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PHÚC ÂM {Gospel): Ga 2, 1-12 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các 
môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: 
"Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa 
đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có 
sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba 
thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa 
Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản 
tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc 
đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách 
ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu 
đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ 
Người tin Người. 

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của 
Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.  

Đó là lời Chúa. 

 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):Gioan 2:1-11 
 
Let us now read the Gospel commentary privately, underlining anything that strikes us. 
 
Trong Phúc âm thánh Gioan, phép lạ là những dấu hiệu nhằm biểu lộ vinh quang của Thiên 
Chúa Cha qua Chúa Giêsu, và để nhằm dẫn dắt con người đến với lòng tin vào Thiên Chúa Cha.  
Đọan cuối Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc được dòng chữ:  "Vì vậy, Ngài đã tỏ bày vinh 
quang của Ngài và các môn đệ đã tin vào Ngài".  Chúa Giêsu dùng một bữa tiệc cuới bình 
thuờng để  tự tỏ mình như  một chàng rể mà  dân Do Thái vẫn mong đợi từ  mấy trăm năm nay. 
Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến để tán tỉnh và rồi kết hôn với một cô dâu mới, một người 
DoThái mới, làm kết hợp được người DoThái và người ngoại bang thành một thân thể. 
.  
Sự thay đổi thần học l à trung tâm chủ đề trong Phúc âm thánh Gioan mà các học giả thường 
gọi.  Thánh Gioan giới thiêu chính Chúa Giêsu là một vị đến để làm thay đổi các tập tục, nghi lễ 
và tiệc tùng của người Do Thái. Trước đây những tập tục và nghi lễ dùng để giúp đỡ con người 
nên thánh, nay được thay thế bởi chính Chúa Giêsu, với  những lời dạy dỗ của Ngài, như  Sự 
Chết và Sự Phục sinh dùng để cứu chuộc chúng ta và để ban cho chúng ta một sự sống mới. 
 



"Họ hết rượu rồi". Với nghĩa đen, những danh từ này có nghĩa là hết rượu thì tiệc cưới cũng tàn. 
Nhưng với nghĩa sâu sắc hơn, nó biểu hiệu sự kết thúc của một sự phân phát và bắt đầu một sự 
việc khác, cũng là sự kết thúc của sự cứu rỗi qua việc tuân theo luật pháp và nghi thức thanh 
tẩy, và là bắt đầu sự cứu rỗi qua sự chấp nhận Chúa Giêsu của chúng ta bằng cách làm bất cứ 
điều gì mà Ngài nói cho chúng ta. 
 
"Giờ của tôi chưa đến", nhắm vào Cái chết và Phục sinh của Chúa Giêsu.  Rượu dư thừa là biểu 
lộ  sự hồi sinh của một đời sống mới mà Chúa Giêsu mang đến, và rượu của Bí tích Thánh Thể 
là tượng trưng cho một giao ước mới của Ngài. 
 
Cũng trong Tin Mừng của thánh Gioan, ông cho thấy Mẹ Maria đã tham gia ngay lúc ban đầu 
sứ vụ của Chúa Giêsu, và một lần nữa vào lúc cuối khi bà có mặt dưới chân thập giá. Có nhận 
thức  rằng bà Maria không đem sự chú ý về mình.  Thay vào đó, bà ấy còn nói với những người 
phục vụ làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo làm.  Khi nói đến môn đệ trung thành, bà Maria là 
một tấm gương cho chúng ta.  Tin Mừng của thánh Gioan không bao giờ gọi bà Maria bằng tên 
của bà.  Vào đầu và cuối Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với mẹ mình, "Bà", đó là biểu lộ vai trò lớn 
nhất của bà trong lịch sử cứu độ như là một Eva Mới, một phụ nữ của vũ trụ. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 
1.  Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý 
của bạn. Tại sao? 
 
2. Bài đọc II nói về các món quà của Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần ban phước lành cho 
chúng ta bằng những món quà để chúng ta cũng có thể ban phước lành cho cộng đồng của 
chúng ta.  Chúa Thánh Thần ban tặng cho bạn như thế nào để bạn có thể ban tặng cho giáo xứ 
và / hoặc cho một cộng đồng rộng lớn hơn?  Bạn có cảm thấy khó khăn khi đặt tên món quà của 
bạn và tìm cách chia sẻ nó với cộng đồng như thế nào? 
 
3. "Họ hết rượu rồi"có thể tượng trưng cho một thời điểm mà đời sống chúng ta trống vắng, một 
thời mà chúng ta không còn gì để cho.  Điều gì giúp bạn đối phó với những giai đoạn như vậy? 
 
4. Tin Mừng là một ví dụ rất mạnh trong vai trò cầu bầu của Đức Maria trước ngai tòa Thiên 
Chúa.  Vai trò của Đức Maria thực sự trong đời sống tâm linh của bạn như thế nào? 
 
5. Kể một sự việc trong bài Tin Mừng hôm nay nói về chúng ta là môn đệ của Chúa thì phải 
hành động như thế nào, 

 


