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Báo Trước Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-su 

Lu-ca 1:26-38  

1:26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, 1:27 tới cùng 
một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 1:28 
Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 1:29 Ma-ri 
nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 1:30 Thiên-sứ bèn nói rằng : Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì 
ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là 
Jêsus. 1:32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ 
ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 1:33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 1:34 Ma-
ri bèn thưa rằng : Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó ? 1:35 Thiên sứ truyền rằng 
: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên 
con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 1:36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một 
trai trong lúc già nua ; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 1:37 Bởi vì không 
việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 1:38 Ma-ri thưa rằng : Tôi đây là tôi tớ Chúa ; xin sự ấy xảy ra cho tôi 
như lời người truyền ! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri. 

Câu Chuyện Giáng Sinh Của Chúa Cứu Thế Giê-su 

Ma-thi-ơ 1:18-25  

1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-
sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 1:19 Giô-sép chồng người, là người 
có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì 
thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng : Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, 
ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 1:21 Người sẽ sanh một 
trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 1:22 Mọi việc đã xảy ra như 
vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, 
và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là : Đức Chúa Trời ở cùng 
chúng ta. 1:24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 
1:25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus. 
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Ma-ri Thăm Bà Ê-li-sa-bét 

Lu-ca 1:39-56  

1:39 Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, 1:40 vào nhà 
Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. 1:41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy 
nhót ; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, 1:42 bèn cất tiếng kêu rằng : Ngươi có phước trong đám đàn bà, 
thai trong lòng ngươi cũng được phước. 1:43 Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta ? 
1:44 Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. 1:45 Phước cho người 
đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm ! 1:46 Ma-ri bèn nói rằng : Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 
1:47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 1:48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ 
Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước ; 1:49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn 
cho tôi. Danh Ngài là thánh, 1:50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia. 1:51 Ngài đã 
dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép ; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. 1:52 Ngài đã cách 
người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. 1:53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, 
Và đuổi kẻ giàu về tay không. 1:54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. 
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, 1:55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. 1:56 Ma-
ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.  
 
 
 

Các Nhà Thông Thái Phương Đông 

Ma-thi-ơ 2:1-12  

Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông 
phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu ? Vì chúng ta đã thấy ngôi 
sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-
lem đều bối rối. 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng 
Christ phải sanh tại đâu. 2:5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy : 2:6 
Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra 
một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, 
mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 2:8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng : 
Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó ; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà 
thờ lạy Ngài. 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước 
mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 2:11 
Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài ; rồi bày của quí ra, 
dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy 
được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt ; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. 

 

Chúa Giê-su Giáng Sinh 

Lu-ca 2:1-21  

Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2:2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và 
nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 2:3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 2:4 Vì Giô-
sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, 
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xứ Giu-đê, 2:5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. 2:6 Đang khi 
hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 2:7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con 
mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. 2:8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn 
chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 2:9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của 
Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 2:10 Thiên sứ bèn phán rằng : Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các 
ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 2:11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh 
cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 2:12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài : Các ngươi 
sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 2:13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó 
ngợi khen Đức Chúa Trời rằng : 2:14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho 
loài người ! 2:15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành 
Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. 2:16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-
sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 2:17 Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con 
trẻ đó. 2:18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 2:19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và 
suy nghĩ trong lòng. 2:20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình 
đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. 2:21 Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con 
trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ.  

 

Trốn qua Ai Cập 

Ma-thi-ơ 2:13-15  

2:13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền 
rằng : Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; 
vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 2:14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh 
qua nước Ê-díp-tô. 2:15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng 
tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. 
 
 

Giăng 3:16-17 

3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không 
bị hư mất mà được sự sống đời đời. 3:17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để 
đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 
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Ma-thi- ơ 1:22-23  

Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng : 
Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là 
Em-ma-nu-ên ; nghĩa là : Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 
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Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ 
Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam 
tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng : Hỡi người 
được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng 
lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng : Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được 
ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên 
là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao ; và Chúa, 
là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà 
Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.  Lu-ca 1:26   
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Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan 
đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng 

 

     Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng : Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi 
chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.  
Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân 
mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ 1:19-21 
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Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên 
thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là 
người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh 
đẻ của Ma-ri đã đến. Lu-ca 2:4-6  



10 

 

Lu-ca 2:6-7 Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.  Người 
sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán 
không có đủ chỗ ở.  
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Lu-ca 2:10-11    

Thiên sứ bèn phán rằng : Đừng sợ chi ; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho 

muôn dân ;  ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 
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Ma-thi-ơ 2:1  

Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có 
mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 
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Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã 
hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng : Các 
ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó ; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, 
đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao 
mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở 
mới dừng lại. Ma-thi-ơ 2:7-9 
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Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, 
đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi 
sao, mừng rỡ quá bội. Ma-thi-ơ 2:9-10 
 

 

 

 



16 

 

 

 

Ma-thi-ơ 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống 
mà thờ lạy Ngài ; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, 
và một dược. 
 

 

 

 

 

Ma-thi-ơ 2:1  
Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi 
vua Hê-rốt ; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. 
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 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa 
Trời rằng : Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân 
trạch cho loài người !  
 
Lu-ca 2 :13-14 
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Giăng 3:16-17 

Vì Đức Chúa Trời yêu th ương th ế gian, đến nỗi đã ban Con m ột của Ngài, h ầu 
cho h ễ ai tin Con ấy không b ị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa 
Trời đã sai Con Ngài xu ống th ế gian, ch ẳng ph ải để đoán xét th ế gian đâu, 
nhưng h ầu cho th ế gian nh ờ Con ấy mà được cứu. 

 
 
 
 

 


