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LỜI THIÊNG NHẠC THÁNH SỐ 24 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH  

PHẦN I 

GIẢI THÍCH LỄ NGHI 
 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

Trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội dừng bước trước mộ của Chúa 

Giêsu, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người nên bàn thờ không trải khăn, 

nhà tạm để trống, không cử hành Thánh lễ hay một nghi thức nào, trừ Phụng vụ Các 

Giờ Kinh, cho đến đêm Canh thức Vọng Phục Sinh mới hưởng trọn niềm hân hoan 

Phục Sinh trong 50 ngày. 

Trong năm Phụng vụ, hôm nay là ngày trầm lặng, vắng vẻ nhất, có người quan 

niệm như một ngày đại tang, vì Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa chịu chết, còn để 

Mình Thánh ở bàn thờ phụ, còn nghi thức Phụng vụ Lời Chúa và Suy tôn Thánh giá 

ban chiều, còn được rước lễ. Hôm nay không có gì cả, các tín hữu đi vào thinh lặng, 

suy niệm một mầu nhiệm trong Kinh Tin Kính : "Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu 

Kitô xuống ngục tổ tông". Mầu nhiệm Chúa xuống ngục tổ tông là gạch nối giữa 

mầu nhiệm chịu nạn chịu chết và sống lại khải hoàn. Việc Chúa xuống ngục tổ tông 

nối tiếp việc Người vốn ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng không đòi cho mình 

quyền ngang hàng ấy mà "tự hạ mình xuống đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết 

trên Thập giá" (Pl 2). Điều này cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu đã chết thật, linh 

hồn Người đã lìa khỏi xác và đến với những linh hồn lành thánh. 

Việc Người xuống ngục tổ tông cũng biểu lộ và mở màn cho cuộc chiến thắng 

khải hoàn, vì Kinh Thánh đã viết : "Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên cao hơn 

mọi tầng trời" (Ep 4,10). Chúa xuống ngục tổ tông là để loan báo cho các Thánh 

biết tin họ được giải phóng. Đây cũng là khởi điểm của mầu nhiệm Phục Sinh và 

Lên trời của Chúa Giêsu. 

"Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã đi xuống lòng đất để rồi 

vinh hiển đi lên, xin thương cho các tín hữu Chúa, đã cùng Người chịu mai táng 

trong Phép Rửa, thì khi Người sống lại, cũng được đi vào vào sự sống muôn đời. 

Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời – Amen". 
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Canh thức Vượt Qua 

Gần đến giờ kỷ niệm cuộc sống lại khải hoàn của Đấng Cứu Thế, Hội Thánh tổ 

chức Đêm Vọng, cử hành các nghi thức làm phép Lửa, Nến và nước Rửa Tội. 

Làm phép Lửa vì lửa là hình ảnh tượng trưng Chúa Kitô – Ánh Sáng thế gian. 

Ngài đến thế gian để đem ngọn lửa mến yêu, là tác động của Chúa Thánh Thần để 

sưởi ấm vũ trụ và tâm hồn con người. 

Làm phép Nến Phục Sinh vì nó tượng trưng Chúa Kitô. Khi làm phép Nến, Giáo 

Hội kêu xin Ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi đến đâu, thì quyền năng của Ngài đánh 

tan những mưu độc ma quỷ đến đấy. 

Khi làm phép Nước Rửa Tội, Giáo Hội kêu gọi mọi người hãy tưởng nhớ đến ơn 

cứu độ, hãy tưởng nhớ đến bí tích Thánh Tẩy, nơi chúng ta chết cho tội, chôn với 

Chúa Giêsu trong giếng nước Rửa, để rồi sống lại với Ngài trong ân sủng. 

Các đoạn Kinh Thánh đọc trong đêm nay đều gợi lên hình ảnh của việc tác tạo 

mới , cuộc giải thoát mới, đời sống mới, lề luật mới và kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 

của những kẻ được cứu rỗi. 

Tâm tình của chúng ta trong khi tham dự các nghi thức đêm nay là hân hoan và 

đầy hy vọng. Hân hoan vì Chúa Giêsu, Chúa chúng ta đã Phục Sinh, đã thắng thế 

gian, ma quỷ và sự chết. Hy vọng vì ta quyết tâm bước theo Chúa Giêsu, chắc chắn 

sẽ được sống lại như Ngài. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA  

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

(Mc 16, 1-8) 

 “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazaret, Đấng chịu đóng đinh chứ gì!  

Ngài đã sống lại rồi…” 

 1/ Ai bị rắn độc cắn mà “nhìn lên con Rắn Đồng treo trên đồi thì được cứu 

sống” (Ds 21, 8-9). 

 2/ “Như xưa ông Môsê đã treo con Rắn Đồng trong sa mạc thế nào, con 

Người cũng bị treo lên như vậy để ai tin vào Người (tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh) 

thì được sống muôn đời”.  

 3/ Các bà chuẩn bị dầu thơm (với tất cả lòng yêu mến sùng mộ) sáng sớm đã 

rủ nhau ra mộ “Tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh”… các bà đã gặp được Thiên 

Thần… và gặp được Đức Kitô Phục Sinh, trong Niềm Hạnh Phúc vỡ òa…  
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 4/ Bà mẹ các ông Giacôbê và Gioan đã vất vả Tìm một Đức Kitô quyền lực 

oai phong để xin cho hai con được ngồi bên tả, bên hữu trong vương quốc (trần 

gian) của Chúa.  

 Chúa phiền trách: “Các ngươi không biết mình xin gì… Có uống được chén 

đắng Ta sắp uống không?... Các ông thưa: Được.” (may mắn các ông bằng lòng 

chịu khổ nạn với Chúa… nên đã được vinh hiển) (Mt 20, 21-23). 

 5/ Thánh Phaolô căn dặn môn đệ Timôthê yêu dấu: “Nếu ta cùng chết với 

Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Ngài. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển 

trị với Ngài” (2 Tm 2, 11-12). 

*********** 

Xin cho chúng con hiểu rằng: Chỉ có đi tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh ở đời 

này thì đời sau mới gặp được Chúa Phục Sinh. Tìm bất cứ gì khác mà không có 

dấu ấn Đức Kitô chịu đóng đinh thì cũng đều hão huyền vô ích cả.  

“Phù vân nối tiếp phù vân và tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 1). “Trừ ra yêu 

mến và phụng thờ một Thiên Chúa” (Mở đầu sách Gương Phúc). 

PHẦN 2 

THÁNH NHẠC CỦA GIÁO HỘI 

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

“Cái khôn ngoan của loài người chỉ là sự khờ dại trước mặt thiên Chúa” (1Cr 3,19) 

Các ca trưởng nắm trọn quyền “sinh sát” trong việc tuyển chọn bài hát trong Thánh 

lễ mà ca đoàn phụ trách. Tuyệt đại đa số tìm nhạc ở băng, đĩa, hay nghe ở chỗ này 

chỗ kia thấy “hay hay” sao chép về hát. Cái “hay” chủ quan. Được bao nhiêu ca 

trưởng cầm bản nhạc mới xem qua là hát được ngay, đánh giá được hay ở chỗ nào, 

chưa hay ở chỗ nào? Đúng, sai so với đường hướng Thánh nhạc ở chỗ nào? 

Linh mục nhạc sư Tiến Dũng kể lần đầu tiên sang Roma học nhạc, hôm gặp thầy 

dạy, ông cho thử ngón đàn, cha Tiến Dũng hý hửng đưa một bản nhạc Việt Nam cha 

ưng ý nhất, đã dợt kỹ. Ông thầy cầm bản nhạc, xem qua rồi liệng xó nhà, bắt dờn 

bản khác. Cha Tiến Dũng ngỡ ngàng, có chút thất vọng ban đầu nhưng sau học rồi 

mới biết bài mình ưa chẳng có gì là nghệ thuật cả. 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

Làm phép và Rước nến Phục sinh ................................................................. trang 04 

Bài ca Hiệp lễ ................................................................................................ trang 05 

Regina Caeli - Lạy Nữ Vương Thiên Đàng .................................................. trang 08 
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PHẦN 3: VUI CƯỜI 

Đang bữa cơm, thằng con hỏi bố: 

- Bố ơi! Con nghe nói “có tiếng mà không có miếng” là làm sao? 

- Ờ! Chuyện đó cũng giống như nhà mình có khách rồi mẹ con khoe với khách 

rằng mọi việc lớn nhỏ trong nhà này bố quyết định hết. 

- Thế hả bố! 

 

  

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