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The Birth of Jesus According to God’s Promise 
 
First, an angel had appeared to announce the coming of one who would prepare the way for the 
Lord.  Then the angel again appeared to a young woman named Mary who was a descendant of King 
David.  She was to give birth to a son who would be named Jesus.   He would be the Son of the Most 
High God.  God’s Spirit would cause this to happen.  Mary and her husband had not yet come together 
as man and wife.  In a dream the angel told Mary’s husband, Joseph, what was going to happen.   
 
Before the baby was born, Joseph had to go to the town of Bethlehem, the home of his ancestor 
David, to register for a census.  While they were in Bethlehem, the time came for Mary to give birth 
to her son.  That same night angels appeared to some shepherds who were watching their sheep on 
the hillsides near Bethlehem.  The angels announced, “Today in the town of David, a Savior has been 
born.  He is Christ the Lord.”  Then the angels praised God and went away into heaven.  The baby boy 
was named Jesus because he would save his people from their sins.   
 
Later Mary and Joseph took Jesus to the temple in Jerusalem.  They had to pay a redemption fee for 
their firstborn son according to the law God gave to Moses. 
 
At the temple was an old man named Simeon.  The Holy Spirit had revealed to him that he would 
not die until he saw the Lord’s salvation.  Simeon praised God saying the child would be a light for 
revelation to the Gentiles. 
 
Sometime later, wise men came from an eastern country seeking the one born King of the Jews.  A 
star guided their search and led them to the house where Mary and Joseph now lived in Bethlehem.  
When the wise men saw Jesus, they each worshiped him and presented gifts.  
 
After the wise men returned to their own country, King Herod gave orders to kill all the boy babies in 
Bethlehem.  An angel told Joseph to flee to Egypt and remain there until it was safe to return.  Later 
Joseph and Mary returned to Nazareth where Jesus grew up.  Mary and Joseph had other children of 
which Joseph was the father, but Jesus was the Son of the Most High God. 
 
Scriptures: Leviticus 12:2-8, Numbers 18:15-16, Isaiah 7:14, 49:6, Micah 5:2, Luke 2:1-40, Matthew 

2:1-23, Luke 2:10-11 
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Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu theo Lời Hứa của Đức Chúa Trời 
 
 
Đầu tiên, một thiên sứ hiện ra để thông báo về sự đến của một người sẽ chuẩn bị sẵn đường cho 
Chúa. Sau đó thiên sứ hiện ra lần nữa với một phụ nữ trẻ tên là Ma-ri người thuộc dòng dõi của vua 
Đa-vít. Cô sẽ sanh một con trai được đặt tên là Giê-xu. Con trai này là Con của Đức Chúa Trời Tối Cao. 
Thần Linh Chúa sẽ khiến điều này xảy ra. Ma-ri và chồng cô chưa ở với nhau như vợ chồng. Trong 
giấc mơ, thiên sứ nói với chồng của Ma-ri, là Giô-sép, về việc sắp xảy ra. 
 
Trước khi con trẻ được sanh ra, Giô-sép phải đi đến thành Bết-lê-hem, quê hương của tổ phụ mình là 
vua Đa-vít, để đăng kí cho một cuộc điều tra dân số. Trong lúc họ ở Bết-lê-hem, thời gian Ma-ri 
sanh con trai đã đến. Cũng trong đêm đó, các thiên sứ hiện ra với những người chăn chiên đang 
canh bầy chiên của họ trên sườn đồi gần Bết-lê-hem. Thiên sứ báo tin, “Hôm nay tại thành Đa-vít, 
Đấng Cứu Thế đã được sanh ra. Ngài là Christ, là Chúa.” Sau đó các thiên sứ ngợi khen Đức Chúa 
Trời và trở về trời. Cậu bé vừa sanh được đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.  
 
Sau đó Ma-ri và Giô-sép đem Chúa Giê-xu lên đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Họ phải dâng một của lễ chuộc 
tội cho con trai đầu lòng theo luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se.  
 
Tại đền thờ có một người đàn ông cao tuổi tên là Si-mê-ôn. Đức Thánh Linh đã bảo trước với ông 
rằng ông sẽ không chết cho đến khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Si-mê-ôn ngợi khen Chúa mà nói rằng 
con trẻ sẽ là ánh sáng được bày tỏ ra những người không phải người Do Thái. 
 
Ít lâu sau, những nhà thông thái đến từ phương đông tìm kiếm một người sanh ra để làm Vua của dân 
Giu-đa. Một ngôi sao dẫn đường họ tìm đến nơi mà Ma-ri và Giô-sép đang ở tại Bết-lê-hem. Khi những 
nhà thông thái nhìn thấy Chúa Giê-xu, mỗi người trong họ thờ phượng Ngài và dâng quà cho Ngài. 
 
Sau khi những nhà thông thái trở về quê hương của họ, vua dân Giu-đa là Hê-rốt ra lệnh giết tất cả 
những em bé trai vừa sanh tại Bết-lê-hem. Một thiên sứ đã báo cho Giô-sép trốn qua Ai Cập và ở tại 
đó cho đến khi nào an toàn mới trở về. Sau đó Giô-sép và Ma-ri trở về Na-xa-rét là nơi Chúa Giê-xu 
lớn lên. Ma-ri và Giô-sép có với nhau những người con khác mà Giô-sép là cha đẻ, nhưng Chúa Giê-xu 
là Con của Đức Chúa Trời Tối Cao. 
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Discussion Question 
 

1. An angel appeared to a young woman named __________ who was a descendant of 
__________________.   
 

2. Mary was to give birth to a son who would be named _________________________. 
 

3. Jesus is the Son of whom?  
 

4. Thiên sứ đã thông báo gì cho những người chăn chiên? What did the angle announce to the 
shepherds? 
 

5. Tại sao em bé được đặt tên là Jesus? Những nhà thông thái đã tìm thấy Ma-ri và Giô-sép như 
thế nào? Why was the baby given the name Jesus? How did the wise men find Mary and 
Joseph? 
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Vocabulary 
 

1.  announce    
 
2.  dream    
 
3.  ancestor     
 
4.  register    
 
5.  census   
 
6.  shepherds     
 
7.  Savior    
 
8.  temple     
 
9.  Holy Spirit     

 
10. revelation     
 

a.  presence of God with us 
 
b.  Jesus who will save us from our sin 
 
c. one who comes before you such as a 
grandparent  
 
d.  to make known publicly 
 
e.  an official count of a population 
 
f.  thoughts, images, and emotions during sleep 
 
g.  add to a list 
 
h.  making something known 
 
i.  people who take care of sheep 
 
j.  a building devoted to worship 
 

 
 


