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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. 
 

Ý CHÚA TRONG GIA ĐÌNH 

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, và chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 1,64) 

 

Suy niệm: Một đôi vợ chồng trẻ mang thai đứa con đầu lòng, khi khám thai bác sĩ 

chẩn đoán thai nhi có khả năng dị tật và được khuyên nên phá bỏ để bảo đảm hạnh 

phúc gia đình. Họ đã rất hoang mang và khóc rất nhiều. Sau nhiều ngày suy nghĩ và 

cầu nguyện, họ quyết định giữ lại đứa bé và mong chờ ngày sinh. Khi được hỏi tại 

sao, họ trả lời: “Hạnh phúc gia đình chúng con có được từ những gì Chúa ban cho. 

Con cái chúng con dù thế nào, chúng con vẫn sẵn sàng đón nhận và yêu thương 

chúng.” Đó là một chứng từ của đức tin. Chuyện gia đình ông Dacaria trong ngày lễ 

cắt bì và đặt tên con, cũng vỡ òa trong niềm vui nhận vì ra thánh ý Chúa đã được thực 

hiện, điều mà ông đã nghi ngờ và đã bị “câm lặng” để nghiền ngẫm trong chín tháng 

vợ ông mang thai. 

 

Mời Bạn: Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương” viết: “Nhan Thiên Chúa cư ngụ trong 

các gia đình cụ thể, với mọi rắc rối và đấu tranh, mọi vui tươi và hy vọng hàng ngày 

của họ. Sống trong một gia đình khiến chúng ta khó mà giả vờ hay gian dối được… 

Nếu tính chân thực này được lòng yêu thương gợi hứng, thì Chúa ngự trị ở đó, cùng 

với niềm vui và sự bình an của Người” (số 315). Bạn có sẵn sàng để tìm kiếm và thực 

hiện  Thánh Ý Chúa; qua những thử thách trong chính gia đình của mình không? 

 

Sống Lời Chúa: Suy nghĩ về một thử thách gia đình bạn đang gặp, và cầu nguyện 

xin Chúa soi sáng cho mình phải biết đón nhận điều đó để sống Tình Yêu trong gia 

đình thế nào. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn sàng để đón nhận những đau 

khổ và thử thách trong gia đình để biết sống yêu thương hơn. Amen.  


