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Lc 9,28b-36 
9:28b Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 
9:29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên 
trắng tinh chói lòa. 
9:30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 
9:31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại 
Giêrusalem. 
9:32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy 
vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 
9:33 Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, 
chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho 
ông Môsê, và một cái cho ông Êlia". Ông không biết mình đang nói gì. 
9:34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong 
đám mây, các ông hoảng sợ. 
9:35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, 
hãy vâng nghe lời Người !" 
9:36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín 
thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình 
đã thấy. 

 

ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI 
Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển 

chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35) 
 
Suy niệm: Có khi nào bạn bước đi trong một đêm giông bão, tư bề tối tăm mù mịt, 
bạn cảm thấy mất phương hướng? Và trong đêm tối như bưng đó, một tia chớp bỗng 
nháng lên rồi lại vụt tắt. Cảnh vật trở nên sáng loà rực rỡ rồi, hầu như lập tức, lại 
biến mất, trả lại bóng tối dường như còn mù mịt hơn. Thế nhưng trong khoảnh khắc 
của một tia chớp đó, bạn có thể xác định lại phương hướng cũng như con đường 
bạn cần bước tới. Cũng thế, các môn đệ lạc hướng trong hành trình đức tin của 
mình: Phê-rô ngăn cản Thầy thực thi chương trình cứu độ bằng thập giá (Mt 16,22-
23; Mc 8,32-33); Gia-cô-bê và Gio-an ảo vọng sẽ được quyền cao chức trọng (Mt 
20,20-23; Mc 10,35-40). Biến cố hiển dung của Chúa Giê-su diễn ra như tia chớp đã 
giúp các môn đệ xác định được rằng: – con đường Thầy đi là con đường thập giá; – 
và Lời Chúa Cha phán từ trong đám mây sáng chói: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy 
vâng nghe lời Ngài” chính là kim chỉ nam cho hành trình đức tin của mình. 
 
Mời Bạn: Trong thông điệp đầu tiên của mình, “Đấng cứu chuộc loài người”, thánh 
giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã quả quyết định hướng duy nhất của chúng ta là 
Chúa Ki-tô, Đấng cứu chuộc loài người. Vì thế ngài mời gọi chúng ta: “Hãy vâng 
nghe Lời Người.” Bạn ơi, làm sao bạn có thể “vâng nghe Lời Người” để Lời Người 
“là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105) nếu như bạn không chăm chỉ đọc và 
suy niệm Lời Chúa mỗi ngày? 

 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm dành ít là 5 phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng cho đời con. 
  


