
 

ĐẶC TÍNH CANA 

Là Kitô hữu, chắc hẳn chẳng ai xa lạ gì với trình thuật 

Tin Mừng đề cập Tiệc Cưới tại Cana, miền Galilê (Ga 
2:1-12). Đó là phép lạ thứ nhất của Chúa Giêsu khi 

Ngài khởi đầu sứ vụ công khai. Phép lạ này có sự hợp 
tác của Đức Maria. 

1. ĐÔI TÂN HÔN 

Đôi tân hôn mừng ngày hạnh phúc nhất đời họ bằng 
tiệc cưới, họ mời nhiều khách, trong số khách được 

mời có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Tông Đồ. Hãy nghĩ 
đến lúc đôi tân hôn lúng túng vì biết hết rượu. Họ lo 

lắng không biết xoay xở thế nào và ăn nói làm sao 
đây! 

Thông thường, chúng ta tập trung nhiều vào phép lạ 
của Chúa Giêsu và sự can thiệp của Đức Mẹ, thế nên 

chúng ta “bỏ quên” cô dâu và chú rể, nhưng chính họ 
mới là nhân vật quan trọng tại tiệc cưới. Chính nhu 

cầu và sự bối rối của họ là động lực để Chúa Giêsu làm 
phép lạ, vì Ngài thấy chạnh lòng thương xót họ. 

2. CHÚA GIÊSU và ĐỨC MARIA 

Tin Mừng cho biết rằng Đức Mẹ hiện diện trong tiệc 
cưới hôm đó: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức 

Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2:1-2). Khi thấy họ hết rượu, 
Đức Mẹ biết cần làm gì và chú ý ngay tới Con Yêu Dấu là Đức Giêsu. 

Đức Mẹ rất tinh tế, luôn quan tâm tới người khác và giúp đỡ ngay, không chần chừ. Trước đó, 

sau khi được Sứ thần bào Tin Vui, Đức Mẹ đã vội vã đi thăm người chị họ Êlidabét. Hôm nay, 

khi thấy nhà đám gặp khó khăn, Đức Mẹ thấy thương lắm. Đức Mẹ không thể ngồi yên nên đã 
hành động cụ thể. Đức Mẹ liền ghé tai nói nhỏ với Chúa Giêsu: “Họ hết rược rồi đấy, Con Trai!”. 

Chúa Giêsu bảo “chưa đến giờ”, nhưng Đức Mẹ vẫn đi bảo những người giúp đám: “Con Trai 
tôi bảo gì thì quý vị cứ làm theo nha!”. Đức Mẹ hoàn toàn tin vào Thiên Chúa. Và rồi phép lạ 

đã xảy ra: Nước biến thành rượu. Điều đó cho thấy rằng Đức Mẹ là Đấng trung gian để trao 
ban các ân sủng cho chúng ta. 

3. NGƯỜI PHỤC VỤ 

Những người phục vụ được Chúa Giêsu hướng dẫn làm một việc đơn giản: đổ nước đầy các 
chum đá. Thánh Gioan cho biết có 6 chum đá, mỗi chum chứa khoảng 80-100 lít nước. Tính 

trung bình mỗi chum 90 lít, vậy là hơn 500 lít. Sau đó, Ngài bảo múc nước đem cho người quản 
tiệc. Ông này nếm thì thấy vị rượu hảo hạng. Họ nghĩ gì? Rất ngạc nhiên vì chưa thấy sự lạ 

như vậy bao giờ. Họ có biết họ cũng là người cộng tác với Chúa Giêsu trong phép lạ này? Có 
thể có hoặc không, nhưng chúng ta cũng như họ, chúng ta phải cộng tác với ân sủng của Thiên 

Chúa để Ngài làm những phép lạ trong cuộc đời của chúng ta và của người khác. Chúng ta trở 
nên “những cánh tay nối dài” của Chúa Giêsu. 

4. CÁC THỰC KHÁCH 

Khi rượu gần hết thì có lẽ các thực khách đã ngà ngà rồi. Thường là thế, dù rượu mạnh hay 
nhạt. Họ có biết điều gì xảy ra? Họ có biết mình được tiếp loại rượu ngon nhất khi tiệc sắp tàn? 



 

Hẳn là có người biết, có người không biết. Còn các môn đệ? Rất có thể họ biết. Nhưng dù sao 

thì các thực khách cũng đã được uống loại rượu hảo hạng nhất, loại rượu ngon mà không ai có 
thể nấu được! 

5. VĨ NGÔN 

Mỗi chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đôi tân hôn, họ không chỉ là người may mắn mà 

họ còn là ân nhân của chúng ta, vì họ đã mời Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến dự tiệc cưới của họ 

mà Thiên Chúa đã làm phép lạ. Đôi tân hôn cũng cộng tác với sứ vụ của Chúa Giêsu và vai trò 
của Đức Maria trong Giáo Hội. 

Ngày nay, chúng ta cũng có những lúc “hết rượu” – rượu đức tin, rượu đức ái, rượu nhiệt thành, 

rượu quyết tâm, rượu sám hối,… Đức Mẹ cũng thường xuyên nói nhỏ với Chúa Giêsu: “Họ hết 
rượu rồi”. Nhờ Đức Mẹ can thiệp mà phép lạ lại xảy ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta, dù 

giờ của Thiên Chúa chưa đến. 

Tháng Mười gần kết thúc, chúng ta hãy ca tụng và cầu xin Đức Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn 

phúc,… Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm 
tử”. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ can thiệp để cứu chúng ta. 

TRẦM THIÊN THU 


