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04/08/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN 
Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục 
 
Mt 14,1-12 
14:1 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, 
14:2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi 
chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông". 
14:3 Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, là vợ ông 
Philipphê, anh của nhà vua. 
14:4 Ông Gioan có nói với nhà vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy". 
14:5 Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đám đông, vì họ coi ông là ngôn sứ. 
14:6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một vài 
điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 
14:7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 
14:8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông 
Gioan tẩy Giả đặt trên mâm". 
14:9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban 
cho cô. 
14:10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. 
14:11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 
14:12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Đức Giêsu. 

LÀM TRÒN BỔN PHẬN 

Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, 

mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. (Mt 14,10-11) 

Suy niệm: Một ông vua Hê-rô-đê đam mê tửu sắc lại muốn giữ thể diện vì đã lỡ thề 

với cô gái trước mặt bá quan văn võ, một bà Hê-rô-đi-a lăng loàn đem lòng oán hận 

đối với người đã lên tiếng tố giác mối quan hệ bất chính của bà, những người này 

ngoan ngoãn vâng theo sự thúc đẩy đen tối của Sa-tan mà dấn bước không chút đắn 

đo vào hành vi tội lỗi. Còn Gio-an thực thi sứ mệnh Thiên Chúa trao ban: dọn đường 

cho Đấng Mê-si-a, dám một mình bênh vực lẽ phải, không khuất phục trước bạo 

quyền; ông mạnh mẽ lên án nhà vua: ngài không được phép lấy vợ của anh mình. 

Gio-an đã sống và chết cho sứ mệnh. Ông làm tròn bổn phận Thiên Chúa giao phó.  

Mời Bạn: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc đủ mọi thành phần khác nhau: giám 

mục, linh mục, giáo dân, trùm họ, thầy giảng, chủng sinh, đã chu toàn bổn phận của 

mình, dấn thân theo Chúa, phụng sự Giáo Hội, một lòng vâng theo ý Chúa. Thánh Si-

mon Hòa nói với các con: “Cha yêu thương và hằng săn sóc các con, nhưng cha phải 

yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúa đã muốn cha chịu khổ hình, cha xin vâng ý Người cho 

trọn.” 

Sống Lời Chúa: Hy sinh tận tuỵ làm tròn bổn phận được giao phó cho tôi trong gia 

đình, trong giáo xứ. 

Cầu nguyện: “Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn 

thành sứ mạng. Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được moi gương các 

ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, 

chúng con được hợp tiếng với các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển.” 

Amen.  
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