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Gospel Translation of the Third Sunday of Easter – May 05, 2019 C 

PHÚC ÂM: Ga 21, 1-14 hoặc 1-19 

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, 
Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với 
nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống 
thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các 
môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". 
Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy 
cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo 
vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất 
bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. 

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại 
đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá 
nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi 
"Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. 
Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. 

Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy 
hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn 
dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: 
Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: 
"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến 
Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt 
các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi 
con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý 
ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo 
Thầy".  

Đó là lời Chúa 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):    :  Gioan 21:1-19 
 
Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện phục sinh khác: trong đó có hai màn cảnh đan xen với nhau: mẻ 
đánh cá kỳ diệu được kết thúc bằng việc Chúa Giêsu cho các môn đệ ăn, và câu hỏi của Phêrô lại kết thúc 
bằng việc Thiên Chúa ủy thác ông chăn nuôi đàn chiên của Ngài. 
Trong màn cảnh thứ nhất, Chúa Giêsu hiện ra với bảy Tông Đồ của mình. Câu chuyên chung quy về Phêrô. 
Nhưng, trong các câu chuyện phục sinh một đặc điểm luôn tái diễn là sự biến đổi của Chúa Giêsu làm 
chính các môn đệ không nhận ra được Ngài ngay lập tức. Các ông phải cần vài tiếng nói hoặc cử chỉ quen 
thuộc của Chúa mới nhận ra được Ngài. Đây là một cách các nhà truyền giáo cho chúng ta biết rằng Chúa 
Kitô Phục sinh đã đến với một hình thức mới. Chúa Giêsu và Ngài là một, nhưng đã được biến đổi. Ngài 
không như Ngài lúc xưa, nhưng Ngài vẫn chính là Ngài. 
Cái mẻ cá kỳ lạ tượng trưng cho sứ mệnh của các Tông đồ, và Chúa Giêsu đóng vai trò trung tâm điểm 
trong sứ mệnh đó. Các ông được gọi là “những người chày lưới người”  nhưng chỉ khi trông cậy vào sự 
hướng dẫn của Chúa Giêsu. 153 con cá đại diện cho mọi loại cá. Giáo hội chào đón và ban ơn cứu độ cho 
tất cả những ai cởi mở với thông điệp của Chúa Kitô. Sau đó, với một cử chỉ phục vụ khiêm nhường, Chúa 
Giêsu chuẩn bị một bữa ăn cho các môn đệ của mình. Ngài chính là người nuôi dưỡng chúng ta (Bí tích 
Thánh Thể). 
Trong màn cảnh thứ hai, chúng ta thấy sự phục hồi của Phêrô như một người lãnh đạo một Giáo hội mới. 
Vì đã từ chối Chúa Giêsu ba lần nay ông đã được trao ba cơ hội để tuyên xưng tình yêu của ông với Chúa. 
Rồi, ông lại được trao nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng đàn chiên của Chúa Kitô. Khi trao quyền cho 



người đã từ chối Ngài, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng Ngài thiết lập Giáo hội của Ngài, không trên sức 
mạnh con người mà là trên tình yêu và lòng trung thành của Phêrô với Chúa Giêsu. Cuối cùng, Chúa Giêsu 
nói với Phêrô rằng tiếng “xin vâng”của anh sẽ dẫn đưa anh đến sự xung đột với chính quyền thời đó. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý? Nó có an ủi, hay 
thách thức bạn,  hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 
 
 
2. Trong bài đọc I, Phêrô nói :”Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người”. Bạn có thể 
nghĩ về một hoàn cảnh mà điều nói trên là đúng hoặc có thể một phần nào đúng với bạn- khi vâng lời Thiên 
Chúa có thể là không tuân theo luật pháp chính phủ hoặc cả luật pháp Giáo hội chăng? 
 
3. Nếu ai hỏi chúng ta yêu Chúa Giêsu như thế nào thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? 
 
4. Điều gì cản trở bạn nhất khi bạn muốn chia sẻ đức tin với người khác? Nếu bạn đã trưởng thành trong 
niềm tin này, điều gì, ngoài ân sủng của Thiên Chúa, đã giúp bạn can đảm hơn trong sự chia sẻ đời sống 
Kitô hữu của bạn? 
 
5. Kể một điều trong Phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta cần phải chú ý và 
hành động như thế nào? 


