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Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.

TiӃng ViӋt

Cách đây rҧt
Giê-Hô-Va đã
sӫ Gáp-ri-ên
cho ngѬӟi nӱ
Thái tên gӏi

Vietnamese

lâu, Ĉӫc
sai thiên
đӁn báo
trҽ Do
Ma-ri.

NgѬӟi phán cùng Ma-ri “NgѬѪi
sҿ hң sanh mӛt ngѬӟi con
trai và đҹt tên là Giê-xu.
NgѬӟi này là con cөa Ĉҧng
Tӓi Cao và sҿ cai trӍ
đӟi đӟi.”
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Thiên sӫ sau đó nói cùng
Ma-ri rҳng em hӏ cөa cô,
Ê-li-sa-bét, hң sanh mӛt
đӫa bé ӡ vào đӛ tuӗi
cөa cô. Ĉó cǊng
là mӛt phép mҩu.
Không lâu sau,
Ma-ri viӁng thăm
Ê-li-sa-bét và
hӏ cùng nhau
ca ngӥi Ĉӫc
Giê-Hô-Va.

Ma-ri ngңc nhiên hӑi “làm thӁ nào
điӃu đó có thӅ xҥy ra Tôi chѬa
tӭng ăn-ӡ vӝi bҧt kǤ mӛt ngѬӟi
nam nào?” Thiên sӫ phán cùng
Ma-ri là ngѬӟi sҿ chӍu thai
bӡi Ĉӫc Thánh Linh.
Cha cөa đӫa bé
không phҥi là
loài ngѬӟi.
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Thiên sӫ cөa Chúa hiӉn
đӁn cùng Giô-sép trong
giҧc chiêm bao phán rҳng
con mà ngѬӟi chӍu thai
là bӡi Ĉӫc Thánh Linh.

Ma-ri đã đѬӥc hӫa
gҥ cho Giô-sép.
Giô-sép buӕn vì
Ma-ri đӛt nhiên
mang thai. NgѬӟi
nghƭ rҳng cha
cөa đӫa bé là
mӛt ngѬӟi đàn
ông khác.
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Mary sұp sӯa
hң sinh đӫa bé
nhѬng Giô-sép
không thӅ tìm
đѬӥc phòng trӏ
đӅ ӡ. Tҧt cҥ
các phòng trӏ
đã đҩy.

Giô-sép tin và nghe theo lӟi Chúa phán. NgѬӟi
cǊng tuân theo luүt pháp cөa đҧt nѬӝc ngѬӟi.
Theo 1 luүt mӝi, ngѬӟi
cùng Mary rӟi thành
mình mà đӁn BӁt-lê-hem
đӅ khai tên
vào sӗ dân.
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Cuӓi cùng Giô-sép cǊng tìm đѬӥc mӛt chuӕng
ngӳa. Tңi đó Chúa Giê-xu đѬӥc sinh ra. Mary đҹt
Ngài nҳm
trong 1
máng cӑ.

Gҩn đó, nhӱng kҽ chăn chiên đang canh giӱ
bҩy chiên cөa hӏ. Thiên sӫ cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi hiӉn ra và báo cho hӏ tin
lành đó.
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“Ngày hôm nay tңi thành Ĉa-vít, mӛt Ĉҧng Cӫu ThӁ
là Christ, là Chúa, đã đѬӥc sanh ra cho loài
ngѬӟi. Các ngѬѪi hãy tìm gҹp
mӛt con trҽ đang nҳm
trong
máng
cӑ.”
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Bәng, có muôn vàn thiên binh
xuҧt hiӉn, ngӥi khen Ĉӫc
Chúa Trӟi rҳng, ...
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Bӏn chăn chiên vӛi vàng đi đӁn
chuӕng ngӳa. Sau khi gҹp con trҽ,
hӏ đã thuүt lңi cho mӏi ngѬӟi nhӱng
lӟi thiên sӫ nói vӃ Chúa Giê-xu.

... “Sáng danh Chúa trên các tҩng
trӟi rҧt cao, bình an dѬӝi đҧt,
ân phѬӝc cho loài ngѬӟi.”
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Ӡ đó có mӛt ngѬӟi
tên là Si-mê-ôn
ngӥi ca Ĉӫc Chúa
Trӟi vì con trҽ
đó, trong khi đó
bà tiên tri An-ne,
1 ngѬӟi hҩu viӉc
Chúa, đang
dâng lӟi
cҥm tң
Ngài.

Bӓn mѬѪi ngày
sau Giô-sép cùng
Ma-ri đem Chúa
Giê-xu đӁn thành
Giê-ru-sa-lem.
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Cҥ hai đӃu biӁt Chúa Giê-xu
là con cөa Ĉӫc Chúa Trӟi, là
Ĉҧng Cӫu ThӁ đã đѬӥc hӫa
trѬӝc. Theo luүt pháp
cөa Chúa, Giô-sép
làm lӇ dâng con
trai đҩu lòng cөa
mình cùng
vӝi mӛt
cҹp
chim
lên
cho
Chúa.
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Sau đó ít lâu,
có 1 ngôi sao
lң dҭn mҧy nhà
thông thái tӭ
Ĉông PhѬѪng đӁn
Giê-ru-salem,

hӑi rҳng: “Vua dân Giu-Ĉa
mӝi sanh tңi đâu? Chúng tôi
muӓn đӁn thӟ lңy Ngài”.
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Nghe tin ҧy,Vua Hê-rӓt
dҹn các thҩy thông thái
hãy cho vua biӁt tin
tӫc khi nào hӏ tìm
thҧy Chúa Giê-xu, vua
nói: “ta cǊng muӓn đӁn
mà thӟ lңy ngài”. NhѬng
thүt ra vua nói dӓi.
Vua Hê-rӓt muӓn giӁt
Chúa Giê-Xu.

Ngôi sao lң đó đã dҭn các thҩy
thông thái dӭng ngay trên chә
Ma-ri và Giô-Sép cùng con
trҽ. Hӏ sҧp mình xuӓng mà
thӟ lңy Ngài, hӏ dâng cho
Chúa Giê-Xu nhӱng lӇ vүt
nào là vàng, nhǊ hѬѪng
và mӛc dѬӥc.
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Các thҩy
đѬӥc Ĉӫc
mách bҥo
quay trӡ
bҳng con
khác.

Vua Hê-Rӓt tӫc
giүn quá bèn sai
quân lính giӁt tҧt
cҥ các bé trai tңi
thành BӁt-Lê-Hem.

thông thái
Chúa Trӟi
hãy bí mүt
vӃ nhà
đѬӟng

21
NhѬng vua Hê-Rӓt
không thӅ hãm hңi
con cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi đѬӥc! ĈѬӥc
Thiên Sӫ mách bҥo
qua 1 giҧc chiêm
bao, Giô-Sép đã
đem Ma-ri và Chúa
Giê-Xu lánh qua xӫ
Ê-Díp-Tô trѬӝc đó.
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Sӳ giáng sinh cөa Chúa Giê-Xu
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ 1-2, Luca 1-2

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Sau khi vua
Hê-Rӓt băng
hà,

Giô-Sép đã
đem Ma-ri cùng
Chúa Giê-Xu tӭ Ê-Díp-Tô
trӡ vӃ. Hӏ sӓng tңi 1 thành nhӑ
tên là Na-Xa-Rét, gҩn biӅn Ga-Li-Lê.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

