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Anh chị em thân mến, 

Trong lịch sử phụng vụ của Giáo hội, tiệc cưới Cana gắn liền với lễ Chúa chịu 

phép rửa, cùng với sự bái lạy hài nhi Giêsu của ba nhà Đạo Sĩ. Trong bối cảnh đó, 

dấu lạ Chúa Giêsu tỏ ra tại tiệc cưới được mừng như một sự hiển linh tỏ rõ thần 

tính của Chúa Giêsu. 

Tuy nhiên, nhận thức về cuộc thương khó và cái chết sắp xảy ra của Chúa Giêsu đã 

từng được nói đến trong Phúc Âm thánh Gioan. Thậm chí ngay tại dấu chỉ đầu tiên này của Chúa Giêsu, 

ngôn ngữ được sử dụng cũng báo trước cuộc khổ nạn của Chúa. Khi Chúa Giêsu nói với Mẹ Người rằng 

giờ của Chúa chưa đến, Chúa như từ chối ước nguyện của Mẹ, cũng như thánh Gioan đã dùng lại từ ngữ 

đó trước Bữa Tiệc Cuối Cùng với các môn đệ. Khi giới thiệu câu chuyện Chúa rửa chân cho các môn đệ, 

thánh Gioan viết, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến. Trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu điểu 

khiển và biết trước mọi sự sắp xảy đến cho mình.   

Ở đây, cũng như những chỗ khác trong Phúc Âm thánh Gioan, Đức Maria không được nhắc đến bằng tên,  

nhưng chỉ được nhắc đến là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ Maria rất có ảnh hưởng trong dấu lại đầu tiên của 

Chúa. Mẹ cũng sẽ hiện diện khi Chúa chịu đóng đinh, chứng kiến sự hiển linh cuối cùng về thần tính của 

Người.  

Hôn nhân và tiệc cưới trong Kinh Thánh diễn tả ơn cứu độ của Thiên Chúa và Vương quốc của Người. 

Tại buổi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, Phúc Âm thánh Gioan xác nhận rằng Chúa Giêsu sẽ giải 

thích và thực hiện lời hứa của Giavê với dân Israel. Người thiết lập Giao Ước Mới. Giao Ước Mới này sẽ 

được thể hiện qua hành động của Chúa Giêsu. Khi được yêu cầu làm điều gì đó để cứu vãn tình huống 

khó xử thiếu rượu tại tiệc cưới đã xảy ra, phép lạ của Chúa Giêsu đã tạo ra một lượng rượu rất lớn – với 

6 chum nước, mỗi chum chứa khoảng 30 galons, đều đầy ắp rượu ngon hảo hạng. 

Đáp ứng này cho một nhu cầu đơn giản của con người là một viễn cảnh cho chúng ta về sự tràn đầy của 

vương quốc Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta cũng đáp trả một cách quảng đại khi chúng ta đặt 

mình trước những nhu cầu của con người hiện đại. Chúng ta hãy đáp lại những gì tốt nhất có thể, hoàn 

toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa có thể biến đổi những nỗ lực của ta, để làm cho vương quốc Thiên Chúa 

hiện diện ở giữa chúng ta.  

 

Thân ái trong Chúa Kitô,  

 

Lm. Xavier Sengol Bazil, HGN. 
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