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LỜI CHÚA: Luca 5,1-11 
 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Chúa GIÊSU để nghe lời THIÊN 
CHÚA, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc 
thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang 
giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và 
Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, 
giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: ”Hãy 

đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người 

rằng: ”Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì 
hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được 

rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng 
nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc 
thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân 
Đức Chúa GIÊSU và thưa Người rằng: ”Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội 

lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông 
vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông 
Simon cũng thế. Nhưng Đức Chúa GIÊSU phán bảo ông Simon rằng: ”Đừng sợ hãi: từ đây 
con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự 
mà đi theo Người. 
 
SUY NIỆM 

 
”Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con 
sẽ thả lưới”. 

 
Phép lạ mẻ cá Đức Chúa GIÊSU làm trước sự hiện diện của ông Simon, xảy ra vào thời kỳ đầu tiên, lúc 
Đức Chúa GIÊSU mới khởi sự công cuộc rao giảng Tin Mừng. 

 
Phép lạ xảy ra vào buổi sáng - không phải lúc tinh sương - nhưng vào lúc mặt trời đã mọc. Lúc mặt 
trời đã lên cao không phải là thời gian thuận tiện và lý tưởng để thả lưới bắt cá. Thêm vào đó, ông 
Simon và những bạn đồng nghiệp đã vất vả cực nhọc suốt đêm mà không bắt được con cá nào! Chi 
tiết này cho thấy lệnh truyền của Đức Chúa GIÊSU: ”Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt 
cá” là một lệnh truyền gần như vô lý, của một người không có chút kinh nghiệm nào trong nghề biển. 
Thế nhưng cùng lúc, lệnh truyền biểu lộ quyền uy vô biên của Đức Chúa GIÊSU. Người là Chủ Tể trời 

đất. Người điều khiển muôn loài muôn vật. Người nắm trong tay vận mệnh của toàn thế giới và toàn 
thể nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày cùng tận thế giới .. 
 
Ngoài ra, câu trả lời của ông Simon thật đáng khâm phục: ”Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt 
đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Đây là câu trả lời khiến cho Đức Chúa 
GIÊSU có đủ điều kiện để làm phép lạ. Người làm phép lạ vừa để tưởng thưởng sự vâng lời mau mắn 

và Đức Tin của ông Simon vừa để củng cố Đức Tin vẫn còn yếu kém của ông cũng như của hai anh em 

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê. 
 
Thoạt đầu, ông Simon cùng các bạn đồng nghiệp chưa nhận ra ngay phép lạ. Bởi lẽ, các ông như bị 
thu hút bởi mẻ cá quá nhiều. Rồi với kinh nghiệm của những người chuyên nghề biển, các ông phải 
tận dụng mọi khả năng để làm sao chèo thuyền vào bờ mà không bị chìm vì thuyền đầy cá, quá nặng. 
Chỉ một khi thuyền vào đến bờ bằng an vô sự, ông Simon mới như người vừa tỉnh khỏi một cơn mơ: 

bắt được quá nhiều cá vào một thời điểm đáng lý không bắt được con nào hết! Trước sự thật quá rõ 
ràng ông hiểu rằng: Đức Chúa GIÊSU đã làm phép lạ cho các ông bắt được nhiều cá. 
 
Ông Simon hiểu và nhận ra quyền năng vô biên của Đức Chúa GIÊSU. Ông kinh ngạc và khiếp sợ, bởi 



vì, cùng lúc, ông cũng nhận ra cái bé nhỏ thấp hèn và con người đầy tràn tội lỗi của mình. Ông sụp lạy 

dưới chân Đức Chúa GIÊSU và thưa: ”Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. 
 
”Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con 

sẽ thả lưới”. 
 
Đúng thế! Tự sức mình con người không làm được gì cả. Nhưng với lòng khiêm tốn tuân phục cùng với 
sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, mỗi người có thể làm được những điều kỳ diệu vượt sức mình. 
Tư tưởng này thật khích lệ trong khi toàn thể dân tộc Việt Nam hân hoan mừng Tết Nguyên Đán 
Quý Tỵ. 
 

Không ai biết được rồi đây một năm sẽ ra sao. Điều mà tín hữu Công Giáo biết chắc chắn, đó là, 
không gì xảy ra ngoài thánh ý THIÊN CHÚA. Và nếu đó là thánh ý THIÊN CHÚA thì chúng ta sẽ sẵn 
sàng chấp nhận để làm vui lòng Chúa, để chúc tụng ngợi khen danh thánh Chúa và để mưu phần rỗi 
cho mỗi người cũng như cho nhiều người trong đại gia đình Việt Nam thân yêu. 
 

Vận mệnh cuộc đời mỗi người, vận mệnh chung của toàn đất nước nằm trong tay THIÊN 

CHÚA là Chủ Tể quyền năng vô biên. Đúng thế! Nhưng chúng ta cũng không có quyền khoanh tay 
”hả miệng chờ sung rụng”! Tuyệt đối không! Mỗi người phải hăng say dấn thân hành động: Thực thi 
công bằng, sống tình bác ái và tôn trọng sự thật. 
 
Trong những ngày đầu năm mới tín hữu Công Giáo Việt Nam tha thiết dâng lời khẩn nguyện: ”Lạy 
THIÊN CHÚA vĩnh cửu và toàn năng, xin hướng dẫn cuộc đời chúng con sống theo Tình Yêu 
Chúa, hầu cho nhân danh Con Chúa dấu yêu là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chúng con sẽ thu 

hoạch được nhiều hoa trái dồi dào. Amen”. 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 

 

 


