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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 1:57-66. 80 
  
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Những người láng giềng và bà 
con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. 
Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zechariah của 
cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ được gọi là 
Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng của bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi 
cha con trẻ muốn gọi tên nó là gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và 
mọi người đều bỡ ngỡ. 
  
Bỗng chốc miệng lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều 
kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy 
những ai nghe biết đều thầm nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ làm gì?” vì quả thực, bàn 
tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, có tinh thần mạnh mẽ, nó ở trong hoang địa cho 
đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. 
 
SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 
Sự ra đời của Gioan được xem như là một hành động thương xót của Thiên Chúa vì 
Elizabeth đã già nua, và sự già nua mà không có con được coi là một lời nguyền. Sự 
đáp ứng với lòng thương xót của Đức Chúa Trời là sự vui mừng cho dân chúng, một 
chủ đề yêu thích trong sách Lu-ca. Là những người Do Thái giữ luật, cha mẹ của Gioan 
đã cắt bao quy đầu cho ông. Sau đó, ông được đặt tên - một sự kiện gây ngạc nhiên, vì 
tất cả mọi người đều dự đoán rằng đứa trẻ sẽ được gọi là Zechariah, theo tên cha của 
mình. Nhưng cả hai cha mẹ đều nhấn mạnh rằng tên nó là Gioan. Khi cha của ông, 
Zechariah, viết trên bảng tên cùa đứa trẻ sẽ được đặt là Gioan, thì khả năng nói của 
ông Zechiriah liền được phục hồi. Giờ đây, ông đã hoàn thành mệnh lệnh của thiên sứ 
để gọi đứa trẻ là Gioan, một cái tên có nghĩa là “Thượng Đế đã tỏ ra sự ưu ái.” 
 

CHIA SẺ CÂU HỎI ĐỨC TIN 
1.Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú 
ý của bạn. Tại sao? 

 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 
2.Bạn nghĩ gì khi Elizabeth sinh con trong những năm tháng ở tuổi đã lớn của mình, có 
lẽ khoảng 40 tuổi? 
3. Nếu bạn đã có một hoặc nhiều con trẻ, trải nghiệm đó như thế nào đối với bạn? 
4. Bạn có biết lý do tại sao cha mẹ của bạn cuối cùng đã đặt tên cho bạn mà bạn đang 
có?  và điều này bao gồm tên đệm của bạn, nếu bạn có. Bạn có thích tên của bạn 
không? Nếu tên của bạn là tên của một thánh nhân, bạn có bao giờ cầu nguyện với vị 
thánh đó không? 
5. Một điều gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong Phúc âm của Chúa Nhật này là 
một môn đệ nên nói hay thực hành theo ý Chúa như thế nào? 


