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PHÚC ÂM (Gospel): Lc 5, 1-11 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức 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 Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa 
hãy tránh xa con, vì con là người 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 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.  

Đó là lời Chúa. 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):  :  Luca 5:1-11 
Tiên Tri Isaia cảm nghiệm được Thiên Chúa trong đền thờ, thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu trên 
đường đến Damascus; và thánh Phêrô gặp Ngài tại nơi đánh cá.  Sự hiện diện của Chúa Giêsu 
trên con thuyền tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài trong Giáo hội.  Sự  việc thánh Phêrô 
không thành công trong việc bắt cá tượng trưng cho sự thất bại của Giáo hội trong chức vụ mục 
vụ vì thiếu sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Sự thiếu kiên nhẫn chỉ là một phần nhỏ 
của cuộc sống con người, nhưng nó có thể làm chúng ta chán nản.  Chúng ta hãy tiếp tục thả 
lưới. Trong Tin Mừng này, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đi theo Ngài, rồi họ sẽ lần lượt 
hướng dẫn người khác đi theo Chúa bằng cách dùng mồi, mồi ở đây là dùng bằng lời nói của 
Thiên Chúa . 
 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 
1.  Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 
bạn. Tại sao? 
 
2.Isaia,  Phaolô và Phêrô tự cảm thấy mình không xứng đáng khi  làm công việc của Thiên 
Chúa.  Bạn đã có bao giờ cảm thấy như vậy trước mặt Thiên Chúa chưa?  Điều gì tự giúp bạn 
chống lại cái cảm giác không xứng đáng của bạn? 



 
3. Người ta có nói (và trong bài đọc I hôm nay cũng nói rõ) rằng "càng gần gủi với Thiên Chúa, 
chúng ta càng nhận thức được mình tội lỗi ".  Xin bạn phê  bình ý nghĩ này. 
 
4. Đa số người Công giáo cảm thấy có một sự cản trở về việc "mời gọi người khác đến với 
Chúa Kitô".  Chúng ta làm thế nào có thể giúp nhau vượt qua sự ngăn cản này?  Nếu bạn có một 
câu chuyện nào liên quan đến lãnh vực này, xin bạn hãy chia sẻ. 

5. Kể một sự việc trong bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta là khi làm môn đệ của Chúa 
Giêsu thì chúng ta phải hành động như thế nào. 

 

 


