
Marcos 6,14-29 
La Escritura dice: “El principio de la sabiduría es el temor del Señor”. Una 

persona que quiere vivir sabiamente, debe empezar a fundamentar su vida 
y sus actitudes en las leyes de Dios, y corrigiendo su camino. Si el hombre se 
separa de Dios, sin darse cuenta va cayendo en vicios, que le llevan a otros 
vicios, y al final acaba mal. 

Por eso el evangelista nos presenta a Herodes como modelo. Herodes es 
lujurioso, porque se casa con la mujer de su hermano. Herodes es cobarde, 
porque hace encarcelar a Juan porque se lo manda su nueva esposa, que 
odia a Juan. Herodes se quiere mostrar poderoso y organiza fiestas 
ostentosas, se emborracha, perdiendo el sentido y la razón. Herodes es 
soberbio, y hace promesas indebidas a chica que danza delante de sus 
invitados. Cuando la danzarina le pide la cabeza de Juan, Herodes prefiere 
ser injusto antes que quedar mal delante de sus invitados, y se convierte en 
asesino. Herodes no ha tenido mala suerte. Ha ido labrando su desgraciado 
futuro. 

Pidamos a la Virgen María mirar siempre a Cristo en todos los momentos 
de la vida, y volver al camino de Dios cuando nos desviemos. 

 
 

Марка 6,14-29 
Писання говорить: "Страх Господній - початок мудрості". Людина, яка 

хоче жити мудро, повинна почати будувати своє життя і погляди на основі 
Божих законів і виправляти свої шляхи. Якщо людина відокремлює себе 
від Бога, вона мимоволі впадає в пороки, які ведуть до інших пороків, і 
врешті-решт закінчується погано. 

Саме тому євангеліст представляє Ірода як модель. Ірод хтивий, бо 
одружується з дружиною свого брата. Ірод боягузливий, тому що ув'язнив 
Івана за наказом своєї нової дружини, яка ненавидить Івана. Ірод хоче 
показати себе могутнім і влаштовує показні бенкети, напивається і втрачає 
розум і почуття. Ірод зарозумілий і дає неналежні обіцянки дівчині, яка 
танцює перед його гостями. Коли танцююча дівчина просить голову Івана, 
Ірод воліє бути несправедливим, ніж виглядати погано перед гостями, і 
стає вбивцею. Іроду не пощастило. Він вирізав своє нещасливе майбутнє. 

Просімо Діву Марію, щоб вона завжди дивилася на Христа в кожну мить 
життя, і щоб вона повертала нас на Божу дорогу, коли ми збиваємося з неї. 


