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06/08/18 THỨ HAI TUẦN 18 TN  Chúa Hiển Dung 

 
Mc 9,2-10 
9:2 Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người 
đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người 
biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 
9:3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được 
như vậy. 
9:4 Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. 
9:5 Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! 
Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái". 
9:6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 
9:7 Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là 
Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". 
9:8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà 
thôi. 
9:9 Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những 
điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. 
9:10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa 
là gì. 

 

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI 

Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời 

Người.” (Mc 19,7) 

Suy niệm: Khuôn mặt có thể diễn tả tâm trạng con người. Để diễn tả tình cảm vui 

buồn, người ta nói: khuôn mặt đưa đám, khuôn mặt lễ hội; người hồn nhiên có khuôn 

mặt thiên thần, còn phường đâm thuê chém mướn thì đầu trâu mặt ngựa. Khuôn mặt 

Đức Giê-su rực rỡ ngời sáng hôm nay cũng là một biểu hiện con người của Ngài. Ngài 

lên núi để cầu nguyện, thỉnh ý Chúa Cha về cuộc “xuất hành” (theo Lu-ca) hay hành 

trình mạo hiểm lên Giê-ru-sa-lem sắp đến. Ngài đặt dự định, chương trình này trước 

mặt Cha để xem có đúng điều “Cha muốn Con làm không.” Ngài đã nhận được sự 

chấp thuận từ nơi Cha, qua việc cho khuôn mặt Ngài sáng láng rực rỡ và lời nói chuẩn 

y. Con đường thập giá, hiến mình Ngài sắp thực hiện, là con đường tốt nhất để cứu rỗi 

nhân loại. 

Mời Bạn: Khuôn mặt bạn cũng sẽ ngời sáng rực rỡ sau mỗi lần bạn nghiền ngẫm Lời 

Hằng Sống, hay thực hiện một nghĩa cử đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn hãy “đại tu” dung 

nhan không phải ở thẩm mỹ viện hay các mỹ phẩm, nhưng bằng khóa tĩnh tâm, các 

giờ cầu nguyện hay các cử chỉ hy sinh hiến mình. 

Chia sẻ: Một kinh nghiệm về sự biến hình trong cuộc đời bạn. 

Sống Lời Chúa: Tập cầu nguyện, thỉnh ý Thiên Chúa về các kế hoạch của đời mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn được ngời sáng rực rỡ, nhưng lại 

ngại hiến mình hy sinh. Xin Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày qua việc cầu nguyện 

thỉnh ý Chúa, cũng như qua các nghĩa cử phục vụ hiến mình cho những người anh 

em bé nhỏ nhất ở giữa chúng con. Amen. 
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