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20/01/19 CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – C  
 
Ga 2,1-11 
2:1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức 
Giêsu. 
2:2 Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 
2:3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". 
2:4 Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". 
2:5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". 
2:6 Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, 
mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 
2:7 Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 
2:8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem 
cho ông. 
2:9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, 
còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 
2:10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu 
xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ". 
2:11 Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của 
Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 

 

RƯỢU CỦA ĐẤNG MÊ-SI-A 

“Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. 

Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” (Ga 2,10) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su nhiều lần sử dụng hình ảnh “rượu” để nói về chính bản thân Ngài. 

Các Tin Mừng Nhất Lãm coi Chúa Giê-su là “rượu mới”, tức là giao ước mới, để đối lập 

với thứ “rượu cũ” là giao ước cũ. Còn trong Tin Mừng Gio-an, tác giả cũng dùng một hình 

ảnh tương tự là “rượu ngon” để đối lập với “rượu xoàng”. Mặc dù không minh nhiên giải 

thích, nhưng hình ảnh “rượu ngon” trong tiệc cưới Ca-na muốn chỉ về đạo lý Tin Mừng, là 

chính Chúa Giê-su. Như vậy, từ thứ rượu vật chất tại tiệc cưới Ca-na, Chúa Giê-su mời gọi 

mọi người phải tìm đến một thứ rượu quý hơn, “rượu Mê-si-a” nghĩa là thứ rượu thiêng 

liêng cho tâm hồn. Thứ rượu ấy được ban cho nhân loại trong “giờ” Ngài bị treo lên thập 

giá. Đó là lý do vì sao mà hôm nay Chúa trả lời với thân mẫu của Ngài rằng: “giờ của con 

chưa đến” (c.4). 

 

Mời Bạn: Những thứ rượu vật chất có thể làm chúng ta say sưa nghiện ngập và làm hại 

chúng ta. Chìm đắm trong men say đó có thể làm chúng ta xa Chúa, xa anh chị em. Tuy 

nhiên, thứ rượu thiêng liêng của Chúa thì khác. Chúa ban thứ rượu ấy để những ai đón 

nhận được “say” trong tình yêu của Ngài. Bạn hãy tìm đến thứ rượu thiêng liêng đó để tâm 

hồn được gần Chúa, nhờ đó bạn hăng say trong hoạt động tông đồ và làm chứng nhân cho 

Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn quyết tâm từ bỏ những thứ đam mê xấu để tâm hồn luôn hướng về 

Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được say mê Lời Chúa, say “men rượu Mê-si-

a” và nhờ đó, suốt đời con chỉ biết say mê một mình Chúa mà thôi. 


