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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. 
 

SỐNG LOAN BÁO SỰ THẬT – CHẾT BẢO VỆ SỰ THẬT 

Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên 
truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio–an. (Mt 

14,9-10) 
 

Suy niệm: Gio-an, con người sống nhiệm nhặt khổ hạnh, cả đời không làm một phép 
lạ nào, nhưng khi cất tiếng rao giảng thì mọi người tuốn đến lắng nghe, cả đến Hê-
rô-đê cũng phải nể phục. Nhưng Gio-an làm chứng cho sự thật, mạnh mẽ lên án lối 
sống vô luân của Hê-rô-đê: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình.” Chính 
vì thế Gio-an đã bị nhà vua tống giam. Và cũng vì thế mà Gio-an lãnh một cái chết 
oan nghiệt sau điệu múa quay cuồng giữa đám tiệc rượu của con gái bà Hê-rô-đi-a, 
người vợ lăng loàn. Cuộc sống sa đoạ, đam mê dục vọng và óc sĩ diện hão khiến 
Hê-rô-đê bịt tai trước lời nói của sự thật. Nhưng dù lòng đầy thù hận, dù nắm quyền 
lực trong tay, bạo quyền cũng không thể dập tắt được chân lý. 
 

Mời Bạn: Gio-an Tẩy Giả, sống thì loan báo sự thật Đấng Cứu Thế đã gần đến; và 
cả cái chết của ngài cũng là để bảo vệ sự thật, và là lời tiên báo cái chết cứu chuộc 
của Chiên Thiên Chúa trên thập giá. Noi gương Gio-an Tẩy Giả, chúng ta cũng dám 
nói lên chân lý Chúa Ki-tô bằng chính cuộc sống của mình và sẵn sàng chịu mọi sự 
thiệt thòi, chống đối của xã hội để bảo vệ sự thật đó. 
 

Sống Lời Chúa: Xét mình trong cuộc sống, trong công ăn việc làm tôi có đang nói, 
đang sống theo sự thật không? 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, sự thật ngày nay đang bị chối từ. Xin cho con sống 
với anh chị em không một chút giả dối. Và con rất cần Lời Chúa hướng dẫn để lương 
tâm của con luôn đi theo đường lối mà Chúa muốn. Amen. 
  


