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Cách đây rất lâu, Đức Chúa Trời đã gửi 
sứ thần Gabriel đến với một thiếu nữ 
Do Thái trẻ trung ngọt ngào tên là 
Mary. Ông nói với bà: "Bà sẽ có 
một con trai và gọi Danh Ngài là 
Giê-su. Con sẽ được gọi là Con 

Đấng Tối Cao. 
Ngài sẽ trị 
vì đời đời."



"Làm sao có thể?" cô gái ngạc nhiên 
hỏi. "Tôi đã không được với bất kỳ 
người đàn ông." Thiên thần nói với 
Mary rằng đứa trẻ sẽ đến từ Đức 
Chúa Trời. Sẽ không có một 
người cha con người.



Sau đó, thiên thần nói 
với Mary rằng chị họ 
Elizabeth của cô đang 
sinh con trong tuổi già. 
Đây cũng là một phép 
màu. Ngay sau đó, 
Mary đến thăm 
Elizabeth. Họ cùng 
nhau ca tụng Chúa.



Mary đã đính hôn với 
một người đàn ông tên 
là Joseph. Joseph rất 
buồn khi biết Mary 
đang sinh con. Anh ta 
nghĩ một người đàn 
ông khác là cha.



Trong một giấc mơ, thiên sứ của 
Đức Chúa Trời nói với Joseph rằng 
đứa trẻ này là Con của Đức Chúa 
Trời. Joseph đã giúp Mary chăm 
sóc Chúa Giêsu.



Giô-sép tin cậy và vâng lời Chúa. Anh cũng tuân theo luật 
pháp của đất nước mình. Vì luật mới, anh và Mary rời về 
quê hương của họ, 
Bethlehem, để 
đóng thuế.



Mary đã sẵn sàng để có 
con. Nhưng Joseph 
không tìm được phòng ở 
đâu cả. Tất cả các nhà 
trọ đã đầy đủ.



Joseph cuối cùng đã tìm thấy một chuồng ngựa. Ở đó, Hài 
nhi Giêsu đã được sinh ra. Mẹ Ngài 
đặt Ngài vào một máng cỏ, nơi 
thường để thức ăn 
của các loài 
động vật.



Gần đó, những người chăn cừu canh giữ đàn gia súc đang say 
ngủ của họ. Thiên thần của Chúa đã xuất 
hiện và báo cho họ tin tức tuyệt vời.



"Ngày này, trong thành Đa-vít đã sinh ra một Đấng Cứu Rỗi 
cho bạn, Đấng Christ là Chúa. Bạn sẽ 
tìm thấy Hài Nhi nằm trong máng cỏ."



Đột nhiên, nhiều thiên thần sáng láng xuất hiện, ca 
tụng Thiên Chúa và nói rằng: "Vinh quang 
Thiên Chúa ở Đấng Tối Cao và hòa bình 

trên trái 
đất, 

thiện chí 
hướng về 
loài người."



Những người chăn cừu vội vã đến chuồng.
Sau khi nhìn thấy Hài nhi, họ nói với mọi 
người rằng họ đã gặp những gì các thiên 
thần đã nói về Chúa Giê-xu.



Bốn mươi ngày sau, Giô-sép và Ma-ri 
đưa Chúa Giê-su đến đền thờ ở 
Giê-ru-sa-lem. Có một người 
tên là Simeon ca ngợi 
Chúa về Hài nhi, trong 
khi bà già Anna, một tôi 

tớ khác của 
Chúa, tạ ơn.



Cả hai đều biết Chúa Giê-xu là Con 
Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi đã 
hứa. Joseph đã hy sinh hai con 
chim. Đây là của lễ mà luật 
pháp của Đức Chúa Trời 
nói rằng người nghèo nên 

mang theo khi 
họ dâng một 

đứa trẻ sơ 
sinh cho 
Chúa.



Một thời gian sau, 
một ngôi sao đặc biệt 
đã dẫn những Người 
Thông thái từ 
một quốc gia 
phương 

Đông đến Jerusalem. "Ở 
đâu Ngài là Vua dân Do 
Thái?" họ hỏi. "Chúng tôi 
muốn tôn thờ Ngài."



Vua Hêrôđê đã nghe về 
những Người Thông thái. 
Gặp khó khăn, anh ta yêu 
cầu họ cho anh ta biết khi 
họ tìm thấy Chúa Giê-xu. 
Hêrôđê nói: "Tôi cũng 
muốn thờ phượng Ngài". 
Nhưng anh ấy đã nói dối. 
Hêrôđê muốn giết 
Chúa Giêsu.



Ngôi sao đã dẫn các Nhà thông thái đến 
chính xác ngôi nhà nơi Mary và Joseph 
đã sống cùng Hài Nhi. Quỳ gối 
trong sự thờ phượng, các du 
khách đã tặng Chúa Giê-su 

những món quà 
phong phú gồm 
vàng và 
nước hoa.



Đức Chúa Trời cảnh báo những 
Người Thông thái phải bí mật 
trở về nhà. Hêrôđê vô cùng tức 
giận. Quyết tâm tiêu diệt Chúa 
Giê-su, kẻ thống trị độc ác đã giết 
tất cả các em bé trai ở Bethlehem.



Nhưng Hê-rốt không thể 
làm hại Con Đức Chúa 
Trời! Được cảnh báo 
trong một giấc mơ, Joseph 
đã đưa Mary và Jesus đến 
nơi an toàn ở Ai Cập.



Khi Hêrôđê chết, 
Giô-sép đưa Ma-ri và 
Chúa Giê-su từ Ai 
Cập trở về. 

Họ sống ở thị trấn nhỏ 
Na-xa-rét, gần biển Ga-li-lê.



Sự ra đời của Chúa Giêsu

Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,

được tìm thấy trong

Ma-thi-ơ 1-2, Lu-ca 1-2

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130
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Kết thúc



Câu chuyện Kinh Thánh này cho chúng 
ta biết về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta, 

Đấng đã tạo ra chúng ta và là Đấng muốn bạn biết Ngài.

Chúa biết chúng ta đã làm những điều xấu, mà Ngài gọi là tội lỗi. 
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn 

rất nhiều Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu, chết trên Thập tự 
giá và bị trừng phạt vì tội lỗi của bạn. Sau đó, Chúa Giê-xu sống lại và 
về nhà trên Thiên Đàng! Nếu bạn tin Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ 

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ làm điều đó! Ngài sẽ đến và sống trong 
bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin rằng đây là sự thật, hãy nói điều này với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đã trở thành 

người để chết vì tội lỗi của con, và bây giờ Ngài sống lại. Xin hãy đến 
trong cuộc đời con và tha thứ tội lỗi cho con, để con có cuộc sống mới 

bây giờ, và một ngày nào đó sẽ được ở bên Ngài mãi mãi. Xin giúp con 
vâng lời Ngài và sống cho con như con của Ngài. Amen.

Đọc Kinh thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày! Giăng 3:16
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