
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật trước cho chúng ta thấy ‘Chúa Sống Lại’ đã hiện ra một cách riêng cho ông Tôma, 

hôm nay chúng ta lại nghe tường thuật Chúa hiện đến với ông Phêrô một cách đặc biệt hơn nữa. Qua cả hai lần 

gặp gỡ nầy chúng ta nhận ra là Chúa muốn gặp gỡ tất cả các tông đồ, tức là toàn thể Hội Thánh mà mỗi người 

chúng ta là thành phần trong đó. Thật vậy, ‘Chúa Phục Sinh’ muốn gặp từng ông, từng bà, từng người chúng ta. 

Vậy, Người cũng sẽ dặt lại cho từng người chúng ta câu hỏi mà Người đã hỏi ông Phêrô đến những 3 lần. 

Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra, lần nầy bên bờ biển hồ Tibêria. Bài tường thuật có sức gợi cảm hơn là mô tả 

và đấy ắp sự hiện hiện của Đấng Phục Sinh, mới sáng sớm Chúa đã có mặt Chúa trên bờ hồ. Chỉ một mình ông 

Gioan nhận ra và nói với mấy ông kia “Chúa đó !”. Các tông đồ kéo lưới vào bờ : lưới đầy những 153 con cá 

lớn ! Chúng ta có thể tò mò tự hỏi vì sao ông Gioan lại đếm kỹ đến thế. Con số 153 có ý nghĩa gì ? Có những 

nhà chú giải theo quan niệm của các nhà sinh vật học ngày xưa cho rằng trong biển có tất cả 153 loại cá ? Hay 

là ông Gioan muốn làm một trò chơi toán học, lấy 17 số đầu tiên cộng lại với nhau thì tổng số là 153. Lý thú 

hơn, nếu ta thay con số bằng các dấu chấm, đặt các dấu chấm thẳng hàng và 3 hàng như thế chồng lên nhau, thì 

chúng ta sẻ có một tam giác đều thật toàn hảo. Như vậy, số 153 là một số lượng nhất định mà chỉ cần bớt đi một 

chấm nhỏ đủ làm cho tất cả mất thăng bằng. Mẻ cá 153 con diễn tả thực tại Hội Thánh vừa đông số lại vừa đủ 

số, vừa lớn lao lại vừa duy nhất. Chúng ta chỉ cần biết ý của thánh Gioan là nhờ ơn Chúa Phục Sinh, công việc 

loan báo Tin Mừng của Giáo Hội sẽ đạt kết quả phi thường dù có trăm nghìn gian truân, bách hại. 

Một chi tiết ít mầu nhiệm và dễ thấy hơn là việc ông Phêrô đưa thuyền vào bờ, nói lên chính ông sẽ dẫn đưa con 

thuyền Giáo Hội đến bến bình an. Rồi đến việc Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô đến 3 lần về lòng yêu mến của ông. 

Việc hỏi như thế có phải để đền bù lại việc ông đã chối Chúa 3 lần không ? Nhưng cách Chúa hỏi như thế cũng 

hơi lạ, vì nếu vậy, sao Chúa Giêsu không đợi ông Phêrô trả lời xong 3 lần rồi hãy trao trách nhiệm chăn chiên 

cho ông ? Do đó, nhiều nhà chú giải ngày nay nghĩ rằng: hỏi và thưa 3 lần như vậy , cũng như được trao quyền 

3 lần như thế, để làm nổi bật ý nghĩa trọng đại của sự việc. Ấy là chưa kể thời kỳ chữ viết chưa phổ thông, việc 

lặp đi lặp lại lệnh truyền (hay lời thề hứa) đến 3 lần là để nhấn mạnh sự chắc chắn cho các người làm chứng có 

thể nghe rõ ràng. Dù sao đây cũng là việc trao ban sứ mệnh cho ông Phêrô mà sứ mệnh nầy cực kỳ quan trọng. 

Việc trao ban sứ mệnh nầy đòi hỏi ông Phêrô phải yêu mến Chúa Giêsu “hơn những người khác”. Phải hiểu 

làm sao đây ? Có đúng là Chúa đòi ông Phêrô phải yêu thương Ngài hơn là ông Phêrô yêu thương những người 

khác ? Hay là Chúa đòi ông Phêrô phải yêu thương Chúa hơn là những người khác yêu thương Chúa ? Mỗi 

Kitô-Hữu đều được Chúa mời gọi đến nếm tình yêu thương vô biên của Chúa, nhưng thật là khó chấp nhận khi 

vị đại diện của Chúa trên trần gian lại không yêu mến Chúa hơn những anh chị em khác cũng đang yêu mến 

Chúa. Vì trách vụ chăn chiên đòi người chăn chiên phải noi theo gương Vị Mục Tử nhân hậu, Đấng đã hiến cả 

mạng sống của mình vì đàn chiên. Nếu không có lòng yêu thương ấy, đã không có câu chuyện Tin Mừng nầy. 

Mỗi ngày, Chúa Giêsu hỏi chúng ta có yêu mến Người cách đặc biệt và tha thiết hơn những anh chị em khác 

không. Cũng như ông Phêrô, ai trong chúng ta cũng trả lời “có” mặc dầu chúng ta vẫn đầy những yếu đuối và 

tội lỗi. Riêng cá nhân tôi nghĩ rằng : Trong Giáo Hội của Chúa, ai càng giữ những sứ mệnh (tôi dùng chữ ‘sứ 

mệnh’ chứ không dùng chữ ‘chức vụ’) cao cả bao nhiêu thì càng phải yêu mến Chúa bấy nhiêu. Trong một xứ 

đạo ví dụ, cha xứ phải yêu mến Chúa hơn các bác cao niên yêu mến Chúa. Nếu không có điều nầy thì tôi e rằng 

chỉ là giả hình mà thôi. Trong một gia đình, người gia trưởng phải yêu mến Chúa hơn người vợ và các con ông 

ta yêu mến Chúa. Được như thế, tôi bảo đảm gia đình ấy sẽ hạnh phúc vì dư tràn ơn Chúa. Vậy thì ở trên đời 

nầy chỉ có một thứ cần phải ganh đua, đó là tranh nhau mà yêu mến Chúa chứ không cần tranh đua gì khác ! 

                                                                                                                                                Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 

 

 


