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29/08/19 THỨ NĂM 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. 

 

SỐNG TRONG SỰ THẬT 

“Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” (Mc 6,18) 
 
Suy niệm: Gio-an Tẩy giả không phải là ánh sáng, nhưng ông làm chứng cho ánh sáng. 
Cả cuộc đời ông là lời chứng cho Đấng sẽ đến sau nhưng cao trọng hơn ông. Ông đã chết 
vì đã sống cho sự thật: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” Cái chết của Gio-an 
tiên báo cái chết của Đức Giê-su, Đấng đã tuyên bố “Thầy là sự thật,” và “sự thật sẽ giải 
thoát anh em” (x. Ga 8,32). Không lạ gì cái chết của Gio-an đem ông vào Thiên quốc; đang 
khi ấy, cuộc tử nạn của Đấng là sự thật, ánh sáng, lại đem ơn giải thoát cho cả nhân loại. 
Còn vua Hê-rô-đê và cả bà Hê-rô-đi-a, cả hai đã không dám đối diện với sự thật, chìm đắm 
trong tội lỗi, bịt miệng vị ngôn sứ dám nói sự thật. Là con cái Thiên Chúa, ta hãy lấy sự thật 
làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. 
 
Mời Bạn: Mỗi ngày, chúng ta đối diện với biết bao điều thật – giả lẫn lộn. Bạn làm gì để 
luôn giữ được giá trị đức tin trước cám dỗ muốn thỏa hiệp với sự dữ để vinh thân phì da? 

 
Chia sẻ: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Chỉ khi đi trên con đường 
mang tên Giê-su, bạn mới tìm được sự thật, và sự thật ấy dẫn bạn đến sự sống đời đời. 
Chia sẻ cảm nhận của mình cho mọi người, bạn nhé! 
 
Sống Lời Chúa: Tập can đảm để sống trong sự thật, cho dẫu biết trước sẽ mất lòng người 
khác. Kết quả sẽ là “thà mất lòng trước mà được lòng sau.” 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, các thánh là những người dám sống cho Chúa và Nước Trời. Xin 
cho chúng con luôn can đảm sống cho chân lý đức tin như các ngài, để môi trường bớt đi 
sự giả dối và Nước Chúa được hiển trị. Amen. 
  


