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Chúa cứu vãn hạnh phúc gia đình
(Suy niệm Tin mừng Gioan (Ga 2,1-11) trích đọc vào Chúa nhật II thường niên năm C)

LM TRẦN NGÀ
Khi được mời dự tiệc cưới tại Cana, Mẹ Maria không ngồi vào bàn ăn uống trò chuyện với
mọi người như một người khách; trái lại, với tất cả tình yêu của người mẹ hiền, Mẹ đảm
nhận vai trò người tôi tớ hầu hạ phục dịch mọi người. Chính vì thế, dù là người không
uống rượu, Mẹ là người đầu tiên phát hiện ra các hũ rượu đã cạn rồi.
Nguy quá, biết làm sao để cứu đôi tân hôn khỏi bẽ mặt, cho thực khách được vui vầy. Thế là Mẹ
chạy đến xin Chúa Giê-su giải quyết. Mặc dù chưa hề thấy Chúa Giê-su làm bất cứ dấu lạ nào,
Mẹ cũng vững tin là Ngài có cách giải quyết vấn đề. Thế nên, Mẹ mới gọi những người giúp việc
đến và bảo họ: "Hễ Ngài bảo gì thì các anh hãy làm theo."
Những người nầy rất ngạc nhiên trước lời khuyến dụ của Mẹ Maria, tuy nhiên, họ vẫn vâng theo
lời Mẹ.
Thế rồi Chúa Giê-su đến nói với họ: "Các anh hãy múc nước đổ đầy các chum nầy đi."
Những chum nầy chứa nước cốt để cho thực khách rửa tay chân, mặt mày trước khi vào bàn
tiệc. Giờ đây mọi người đã nhập tiệc và đang vui đùa ăn uống, thì đổ vào làm gì? Thế nhưng, vì
vâng lời Mẹ dặn "Hễ Ngài bảo gì thì hãy làm theo", nên các anh vâng lệnh Chúa truyền.
Khi sáu chum đá đã đầy nước, Chúa Giê-su truyền cho các người giúp việc múc nước cho người
chủ tiệc nếm, bấy giờ mọi người đều sửng sốt vì nước đã hóa thành rượu ngon. Thế là phép lạ
xảy ra cách tuyệt vời!
Hôm nay, tuy gia đình, xóm giềng chúng ta không thiếu rượu, nhưng có thể đang thiếu tình
thương, thiếu lòng tha thứ, thiếu tinh thần hy sinh phục vụ và chúng ta rất cần Chúa đến cứu
chúng ta thoát khỏi tình cảnh đáng buồn nầy.
Chúa Giê-su sẵn sàng cứu giúp chúng ta như xưa Ngài đã cứu giúp đôi tân hôn tại tiệc cưới
Ca-na. Hôm nay, Ngài không bảo chúng ta hãy đổ nước đầy các chum đá, nhưng Ngài bảo:
"Hãy đổ đầy tình yêu thương vào trái tim các con, rồi rót tình yêu đó cho mọi người." Nếu chúng
ta làm theo lời Chúa dạy, thì phép lạ yêu thương sẽ xảy ra. Gia đình chúng ta đang ngột ngạt vì
thiếu tình thương sẽ chan hòa hạnh phúc, xóm làng chúng ta sẽ chan chứa niềm vui.
Và Chúa Giê-su cũng dạy bảo chúng ta: "Hãy đổ đầy tha thứ ngập lòng các con." Nếu chúng ta
làm theo lời Chúa dạy, một phép lạ tuyệt vời khác cũng sẽ xảy ra: Gia đình chúng ta không còn
xích mích bất hòa nhưng luôn thuận hòa êm ấm. Làng xóm chúng ta không còn ghen ghét giận
hờn nhưng luôn vui vẻ bình an.
Rồi Chúa Giê-su lại bảo chúng ta: "Hãy đổ đầy tâm hồn con tinh thần hy sinh và phục vụ." Nếu
chúng ta làm theo lời Chúa dạy, một phép lạ thần kỳ khác sẽ xảy ra: Gia đình, xóm làng, xứ đạo
chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp và mọi người đoàn kết gắn bó với nhau trong tình nghĩa anh em
một nhà.
Lạy Chúa Giê-su,
Nếu những người giúp việc trong tiệc cưới Ca-na không vâng lời Chúa dạy, không đổ nước đầy
sáu chum đá thì sẽ chẳng có rượu ngon dư dật cho những người dự tiệc hôm ấy.
Và hôm nay, nếu chúng con không vâng lời Chúa truyền, không đổ đầy yêu thương, lòng
tha thứ, tinh thần hy sinh phục vụ... vào tâm hồn mình, thì gia đình, làng xóm chúng con
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không hy vọng có hạnh phúc, đoàn kết, an vui.
Xin cho chúng con vâng theo lời Chúa để cuộc sống gia đình của chúng con và mọi người
được chan hòa hạnh phúc, yêu thương. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Ga 2, 1-11
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.
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