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LỜI THIÊNG NHẠC THÁNH SỐ 23 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH  

PHẦN I 

GIẢI THÍCH LỄ NGHI – NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ 

Hôm nay, các tín hữu khắp hoàn cầu ăn chay, kiêng thịt để tưởng niệm cuộc 

Thương Khó Chúa. 

Buổi chiều hoặc tối hôm nay có nghi lễ (không phải Thánh lễ) về cuộc Thương 

Khó Chúa, bắt đầu từ phần Phụng vụ Lời Chúa với bài Thương Khó theo thánh 

Gioan. Sau bài diễn giảng là 10 lời cầu nguyện đặc biệt cho toàn Giáo Hội và thế 

giới. Sau đó là nghi thức Tôn vinh và hôn kính Thánh giá. Cuối cùng là Hiệp lễ. 

Trong buổi họp mừng này, điểm nổi bật hơn cả không phải là các đau khổ nhục 

nhằn của Chúa, nhưng là vinh quang của Thập giá, vì mầu nhiệm Chúa chịu chết 

luôn gắn liền với mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Vì thế, những bài ca hôm nay đầy 

những lời tung hô Chúa Kitô chiến thắng. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA  
 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

(Ga 18, 1- 19, 42) 

TƢỞNG NIỆM CUỘC THƢƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU 

 “Các anh tìm ai? Họ đáp: Tìm Giêsu Nazaret.  

Chúa Giêsu nói: Chính là Tôi đây” 

 1/ Con người, cả đời tìm kiếm. Tìm đủ thứ: Mới đẻ ra thì tìm vú mẹ, lớn hơn 

một chút thì tìm bất cứ thứ gì ăn được đưa vào miệng… lớn nữa thì tìm trường, tìm 

thầy để học… tìm cơm áo gạo tiền, tìm bạn đời, tìm danh tìm vọng, tìm địa vị… 

quy chung lại là tìm hạnh phúc.  

 2/ Hạnh phúc ở đời này như một bóng mờ, không bao giờ rõ mặt. Thấy đó, 

cố chiếm… nó lại vụt mất, có khi để lại đau thương chán chường… bao kẻ nghĩ tiền 

là hạnh phúc, tìm tiền, vơ cho nhiều tiền, rồi vỡ ra tiền liền với bất hạnh. Hối 

không kịp. (đám tham nhũng đang ở tù đó) Bao kẻ khác cho tình, rượu, chơi bời, hút 

chích… là hạnh phúc. Lầm hết, tất cả là bèo bọt, đau thƣơng, tan nát và chết 

chóc…  

 3/ Chỉ có Chúa Giêsu là hạnh phúc đích thực. Ai thành tâm tìm gặp, bảo 

đảm có hạnh phúc ngay ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau: “Lạy Chúa! 
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Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng, là chén hạnh phúc dành cho con… 

trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 

15, 5.11). 

 4/ Tiến sỹ Lâm Ngữ Đƣờng, cả đời tìm chân lý nơi tất cả các tôn giáo lớn… 

Sau cùng gặp đƣợc Đức Kitô trong Phúc Âm, ông đã cảm nhận đƣợc hạnh phúc 

thật, và đã viết ra để chia sẻ trong cuốn sách: Hành trình tâm linh, từ người ngoại 

đạo trở thành kitô hữu. (Phan quang Định dịch, nhà xuất bản Phương Đông 2017) 

 5/ Ba nhà đạo sỹ năm xưa, không quản đường xa, chướng ngại, theo ánh sao 

tua đi tìm Đấng Cứu Thế… họ đã gặp Ngài và đƣợc diễm phúc tin Ngài.  

 6/ Hôm nay, những lãnh đạo Do Thái đem quân đi tìm Giêsu Nazaret, họ đã 

giáp mặt Chúa: Chính Tôi đây. Thế nhưng họ không gặp đƣợc hạnh phúc. Các 

bạn biết tại sao không? Xin suy nghĩ và tự trả lời.  

PHẦN 2 

LIÊN QUAN TỚI TÍNH THÁNH THIỆN CỦA THÁNH NHẠC (tiếp theo) 

Phận vụ của linh mục quản nhiệm giáo xứ, cộng đoàn có được mấy vị lưu ý tới ca 

nhạc trong nhà thờ của mình, hướng dẫn cách chọn bài hát, cách thể hiện, chỉ bảo 

những gì tốt đẹp, uốn nắn, sửa sai những gì còn yếu kém, sai sót? 

Phần tuyệt đại đa số quý cha lấy lý do bận bịu nhiều chuyện, việc ca hát phó mặc 

cho ca trưởng, muốn hát gì, hát thế nào, đàn thế nào tùy ý, miễn là có hát có đàn là 

được, phải vậy không? 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

Nghi thức Suy tôn Thánh giá (Chúng con tôn thờ - Dân ta ơi) .................... trang 03 

Bài ca Hiệp lễ (Nếu có thể được - Stabat Mater).......................................... trang 08 

Nghi thức lột khăn bàn thờ (Y phục của con) ............................................... trang 12 

PHẦN 3: VUI CƯỜI 

Thằng bé hỏi bố: 

- Bố ơi, điểm tựa là thế nào hả bố? 

Ông bố vốn là sỹ quan, giải thích: 

- Điểm tựa là chỗ ta tựa lưng vào mà chiến đấu, như mẹ là điểm tựa của cả nhà 

mình, nhờ mẹ mà bố con mình có cơm ngon, canh ngọt, áo quần sạch sẽ, nhà 

cửa gọn gàng. 

- Nếu mẹ là điểm tựa thì con sợ lắm! 

- Sao thế? 
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- Vì hôm nọ mẹ đi chợ bố nói chuyện với cô hàng xóm bố nói mẹ chính là sư tử 

Hà Đông!  (Hữu Lộc sưu tầm) 

 

 
Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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 Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 

 



6 

  



7 

  



8 

  



9 

  

Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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Sách Phụng ca, Nihil Obstat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Nẫm, 1996. 
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