
DẪN VÀO THÁNH LỄ 
Kính thưa Cộng đoàn! Trong Mùa Chay, sau trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ trong 
hoang địa, phụng vụ đọc tiếp trình thuật Đức Giêsu biến hình đổi dạng: Sự kiện biến hình 
xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của 
Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ, để các ông có thể can đảm theo Chúa trên 
con đường khổ giá. 
Với biến cố này, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu: Những khuôn mặt âu 
lo và đau đớn, những khuôn mặt buồn phiền và thất vọng được kêu mời biến đổi thành 
những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi. Thánh Phaolô viết: “Quê hương chúng ta ở trên trời, 
và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). 
Từ nay chúng ta là anh em với Đức Giêsu, cùng được bao phủ trong một Tình yêu, Tình 
yêu đã bao phủ Đức Giêsu tại đồi Calvê cũng như khi Người biến hình đổi dạng, Tình yêu 
đồng hành với chúng ta trong mọi thử thách của cuộc đời. 
Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biến đổi đời sống theo Lời Chúa dạy. 
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ 
     Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa.  
                        Lạy Chúa, tôi tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi.   
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ   
BÀI ĐỌC I  ( St 15, 5-12. 17-18) 
Bài trích sách Sáng Thế 
Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, 
xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” Ông tin ĐỨC 
CHÚA, và vì thế, ĐỨC CHÚA kể ông là người công chính. 
Người phán với ông : “Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người 
Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” Ông thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, làm sao mà 
biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?” Người phán với ông: “Đi kiếm cho Ta một con 
bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ 
câu non.” Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối 
diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, 
nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống 
trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi 
mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc 
cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi.  
Hôm đó, ĐỨC CHÚA lập giao ước với ông Áp-ram như sau: 
“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát. “ 
                    Đó là lời Chúa 
ĐÁP CA   (Tv 27, 1, 4, 7+8 ) 
  Ðáp:    Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. 

Xướng:  CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào ? 
  CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,   tôi khiếp gì ai nữa ?  
Xướng:   Một điều tôi kiếm tôi xin,  là luôn được ở trong đền CHÚA tôi 
  mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, 
  ngắm xem thánh điện huy hoàng.  
Xướng:   Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,  xin thương tình đáp lại. 
  Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ : hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 
  Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài.  
BÀI ĐỌC II    ( Pl 3, 17-4, 1 hoặc 3,20-4.1 ) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. 
Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo 
gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi 
phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: chung cục là 
họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng 
hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 
 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-
su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng 
quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển 
của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là 
vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng 
như vậy.   Đó là lời Chúa  
Câu Xướng Trước Phúc Âm:  (Mc 9.7 ) 
  Từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”  
PHÚC ÂM   ( Lc 9: 28b-36 ) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
   Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 
Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng 
tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 
Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê
-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn 
thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ 
biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là 
hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê
-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 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. Và từ đám mây có 
tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời 
Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. 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.       Đó là lời Chúa. 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 
 

CHÚA BIẾN HÌNH 
 Theo phong cách Constantinople. Giữa thế kỷ 12 

   “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 9.7 )                  

LỜI NGUYỆN CHUNG. 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hiển dung báo trước sự phục sinh của Người 
và thân xác phải chết của chúng ta sẽ được sống lại ngày sau hết. Chúng ta cảm tạ 
Chúa đã chiếu soi đường cho mọi người và hãy vững tin trung thành bước theo Chúa 
để đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng ta cùng dâng lời khẩn cầu :  
+ CĐ:  Lạy Chúa, xin tỏ hiện vinh quang của Ngài cho chúng con. 
 
1. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con là những người được mời gọi đến cuộc sống vĩnh 
 cửu, biết vâng theo lời dạy và cách sống của Chúa, để chúng con biết tận lực cùng 
 nhau yêu thương và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày.   
2. Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn cho mọi người, để họ đến được với tình yêu của 
 Thiên Chúa là Đấng sáng tạo ra thế gian. Xin cho tất cả biết mang ra mọi trí khôn 
 để có thể cùng nhau kiến tạo lên những điều tốt đẹp cho nhau.  
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang khốn cùng trong cơn hoạn nạn kéo dài. 
 Xin cho con đường vinh quang của Đức Giêsu Kitô, qua những đau khổ mà Ngài đã 
 trải qua, sẽ trở thành sức mạnh hy vọng vô tận cho mọi người.  
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)  
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua cuộc hiển dung của Con Một Ngài là Đức 
Giêsu Kitô, Ngài đã cho chúng con biết trước về việc thực hiện sự cứu chuộc. Xin cho 
chúng con là những người được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và có thể bước đi trên con 
đường của Chúa mà rao giảng Phúc Âm trong niềm vui mừng. Chúng con cầu xin nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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