
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Câu cá ở nước Úc này là một môn thể thao được nhiều người ưa thích. Nhưng 

cũng như tất cả các môn thể thao khác, nó cần phải có sự đam mê và cần tập 

luyện thường xuyên. Nếu nghề nào cũng cần phải được huấn luyện thì nghề câu 

hay đánh bắt cá cũng cần phải có kiến thức về con nước, giờ giấc, loại mồi, loại 

lưỡi câu tùy theo loại cá mà mình muốn bắt. Nhưng đặc biệt cần phải có tính 

kiên nhẫn vì đôi khi phải ngồi hằng giờ, trong đêm gió lạnh, mới câu được cá.  

 

Nói đến tính kiên nhẫn tôi chợt nhớ đến câu chuyện “Ngư Ông và Biển Cả” (The Old Man and the Sea), một trong 

những tác phẩm nổi tiếng nhất của Văn Hào Mỹ Ernest Hemingway. Đó là câu chuyện về cuộc chiến đấu giữa một 

ngư phủ già và kinh nghiệm tên Santiago và một con cá marlin lớn. Câu chuyện mở đầu bằng việc ông Santiago đã 

ra khơi trong 84 ngày liền mà không bắt được con cá nào, vì thế ông bị chế diễu là “salao”, người xui tận mạng.  

 

Vào ngày thứ 85 của vận xui, Santiago dong chiếc xuồng câu ra nơi dòng Gulf Stream ngoài khơi Florida thả câu 

và khoảng giữa trưa ông câu được một con cá rất lớn mà ông tin rằng đó là con marlin (một loại cá có mũi dài 

giống cá lưỡi kiếm). Con marlin chống cự mãnh liệt nên thay vì kéo được nó lên thuyền thì ông lại bị nó kéo đi. 

Suốt hai ngày hai đêm ông phải ghì chặt cần câu quyết không để nó bứt giây xổng đi. Tới ngày thứ ba, con cá bắt 

đầu thấm mệt bơi vòng quanh chiếc xuồng. Santiago dù mệt đứt hơi và hai tay bị thương nhưng đã lấy hết sức bình 

sinh đâm con cá bằng ngọn giáo để kết thúc cuộc chiến. Ông cột con cá bên mạn thuyền và quay về nhà, vừa dong 

thuyền vừa nghĩ đến số tiền mà ông sẽ bán được và bao nhiêu người sẽ được ăn thịt con cá này. 

 

Nhưng trên đường vào bờ, bọn cá mập khi ngửi thấy mùi máu của con marlin bắt đầu tới tấn công. Ông giết được 

một con cá mập lớn bằng ngọn giáo nhưng lại bị mất vũ khí vì nó. Sau đó ông phải dùng một con dao nhọn cột vào 

cây sào làm ngọn giáo mới để chiến đấu với đám cá mập. Nhưng dù thành công đánh đuổi được đám này thì đám 

khác lại kéo đến, cuối cùng bầy cá mập cũng rỉa hết thịt của con marlin chỉ còn lại bộ xương mà thôi. Về đến bến, 

Santiago vừa mệt vừa thất vọng vì bấy cá mập đã làm tan biến giấc mơ của ông, phải cố gắng lắm ông mới tháo 

được cánh buồm và mang cột buồm trên vai lê về nhà, bỏ mặc bộ xương cá còn đang cột ở mạn thuyền lại ở bờ 

biển. Về đến nhà là ông lao vào giường ngủ như chết. 

 

Hôm sau, một nhóm ngư phủ bao quanh chiếc xuồng câu với bộ xương cá còn cột bên cạnh. Một ngư phủ đã dùng 

thước đo bộ xương cá từ mũi đến đuôi và công bố nó dài 5.5 mét. Như thế, dù chỉ còn bộ xương cá ông Santiago 

cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng ông là một ngư phủ lành nghề.  

 

Bài Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên là những ngư phủ và hứa với họ “Ta sẽ làm 

cho các ngươi trở thành những ngư phủ đánh bắt người ta” (Mt 4:19), và lời hứa này đã thành sự thực sau khi Ngài 

về trời. Sau ba năm được Thày huấn luyện, khi Thày không còn hiện diện hữu hình với họ nữa, họ đã không mệt 

mỏi đi câu người về cho Thày mình. Từ một nhóm nhỏ, bằng sự nhiệt thành và sự kiên nhẫn trong việc rao giảng 

Tin Mừng số những người được đánh bắt về cho Thày Giêsu lớn dần lên đến hàng ngàn rồi hàng trăm ngàn và 

hàng triệu.  

 

Chúng ta hôm nay cũng được Chúa Giêsu kêu gọi để trở nên những ngư phủ đánh bắt người về cho Ngài. Nhưng 

muốn trở thành những ngư phủ lành nghề chúng ta phải làm những gì? Trước hết chúng ta phải có đam mê ra khơi 

và phải được trang bị đồ nghề là sự hiểu biết và kiến thức về Tin Mừng và giáo lý. Kế đến chúng ta cần phải kiên 

nhẫn không sờn lòng khi đi rao giảng Tin Mừng. Về việc kiên nhẫn này, người Công Giáo chúng ta cần phải học 

những anh em Tin Lành. Chẳng những họ hiểu biết Kinh Thánh thật sâu xa, mà họ còn kiên nhẫn thuyết phục 

những người chưa tin và ngay cả những người khác giáo phái như chúng ta tin vào điều họ giảng giải. Nếu chúng 

ta vừa trung thành với đức tin tông truyền của mình, vừa có lòng nhiệt thành và sự kiên nhẫn như các anh em Tin 

Lành thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh bắt được nhiều người về cho Chúa.  

 

Hãy dong buồm ra khơi. Biển đời tuy nhiều sóng gió nhưng cũng hứa hẹn những mẻ lưới lớn hay những con cá to. 

Càng ra khơi xa càng nhiều cá lớn “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5:4). Nhưng trước khi ra khơi xa chúng 

ta hãy học cùng Thày Giêsu như bốn môn đệ tiên khởi để trở thành những „ngư phủ bắt người‟ chuyên nghiệp vì 

chỉ “Vâng lời thày con thả lưới” (Lc 5:5) chúng ta mới có thể bắt được những mẻ cá to cho Nước Trời. 
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