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29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN  
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết  
 
Mc 6,17-29 
6:17 Số là vua Hêrôđã sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy 
bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, 
6:18 mà ông Gioan lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !" 
6:19 Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. 
6:20 Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; 
vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. 
6:21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệỉc thết 
đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. 
6:22 Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dư tiệc vui 
thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con". 
6:23 Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." 
6:24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây ?" Mẹ cô nói: "Đầu Gioan Tẩy Giả". 
6:25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho 
con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mân". 
6:26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với 
cô. 
6:27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu 
ông ở trong ngục, 
6:28 bưng đầu ông trên một cái mân trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 
6:29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. 

 

DÁM SỐNG – CHẾT CHO SỰ THẬT 

Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với 

vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17-18) 

Suy niệm: Đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống, cha ông ta rút ra bài học sau đây: “sự thật 

thì mất lòng.” Nhưng trong trường hợp của Gio-an Tẩy Giả, chẳng những đã làm vua Hê-

rô-đê phật lòng, mà còn làm mất cả mạng sống mình nữa. Trong thực tế không dễ có mấy 

người dám can đảm thà mất lòng người khác để sống đúng sự thật, phương chi là dám liều 

mạng mình để bảo vệ sự thật ấy. Như vậy xem ra, để bảo vệ sự thật theo tinh thần của Ki-tô 

giáo, ta phải trả giá nhiều lắm. Có như thế mới thấy hết giá trị của vị Tiền hô của Đức Giê-

su. Lịch sử Hội Thánh đã có biết bao chứng nhân, được sử sách ghi lại, được Hội thánh 

tuyên phong, vì các ngài đã dám sống theo tinh thần của Gio-an Tẩy giả và của Thầy Giê-

su. 

Mời Bạn: Trong thời đại nào, dưới thể chế nào, dường như con người luôn muốn sống yên 

phận, xin được hai chữ “bình an,” để rồi suy nghĩ ấy dễ dàng dẫn đến tình trạng thỏa hiệp 

với sự dữ. Bạn và tôi được mời gọi phải dứt khoát dám sống và dám chết cho sự thật, nhất là 

sự thật đức tin, để sự dữ không còn đất sống. Chúng ta hãy quyết tâm làm điều này, bạn 

nhé! 

Chia sẻ: Khi sống đúng sự thật, bạn phải đối diện với những thử thách, nhưng chắc chắn 

bạn thấy lòng mình bình an. Hãy chia sẻ kinh nghiệm ấy. 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm “sự thật sẽ giải phóng anh em” để giúp chúng mình luôn là 

người tự do trong Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con được Chúa cứu vớt qua cái chết của Chúa. Xin thêm 

sức để chúng con sống xứng đáng với ơn Chúa đã ban. Amen. 
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