươi".

Toàn dân đáp: "Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi".
Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh 

đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu 
vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người 
ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người 
và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng 
rằng: "Tâu vua dân Do-thái!"

Ðoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo 
Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người 
đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, 
liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu 
hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh 
Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri 
rằng: "Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm". Rồi họ 
ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là 
Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, 
một tên bên hữu, một tên bên tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: "Kìa, ngươi là kẻ phá 
đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, 
thì hãy xuống khỏi thập giá đi!"

Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng: "Nó đã cứu được 
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kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy 
xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài 
thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: "Ta là Con Thiên Chúa!"

Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như 
thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng 
giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lema sabachtani!" Nghĩa là: "Lạy 
Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!"

Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: "Nó gọi tiên tri Elia".
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và 

cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: "Hãy chờ 
xem Elia có đến cứu nó không?"

Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá 

nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và 
sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. 
Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động 
và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: "Ðúng người này là Con Thiên Chúa".

Thánh Thi Philípphê (2,6-11)
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ 
 vinh quang, mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.
8 Người lại còn hạ mình, vâng lời 
 cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết, 
 chết trên cây thập tự.
9 Chính vì thế, Thiên Chúa 
 đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên  

 muôn ngàn danh hiệu.
10 Như vậy, khi vừa nghe danh
 thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất 
 và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ ;
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng 
 tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
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Suy tư cùng thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Thập giá cắm trên đồi Canvê, mà trên đó lần cuối cùng Đức Kitô đối thoại với Thiên 

Chúa Cha, lộ ra ngay trung tâm điểm tình yêu mà con người được tạo dựng và giống Thiên 
Chúa, đã được làm thỏa lòng theo dự định vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Thập giá là phương thức sâu thẳm của Đấng Thần Linh nghiêng xuống con người và 
cũng từ đó con người- trong những giờ phút khó khăn và đau khổ - kêu gọi định mệnh 
đau khổ của mình. Thập giá như một cái chạm tình yêu vĩnh cữu trên những vết thương 
đau đớn nhất của cuộc đời trần thế của con người

Sự cứu độ tự mang mạc khải lòng thương xót trong cái viên mãn.

Lời nguyện chung
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả mọi người được mời gọi trở nên con Thiên Chúa.
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa
Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả những ai thi hành thống trị trên những người yếu đuối  
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
Chúng ta cùng cầu xin cho những vị tử đạo vì đức tin.
mặc lấy thân nô lệ,
Chúng ta cùng cầu xin cho những người bị ruồng bỏ, kẻ tha hương, những người sống 

ngoài đường phố, những người nô lệ của xã hội ngày hôm nay.
Người lại còn hạ mình
Chúng ta cùng cầu xin cho những bệnh 

nhân tâm thần, những kẻ tù đày, những 
nạn nhân của các cuộc chiến tranh.

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu 
chết, chết trên cây thập tự

Chúng ta cùng cầu xin cho những người 
không còn hy vọng, và những người sẽ 
qua đời trong cô đơn.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn 
Người

Chúng ta cùng cầu xin cho những 
người đã ra đi khỏi đời này và an nghỉ 
trong bình an.

và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên 
muôn ngàn danh hiệu.

Chúng ta cùng cầu xin cho những dự 
dòng mà tên từ đây được ghi trong sổ 
cuộc sống.

Đức Giêsu Kitô là Chúa
Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả các 

môn đệ Chúa Kitô đang mong đợi được 
tái tạo trong sự Phục Sinh của Người.


