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Có những câu chuyện thật khó tin. 
Chúng quá tuyệt vời đến nỗi khó tin là sự 
thật, hoặc quá tồi tệ khó có thể chấp nhận. 

Hoặc chúng ta nghĩ mình đã biết hết mọi điều xảy ra 
và từ chối chấp nhận lời giải thích khác. Nhưng đôi 
khi, những điều chúng ta nghe dường như không 
đúng sự thật. 

Chúng ta nên làm gì với một câu chuyện mà dù 
được kể từ âm vang của một thế giới xa xôi nhưng 

     Giới Thiệu
Đức Chúa Trời Ở Cùng 
Chúng Ta  
Lời hứa của Lễ Giáng Sinh
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lại nói về cuộc sống mà chúng ta biết và mong chờ? 
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta phản ánh sự 

kịch tính và lạ thường của một câu chuyện như 
thế. Trong những trang tiếp theo, Tiến sĩ Alice 
Mathews mời chúng ta xem xét rõ hơn về những 
lựa chọn đang chờ chúng ta ở phía trước.

Our Daily Bread Ministries
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Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn thức giấc 
trong một thế giới hoàn hảo. Bạn duỗi người trên 
giường mà không cảm thấy bất kì cơn đau nào ở lưng. 

Bạn tìm cặp mắt kính trên đầu giường nhưng nhận ra bạn có thể 
nhìn rõ ràng mọi thứ. Quá ngạc nhiên, bạn quay sang đánh thức 
chồng. Trong lúc anh ấy ngáp và dụi mắt, đột nhiên bạn biết 
rằng bạn yêu chồng mình hơn trước đây rất nhiều.

Bản tin buổi sáng chưa bao giờ buồn tẻ đến mức dễ chịu. 
Không có xung đột ở các nước, không có khủng bố và không 

một 
Rủa Sả Và Lời Hứa
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có mấy vụ bê bối của người nổi tiếng. Khi điện thoại reo, bạn 
nghĩ đó là cuộc gọi của người bạn để báo tin kết quả hóa trị. 
Nhưng cuối cùng lại là đứa con trai hoang đàng gọi điện để 
hỏi thăm sức khỏe của bạn và xin phép quay về nhà. 

Bạn từng sống trong thế giới bị rủa sả, nhưng bây giờ bạn 
được thoát khỏi đó. 

Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tất cả chúng ta đều 
biết rằng thế giới hoàn hảo đó không hề tồn tại. Nhưng sẽ 
thế nào nếu ý tưởng đó là hoàn toàn có lý bởi vì nó đã từng 
tồn tại và sẽ lại tồn tại lần nữa?

A-đam và Ê-va từng là những con người hoàn hảo sống 
trong một thế giới hoàn hảo, họ từng có mối quan hệ hoàn 
hảo với Đấng Tạo Hóa và với nhau. Khi nhìn họ, chúng ta 
thấy mình được tạo dựng thế nào và ý định của Đức Chúa 
Trời dành cho mỗi chúng ta. 

Nhưng cũng trong chính đôi vợ chồng này, chúng ta nhìn 
thấy lựa chọn của con người. Đức Chúa Trời đòi hỏi một 
điều duy nhất ở A-đam và Ê-va. Ở giữa khu vườn tốt tươi mà 
Ngài tạo dựng cho họ, Ngài dặn họ không được ăn trái của 
một cây trong vườn. Lựa chọn của A-đam và Ê-va vào thời 
điểm đó dường như chẳng có gì nghiêm trọng – chỉ cắn trái 
cây đó một miếng. Nhưng sự chọn lựa đó đã kéo theo những 
hậu quả nghiêm trọng. Sự lựa chọn của họ dẫn đến sự rủa sả. 

Thứ nhất, A-đam và Ê-va bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. 
Tất cả chúng ta kể từ lúc đó cũng bị ngăn cách với Đức Chúa 
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Trời. Mối quan hệ quan trọng nhất - mối quan hệ với Đức 
Chúa Trời đã bị phá vỡ. 

Thứ hai, A-đam và Ê-va bị ngăn cách trong mối quan hệ 
với nhau. Những tranh chiến mà chúng ta đối diện ngày nay 
trong nỗ lực xây dựng mối liên hệ hoàn hảo với những người 
thân yêu đã cho thấy lời rủa sả này hủy hoại thể nào. Các mối 
quan hệ hiếm khi được như chúng ta mong muốn. 

Thứ ba, đôi vợ chồng này bị ngăn cách với chức năng đúng 
đắn của tự nhiên. Chúng ta chiến đấu với cỏ dại trong vườn 
và sự đau đớn trong cơ thể. Công việc cực nhọc không bao 
giờ kết thúc và chúng ta vật lộn để thích nghi với thế giới mà 
không phải lúc nào cũng tốt với chúng ta. Cuối cùng thì thân 
thể chúng ta hoàn toàn suy tàn.  

Tất cả những điều này xảy đến bởi vì vào một buổi sáng 
đẹp trời, A-đam và Ê-va đã làm điều mà Đức Chúa Trời phán 
dặn họ không được làm. Bạn có tưởng tượng được họ đau 
khổ thế nào không? Họ đã sống trong một thế giới hoàn hảo 

  Trong hầu hết các Bản Kinh Thánh tiếng Anh, cụm từ “công việc 
cực nhọc” là một từ Do Thái itstsabon .1 Từ gốc asab2 có nghĩa là 
buồn phiền và ám chỉ hành động lao động mệt nhọc với những 
kết quả khó khăn . Ngược lại, chúng ta thấy một ý nghĩa hoàn toàn 
khác biệt trong Sáng Thế Ký 2:15, Kinh Thánh chép: “Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đen để canh tác và gìn 
giữ vườn” . Sự bất tuân của A-đam và Ê-va đã làm thay đổi mọi thứ . 
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mà không ai được biết. Họ biết rõ họ đã đánh mất điều gì 
bởi sự rủa sả. 

Nhưng Đức Chúa Trời không để họ trong vô vọng. Ngài 
ẩn giấu một lời hứa  trong lời rủa sả. Vào một thời điểm 
trong tương lai, Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện và giày đạp ma 
quỉ, mặc dầu hiện thân của ma quỉ là Sa-tan sẽ “cắn gót chân 
người” trước.

1 Thomas, R. L. (1998). New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek 
dictionaries: Updated edition. Anaheim: Foundation Publications, Inc.

2 Allen, R. B. (1999). 1666 בַצָע. In R. L. Harris, G. L. Archer, Jr. & B. K. Waltke 
(Eds.), Theological Wordbook of the Old Testament (R. L. Harris, G. L. Archer, 
Jr. & B. K. Waltke, Ed.) (electronic ed.) (687). Chicago: Moody Press.

  “Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người 
nữ thù nghịch nhau . Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót 
chân người .” (SÁNG THẾ KÝ 3: 15)
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Rồi tại một ngôi làng nhỏ ở Na-xa-rét, trong xứ 
Do Thái, bức màn được vén lên, hé lộ một quang 
cảnh làm thay đổi dòng lịch sử và cuộc sống của 

hàng triệu người. Đó là câu chuyện quen thuộc mà chúng ta 
thấy trong Lu-ca 1:26-38:

Khi Ê-li-sa-bét mang thai được sáu tháng thì Đức Chúa 
Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền 
Ga-li-lê gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên 
là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. 

hai 
Lời Hứa Được Ứng Nghiệm
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Thiên sứ hiện ra với cô và nói: “Hỡi 
người được ơn, chúc mừng cô! Chúa 
ở cùng cô!” 

Nhưng Ma-ri rất bối rối và tự hỏi 
lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ nói 
tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì cô đã 
được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 
Nầy, cô sẽ mang thai và sinh một con 
trai, và đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ 
được tôn trọng, được gọi là Con của 
Đấng Chí Cao; và Chúa, là Đức Chúa 
Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ 
phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà 
Gia-cốp, vương quốc Ngài mãi mãi 
trường tồn.” 

Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa 
ăn ở với người nam nào, thì làm sao có được điều đó?” 

Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền 
năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh 
sinh ra, sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, 
người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc 
già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay đã 
mang thai được sáu tháng rồi. Bởi vì không có việc gì Đức 
Chúa Trời chẳng làm được.” 

“Chúa, là Đức Chúa 
Trời, sẽ ban cho 

Ngài ngôi Đa-vít, tổ 
phụ Ngài. Ngài sẽ 
trị vì đời đời nhà 
Gia-cốp, vương 

quốc Ngài mãi mãi 
trường tồn.”
Lu-ca 1:32-33
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Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến 
cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Hãy hình dung Ma-ri đã kinh ngạc thế nào. Suốt hàng 
ngàn năm, người Do Thái nói về việc Đức Chúa Trời hứa 
ban một Đấng Cứu Thế. Họ biết những lời tiên tri và biết 
rằng Đấng Mê-si-a sẽ được sanh ra tại Bết-lê-hem, miền nam 
Giê-ru-sa-lem. Họ biết rằng Ngài được sanh ra bởi một trinh 
nữ. Họ biết Ngài sẽ được sanh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít. Một 
ngày nào đó, Ngài sẽ đến. Nhưng bây giờ sao? Và bởi một 
thôn nữ giản dị sống ở Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, cách Bết-lê-hem 
vài ngày đi đường sao? 

Ma-ri cũng biết lời hứa ấy, như tất cả những người Do 
Thái khác. Có lẽ cô cũng đã âm thầm nuôi hy vọng như 
nhiều thiếu nữ khác, rằng Đức Chúa Trời sẽ chọn cô để mang 
thai Đấng Cứu Thế. Nhưng khi thiên sứ xuất hiện trước mặt 
cô vào ngày đó, hẳn cô đã vô cùng kinh ngạc. Bạn có tưởng 
tượng được cô cảm thấy thế nào không? 

Khi thiên sứ Gáp-ri-ên   hiện ra với Ma-ri, cô vô cùng bối 
rối. Cô rất cần những lời an ủi sau đó: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ, 
vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:30). Sau 
đó, thiên sứ báo tin về việc cô sẽ trở thành mẹ của Đấng Cứu 
Thế mà Đức Chúa Trời hứa ban, Ngài sẽ được gọi là Jêsus, 
niềm hy vọng của mọi thời đại. 

Hãy lưu ý phản ứng đầu tiên của Ma-ri trong câu 34: “Tôi 
chưa ăn ở với người nam nào, thì làm sao có được điều đó?” 
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Cô không phủ nhận sứ điệp của thiên sứ Gáp-ri-ên bằng 
cách nói rằng: “Không thể nào!” Cô chỉ đơn thuần hỏi rằng 
làm sao điều đó có thể xảy ra. 

Câu trả lời là: Đức Chúa Trời, thông qua Đức Thánh Linh 
sẽ thai dựng hài nhi này. “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và 
quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con 
thánh sinh ra, sẽ được gọi là Con Đức 
Chúa Trời” (Lu-ca 1: 35). Bằng chứng 
cho thấy Đức Chúa Trời có thể làm 
được mọi điều là Ê-li-sa-bét, người bà 
con của Ma-ri đang mang thai trong 
tuổi già nua. 

Trước đó, Ma-ri đã đưa ra quyết 
định. Cô có thể trả lời: “Không, xin 
lỗi thiên sứ Gáp-ri-ên! Anh Giô-sép 
sẽ không bao giờ hiểu được sự sắp 
đặt như vậy. Những người dân trong 
thị trấn nhỏ này sẽ bàn tán. Điều này 
sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho đứa trẻ 

  Gáp-ri-ên là một trong hai thiên sứ phục vụ Đức Chúa Trời được 
ghi lại trong Kinh Thánh . Thiên sứ còn lại là thiên sứ trưởng Mi-ca-
ên . Có rất nhiều truyền thuyết về thiên sứ Gáp-ri-ên, nhưng Kinh 
Thánh lại ít ghi chép về thiên sứ này . Thiên sứ Gáp-ri-ên chỉ được đề 
cập trong sách Đa-ni-ên và sách Lu-ca . 

Ma-ri thưa: “Tôi 
đây là tớ gái của 

Chúa. Xin điều 
ấy xảy đến cho 
tôi như lời ngài 

truyền!”
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cũng như cho chúng tôi. Tôi không muốn những vấn đề như 
thế xảy ra.”

Ma-ri đã có thể nói như thế. Nhưng cô không nói. Chúng 
ta thấy sự thuận phục của Ma-ri đối với chương trình của 
Đức Chúa Trời trong câu 38: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin 
điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền.” Cuộc trò chuyện 
kết thúc. Thiên sứ Gáp-ri-ên rời khỏi cô.
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Nếu bạn là Ma-ri vào ngày đó, bạn sẽ nghĩ gì khi 
thiên sứ Gáp-ri-ên rời khỏi? Hẳn bạn sẽ ngồi yên 
lặng một lúc, choáng váng vì trải nghiệm lạ lùng khi 

được gặp thiên sứ và còn choáng váng hơn về thông điệp Đức 
Chúa Trời chọn bạn để mang Đấng Cứu Thế vào đời. 

Chúng ta không biết Ma-ri đã mất bao lâu để hiểu trải 
nghiệm đó và việc mang thai lạ lùng này, nhưng không 
lâu sau đó, cô “đứng dậy, vội vã đi” thăm viếng Ê-li-sa-bét, 
người bà con sống ở miền núi xứ Giu-đê, phía nam Na-xa-rét. 

ba 
Niềm Tin Sắt Son
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Chuyến đi đó mất ít nhất vài ngày đi đường. 
Chúng ta không biết lý do Ma-ri nghĩ đến việc đi thăm 

Ê-li-sa-bét là vì thiên sứ nhắc đến việc bà mang thai trong 
lúc tuổi già hay vì cả hai rất thân thiết nhau. Dường như việc 
Ma-ri dành thời gian đến thăm Ê-li-sa-bét rất quan trọng. Dù 
là vì lý do gì thì khi Ma-ri vừa đến nhà Ê-li-sa-bét, và ngay 
khi cô vừa bước qua ngạch cửa, Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức 
Thánh Linh và reo lên: 

“Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong 
bụng cô cũng được phước. Do đâu tôi được vinh hạnh 
là mẹ của Chúa đến thăm tôi? Vì kìa, khi tai tôi vừa 
nghe tiếng cô chào, thì thai nhi trong bụng tôi liền 
nhảy mừng. Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán 
với cô sẽ được ứng nghiệm!” (LU-CA 1:42-45). 

“Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng 
nghiệm!” A-đam và Ê-va đã nghe lời phán của Đức Chúa 
Trời nhưng lại nghi ngờ. Còn Ma-ri nghe lời của Đức Chúa 
Trời qua thiên sứ Gáp-ri-ên và cô đã tin. Cô tin dù cho mọi 
thứ dường như vô lý, trái với tự nhiên và nằm ngoài khả năng 
của con người. Ma-ri có thể thuận phục chương trình của 
Đức Chúa Trời bởi vì cô tin cậy Ngài. 

Ma-ri đáp lại lời chào thăm đầy khích lệ của Ê-li-sa-bét 
bằng bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời, được chép trong Lu-ca 
1:46-55:
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“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, 
Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức 
Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, 
Vì Ngài đã đoái thương thân 
phận hèn mọn của tớ gái Ngài. 
Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ 
khen tôi là người có phước; 
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các 
việc lớn cho tôi. 
Danh Ngài là thánh, 
Và Ngài thương xót những người 
kính sợ Ngài, 
Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. 
Ngài đã dùng tay Ngài làm 
những việc quyền năng; 
Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. 
Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, 
Và cất nhắc những người khiêm nhường lên. 
Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon, 
Và đuổi kẻ giàu về tay không. 
Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài, 
Và nhớ lại sự thương xót của Ngài, 
Như đã phán với tổ phụ chúng ta, 
Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”

A-đam và Ê-va đã 
nghe lời phán của 

Đức Chúa Trời 
nhưng lại nghi ngờ. 
Còn Ma-ri nghe lời 
của Đức Chúa Trời 
qua thiên sứ Gáp-
ri-ên và cô đã tin.
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Bài ca của Ma-ri khiến chúng ta nhớ lại bài ca của An-ne   
trong I Sa-mu-ên 2. Chắc hẳn Ma-ri không chỉ biết những câu 
chuyện, mà còn biết những bài ca trong lịch sử và di sản Do 
Thái. Môi miệng của An-ne tuôn tràn lời ca ngợi khi bà ngợi 
khen Đức Chúa Trời, bày tỏ niềm hy vọng vừa tìm được. 

Xen lẫn trong lời ca ngợi của Ma-ri là sự thấu hiểu rằng 
thế giới mà cô đang sống – và thế giới chúng ta sống ngày 
nay – không phải là thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng 
cho chúng ta. Đó là một thế giới bị rủa sả, đầy dẫy tội lỗi và 
sự chết, là hậu quả đến bởi lựa chọn của A-đam và Ê-va. Thế 
giới của Ma-ri là thế giới ở dưới sự áp bức của người La Mã 
và vị vua Hê-rốt độc ác và thất thường. Đó là thế giới mà 
ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên cũng 

“nuốt nhà đàn bà góa và làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài” 
(Ma-thi-ơ 23: 14). 

Lời ca ngợi Đức Chúa Trời của Ma-ri bao gồm nhận thức 
về người nghèo khổ, người đói khát và những kẻ buồn phiền. 
Ma-ri đã nhìn thấy phép lạ của việc cô mang thai Chúa Jêsus   
khi Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời sắp bắt đầu 

  Rất giống với Bài ca của Ma-ri, bài ca của An-ne là một lời cầu 
nguyện chân thành . An-ne đã không thể có con trong suốt nhiều 
năm . Lời cầu nguyện của bà trong I Sa-mu-ên 2 là một bài thơ bày 
tỏ lòng biết ơn về Sa-mu-ên, đứa con trai mà bà đã dâng cho Đức 
Chúa Trời . 
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những công việc được chờ đợi từ lâu 
để đánh tan những kẻ có lòng kiêu 
ngạo, truất ngôi những kẻ thống trị, 
cất nhắc những người khiêm nhường, 
làm cho người đói được đầy thức ăn 
ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. 
Nói tóm lại, Ma-ri đã thấy rằng Đức 
Chúa Trời đang hành động để hoàn 
thành lời hứa của Ngài, một lời hứa 
đã được ban hàng ngàn năm trước. 
Một lời hứa dành cho hai con người 
đã có lựa chọn dẫn đến sự rủa sả, 
khiến tâm trí con người thay đổi, 
tấm lòng bị chai sạn và khiến thế giới 
trở nên một nơi tồi tệ, bạo ngược và 
đau đớn.  

  Vai trò cụ thể của Đức Thánh Linh không được mô tả trong các 
phần Kinh Thánh ký thuật về việc Chúa Jêsus được hoài thai . Kinh 
Thánh chỉ nhắc đến lời của thiên sứ Gáp-ri-ên phán với Ma-ri: “Đức 
Thánh Linh sẽ ngự trên cô .” Điều này cũng rất rõ ràng đối với chúng 
ta . Khi Ma-ri hạ sinh Chúa Jêsus, cô vẫn còn là trinh nữ, khiến cho 
việc chịu thai và sinh nở thực sự là một sự kiện lạ thường . 

Xen lẫn trong lời 
ca ngợi của Ma-ri 

là sự thấu hiểu 
rằng thế giới mà 
cô đang sống – và 
thế giới chúng ta 
sống ngày nay – 

không phải là thế 
giới mà Đức Chúa 
Trời đã tạo dựng 

cho chúng ta.
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Có thể Ma-ri đã ở với Ê-li-sa-bét trong 3 tháng 
cho đến ngày Giăng Báp-tít được sinh ra. Sau đó, 
khi mang thai được 3 tháng, Ma-ri trở về Na-xa-rét. 

Trong 3 tháng đó, cô đã sống trong sự kinh ngạc, vui mừng 
và hồi hộp khi mang thai Chúa Cứu Thế. Giờ đây, Ma-ri phải 
đối mặt với sự khinh bỉ và hắt hủi của Giô-sép và người dân 
ở quê nhà. 

Một lần nữa, hãy tưởng tượng tình thế khó khăn của Ma-ri. 
Rõ ràng cô đang ở trong một tình cảnh ngượng ngùng. Và 

bốn 
Tình Thế Nguy Hiểm
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Giô-sép cũng đối diện với sự khó khăn 
này. Việc đính hôn của người Do Thái 
thường kéo dài một năm, cũng mang 
ý nghĩa là đã kết hôn nhưng không 
gần gũi vợ chồng. Nếu Ma-ri có thai 
trong giai đoạn này, người đời sẽ gièm 
pha. Nếu Giô-sép biết mình không 
phải là cha của đứa trẻ và quyết định 
hủy hôn với Ma-ri, thì cô sẽ bị ném đá 
chết. Mặt khác, nếu Giô-sép tiếp tục 
tổ chức lễ cưới với Ma-ri, mọi người sẽ 
nghĩ ông đã vi phạm phong tục trinh 
tiết nghiêm khắc trong giai đoạn đính 
hôn.  

Tiếp theo là sự tranh chiến của Giô-sép khi biết Ma-ri đã có 
thai. Câu chuyện được ghi lại trong Ma-thi-ơ 1:18-25: 

Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như 
sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi 
chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. 

Việc đính hôn của 
người Do Thái 

thường kéo dài một 
năm, cũng mang 
ý nghĩa là đã kết 
hôn nhưng không 
gần gũi vợ chồng.

  Vào thời Chúa Jêsus giáng sinh, việc đính hôn của người Do Thái 
thường kéo dài trong khoảng một năm . Điều này cho phép chú rể 
có một khoảng thời gian thích hợp để nhận biết cô dâu hứa vẫn còn 
trinh tiết hay không . Nếu cô dâu không còn trinh tiết trước khi đám 
cưới, sẽ mang tội tử hình theo luật pháp Môi-se (PHỤC TRUYỀN 22:20-24) . 
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Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu 
xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Giô-sép ngẫm 
nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông 
trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng 
Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang 
mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; 
ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình 
ra khỏi tội.” Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã 
phán bởi nhà tiên tri: 

“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi 
người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức 
Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ 
của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, nhưng không ăn 
ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là 
JÊSUS.

Bây giờ, hãy thử hình dung tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
Giô-sép. Kinh Thánh không cho biết liệu Ma-ri có cố gắng giải 
thích với Giô-sép về việc mang thai của mình không. Nếu bạn 
là Giô-sép, bạn có tin câu chuyện mà Ma-ri kể về thiên sứ và 
việc mang thai đến từ Chúa không? Hoặc có lẽ bạn nghĩ rằng 
Ma-ri đã không chung thủy với lời hứa nguyện? Giô-sép cũng 
cần được thiên sứ thăm viếng để thuyết phục ông về sự thật liên 
quan đến hoàn cảnh hiện tại của ông. 

Giô-sép đã ở trong tình cảnh đáng thương. Ông cần một 
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bằng chứng siêu nhiên để tin vào sự 
giáng sinh lạ thường của Chúa Jêsus. 
Và ông cũng cần tin vào lời của Đức 
Chúa Trời phán qua một thiên sứ và 
hành động theo những lời ấy. Bởi đức 
tin, Giô-sép đã sẵn sàng nhận mình 
là cha của đứa trẻ, dù người dân ở đó 
có thể cho rằng ông đã lợi dụng Ma-ri 
trong thời gian họ đính hôn. Đó là 
cách duy nhất để bảo vệ Ma-ri. 

Về sau, trong thời gian thi hành 
chức vụ của Chúa Jêsus, người Pha-
ri-si đã hỏi Ngài cách chế nhạo: “Cha 
của Thầy ở đâu?” (Giăng 8:19). Liệu 
có phải họ nghi ngờ Giô-sép có thực sự là cha của Chúa Jêsus 
không? Cũng trong chương đó, họ nói với Chúa Jêsus: “Chúng 
tôi không phải là con ngoại tình” (c.41, phần nhấn mạnh được 

thêm vào), ngụ ý rằng Chúa Jêsus là con của người ngoại tình. 
Rõ ràng cả Ma-ri và Giô-sép đều đã chịu tổn thương.   

  Giô-sép đã bày tỏ niềm tin và tính cách thật tuyệt vời . Những lời 
buộc tội về tình dục bất chính là điều rất nghiêm trọng đối với người 
Y-sơ-ra-ên, bị kể như là vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Đức 
Chúa Trời . Giô-sép biết rõ rằng ông và Ma-ri hoàn toàn vô tội đối 
với lời cáo buộc đó, nhưng họ vẫn phải chịu mà không có cách gì 
để phản bác lại . 

Ma-ri và Giô-sép 
đã phải sống trong 
sự chỉ trích của xã 
hội vì những tiêu 
chuẩn trinh tiết 

khắt khe nhất thời 
bấy giờ. 
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Không một lời giải thích nào có thể minh oan cho tên tuổi và 
danh tiếng của họ. Họ phải sống trong sự chỉ trích của xã hội 
vì những tiêu chuẩn trinh tiết khắt khe nhất thời bấy giờ. 
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Nhưng Ma-ri và Giô-sép còn phải đối diện một 
thử thách khác ở phía trước. Chúng ta hãy xem 
Lu-ca 2:1-3:

Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong 
khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện 
trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. Mọi người đều 
phải trở về nguyên quán để đăng ký.

Ma-ri, lúc đó đã gần đến ngày sanh, phải đi cùng Giô-sép 
đến Bết-lê-hem, thành của tổ phụ Đa-vít để đăng ký tên mình. 

năm 
Hành Trình Khó Nhọc
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Chuyến đi gần 150 km, vừa phải đi bộ lẫn cỡi lừa. Dù là cách 
nào thì đó vẫn là một hành trình dài và gian khổ. Chúng ta dễ 
dàng tưởng tượng Ma-ri hẳn đã đuối sức thế nào vì khi họ tới 
Bết-lê-hem thì cô đã gần đến ngày sinh nở. Lúc đó, các nhà trọ 
không còn phòng trống nào do quá nhiều người đổ về để đăng 
ký kiểm tra dân số, họ phải leo lên một ngọn đồi dốc, nơi họ 
tìm thấy một quán trọ và xin trú trong chuồng gia súc ở dưới 
quán trọ đó. Tại nơi này, Ma-ri đã hạ sinh Chúa Jêsus, Con 
Thánh của Đức Chúa Trời, cô lấy khăn bọc con mình và đặt 
nằm trong máng cỏ. 

Một đôi vợ chồng bình thường đến như những khách lạ sau 
chuyến hành trình dài và mỏi mệt. Một cô thôn nữ giản dị sắp 
sinh đứa con đầu lòng mà không có người chăm sóc, không 
tiện nghi thoải mái và không hề thuận tiện. Không ai hay biết 
mọi điều đó. Nhưng không, Đức Chúa Trời có một chương 
trình khác. 

Một lần nữa, thiên sứ của Chúa đem đến sự kinh hãi khi 
xuất hiện. Một nhóm người chăn chiên ở cánh đồng gần đó 
được biết về sự ra đời của một con trẻ dường như không quan 
trọng, của đôi vợ chồng hầu như không ai biết đến, trong một 
chuồng gia súc dơ bẩn tại một thị trấn xa xôi hẻo lánh ở bờ 
đông Địa Trung Hải. Đột nhiên, tất cả mọi điều dường như 
tầm thường đó lại nắm giữ tầm quan trọng làm thay đổi đời 
sống, thay đổi thế giới bởi vì Đức Chúa Trời đã đóng dấu sự 
kiện đó trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. 
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Những người chăn chiên đã nghe 
phán: “Hôm nay, tại thành Đa-vít, 
một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là 
Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi” 
(Lu-ca 2:11). Đấng Cứu Thế. Đấng 
Christ. Chúa. Em-ma-nu-ên, Đức 
Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa 
Jêsus, Đấng sẽ cứu dân Ngài ra khỏi 
tội. Đấng Cứu Thế được hứa ban cho 
A-đam và Ê-va trong Sáng Thế Ký 
3:15. Đấng mà sự xuất hiện của Ngài 
sẽ phục hồi mối liên hệ cá nhân của 
chúng ta với Đức Chúa Trời, là Đấng 
Tạo Hóa. Đấng đã phá bỏ lời rủa sả 
về sự chết và một ngày nào đó, Ngài 
sẽ giải cứu chúng ta khỏi lời rủa sả về 
sự phân cách một lần duy nhất và một 
lần đủ cả. 

Bạn có thể nghe tiếng Ngài trong Kinh Thánh: “Lòng các 
con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” 
(Giăng 14:1). 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng con là dòng dõi của tổ 
phụ A-đam và Ê-va, chúng con cũng đã phạm tội cùng Ngài. 

Đột nhiên, tất cả 
mọi điều dường 

như tầm thường đó 
lại đang nắm giữ 
tầm quan trọng 

làm thay đổi cuộc 
sống, thay đổi thế 
giới vì Đức Chúa 
Trời đã đóng dấu 

sự kiện đó trong kế 
hoạch vĩ đại của 

Ngài.



30       ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA

Mỗi lần nghe câu chuyện của Ma-ri, chúng con cảm thấy 
mình cần sự thương xót của Ngài biết bao. 

Chúng con tin Ngài, nhưng niềm tin đó chưa sắt son như 
Ngài xứng đáng nhận. Chúng con tin Con Ngài, nhưng hoàn 
toàn không xứng đáng với mọi điều Đấng Christ đã hy sinh vì 
chúng con. 

Cảm tạ Ngài đã kêu gọi người tớ gái hèn mọn Ma-ri để đem 
Đấng Cứu Thế đến với chúng con, là Đấng đã sống, đã chết và 
sống lại từ cõi chết thay cho chúng con. 

Xin tha thứ chúng con và ban cho chúng con sự sống mà Con 
Ngài đã hứa ban khi phán rằng: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, 
ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, 
và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống” 
(Giăng 5:24).  
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