
BÀI 9 

SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA JESUS 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO  

******* 

1. Chuẩn bị  

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa.  Xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Và xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.  

Con cảm ơn Chúa Jêsus, Amen! 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy gẫm: Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn 

vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng 

phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì 

kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. 

4. Nội dung đoạn Kinh Thánh này dạy gì? 

Những tấm gương của những con người được Đức Chúa Trời sử 

dụng cho chương trình cứu rỗi của Ngài.  Ngài mong muốn có 

nhiều gia đình như vậy trên đất này để tiếp tục mang sứ điệp cứu 

rỗi đến cho đầu cùng đất! 

a. Bài học này dạy gì về: 

 Đức Chúa Trời? Là Đấng ở cùng chúng ta (c23c) 

Ê-phê-sô 4:6  chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi 

người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi 

người.  

 Đức Chúa Jêsus? 

 Chữ Christ (trong c18a) nghĩa là: Đấng chịu xức dầu: Đa-

ni-ên 9:25-26, Đấng cứu rỗi: Ê-sai 25:9 

Giăng 1:41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói 

rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ). 

Giăng 4:25  Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa 

là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi 
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việc cho chúng ta.  

 Jêsus (c21a) là Joshua: Giê-Hô-Va là sự cứu rỗi 

 Là Đấng Cứu dân mình ra khỏi tội (c21b)  

Hê-bơ-rơ 7:25  Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ 

Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay 

cho những kẻ ấy. 

Hê-bơ-rơ 9:28  cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần 

đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, 

không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ 

chờ đợi Ngài. 

 Đấng ứng nghiệm các lời tiên tri (c22) 

Lu-ca 24:44   Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta 

còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta 

trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên 

phải được ứng nghiệm. 

 Đấng được sinh ra bởi nữ đồng trinh (c23a) 

 Tên: Em-ma-nu-ên: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (c23b) 

Ê-sai 7:14  Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các 

ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và 

đặt tên là Em-ma-nu-ên. 

 Đức Thánh Linh? Đấng hoài thai Đức Chúa Jêsus 

trong lòng nữ đồng trinh Ma-ri (c18c, c21) 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa: 

 Sẽ sanh một Con Trai (c21a) 

 Chính Con Trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (c21b) 

 Lời tiên tri được ứng nghiệm (c22) 

 Một gái đồng trinh sẽ chịu thai (c23a) Ê-sai 7:14 

 Người ta sẽ đặt tên Con Trai đó là Em-ma-nu-ên (c23b) 

 Mệnh lệnh: 

 Chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ (c20b) 

 Khá đặt tên là Jêsus (c21b)  

c. Gương tốt:    
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 Ma-ri: 

 Hứa hôn nhưng không ăn ở cùng nhau (c18b) → Thánh 

khiết 

 Chịu thai bởi Đức Thánh Linh (c18c, c20) → Tin và nhận 

Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài 

khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh 

mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự 

trong lòng anh em;  

 Giô-sép: 

 Hứa hôn nhưng không ăn ở cùng nhau (c18b) → Thánh 

khiết 

 Người chồng có nghĩa (c19a) → Đạo đức 

 Chẳng muốn cho vợ mang xấu (c19b) → Yêu thương thật 

 Muốn ly hôn một cách kín nhiệm (c19c) → Không muốn 

Ma-ri bị ném đá. 

 Để thì giờ suy nghỉ cách giải quyết một cách thận trọng 

(c20a):  1 Cô-rinh-tô 13:4  Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình 

yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng 

khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái 

phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự 

dữ, 6chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ 

thật. 

 Được Chúa sai thiên sứ đến bày tỏ  trong chiêm bao: (c20b) 

- Thiên sứ xác nhận Ông là con cháu vua Đa-vít (c20c)  

Rô-ma 1:3  về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-

vít sanh ra. 

- Khích lệ Giô-sép lấy Ma-ri làm vợ (c20d) 

- Bày tỏ nguồn gốc có thai nhi (c20e, c23) 

- Được hướng dẫn đặt tên cho Hài nhi là Jêsus (c20g) 

- Cho biết Con Trai đó là Đấng Cứu dân mình ra khỏi tội 

(c21) 

- Là Đấng ứng nghiệm các lời tiên tri (c22) 

- Được bày tỏ ý nghĩa tên mà người ta sẽ đặt cho Ngài: 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/48/3:17
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:18
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:19
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/13:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/13:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:23
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:20
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:21
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,39,1:22


SỰ GIÁNG SINH CỦA CHÚA JESUS – PHẦN 2 
 

Em-ma-nu-ên (c23) 

 Làm y theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn khi thức dậy: 

(c24b) → Không chần chờ. 

- Đem vợ về với mình (c24c) → Không nghi ngờ. 

- Tôn trọng chương trình của Chúa hơn là sự tham muốn 

xác thịt (c25a) 

- Đặt đúng tên là Jêsus (c25b) → Vâng lời tuyệt đối. 

Giống Áp-ra-ham: Sáng-thế-ký 22:18  Bởi vì ngươi đã vâng 

theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi 

mà được phước. 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ:  Con cảm tạ ngợi khen Đức Chúa 

Trời là Cha kính yêu của con.  Con cảm ơn Chúa vì có những 

con người vui lòng vâng lời Ngài một cách tuyệt đối để Chúa sử 

dụng cho sự Cứu rỗi của Ngài! Cảm ơn vì Ngài đã ban Đức 

Chúa Jêsus để cứu con ra khỏi tội, và Ngài đang ở giữa chúng 

con luôn luôn.  Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con vâng lời 

Chúa, để được Chúa bày tỏ và được dự phần mở mang Vương 

Quốc đời đời của Ngài.  Xin Chúa cho con luôn có những món 

quà đẹp lòng Chúa để dâng lên cho Ngài.  Trong Danh Đức 

Chúa Jêsus Christ Amen. 

Viết ra những điều cần thiết cho bạn và chia sẻ cho người 

khác. 
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