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Lc 1,57-66 

1:57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 

1:58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui 

với bà. 

1:59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria 

mà đặt cho em. 

1:60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan". 

1:61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả". 

1:62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 

1:63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bỡ ngỡ. 

1:64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 

1:65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi 

Giuđê. 

1:66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và 

quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. 

 

ƠN GỌI TỪ THUỞ NẰM NÔI 

Ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” (Lc 1,63) 

 

Suy niệm: Thật là một cảnh tượng ấm cúng khi những người láng giềng và thân thích đến 

chúc mừng ông bà Da-ca-ri-a hạ sinh quý tử trong lúc tuổi già. Một chút trục trặc nhỏ khi 

hai ông bà nhất định không chịu đặt tên con trẻ theo truyền thống! Nhưng cũng nhờ tin và 

làm theo lời sứ thần mà đặt tên con là Gio-an mà ông cụ đã khỏi câm để gửi gắm cho con 

sứ mạng mà Chúa muốn chuyển giao qua trung gian của ông: “Con sẽ là ngôn sứ của 

Đấng Tối Cao” (c. 76). Những dấu lạ ấy dù ít nhiều chưa được rõ ràng, thì cũng đủ để mọi 

người chung quanh hiểu rằng hài nhi Gio-an đã Thiên Chúa được kêu gọi để thực thi một 

sứ mạng quan trọng của Ngài. Chính cộng đoàn thân thương gồm gia đình và bà con lối 

xóm đó là cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của nhà tiên tri nhỏ bé được lớn lên và thành toàn. 

 

Mời Bạn: Giáo hội vừa tuyên phong ông bà Martin, thân sinh của thánh nữ Tê-rê-sa Hài 

Đồng Giê-su và các chị em đều là các nữ tu dòng kín Cát Minh. Rất nhiều linh mục tu sĩ 

cũng đã xác nhận ơn gọi của mình được ươm mầm từ trong mái ấm gia đình. Tất cả mọi 

ơn gọi, dù là ơn gọi nên thánh của mọi người, hay ơn gọi sống bậc tu trì của một số người, 

chỉ có thể phát triển cách sung mãn nhất khi được nuôi dưỡng ngay từ thuở nằm nôi. 

 

Chia sẻ: Đâu là đặc điểm thiết yếu nhất của nếp sống gia đình Ki-tô hữu?  

 

Sống Lời Chúa: Trung thành duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia đình/cộng đoàn. 

Luôn nhớ làm gương sáng trong gia đình/cộng đoàn trong mọi lời nói và mọi cư xử. 

 

Cầu nguyện: Dành ít phút cầu nguyện cho các gia đình hay đọc kinh Gia Đình. 


