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Lc 1,26-38 
1:26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền 

Galilê, gọi là Nadarét, 
1:27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là 

Maria. 
1:28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. 
1:29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
1:30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 
1:31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 
1:32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban 

cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 
1:33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 
1:34 Ba Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 
1:35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng 

trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. 
1:36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 
1:37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. 
1:38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 

thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

 

SỐNG ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA 

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con 

trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,30) 

 

Suy niệm: Làm Mẹ Đấng Cứu Thế là ước mong của rất nhiều thiếu nữ Do-thái thời Chúa Giê-su. 

Tuy nhiên, mong ước ấy hầu hết lại phát xuất từ một động lực rất “tự nhiên” nếu không nói là 

“trần tục” khi xã hội đương thời vẫn quan niệm Đấng Cứu Thế của họ phải là một vị vua tái hiện 

thời hoàng kim của vua Đa-vít, đập tan ách thống trị của Rô-ma, làm bá chủ mọi dân nước. Chắc 

hẳn Đức Ma-ri-a không có tham vọng như thế khi Mẹ biết mình chỉ là một thôn nữ bình dị, 

nguyện sống khiết tịnh “không biết đến người nam”. Thế nhưng Thiên Chúa lại chọn những con 

người bé nhỏ để làm nên điều vĩ đại. Đức Ma-ri-a được tuyển chọn vào sứ mạng cao cả vì Mẹ 

“đạt chuẩn” của Thiên Chúa, và như lời sứ thần nói: vì Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa”. 

 

Mời Bạn: Khi yêu thương ai, chúng ta sẽ cố gắng làm đẹp lòng người đó và tìm mọi cách để làm 

cho họ được hạnh phúc. Chẳng phải Thiên Chúa đã làm như thế cho chúng ta sao? Chính Ngài đã 

yêu thương chúng ta trước. Ngài chấp nhận hy sinh để con người được hạnh phúc. Đáp lại, nếu 

bạn yêu mến Thiên Chúa, bạn hãy thể hiện điều đó ngay trong đời sống hằng ngày bằng cách 

sống “đẹp lòng Thiên Chúa” nhé. 

 

Sống Lời Chúa: Trong mùa Vọng này, bạn quyết tâm từ bỏ thói xấu lớn nhất của mình để bạn 

cũng được thiên thần chứng nhận rằng: “Người này đã sống đẹp lòng Thiên Chúa.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con luôn sống 

đẹp lòng Chúa và xứng đáng được Chúa ngự vào. Amen. 
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