
PHÚC ÂM: Mc 9: 2-10 
"Đây là Con Ta rất yêu dấu". 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các 
ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. 
Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, 
chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô 
không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng 
phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn 
thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho 
các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời 
căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"  Đó là lời Chúa. 
 
 
B ÌNH LUẬN KINH TH ÁNH (Gospel Commentary) 
 
Hướng dẫn viên: Xin bạn suy gẫm bài bình luận dưới đây: (Facilitator:…:) 
 
Kinh Thánh theo Thánh Marcô 9:2-10 (Gospel: Mark 9:2-10) 
 
Trong dữ kiện đầy huyền bí và nhiệm mầu, Chúa Giêsu và ba tông đồ trải nhiệm sự vinh quang của Thiên Chúa. 
Những mầu nhiệm này đã trở thành sự thật. Sự nhắc nhở đến khuôn mặt của Chúa Giêsu “chói lọi như mặt trời” và 
trang phục của Ngài “tỏa rực như ánh sáng” làm cho ta hồi tưởng lại sự biến đổi của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Sự 
có mặt cuả ông Môsê và ông Êlia thể hiện qua các lề luật (đã trao cho ông Môsê) và các tiên tri. Trong Chúa Giêsu, 
những lời tiên đoán về Đấng Cứu Thế đã được ứng nghiệm. Phản ứng của các tông đồ vừa là vui mừng và vừa 
cũng là hoảng sợ. Họ quá kinh ngạc nên không muốn ra về: “chúng ta nên dựng ba lều.” Nhưng sự kinh hoàng đã 
chiếm lấy các ông.  Những nhà thần học đã nói với chúng ta rằng kinh nghiệm trải qua với Thánh Thần có thể khiến 
ta vui mừng quá độ và vừa kinh hoảng. Đôi khi chính kinh nghiệm mà ta quá ao ước được gần Chúa hoặc một 
người nào khác, cũng là một nỗi kinh sợ. Ta sợ hãi sự đánh mất chính mình cho kẻ khác. Tiếng nói từ trời cao bảo 
các tông đồ “hãy vâng lời Chúa Giêsu” vì Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế đã được sức dầu. Trong những ngày 
đen tối sắp đến, kinh nghiệm trên đỉnh núi sẽ củng cố niềm tin thêm cho Chúa Giêsu và các tông đồ. 
Hãy nhớ những lời của tiến sĩ Martin Luther King, Jr. đêm trước khi qua đời: “ chúng ta sẽ có những ngày khó khăn 
trước mặt. Nhưng không sao cả, bởi vì tôi đã từng ở trên đỉnh núi… mắt tôi đã nhìn thấy sự vinh quang của Thiên 
Chúa. 
 
Hướng dẫn viên:  các bạn hãy chia nhau ra thành nhóm nhỏ ba người để bàn luận. (Facilitator:…) 
 
CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith Sharing Questions) 
 

1. Khi bạn nghe bài đọc Kinh Thánh, những chữ nào đã làm bạn chú ý, đã đánh động bạn? tại sao? 
 

2. Kinh nghiệm trên núi Tabor đã là một kinh nghiệm không thể quên được đối với  ba ông Thánh Phêrô, 
Giacôbê và Gioan.  Bạn đã trải qua kinh nghiệm đức tin nào giống như ở trên đỉnh núi mà đã in sâu vào đời 
sống của bạn chưa? 
 

3. Tiếng nói từ trên trời xuống nói với  ba ông Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan.  “hãy nghe vâng lời Chúa 
Giêsu”. Những điều gì đã giúp đỡ  hoặc đã cản trở  bạn trở nên một người biết vâng lời lắng nghe Lời Chúa 
Giêsu? 
 

4. Vậy bạn sửa soạn Mùa Chay sắp đến  như sao? bạn nghĩ những gì sẽ giúp bạn hết sức để tâm chú trọng 
đến Mùa Chay này? 
 



 
5. Vậy Chúa Giêsu nói với bạn Ngài muốn cách sống của người tông đồ trung thành của Ngài như thế nào 

trong Mùa Chay này? 
  
 


