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Lc 5,1-11 
5:1 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên 

bờ hồ Ghennêxarét. 
5:2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt 

lưới. 
5:3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một 

chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 
5:4 Giảng xong, Người bảo ông Simon: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". 
5:5 Ông Simon đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời 

Thầy, tôi sẽ thả lưới". 
5:6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 
5:7 Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được 

hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
5:8 Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội 

lỗi!" 
5:9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 
5:10 Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy 

giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. 
5:11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.  

 

TỪ BỎ VÀ VIỆC TÔNG ĐỒ 

“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5) 

Suy niệm: Người đi theo Chúa càng từ bỏ dứt khoát người ấy càng trở nên tông đồ đích thực của Chúa. Việc từ 

bỏ càng triệt để hiệu quả của việc tông đồ càng lớn. Ông Si-mon đã từ bỏ triệt để như thế. Bên ngoài, Si-mon 

bỏ lưới bỏ thuyền là phương tiện nuôi sống gia đình ông và cái góp phần làm nên cuộc đời ông. Si-mon từ bỏ 

người thân để ưu tiên chọn yêu Chúa. Bên trong, Si-mon bỏ kinh nghiệm đánh cá chuyên nghiệp của mình, để 

nghe theo lời chỉ dẫn của bác thợ mộc Giê-su: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Hôm ấy Si-mon bắt được một 

mẻ cá nhiều đến nỗi kéo lên muốn rách cả lưới, đổ lên hai thuyền nặng gần chìm! Mẻ cá ấy là dấu chỉ báo 

trước mẻ cá còn lạ lùng hơn mà Si-mon sẽ bắt được sau nay. Quả vậy, sách Công Vụ Tông Đồ kể lại chuyện Si-

mon Phê-rô giảng cho người Do Thái trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm đó có khoảng 3.000 người 

xin rửa tội gia nhập Giáo Hội (x. Cv 2,41). 

Mời Bạn: ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận thấy rõ mối tương quan giữa từ bỏ và việc tông đồ nên 

ngài viết: “Cái tôi càng bành trướng, việc tông đồ càng thất bại; cái tôi càng tan biến, việc tông đồ càng kết 

quả” (Đường Hy Vọng, 320). Nếu ta dám bỏ tất cả con người của mình và chỉ làm theo ý Chúa, chúng ta cũng 

sẽ là người tông đồ có thể đưa vô số người vào trong Giáo Hội. 

Chia sẻ: Bạn cảm nhận được điều tích cực gì khi bỏ mình? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày nhắc mình làm một việc hy sinh từ bỏ ý riêng để cầu cho việc tông đồ được kết quả. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con dám can đảm từ bỏ mọi sự để đi 

theo Chúa và chỉ làm những gì Chúa muốn. 

  


