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LM TRẦM PHÚC

CẢM NGHIỆM/ SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C

Lời Chúa : Lc 5, 1-11

Hình như Chúa Giêsu muốn làm nổi bật khuôn mặt của Phêrô trong giai đoạn đầu nầy.
Ngài vào nhà của bà nhạc gia của Phêrô và chữa cho bà khỏi bệnh.

Khi Ngài bước ra rao giảng, dân chúng quá đông nên Ngài xuống thuyền của Phêrô đậu gần
đấy để giảng cho dễ, và vì thế, sau khi giảng cho dân chúng xong, Ngài bảo Phêrô lui thuyền ra
đánh cá. Một lệnh truyền đi ngược lại với thực tế: " Thưa Thầy, suốt đêm qua chúng con đã
giăng lưới mà chẳng bắt được cá, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới". Giăng lưới giữa trưa là
một hành động gần như ngu xuẩn, nhưng vâng lời Thầy. Kết quả là vừa thả lưới xong, cá đầy
lưới đến nỗi gần rách lưới, phải gọi một chiếc thuyền khác đến phụ mang cá về. Đứng trước mẻ
cá lạ lùng nầy, Phêrô kinh ngạc và sấp mặt dưới chân Thầy và nài xin : " Thưa Thầy, xin Thầy
hãy xa con, vì con là người tội lỗi". Phêrô nhìn nhận Thầy mình là Thiên Chúa, vì thế ông sợ
như Môsê ngày nào đó đứng trước bụi gai cháy và kinh hãi. Đây là một kinh nghiệm quí báu cho
Phêrô. Giờ đây, ông mới biết Thầy mình là ai.

Kinh nghiệm của Phêrô là một bài học cho chúng ta. Chúa đã đến trên thuyền của chúng ta,
hơn thế nữa, Ngài vào trong xương thịt chúng ta, Ngài cũng bảo chúng ta ra khơi đánh cá,
nhưng chúng ta không dám vâng theo lời Chúa. Chúng ta sợ...sợ người ta cười chê, sợ người ta
biết mình là người công giáo, sợ thất bại... và chúng ta vẫn ở lì trong tháp ngà của chúng ta.
Chúng ta sợ vì chúng ta chiến đấu một mình, vì chúng ta không liên kết với Chúa. Chúng ta có
rất nhiều cách để nói lên niềm tin của chúng ta trước mặt thế gian, nhưng chúng ta vẫn ngại
ngùng. Mỗi người chúng ta có một môi trường khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một sứ mệnh
là làm sao cho những người kề cận chúng ta biết và yêu mến Chúa. Chúng ta có một thứ vũ khí
rất hữu hiệu là bác ái. Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài mong muốn chúng ta loan truyền tình yêu
của Ngài bằng một đời sống đầy yêu. Thế giới hôm nay đang khao khát tình yêu vì thế giới nầy
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không còn tình yêu mà chỉ thấy tranh chấp, hận thù. Mẹ thánh Têrêxa Cancutta đã rao giảng
suốt đời bằng tình yêu và đã mang nhiều linh hồn về với Chúa. Con đường tình yêu rộng mở
trước mặt chúng ta, chỉ cần chúng ta bước đi. Chúng ta không cần ai biết, tình yêu tự nhiên sẽ
tỏ hiện nếu chúng ta dám yêu như Chúa đã yêu. Chúng ta đừng bao giờ dửng dưng trước một
người anh em khốn khổ nào.

Phêrô đã vâng lời Thầy và ông đã được một mẻ cá lạ lùng. Mẻ cá đó không do tài khéo của ông
mà do quyền năng của Thầy. Chúng ta có làm gì và kết quả ra sao, không phải do tài khéo của
chúng ta mà do hồng ân của Chúa. Chúng ta chỉ là dụng cụ mà thôi.

Cuối cùng, Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Phêrô đã nhận ra Chúa của mình và đã
theo Ngài. Ông đã hoàn toàn tin tưởng nơi Thầy Giêsu và vì thế ông không ngại bỏ tất cả,
vì từ nay điều quí trọng nhất chính là Thầy Giêsu mà ông đã nhìn nhận.

Chúa đang mời gọi chúng ta vào vườn nho của Ngài. Đồng lúa mênh mông, chỉ thiếu thợ
gặt. Chúng ta hãy quảng đại dấn thân, Chúa đang chờ chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng
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