
0 

 

HỘI THÁNH 

ĐẮC THẮNG 
 

Xuyên Suốt Sách  
Công Vụ Các Sứ Đồ 

 

Tác giả: A.L. và Joyce Gill 
 



1 

 

 

HỘI THÁNH 

ĐẮC THẮNG 
Xuyên Suốt Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 

 

Tác giả: A.L. và Joyce Gill 
 

Dịch giả: David Tô 

 
 
 

Các Gills cung cấp cho bạn sự cho phép để tải về và sao chép các tài liệu này.  

Nó cũng cho phép liên kết với nó từ trang web của bạn. 

Đó là mong muốn của họ rằng nó được sử dụng  

để xây dựng cơ thể của các tín hữu trên toàn thế giới. 

 

 
 
 

Website: www.gillministries.com 

Viet-Church Triumph 



2 

 

NHữNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG Bộ NÀY GồM: 
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ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ 

A.L và Joyce Gill là những diễn giả, tác giả và giáo viên Thần Học nổi tiếng thế giới. A.L. đã ra đi 
truyền giáo tại hơn 50 nước trên thế giới, giảng tin lành trực tiếp cho hơn một trăm nghìn khán giả và 
hàng triệu khán thính giả truyền thanh và truyền hình. 

Những cuốn sách bán chạy nhất của họ đã được bán hơn hai triệu bản ở Hoa Kỳ. Tác phẩm của họ đã 
được dịch sang nhiều thứ tiếng, được dùng cho các trường Kinh Thánh và các hội nghị trên toàn thế 
giới. 

Qua lời giảng, dạy dỗ, biên soạn trên những cuốn sách cũng như trên những cuốn băng truyền thanh và 
truyền hình về chân lý cải biến cuộc sống của Chúa đã đốt cháy tấm lòng của biết bao nhiêu người trên 
thế giới. 

Sự vinh quang kỳ diệu của Chúa đã được biểu lộ qua những buổi ngợi khen và thờ phượng của họ đã 
giúp cho các tín hữu khám phá ra phương cách để trở thành người thờ phượng thật và mật thiết với Đức 
Chúa Trời. Nhiều người đã khám phá tính rõ ràng và sự chiến thắng kỳ diệu của lời Chúa qua lời dạy về 
thẩm quyền của kẻ tin. 

Gia đình Gill đã đào tạo rất nhiều tín hữu trở thành những vị mục sư được Đức Chúa Trời ban cho năng 
lực siêu nhiên để thể hiện sự sống siêu nhiên của Chúa qua đời sống của họ. Nhiều người trong số họ đã 
kinh nghiệm được sự sống siêu nhiên trong chín ân tứ mà Đức Thánh Linh đã hứa ban trên đời sống và 
chức vụ của họ. 

Cả A.L. và Joyce đều đã hoàn thành văn bằng cao học thần học. Riêng A.L. đã bảo vệ thành công học vị 
tiến sĩ thần học tại viện Đại học khải tượng Cơ-đốc nhân. Chức vụ của họ cơ bản dựa trên Lời của Đức 
Chúa Trời, lấy Chúa Jesus làm trung tâm, mạnh mẽ trong đức tin và nhận sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh. 

Tình yêu của Cha Thiên Thượng đã thể hiện trên chức vụ của họ. Công tác truyền giảng và dạy dỗ của 
họ có sự xức dầu đầy quyền năng, dấu kì, phép lạ chữa lành kèm theo và nhiều người đã ngã xuống dưới 
những làn sóng quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Nhiều người tham dự các buổi nhóm của họ đã kinh nghiệm được các dấu hiệu của sự phấn hưng bao 
gồm những làn sóng cười trong Thánh Linh, khóc trong Thánh Linh và những sự biểu lộ khác của vinh 
quang và quyền năng của Đức Chúa Trời. 
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ĐÔI LỜI CÙNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN 

 

Chúa Giê-xu tuyên bố rằng:“Ta sẽ xây Hội Thánh ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng nổi 
hội đó.”Điều này hấp dẫn, đề tài nghiên cứu của sách Công Vụ cho thấy rằng Hội Thánh làm 
việc như một hình mẫu cho đời sống và chức vụ của chúng ta ngày hôm nay. Đề tài này sẽ 
truyền cảm hứng cho các học viên để bước vào một chiều kích mới và lớn lao hơn của đời sống 
siêu nhiên như các dấu kỳ và phép lạ được khai phóng trong đời sống hằng ngày của họ. 

Chúng tôi đề nghị rằng trước khi giảng dạy khóa học này bạn nên đọc qua sách Công Vụ vài lần, 
cho đến khi nó trở nên sống động trong tâm linh của bạn. Chúng tôi cũng đề nghị với các giáo 
viên nên nghiên cứu Các Thư Tín của Tân Ước vì chúng có liên kết với các sự kiện, cácnơi chốn, 
những con người và lẽ thật tìm thấy trong sách Công Vụ. 

Bạn càng dầm thấm chính bạn với những lẽ thật, lối sống và nhữngkhuôn mẫu về chức vụ từ 
sách Công Vụ bao nhiêu thì những lẽ thật này sẽ chuyển từ tâm trí bạn vào trong tâm linh bạn 
bấy nhiêu. Tài liệu này sẽ cung cấp chobạn một dàn ý để sử dụng khi bạn truyền đạt những lẽ 
thậtnày cho người khác. 

Minh họa bằng chính đời sống cá nhân góp phần quan trọng trong sự giảng dạy. Tác giả đã bỏ 
bớt phần minh họa trong cuốn sách này để giáo viên tự đưa vào những kinh nghiệm cá nhân của 
mình, hoặc của những người khác mà học viên có thể liên hệ được. Nhưng phải luôn luôn nhớ 
rằng duy Đức Thánh Linh là Đấng đến và dạy dỗ chúng ta hết thảy mọi điều và khi chúng ta học 
tập hay giảng dạy chúng ta cần phải luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban năng quyền.  

Tài liệu này rất thích hợp cho việc tự học hoặc học nhóm, các Trường Kinh Thánh, các Trường 
Chúa Nhật, hay nhóm tư gia. Vì thế việc học viên và giáo viên cùng có tài liệu trong suốt khóa 
học là điều rất quan trọng.  

Những cuốn sách tốt nhất là những cuốn sách được ghi chép, được gạch dưới, được suy gẫm, và 
lĩnh hội. Chúng tôi có chừa chỗ để bạn ghi chép và nhận xét. Khổ sách được thiết kế với hệ 
thống tham khảo nhanh để bạn ôn tập và giúp bạn tìm lại những phần đã học. Khổ sách đặc biệt 
này thuận lợi cho mọi người, một khi bạn đã học qua tài liệu này thì bạn có thể truyền đạt nội 
dung của nó cho người khác. 

Phao-lô viết cho Ti-mô-thê:  
Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy 
người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. II Ti-mô-thê 2:2 

Khóa học này được thiết kế như sự tham gia một khóa học Kinh Thánh thực dụng trong cấu trúc 
của Hệ Thống Phát Triển Chức Vụ gọi tắt là MINDS (Hệ Thống Phát Triển Chức Vụ), và là 
bước khởi đầu đặc biệt cho chương trình học. Khóa học này sẽ giúp ích rất nhiều cho đời sống, 
chức vụ, cũng như việc giảng dạy sau này của học viên. Những học viên đã học qua có thể dạy 
cuốn sách này rất dễ dàng.  
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Bài Một 

Khởi Nguyên Của Hội Thánh 

 

GIỚI THIỆU VỀ SÁCH CÔNG VỤ 
 
Khởi nguyên của Hội Thánh được tìm thấy trong sách Công Vụ, 
và do đó loạt bài học về Hội Thánh Đắc Thắng này là trọng tâm 
của sách CôngVụ. Cuốn sách này có thể được đổi tên thành Công 
Vụ của các Sứ Đồ qua Quyền Năng của Đức Thánh Linh, hay là 
Công Việc của Đức Thánh Linh qua các Sứ Đồ. 

Chúng ta không thể nghiên cứu về khởi nguyên của Hội Thánh, 
hoặc sách Công Vụ mà không học biết về Đức Thánh Linh. 

Chúng ta không nên nghiên cứu sách Công vụ đơn giản như 
nghiên cứu lịch sử. Nó cần được nghiên cứu như một sự hướng 
dẫn về kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh 
ngày nay. 

Chẳng hạn như nhớ đến việc Phao-lô giảng Phúc Âm của Chúa 
Giê-xu Christ cho người Ê-phê-sô không quan trọng bằng việc 
hiểu cách nào mà ông đã giảng Phúc Âm cho người Ê-phê-sô và 
đó là khuôn mẫu cho sự truyền giáo ngày nay. 

Đức Chúa Trời không thay đổi khuôn mẫu và phương pháp của 
Ngài. Chúng ta nên vươn tới những người xung quanh chúng ta, và 
vươn tới thế giới trong cùng một cách màcác môn đồ đầu tiên đã 
làm. Quyền năng mà Ngài đã ban cho những tín hữu đầu tiên, thì 
Ngài cũng đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. 

Hai Phần 

Sách Công Vụ có thể được chia thành hai phần: 
Chương 1-12 Phi-e-rơ và chức vụ của ông 
                      Phi-e-rơ là sứ đồ cho những người Do Thái. 
Chương 13-28 Phao-lô và chức vụ của ông 
                         Phao-lô là sứ đồ cho các dân ngoại. 

Những Chức VụChính 

Có một số chức vụ lớn của sách Công Vụ mà chúng ta sẽ nghiên 
cứu như các hình mẫu về cách mà chúng ta phải học để phục vụ 
ngày nay. 
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� Phi-e-rơ 
� Ê-tiên 
� Phi-líp 
� Phao-lô 

XUẤT XỨ CỦA SÁCH CÔNG VỤ 

Bảy Hội Thánh Lớn 

Bảy Hội Thánh lớn được nhắc đến trong sách Công Vụ có trụ sở 
chính ở các quốc gia mà chúng ta biết ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ ra, còn có Hội Thánh ở tại Giê-ru-sa-lem và 
An-ti-ốt. 

Tác Giả Lu-ca 

Tác giả của sách Công Vụ là Lu-ca, một bác sĩ Hy Lạp từ An-ti-ốt. 
Ông là người ngoại bang duy nhất viết hai sách trong Tân Ước. 
Những gì ông viết lại xuất phát từ việc điều tra nghiên cứu, chứng 
thực bởi cả việc đọc và nói chuyện với những người đã từng ở với 
Chúa Giê-xu từ thuở ban đầu. Theo như chúng ta biết ông là sử gia 
Hội Thánh đầu tiên. 

Lu-ca 1:1-4 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ khả kính, có nhiều người 
đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã 
được thực hiện giữa chúng ta, đúng như những người đã từng 
chứng kiến và phục vụ đạo Chúa từ ban đầu truyền lại cho 
chúng ta. Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi 
thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài, để ngài biết 
những điều mình đã học là chắc chắn. 

Lu-ca đã không viết về chính ông. 

Chúng ta biết rằng ông đã đi theo Phao-lô trong một số chuyến 
truyền giáo. Lu-ca viết sách Công Vụ khi ông ở với Phao-lô, nên 
ông đã sử dụng đại từ “chúng tôi.” 

Công Vụ16:10 Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng 
tôi tìm cách qua Ma-xê-đô-ni-a, vì kết luận rằng Đức Chúa 
Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền Tin Lành ở đó. 

Chúng ta biết rằng Lu-ca là một bác sĩ. 

Cô-lô-se 4:14 Lu-ca, là vị bác sĩ yêu quí, chào thăm anh em, 
Đê-ma cũng vậy. 

Cũng có lúc, Lu-ca là người duy nhất ở lại với Phao-lô. Tất cả 
những người khác đã bỏ rơi ông. 
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2 Ti-mô-thê 4:11 Chỉ còn một mình Lu-ca ở với ta. 

Ngày Viết 

Sách Công Vụ đã được viết vào khoảng năm 63-65 (Sau Chúa) và 
bao gồm toàn bộ ba mươi năm chức vụ. 

Nghiên cứu này không phải là một nghiên cứu toàn diện đầy đủ 
của sách Công Vụ. Trọng tâm của tài liệu nghiên cứu này là tập 
trung vào khởi nguyên của Hội Thánh đầu tiên và cách mà nó liên 
hệ đến chúng ta ngày nay. 

HỘI THÁNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN LẦN ĐẦU TIÊN 

Từ “Hội Thánh” lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh là khi 
Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài tại Sê-ra-rê Phi-líp. 

Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta 
sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không 
thắng được Hội đó. 

Phi-e-rơ vừa đưa ra lời tuyên bố của đức tin:“Ngài là Đấng Christ 
Con Đức Chúa Trời.” Sau đó, Chúa Giê-xu nói rằng trên lẽ thật, 
trên“Hòn Đá,” Ngài sẽ xây Hội Thánh của Ngài. 

Chúa Giê-xu không nói về một Hội Thánh đầu tiên và Hội Thánh 
về sau. Ngài chỉ đề cập đến một Hội Thánh và Ngài nói hai điều về 
Hội Thánh đó. Điều đầu tiên đó là Ngài sẽ xây dựng nó – “Ta sẽ 
xây Hội Thánh của ta.” Điều thứ hai đó là các cửa âm phủ sẽ 
không thắng nổi Hội Thánh đó. 

Các cửa âm phủ mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây là các thế lực của 
Sa-tan. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ xây Hội Thánh của Ngài và 
rằng Sa-tan sẽ không thể thắng nổi hội đó! 

Hội Thánh mà Chúa Giê-xu xây dựng phải là một Hội Thánh đầy 
dẫy quyền năng và một Hội Thánh đắc thắng. 

Ký Thuật vềHội Thánh 

Hai mươi tám chương của sách Công Vụ ký thuật nhiều sự kiện 
của Hội Thánh mà Chúa Giê-xu đã xây dựng cho thấy: 

� Biểu lộ của Đức Thánh Linh 

� Quyền năng (dunamis) của Đức Thánh Linh 

� Vị trí của Đức Thánh Linh 
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� Mục đích của Đức Thánh Linh:  khiến các tín hữu thực hiện Đại 
Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu. 

Ma-thi-ơ 28: 19 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ 
Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức 
Thánh Linh làm báp-têm cho họ ... 

Mác 16:15 Ngài phán với họ:“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin 
Lành cho mọi người…” 

ĐẠI MẠNG LỆNH 

Chúa Giê-xu không hướng dẫn các môn đồ của Ngài làm một điều 
gì đó mà họ không thể làm. Ngay trước khi Ngài thăng thiên, Ngài 
đã truyền cho họ những lời giáo huấn cuối cùng của Ngài. Chúng 
ta xem những lời giáo huấn này như là “Đại Mạng Lệnh.” 

Mác 16:15,17,18 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, 
giảng Tin Lành cho mọi người. Những người tin sẽ được các 
dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói 
những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm 
chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì 
người bệnh sẽ được lành.” 

Chúa Giê-xu đã truyền cho các tín hữu phải đi khắp thế gian để 
giảng Tin Lành. Và sau đó Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ ban các 
dấu lạ cho những kẻ tin danh Ngài để xác nhận Lời của Ngài. 

Mác 16:20 Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa 
cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho 
vững đạo. A-men. 

Kế hoạch của Đức Chúa Trời không thay đổi. Chúng ta vẫn đi 
khắp thế gian rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ cho tất 
cả mọi người và tin rằng trong danh của Ngài sẽ có những dấu kỳ 
và phép lạ kèm theo. 

Đắc Thắng Luôn Luôn! 

Ma-thi-ơ 28:18-20 Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: 
“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, 
hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh 
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-
têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. 
Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Amen.” 

� Chúa Giê-xu có tất cả các quyền năng. 
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� Qua quyền năng đó chúng ta phải môn đệ hóa muôn dân. 

� Chúng ta phải dạy họ tất cả mọi điều mà chúng ta đã được dạy. 

� Chúa Giê-xu luôn luôn ở cùng chúng ta. Ngài luôn ở cùng 
chúng ta bất cứ nơi nào Ngài sai chúng ta đi trên đất này. Ngài 
đang ở với chúng ta ngay bây giờ và thậm chí cho đến tận thế. 

� Và đây là tất cả những điều cần thiết để chúng ta có thể đem Tin 
Lành cho mỗi một người trên đất này. 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỨC THÁNH  LINH 

Nếu Chúa Giê-xu chuẩn bị xây dựng một Hội Thánh đầy quyền 
năng, không thể bị Sa-tan đánh bại, thì việc hiểu biết về khuôn 
mẫu khởi nguyên của Hội Thánh là điều rất quan trọng. Việc hiểu 
biết về sự phát triển của Hội Thánh đầu tiên là một điều thiết yếu 
để hiểu lý do tại sao Đức Thánh Linh đến với thế giới ngày nay. 

Đấng An Ủi 

Chúa Giê-xu nói rằng việc Ngài ra đi là điều quan trọng vì khi 
Ngài đi thì Đức Thánh Linh mới đến. 

Giăng 16:7-11 Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi 
cho các con. Vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến 
với các con. Nhưng nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. 

Đấng Cáo Trách 

Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công 
chính và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; về sự 
công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy 
Ta nữa; về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán 
xét. 

Cần Thiết Trong Đời Sống Chúng Ta 

Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải chờ đợi cho đến khi quyền năng 
của Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta để chúng ta có thể làm 
chứng nhân cho Ngài tại quê hương của chúng ta, những vùng lân 
cận và sau đó là đến cùng trái đất. 

Công Vụ 1:4,5,8 Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn 
họ:“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ 
điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã 
làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ 
được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” 
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Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ 
nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-
ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 

SựMặc Khải về Ba Ngôi 

Trong Cựu Ước, chúng ta học biết về Đức Chúa Cha. Nhìn lại từ 
bối cảnh của Tân Ước, chúng ta thấy cả hai công việc của Đức 
Con và Đức Thánh Linh. 

Trong các sách Phúc Âm Ngôi Hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
được bày tỏ. Chúng ta nhận được một sự khải thị về Đức Con là 
Chúa Giê-xu. 

Chúa Giê-xu bày tỏ Đức Thánh Linh như là Ngôi Ba của Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi. Một sự nghiên cứu về sách Công Vụ sẽ đưa 
chúng ta đến một sự hiểu biết mật thiếtvề Đức Thánh Linh. 

VAI TRÒ CỦA ĐỨC THÁNH LINH 

Dẫn Dắt 

Giăng 16:13-15 Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào 
mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì 
mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. 

Làm Vinh Hiển Chúa Giê-xu 

Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà 
công bố cho các con. Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên 
Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho 
các con. 

Dạy Dỗ và Chỉ Huy 

Công Vụ 1:2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài 
cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.  

Công Vụ 8:29 Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và 
theo cho kịp xe đó.” 

Công Vụ 10:19-21 Đang khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về khải tượng 
ấy, thì Thánh Linh phán với ông: “Kìa, có ba người đang tìm 
con. Vậy, hãy đứng dậy, xuống đi với họ, chớ nghi ngờ, vì Ta 
đã sai họ đó.” Phi-e-rơ đi xuống với họ và nói: “Tôi chính là 
người các ông đang tìm. Các ông đến đây có việc gì?” 
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Chọn và Mặc Khải 

Công Vụ13:2 Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì 
Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ 
cho công tác Ta đã kêu gọi họ.” 

Thêm Sức và Khích Lệ 

Công Vụ 9:31 Vậy, Hội Thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê 
và Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, xây dựng, bước đi trong 
sự kính sợ Chúa, và nhờ Ðức Thánh Linh giúp đỡ, thì số tín 
hữu ngày càng gia tăng. 

Ban Năng Quyền 

� Để Làm Chứng Nhân 

Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất… 

� Để Nói Tiếng Lạ 

Công Vụ 02:04 Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt 
đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. 

� Để Có Những Giấc Mơ và Khải Tượng 

Công Vụ 2:17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối 
cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; Con trai và 
con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, 
và người già sẽ thấy chiêm bao. 

� Để Nói Tiên Tri 

Công Vụ 02:18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thánh 
Linh Ta trên các đầy tớ trai và gái Ta, và họ sẽ nói tiên tri. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được từ sách Công vụ là gì? Chúng ta nên nghiên cứu 
sách này như thế nào? 

2. “Đại Mạng Lệnh” là gì? Hãy liệt kê càng nhiều khía cạnh của nó mà bạn biết càng tốt. 

 
3. Hãy liệt kê ít nhất 3 điều mà Đức Thánh Linh làm trong đời sống của người tin.  
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Bài Hai 

Lời Hứa Ban Quyền Năng 
 

QUYỀN NĂNG LÀ GÌ? 

Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh ban năng quyền và Ngài hứa 
ban cho các tín hữu quyền năng của Ngài. 

Giăng 16:7 Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho 
các con. Vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với 
các con. Nhưng nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến… 

Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất. 

Nguồn Quyền Năng 

Chúa Giê-xu hứa ban Đức Thánh Linhvới tư cách là nguồn quyền 
năng của Ngài trong khi Ngài còn ở trên đất. 

Rô-ma 8:11 Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến 
Đấng Cơ Đốc sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài 
đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của 
anh em. 

Với cùng một quyền năng vĩ đại này, Chúa Giê-xu đã hứa rằng 
chúng ta với tư cách là những kẻ tin cũng có thể làm được những 
việc như Ngài đã làm. 

Giăng 14:12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng 
sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, 
vì Ta đi về với Cha. 

Quyền Năng Đắc Thắng 

Mỗi tín hữu sẽ trở nên một phần quan trọng của Hội Thánh Ngài. 
Là một phần của Hội Thánh Ngài, các tín hữu sẽ cần đến quyền 
năng đắc thắng của Đức Thánh Linh. 

Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta 
sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không 
thắng được Hội đó. 
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Quyền Năng của Đức Thánh Linh 

Nếu chúng ta muốn đắc thắng trong đời sống của chúng ta như 
Chúa Giê-xu, thì chúng ta không nên cố gắng sống đời sống của 
chúng ta bằng sức riêng của chúng ta. Thay vào đó, Ngài nói với 
các môn đồ phải chờ đợi cho đến khi họ đã nhận được quyền năng 
của Đức Thánh Linh. 

Công vụ 1:4 Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn 
họ:“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ 
điều Cha đã hứa, “là điều”  các con đã nghe Ta nói... 

Cùng Quyền Năng Ấy 

Cùng một quyền năng này của Đức Thánh Linh mà Phao-lô đã hỏi 
những tín hữu tại Ê-phê-sô rằng họ đã nhận được chưa từ khi họ 
nhận tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của họ. 

Công Vụ 19:2,6 ông hỏi họ: “Từ khi tin anh em đã nhận lãnh 
Đức Thánh Linh chưa?” Và họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng 
nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.”  

Và khi Phao-lô đặt tay lên, thì Đức Thánh Linh giáng xuống 
trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. 

Quyền Năng Này Dành Cho Mọi Người 

Nếu Chúa Giê-xu và những tín hữu đầu tiên cần đến quyền năng 
này, thì cũng vậy với tư cách là những tín hữu ngày nay chúng ta 
cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. 

CHÚA GIÊ-XU, TẤM GƯƠNG CỦA CHÚNG TA 

Chúng ta cần phải hiểu được cách mà Đức Thánh Linh hành động 
qua cuộc đời của Chúa Giê-xuđể hiểu thể nào mà Ngài làm việc 
qua con người của Tân Ước và để biết cách Ngài muốn vận hành 
qua chúng ta ngày hôm nay. 

Được Xức Dầu  bởi Đức Thánh Linh 

Công Vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức 
Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền 
năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất 
cả những người bị ma quỉ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng 
Ngài. 

Chúa Giê-xu là hình mẫu cho các tín hữu trong mọi khía cạnh mà 
họ được kêu gọi để đối diện. Ngài là tấm gương của chúng ta: 



16 

 

� Với tư cách là Thầy Giáo 
� Với tư cách là Mục Sư 
� Với tư cách là Người Lãnh Đạo 
� Với tư cách là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành 
� Với tư cách là Đấng Chữa Lành 
� Với tư cách là Đấng Cai Trị 
� Trong sự chịu Báp-têm bằng nước 
� Trong sự cám dỗ 
� Trong các mối quan hệ cá nhân 
� Trong các sự ưu tiên 
� Trong việc làm chứng cá nhân 
� Trong việc phục dưới thẩm quyền 
� Trong việc đối diện với sự bắt bớ 
� Trong sự chết 
� Trong sự khiêm nhường 
� Trong lòng thương xót 
� Trong tình yêu thương 
� Trong cơn giận công bình 
� Trong sự hài hước 
� Trong sự buồn rầu 
Ngài là tấm gương trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta vì 
chúng ta cũng được xức dầu bởi Đức Thánh Linh. 

Rao Giảng và Chữa Lành 

Lu-ca 4:18-19 Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, 
Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho 
người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam 
cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị 
áp bức được tự do; Và công bố năm thi ân của Chúa ... 

Vì Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ trong quyền năng của Đức 
Thánh Linh, nên ngày hôm nay chúng ta cũng phải thi hành chức 
vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu là một 
tấm gương cho các môn đồ của Ngài trong lĩnh vực phụng sự trong 
quyền năng của Đức Thánh Linh. Các môn đồ đã học hỏi qua 
những gì Chúa Giê-xu đã làm trước khi họ học hỏi qua những gì 
Ngài dạy dỗ. 

Công Vụ 1:1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất tôi 
đã viết về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban 
đầu. 

Chúa Giê-xu đủ điều kiện để trở nên tấm gương trọn vẹn cho 
chúng ta, bởi vì các công việc mà Ngài đã làm trên đất này thì 
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Ngài đã làm trong địa vị là một con người, chứ không phải là Đức 
Chúa Trời. Ngài thực sự là con người, nhưng đồng thời, Ngài cũng 
là Đức Chúa Trời. 

Có Quyền Bình Đẳng như  

Đức Chúa Trời, Nhưng Không Nắm Giữ 

Phi-líp 2:5-7 Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Cơ Đốc Giê-
xu đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không 
xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Là điều nên nắm giữ; 
Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, và trở nên 
giống như loài người… 

Mọi uy quyền, thẩm quyền và quyền cai trị trên trái đất đã được 
ban cho A-đam và Ê-va khi Đức Chúa Trời tạo nên A-đam và Ê-
va. Trong toàn cõi vũ trụ, Đức Chúa Trời giữ lại quyền hạn và sự 
cai trị của Ngài. Tuy nhiên, về phần trái đất, Ngài ban mọi quyền 
cai trị cho con người. 

Sáng thế ký 1:26,28 Đức Chúa Trời phán rằng: “Chúng ta hãy 
làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị 
loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên 
mặt đất, và khắp cả đất.” 

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: “Hãy 
sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất 
phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời 
cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” 

Nếu Chúa Giê-xu lấy lại quyền cai trị bị đánh cắp này từ tay Sa-tan 
và phục hồi nó cho con người, thì chính Ngài phải làm như thế trên 
trái đất này trong thẩm quyền như một con người và chứ không 
phải như Đức Chúa Trời. Vì lý do này và cũng để trở thành người 
thay thế hoàn hảo của chúng ta, Ngài đã đến thế gian này như một 
con người, là “A-đam cuối cùng.” 

� Trở nên A-đam cuối cùng 

� Là “Con Người” 

1 Cô-rinh-tô 15:45 Như có lời chép: “Người đầu tiên là A-đam 
đã trở nên một hữu thể sống, nhưng A-đam sau cùng là thần 
linh ban sự sống.” 

Thẩm quyền của Chúa Giê-xu trên trái đất này là bởi vì Ngài “Con 
Người.” 
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Giăng 5:25-27 Thật, Ta bảo thật các ngươi, giờ sắp đến, và đã 
đến rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa 
Trời, và những người nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống 
trong chính mình thể nào, thì Cha cũng ban cho Con sự sống 
trong chính mình thể ấy. Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự 
phán xét cho Con, vì Con là Con Người… 

Là “Con Người,” là “A-đam cuối cùng” và vì Ngài thực sự là một 
con người là Đấng đã bỏ qua một bên các quyền và đặc quyền của 
Ngài với tư cách là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã trở nên một 
tấm gương trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng với tư 
cách là một con người, không có phép lạ nào xảy ra trong cuộc đời 
của Chúa Giê-xu cho đến khi Ngài nhận lãnh quyền năng của Đức 
Thánh Linh. Nếu Chúa Giê-xu, là tấm gương trọn vẹn của chúng 
ta, cần quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng cần 
phải nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống 
chúng ta. 

� Tự Ngài không làm gì được 

Chúa Giê-xu nói rằng Ngài không thể tự mình làm được điều gì cả. 

Giăng 5:19 Bởi vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với họ: “Thật, Ta 
bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng 
chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con 
cũng làm như vậy…” 

� Được xức dầu bởi Đức Thánh Linh 

Chúa Giê-xu được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để làm theo ý 
muốn của Đức Chúa Trời. 

Lu-ca 4:18-19 “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã 
xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. 
Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được 
phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức 
được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa.... 

Công Vụ 10:38 ... thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức 
Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền 
năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất 
cả những người bị ma quỉ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng 
Ngài. 
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� Đức Thánh Linh – Đấng Làm Phép Lạ 

Chúa Giê-xu không cần ở đây trong thân xác để thi thố những 
phép lạ. Cùng một Đức Thánh Linh ban năng quyền cho Chúa 
Giê-xu, là Đấng đang ở đây ngày hôm nay để ban năng quyền cho 
tất cả những kẻ tin. 

Giăng 14:12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng 
sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, 
vì Ta đi về với Cha. 

Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ của Ngài rằng khi Ngài về cùng 
Cha, thì Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh. Ngài cũng hứa rằng khi Đức 
Thánh Linh giáng trên họ, thì họ sẽ trở nên những chứng nhân cho 
Ngài bằng cách làm những gì Ngài đã làm trong quyền năng của 
Đức Thánh Linh. 

 Chúa Giê-xu Bị Giới Hạn Bởi Sự Vô Tín 

Mác 6:1-5 Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó, trở về quê hương 
mình, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu 
dạy dỗ trong nhà hội. 

Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: “Do đâu 
ông nầy có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta 
được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều 
việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông nầy là người thợ 
mộc, con trai Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn 
đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta 
sao?” Và họ vấp phạm vì Ngài.  

Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: “Nhà tiên tri không bị khinh 
dể, ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình.” Ở đó 
Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt 
tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. 

Ở đó có nhiều người cần được chữa lành nhưng Chúa Giê-xu chỉ 
chữa lành cho một vài người. Tại sao lại như vậy? 

Đó là vì ở đó có quá nhiều người vô tín. Đức Thánh Linh hành 
động qua đức tin nên Ngài đã dẫn dắt Chúa Giê-xu chỉ chữa lành 
cho những người có đức tin. 

Nhiều người ngày nay đã thất bại trong việc thi hành những công 
việc của Chúa Giê-xu và nhận lãnh quyền năng chữa lành của 
Chúa Giê-xu bởi vì thiếu sự dạy dỗ và vô tín. 
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CHƯƠNG ĐẦU CỦA SÁCH CÔNG VỤ 

Lời Hứa Đầu Tiên 

Có hai lời hứa trong chương đầu tiên của sách Công Vụ. Lời hứa 
đầu tiên là quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến. 

Điều thú vị là Lu-ca đã bắt đầu sách Công Vụ với sự kiện kết thúc 
thời điểm mà Chúa Giê-xu ở trên trái đất này. Ông đã kết thúc sách 
Lu-ca với những lời của Chúa Giê-xu: 

Lu-ca 24:49 còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến 
khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”  

Bây giờ ông lại bắt đầu sách Công Vụ với cùng những từ như vậy. 

Công Vụ 1:4b-5 Ngài dặn họ: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-
lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã 
nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng 
trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh 
Linh.” 

Sau đó, Ngài tiếp tục: 

Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất.” 

Lời Hứa Thứ Hai 

Lời hứa thứ hai là sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Qua tất cả các thời 
đại của Hội Thánh, các tín hữu đã chờ đợi, ngóng trông và hy vọng 
sự trở lại của Chúa Giê-xu. 

Công Vụ 1:10,11 Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài 
ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ, và 
nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như 
thế? Đức Chúa Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các 
ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời 
vậy.” 

Trong cùng một đoạn Thánh Kinh, chúng ta được lời hứa ban 
quyền năng mà chúng ta cần qua Đức Thánh Linh để đắc thắng 
trên thế gian này và được khích lệ trong khi chờ mong sự trở lại 
của Chúa Giê-xu. 
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Sự Cuối Cùng của Giu-đa 

Giu-đa đã bị hành xử trong khi các tín hữu chờ đợi sự xuất hiện 
của Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ đã nói về Giu-đa và thể nào cái chết 
của ông làm ứng nghiệm lời tiên tri. 

Công Vụ 1:20 Trong sách Thi thiên cũng có chép rằng: 
‘Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang vu, đừng có ai cư trú ở 
đó’và: ‘Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức vụ nó.” 

 

Hội Thánh đầu tiên đã không phớt lờ tội lỗi, họ đã giải quyết nó. 
Điều này cũng đúng cho ngày hôm nay. Không cần phải kỉ luật vì 
Giu-đa đã tự đoán xét ông ta rồi. Theo lời tiên tri của Đa-vít, họ đã 
chuyển tiếp trong sự vâng phục Lời Chúa và chọn sứ đồ khác để 
thay thế Giu-đa. Vì chỉ có Chúa mới có thể chọn một sứ đồ, họ đã 
chọn hai người và sau đó cầu nguyện để Chúa chọn đúng một 
người bằng cách bốc thăm. 

Ma-thia Được Chọn 

Công vụ 1:23-26 Các môn đồ cử ra hai người: Giô-sép tức là 
Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúc-tu, và Ma-thia. 

Rồi họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng biết rõ lòng 
mọi người, xin tỏ ra cho chúng con biết trong hai người nầy, ai 
là người Chúa đã chọn để thay thế nhiệm vụ và chức sứ đồ của 
Giu-đa, là kẻ đã phản bội để đi đến nơi dành riêng cho nó.” Họ 
bắt thăm, trúng nhằm Ma-thia và ông được bổ sung vào mười 
một sứ đồ… 

LÝ DO ĐỨC THÁNH LINH ĐẾN 

Để  Báp-têm 

Đức Thánh Linh báp-têm chúng ta vào thân thể của Đấng Christ. 

1 Cô-rinh-tô 12:13 Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi 
Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một 
Thánh Linh để trở thành một thân thể, và tất cả đều được 
uống chung một Thánh Linh. 

Để Cư Ngụ 

Ngài đến để ngự trong mỗi người tin. 

1 Cô-rinh-tô 6:19,20 Anh em không biết rằng thân thể anh em 
là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng 
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mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng 
không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua 
bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh 
Đức Chúa Trời. 

 

Để Ban Năng Quyền 

Ngài đã đến để ban năng quyền cho kẻ tin. 

Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất.” 

Để Soi Sáng 

Ngài soi sáng kẻ tin. 

Ê-phê-sô 1:17-23 Đó là Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ 
Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển. 

� Ban sự khôn ngoan 

... ban cho anh em linh của sự khôn ngoan... 

� Sự khải thị 

... và sự khải thị, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài 
soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết... 
 

� Biết niềm hi vọng của chúng ta 

... niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì... 

� Thừa kế 

 
... sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các 
thánh đồ là thể nào, và đâu là năng quyền vĩ đại không dò 
lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin... 

Ban Cho Quyền Năng Phục Sinh 

... theo sự hành động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là 
quyền năng Ngài đã thực hiện trong Ðấng Cõ Ðốc khi khiến 
Ðấng Cõ Ðốc từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài 
trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, 
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mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh 
hiệu, không chỉ trong đời nầy, mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã 
đặt vạn vật dưới chân Đấng Cơ Đốc và lập Đấng Cơ Đốc làm 
đầu mọi sự vì Hội Thánh.Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy 
dẫy của Đấng làm viên măn mọi sự trong mọi loài… 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 
1. Hai lời hứa vĩ đại của chương đầu tiên của sách Công Vụ là gì? 

 

 
 
 
2. Những điều nào Chúa Giê-xu được ban năng quyền để làm mà tín hữu ngày hôm nay cũng có quyền 
năng để làm? 

 

 
 
 
3. Bốn điều mà Đức Thánh Linh làm cho những kẻ tin đó là gì? 
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Bài Ba 
Đức Thánh Linh Giáng Lâm 

 
BÁP-TÊM CỦA ĐỨC THÁNH LINH 

Công vụ 2:1-4 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp 
tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió 
thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những 
lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong 
họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các 
ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. 

Bằng Chứng về Sự Nói Tiếng Lạ 

Nói tiếng lạ, là bằng chứng cho thấy một người đã nhận lãnh Đức 
Thánh Linh. Theo Lu-ca, tất cả mọi người có mặt trong phòng cao 
điều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. Đây là 
khả năng đã được ban cho họ bởi Đức Thánh Linh. 

Nói tiếng lạ, là một bằng chứng của phép báp-têm trong Thánh 
Linh và Kinh Thánh nói rằng tất cả các môn đồ trong phòng cao 
đều nhận được sự biểu lộ này. 

Mác 16:17 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: 
Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ mới... 

� Ân-tứ của Đức Chúa Trời 

Ân-tứ nói tiếng lạ là một trong những ân tứ của Đức Chúa Trời 
ban cho Hội Thánh. Một số người sẽ có thể nói các loại tiếng lạ 
khác nhau để gây dựng thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh. 

1 Cô-rinh-tô 14:2,4,14 Vì người nói tiếng lạ không nói với loài 
người, nhưng với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi 
người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Người 
nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri 
xây dựng Hội Thánh. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì 
tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng trí tuệ tôi không nhận được kết 
quả gì. 
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� Nói trực tiếp với Đức Chúa Trời 

Các thứ tiếng lạ là ngôn ngữ cầu nguyện và ca ngợi trực tiếp từ 
tâm linh của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu 
nguyện tiếng lạ, chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời chứ 
không phải với người ta. Những người khác sẽ không thể hiểu 
được các thứ tiếng lạ này. 

Đó là một ngôn ngữ thiên đàng giữa tâm linh con người và Đức 
Chúa Trời. 

�  Gây dựng chính mình 

Khi bạn cầu nguyện tiếng lạ bạn giúp mình phát triển đời sống 
thuộc linh. Chúng ta cũng nên cầu nguyện cho khả năng thông giải 
ngôn ngữ cầu nguyện của chúng ta. 

1 Cô-rinh-tô 14:13,14 Vì thế, người nói tiếng lạ, hãy cầu 
nguyện để thông dịch được tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện 
bằng tiếng lạ, thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng trí tuệ tôi 
không nhận được kết quả gì. 

 
�  Dấu hiệu cho người không tin 

1 Cô-rinh-tô 14:22 Thế thì, các tiếng lạ không phải là dấu hiệu 
cho người tin, mà là cho người không tin; nhưng lời tiên tri 
không phải là dấu hiệu cho người không tin, mà là cho người 
tin. 

�  Ân-tứ Thánh Linh 

Khi ân-tứ nói tiếng lạ đang được vận hành trong một buổi nhóm 
mở rộng, nó sẽ luôn luôn kèm theo sự thông giải để gây dựng toàn 
Hội Thánh! 

1 Cô-rinh-tô 14:26-28 Thưa anh em, phải làm như thế nào 
đây? Khi anh em nhóm lại, người thì có bài thánh ca, người thì 
có lời dạy dỗ, người thì có sự mạc khải, người thì có tiếng lạ, 
người thì có sự thông dịch tiếng lạ. Hãy thực hiện tất cả để xây 
dựng Hội Thánh. Nếu có người nói tiếng lạ, thì chỉ nên hai 
hoặc ba người là tối đa. Mỗi người nói theo thứ tự, và phải có 
người thông dịch. Nếu không có ai thông dịch, thì người nói 
phải yên lặng, chỉ nói với chính mình và với Đức Chúa Trời. 

Khi “sứ điệp” tiếng lạ được ban cho, thì không còn là việc con 
người nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mà là Đức Chúa Trời đang 
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nói chuyện với con người. Nó luôn luôn đi kèm với ân tứ thông 
giải. 

� Ân-tư đầu tiên 

Nói tiếng lạ là ân-tứ đầu tiên của Đức Thánh Linh mà chúng ta 
phải vận hành sau khi chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cầu 
nguyện với Chúa Cha bằng ngôn ngữ thiên đàng sẽ phóng thích 
tâm linh của chúng ta trong sự vận hành tám ân-tứ Thánh Linh còn 
lại. 

Tất nhiên, Sa-tan đã thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào 
việc nói tiếng lạ. Bằng cách ngăn chặn một tín hữu khai phóng 
trong ân-tứ này của Đức Thánh Linh, nó có thể ngăn chặn họ tiến 
tới những ân tứ khác! 

Bạn không thể tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh chứng minh 
rằng ân-tứ nói tiếng lạ hoặc việc thông giải tiếng lạ đã chấm dứt. 
Ân-tứ tiếng lạ sẽ chấm dứt khi Đấng hoàn hảo đến khi Chúa Giê-
xu đến - và tất cả chúng ta đều sẽ nói một ngôn ngữ. 

Đừng ngăn trở 

Nói tiếng lạ là ân tứ duy nhất mà chúng ta không được ngăn trở. 

1 Cô-rinh-tô 14:39 Cho nên, thưa anh em, hãy ao ước ân tứ nói 
tiên tri, và đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ. 

Ghi chú: Để nghiên cứu kỹ hơn về chín ân-tứ của Đức Thánh Linh 
hãy sử dụng tài liệu Nếp Sống Siêu Nhiên qua Những Ân Tứ của 
Đức Thánh Linh của tác giả A.L. và Joyce Gill. 

MỤC ĐÍCH ĐỨC CHÚA TRỜI BAN NGÔN NGỮ 

Thuở ban đầu tất cả mọi người có cùng một ngôn ngữ. 

Sự Hiệp Nhất 

Sáng-thế-ký 11:1-6 Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và 
một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp 
một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó. Người nầy nói với 
người kia rằng: Hè! Chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. 
- Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: 
Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái 
tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi 
phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống 
đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. 
Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng 
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một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; 
bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết 
định được.  

Nhưng Chúa đã xuống để xem các thành phố và các tháp mà 
con loài người đã được xây dựng. Và Chúa nói, Thật vậy, 
người là một và tất cả đều có một ngôn ngữ, và đây là những gì 
họ bắt đầu làm, bây giờ không có gì mà ngăn chúng nó làm các 
việc đã định. 

Sự Lộn Xộn 

ĐứcChúa Trời nói rằng khi con người có cùng một ngôn ngữ, 
trong tư tưởng của họ không có gì là bất khả thi cả. Kể từ sự sa ngã 
của loài người, sự hiệp nhất của họ là hướng về tội lỗi. Vì vậy, 
Chúa đã mang sự lộn xộn đến với con người bằng cách thay đổi 
ngôn ngữ của họ. 

Sáng thế ký 11:7,8 Thôi! Chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn 
tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của 
người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài 
người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất 
thành. 

Họ không có khả năng để giao tiếp với nhau nên họ ngừng sự hiệp 
nhất và trong trường hợp này họ không thể tiếp tục nỗ lực xây 
dựng của họ. Sự hiệp nhất trong trường hợp này được dẫn dắt bởi 
Sa-tan trong lĩnh vực linh hồn. Đức Chúa Trời khiến sự lộn xộn 
xảy ra để ngăn chặn loại hiệp nhất này. 

Sự Hiệp Nhất Bởi Đức Thánh Linh 

Khi các tín hữu cầu nguyện trong ngôn ngữ cầu nguyện của họ với 
Đức Chúa Trời, thì họ đang khai phóng trong sự hiệp nhất, đồng 
tâm hiệp ý với Đức Chúa Trời. Tâm linh họ đang thờ phượng Đức 
Chúa Trời. 

Khi các tín hữu cầu nguyện với nhau trong ngôn ngữ cầu nguyện 
của họ thì họ sẽ bước vào trong một sự hiệp nhất của tâm linh với 
các tín hữu khác. Trong sự hiệp nhất qua sự đổ đầy của Đức Thánh 
Linh, các tín hữu sẽ xây dựng một Hội Thánh mới dưới sự hướng 
dẫn của Đức Chúa Trời. 
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SỰ NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH ĐƯỢC KÍ THUẬT XUYÊN SUỐT SÁCH CÔNG VỤ 

Xuyên suốt sách Công Vụ chúng ta thấy người ta được cứu và sau 
đó họ đã nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh và họ nói tiếng lạ. 

Đầu Tiên Là Người Do Thái 

Chúa Giê-xu đã truyền cho các tín hữu phải chờ đợi để được đầy 
dẫy Đức Thánh Linh trước khi họ bắt đầu bước vào chức vụ. Tất 
cả những người này đều đồng tâm hiệp ý trong Phòng Cao vào 
ngày Lễ Ngũ Tuần khi báp-têm bằng Đức Thánh Linh đến lần đầu 
tiên. 

Công Vụ 2:4 Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt 
đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.  

Sau Đó Đến Người Sa-ma-ri 

Khi chấp sự Phi-líp đến Sa-ma-ri, nhiều người ở đây đã tin Chúa 
Giê-xu và đã được cứu. Sau đó các sứ đồ đến từ Giê-ru-sa-lem đặt 
tay trên họ và họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 

Công vụ 8:15-17 Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người 
nầy để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. 

(Tất nhiên là Ngài chưa giáng xuống một ai trong số họ. Họ chỉ 
được báp têm nhân danh Chúa Giê-xu.) Sau đó, Phi-e-rơ và Giăng 
đặt tay trên họ, thì họ đều nhận lãnh Đức Thánh Linh. 

Đến Kẻ Thù Của Họ 

Phao-lô, ông trùm bách hại Hội Thánh, đang trên đường để bắt 
nhiều hữu tại thành Đa-mách thình lình một ánh sáng lóe lên xung 
quanh ông và ông ngã xuống đất. Ở đó, ông đã gặp Chúa Giê-xu. 
Sau đó, Đức Chúa Trời đã sai A-na-nia đến với ông và đặt tay trên 
ông và Phao-lô đã chịu phép báp-têm Thánh Linh. 

Công Vụ 9:17 A-na-nia ra đi, bước vào nhà, rồi đặt tay trên 
Sau-lơ và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-xu, đã 
hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh 
được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” 

Các Dân Ngoại 

Sau khi Phi-e-rơ nhận cùng một khải tượng đến ba lần và lời chỉ 
dẫn: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch, thì đừng xem là 
ô uế.” Đức Chúa Trời đã sai ông đến thầy đội La Mã, Cọt-nây, 
những người thân và bạn bè hữu của ông. 



29 

 

Công Vụ 10:44-46 Khi Phi-e-rơ còn đang nói, thì Đức Thánh 
Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì, là 
những người cùng đi với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì quà tặng 
là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các 
tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạvà ca ngợi Đức Chúa Trời. 

Có nhiều sự giảng dạy cho rằng báp-têm Thánh Linh diễn ra tại 
thời điểm của sự cứu rỗi và không đây phải là một công tác tách 
biệt của Đức Chúa Trời. Nhiều người cũng dạy rằng ân tứ tiếng lạ 
là một sự biểu lộ mà chỉ xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, 
có việc báp-têm Thánh Linh và sự nói tiếng lạ xảy ra ở Sê-sa-rê, 
mười năm sau Lễ Ngũ Tuần. 

Tại Ê-phê-sô 

Những tín hữu tại Hội ThánhÊ-phê-sô đã nhận lãnh và được báp 
têm trong Thánh Linh hai mươi năm sau Lễ Ngũ Tuần. 

Công Vụ 19:2b-6 Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng nghe nói có 
Đức Thánh Linh nào cả.”  

Ông lại hỏi: “Vậy anh em đã nhận báp-têm nào?” Họ đáp: 
“Báp-têm của Giăng.”  

Phao-lô nói: “Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân 
chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa 
Giê-xu.” Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức 
Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô đặt tay lên, thì Đức Thánh Linh 
giáng xuống trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri.” 

Khi họ nghe điều này, họ đã được báp têm nhân danh Chúa 
Giê-su. Và khi Phao-lô đã đặt tay trên họ, Đức Thánh Linh 
giáng xuống trên họ, và họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. 

NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH 

Chim Bồ Câu 

Một chim bồ câu trắng giáng xuống trên Chúa Giê-xu khi Ngài 
được Giăng làm báp-têm tại sông Giô-danh. 

Luca 3:22 và Đức Thánh Linh trong hình thể giống như chim 
bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trời phán: “Con là 
Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!” 
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Gió 

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh đến như tiếng gió thổi 
mạnh. 

Công vụ 2:2 Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió 
thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 

Lửa 

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần các môn đồ nghe tiếng gió, và họ đã thấy 
lửa. 

Công vụ 2:3 Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất 
hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. 

Dầu 

Dầu được sử dụng như một biểu tượng của Đức Thánh Linh. 
Trong sách Hê-bơ-rơ Ngài được gọi là “dầu vui mừng.” 

Hê-bơ-rơ 1:9 Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác. Cho 
nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức dầu 
vui mừng cho Người, khiến Người vượt trội hơn các bạn hữu 
mình.” 

Nước 

Đức Thánh Linh được biết đến như là dòng “sông sự sống.” 

Giăng 7:38,39 Người nào tin Ta, thì những sông nước sự sống 
sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” Ngài 
nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ 
nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa 
Giê-xu chưa được tôn vinh… 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Bằng lời của chính bạn hãy định nghĩa ân tứ tiếng lạ. 

 

 

 
 
2. Cho hai minh họa từ sách Công vụ về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh với các tín hữu. 
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Bài Bốn 

Chiến Trận Bằng Danh của Chúa Giê-xu 
 

SA-TAN BIẾT BÍ QUYẾT 

Sa-tan đã phát hiện ra bí quyết hiệu quả của tín hữu. Sa-tan đã phát 
động một cuộc tổng tấn công để chống lại quyền năng của Đức 
Thánh Linh và thẩm quyền trong danh của Chúa Giê-xu khi được 
sử dụng bởi các tín hữu. 

Quyền Năng Của Đức Thánh Linh 

Các tín hữu đã được ban cho quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ 
khai phóng trong quyền năng đó trên đất này nhưng họ cũng cần 
phải có thẩm quyền trong danh của Chúa Giê-xu. 

Thẩm Quyền Trong Danh Của Chúa Giê-xu 

Sa-tan sợ hãi quyền năng của Đức Thánh Linh, và nó cũng hãi 
hùng trước thẩm quyền trong danh của Chúa Giê-xu trong đời 
sống của các tín hữu. 

Mác 16:17,18 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm 
theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ 
mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng 
không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ 
được lành.”  

Khi Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ đuổi quỉ, nói tiếng lạ, bắt 
rắn trong tay, và không bị ảnh hưởng bởi chất độc chết người và 
đặt tay trên người bệnh, Ngài đã hướng dẫn họ làm như vậy trong 
danh của Ngài. 

Hãy nhớ rằng, kế hoạch của Đức Chúa Trời không thay đổi! Sa-tan 
sẽ làm hết sức mình để lừa dốicác tín hữu và làm cho họ không 
biết gì về quyền năng và thẩm quyền của mình. 

GÃ ĂN XIN BỊ QUÈ ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

Thông thường khi có một minh họa được đưa ra cho một cách chi 
tiết như thế này, chúng ta nên tìm kiếm những bài học cho chúng 
ta hôm nay. 

Công vụ 3:1-8 Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào 
buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Có một người què từ lúc lọt lòng 
mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi 
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là Cửa Đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-e-
rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. 

Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn vào 
chúng tôi.” Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ nhận 
được chút gì. 

Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, 
nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu 
Cơ Đốc người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!” Phi-e-rơ 
nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá 
anh trở nên cứng vững. 

Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền 
thờ; vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. 

Bài Học Cho Hôm Nay 

� Trên đường đi 

Phi-e-rơ và Giăng đang trên đường đến đền thờ vào giờ cầu 
nguyện. Phép lạ này đã xảy ra trên đường họ đi cầu nguyện. Theo 
như chúng ta biết, họ chưa hề “khẩn nguyện.” Giờ cầu nguyện 
theo lịch sử là một thời gian được ấn định cho việc cầu nguyện cá 
nhân vào khoảng ba giờ chiều. 

Phép lạ không phải do việc chúng ta cầu nguyện bao nhiêu hoặc là 
chúng ta “khẩn nguyện” như thế nào. Tuy nhiên, đây không phải là 
một cái cớ cho các tín hữu lơ đễnh trong đời sống cầu nguyện. 

� Ngoài Đền Thờ 

Phép lạ này xảy ra bên ngoài đền thờ. Nó đã xảy ra trên đường, nơi 
mọi người đến. 

Chúng ta là thân thể của Đấng Christ, chúng ta là Hội Thánh. 
Chúng ta ở bất cứ nơi nào, thì nơi đó là Hội Thánh. Phép lạ có thể 
xảy ra bất cứ nơi nào một người tin vào Chúa Giê-xu có mặt. Việc 
phép lạ xảy ra bên trong Hội Thánh là điều quan trọng hơn vì ở 
đây Lời Chúa cần phải được xác chứng. 

�  Chúa Giê-xu chờ đợi cho đến thời điểm của Đức Chúa Trời 

Chúa Giê-xu nói rằng Ngài chỉ làm những gì Ngài đã thấy Cha 
làm. Ngài chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. 

Người đàn ông này đã nằm bên cạnh cửa vào đền thờ hàng ngày. 
Chúa Giê-xu đã từng đi qua cửa này để đến đền thờ và vì thế Ngài 
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đã lướt qua người đàn ông này thường xuyên, nhưng Ngài không 
chữa lành cho ông ta. 

�  Được Dẫn Dắt Bởi Thánh Linh 

Bao nhiêu lần các môn đồ đã đi ngang qua chỗ người đàn ông này? 
Nhưng lần này thì khác, lần này Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào 
ông ta và thu hút sự chú ý của ông. 

Chúng ta cần phải nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và 
thời điểm của Ngài nếu chúng ta mong đợi phép lạ xảy ra qua 
chúng ta. 

� Vị trí của sự mong đợi 

Người đàn ông đã được mang vào vị trí của sự mong đợi. Phi-e-rơ 
đã đưa ra một tuyên bố táo bạo và tạo ra sự mong đợi đó. 

� Trong Danh Chúa Giê-xu 

“Nhân danh Chúa Giê-xu Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và 
bước đi.” Phi-e-rơ đã nhờ đến danh của Chúa Giê-xu. 

�  Đưa người đàn ông này đến chỗ hành động 

Phi-e-rơ đã tạo động lực thúc đẩy người đàn ông này hành động. 
Phi-e-rơ cúi xuống và nắm lấy tay ông. 

Đôi chân và mắt cá chân của người đàn ông này đã không trở nên 
cứng vững trước khi ông ta đứng lên. “Phi-e-rơ nắm tay phải ông 
và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá ông trở nên cứng vững.” 

� Người đàn ông này ngợi khen Chúa 

Người đàn ông này đi vào đền thờ nhảy nhót và chúc tụng Đức 
Chúa Trời. 

Ông ca ngợi Đức Chúa Trời cho mọi người thấy, và không hổ thẹn 
khi dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời vì phép lạ đã xảy ra cho 
mình. 

� Mọi người nhận thấy phép lạ 

Tất cả mọi người nhận ra sự chữa lành của ông như là một phép lạ. 
Họ đã rất thắc mắc và ngạc nhiên. 
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� Mang đến sự hiểu biết về Chúa Giê-xu 

Đám đông tụ tập lại và Phi-e-rơ đã dạy cho họ về một Chúa Giê-xu 
phục sinh. 

Công vụ 3:15 ... Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức 
Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, và chúng tôi là 
những nhân chứng cho điều đó. 

� Đức tin trong danh của Chúa Giê-xu 

Trước tiên Phi-e-rơ phải đảm bảo rằng đám đông biết Chúa Giê-xu 
là ai rồi họ mới biết phép lạ được thi hành bởi đức tin trong danh 
của Ngài. 

Công Vụ 3:16 Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho 
người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính 
danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn 
khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. 

SỰ CÔNG KÍCH NGAY TỨC KHẮC CỦA SA-TAN 

  Bởi Quyền Năng Gì Hay Bởi Danh Nào? 

Bạn sẽ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo trong đền thờ sẽ vui mừng vì có 
một người què được chữa lành, nhưng trong khi Phi-e-rơ và Giăng 
vẫn còn đang nói thì họ đến, bắt và đã bỏ tù Phi-e-rơ và Giăng. 

Câu hỏi đầu tiên họ hỏi hai sứ đồ này là gì? 

Công vụ 4:7 Họ bắt các ông đến đứng giữa họ và tra hỏi: “Nhờ 
quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều 
nầy?” 

Chiến Trận Trong Danh Của Chúa Giê-xu 

Công vụ 4:10 ... thì xin tất cả quí vị và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết 
cho rằng nhờ danh của Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc người Na-xa-
rét, Đấng mà quí vị đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức 
Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, và chính nhờ danh ấy 
mà người nầy được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quí vị 
đây. 

� Tiến thoái lưỡng nan 

Công vụ 4:16-18 rằng: “Chúng ta phải làm gì với mấy người 
nầy? Vì mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết họ thật đã làm một 
phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được.” 
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� Cảnh cáo 

“Tuy nhiên, để việc đó không đồn ra trong dân chúng thêm 
nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được lấy danh đó giảng 
dạy cho bất cứ ai nữa.” 

� Truyền lệnh 

Vậy, họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Chúa Giê-xu 
mà nói hay dạy nữa… 

� Sự đáp ứng 

Ngay sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã được tha ra họ trở về với dân 
sự và họ bắt đầu nói với mọi người những gì đã xảy ra, và sau đó 
họ lại tiếp tục nói trong Danh của Chúa Giê-xu. 

Công vụ 4:29,30 Bây giờ, xin Chúa xem xét lời ngăm dọa của 
họ và cho các đầy tớ Ngài dạn dĩ rao giảng lời Ngài. Xin giơ 
tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép mầu, dấu lạ qua 
danh Đầy Tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. 

� Hình phạt 

Công vụ 5:28 Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để 
dạy dỗ, thế mà các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem tràn ngập 
giáo lý của mình; lại còn muốn cho máu Người ấy đổ lại trên 
chúng tôi nữa chứ!” 

Các thành viên Hội Đồng Công Luận muốn giết các sứ đồ vì 
những việc đang xảy ra và việc họ rao truyền và làm phép lạ trong 
Danh của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, họ làm theo một cách thận 
trọng và họ sai đánh đập các sứ đồ và một lần nữa yêu cầu các ông 
thôi không được sử dụng danh của Chúa Giê-xu nữa. 

Công vụ 5:40b ... Họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và 
cấm lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy, rồi thả hai ông 
ra. 

� Kết quả 

Công vụ 5:41,42 Vậy, các sứ đồ rời khỏi Hội đồng, vui mừng vì 
họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Hằng 
ngày, tại trong đền thờ hoặc từ nhà nầy sang nhà khác, các sứ 
đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa 
Giê-xu, là Đấng Cơ Đốc. 
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SAU-LƠ (PHAO-LÔ) VÀ DANH CỦA CHÚA GIÊ-XU 

Bắt bớ những người khác 

Sự bắt bớ đầu tiên của các tín hữu xảy ra vì sự kêu cầu danh Chúa 
Giê-xu. Theo A-na-nia, cách mà Sau-lơ biết ai là người đáng bị bắt 
giữ là qua việc sử dụng danh của Chúa Giê-xu. 

Công vụ  9:13,14 A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con có nghe nhiều 
người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở 
Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ấy ở đây, có trọn quyền của các 
thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn 
danh Ngài.” 

Lựa Chọn Mang Danh Ấy 

Đức Chúa Trời đã sai A-na-nia đến với Sau-lơ vì Đức Chúa Trời 
đã chọn Sau-lơ mang danh của Chúa Giê-xu đến trước các dân 
ngoại, trước các vị vua dân ngoại và cũng trước dân Y-sơ-ra-ên. 
Sau-lơ cũng sẽ chịu đau khổ vì sử dụng danh của Chúa Giê-xu 
cũng giống như ông đã gây ra đau khổ cho người khác. 

Công vụ 9:15, Nhưng Chúa phán: “Hãy đi, vì Ta đã chọn 
người nầy làm một công cụ cho Ta, để đem danh Ta đến cho 
các dân ngoại, các vua, và con dân Y-sơ-ra-ên; Ta lại sẽ cho 
người ấy biết phải chịu khổ vì danh Ta đến mực nào.” 

Sẵn Sàng Chết Vì Danh Ấy 

Phao-lô sẵn sàng chết vì danh Chúa Giê-xu. 

Công vụ 21:13 Nhưng Phao-lô trả lời:“Anh em khóc lóc làm gì 
cho đau lòng tôi? Vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay 
cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu tại Giê-ru-sa-
lem nữa.”  

Viết Về DanhẤy 

Phao-lô biết quyền năng trong Danh của Chúa Giê-xu. Ông biết 
danh ấy vì ông đã chiến đấu với danh ấy và đã thất bại. Ông biết 
danh ấy vì ông là người được cứu qua danh của Chúa Giê-xu. 
Phao-lô đã viết về danh của Chúa Giê-xu rất nhiều lần. 

Rô-ma 10:13 Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.” 
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1 Cô-rinh-tô 5:4 Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện 
diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa 
Giê-xu; nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu... 

Phi-líp 2:9,10 Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên 
rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe 
đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, 
bên dưới đất đều phải quì xuống... 

Cô-lô-se 3:17 Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện 
mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ 
ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

DANH CỦA CHÚA GIÊ-XU 

Tại sao những tín hữu đầu tiên thà chết hơn là từ bỏ sử dụng danh 
của Chúa Giê-xu? 

Tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo lại tấn công danh của Chúa 
Giê-xu từ thuở ban đầu khi danh ấy được sử dụng? 

Cả những tín hữu và những nhà lãnh đạo tôn giáo điều hiểu quyền 
năng đến từ việc sử dụng danh ấy. 

Mang Đến Sự Cứu Rỗi 

Qua danh của Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi. 

Công vụ: 2:21 Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. 

Công vụ 2:38 Phi-e-rơ trả lời:“Hãy ăn năn, mỗi người phải 
nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm để được tha tội 
mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. 

Đắc Thắng 

Qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta có khả năng làm trọn Đại 
Mạng Lệnh và mang sự cứu rỗi đến cho cả nhân loại. 

Qua danh Chúa Giê-xu chúng ta có thể đuổi các quỷ dữ và giải 
phóng con người. 

Chữa Lành 

Danh Chúa Giê-xu mang đến sự chữa lành. 

Công vụ 3:16 Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người 
mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh 
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Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe 
mạnh như tất cả anh em đã thấy. 

Mối liên hệ với Đức Chúa Trời. 

Chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Cha bởi những gì Chúa 
Giê-xu đã làm cho chúng ta và bằng cách sử dụng danh của Ngài. 

Giăng 16:23 Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì 
nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin 
Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. 

Ê-phê-sô 5:20 Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa 
chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc mà dâng lời cảm tạ Đức 
Chúa Trời, là Cha. 

CHỈ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG KẺ TIN 

Việc sử dụng danh của Chúa Giê-xu chỉ dành riêng cho Hội 
Thánh. Danh của Chúa Giê-xu trở nên quyền năng khi được sử 
dụng trong đức tin. 

Bảy Con Trai Của Sê-va 

Bảy người này là những người đã cố gắng sử dụng danh Chúa Giê-
xu mà không hiểu biết về Chúa Giê-xu và tất nhiên là chúng đã 
gặp rắc rối lớn. 

Công vụ 19:13-16 Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do 
Thái đi từ nơi nầy đến nơi khác, cũng thử xưng danh Chúa là 
Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị các tà linh ám. Họ nói: “Ta 
nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, Đấng mà Phao-lô rao 
giảng, truyền lệnh chúng bay.”  

Những người làm việc nầy là bảy con trai của thầy tế lễ thượng 
phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỉ nói với họ: “Ta biết 
Đức Chúa Giê-xu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các 
ngươi là ai? 

Người bị quỉ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn đến 
nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương 
tích. 

Trần Truồng, Chảy Máu, Bị Đánh Bại 

Danh Chúa Giê-xu không được sử dụng giống như bùa hoặc ngải. 
Quyền năng trong việc sử dụng danh của Chúa Giê-xu là hầu như 
vượt xa hơn khả năng diễn tả khi được sử dụng trong đức tin bởi 
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một người tin thật, nhưng danh ấy sẽ không có quyền năng gì khi 
được sử dụng bởi kẻ vô tín. 

Danh Được Tôn Cao 

Những kẻ cố gắng sử dụng danh của Chúa Giê-xu bất hợp pháp thì 
sẽ làm mất uy tín danh ấy, nhưng qua đó danh của Chúa Giê-xu lại 
càng được tôn cao hơn và có nhiều người biết đến Chúa Giê-xu. 

Công vụ 19:17-18 Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do 
Thái lẫn người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, và danh 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu càng được tôn kính. Nhiều người đã 
tin, đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. 

Sự Xuyên Tạc Danh Chúa 

Sa-tan biết quyền năng trong danh Chúa Giê-xu khi công bố trong 
đức tin bởi những kẻ tin. Vì vậy, một trong những điều nó đang tấn 
công là bóp méo, làm cho yếu mỏn, xúc phạm và hủy phá quyền 
năng trong danh đó. 

Danh Ngài thường bị sử dụng để thề thốt. Danh Ngài thường bị nói 
phạm. 

Bạn có từng bao giờ nghe một người không được cứu nào thốt ra 
danh của giáo chủ của tôn giáo họ để thề thốt chưa? Tại sao 
không? 

Những danh đó hoặc là những danh của các thần vốn không phải 
là thần thì chẳng có quyền năng gì cả. Sa-tan không có lý do gì để 
gây tai tiếng cho những danh đó. Thay vào đó, hắn sẽ tôn kính 
những danh ấy vì chúng thuộc về hắn. 

ĐƯỢC XƯNG BẰNG DANH NGÀI 

Là những Cơ-đốc nhân, chúng ta được ban cho những ơn phước 
tuyệt vời - phước hạnh khôn tả. Nhưng cũng có những trách nhiệm 
lớn lao được đặt nơi những người được kêu gọi bằng danh của 
Đấng Christ - những người được xưng là Cơ-đốc nhân. 

Mang Vinh Hiển Đến Cho Đức Chúa Trời 

Khi Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông đã nói thế này: 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:12 …đến nỗi danh của Chúa chúng ta là Đức 
Chúa Giê-xu được tôn vinh trong anh em, và anh em trong 
Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. 



40 

 

Không Được Gây Sỉ Nhục Cho Danh Ngài 

Trong thư viết cho những người Do-thái, Phao-lô đã quở trách họ 
vì họ làm nhục danh của Đức Chúa Trời. Lời quở trách này cũng 
được áp dụng cho những ai mang danh là Cơ-đốc nhân. 

Rô-ma 2:17-24 Nhưng nếu bạn tự nhận mình là người Do 
Thái, ỷ lại luật pháp, tự hào về Đức Chúa Trời, hiểu biết ý 
muốn Ngài và biết phân biệt điều hay lẽ phải, vì bạn đã được 
dạy dỗ từ trong luật pháp; và nếu bạn tin chắc rằng mình là 
người dẫn đường cho kẻ mù, là ánh sáng cho những ai đang ở 
trong tăm tối,là thầy kẻ ngu, là người dạy kẻ ấu trĩ.  

Bạn tưởng rằng biểu hiện của tri thức và chân lý nằm trong 
luật pháp,vậy thì tại sao bạn dạy dỗ người khác mà không dạy 
dỗ chính mình? Bạn giảng đừng trộm cắp, mà bạn có trộm cắp 
không? 

Bạn nói rằng đừng phạm tội ngoại tình, mà bạn có ngoại tình 
không? Bạn gớm ghét hình tượng, mà bạn có đi cướp bóc các 
đền miếu không?Bạn tự hào về luật pháp, mà bạn có vi phạm 
luật pháp làm nhục Đức Chúa Trời không?Như có lời chép: 
“Vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân 
ngoại.” 

Xoay Khỏi Tội Ác 

Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê. 

2 Ti-mô-thê 2:19 Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa 
Trời vẫn đứng vững, với lời được ấn chứng rằng: ‘‘Chúa biết 
những người thuộc về Ngài.” và ‘‘Người nào kêu cầu danh 
Chúa thì phải tránh xa điều bất chính.” 

TIN CHÚA GIÊ-XU VÀ TIN NƠI DANH NGÀI 

Như việc chúng ta tin Chúa Giê-xu để được cứu, chúng ta cũng 
phải tin vào quyền năng và thẩm quyền của danh Ngài để bước đi 
trong sự đắc thắng trong đời sống hằng ngày của chúng ta. 

Thật thú vị làm sao khi thấy số lần mà Tân ước dạy chúng ta phải 
kêu cầu danh Chúa Giê-xu và tin vào danh của Ngài. Tại sao Kinh 
Thánh không dạy chúng ta chỉ kêu cầu danh Chúa Giê-xu hoặc là 
tin vào Chúa Giê-xu mà thôi? Tại sao Kinh Thánh liên tục dạy 
chúng ta kêu cầu hay là tin vào danh Ngài? 

Chúa Giê-xu đã trả giá cho sự cứu rỗi của chúng ta qua sự chết của 
Ngài trên thật tự giá. Qua cuộc đời Ngài với tư cách là một con 
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người hoàn hảo, qua sự chết Ngài và qua sự sống lại của Ngài, 
Ngài đã phục hồi thẩm quyền cai trị trên đất này từ tay Sa-tan. 
Bằng việc sử dụng danh Ngài những kẻ tin có thẩm quyền cai trị 
trên đất này ngay bây giờ! 

Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta danh Ngài. Chúng ta phải công 
bố và hàng động trong danh Ngài. Khi chúng ta làm điều này và 
đặt đức tin nơi quyền năng trong danh Ngài, chúng ta có thể làm 
bất cứ việc gì mà Chúa Giê-xu đã làm. Kể cả những việc lớn hơn 
Ngài đã làm nữa! 

Khi Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ xây Hội Thánh Ngài. Ngài không bỏ 
rơi chúng ta trong tình trạng vô năng để tranh chiến trong suốt thời 
gian chúng ta còn trên đất này. Làm cách nào chúng ta có thể chiến 
thắng ma quỷ và các tà linh nếu chúng ta không có quyền năng và 
thẩm quyền? Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để 
chúng ta có quyền năng và Ngài ban cho chúng ta quyền hợp pháp 
sử dụng danh Ngài để chúng ta có thẩm quyền. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1.Danh Chúa Giê-xu quan trọng như thế nào đối với bạn? 

 

 

 

2.Đưa ra một vài phước hạnh trong việc sở hữu trong danh của Chúa Giê-xu. Đưa ra một số trách 
nhiệm. 

 

 

 

3.Chuyện gì đã xảy ra với những con trai của Sê-va? Tại sao? 
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Bài Năm 

Kế Hoạch Của Chúa Giê-xu Cho Hội Thánh 

 

CHÚA GIÊ-XU SẼ XÂY DỰNG HỘI THÁNH NGÀI 

Chúa Giê-xu là Đấng xây dựng Hội Thánh, chứ không phải con 
người. 

Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta 
sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không 
thắng được Hội đó. 

Trong nhiều thời đại con người đã cố gắng xây dựng Hội Thánh 
theo khuôn mẫu truyền thống và phương pháp của mình. Nếu 
Chúa Giê-xu xây Hội Thánh mình, thì rất cần thiết cho chúng ta 
gạt bỏ ý kiến và truyền thống chúng ta qua một bên và hãy để 
Chúa bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng ta qua lời Ngài. 

Bao Gồm Mỗi Một Tín Hữu 

� Làm Chứng 

Mỗi tín hữu là một chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ. 

Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất. 

� Làm Việc Chúa Làm 

Mỗi tín hữu phải làm việc Chúa làm. 

Giăng 14:12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng 
sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, 
vì Ta đi về với Cha. 

� Rao Giảng 

Mỗi tín hữu phải rao giảng (công bố hay là chia sẻ) Tin Lành. 

Mác 16:15 Ngài phán với họ:“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin 
Lành cho mọi người.” 
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� Mong Đợi Phép Lạ 

Mỗi tín hữu phải mong đợi phép lạ kèm theo với mình. 

Mác 16:17-18 Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm 
theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói những ngôn ngữ 
mới;bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, cũng 
không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ 
được lành. 

� Trang Bị Cho Chức Vụ 

Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời phải được chuẩn bị cho công tác 
chức vụ. 

Ê-phê-sô 4:12 để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục 
vụ, và xây dựng thân thể Đấng Christ... 

CHỨC VỤ NĂM MẶT- CÁC VAI TRÒ, KHÔNG PHẢI DANH HIỆU 

Khi Chúa Giê-xu thăng thiên về cùng Cha, Ngài ban các ân tứ cho 
nhân loại. 

Ê-phê-sô 4:8-13 Vì vậy, có lời đã chép:“Ngài đã lên nơi cao, 
dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày, và ban các ân tứ cho loài 
người.”Khi nói “Ngài đã lên” thì có nghĩa gì, nếu không phải 
là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao? 
Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời, để 
làm đầy dẫy mọi sự. 

Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người 
làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin 
Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các 
thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ, và xây dựng 
thân thể Đấng Cơ Đốc, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến 
sự hiệp nhất trong đức tin, và trong sự hiểu biếtCon Đức Chúa 
Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn 
của Đấng Cơ Đốc. 

Sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư, hay là giáo sư không phải 
là danh hiệu của cấp bập hoặc là địa vị trong Hội Thánh. Nhưng đó 
là các vai trò. Mỗi chức vụ đều đóng một vai trò quan trọng riêng 
trong việc gây dựng thân thể của Đấng Christ. 

Khi Phao-lô viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô, ông thường mở đầu 
bằng cách nói “Phao-lô, là một sứ đồ” ám chỉ một ân tứ chức vụ 
hoặc là vai trò trong thân thể của Đấng Christ. Ông không nói “sứ 
đồ Phao-lô” nhằm ám chỉ một danh hiệu. 



44 

 

Được Bổ Nhiệm Bởi Đức Chúa Trời 

1Cô-rinh-tô 12:27-28 Anh em là thân của Đấng Cơ Đốc, và mỗi 
cá nhân là một chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong Hội 
Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo 
sư, kế đến là người làm phép lạ, rồi đến người được ân tứ chữa 
bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ. 

Tất cả các chức vụ năm mặt cần phải được kích hoạt và thực hiện 
chức năng trong mỗi Hội Thánh địa phương nếu nếu các tín hữu 
muốn được chuẩn bị cho công tác phục vụ và xây dựng để đạt đến 
tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. 

Những Đầy Tớ 

Nếu chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ năm mặt, 
chúng ta phải trước hết là những đầy tớ cho thân thể của Đấng 
Christ. 

Chúa Giê-xu đã thực hiện vai trò trong tất cả ân tứ chức vụ năm 
mặt để làm gương cho chúng ta. Ngài đã làm gương như một đầy 
tớ. 

Giăng 13:3-5 Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao mọi sự 
trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, cũng sắp về với 
Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy 
khăn quấn ngang lưng, rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu 
rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang 
lưng mà lau chân cho họ. 

Câu12 -17 Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo 
lại, rồi ngồi vào bàn và nói:“Các con có hiểu điều Ta đã làm 
cho các con không?Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con 
nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là 
Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa 
chân cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các con, để các con 
cũng làm như Ta đã làm cho các con. Thật, Ta bảo thật các 
con: Đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai 
phái mình. Nếu các con biết những điều nầy và làm theo, thì 
được phước.” 
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SỨ ĐỒ 

Định Nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp “Apostolos,” được dịch là “Sứ đồ,” có nghĩa là 
“một người được sai đi, một người chịu sai phái.” 

Một sứ đồ là một trong những người được sai đi với thẩm quyền 
để thành lập Hội Thánh và cũng cố sự tồn tại của các Hội Thánh 
bằng các giáo lý và sự dạy dỗ nền tảng thiết thực từ Lời Chúa. 
Người ấy sẽ làm công tác phục vụ với sự dạn dĩ và thẩm quyền với 
sự mặc khải về tri thức của Đức Thánh Linh. 

Các Vai trò 

Người ấy sẽ thực hiện trong tất cả các ân tứ chức vụvà vận hành 
trong tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh. 

Một sứ đồ sẽ làm công tác phục vụ từ một mối quan hệ cá nhân 
sâu sắc với Đức Chúa Trời và đóng vai trò là“cha”trong mối quan 
hệ với những người mà người ấy phục vụ. Dấu kỳ, phép lạ vàcác 
phép lạ chữa lành sẽ được biểu lộ một cách liên tục. 

Ân tứ chức vụ của người ấy sẽ được công nhận và nhận lãnh như 
là một mối thông công của Thánh Linh đối với một vài Hội Thánh 
và cho các chức vụ khác. Nó sẽ không phải là một mối thông công 
của tổ chức hay giáo phái của con người. Từ mối thông công thuộc 
linh này, vị sứ đồ ấy sẽ quản lý và thực thi những kỷ luật cần thiết, 
chịu trách nhiệm giải trình, tạo sự ổn định và bảo vệ đời sống các 
tín hữu, các chức vụ và các Hội Thánh khỏi sự lừa dối. 

Sứ đồ đó sẽ vận hành chặt chẽ với chức vụ tiên tri trong việc bổ 
nhiệm và phong chức cho trưởng lão và xác nhận những người 
được chọn làm chấp sự. Cùng với các tiên tri, người ấy sẽ xác nhận 
sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống một số người tin và bố 
trí cho họ trong việc thực hiện chức năng trong ân tứ chức vụ. 
Người ấy sẽ thúc đẩy và phóng thích các tín hữu vào trong sự vận 
hành những ân tứ Đức Thánh Linhqua sự đặt tay. 

Sứ đồ đó sẽ phục vụ và công bố với thẩm quyền nhưng người ấy sẽ 
là một người phục dưới thẩm quyền bởi vì người ấy chịu trách 
nhiệm trước các sứ đồ khác và các trưởng lão từ Hội Thánh địa 
phương nơi người ấy được sai đi. 

Các Hình Mẫu 
 

Phao-lô và Ba-na-ba là những hình mẫu chuẩn về chức vụ sứ đồ: 



46 

 

Công vụ 13:2,3 Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì 
Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ 
cho công tác Ta đã kêu gọi họ.” Sau khi kiêng ăn và cầu 
nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi. 

Rô-ma 15:20 Nhưng ước vọng của tôi là rao truyền Tin Lành ở 
những nơi mà danh Đấng Cơ Đốc chưa được truyền đến, để 
khỏi xây trên nền của người khác... 

Công vụ 14:23 Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi Hội 
Thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao thác cácngười 
ấy cho Chúa là Đấng mình tin cậy. 

TIÊN TRI 

Định Nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp “propheteuo,”được dịch là“tiên tri,” có nghĩa là 
“nói trước các sự kiện, và nói ra bởi sự thần cảm.” 

Một tiên tri là một phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời. Người ấy 
được trao cho chức vụ đặc biệt trong việc đại diện cho Đức Chúa 
Trời trước mặt con người. Sự khải thị qua chức vụ này, trong khi 
phối hợp hài hòavới Kinh Thánh, sẽ đem đến sự hướng dẫn và xác 
nhận sự chỉ dẫn và khải tượng và đem đến sự giải bày Lời Chúa. 
Tiên tri sẽ công khai những sự kiện về đời sống của dân sự, quở 
trách, phán xét, sửa trị, cảnh báo và bày tỏ các sự kiện trong tương 
lai. 

Vai trò 

Một tiên tri khi làm công tác phục vụ dưới một cấp độ lớn hơn của 
sự xức dầu tiên tri, với mức độ chi tiết và chính xác hơn sẽ vượt 
trội hơn người chỉ đơn giản vận hành trong ân tứ tiên tri.Lời đến từ 
một nhà tiên tri thường bao gồm sự mặc khải sẽ vượt trổi hơn so 
với các tín hữu khi vận hành trong ân tứ tiên tri chỉ đem lại sự gây 
dựng, khuyên bảo và an ủi. 

 
Một tiên tri sẽ thường phục vụ cùng với một sứ đồ trong việc đặt 
nền tảng thuộc linh và việc thiết lập và củng cố Hội Thánh. 

Ê-phê-sô 2:20 bởi anh em được xây dựng trên nền của các sứ 
đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Cơ Đốc Giê-xu là đá góc 
nhà.... 
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Hình Mẫu 

A-ga-bút là một hình mẫu điển hình về  một nhà tiên tri. 

Công Vụ 21:10,11 Ông đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng 
của Phao-lô trói chân tay mình và nói: “Đây là lời Đức Thánh 
Linh phán:‘Tại Giê-ru-sa-lem, người Do Thái sẽ trói người có 
dây thắt lưng nầy như vậy và nộp trong tay người ngoại.” 

NHÀ TRUYỀN GIÁO 

Định Nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp“euangelistes,”được dịch là “nhà truyền giáo,” có 
nghĩa là “một sứ giả của Tin Lành.” 

Vai Trò 

Nhà truyền giáo là người đứng ở vị trí tiền tuyến của quân đội Đức 
Chúa Trời ngày hôm nay. Người ấy có một khao khát cháy bỏng 
trong việc nói về Chúa Giê-xu cho mọi người mà người ấy gặp. 
Người ấy có một tấm nòng nung đốt liên tục trong việc vươn tới 
những người hư mất của thế giới này. Mọi nơi người ấy đến, người 
ấy đều làm chứng hay rao giảng cho mọi người về Chúa Giê-xu 
với các dấu kỳ phép lạ cặp theo. 

Người ấy tích cực trong việc tham gia đào tạo các tín hữu khác cho 
công tác truyền giáo phép lạ và sau đó huy động họ bước vào chức 
vụ truyền giảng Tin lành. Người ấy sẽ khoấy động khải tượng 
truyền giáo địa phương, quốc gia và thế giới trong mỗi tấm lòng 
của tín hữu trong mỗi Hội Thánh. 

Trong khi truyền giáo là một chức vụ và trách nhiệm của mỗi tín 
hữu, thì những người có chức vụ truyền giáo sẽ được ở trong một 
cấp độ xức dầu cao hơn trong lãnh vực này. Người ấy là một 
chuyên gia trong lĩnh vực truyền giáo. Trách nhiệm chính của một 
nhà truyền giáo là trang bị cho tất cả các tín hữu để làm công tác 
truyền giáo. 

Hình Mẫu 

 
Phi-líp là một ví dụ tuyệt vời của một nhà truyền giáo. 

Công Vụ 8:5-8 Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri, rao giảng 
Đấng Cơ Đốc cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và 
thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm chú nghe ông; vì 
có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; 
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nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong 
thành tràn ngập niềm vui. 

Công Vụ 8:12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, là người rao giảng 
Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa 
Giê-xu Cơ Đốc cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm. 

MỤC SƯ (NGƯỜI CHĂN BẦY) 

Định Nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp “poimen,”được dịch là “mục sư,” có nghĩa là 
“người chăn bầy, người chăn dắt bầy chiên, dẫn dắt và nuôi nấng 
bầy chiên, người giám sát.” Poimen được sử dụng mười tám lần 
trong Tân Ước. Chỉ trong sách Ê-phê-sô chương bốn từ này được 
dịch là “mục sư.” Mười bảy lần khác nó được dịch chính xác hơn 
là “người chăn chiên.” 

Vai trò 

� Dẫn Dắt 

Một người chăn chiên sẽ dẫn dắt các con chiên. 

Giăng 10:04 Khi đã đem chiên ra hết, người chăn đi trước, 
chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người chăn. 

� Mối Quan Hệ Gần Gũi 

Một người chăn bầy sẽ có một mối quan hệ cá nhân gần gũi với 
bầy chiên của mình. 

Ê-sai 40:11 Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu 
các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt 
các chiên cái đương cho bú. 

Giăng 10:11 Ta là mục tử tốt lành. Người chăn hiền lành ban 
sự sống của Ngài cho các con chiên. 

� Nuôi Nấng Bầy Chiên 

Một người chăn sẽ nuôi nấng bầy chiên. 

Giăng 21:15-17 Khi ăn xong, Đức Chúa Giê-xu nói với Si-môn 
Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giô-na, con yêu Ta hơn 
những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, 
Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy 
chăm sóc những chiên con của Ta.” Ngài lại hỏi ông lần thứ 
hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ 
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thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức 
Chúa Giê-xu bảo: “Hãy chăn chiên Ta.” Ngài lại hỏi ông lần 
thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-
rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” 
Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa 
biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy chăm 
sóc chiên Ta.” 

GIÁO SƯ 

Định nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp “didaskalo,” có nghĩa là “một huấn luyện viên, 
người dạy dỗ.” 

Một giáo sư là người hướng dẫn, và bằng việc giảng dạy của mình 
khiến người khác học hỏi. Sự giảng dạy của ông ta liên quan đến 
việc trình bày và giải thích Kinh Thánh và giảng dạy giáo lý cho 
người khác. Qua đó ông sẽ môn đệ hóa những người khác. 

Ma-thi-ơ 28:19,20 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ 
Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức 
Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ mọi điều Ta đã 
truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận 
thế. Amen. 

Vai trò 

Một giáo sư sẽ dạy dỗ các tân tín hữu. 

� Dạy Dỗ Các Tân Tín Hữu 

Công vụ 11:21-26 Tay Chúa ở với họ, nên có nhiều người tin 
nhận và trở lại cùng Chúa. Nghe tin ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-
sa-lem cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Khi đến nơi và thấy ân điển 
Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và thúc giục mọi người cứ 
vững lòng theo Chúa; vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Đức 
Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa.Sau đó, 
Ba-na-ba đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ, và khi tìm được rồi, ông 
đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt. Hai người nhóm họp với Hội 
Thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại 
An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là Cơ Đốc nhân. 

� Dạy Dỗ Đức Tin 

Một giáo sứ sẽ dạy dỗ cho các tín hữu sống bởi đức tin. 
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1Ti-mô-thê 2:7 Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm người 
truyền giảng và sứ đồ (ta nói thật, không nói dối), làm giáo sư 
cho các dân ngoại, để dạy họ về đức tin và chân lý. 

� Dạy Dỗ Bởi Thánh Linh 

Một giáo sư sẽ dạy dỗ bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh. 

1 Giăng  2:20 Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng 
Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. 

1 Giăng 2:27 Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã nhận 
từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. 
Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xức dầu ấy 
là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xức 
dầu ấy đã dạy các con. 

1 Cô-rinh-tô 2:13 Chúng tôi truyền đạt điều nầy, không nhờ 
những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, 
nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh 
giải bày những chân lý thuộc linh. 

� Với Thẩm Quyền 

Một giáo sư sẽ dạy dỗ với thẩm quyền. 

Ma-thi-ơ 7:28,29 Khi Đức Chúa Giê-xu phán những lời ấy 
xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài; Vì Ngài dạy 
cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. 

� Nhân Cấp Chính Mình 

Một giáo sư ủy thác chức vụ của mình cho những người đáng tin 
cậy là những người sẽ nhân cấp chính họ trong đời sống của những 
người khác. 

2 Timôthê 2.2 Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều 
nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là 
những người có khả năng dạy dỗ người khác. 

 
TRƯỞNG LÃO VÀ CÁC CHẤP SỰ 

Các trưởng lão(còn gọi là người giám sát) và những chấp sự là hai 
chức vụ được Đức Chúa Trời thiết lập để ở  tại Hội Thánh địa 
phương. 
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Phi-líp 1:1 Phao-lô và Ti-mô-thê, đầy tớ của Đấng Cơ Đốc Giê-
xu, kính gửi toàn thể thánh đồ trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu tại 
thành Phi-líp, cùng quí giám mục và chấp sự.... 

 
Các Trưởng Lão (Người Giám Sát) 

Vai trò của một trưởng lão, hoặc là một người coi sóc, là quản trị 
hay là quản lý Hội Thánh địa phương. Họ được lựa chọn bởi Đức 
Chúa Trời và được bổ nhiệm bởi các sứ đồ. 

1 Ti-mô-thê 3:1 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu có người mong 
được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp. 

Công vụ 14:23 Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi Hội 
Thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao thác các người 
ấy cho Chúa là Đấng mình tin cậy. 

Các Chấp Sự 

Vai trò của một chấp sự là phục vụ. Họ được lựa chọn bởi các tín 
hữu và được xác nhận bởi các sứ đồ. 

Công vụ 6:2-4,6 Mười hai sứ đồ triệu tập tất cả môn đồ lại và 
nói: “Bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn 
thì không phải. Vậy, xin anh em hãy chọn trong số mình bảy 
người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan, rồi 
chúng tôi sẽ giao trách nhiệm nầy cho họ. Còn chúng tôi sẽ cứ 
chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa.” 

Họ trình diện bảy người ấy cho các sứ đồ và các sứ đồ cầu 
nguyện rồi đặt tay trên những người nầy. 

1 Tim 3:10 Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có 
gì đáng trách thì mới được làm chấp sự. 

SỰ HIỂU BIẾT VỀ CHỨC VỤ – VAI TRÒ CỦA CÁC TRƯỞNG LÃO (NGƯỜI COI SÓC) 

Định Nghĩa 

Từ tiếng Hy Lạp “presbuteros” có nghĩa là trưởng lão, người cao 
tuổi hoặc là người cao niên. Trong Cựu Ước, nó được gọi là các 
thành viên Hội Đồng Công Luận hoặc các chủ nhà hội. Từ này 
được sử dụng nhiều nhất trong Hội Thánh Tân Ước khi viết cho tín 
hữu Do Thái vì họ hiểu được vai trò của các “trưởng lão” trong 
Cựu Ước. 
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Công vụ 14:23 Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi Hội 
Thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao thác các người 
ấy cho Chúa là Đấng mình tin cậy. 

Từ tiếng Hy Lạp “episkopos” có nghĩa là một người coi sóc, một 
người giám sát hoặc người giám hộ. Nó được sử dụng năm lần 
trong Tân Ước và luôn được dịch là “người coi sóc” trong bản dịch 
New International Version. Bốn lần trong số năm lần nó được dịch 
là “giám mục” trong bản dịch King James. Từ“người coi sóc” dịch 
như vậy là đúng. Từ này được sử dụng nhiều nhất khi viết cho tín 
hữu Hy Lạp bởi vì đó là từ dùng cho chức vụ lãnh đạo thuộc linh 
mà họ sẽ dễ dàng liên hệ đến nhất. 

Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy 
chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc... 

Vai trò 

Trong Kinh Thánh không có vai trò khác biệt nào giữa hai từ này. 
Chúng đề cập đến cùng một chức vụ trong Hội Thánh địa phương. 
Không có sự thống trị mang tính giáo quyền trong hoặc là trên Hội 
Thánh địa phương. Mỗi Hội Thánh là riêng biệt và tự trị. 

Hội Thánh chấp chính, không phải là một tổ chức, một hiệp hội 
hay giáo phái của con người, mà là một mối thông công trong 
Thánh Linh giữa những người được gọi là các sứ đồ và các trưởng 
lão của một Hội Thánh địa phương. Hội Thánh địa phương đóng 
vai trò như một cơ quan sai đi, chứ không bao giờ được xem như 
một “Hội Thánh mẹ” thống trị, cai trị hoặc giới hạn các Hội Thánh 
khác. 

Các sứ đồ và các tiên tri đặt nền móng, thiết lập và bổ nhiệm 
những trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, họ thiết lập các mối quan 
hệ thuộc linh sâu sắc. Những mối quan hệ này là sự kết nối duy 
nhất bên ngoài các Hội Thánh địa phương và họ phải là những 
người có vai trò trong ân tứ chức vụ, chứ không phải trong các Hội 
Thánh khác, các hệ phái khác. 

Sứ đồ và tiên tri phải là những người đặt nền móng đầu tiên trong 
việc thiết lập một Hội Thánh địa phương mới. Sau đó các sứ đồ sẽ 
là người bổ nhiệm các trưởng lão trong Hội Thánh đó. Các trưởng 
lão sẽ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp các vấn đề của 
Hội Thánh địa phương. 

1 Ti-mô-thê 5:17 Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì 
càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người 
chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. 
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Trưởng Lão Năm Mặt 

Tất cả những người đứng trong chức vụ năm mặt đều là trưởng 
lão. Chúng ta xem điều này nơi Phi-e-rơ và Giăng. 

1 Phi-e-rơ 5:01 Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão 
trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về 
sự thương khó của Đấng Cơ Đốc, và cũng là người sẽ được dự 
phần trong vinh quang sắp được bày tỏ.... 

3 Giăng 1:1 Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi 
quí mến trong chân lý.... 

Những chức vụGiê-xu đã ban cho Hội Thánh của Ngài như các sứ 
đồ, các tiên tri, các nhà truyền giáo, các mục sư và các giáo sư làm 
việc cùng nhau để “chuẩn bị dân sự Chúa cho công tác phụ vụ.” 
Vai trò của các chức vụ này không bao giờ được đề cập đến trong 
kinh thánh như một “chức danh.” Tuy nhiên, mỗi một người trong 
số họ đều đứng vào vị trí của một “trưởng lão” trong Hội Thánh. 

Chức Vụ Trưởng lão 

Những trưởng lão phải đóng vai trò là những người chăn dắt và 
nuôi nấng đàn chiên mà họ được giao phó để coi sóc tại mỗi Hội 
Thánh địa phương. 

1 Phi-e-rơ 5:1-3 Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão 
trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về 
sự thương khó của Đấng Cơ Đốc, và cũng là người sẽ được dự 
phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. Hãy chăn bầy của 
Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc 
nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng với cả 
nhiệt tâm, không dùng quyền uy cai trị những người được giao 
cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy.... 

TRƯỞNG LÃO LÀ CHỨC VỤ NĂM MẶT 

Những người mà Chúa đặt để trong năm ân tứ chức vụ được liệt kê 
trong Ê-phê-sô đoạn 4, được ban cho một ân sủng và sự xức dầu 
nhất định để trang bị cho các thánh đồ. Rõ ràng họ là những người 
được chọn để chăn bầy, săn sóc và coi sóc bầy chiên và họ sẽ cần 
ân sủng và sự xức dầu của ân tứ chức vụ năm mặt. 

Các trưởng lão của Hội Thánh địa phương là những người đã được 
Chúa kêu gọi vào chức vụ năm mặt. Mỗi người trong số họ đủ tiêu 
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chuẩn kinh thánh để làm trưởng lão. Các trưởng lão chịu trách 
nhiệm chỉ đạo “các công việc của Hội Thánh.” 

1 Ti-mô-thê 5:17 Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì 
càng phải được kính trọng nhiều hơn, nhất là những người 
chịu khó nhọc trong việc truyền đạo và dạy dỗ. 

Một trong những tiêu chuẩn của các trưởng lão là phải có “khả 
năng dạy dỗ,” nhưng Lời Chúa không dạy rằng tất cả mọi người 
đều phải ở trong chức vụ giảng dạy tại Hội Thánh địa phương. 

Vai trò 

Sau khi các nền tảng đã được thiết lập bởi các sứ đồ và các tiên tri 
và họ đã bổ nhiệm các trưởng lão trong Hội Thánh địa phương, là 
những người mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm việc như các mục 
sư và giáo sư. Họ được bổ nhiệm, công nhận và đưa vào trong 
chức vụ bởi sự đặt tay của sứ đồ và tiên tri và các trưởng lão khác. 

Là những tín hữu đã được thiết lập trên Lời Chúa và được môn đồ 
hóa bởi chức vụ của những người có vai trò như các mục sư và các 
giáo sư, là những người mà Đức Chúa Trời đã chọn để thực hiện 
chức năng như các nhà truyền giáo cũng đã được bổ nhiệm, công 
nhận và phóng thích vào trong chức vụ bởi sự đặt tay của các 
trưởng lão. Các nhà truyền giáo huấn luyện và huy động các tín 
hữu trong Hội Thánh địa phương vươn đến công tác truyền giáo 
bằng phép lạ. 

Thân thể chỉ có thể trở nên tầm thước vóc dạt và trang bị cho các 
công tác phục vụ bởi sự giúp đỡ của mỗi một ân tứ chức vụ trong 
ân tứ chức vụ năm mặt. 

Sự Lãnh Đạo của Trưởng Lão  

Rõ ràng làcác trưởng lão được bổ nhiệm trong mỗi Hội Thánh địa 
phương là những người đã được Chúa kêu gọi để thực hiện chức 
năng trong một trong các ân tứ chức vụ năm mặt, và trưởng lão 
của một Hội Thánh địa phương không bao giờ bị giới hạn ở một cá 
nhân. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn luôn dấy lên lãnh đạo thuộc 
linh như Ngài đã làm với Môi-se để lãnh đạo dân sự Ngài. Lãnh 
đạo này được gọi như là “thiên sứ” (sứ giả) của Hội Thánh địa 
phương trong sách Khải Huyền. 
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� “Thiên Sứ” hoặc là Sứ Giả 

Khải huyền 2:1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô 
rằng: Đây là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay 
phải, và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng... 

� Gia-cơ, Là Một Lãnh Đạo Trưởng Lão 

Gia-cơ được xem là một lãnh đạo trưởng lão, là người đứng đầu 
các trưởng lão khác tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Tất cả các 
trưởng lão đã gặp các sứ đồ để xem xét các vấn đề về giáo lý. 

Công vụ 15:6 Các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét 
vấn đề nầy. 

Công vụ 15:13 Khi họ dứt lời, Gia-cơ nói: “Thưa anh em, xin 
hãy nghe tôi... 

Tất cả các trưởng lão đã tham gia trong việc xem xét các vấn đề 
liên quan đến giáo lý. Tuy nhiên, chúng ta thấy Gia-cơ là người 
đứng đầu hoặc người lãnh đạo trưởng lão, người đưa ra phán xét 
cuối cùng. 

 
Quyền Lãnh Đạo Trong Hội Thánh 

Chúa Giê-xu là đầu của Hội Thánh. Tuy nhiên ở dưới đầu  của 
Chúa Giê-xu, cũng có một quyền lãnh đạo được Đức Chúa Trời 
thiết lập để điều phối trên Hội Thánh địa phương. Quyền lãnh đạo 
này đã thể hiện nơi người lãnh đạo trưởng lão, là người cùng với 
tất cả các trưởng lão khác, đứng vào vị trí “chỉ đạo các công việc 
của Hội Thánh,” và “để chuẩn bị dân sự Đức Chúa Trời cho công 
tác phục vụ.” 

� Mô Hình Tân Ước 

Nếu mô hình quản trị Hội Thánh truyền thống của chúng ta không 
phù hợp với mô hình của Tân Ước, thì chúng ta phải sẵn sàng để 
thực hiện các bước thay đổi mô hình của chúng ta. Đức Chúa Trời 
đang phục hồi lại chức vụ năm mặt cho Hội Thánh Ngài trong thời 
đại của chúng ta. 

� Thay Đổi Mà Không Có Xung Đột 

Khi chúng ta nhận được sự khải thị này, chúng ta phải dành thời 
gian để giúp các hội đồng địa phương tiếp nhận nó trước khi nỗ 
lực thực hiện những thay đổi cần thiết. Bằng cách này chúng ta có 
thể tránh khả năng xung đột và mâu thuẫn. Các quyết định liên 
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quan đến quyền lãnh Hội Thánh là phải được thông qua các sứ đồ 
(người đặt nền tảng) cùng với các lãnh đạo trưởng lão và các 
trưởng lão của Hội Thánh. Đừng để nó trở thành một vấn đề mà có 
thể dẫn đến chia rẽ giữa hội chúng. 

TÂNG BỐC CÁC CHỨC DANH 

Ân tứ chức vụ năm mặt là nhữngvai trò chứ không phải chức danh. 
Chúng ta không nên tâng bốc người khác bằng những chức danh. 

Ma-thi-ơ 23:6-12 thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và 
những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội; muốn được 
chào giữa phố chợ và được gọi là thầy! Nhưng các ngươi đừng 
để người nào gọi mình là thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, 
còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào 
trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở 
trên trời. 

Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có 
một Chủ, là Đấng Cơ Đốc. 

Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi, sẽ làm đầy tớ các 
ngươi. Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự 
hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 

Tất Cả Là Anh Em 

Chúa Giê-xu đã nói “tất cả các ngươi đều là anh em.” Phao-lô đã 
bắt đầu bức thư của mình: “Phao-lô là một sứ đồ,” không bao giờ 
là “sứ đồ Phao-lô” bởi vì từ “sứ đồ” đề cập đến vai trò của một 
người trong thân thể Đấng Christ. 

Phi-e-rơ gọi Phao-lô như một người anh em. 

2 Phi-e-rơ 3:15 Hãy nhớ rằng sự nhẫn nhục của Chúa chúng ta 
là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh 
yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan 
được ban cho mình … 

Thay vì dùng “Đức Cha, Tiến sĩ, Giáo sư, Cha, Mục sư” tốt hơn 
biết bao khi gọi nhau  là “anh em.” Ngay cả Chúa Giê-xu cũng 
dùng họ của Ngài. Tất cả chúng ta là đầy tớ cho nhau. 

Tôn Trọng Chức Vụ 

Mặc dù, rõ ràng là chúng ta không tán tụng người khác bằng 
những danh hiệu tâng bốc, chúng ta vẫn phải tôn trọng những 
người được Chúa kêu gọi vào chức vụ của một trưởng lão. Chúng 
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ta phải kính trọng và tiếp nhận với sự tôn trọng những người mà 
Đức Chúa Trời đã ban cho vai trò trong mỗi ân tứ chức vụ năm 
mặt trong Hội Thánh của Ngài. 

Ma-thi-ơ 10:40 Ai tiếp các con, là tiếp Ta; ai tiếp Ta, tức là tiếp 
Đấng đã sai Ta. 

Mặc dù Chúa Giê-xu nói, “các ngươi là anh em,” chúng ta phải 
vừa thừa nhận vừa tiếp nhận với sự tôn trọng những người được 
kêu gọi vào chức vụ năm mặt. Vậy nếu chúng ta chọn để đề cập 
đến mục sư của chúng ta như là “Anh Gia-cơ,”thì đồng thời chúng 
ta cũng nên thừa nhận và tôn trọng anh ấy như là “mục sư của 
chúng ta.” Hiển nhiên, cũng nên áp dụng tương tự cho mỗi ân tứ 
chức vụ khác. 

Lưu ý: Để biết thêm về sự giảng dạy chuyên sâu về đề tài của ân tứ chức 
vụ năm mặt và Thẩm quyền Hội Thánh, chúng tôi đề nghị bạn nghiên 
cứu tài liệu Chức Vụ Năm Mặt của AL Gill. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1 . Vai trò chính của chức vụ năm mặt được ban cho trong Ê-phê-sô 4:8-13 là gì? 

 

 
 
 
2 . Liệt kê các ân tứ chức vụ năm mặt và mô tả ngắn gọn từng vai trò của nó. 

 

 
 
 
3 . Mô tả vai trò của các trưởng lão và các chấp sự tại Hội Thánhđịa phương. 
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Bài Sáu 

Một Hình Mẫu Cho Ngày Nay 

 

CHÚA GIÊ-XU XÂY DỰNG HỘI THÁNH TÂN ƯỚC 

Lần đầu tiên khi Chúa Giê-xu đề cập đến Hội Thánh, Ngài đã đưa 
ra hai lời tuyên bố rất quan trọng về nó. Chúa Giê-xu nói rằng 
Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh. Ngày hôm nay, chúng ta phải nhận 
biết  rằng chúng ta chỉ là những công cụ mà qua đó Chúa Giê-xu 
xây dựng Hội Thánh của Ngài. 

Trong nhiều năm tháng các Cơ-đốc nhân đã nghe về Đại Mạng 
Lệnh của Chúa Giê-xu và đã cố gắng để đi và thực hiện nó trong 
chính sức lực, khả năng và sự khôn ngoan riêng của mình. Trong 
nhiều năm qua, con người đã cố gắng để xây dựng Hội Thánh 
bằng các phương pháp và truyền thống riêng của mình. Nhưng 
Chúa Giê-xu nói chính Ngài, chứ không phải là tín hữu, sẽ xây 
dựng Hội Thánh của Ngài. 

Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta 
sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không 
thắng được Hội đó. 

Điều thứ hai mà Chúa Giê-xu đã nói về Hội Thánh của Ngài là các 
cửa âm phủ, (tất cả các thẩm quyền của Sa-tan), sẽ không thắng 
nổi hội đó. 

Chúa Giê-xu đang xây dựng Hội Thánh và nó sẽ là một Hội Thánh 
quyền năng. Đó là loại Hội Thánh chúng ta thấy xuyên suốt sách 
Công vụ. 

Báp-têm Thánh Linh 

Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh đến để  ban cho chúng ta sự dẫn 
dắt, dạy dỗ, những khả năng mà chúng ta cần để trở nên một phần 
của “nhóm xây dựng” Hội Thánh của Ngài. 

Lu-ca 3:16 nên Giăng trả lời với mọi người: “Tôi làm báp-têm 
cho các người bằng nước; nhưng có một Đấng uy quyền hơn 
tôi sẽ đến, tôi không đáng mở quai dép cho Ngài. Ngài sẽ làm 
báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa.” 

Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
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tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất. 

Giăng 14:16,17 Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một 
Đấng An Ủi khác, để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân 
Lý, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và 
không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với 
các con, và sẽ ở trong các con. 

 
Dạy Đạo 

Khi bất cứ ai đang giảng dạy hoặc rao giảng, thì cũng hãy cần nhớ 
rằng Đức Thánh Linh mới thật sự là giáo sư. Chúng ta có thể trình 
bày các sự kiện nhưng chính Đức Thánh Linh là Đấng đưa những 
điều ấy đến người nghe và làm cho chúng nên một phần cuộc sống 
của họ. 

Giăng 14:26 Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà 
Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, 
và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền cho các con. 

Khi Phao-lô dành hai năm giảng dạy tại một trường Kinh Thánh, 
kết quả là tất cả các người Do Thái và Hy Lạp tại Tiểu Á đều nghe 
Tin Lành. 

Công vụ 19:9,10 Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu 
tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, nên ông 
rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo 
luận trong trường học của Ti-ra-nu. Việc nầy tiếp tục trong hai 
năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người 
Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa. 

Sự giảng dạy sẽ khiến Đạo cứ tăng trưởng và ngày càng vững 
mạnh. 

Công vụ  19:20 Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ 
tăng trưởng và ngày càng vững mạnh. 

SựKiên Trì 

Phao-lô là một trong những tấm gương lớn nhất về một tín hữu 
kiên cường cho dù Sa-tan có mang đến cho ông bao nhiêu rắc rối 
đi nữa. Ông có liệt kê một danh sách những điều đã xảy ra với ông 
vì cớphúc âm. 

2 Cô-rinh-tô 11:23-27 Họ là những đầy tớ của Đấng Cơ Đốc 
chăng? - Tôi nói như một người điên - tôi còn hơn họ nữa! Tôi 
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đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, 
nhiều lần suýt bỏ mạng. 

Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một 
roi đầy bốn chục, ba lần bị đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị 
chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. Trong nhiều 
cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm 
cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong 
thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với 
những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức 
đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần 
truồng.... 

Phao-lô đã quyết chí rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì để rao truyền 
danh của Chúa Giê-xuđến cho người khác, ngay cả khi ông phải 
đánh đổi mạng sống của mình. 

Công vụ 21:10-13 Trong lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có 
một nhà tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. Ông đến thăm 
chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay mình và 
nói: “Đây là lời Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, 
người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng nầy như vậy và 
nộp trong tay người ngoại.’” 

Khi nghe những lời ấy, các tín hữu nơi đó và chúng tôi đều xin 
Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô trả lời: “Anh 
em khóc lóc làm gì cho đau lòng tôi? Vì tôi sẵn sàng không 
những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh Chúa là Đức Chúa 
Giê-xu tại Giê-ru-sa-lem nữa.” 

Dấu hiệu, Dấu kỳ, Phép lạ 

Trong các bài trước, chúng ta đã nghiên cứu cách thức Đức Chúa 
Trời sử dụng những dấu hiệu, dấu kỳ và phép lạ để mang tin lành 
đến khắp nơi trên thế giới. 

Công vụ 19:11,12 Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các 
phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng 
ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà 
linh bị trục xuất khỏi họ. 

Sự Ăn Năn Thật 

Công vụ 19:18 Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ thật các 
việc họ đã làm. 



61 

 

Sự Nhân Cấp 

Chúng ta phải nói với mọi người về Chúa Giê-xu khắp mọi nơi 
chúng ta đi. Chúng tanói cho họ biết Ngài là ai và những gì Ngài 
đã làm. Chúng ta là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta là 
những tấm gương để qua đó thế giới vô tín có thể nhìn thấy Ngài. 

Thi thiên 105:1,2 Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh 
Ngài; Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài. 

Hãy ca hát cho Chúa, hãy ca ngợi Ngài; Hãy công bố tất cả 
những việc diệu kỳ của Ngài. 

Ê-sai 08:18 Nầy, Ta và con cái CHÚA đã ban cho Ta là dấu 
hiệu và điềm báo giữa Y-sơ-ra-ên đến từ CHÚA Vạn Quân, 
Đấng ngự trên núi Si-ôn. 

Từ khiA-đam và Ê-va sa ngã, cả nhân loại đã tìm kiếm Đức Chúa 
Trời. Đó là tâm linh của con người tìm kiếm sự siêu nhiên. Là 
những tín hữu, chúng ta có sự mặc khải của Đức Chúa Trời và sự 
biểu lộ quyền năng của Ngài mà thế giới đang tìm kiếm. 

Mác 5:19 Nhưng Đức Chúa Giê-xu từ chối, và bảo: “Hãy về 
nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều 
lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con 
như thế nào.” 

Mỗi tín hữu là một nhân chứng sống. Chúng ta có thể nói về những 
kinh nghiệm sống của chính chúng ta - chúng ta tìm đến Chúa 
bằng cách nào - sự bình an trong cuộc sống của chúng ta - những 
phép lạ mà chúng ta đã chứng kiến - và thể nào Chúa đã yêu 
thương mỗi một người chúng ta. 

Thế giới có thể được chinh phục qua sự truyền giáo bằng phép lạ 
khi các tín hữu tiếp tục làm chứng và công bố Phúc âm với các dấu 
kỳ phép lạ kèm theo. 

Công vụ 19:17 Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do 
Thái lẫn người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, và danh 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu càng được tôn kính. 



62 

 

BẢY PHÉP BÁP-TÊM 

Từ “báp-têm” có nghĩa là để được hoàn toàn đồng hóa với. Có bảy 
phép báp-têm được đề cập trong Kinh Thánh – Phép báp-têm: 

� của Môi-se 

� của Giăng 

� của Chúa Giê-xu, (duy nhất cho Ngài) 

� bằng lửa 

� của Đức Thánh Linh, (vào thân thể Chúa Giê-xu)  

� trong Thánh Linh bởi Chúa Giê-xu (năng quyền để làm chứng) 

� bằng nước (Lời chứng về sự đồng hóa của chúng ta với Đấng 
Christ) 

Của Môi-se 

Con cái của Y-sơ-ra-ên đã trở nên hoàn toàn đồng hóa với Môi-se 
trong sự kiện vượt qua Biển Đỏ và Đức Chúa Trời đã dẫn họ qua 
sa mạc dưới một trụ mây ban ngày và một trụ lửa ban đêm. 

1 Cô-rinh-tô 10:1-4 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng 
tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây, tất cả đều 
vượt qua biển, tất cả đều được báp-têm trong đám mây và 
trong biển để theo Môi-se. tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng 
liêng, tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; vì họ uống 
nơi một tảng đá thiêng liêng đi với họ, và tảng đá ấy chính là 
Đấng Cơ Đốc. 

Của Giăng 

Phép báp-têm của Giăng là về sự ăn năn. 

Ma-thi-ơ  3:11 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để 
ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi 
không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các 
người bằng Đức Thánh Linh và lửa. 

Của Chúa Giê-xu 

Phép báp-têm của Chúa Giê-xu là một phép báp-têm duy nhất cho 
một mình Ngài. Ngài không chịu báp-têm vào sự ăn năn mặc dù 
Ngài đã được báp têm bởi Giăng. Đó là lý do tại sao Giăng tranh 
luận với Ngài. 
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Ma-thi-ơ 3:13-16 Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu từ miền Ga-li-lê 
đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp-têm. 
Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài, và thưa rằng:“Chính tôi mới 
cần Ngài làm báp-têm cho, sao Ngài lại đến với tôi?”  

Đức Chúa Giê-xu đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần 
phải hoàn tất mọi việc công chính.” Vậy, Giăng vâng lời Ngài. 

Đức Thánh Linh đã đến trên Chúa Giê-xu khi Ngài chịu báp-têm 
và phép lạ đã được thể hiện trong đời sống của Ngài từ thời điểm 
đó về sau. 

Bằng Lửa 

Giăng nói tiên tri rằng Chúa Giê-xu sẽ làm phép báp-têm bằng 
Thánh Linh và lửa. 

Ma-thi-ơ 3:11b,12...Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng 
Đức Thánh Linh và lửa. 

Tay Ngài cầm nia, và sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa 
vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. 

Phép báp-têm bằng lửa khiến các công việc của xác thịt, “rơm rác” 
bị đốt cháy và loại bỏ những công việc ấy khỏi đời sống của chúng 
ta. Chỉ có trái thực sự của Đức Thánh Linh, “lúa mì” sẽ còn lại. 

Bằng  Đức Thánh Linh 

Chúng ta được báp-têm vào trong Đấng Christ nhờ Đức Thánh 
Linh. 

Rô-ma 6:3 Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu 
báp-têm trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, tức là chịu báp-têm trong 
sự chết của Ngài sao? 

1 Cô-rinh-tô 12:13 Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi 
Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một 
Thánh Linh để trở thành một thân thể, và tất cả đều được 
uống chung một Thánh Linh. 

Tít 3:5 không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng 
bởi lòng thương xót Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và 
đổi mới của Đức Thánh Linh... 

Bởi Chúa Giê-xu 

Chúng ta được báp-têm bởi Chúa Giê-xu vào trong Thánh Linh. 
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Lu-ca 3:16 nên Giăng trả lời với mọi người:“Tôi làm báp-têm 
cho các người bằng nước; nhưng có một Đấng uy quyền hơn 
tôi sẽ đến, tôi không đáng mở quai dép cho Ngài. Ngài sẽ làm 
báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa.” 

Công vụ 1:4,5,8 Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: 
“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều 
Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm 
báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được 
báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” 

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ 
nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-
ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” 

Bằng  Nước 

Phép báp-têm bằng nước là sự đồng nhất với Đấng Christ trong sự 
chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. 

Rô-ma 6:3,4 Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã 
chịu báp-têm trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, tức là chịu báp-têm 
trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã 
được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi, như Đấng Cơ 
Đốc nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào, 
thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. 

MẠNG LỆNH BÁP-TÊM 

Chúng ta được truyền phải ăn năn và nhận phép báp-têm. 

Công vụ 2:38-41 Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải 
nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm để được tha tội 
mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.Vì lời hứa 
đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi 
người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa 
Trời chúng ta sẽ kêu gọi.” 

Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời làm chứng mà thúc giục họ rằng: 
“Anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà nầy!” 
Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp-têm, và trong 
ngày ấy, có độ ba nghìn người thêm vào Hội Thánh. 

Người Ê-thi-ô-bi Được Báp Têm 

Công vụ 8:36- Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn 
quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-
têm chăng?” 
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Có nhiều bản cũ thêm câu 37 rằng: Phi-líp nói: Nếu ông hết 
lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời: Tôi tin Đức 
Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Con Đức Chúa Trời. 

Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm 
báp-têm cho hoạn quan. Khi lên khỏi nước, Thánh Linh của 
Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui 
mừng tiếp tục cuộc hành trình.  

Mô Hình Được Tiếp Tục 

� Một Đặc Ân 

Công vụ 10:47,48 Bấy giờ Phi-e-rơ nói: “Ai có thể từ chối báp-
têm bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh 
Linh cũng như chúng ta chăng?” Vậy, ông truyền làm báp têm 
cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Rồi họ mời ông ở 
lại thêm vài ngày nữa. 

Xuyên suốt Tân Ước chúng ta thấy rằng người ta được cứu rồi 
ngay lập tức được báp-têm. 

� Người Sa-ma-ri 

Công vụ 8:12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, là người rao giảng 
Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa 
Giê-xu Cơ Đốc cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm. 

� Người Ly-đi 

Công vụ 16:15 Sau khi cùng nhận báp-têm với người nhà mình 
rồi, Ly-đi mời chúng tôi: “Nếu các ông xét tôi là trung thành 
với Chúa, xin hãy vào ở lại nhà tôi.” Rồi bà ép mời chúng tôi 
vào. 

� Viên Cai Ngục 

Công vụ 16:33 Trong đêm ấy, vào chính giờ đó, viên cai ngục 
đem hai ông ra rửa các vết thương; rồi lập tức ông và cả gia 
đình đều nhận báp-têm. 

� Người Cai Nhà Hội 

Công vụ 18:8 Bấy giờ Cơ-rít-pu, viên quản lý nhà hội, cùng cả 
nhà ông đều tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe 
Phao-lô giảng thì tin và nhận báp-têm. 
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� Người Cô-rinh-tô 

Công vụ 19:5 Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là 
Đức Chúa Giê-xu. 

� A-na-nia ra lệnh Phao-lô 

Công vụ 22:16 Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy trỗi dậy, 
kêu cầu danh Chúa mà nhận báp-têm và tẩy sạch tội lỗi mình 
đi.” 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hai tuyên bố quan trọng Chúa Giê-xucho Hội Thánh trong Ma-thi-ơ 16:18 là gì? 

 

 

 
 
2. Mô tả sự phân biệt giữa phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh vào trong Chúa Giê-xu và phép báp têm 
bằng Chúa Giê-xuvào trong Đức Thánh Linh. 

 

 

 
 
3.Tại sao phép báp-têm bằng nước là quan trọng ? 
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PHẦN HAI 
 

NHỮNG CHỨC VỤ TRONG 
SÁCH CÔNG VỤ 
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Bài Bảy 
Phi-e-rơ cây sậy 

 
 
PHI-E-RƠ, KHI ÔNG ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA GIÊ-XU 

 
Kinh Thánh cho chúng ta nhiều dữ kiện về cuộc đời của Phi-e-rơ 
hơn các môn đồ khác. Phi-e-rơ là lãnh đạo của các môn đồ. Tên 
của ông luôn luôn đứng đầu trong danh sách. Ông là người 
đượcnhắc đến thường xuyên nhất. Ông táo bạo, tự tin, dũng cảm, 
thẳng thắn, bốc đồng, và mạnh mẽ. Ông dễ bị thay đổi và đôi khi 
dường như ông sốt sắng và vội vàng. 

  
Gặp Chúa Giê-xu 

Phi-e-rơ có thể là một tín đồ của Giăng Báp-tít. Chúng ta biết rằng 
Giăng Báp-tít là người đã hướng ông đến với Chúa Giê-xu là 
Chiên Con của Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên đề khi cập đến Phi-e-
rơ trong Kinh Thánh thì cũng là lúc ông được Chúa Giê-xu đổi tên. 
Ông vốn tên là Si-môn, có người nói có nghĩa là một cây sậy. Bản 
chất tự nhiên của cây sậy bị cuốn theo chiều gió. Chúa Giê-xu 
ngay lập tức đổi tên ông thành Phi-e-rơ có nghĩa là một hòn đá, 
mặc dù Chúa Giê-xu gọi ông là Si-môn hoặc Phi-e-rơ thay thế cho 
nhau trong suốt các sách phúc âm. 
 
Giăng 1:35-42 Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số 
các môn đồ của mình. Khi nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu đi 
ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” 
Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Giê-xu. 

Đức Chúa Giê-xu quay lại, thấy họ đi theo, thì hỏi: “Các ngươi 
tìm ai? 

Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?” 

Ngài phán: “Hãy đến xem.” 

Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc 
ấy vào khoảng giờ thứ mười. Một trong hai người đã nghe 
Giăng nói, và đi theo Đức Chúa Giê-xu, đó là Anh-rê, em của 
Si-môn Phi-e-rơ. 

Trước tiên ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ, và nói: 
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Cơ Đốc). 
Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Giê-xu. 
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Được Đổi Tên Thành Phi-e-rơ 

Đức Chúa Giê-xu nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con 
của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha,” (nghĩa là Một Hòn 
Đá) 

Sự Đánh Cá Diệu Kỳ 

Đôi khi đọc những phép lạ đã xảy ra trong Kinh Thánh, chúng ta 
vui mừng về phép lạ quá nhiều mà chúng ta quên để ý đến sự thay 
đổi về đời sống của những người có liên quan đến phép lạ ấy. 

Chúa Giê-xu đã dùng thuyền Phi-e-rơ như một “bục giảng.” Phi-e-
rơ sẵn sàng để Ngài sử dụng thuyền và chính ông kể từ khi ông di 
chuyển thuyền ra khỏi bờmột chút. Khi Chúa Giê-xu giảng dạy 
xong, Ngài phán với Phi-e-rơ rằng: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, 
thả lưới để đánh cá.” 

Phi-e-rơ phải lựa chọn. Ông có thể làm như Chúa Giê-xu đã nói, 
mặc dù về phương diện con người thì điều Ngài nói có vẻ ngớ 
ngẫn, hoặc ông có thể từ chối. Phi-e-rơ đã chọn để vâng theo. 

Phi-e-rơ Đã Vâng Lời 

Bởi vì Phi-e-rơvâng lời, ông đã nhìn thấy quyền năng siêu nhiên 
của Đức Chúa Trời. Ông đã nhận ra tình trạng tội lỗi của mình và 
ông nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa. Ngay sau đó, ông được Chúa 
Giê-xu kêu gọi và ông từ bỏ mọi sự để theo Ngài. 

Luca 5:1-11 Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ 
hồ Ghê-nê-xa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để 
nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần 
bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 

Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó, là chiếc của Si-môn và 
bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi trên thuyền 
dạy dỗ dân chúng. 

Khi dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, 
thả lưới để đánh cá.”  

Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà 
không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới.” 
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� Phước Lành Đến 

Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ 
ra hiệu gọi các bạn ở thuyền kia đến giúp. Các bạn ấy đến chở 
cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. 

� Phi-e-rơ Được Chúa Giê-xu Kêu Gọi 

Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ quì xuống ngang đầu gối Đức Chúa 
Giê-xu và thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có 
tội.” Vì Si-môn và tất cả những người ở đó với ông đều kinh 
ngạc về mẻ lưới vừa rồi, cả Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, bạn 
của Si-môn cũng vậy. 

Đức Chúa Giê-xu phán với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con 
sẽ trở nên tay đánh lưới người.” Họ đem thuyền vào bờ, bỏ 
mọi sự mà theo Ngài.” 

Phi-e-rơ Đi Bộ Trên Mặt Nước 

Khi Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển về phía thuyền, các môn đồ 
thấy Ngài và sợ hãi. Họ không biết rằng đó là Chúa Giê-xu, nhưng 
nghĩ đó là một con ma. Phản ứng đầu tiên của tín hữu là sợ hãi khi 
nhìn thấy những biểu lộ siêu nhiên của Đức Chúa Trời. 

Chúa Giê-xu cất tiếng gọi: “Ấy làTa đây. Đừng sợ.” Chỉ có Phi-e-
rơ đáp lại tiếng gọi ấy. Ông bước ra khỏi thuyền. Ông đi trên mặt 
nước và sau đó khi Phi-e-rơ nhìn hoàn cảnh xung quanh, ông bắt 
đầu nghi ngờ và chìm xuống. 

Chúa Giê-xu đã quở trách ông vì sự vô tín nhưng dù gì thì Phi-e-rơ 
cũng đã bước đi trên mặt nước. Phi-e-rơ đã sẵn sàng để bước vào 
các tình huống nguy hiểm. Phi-e-rơ đã vâng lời. Chúa Giê-xu nói: 
“Hãy đến” và Phi-e-rơ đi! 

Ma-thi-ơ 14:25-33 Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu 
bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước 
đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là 
ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. 

Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta 
đây, đừng sợ!” 

Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến 
con đi trên mặt nước đến với Chúa.” 

Ngài phán: “Hãy lại đây!” 
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Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức 
Chúa Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt 
chìm xuống nước, nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” 

Tức thì, Đức Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ, và nói 
rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” 

Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Những 
người trên thuyền quì lạy Ngài, và thưa rằng:“Thầy thật là 
Con Đức Chúa Trời!” 

Chỉ Còn Lại Phi-e-rơ 

Nhiều người trong số các môn đồ theo Chúa Giê-xuđã nhận thấy 
con đường của Ngài quá khó khăn và đã quay lưng với Ngài, 
nhưng Phi-e-rơ thì không! 

Giăng 6:67-69 Đức Chúa Giê-xu nói với mười hai môn đồ: 
“Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” 

Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa 
có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin, và nhận biết rằng 
Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 

“Ngài Là Đấng Christ” 

Phi-e-rơ là phát ngôn viên chính cho Mười Hai Môn Đồ. Chính 
ông đã trả lời cho Chúa Giê-xu nhiều lần. Chính Phi-e-rơ xưng 
nhận rằng con người mà họ đã tiếp nhận như một nhà tiên tri là 
Đấng Mê-si. 

Ma-thi-ơ 16:13-20 Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa 
Giê-xu hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con 
Người là ai?”  

Các môn đồ thưa: “Một số người thì nói là Giăng Báp-tít, một 
số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là 
một trong các nhà tiên tri.”  

Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?”  

Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Cơ Đốc, Con Đức 
Chúa Trời hằng sống.”  

Đức Chúa Giê-xu phán với người: “Hỡi Si-môn, con Giô-na: 
Phước cho con; vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho 
con, mà là Cha Ta ở trên trời. 
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Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội 
Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội 
đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con, bất 
cứ điều gì con buộc dưới đất, cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và 
bất cứ điều gì con mở dưới đất, cũng sẽ được mở ở trên trời.” 
Rồi Ngài nghiêm cấm các môn đồ không được nói cho ai biết 
Ngài là Đấng Cơ Đốc. 

Hãy để ý Chúa Giê-xu đã không nói: “Ngươi là Phi-e-rơ, và trên 
ngươi ta sẽ xây dựng Hội ThánhTa.” Chúa Giê-xu nói con là Phi-
e-rơ (không phải là Si-môn cây sậy thổi trong gió, nhưng là Phi-e-
rơ đá nhỏ) và trên tảng đá lớn này của sự mặc khải được chứng 
thực bởi lời xưng nhận của Phi-e-rơ rằng Chúa Giê-xu là Đấng 
Christ, Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài. 

Khi Chúa Giê-xu nói tiếp, Ngài nói với họ rằng Ngài sẽ ban cho họ 
các chìa khóa của vương quốc và quyền năng để buộc và để mở. 
Ngài nói với các môn đồ với tư cách là các tín hữu của Ngài. 

Quyền năng và thẩm quyền này không chỉ ban cho Phi-e-rơ. Nó 
cũng được ban cho tất cả các tín hữu để làm trọn Đại Mạng Lệnh 
Của Ngài. 

Ông Đã Một Lần Can Ngăn Chúa Giê-xu 

Sở dĩ Phi-e-rơ hiểu Chúa Giê-xu là ai, là vì Đức Thánh Linh bày tỏ 
cho ông. Chúa Giê-xu nói điều này không được bày tỏ cho ông bởi 
con người, nhưng bởi Chúa Cha trên trời. Nhưng khi Chúa Giê-xu 
bắt đầu giải thích những gì Ngài sắp phải trải qua trong sự thương 
khó, rằng Ngài sẽ bị giết và Ngài sẽ sống lại. Phi-e-rơ chuyển sang 
lĩnh vực hồn. Sự thiếu hiểu biết của ông cộng với tình yêu của ông 
đối với Chúa Giê-xu khiến ông cố gắng để ngăn chặn điều mà ông 
cho là tai hại. 

Sau đó Chúa Giê-xu đã quở trách ông. 

Ma-thi-ơ 16:21-23 Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu bày tỏ 
cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Giê-ru-sa-
lem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ 
cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba 
phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, và trách rằng: “Lạy 
Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy. Việc nầy sẽ không xảy đến 
cho Chúa đâu!” Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: 
“Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là một trở ngạicho 
Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ 
nghĩ đến việc của loài người.” 



73 

 

Con Người Của Đức Tin 

Phi-e-rơ là một con người của đức tin. Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị 
chữa lành con gái ông Giai-ru Ngài không để cho bất cứ ai đi cùng 
Ngài ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. 

Chúa Giê-xu biết rằng Ngài cần phải được bao quanh bởi đức tin 
chứ không phải nghi. 

Mác 5:35-42 Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-
ru đến nói với ông: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy 
làm gì nữa?”  

Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo viên 
quản lý nhà hội: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” Ngài không cho ai 
theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, em Gia-cơ. 

Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc 
người than inh ỏi, Ngài bước vào nhà và nói với họ: “Sao các 
ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết 
đâu, nhưng nó đang ngủ.” Họ nhạo cười Ngài. 

Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba 
môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và 
phán: “Ta-li-tha-cum”; nghĩa là: “Nầy bé gái, Ta truyền cho 
con hãy trỗi dậy.” Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì 
cháu đã lên mười hai tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. 

Chứng Kiến Sự Hóa Hình 

Nhiều lần Phi-e-rơ được chọn trong số Mười Hai Sứ Đồ. Phi-e-rơ, 
Gia-cơ và Giăng được phép nhìn thấy Chúa Giê-xuhóa hình. 

Ma-thi-ơ 17:1-5 Sáu ngày sau, Đức Chúa Giê-xu đem riêng 
Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một 
ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ, mặt Ngài chói sáng 
như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có 
Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện với Ngài. 

Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng: “Lạy Chúa, chúng ta 
ở đây rất tốt; nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại, 
một cho Chúa, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” 

Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ 
họ, và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu 
của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” 
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Phi-e-rơ Và Cá 

Những người thu thuế đến với Phi-e-rơ và Phi-e-rơ  đã đến cùng 
Chúa Giê-xu. Bởi vì Phi-e-rơ không ngại nói chuyện với Chúa 
Giê-xu về một vấn đề mà vấn đề không chỉ liên quan đến Chúa 
Giê-xu nhưng nó còn liên quan đến ông nữa. 

Ma-thi-ơ 17:24-27 Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người 
thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế 
không?” 

Phi-e-rơ đáp: “Có. 

Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Giê-xu hỏi người trước: “Si-
môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng 
thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” 

Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” 

Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn.Nhưng để 
khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy 
con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một 
đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!” 

Một lần nữa, Phi-e-rơ được phép tham dự vào một phép lạ của 
Chúa Giê-xu . Chúa Giê-xu nói với ông đi bắt một con cá, con 
đầu tiên sẽ có một đồng xu trong miệng của nó và ông có thể 
nộp các khoản thuế từ đó. 

Một lần nữa, Chúa Giê-xu yêu cầu Phi-e-rơ để làm điều vô lý 
và Phi-e-rơ đã vâng lời và đã được phước. 

PHI-E-RƠ SA NGÃ! 

Nan Đề 

Chúa Giê-xu kêu gọi Si-môn trước những người khác và cảnh báo 
ông về những gì sắp xảy ra. 

� Quá Tự Tin 

Luca 22:31-34 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy 
các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con 
không thiếu đức tin. Vậy, khi con đã hối cải, hãy làm cho anh 
em con mạnh mẽ.” 

Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết 
với Chúa.” 
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Đức Chúa Giê-xu đáp: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, 
hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” 

Ma-thi-ơ 26:31-35 Lúc ấy, Ngài nói với họ rằng: “Đêm nay tất 
cả các con sẽ vấp ngã vì cớ Ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh 
người chăn, Và chiên trong bầy sẽ tan tác. Nhưng sau khi Ta 
sống lại, Ta sẽ đến miền Ga-li-lê trước các con.”  

� Khoe khoang 

Phi-e-rơ thưa: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con 
sẽ không bao giờ vấp ngã.” 

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Thật, Ta bảo con: Chính đêm 
nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 

Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ 
chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.” 

Phi-e-rơ tại Ghết-sê-ma-nê 
� Được Chúa Giê-xu lựa chọn 

Si-môn đã được lựa chọn cùng với Gia-cơ và Giăng tiếp tục đi với 
Chúa Giê-xu vào vườn Ghết-sê-ma-nê để thức canh và chờ đợi với 
Ngài. Chúa Giê-xu thậm chí còn cảnh báo ông một lần nữa rằng 
ông sẽ sa ngã nếu ông không dành thời gian này để cầu nguyện, 
nhưng dù nói thế nào thì Si-môn cũng đã ngủ. 

Ma-thi-ơ  26:36-46 Sau đó, Đức Chúa Giê-xu với các môn đồ đi 
đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây, 
trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” Rồi Ngài đem Phi-e-rơ 
và hai con trai Xê-bê-đê cùng đi. Ngài bắt đầu đau buồn và bối 
rối. Ngài nói: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con 
hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.” Đi xa hơn một chút, Ngài sấp 
mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho 
chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý 
Cha.” 

Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với 
Phi-e-rơ rằng: “Thế các con không thức với Ta được một giờ 
sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào 
chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.”  

Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu chén 
nầy không thể cất đi được, mà con phải uống, thì xin ý Cha 
được nên.” Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ; vì mắt họ đã 
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quá đừ. Vì vậy, Ngài rời họ, đi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu 
xin y như lời trước. 

Rồi Ngài đến với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn 
còn ngủ và nghỉ ngơi được sao? Kìa, giờ đã đến, Con Người 
sắp bị phản nộp vào tay kẻ có tội.Hãy đứng dậy, chúng ta đi 
nào! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.” 

� Chặt Đứt Tai Của Man-chu 

Phi-e-rơl iều chết để chiến đấu cho Chúa Giê-xu bởi vì đó là điều 
mà ông có thể hiểu. Đó là công việc của xác thịt. 

Giăng18:10 Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, liền rút ra, 
đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tai phải của 
người nầy. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 

 

Phi-e-rơ Chối Chúa  

Ma-thi-ơ  26:56 b -58 Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy 
trốn. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn Ngài đến nhà 
thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, nơi các thầy thông giáo và các 
trưởng lão đang hội họp. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân 
dinh của thầy tế lễ thượng phẩm, và vào bên trong ngồi với 
những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao. 

Mác 14:66-72 Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những 
đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần,thấy Phi-e-rơ 
đang sưởi, thì nhìn vào mặt ông và nói: “Ông cũng đã ở với 
Giê-xu, người Na-xa-rét.” 

Nhưng Phi-e-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô 
đang nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gáy. 

Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: 
“Ông nầy cũng thuộc nhóm đó.” Nhưng Phi-e-rơ lại chối một 
lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: 
“Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Ga-li-lê.” 

Nhưng Phi-e-rơ tự rủa và thề: “Tôi không hề quen biết với 
người mà các ông nói đó!” 

Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa 
Giê-xu đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ 
chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở. 
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Sách duy nhất mà Phi-e-rơ đã viết trong Tân Ước là Phi-e-rơ nhất 
và Phi-e-rơ nhì. Theo một số học giả, ít nhất là một phần của phúc 
âm Mác được viết dưới sự chỉ đạo của Phi-e-rơ. Trong phúc âm 
này, câu chuyện Phi-e-rơ chối Chúađược viết rất rõ ràng để mọi 
người có thể hiểu. 

Sẽ rất khủng khiếp nếu câu chuyện của Phi-e-rơ kết thúc ở đây. 
Ông sẽ bị lịch sử xem là gần giống Giu-đa. Nhưng cuộc đời của 
Phi-e-rơ luôn luôn là một nghiên cứu về quyền năng vĩ đại của 
Đức Chúa Trời trong sự tha thứ và sự thay đổi cuộc đời. 

 

BUỔI SÁNG PHỤC SINH 

Ma-ry Ma-đơ-len đi đến mộ và thấy tảng đá đã được lăn ra và lập 
tức bà chạy đến chỗ Giăng và Phi-e-rơ. Hai ông chạy đến ngôi mộ. 

Giăng 20 : 1 -10 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời 
còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá đã được dời 
khỏi mộ. Vậy, bà chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, 
là người Đức Chúa Giê-xu yêu thương, và nói: “Người ta đã 
dời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu?” 

Phi-e-rơ với môn đồ kia bước ra, đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, 
nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ, và đến mộ trước. 
Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng không 
vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải 
liệm nằm ở đó, còn khăn che đầu Đức Chúa Giê-xu thì không 
nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ. Lúc 
ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy và 
tin.Nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài 
phải từ cõi chết sống lại. Rồi các môn đồ trở về nhà. 

Theo Mác, một thiên sứ hiện ra với các phụ nữ tại ngôi mộ và bảo 
với họ nói với các môn đồ và Phi-e-rơ rằng Chúa Giê-xu đã đi đến 
Ga-li-lê và họ sẽ thấy Ngài ở đó, như Chúa Giê-xu đã nói. 

Mác 16:7 “Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng 
Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi; tại đó các ngươi sẽ 
thấy Ngài, như Ngài đã phán với các ngươi.” 

Phi-e-rơ Thấy Chúa Phục Sinh 

Phi-e-rơ là người đầu tiên trong các môn đồ thấy Chúa Giê-xu sau 
khi Ngài sống lại. Hai người môn đồ trên đường Em-ma-út đi và 
nói chuyện với Chúa Giê-xu nhưng không nhận ra Ngài cho đến 
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khi Ngài bẻ bánh với họ. Họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem để nói với 
các môn đồ: 

Lu-ca 24:34 và nói: “Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-
môn!” 

1 Cô-rinh-tô 15:3-5 Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em 
điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cơ Đốc chịu chết vì tội 
lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày 
thứ ba, Ngài đã sống lại, theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện 
ra cho Sê-pha, rồi cho mười hai sứ đồ. 

Ba Lời  Xưng Nhận Kép 

Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ lần thứ ba. Lần này Ngài nói 
chuyện trực tiếp với Phi-e-rơ. 

Giăng 21:15-19 Khi ăn xong, Đức Chúa Giê-xu nói với Si-môn 
Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giô-na, con yêu Ta hơn 
những người nầy chăng?” 

Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu 
Chúa.” 

Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của 
Ta.” 

Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con 
yêu Ta chăng?” 

Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu 
Chúa.” 

Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy chăn chiên Ta.” 

Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu 
Ta chăng?” 

Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta 
chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; 
Chúa biết rằng con yêu Chúa.” 

Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.Thật, Ta bảo 
thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu 
thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt 
lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn.”Ngài nói 
điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức 
Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo Ta.” 
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Phi-e-rơ đã chối Chúa Giê-xu ba lần và bây giờ được phục hồi lại 
bằng cách nói với Chúa ba lần rằng ông yêu Ngài. 

Kết luận 

Phi-e-rơ là một người làm việc bình thường, một ngư ngủ, khi 
Chúa Giê-xu bước vào đời sống của ông. Qua việc đi với Chúa 
Giê-xu hàng ngày trong ba năm, ông đã được đào tạo cho chức vụ. 
Điều này cũng có thể là đúng cho bất kỳ tín đồ nào ngày hôm nay. 
Bí quyết trong cuộc đời của Phi-e-rơ là sự cam kết. Phi-e-rơ cam 
kết cuộc đời mình hoàn toàn cho Chúa Giê-xu. Ông cam kết công 
việc của mình, bạn bè của mình, thời gian của mình, tất cả mọi thứ 
với Chúa Giê-xu. Chúa có thể sử dụng một chiếc bình chịu cam 
kết ngày hôm nay. Ngài muốn sử dụng mỗi chúng ta! 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Sự mặc khải siêu nhiên mà Phi-e-rơ đã nhận được liên quan đến thân vị của Chúa Giê-xu là gì? 

 

 

 

 
2. Cho một ví dụ về đức tin của Phi-e-rơ. 

 

 

 
 
 
3. Cho vài ví dụ về sự sa ngã của Phi-e-rơ. 

 
 

 

 
 
4. Ba mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã ban cho Phi-e-rơ để Phi-e-rơ cam đoan với Chúa Giê-xu rằng ông 
yêu Ngài là gì? 
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Bài Tám 
Phi-e-rơ Hòn Đá 

 

SỰ BẮT ĐẦU CHỨC VỤ CỦA PHI-E-RƠ 

Phi-e-rơ trở nên mạnh mẽ trong đức tin. Chưa bao giờ có một làn 
sóng đức tin trong ông như sau thời điểm ông chối Chúa. Khi ông 
nhận được quyền năng của ĐứcThánh Linhvào ngày lễ Ngũ Tuần, 
ông là một con người khác. Ông thực sự là Phi-e-rơ, là hòn đá. 

Chức vụ của Phi-e-rơ là một hình mẫu của những gì Đức Chúa 
Trời muốn chúng ta làm ngày nay. Thật thú vị khi chú ý đến chi 
tiết, Phi-e-rơ làm chứng ở tại Giê-ru-sa-lem Giu-đê, sau đó đến 
vùng Sa-ma-ri. 

Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất.” 

Vị Trí Của Chức Vụ 

Chức vụ Phi-e-rơ là dành cho dân Do Thái hơn là cho dân ngoại. 

Ga-la-ti 2:7,8 Trái lại, khi họ thấy việc giảng Tin Lành cho 
người không được cắt bì đã giao cho tôi, cũng như việc giảng 
Tin Lành cho người được cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ - vì Đấng 
đã hành động trong Phi-e-rơ để sai ông làm sứ đồ cho những 
người được cắt bì, cũng hành động trong tôi để sai tôi làm sứ 
đồ cho dân ngoại. 

Cũng giống như Đức Chúa Trời kêu gọi Phi-e-rơ cho một nhóm 
người nào đó, Ngài có một vị trí chức vụ đặc biệt cho mọi tín hữu. 
Một số người được kêu gọi để làm công tác phục vụ giữa vòng 
những người nghiện ma tuý, người nghiện rượu, gái mại dâm, 
người vô gia cư, những phụ nữ bị lạm dụng, hoặc cho người tri 
thức. Những người khác được kêu gọi cho các quốc gia hay các 
chủng tộc nhất định. Điều quan trọng là tìm biết ý Chúa cho chức 
vụ của bạn. 

Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ trải nghiệm quyền năng vĩ đại và kết 
quả trong chức vụ của mình. 
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Bài Giảng Đầu Tiên 
Công vụ 2:14-41 

Phi-e-rơ là diễn giả chính trong ngày Lễ Ngũ Tuần. 

Công vụ 2:14 Nhưng Phi-e-rơ đứng với mười một sứ đồ, lên 
tiếng nói với dân chúng: “Thưa anh em là người Do Thái và 
tất cả những người ở Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều nầy và 
lắng tai nghe lời tôi nói.” 

Phép Lạ Đầu Tiên Được Ghi Lại 
Công Vụ 3:1-11 

Phi-e-rơ cũng như Giăng nổi bật trong phép lạ đầu tiên được thực 
hiện bởi các sứ đồ sau ngày Lễ Ngũ Tuần. Đó là việc chữa lành 
người què tại cửa của đền thờ. 

Công vụ 3:1-9 Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào 
buổi cầu nguyện giờ thứ chín  

Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta 
đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những 
người vào đền thờ. Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền 
thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng 
vào anh rồi nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.” Anh chăm chú nhìn 
hai ông với hi vọng sẽ nhận được chút gì. 

Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, 
nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu 
Cơ Đốc người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!” Phi-e-rơ 
nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá 
anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước 
đi cùng hai ông vào đền thờ; vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức 
Chúa Trời. Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi 
Đức Chúa Trời. 

Sự Bắt Bớ Đầu Tiên 
Công vụ 4 

Kết quả của phép lạ này là nhiều người đã được cứu và số lượng 
tín hữu đã tăng lên đến 5.000 người. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do 
Thái đã ném Phi-e-rơ và Giăng vào trong tù và sau đó vào ngày 
hôm sau họ bắt đầu tra khảo hai ông. Phi-e-rơ là phát ngôn viên 
chính trong thời điểm bắt bớ này. 

Công vụ 4:7,8 Họ bắt các ông đến đứng giữa họ và tra hỏi: 
“Nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm 
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điều nầy?” Bấy giờ Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 
nói rằng: “Thưa các vị lãnh đạo và quí trưởng lão! ...” 

Phi-e-rơ Vận Hành Trong Quyền Năng 
Công vụ 5:1-11 

Phi-e-rơ đã được sử dụng bởi Đức Thánh Linh để bảo vệ và gìn 
giữ Hội Thánh khỏi tội lỗi và sự lừa dối. 

Công vụ 5:1,2 Nhưng có một người tên là A-na-nia, cùng với 
vợ là Sa-phi-ra, bán tài sản mình. Ông đồng ý với vợ giữ lại 
một phần tiền bán, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ 
đồ. 

Vận Hành Trong Ân Tứ Lời Tri Thức 

Câu  3-6 Phi-e-rơ nói: “Nầy A-na-nia! Sao Sa-tan đã đầy dẫy 
lòng anh, đến nỗi anh nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một 
phần tiền bán ruộng đó? Khi chưa bán ruộng đó, nó không 
phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền 
sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính trong lòng việc 
như thế? Không phải anh nói dối loài người đâu mà là nói dối 
Đức Chúa Trời.” 

Nghe những lời ấy xong, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Mọi 
người nghe điều đó đều kinh hãi. Các thanh niên đứng dậy 
khâm liệm xác ông ta và đem đi chôn. 

� Ban Cho Sa-phi-ra Cơ Hội 

Phi-e-rơ đã cho Sa-phi-ra cơ hội để trung thực. 

Câu 7-9 Khoảng ba giờ sau, vợ ông ấy bước vào, chưa hề biết 
việc mới xảy ra.Phi-e-rơ nói với bà: “Hãy cho tôi biết, có phải 
chị đã bán đám ruộng với giá chừng ấy không?” 

Chị thưa: “Vâng, giá chừng ấy.” 

Phi-e-rơ nói: “Sao anh chị dám đồng mưu để thử Thánh Linh 
của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng chị đang ở ngoài 
cửa, họ sẽ đem chị đi luôn.”  

� Kết Quả Là Sự Kính Sợ Chúa 

Câu 10,11 Chính lúc đó, chị ấy ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và 
tắt thở. Các thanh niên trở về thấy chị đã chết, liền khiêng đi 
chôn bên mộ chồng. Cả Hội Thánh và tất cả những người nghe 
các việc nầy đều rất kinh hãi. 
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Không phải tất cả nỗi sợ hãi là xấu. Sự sợ hãi mà đã đến trên 
những người này là bởi vì họ nhận ra quyền năng  vĩ đại của Đức 
Chúa Trời và Ngài yêu cầu tính trung thực từ họ. Sợ hãi và kính 
trọng Chúa là quan trọng đối với dân sự Chúa. 

� Phân Biệt Sự Dữ 

Hội Thánh cần được bảo vệ khỏi sự dữ. Đức Thánh Linh sẽ cảnh 
báo những người có chức trách về sự dữ, giống như Đức Thánh 
Linh đã cảnh báo Phi-e-rơ về A-na-nia và Sa-phi-ra. 

Phi-e-rơ vận hành trong ân tứ lời tri thức. Ông biết về sự lừa dối 
liên quan đến tiền bạc. Không ai yêu cầu họ bán tài sản. Họ đã làm 
như vậy và nói dối bởi vì họ muốn có một “địa vị” giữa vòng các 
tín hữu. Tội lỗi thực sự của họ không phải giữ lại một số tiền, 
nhưng nói dối Đức Thánh Linh. 

Điều thú vị là cách ba tiếng đồng hồ giữa thời gian A-na-nia chết 
và vợ ông đã đến và trong thời gian đó mà không có ai nói với bà 
ấy những gì đã xảy ra. Dân sự quá kinh ngạc về quyền năng vĩ đại 
của Chúa đến nổi họ không muốn làm bất cứ điều gì phạm pháp! 

“Cái Bóng Chức Vụ” 
Công vụ 5:12-16 

Quyền năng của Chúa tuôn chảy qua Phi-e-rơ quá tuyệt vời đến 
nỗi mà ngay cả cái bóng của ông cũng có quyền năng  để chữa 
lành. 

Công vụ 5:14-16 Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, 
gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta phải đem những người 
bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để 
khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên 
một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng 
tụ họp về Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm, những 
kẻ bị tà linh hành hạ và tất cả đều được chữa lành. 

CHỨC VỤ QUỐC TẾ 

Phi-e-rơ ra đi và phục vụ trong nhiều nơi ngoài thành Giê-ru-sa-
lem và Giu-đê. 

Sa-ma-ri 
Công vụ 8:14-25 
� Người Ta Nhận Lãnh Báp-Têm 

Công vụ 8:14-17 Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng 
Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-e-rơ và 
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Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những 
người nầy để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh 
Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là 
Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm mà thôi. 

Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đều nhận lãnh Đức Thánh 
Linh. 

Chúa Giê-xu đã nói chúng ta phải bắt đầu thi hành chức vụ tại Giê-
ru-sa-lem (quê hương) và xứ Giu-đê (khu vực thuộc quốc gia 
mình), sau đó đến người Sa-ma-ri (những người mà chúng ta có 
khuynh hướng coi thường) và sau đó đến tận cùng trái đất. 

Hãy chú ý đến chức vụ mẫu của Phi-e-rơ. 

� Phân Biệt Điều ác 

Khi Si-môn thầy phù thủy thấy quyền năng được thực hiện qua tay 
của Phi-e-rơ, ông muốn mua quyền năng đó. Phản ứng của Phi-e-
rơ là trực tiếp và thẳng vào vấn đề. 

Công vụ 8:20-23 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: “Tiền bạc của 
anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc 
mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời! Anh chẳng được 
dự phần hoặc chia sẻ trong việc nầy đâu, vì lòng anh không 
ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn việc ác 
của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý 
tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật 
đắng và trong xiềng xích tội ác.” 

Phi-e-rơ đã vận hành trong ân tứ phân biệt các linh. 

Ly-đa 
Công vụ  9:32-35 

Khi Phi-e-rơ ra đi ông làm những gì ông đã chứng kiến Chúa Giê-
xu làm. Chúa Giê-xu đã ủy tháccho Phi-e-rơ và tất cả các tín hữu 
để làm các công việc mà Ngài đã làm. 

� Ê-nê Được Chữa Lành 

Phi-e-rơ đi đến thăm các thánh đồ ở tại Ly-đa. Tại đây ông gặp 
một người tên là Ê-nê, một người bại liệt nằm trên giường đã tám 
năm. “Ê-nê,” Phi-e-rơ nói với ông: “Hãy đứng dậy và dọn dẹp 
giường mình đi.” Ông bèn đứng dậy ngay lập tức. Vì vậy, tất cả 
những ai ở tại Ly-đa và Sa-rôn thấy vậy điều quay trở lại cùng 
Chúa. 
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Giốp-bê 
Công Vụ 9:36-43 
Sự Sống Lại của Đô-ca 

Phi-e-rơ đã ở với Chúa Giê-su khi Ngài khiến con gái ông Giê-ru 
sống lại từ cõi chết. Khi Phi-e-rơ cảm nhận được rằng Đức Chúa 
Trời sẽ dùng ông để khiến Đô-ca sống lại từ cõi chết, ông biết 
những gì Chúa Giê-xu đã làm và ông đã làm như vậy. 

Công vụ 9:36-42 Tại thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ tên là 
Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca; bà làm nhiều việc thiện và hay bố 
thí. Trong những ngày ấy, bà bị bệnh và chết. Người ta tắm 
rửa xác bà, rồi đặt trong một phòng cao. Các môn đồ nghe tin 
Phi-e-rơ đang ở tại Ly-đa, gần Giốp-bê, nên sai hai người đến 
thỉnh cầu ông: “Xin mời ông đến gấp.” Phi-e-rơ đứng dậy đi 
với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến phòng 
cao. Tất cả các bà góa đều đứng bên ông mà khóc, và đưa cho 
ông xem bao nhiêu áo choàng và quần áo khác mà Đô-ca đã 
may cho họ lúc bà còn sống. Phi-e-rơ bảo mọi người ra ngoài, 
rồi quì gối cầu nguyện. Sau đó, ông xây lại với thi thể và nói: 
“Hỡi Ta-bi-tha, hãy trỗi dậy!” Bà mở mắt, thấy Phi-e-rơ, liền 
ngồi dậy. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ bà dậy, rồi gọi các thánh đồ 
và các bà góa đến, chỉ cho họ thấy bà đang sống. Việc ấy loan 
truyền khắp Giốp-bê nên có nhiều người tin theo Chúa. 

Hãy nhớ cách Chúa Giê-xu làm là đã đuổi tất cả mọi người ra khỏi 
phòng ngoại trừ cha mẹ và ba môn đồ? Chúa Giê-xu đã loại bỏ 
những kẻ vô tín. Phi-e-rơ cũng làm như vậy. 

Đức tin phát huy tác dụng qua lòng thương xót, nhưng không bao 
giờ là trong sự đồng cảm thuộc lĩnh vực hồn. Hành động trong sự 
đồng cảm, chúng tacó thể sẽ khiến người chết sống lại. Tuy nhiên, 
ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là cho tất cả mọi người 
điều được sống lại từ cõi chết. Trong lĩnh vực này của đức tin việc 
nghe một lời phán rõ ràng từ Chúa là điều thực sự quan trọng. Hãy 
nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói Ngài chỉ làm những gì Ngài đã thấy 
Cha làm. Người chết chỉ được sống lại khi một người nhận được 
một lời siêu nhiên của sự khôn ngoan, qua sự phóng thích ân tứ 
đức tin. 

Giăng 5:19 Bởi vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với họ: “Thật, Ta 
bảo thật các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng 
chỉ làm điều Con thấy Cha làm; vì bất cứ điều gì Cha làm, Con 
cũng làm như vậy.” 
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Thành Sê-sa-rê  Công Vụ 10 
� Khải Tượng 

Sự kêu gọi chính của Phi-e-rơ là một người Do Thái. Ông cũng là 
một trong những người mà Chúa sử dụng để mở cửa cho thế giới 
Dân Ngoại. 

Khải tượng mà Chúa đã ban cho Phi-e-rơ và sự giảng giải đi kèm 
với nó thật đặc biệt, bởi vì qua nó chúng ta thấy được sự thành tín 
của Đức Chúa Trời trong việc dạy dỗ chúng ta về những điều 
chúng ta cần phải biết hoặc phải hiểu để chúng ta có thể làm theo ý 
muốn của Ngài. 

Là một người Do Thái Phi-e-rơ có thành kiến đối với Dân Ngoại. 
Ông không bao giờ muốn cho phép một người ngoại giáo nào vào 
nhà của ông và ông cũng không bao giờ đến nhà của họ, nhưng 
Đức Chúa Trời có một sứ mệnh đặc biệt cho Phi-e-rơ và thành 
kiến này bị phá vỡ. 

Công Vụ 10:10-23 Ông đói và thèm ăn, nhưng trong khi người 
ta đang dọn bữa, thì ông xuất thần.Ông thấy trời mở ra, và có 
vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc sa xuống đất, 
trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và 
chim trời. 

Lại có tiếng phán với ông rằng: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm 
thịt và ăn.” 

Nhưng Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, không được; vì con không 
bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch.” 

Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai rằng: “Vật gì Đức Chúa 
Trời đã làm cho tinh sạch, thì đừng xem là ô uế.” Việc đó xảy 
ra ba lần; rồi vật giống như tấm khăn được cất lên trời. 

Trong khi Phi-e-rơ đang phân vân về ý nghĩa của khải tượng 
mình đã thấy, thì những người Cọt-nây sai đi đã tìm được nhà 
Si-môn, và đang đứng trước cửa.Họ gọi để hỏi xem có phải Si-
môn tức Phi-e-rơ đang ở đây chăng. 

Đang khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, thì Thánh 
Linh phán với ông: “Kìa, có ba người đang tìm con.Vậy, hãy 
đứng dậy, xuống đi với họ, chớ nghi ngờ, vì Ta đã sai họ đó.” 

Phi-e-rơ đi xuống với họ và nói: “Tôi chính là người các ông 
đang tìm. Các ông đến đây có việc gì?” 
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Họ trả lời: “Đội trưởng Cọt-nây là người công chính, kính sợ 
Đức Chúa Trời, được cả dân Do Thái làm chứng tốt. Ông ta 
được một thiên sứ thánh hướng dẫn, sai mời ông về nhà để 
nghe lời ông dạy.” 

Phi-e-rơ mời họ vào nhà, cho trọ lại đó. Ngày hôm sau, Phi-e-
rơ trỗi dậy đi với họ; có vài anh em từ Giốp-bê cùng đi theo. 

� Dân Ngoại Nhận Lãnh Đức thánh Linh 

Công vụ10:24,25,27,28 Ngày sau đó, họ đến Sê-sa-rê. Cọt-nây 
cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại nhà, đang chờ đợi 
họ. Phi-e-rơ bước vào, Cọt-nây ra đón, quì dưới chân ông mà 
lạy. 

Sau khi nói chuyện với Cọt-nây, Phi-e-rơ bước vào trong nhà, 
thấy nhiều người nhóm lại. Ông nói với họ:“Các ông biết 
người Do Thái vốn không được phép giao thiệp hay đến nhà 
người ngoại quốc; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết 
chẳng nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch.” 

Họ tiếp tục nói chuyện và Phi-e-rơ bắt đầu giải thích cho họ Chúa 
Giê-xu thực sự là ai. 

Công Vụ 10:43-46a Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng 
ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội.” Khi Phi-e-rơ còn 
đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 
Các tín hữu chịu cắt bì, là những người cùng đi với Phi-e-rơ, 
đều kinh ngạc, vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ 
trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và 
ca ngợi Đức Chúa Trời. 

Báo Cáo của Phi-e-rơ 
Công vụ 11:1-18 

Phi-e-rơ đã phá vỡ truyền thống con người. Ông đã đến nhà của 
người không chịu cắt bì và dùng bữa với họ. 

Phi-e-rơ đã thuật lại với các sứ đồ khác những gì đã xảy ravề khải 
tượng mà ông đã nhận được, về những người đã đến với ôngvà 
ông đã đến với họ như thế nào và họ đã nhận được sự cứu rỗi và 
nhận lãnh báp-têmThánh Linh. Ông kết luận: 

Công vụ 11:17,18 “Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ 
cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta 
tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, thì tôi là ai mà dám 
ngăn trở Đức Chúa Trời?” 
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Khi họ nghe những lời ấy, thì ngưng chỉ trích, rồi tôn vinh Đức 
Chúa Trời rằng: “Như vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn 
năn cho các dân ngoại để họ được sự sống!” 

Đây là lần đầu tiên các sứ đồ nhận ra rằng sự cứu rỗi là cho cả thế 
giới, không chỉ cho dành những người Do Thái sống trên toàn thế 
giới. 

PHÉP LẠ KỲ DIỆU GIẢI CỨU PHI-E-RƠ RA KHỎI TÙ 

Công vụ 12:1-19 
Cái Chết Đang Đe Dọa 

Chúa Giê-xu thường gọi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng tách rời với 
những người khác. Vua Hê-rốt dùng gươm giết Gia-cơ và sau đó 
ông đã bỏ tù Phi-e-rơ. Phi-e-rơ hẳn đã cảm thấy mình cũng có khả 
năng bị hành hình. 

Công vụ 12:1-16 Đang lúc ấy, vua Hê-rốt ra tay bức hại một số 
người trong Hội Thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh 
của Giăng; Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng 
sai bắt Phi-e-rơ nữa. 

Hội Thánh Cầu Thay 

Câu 5-6 Bấy giờ là những ngày lễ Bánh Không Men. Vua bắt 
Phi-e-rơ bỏ vào ngục, giao cho bốn toán lính thay phiên canh 
giữ, và định sau lễ Vượt Qua sẽ đem ra xử trước dân chúng. 
Vậy, Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn Hội Thánh cứ khẩn thiết 
cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Nhưng, ngay trong 
đêm trước khi Hê-rốt đưa Phi-e-rơ ra xử, Phi-e-rơ đang ngủ 
giữa hai tên lính, bị xích bằng hai xiềng và có lính canh giữ 
trước cửa ngục. 

Thình lình, một thiên sứ của Chúa xuất hiện, và ánh sáng 
chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh 
thức ông và nói: “Hãy mau trỗi dậy.” Xiềng liền rớt ra khỏi 
tay ông. 

Phi-e-rơ Được Giải Cứu 

Câu 8-11 Thiên sứ bảo: “Hãy nịt lưng và mang dép vào.” Phi-
e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: “Hãy mặc áo ngoài và theo 
ta.” Phi-e-rơ bước ra và đi theo, không biết điều thiên sứ làm 
đó là thật, nhưng tưởng mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi 
vọng canh thứ nhất, rồi thứ hai, thì đến cửa sắt dẫn vào thành 
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phố. Cửa đó tự động mở ra trước mặt hai người và họ vượt 
qua, ra ngoài đường phố; rồi thiên sứ lập tức lìa Phi-e-rơ. 

Phi-e-rơ tỉnh lại và nói: “Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã 
sai thiên sứ Ngài giải cứu tôi thoát khỏi tay Hê-rốt và khỏi mọi 
điều dân Do Thái đang mong đợi.” 

Những Người Khác Cầu Nguyện 

Câu 12 Khi nhận thức được điều đó, ông đến nhà Ma-ri, mẹ 
của Giăng, cũng gọi là Mác, ở đây có nhiều người đang nhóm 
lại cầu nguyện. 

Lời Cầu Nguyện Được Nhậm Lời 

Câu 13-14 Ông gõ cổng trước, thì một đầy tớ gái tên Rô-đơ đi 
ra mở cổng. Nhận ra tiếng Phi-e-rơ, cô quá vui mừng đến nỗi 
quên cả mở cổng, nhưng chạy trở vào báo tin rằng Phi-e-rơ 
đang đứng trước cổng. 

Sự Vô Tín 

Câu 15-16 Họ bảo: “Cô điên rồi!” Nhưng nàng quả quyết đó là 
thật. Họ nói: “Chắc là thiên sứ của ông.” Nhưng Phi-e-rơ cứ 
tiếp tục gõ, và khi họ mở cổng, thấy Phi-e-rơ thì kinh ngạc. 

Đôi khi rất dễ dàng bỏ lỡ sứ điệp thật sự mà Chúa dành cho chúng 
ta trong khi kể lại một sự kiện. Vâng, dân sự đã bị sốc khi nghe 
Phi-e-rơ được giải thoát khỏi ngục và đến buổi cầu nguyện của họ. 
Chúng ta có thể nói: “Đức tin thật của họ ở đâu?” Nhưng điều 
chúng ta cần phải hiểu ở đây là họ đã lo lắng cho Phi-e-rơ và họ đã 
hy sinh thời gian để đến với nhau và cầu nguyện. 

Nếu họ không cầu nguyện thì rất có thể là Phi-e-rơ sẽ bị giết giống 
như Gia-cơ. 

Vua Hê-rốt Qua Đời 
Công vụ 12:19-23 

Vua Hê-rốt đã giết Gia-cơ. Ông đã lên kế hoạch để giết Phi-e-rơ. 
Ông đã giết các kẻ canh gác vì “đã để” Phi-e-rơ đi. Nhưng chính 
vua Hê-rốt lại chết sớm. 

Công vụ 12:21-24 Đến ngày đã định, Hê-rốt mặc triều phục, 
ngồi trên ngai, truyền phán với họ. Dân chúng kêu lớn: “Đây 
là tiếng của một vị thần, không phải tiếng loài người đâu!” 
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Lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh Hê-rốt, vì vua không 
nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục mà 
chết. Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và ngày 
càng phát triển. 

CÁI CHẾT CỦA PHI-E-RƠ 

Chúng ta không được biết gì về cái chết của Phi-e-rơ trong Kinh 
Thánh. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã nói tiên tri liên quan 
đến nó. 

Giăng 21:18,19 “Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự 
mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ 
đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi 
mình không muốn.” 

Ngài nói điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn 
vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo 
Ta.” 

Theo một số truyền thống, Phi-e-rơ đã đi đến Rô-ma ngay sau 
phép lạ giải phóng khỏi ngục và ông bị đóng đinh dưới thời Nê-rô. 
Cũng theo truyền thống kể lại, ông đã từ chối chết như Chúa Giê-
xu và ông đã yêu cầu bị đóng đinh ngược. Không cần phải chứng 
minh điều này trong Kinh Thánh. Chúng ta có vài manh mối miêu 
tả về Phao-lô tại Rô-ma nhưng không có manh mối nào đề cập bất 
cứ điều gì về Phi-e-rơ ở đó hoặc đã đến đó. 

Tóm Lại 

Nghiên cứu về cuộc đời của Phi-e-rơ là một nghiên cứu về các 
phép lạ. Phép lạ đầu tiên là sự thay đổi trong cuộc đời ông từ lần 
đầu tiên bắt đầu đi theo Chúa, chối Chúa, đến sự kiện nhận lãnh 
báp-têm Thánh Linh và ngay lập tức trở nên dũng cảm, không sợ 
ai cả, và thậm chí cũng không sợ cái chết. 

Ông đã chứng kiến Chúa Giê-xu làm phép lạ, và ông đã làm phép 
lạ. Sự xức dầu trên Phi-e-rơ quá mạnh mẽ đến nỗi khi cái bóng của 
ông đi ngang qua dân sự họ cũng được chữa lành. Ông phơi bày tội 
lỗi trong Hội Thánh và người ta ngã chết. Phi-e-rơ khiến Đô-ca 
sống lại từ cõi chết. Ông đối diện với cái chết ở trong tù và Chúa 
đã sai một thiên sứ đến để giải cứu ông. Phi-e-rơ bước đi trong 
quyền năng phép lạ siêu nhiên của một Đức Chúa Trời hằng sống, 
và chúng ta cũng có thể làm như vậy! 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Bạn đã học được gì từ đời sống của Phi-e-rơ sau khi nhận lãnh báp-têm Thánh Linh, điều ấy có ý 
nghĩa gì trong đời sống của bạn ngày hôm nay? 

 

 

 

 
 
 
2. Khi A-na-nia và Sa-phi-ra lừa dối Chúa họ đã chết ngay tức thì. Tại sao bạn nghĩ điều tương tự này 
lại không xảy ra trong Hội Thánh hôm nay? 

 

 

 

 
 
 
3. Tại sao những sự kiện đã xảy ra tại Sê-sa-rê lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay? 
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Bài Chín 

Chết Là Ích Lợi 

 

Sứ đồ Phao-lô khi phải đối mặt với cái chết đã nói, đối với tôi, 
sống là cho Đấng Christ và chết là ích lợi. 

Qua cuộc đời của Ê-tiên, chúng ta học được cách mà một tín hữu 
phải đối diện với sự bắt bớ và cái chết. 

Ê-TIÊN 

Công vụ 6,8,7 
Ê-tiên, Là Một Trong Những Chấp Sự 

Chúng ta biết rằng Ê-tiên là một người có danh tiếng tốt, đầy dẫy 
Đức Thánh Linh và khôn ngoan bởi vì đây là những phẩm chất của 
một chấp sự. 

Công vụ 6:3 Vậy, xin anh em hãy chọn trong số mình bảy 
người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan, rồi 
chúng tôi sẽ giao trách nhiệm nầy cho họ.... 

Ngay sau khi ông được chọn là một chấp sự, ông bắt đầu làm 
những việc kỳ diệu và dấu kỳ phép lạ giữa dân sự. 

  � Làm Phép Lạ 

Công vụ 6:8-15 Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm 
những phép mầu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng. 

� Đối Mặt Với Sự Chống Đối 

Câu 9 Lúc ấy có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của 
những người tự do, và những người quê ở Sy-ren, A-léc-xan-
đơ, cùng những người Do Thái ở Si-li-si và xứ A-si-a, nổi lên 
tranh luận với Ê-tiên. 

� Có Sự Khôn Ngoan Của Chúa 

Câu 10 Nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh 
Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy. 
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� Sự Nói Dối 

Câu 11…nên ngầm xúi giục một số người vu cáo rằng: “Chúng 
tôi đã nghe nó nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Đức 
Chúa Trời.” 

� Vu Cáo 

Họ kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo 
xông vào bắt và giải ông đến trước Hội đồng. Họ đưa ra những 
nhân chứng dối, nói rằng: “Người nầy thường nói những lời 
xúc phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chúng tôi đã nghe nó 
nói rằng Giê-xu người Na-xa-rét nầy sẽ phá hủy nơi đây và 
thay đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.” 

� Tỏa Ra Vinh Quang Chúa 

Câu 15 Tất cả những người ngồi tại Hội đồng đều nhìn chăm 
Ê-tiên và thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. 

Những Sự Kiện Về Cái Chết Ê-tiên 
  � Rao Giảng Phúc Âm 

Thầy Thượng Tế đã hỏi Ê-tiên liệu các cáo buộc ở trên là đúng sự 
thật và Ê-tiên đã nhân cơ hội này để rao giảng Phúc Âm. Ê-tiên đã 
bắt đầu từ Áp-ra-ham và tiếp tục tới sự đến của Đấng Mê-si và 
thậm chí cáo buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo đã giết Ngài. Ông kết 
thúc bài giảng với sự táo bạo, cơn giận dữ công bình. 

Công Vụ 7:51-53 Hỡi những người cứng cổ, ḷng và tai chưa 
được cắt bì kia! Quí vị luôn luôn chống cự với Đức Thánh 
Linh. Tổ phụ quí vị thế nào, thì quí vị cũng thế ấy! Có nhà tiên 
tri nào mà tổ phụ quí vị không bắt bớ? Họ còn giết những 
người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là 
Đấng mà bây giờ quí vị đã phản bội và giết đi. Quí vị đã nhận 
lãnh luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng lại không vâng 
giữ luật pháp ấy!” 

Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ rằng họ đã không cần phải bận 
tâm về cách họ sẽ trả lời, và Ê-tiên là một ví dụ tuyệt vời về điều 
này. Ông cho phép Đức Thánh Linh tuôn chảy qua ông ta và nói 
những điều cần nói. 

  � Làm Dấy Lên Giận Dữ Của Họ 

Tòa công luận và các Thầy Thượng Tế tức điên lên và họ đã 
nghiến răng. 
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Công vụ 7:54-60 Họ nghe những lời đó, thì giận dữ trong lòng 
và nghiến răng với Ê-tiên. 

� Đức Thánh Linh Ở Cùng Ê-tiên 

Câu 55-56 Nhưng Ê-tiên, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nh́n 
chăm lên trời và thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, và Đức 
Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: “Kìa, tôi 
thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên phải Đức 
Chúa Trời.”  

Ê-tiên ở trong Linh và nhìn lên trời thấy vinh quang của Đức Chúa 
Trời và Chúa Giê-xu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. 

� Các Nhà Lãnh Đạo Bịt Tai Lại 

Câu 57,58a Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào 
bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân 
chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là 
Sau-lơ. Khi họ đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con.” 

� Ê-tiên Tha Thứ Cho Họ 

Câu 60 Rồi ông quì xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng qui 
tội nầy cho họ!” Vừa dứt lời thì ông ngủ. 

  Sự Tuận Đạo của Ê-tiên  

Ê-tiên là người tuận đạo đầu tiên và cái chết của ông là sự khởi 
đầu của một cuộc bắt bớ dữ dội chống lại các tín hữu đầu tiên. Cái 
chết của ông khiến các tín hữu tản lạc khắp nơi và họ rao giảng 
Lời Chúa bất cứ nơi nào họ đi. 

Công Vụ 8:1-3 Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong 
ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ dội, 
ngoại trừ các sứ đồ, còn tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các 
miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Những người tin kính chôn cất Ê-
tiên và than khóc ông rất nhiều. Nhưng Sau-lơ tàn hại Hội 
Thánh, xông vào từng nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù. 

Công vụ 11:19-21 Bấy giờ, những người bị tản lạc do cơn bắt 
bớ xảy đến sau vụ Ê-tiên, đi đến Phê-ni-xi, đảo Síp và An-ti-ốt, 
nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Tuy nhiên, 
một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Sy-ren đến An-ti-ốt 
cũng giảng Tin Lành cho cả người Hi Lạp nữa, rao truyền 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở với họ, nên có 
nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. 
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� Làm chứng cho Sau-lơ 

Cái chết của Ê-tiên là một lời chứng về một con người mà Đức 
Chúa Trời đã kêu gọi để trở nên một chứng nhân cho Ngài đếnvới 
các dân ngoại. 

Công vụ 22:20 Lại khi Ê-tiên là người làm chứng cho Chúa bị 
đổ máu, thì chính con cũng đứng bên cạnh, đồng tình với họ và 
giữ áo quần cho những kẻ giết ông ta. 

Sau-lơ nhìn thấy khuôn mặt của Ê-tiên mê mẩn với vinh quang 
Chúa khi ông bị tử đạo. 

Qua cái chết của mình Ê-tiên trở thành hạt giống cho một mùa gặt 
linh hồn lớn qua chức vụ của Phao-lô. 

Tóm Lại 

Ê-tiên không phải là một sứ đồ nhưng ông đã làm phép lạ. Phép lạ 
đã không giới hạn cho các sứ đồ và các chức vụ năm mặt khác. 
Cũng giống như những phép lạ đã gây ra sự đối đầu trong cuộc đời 
của Ê-tiên, thì việc vận hành trong các dấu kỳ và phép lạ cũng sẽ 
tạo rasự đối đầu với các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người 
không tin ngày nay. 

Ê-tiên là người đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự khôn ngoan của 
Ngài quá đến nỗi khi các nhà lãnh đạo tôn giáo cố gắng bảo vệ 
niềm tin của họ bởi sự tranh luận, họ không thể đứng nỗi trước sự 
khôn ngoan của Ê-tiên và Thánh Linh của Chúa ở trong ông. 

Đối với tất cả các tín hữu hôm nay, Ê-tiên là một hình mẫu về đức 
tin, quyền năng và việc trở thành một nhân chứng không chút sợ 
sệt khi đối mặt với sự chống đối và ngay cả sự đe dọa đến tính 
mạng. 

TẠI SAO SỰ BẮT BỚ ĐẾN 

Thanh Tẩy, Thêm Sức, Tạo Ra Sự Tản Lạc 

Hội Thánh được thanh tẩy, thêm sức và thậm chí tản lạc khắp nơi 
để truyền giáo qua những thử thách và bắt bớ. 

Công Vụ 14:21,22 Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong 
thành đó và môn đồ hóa nhiều người, thì trở về Lít-trơ, I-cô-ni, 
và An-ti-ốt, làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững 
đức tin, và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao 
mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời.” 
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Hội Thánh Quyền Năng Là Một Sự Đe Dọa 

Như chúng ta thấy trong cuộc đời của Ê-tiên, khi quyền năng siêu 
nhiên của Đức Thánh Linh bắt đầu hành động, nó tạo ra một sự bắt 
bớ. Trong những ngày đầu tiên của Hội Thánh, sự bắt bớ này đến 
từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Thông thường, sự bắt bớ ngày nay 
cũng nó xuất phát từ cùng một nguồn như vậy. 

Cơ-đốc giáo đãtạo ra một mối đe dọa cho các nhà lãnh đạo Do 
Thái. Đó là thời điểm chuyển đổi từ việc thờ phượng Đức Chúa 
Trời theo các nghi lễ được ấn định tại đền thờ đến giai đoạn thờ 
phượng Đức Chúa Trời trong tâm linh và lẽ thật. 

Ngay cả hiện nay, Đức Chúa Trời cũng đang làm những điều mới 
như Ngài đang khôi phục Hội Thánh của Ngài. Những gì Đức 
Chúa Trời đã nói và làm trong Hội Thánh Ngài một vài năm trước 
đây không nhất thiết phải là những gì Ngài muốn bày tỏ và làm 
ngày hôm nay. Chúng ta phải sẵn sàng thay đổi với Ngài và đừng 
giữ lại kiểu cũ. 

Một cộng đồng tín hữu đầy quyền năng vẫn còn là một mối đe dọa 
cho các Cơ-đốc nhân không cam kết ngày nay. Thường thì sự bắt 
bớ đến từ giữa nhóm này. 

Những Cơ-đốc nhân cam kết cũng là một mối đe dọa cho thế lực 
gian ác đã chống lại những Hội Thánh vô năng trong hàng trăm 
năm. Sự bắt bớ sẽ đến từ một xã hội vô thần. 

Khi mọi tín hữu bắt đầu làm công việc của Chúa Giê-xu, để thực 
hiện các dấu kỳ và phép lạ vĩ đại, hàng ngàn người sẽ được chinh 
phục cho Chúa Giê-xu. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ BẮT BỚ 

Các lĩnh vực của sự bắt bớ khác nhau. Ở một số nước các tín hữu 
đang đối mặt với hình phạt tù đày và thậm chí là cái chết. Đôi khi 
sự bắt bớ là mất việc làm hoặc nó đến từ gia đình. Đôi khi là sự 
mất bạn bè, hoặc là sự phân biệt đối xử trong xã hội. 

Trong tất cả các tình huống chúng ta phải phản ứng như Chúa Giê-
xu. Khi Ngài bị đóng đinh, Ngài cầu nguyện cho những người giết 
Ngài. “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” 

Ma-thi-ơ 5:43-45a Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương 
yêu người lân cận, và ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các 
con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt 
bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên 
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trời; vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn 
người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người 
bất chính. 

Chúa Giê-xu đã dạy nhiều về sự tha thứ trong chức vụ của Ngài. 
Ngay cả trong cái chết, Chúa Giê-xu đã tha thứ cho những người 
đã giết Ngài. 

Ê-tiên Là Tấm Gương Cho Chúng Ta 
� Tha Thứ Kẻ Bắt Bớ 

Sự Ê-tiên tha thứ tại thời điểm ông chết phải là một bài học vô giá 
cho chúng ta! Chúng ta đã không bị tổn thương đến nỗi phải chết, 
vì vậy chúng ta không thể biện hộ cho sự không tha thứ trong đời 
sống của chúng ta ở bất kỳ lĩnh vực nào. 

Xuyên suốt lịch sử Hội Thánh, nhiều người đã tuận đạo. Chúa Giê-
xu nói: 

Giăng 15:13 Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu 
thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. 

� Có Lòng Can Đảm 

Hầu hết chúng ta có thể nói rằng chúng ta không có sự can đảm 
của Ê-tiên. Trước tiên, chúng ta phải nhớ rằng Ê-tiên là một người 
chính trực của Chúa. Ông được chọn là một trong bảy chấp sự bởi 
vì ông là một người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn 
ngoan. Không có tội lỗi giấu kín nào trong đời sống ông để “ông 
vấp ngã” tại thời điểm này. 

Đức Chúa Trời đã ban cho ông những ân tứ đặc biệt tại thời điểm 
hoạn nạn. Ngay cả khi ông phải đối mặt với cái chết, Chúa đã cho 
phép ông thấy vinh quang của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép ông 
thấy Chúa Giê-xu. 

� Đức Chúa Trời Ban Sự Mạnh Mẽ 

Chúa đã ban cho Ê-tiên sự mãnh mẽ, và những lời lẽ để đối mặt 
với sự bắt bớ và cái chết. 

Các tín hữu ban đầu biết rằng họ phải vâng lời Đức Chúa Trời, chứ 
không phải con người. Họ tiếp tục dạy về Chúa Giê-xu phục sinh 
và chữa lành trong danh của Chúa Giê-xu. 

Nếu các tín hữu đã bằng lòng chỉ với việc cầu nguyện và thông 
công với nhau và không tiếp cận với những người xung quanh, thì 
họ có thể sẽ không thu hút được sự chú ý của các nhà lãnh đạo tôn 
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giáo. Nhưng họ đã có một sứ mạng. Họ được chọn để chinh phục 
thế gian bằng sự hiểu biết về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. 

� Phúc Âm Mang Đến Sự Tranh Luận 

Điều này cũng đúng với ngày hôm nay. Thế gian thực sự không 
quan tâm nếu chúng ta gặp nhau và cầu nguyện và thờ phượng 
Chúa và thông công với nhau. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu 
hành động như Chúa Giê-xu dạy chúng ta làm, thì sau đó sự tranh 
luận sẽ đến. Chúng ta phải nhớ là không được tìm kiếm, hoặc cố 
tình khuấy động sự tranh luận, nhưng khi nó đến, nó sẽ mở một 
cánh cửa mở để chúng ta trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu 
Christ. Chúng ta không nên xem sự tranh luận như là một cách để 
chứng minh chúng ta là đúng. Cái tôi không có chỗ để trở nên một 
nhân chứng cho Chúa Giê-xu. 

Danh Mang Đến Sự Bắt Bớ 

Bắt bớ đến với những người theo Chúa Giê-xu bởi vì họ công bố 
danh của Chúa Giê-xu và quyền năng phục sinh của Ngài ngay sau 
ngày Lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh 
Linh và có khả năng trả lời câu hỏi của họ với sự táo bạo. 

Khi bị đe dọa, bị cảnh cáo và thậm chí bị đánh đập, Phi-e-rơ và 
Giăng đã không ngã quỵ. Họ tiếp tục công bố danh Chúa Giê-xu 
và quyền năng sự phục sinh của Ngài. 

Gương / Phi-e-rơ & Giăng  
  � Khước Từ Sự Nhút Nhát 

Họ từ chối sự nhút nhát. 

Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy sự can đảm của họ, họ rất ngạc 
nhiên và bối rối. 

Công vụ 4:13 Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng và biết 
rõ hai ông là những người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh 
ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. 

� Vận Hành Trong Quyền Năng Phép Lạ 

Công vụ 4:16,17 Nói rằng: Chúng ta phải làm gì với mấy người 
nầy? Vì mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết họ thật đã làm một 
phép lạ hiển nhiên và chúng ta không thể chối cãi được.Tuy 
nhiên, để việc đó không đồn ra trong dân chúng thêm nữa, 
chúng ta hãy cảnh cáo họ không được lấy danh đó giảng dạy 
cho bất cứ ai nữa.” 
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Mong Đợi Phép Lạ 

Họ đã bị bắt và tống vào tù, nhưng trong ban đêm một thiên sứ của 
Chúa đem họ ra khỏi ngục và nói với họ đến trong hành lang đền 
thờ và nói với dân chúng sứ điệp đầy đủ. 

Khi họ được giải thoát khỏi ngục tù, họ đã không bỏ chạy vì sự an 
toàn của mình. Họ đã ngay lập tức đến hành lang đền thờ và bắt 
đầu rao giảng cùng một Sứ điệp mà họ đã giảng trước đó. 

Họ được đưa ra trước Tòa Công Luận một lần nữa, bị đe dọa và 
sau đó bị đánh đập và được phép đi tự do nhưng kèm một lời cảnh 
báo không được sử dụng danh của Chúa Giê-xu nữa. 

� "Từ Chối Thỏa Hiệp 

Họ từ chối thỏa hiệp. 

Công vụ 5:40 b-42 ... Họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và 
cấm lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy, rồi thả hai ông 
ra. 

� Vui Mừng 

Vậy, các sứ đồ rời khỏi Hội đồng, vui mừng vì họ đã được kể là 
xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Hằng ngày, tại trong đền 
thờ hoặc từ nhà nầy sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy 
dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Cơ 
Đốc. 

� Vâng Lời 

Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời thậm chí khi đối mặt với sự 
bắt bớ lớn. 

Công vụ 8:3,4 Nhưng Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, xông vào từng 
nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù. Vậy, những người bị tan 
lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng Tin Lành. 

� Phủi Bụi 

Công vụ 13:49-52 Đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng các 
người Do Thái kích động các phụ nữ sùng đạo thuộc giới 
thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi giục 
họ bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ 
của họ. Hai ông phủi bụi nơi chân để phản đối họ, rồi đi đến I-
cô-ni. Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức 
Thánh Linh. 
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� Tự Do khỏi Sự Khước Từ  

Tại sao Chúa Giê-xu nói với các môn đồ phủi bụi đã dính từ chân 
mình khi họ và Sứ điệp của họ bị từ chối? 

Các môn đồ đi đến thành phố tiếp theo không ai tiếp rước họ. Để 
được tự do khỏi sự khước từ chúng ta phải tha thứ cho những 
người liên quan và sau đó đi ra khỏi tình huống đó. 

Chú ý rằng họ đã ngay lập tức tràn đầy niềm vui và với Đức Thánh 
Linh. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1.Tại sao Ê-tiên bị bắt bớ? Những “lỗi lầm” ông đã phạm là gì? 

 

 

 

 

 

2.Hai nguyên nhân của bắt bớ là gì? Bạn nên phản ứng như thế nào trong lúc gặp bắt bớ? 

 

 

 

 
 
 
3. Kết quả của sự bắt bớ là gì? Cho một ví dụ. 
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Bài Mười 
Nhà Truyền GiáoPhi-líp 

 
CHỨC VỤ CỦA PHI-LÍP 

Nghiên cứu về Phi-líp phải là một trong những nghiên cứu đáng 
khích lệ nhất đối với mọi tín hữu mong muốn làm nhiều việc hơn 
cho Chúa và có hiệu quả hơn trong chức vụ của họ đối với Ngài. 

Trước tiên, Phi-líp đầy dẫy đức tin và của Đức Thánh Linh, sau đó 
ông được bổ nhiệm làm chấp sự và cuối cùng ông đã trở thành một 
nhà truyền giáo. Chúng ta không có dữ kiện nào về quá trình 
chuyển đổi này. 

Đức Chúa Trời nhìn thấy sự khao khát trong tấm lòng của một con 
người. Khi sự khao khát đó là trở nên giống Chúa Giê-xu càng 
hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ mở đường để những khao khát đó thành 
hiện thực trong đời sống của chúng ta. 

Một Chấp Sự 
Công vụ 6:1-7 

Công vụ  6:5 Tất cả mọi người đều hài lòng về các lời ấy và họ 
đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-
líp... 

Cũng như trong việc lựa chọn Ê-tiên sự chọn lựa để làm một chấp 
sự có nghĩa là Phi-líp phải là một người có danh tiếng tốt, đầy dẫy 
Đức Thánh Linh, và khôn ngoan. 

Một Nhà Truyền Giáo 

Lần cuối cùng đề cập đến Phi-líp cho thấy vai trò của ông như là 
một nhà truyền giáo. Khi Phi-líp tiếp tục trung tín phục vụ Chúa 
như một chấp sự, ông được kêu gọi vào chức vụ năm mặt để thực 
hiện chức năng như một nhà truyền giáo. 

Công vụ 21:8 Ngày mai, chúng tôi lên đường đi đến Sê-sa-rê, 
vào nhà Phi-líp, nhà truyền giảng Tin Lành và là một trong 
bảy chấp sự, rồi ở lại đó. 

Sau khi Ê-tiên tử đạo, thì sự  bắt bớ các Cơ-đốc nhân bởi các nhà 
lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã bắt đầu một cách dữ tợn hơn và 
nhiều tín hữu đã chạy trốn đến mọi nơi trên thế giới mà họ biết. 
Đây là khởi đầu của phong trào giáo sĩ. Các tín hữu bỏ trốn khỏi 
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Giê-ru-sa-lem, đã đi khắp nơi rao giảng danh Chúa Giê-xu và 
quyền năng phục sinh của Ngài. 

Công vụ 8:4 Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi 
khác, truyền giảng Tin Lành. 

 

SỰ ĐA DẠNG CỦA CHỨC VỤ 

 

Chức vụ của Phi-líp là một hình mẫu về sự đa dạng ly kỳ của 
những chức vụ trong đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. 

Đầu Tiên là Đến Sa-ma-ri 
Công vụ 8:4-25 

Chúa Giê-xu truyền cho các tín hữu đầu tiên đi tới thành Giê-ru-
sa-lem, sau đó đến vùng Sa-ma-ri, và sau đó đến những vùng xa 
hơn của thế giới. Phi-líp là người đầu tiên mà chúng ta biết là 
người đã thực thi phần thứ hai của mạng lệnh này. Ông đã đi đến 
Sa-ma-ri và nói với mọi người về Đấng Christ. 

Công vụ 8:4-8 Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi nầy đến 
nơi khác, truyền giảng Tin Lành. Phi-líp đi xuống thành Sa-
ma-ri, rao giảng Đấng Cơ Đốc cho dân chúng ở đó. Đoàn dân 
nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm 
chú nghe ông; vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi 
nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được chữa 
lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui. 

� Các Phép Lạ 

Người ta đến để nghe vị thầy giảng đầy quyền năng này, bởi vì các 
dấu kỳ và phép lạ kèm theo sau chức vụ của ông. 

� Người què được chữa lành 
� Người ta có thể chứng kiến tận mắt các phép lạ 
� Họ lắng nghe lời ông nói 
� Sự vui mừng lớn trong thành 

� Sứ điệp 

Các dấu kỳ và phép lạ gây sự chú ý của đám đông. Nhưng Sứ điệp 
của Phi-líp là vương quốc của Đức Chúa Trời và danh Chúa Giê-
xu. 
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Công vụ 8:12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, là người rao giảng 
Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa 
Giê-xu Cơ Đốc cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm. 

� Những Kết Quả 

Công vụ 8:14-17 Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng 
Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-e-rơ và 
Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những 
người nầy để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh 
Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là 
Đức Chúa Giê-xu nhận báp-têm mà thôi. Phi-e-rơ và Giăng 
đặt tay trên họ, thì họ đều nhận lãnh Đức Thánh Linh. 

Lưu ý Phi-líp đã không nói: “Tôi là một chấp sự. Nhiệm vụ của tôi 
là phân phối thức ăn. Chúa đã không kêu gọi tôi để rao giảng.” 

Các dấu lạ đã mở một cánh cửa để rao giảng Tin Lành và đem sự 
cứu rỗi đến cho nhiều người. 

Kế hoạch truyền giáo Đức Chúa Trời không thay đổi. Mọi tín hữu 
vẫn làm công việc của Chúa Giê-xu, thực hiện các dấu kỳ và phép 
lạvà rao giảng tin lành vềvương quốc của Đức Chúa Trời. 

MỘT TẤM GƯƠNG VỀ SỰ VÂNG PHỤC 

Công vụ 8:26-40 

Một thiên sứ đã hiện ra với Phi-líp và bảo ông đi về phía nam. Phi-
líp bước đi trong phép lạ. Phi-líp đã không chờ đợi một bức tranh 
tổng thể về những gì ông sẽ làm. Một thiên sứ hiện ra và bảo đi về 
phía nam và Phi-líp vâng lời và đi. Thiên sứ đã không nói cho ông 
những gì ông phải làm khi đến đó. 

Công vụ 8:26 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-
líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, trên con đường từ Giê-ru-
sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.” 

Công vụ  8:27,28 Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan 
Ê-thi-ô-pi, làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng nước Ê-thi-ô-
pi, quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Giê-ru-sa-lem để 
thờ phượng;và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên tri 
Ê-sai. 

Chúng ta cũng phải nhanh chóng vâng lời Chúa, ngay cả khi chúng 
ta không hiểu lý do tại sao. Trong câu chuyện này, chúng ta cũng 
thấy rằng thời điểm của Chúa rất quan trọng. Nếu Phi-líp chờ đợi, 
ông sẽ bỏ lỡ cơ hội này. 
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Phục Vụ Người Ê-thi-ô-pi 

Khi chiếc xe ngựa của hoạn quan Ê-thi-ô-pi đi qua, Đức Thánh 
Linh nói: “Hãy lại gần nó.” Tuy nhiên, chúng ta cũng không thấy 
Kinh Thánh ghi lại việc Phi-líp nhận được một bức tranh rõ ràng 
về những gì sẽ xảy ra. Ngài chỉ bảo phải làm gì và ông vâng lời. 

Công Vụ 8:29 Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và 
theo cho kịp xe đó.” 

Công Vụ 8:30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên 
tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó 
không?” 

Cuối cùng, khi Phi-líp nghe người Ê-thi-ô-pi này đọc trong Ê-sai 
thì ông biết mình phải làm gì. 

Công vụ 8:35 Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh 
Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Giê-xu cho 
ông. 

Phép Báp-Têm Bằng Nước Quan Trọng 

Công vụ 8:36 Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn 
quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-
têm chăng?”  

Phi-líp nói: “nếu ông hết lòng tin thì ông có thể nhận.” 

Ông trả lời: “Tôi tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức 
Chúa Trời.” Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, 
và Phi-líp làm báp-têm cho hoạn quan. 

Phép báp têm bằng nước là một bằng chứng chứng minh sự đồng 
hóa của chúng ta với Chúa Giê-xu trong sự chết, sự chôn và sự 
sống lại của Ngài. Nó là một hình ảnh về sự chết của “con người 
cũ” của chúng ta và sự sống lại trong “tạo vật mới.” 

Ga-la-ti 2:20 Tôi đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với 
Đấng Cơ Đốc, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng 
Đấng Cơ Đốc sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, 
tức là tôi sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng 
đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi. 

Phi-líp Di Chuyển 
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Công Vụ 8:39 Khi lên khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem 
Phi-líp đi; hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui mừng tiếp 
tục cuộc hành trình. 

Từ khi ở chổ người Ê-thi-ô-pi, Phi-líp xuất hiện tại A-xốt. Ông bắt 
đầu nơi ông rời khỏi và tiếp tục rao giảng Tin lành. 

Công Vụ 8:40 Người ta thấy Phi-líp ở thành A-xốt; và trên 
đường đi đến Sê-sa-rê, ông rao giảng Tin Lành cho tất cả các 
thành mình đã ghé qua. 

MÔ HÌNH CHỨC VỤTÂN ƯỚC 

Phục Vụ 

Phi-líp là một hình mẫu về mô hình của mỗi tín hữu là người muốn 
tuôn chảy trong chức vụ Tân Ước. Đầu tiên, ông đã vâng lời trong 
một vị trí một tôi tớ. Một chấp sự với vị trí phục vụ. Phi-líp làm 
ứng nghiệm sự giảng dạy của Chúa Giê-xu về sự lãnh đạo trong 
tinh thần tôi tớ. 

Giăng 13:14-16 Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa 
chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì 
Ta đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã 
làm cho các con. Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không lớn 
hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. 

Các Dấu Kỳ Phép Lạ 

Chúng ta phải thi hành chức vụ trong các dấu kỳ, dấu lạ và phép 
lạ. Chúng ta phải giải cứu người bị áp bức. 

Công vụ  8:6-8 Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ 
ông làm, thì đồng lòng chăm chú nghe ông; vì có những uế linh 
kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại 
và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập 
niềm vui. 

Xây Dựng Đức tin 

Các dấu kỳ và phép lạ sẽ phóng thích đức tin đến sự cứu rỗi. 
Những người mới tin sẽ được báp têm bằng nước như là một bằng 
chứng chứng minh sự đồng hóa hoàn toàn với Chúa Giê-xu Christ. 

Công Vụ 8:36 Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn 
quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-
têm chăng?” 
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Công vụ 10:47 Bấy giờ Phi-e-rơ nói: “Ai có thể từ chối báp-têm 
bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh 
cũng như chúng ta chăng?” 

Báp Têm Trong Thánh Linh 

Việc các tân tín hữu nhận lãnh báp-têm Thánh Linh là điều rất 
quan trọng. Với quyền năng mới này, họ cũng sẽ trở thành những 
chứng nhân thi hành phép lạ cho Chúa Giê-xu Christ. 

Chức VụNhóm 

Khi các sứ đồ nghe nói rằng người Sa-ma-ri đã tiếp nhận Chúa 
Giê-xu họ đến để giúp đỡ. Phi-líp nhận ra sự cần thiết cho chức vụ 
nhóm. Ông biết rằng các nền tảng cần phải được thiết lập tại Sa-
ma-ri bởi nhóm chức vụ sứ đồ. Ông đã không hoạt động một mình, 
nhưng thuận phục các trưởng lão trong Hội Thánh mình và làm 
việc một cách cân bằng với những người khác trong chức vụ năm 
mặt. 

HAI MƯƠI NĂM SAU 

 

Chúng ta được biết về Phi-líp một lần sau hai mươi năm sau đó. 
Khi Phao-lô ra đi ông ở lại tại nhà của Phi-líp nhà truyền giáo. 

Công vụ 21:8,9 Ngày mai, chúng tôi lên đường đi đến Sê-sa-rê, 
vào nhà Phi-líp, nhà truyền giảng Tin Lành và là một trong 
bảy chấp sự, rồi ở lại đó. Ông có bốn người con gái đồng trinh, 
có ơn nói tiên tri. 

Tóm Lại 

Phi-líp là một người bình thường. Sau đó, ông là một trong bảy 
chấp sự được lựa chọn. Cuối cùng, ông trở thành một nhà truyền 
giáo. 

Phi-líp trung tín trong sự vâng phục Chúa. Đầu tiên, ông phục vụ 
tại bàn ăn như một chấp sự. Sau đó, ông chuyển sang truyền giáo 
trong phép lạ. Sau đó ông đã vâng lời thiên sứ và đã đi đến một 
con đường và chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh nói với ông 
bước tiếp theo. Ông đã dẫn dắt hoạn quan Ê-thi-ô-pi đến với Chúa 
Giê-xu, báp têm cho ông, và đã được đến một khu vực khác bằng  
một phương cách siêu nhiên. 
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Sau đó, chúng ta biết rằng hai mươi năm sau, ông vẫn là một nhà 
truyền giáo, phục vụ với bốn cô con gái của mình tại Sê-sa-rê. Ông 
vẫn trung tín với Chúa. 

Để nghiên cứu sâu về nhà truyền giáo Phi-líp, hãy xem Tài Liệu 
Hướng Dẫn Học về Truyền Giáo Phép Lạ của John Ezekiel. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Chức vụ đầu tiên của Phi-líp là gì? 

 

 

 

 

 
2. Các bước nào trong đời sống của Phi-líp đưa ông từ một chấp sự đến một nhà truyền giáo? 

 

 

 

 

 
 
3. Phi-líp một tấm gương cho chúng ta ngày nay trong việc tìm kiếm vị trí của chúng ta trong chức vụ như 
thế nào? 
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Bài Mười Một 

Sự Cải Đạo Của Sau-lơ 

 
XUẤT THÂN CỦA PHAO-LÔ 
 

Sứ đồ Phao-lô có một xuất thân thú vị được tiết lộ trong nhiều thư 
tín mà ông viết trong Tân Ước. Ông là một người Do Thái, một 
công dân La Mã và lớn lên tại thành phố Hy Lạp của Tạt-sơ. 
 
Chúng ta biết rằng ông đã được nuôi dưỡng và huấn luyện theo 
giáo lý Do Thái Giáo vì ông đã trở thành một người Pha-ri-si. Từ 
các thư tín ông viết cho thấy rõ ràng rằng ông có một kiến thức 
uyên thâm về văn hóa Hy Lạp cũng như sự khôn ngoan của La 
Mã. Có khả năng ông nói được tiếng Hy Lạp và tiếng La-tinh. Ông 
là một người có giáo dục tốt. 
 
Ngay cả trước khi ông cải đạo, ông là một người sốt sắng ra đi. 
Sau-lơ là một cái tên Do Thái, và Phao-lô có vẻ là một cái tên La 
Mã. Trong Kinh Thánh ông được gọi là Sau-lơ cho đến khi cải đạo 
và từ đó về sau ông được nhắc đến với cái tên là Phao-lô. 
 
Vì xuất thân của mình, nên Phao-lô rất thích hợp cho sự kêu gọi 
của Đức Chúa Trời trên đời sống ông để làm một sứ đồ cho dân 
ngoại. 
 
Chúng ta có một số chi tiết về xuất thân của Phao-lô từ những câu 
kinh thánh sau đây. 

 
Người Do Thái Từ Thành Tạt-sơ 

 
Công vụ 21:39 Phao-lô đáp: “Tôi là người Do Thái, quê ở Tạt-
sơ, xứ Si-li-si, 

 
Công Dân La Mã 

 
công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi 
nói với dân chúng.” 
 

Vượt Trội Đối Với Truyền Thống 
 
Ga-la-ti 1:14 Trong Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người Do 
Thái cùng thời với tôi, vì tôi đã quá hăng say với các truyền 
thống của tổ phụ mình. 
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Người  Hê-bơ-rơ Con Của Người Hê-bơ-rơ 
 
Philip 3:4b,5 Nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào 
xác thịt, thì tôi lại càng có lý do hơn: Tôi được cắt bì ngày thứ 
tám, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, bộ tộc Bên-gia-min, là người 
Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp là một người 
Pha-ri-si ... 
 

Người Pha-ri-si 
 
Công vụ 23:6 Phao-lô biết có một số trong vòng họ là người Sa-
đu-sê, một số khác là người Pha-ri-si, nên nói lớn trước Hội 
đồng Công luận: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con 
của người Pha-ri-si. Chính vì niềm hi vọng về sự sống lại từ cõi 
chết mà tôi bị đưa ra xét xử.” 

SAU-LƠ BẮT BỚ HỘI THÁNH 
 
Công vụ 7:57-08:03 
Lần Đầu Tiên Đề Cập Đến Sau-lơ 

 
Lần đầu đề cập đến Sau-lơ là tại thời điểm Ê-tiên bị bắt bớ. 
 
Công vụ 7:57,58 Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau 
xông vào bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các 
nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên 
là Sau-lơ. 

 
Bắt Bớ Cơ-đốc nhân 

 
Chính Phao-lô nói thể nào ông đã bắt bớ các Cơ-đốc nhân, săn 
lùng họ cho đến chết, trói đàn ông và đàn bà và bỏ tù họ. 
 
Công vụ 22:4,5 Tôi từng bắt bớ những người theo đạo nầy cho 
đến chết; bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. Về điều 
đó, thầy tế lễ thượng phẩm và cả Hội đồng đều làm chứng cho 
tôi; vì tôi đã nhận từ tay họ các thư gửi cho anh em ở Đa-mách 
và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người theo đạo, dẫn về 
Giê-ru-sa-lem để trừng trị. 
 

Chống  Đối Danh Chúa Giê-xu 
 
Công vụ 26:9-11 Thật vậy, chính tôi trước đây đã nghĩ rằng 
phải tìm mọi cách để chống đối danh Giê-xu người Na-xa-rét. 
Tôi đã làm như vậy tại Giê-ru-sa-lem: Dựa vào thẩm quyền 
của các thầy tế lễ cả, tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ, 
mà khi họ bị kết án tử hình, tôi cũng bỏ phiếu tán đồng nữa. 
Tôi thường đi khắp các nhà hội để trừng phạt họ và ép buộc họ 
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chối bỏ đức tin; tôi tức giận đến nỗi đi tận các thành ngoại 
quốc để bắt bớ họ. 
 
Với thẩm quyền của thầy Thượng Tế, Sau-lơ đã bỏ tù nhiều thánh 
đồ tại Giê-ru-sa-lem. Ông cảm thấy bị thúc ép phải đi từ thành phố 
này đến thành phố khác để bắt giam tất cả các Cơ-đốc nhân. Thậm 
chí ông còn tra tấn và khiến cho các Cơ-đốc nhân phải nói phạm 
đến Chúa Giê-xu. Ông theo họ đến các thành phố xa xôi. Phao-lô 
là nỗi ám ảnh của tất cả các Cơ-đốc nhân. 

 
Cố Gắng Phá Hủy Hội Thánh 

 
Ga-la-ti 1:13,14 Anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước 
đây khi tôi còn theo Do Thái giáo là thể nào. Tôi đã thẳng tay 
bắt bớ và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời.Trong Do 
Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người Do Thái cùng thời với tôi, vì 
tôi đã quá hăng say với các truyền thống của tổ phụ mình. 
 
Sau-lơ đã làm tất cả những điều này, ông nghĩ rằng ông đang phục 
vụ Chúa. Ông đã cực kỳ sốt sắng cho tôn giáo Do Thái của mình. 

 
SAU-LƠ GẶP CHÚA GIÊ-XU 
 
Công vụ  9 

 
Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho đời sống của Sau-lơ, ngay cả 
khi ông là kẻ thù của Ngài. Chúa nhìn thấy tấm lòng ông và sự sốt 
sắng một cách sai trật của ông và bày tỏ chính mình Ngài một cách 
siêu nhiên cho Sau-lơ. 

 
Ánh Sáng, Giọng Nói Từ Thiên Đàng 

 
Khi Sau-lơ đang trên đường đi đến Đa-mách để bắt nhiều Cơ-đốc 
nhân thì có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh ông và ông ngã 
xuống đất. Chúa Giê-xu đã phán trực tiếp với ông. 
 
Công vụ 9:3-9 Nhưng khi Sau-lơ đang đi đến gần thành Đa-
mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh 
ông.  
 
Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ, 
Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” 
 
Ông thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” 
 
Chúa phán: “Ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ.  
 
Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi 
mọi điều phải làm.” 
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Những người cùng đi với ông đều đứng lại sững sờ, vì họ nghe 
tiếng nói, mà không thấy ai hết. 
 
Sau-lơ trỗi dậy khỏi đất; mắt tuy mở, nhưng không thấy gì cả. 
Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách. Trong ba ngày, 
ông chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống gì cả. 
 
Chúa Giê-xu hỏi Sau-lơ tại sao ông bắt bớ Ngài. Bắt bớ một tín 
hữu là bắt bớ chính Chúa Giê-xu. 
 
Cuộc chạm trán của Sau-lơ với Chúa Giê-xu rất quyền năng và quá 
ấn tượng đến nỗi ông đã kiêng ăn trong ba ngày. 

 
A-na-nia Thấy Khải Tượng 

 
A-na-nia quả thật là một người của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời 
biết rằng Ngài có thể nói chuyện với A-na-nia và rằng ông sẽ vâng 
lời Ngài dù chính mình phải trả bất kỳ giá nào. Mọi Cơ-đốc nhân 
điều biết tên của Sau-lơ. Họ biết ông đang đến Đa-mách để bắt họ 
và tống giam họ. 
 
Công vụ  9:10-16 Lúc ấy, tại thành Đa-mách có một môn đồ 
tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng 
rằng: “Hỡi A-na-nia!” Ông thưa: “Lạy Chúa, có con đây.” 
Chúa phán: “Hãy trỗi dậy, đi đến nhà Giu-đa, đường gọi là 
Ngay Thẳng, tìm một người tên Sau-lơ, quê ở Tạt-sơ. Kìa, 
người ấy đang cầu nguyện, và trong khải tượng đã thấy một 
người tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình để được 
sáng mắt lại.” A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con có nghe nhiều 
người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở 
Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ấy ở đây, có trọn quyền của các 
thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn 
danh Ngài.” 

 
Sau-lơ Là Một Công Cụ Được Chọn 

 

Câu 15-16 Nhưng Chúa phán: “Hãy đi, vì Ta đã chọn người 
nầy làm một công cụ cho Ta, để đem danh Ta đến cho các dân 
ngoại, các vua, và con dân Y-sơ-ra-ên; Ta lại sẽ cho người ấy 
biết phải chịu khổ vì danh Ta đến mực nào.” 
 
A-na-nia biết tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ông trả lời ngay lập 
tức: “Vâng, thưa Chúa.”Ông lắng nghe Chúa và sau đó ông nhắc 
lại cho Chúa rằng Sau-lơ này là một con người khủng khiếp như 
thế nào. 
 
Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã ban cho A-na-nia một số dữ 
kiện thông qua sự vận hành trong ân tứ lời tri thức và lời khôn 
ngoan để chuẩn bị ông trong việc giúp đỡ Sau-lơ. Chúa nói với 
ông: 
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� Chính xác ngôi nhà và tên người sỡ hữu 
� Tên con đường 
� Tên của người đàn ông 
� Ông đến từ đâu 
� Ông đang làm gì 
� Ông đã thấy gì 
� Chính xác những gì sẽ xảy ra 
 
Sau đó, Đức Chúa Trời nói với A-na-nia những gì Sau-lơ làm 
trong vương quốc của Ngài và những gì ông ta phải trải qua. Cũng 
như Sau-lơ bắt bớ Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài. Vì vậy ông sẽ 
bị bắt bớ lớnvì danh của Chúa Giê-xu. 

 
A-na-nia Vâng Lời 

 
Công vụ  9:17-19a A-na-nia ra đi, bước vào nhà, rồi đặt tay 
trên Sau-lơ và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-
xu, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho 
anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Lập 
tức có cái gì như cái vảy từ mắt Sau-lơ rơi xuống và ông được 
sáng mắt; rồi đứng dậy và nhận báp-têm. Sau khi ăn uống 
xong, ông được phục hồi sức lực. 
 
Sự vô tín và truyền thống tôn giáo đã ngay lập tức biến mất khỏi 
Sau-lơ. Trong sự vâng phục, ông đã ngay lập tức được báp têm 
bằng nước như một bằng chứng chứng nhận ông hoàn toàn đồng 
hóa với Chúa Giê-xu Christ. 
 

Sự Cải Đạo Là Gì? 
 
Sự cải đạo của Sau-lơ là một trong những ví dụ nổi bật nhất mà 
chúng ta có về kinh nghiệm cải đạo. 
 
� Cải đạo có nghĩa là thực hiện một sự thay đổi hoàn toàn, di 
chuyển tuyệt đối từ một hướng đi sang một hướng hoàn toàn 
ngược lại. 
 
Phao-lô đi từ bóng tối qua ánh sáng. Ông thay đổi toàn bộ lối sống 
của mình. Ông đã trở thành một tạo vật mới trong Chúa Giê-
xuChrist. 
 
Phao-lô, ngay lập tức đã trở thành một nhân chứng quyền năng cho 
Chúa Giê-xu Christ. 
 
Công vụ 9:19 b-22 Sau khi ăn uống xong, ông được phục hồi 
sức lực. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại Đa-mách. 
Lập tức ông công bố trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu 
là Con Đức Chúa Trời. 
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Ai nghe vậy cũng đều kinh ngạc, nói rằng: “Đây không phải là 
kẻ đã giết hại những người cầu khẩn danh ấy tại Giê-ru-sa-
lem, và cũng đến đây để trói họ giải về cho các thầy tế lễ cả 
sao?” Nhưng Sau-lơ càng thêm mạnh mẽ, biện bác với những 
người Do Thái sống ở Đa-mách, và minh chứng rằng Đức 
Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc. 
 

Sự Bắt Bớ Của Phao-lô 
 
Sự bắt bớ bắt đầu ngay lập tức chống lại cuộc đời Phao-lô. 
 
Công vụ 9:23-25  Sau nhiều ngày, người Do Thái lập mưu giết 
Sau-lơ. Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ biết âm mưu của 
họ. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được 
Sau-lơ. Nhưng ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng ông xuống 
ngoài vách thành. 

 
CHỨC VỤ CỦA PHAO-LÔ PHÁT TRIỂN 
 
Thời Gian Chuẩn Bị 

 
Có ba năm giữa sự cải đạo của Phao-lô tại Đa-mách và chuyến đi 
đầu tiên của ông tới Giê-ru-sa-lem. Trong suốt khoảng thời gian 
này, Phao-lô đã được ban cho mặc khải và sứ điệp mà ông rao 
giảng. Lẽ thật này đã được bancho Phao-lô bởi sự mặc khải trực 
tiếp từ Đức Chúa Trời. 
 
Ga-la-ti 1:11,12,15-19 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết 
rằng, Tin Lành mà tôi đã công bố không đến từ loài người 
đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó từ một 
người nào, nhưng bởi sự mạc khải của Đức Chúa Giê-xu Cơ 
Đốc. 
 
Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong 
lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con Ngài cho 
tôi, để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại, thì 
lập tức tôi không bàn với loài người. 
 
Tôi cũng không lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, 
nhưng tôi đi qua miền A-ra-bi; rồi sau đó trở lại Đa-mách. 
 
Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha, và ở 
lại với ông mười lăm ngày, nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào 
khác, ngoài Gia-cơ là em của Chúa. 
 
Sự mặc khải về Hội Thánh đã được ban cho Phao-lô trong những 
năm thầm lặng. Phao-lô đã “giữ” sự chờ đợi, học tập và trung tín 
với Chúa. 
 
Sứ đồ Phao-lô đã viết mười ba sách của Tân Ước. Sau khi ông cải 
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đạo, ông đã nhận được những lẽ thật mà ông sẽ dạy dỗ bởi sự mặc 
khải trực tiếp từ Chúa Giê-xu Christ. 
 
Đôi khi Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào những thời điểm 
thầm lặng và chúng ta cũng phải trung tín trong khoảng thời gian 
này và lắng nghe tiếng Ngài. 
 
Thi thiên 32:8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường 
phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. 
 
Đức Chúa Trời muốn làm việc trong đời sống của chúng ta để 
chúng ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho Ngài hành động qua đời 
sống của chúng ta. 

 
Hành Trình Đầu Tiên Tới Giê-ru-sa-lem 
Công vụ 9:26-30 

 
Các Cơ-đốc nhân tại Giê-ru-sa-lem không tin khi họ được hay rằng 
Sau-lơ đã cải đạo và họ đã từ chối gặp ông. 
 
Cũng giống như Đức Chúa Trờiđã nhờ A-na-nia tại Đa-mách, 
Ngài đã nhờ Ba-na-ba ở Giê-ru-sa-lem. Ông đã bán tất cả những gì 
ông có và đã đem tiền đến cho các sứ đồ đầu tiên. 
 
Công vụ 4:36,37 Giô-sép, người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-
ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng Lê-vi, quê ở 
Chíp-rơ, bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt nơi chân 
các sứ đồ. 
 
Ba-na-ba đã được đề cập nhiều lần trong Tân Ước. Đức Chúa Trời 
dùng ông để đưa Phao-lô đến với các sứ đồ. Sau đó, ông cùng với 
Phao-lô trong một số chuyếntruyền giáo. 
 
Công vụ 9:26-30 Khi đến Giê-ru-sa-lem, Sau-lơ muốn liên hệ 
với các môn đồ, nhưng tất cả đều nghi sợ, không tin ông là 
môn đồ thật. Ba-na-ba giúp đem ông đến với các sứ đồ và 
thuật cho họ việc Chúa đã hiện ra, phán với ông trên đường 
như thế nào; và ông đã mạnh dạn rao giảng danh Đức Chúa 
Giê-xu tại thành Đa-mách ra sao. Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn 
đồ tại Giê-ru-sa-lem, và nhân danh Chúa mà giảng cách dạn 
dĩ. Ông cũng nói chuyện và tranh luận với những người Do 
Thái nói tiếng Hi Lạp; nhưng họ tìm cách để giết ông. Nghe tin 
đó, anh em liền đem ông xuống Sê-sa-rê, và đưa ông đi Tạt-sơ. 

 
Một Thời Kỳ Bình An 

 
Sau khi Sau-lơ cải đạo và trốn khỏi những người đang cố gắng để 
giết ông, Hội Thánh được hưởng một thời gian hòa bình. 
 
Công vụ 9:31 Vậy, Hội Thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê 
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và Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, xây dựng, bước đi trong 
sự kính sợ Chúa, và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, thì số tín 
hữu ngày càng gia tăng. 

 
MỘT TẤM GƯƠNG CHO CHÚNG TA HÔM NAY 
 

  Bắt Đầu Từ Điểm Xuất Phát Của Ông 
 
Cuộc đời Phao-lô là một gương mẫu cho chúng ta ngày hôm nay. 
Ông bắt đầu nơi tại điểm xuất phát của mình và vâng theo sự 
hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Phao-lô bắt đầu rao giảng ngay lập 
tức. Ông đã đứng lên và cho mọi người biết ông đã cải đạo ngay 
tại nơi ông ở thành Đa-mách. Sau khi ông đã làm điều này, ông đã 
dành ba năm chỉ để học hỏi từ Đức Chúa Trời. 
 
Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất.” 
 
Chúng ta nên bắt đầu chính xác nơi mà chúng ta ở, nhưng hãy 
vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. 
 
Trung tín tại Giê-ru-sa-lem có nghĩa là trung tín chính xác chỗ mà 
bạn đang ở, nơi bạn sinh sống. 

 
  Sự Đột Phá Đến 

 
Đức Chúa Trời đã mang đến một bước đột phá cho chức vụ của 
Phao-lô thông qua những người khác. Ngài lại sử dụng Ba-na-ba. 
 
Để thoát khỏi sự bắt bớ, một số các tín hữu đã đến An-ti-ốt và Hy 
Lạp trở về cùng Chúa. Khi các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe điều 
này họ đã gửi Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Ba-na-ba đã đem nhiều 
người Hy Lạp hơn về với Chúa và sau đó ông đã đi tìm Phao-lô. 
 
Công vụ 11:25,26 Sau đó, Ba-na-ba đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-
lơ, và khi tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt. Hai 
người nhóm họp với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người trong 
suốt một năm. Chính tại An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi các môn 
đồ là Cơ Đốc nhân. 

 
  Được Đức Chúa Trời Cất Nhắc 

 
Phao-lô là một nhà tiên tri và một giáo sư. 
 
Công vụ 13:1-3 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt có các nhà tiên 
tri và giáo sư: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người 
Sy-ren, Ma-na-hem là em nuôi vua Hê-rốt, và Sau-lơ. Đang khi 
họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán: 
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“Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi 
họ.” Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người 
và sai đi. 
 
Phao-lô đã được lựa chọn làm sứ đồ bởi Đức Chúa Trời. Hội 
Thánh tại An-ti-ốt kiêng ăn, cầu nguyện, đặt tay trên Ba-na-ba và 
Sau-lơ và sai phái họ đi ra. Trong chương tiếp của sách Công vụ 
họ được gọi là sứ đồ. 
 
Công vụ 14:14 Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay 
điều đó, thì xé áo mình, xông vào giữa đám đông, và nói lớn ... 
 

Đời Sống Hoàn Toàn Thay Đổi 
 
Phao-lô đã hoàn toàn thay đổi. Ông đã đi từ chỗ nhiệt tình bắt bớ 
các Cơ-đốc nhân đến chỗ nhận thấy được chính mình. Ông đã đi từ 
chỗ được đào tạo bởi con người trong giáo lý của con người đến 
chỗ được đào luyện bởi Đức Chúa Trời trong giáo lý của Ngài. 
Ông đã đi từ chỗ thù ghét và sợ hãi đến chỗ trở thành một nhà lãnh 
đạo trong thân thể của Đấng Christ. Ông là một người được Đức 
Chúa Trời chọn để vươn tới các quốc gia ngoại giáo. 
 
Đời sống của ông có thể là một sự khích lệ cho mỗi người chúng 
ta. Sự cải đạo của ông có thể là một nguồn cảm hứng cho người 
khác. Dù một người có lún sâu vào tội lỗi đến mức nào đi nữa thì 
vẫn có sự tha thứ trong Chúa Giê-xu. 
 
1 Ti-mô-thê 1:15,16 Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng 
tiếp nhận: Đấng Cơ Đốc Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu 
vớt tội nhân, trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. 
Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót, là để Đấng Cơ Đốc Giê-xu 
tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta, là tội nhân 
hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được 
sự sống đời đời. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

 
1. Bằng lời của chính bạn hãy kể lại lai lịch cuộc đời sứ đồ Phao-lô. 

 
 

 
 

2. Đưa ra định nghĩa của sự cải đạo. 
 

 
 

 
3. Làm thế nào để gương mẫu về cuộc đời Phao-lô như bạn đã nghiên cứu trong bài học này tạo ra sự 
khác biệt trong đời sống của bạn ? 
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Bài Mười Hai 

Chức Vụ và Sự Qua Đời của Sứ Đồ Phao-lô 

 

SỰ BẮT BỚ LỚN 

Phao-lô đã được biến đổi hoàn toàn khi ông gặp gỡ Chúa Giê-xu 
Christ một cách cá nhân. Đời sống ông là một nghiên cứu về 
những hoạn nạn, những thử nghiệm, những bắt bớ, những thách 
thức và những chiến thắng. 

Người Bị Khiến Cho 

Trở Nên Mù Lòa 
Công vụ 13:4-12 

Ngay sau khi Hội Thánh tại An-ti-ốt đặt tay trên Sau-lơ và Ba-na-
ba và sai phái họ ra đi, họ đã đến đảo Síp. Quan tổng đốc mời họ 
bởi vì ông muốn nghe Lời Chúa. Tuy nhiên, người hầu Ê-ly-ma 
của ông là một phù thủy đã chống đối họ. 

Công vụ 13:8-12 Nhưng tên thuật sĩ ấy, tên Hi Lạp là Ê-ly-ma, 
chống đối hai ông, tìm mọi cách ngăn cản tổng đốc tin Chúa. 
Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh 
Linh, nhìn thẳng vào tên thuật sĩ ấy và nói: “Ngươi là con cái 
của ma quỉ, kẻ thù của mọi điều công chính, đầy xảo trá và độc 
ác! Ngươi cứ bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? 
Nầy, bây giờ tay Chúa hình phạt ngươi; ngươi sẽ bị mù, không 
thấy mặt trời trong một thời gian.” Lập tức, sự mù lòa, tối tăm 
giáng trên Ê-ly-ma, anh ta đi quờ quạng, tìm người nắm tay 
dắt mình đi. Quan tổng đốc thấy sự việc xảy ra thì tin, vì ông 
kinh ngạc về đạo lý của Chúa. 

Phao-lô đã bước đi trong quyền năng và sử dụng quyền năng ấy để 
ngăn chặn các tà linh trong Ê-ly-ma đang xoay hướng viên tổng 
đốc khỏi đức tin nơi Chúa Giê-xu. 

Bị Trục Xuất Ra Khỏi Vùng 
Công vụ 13:14-52 

Khi Phao-lô và Ba-na-ba đến Phi-si-di An-ti-ốt, người ta đã mời họ 
nói những lời khích lệ trong các nhà hội. Lời nào hấp dẫn cho bằng 
lời nói về sự Đấng Mê-si đã đến? Phao-lô đứng lên và rao giảng 
một bài giảng phúc âm xuất sắc. Ông bắt đầu với dân Y-sơ-ra-ên ở 
Ai Cập, nói về Môi-se, các tiên tri, Đa-vít, Giăng Báp-tít, và sự 
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hành hình và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Cuối cùng ông nói với 
họ rằng qua Chúa Giê-xu họ đã được tha thứ tội lỗi. 

Vào ngày Sa-bát kế đến, hầu như toàn bộ dân trong thành đều tập 
trung lại để nghe Lời Chúa nhưng người Do Thái đầy dẫy sự ghen 
tị và chỉ có người ngoại nghe Đạo và vui mừng. 

Người Do thái xúi giục những người phụ nữ có địa vị cao và xúi 
dục những người đàn ông trong thành và họ đã trục xuất hai ông ra 
khỏi khu vực đó. Khi Phao-lô và Ba-na-ba bỏ đi họ phủi bụi dưới 
chân của họ. 

Phao-lô Bị Ném Đá, Sắp Chết 
Công vụ 14:1-20 

Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục đi đến Y-cô-ni và đi đến một nhà hội. 
Họ giảng dạy có ảnh hưởng đến nổi một số lượng lớn người Do 
Thái và dân ngoại tin theo Đạo, nhưng người Do Thái không tin và 
bắt đầu kích động các dân ngoại và đầu độc tâm trí của họ. 

Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục rao giảng một cách mạnh dạn và sứ 
điệp của họ được ấn chứng bằng các dấu kỳ và phép lạ, nhưng 
người dân thành phố tránh né họ. Ngay sau đó là một âm mưu của 
cả người Do Thái và dân ngoại chống đối lại họ với kế hoạch ném 
đá họ và họ buộc phải một lần nữa chạy trốn khỏi thành phố này. 

Kinh nghiệm của Phao-lô về cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên 
của ông thực sự không phải là điều mà hầu hết chúng ta tìm kiếm. 
Tại Lít-trơ, một người đàn ông được chữa lành và dân chúng ở đây 
đã cố để tôn thờ Phao-lô và Ba-na-ba. Người Do Thái đến từ An-
ti-ốt và I-cô-ni đã kích động đám đông.  

Họ ném đá Phao-lô và kéo ông ra ngoài thành vì nghĩ rằng ông đã 
chết. Nhưng sau khi các môn đồ tụ tập xung quanh ông, ông tỉnh 
dậy. 

Đối Mặt Với Thực Tế 

Thật rất dễ dàng để đọc những ký thuật về các sứ đồ và chỉ thấy 
những phần thú vị và tuyệt vời. Nếu chúng ta muốn học hỏi từ họ 
cách thức Chúa Giê-xu muốn xây dựng Hội Thánh của Ngài ngày 
hôm nay, thì điều cần thiết là chúng ta phải nhận thấy họ là những 
con người thật. Họ đã gặp những hoạn nạn và các thử nghiệm cũng 
như chúng ta. Lý do họ đã giành chiến thắng là vì họ không bao 
giờ bỏ cuộc! 
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Chúng ta không thể bị đánh bại nếu chúng ta cứ tiếp tục làm những 
gì Chúa Giê-xu đã làm. Đức Chúa Trời có thể biến đổi ngay cả 
những thất bại của chúng ta thành nhữngchiến thắng nếu chúng ta 
cho phép Ngài. 

Thực tế là trong mỗi thành phố này đều có người được cứu. Phép 
lạ đã xảy ra. Danh Chúa Giê-xu được tôn cao. Nhưng trước khi 
chúng ta đi vào nghiên cứu các phép lạ của Phao-lô, thật cần thiết 
để chỉ ra một vài hoạn nạn, thử nghiệm và bắt bớ mà ông gặp phải. 

2 Cô-rinh-tô 4:7-10 Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong 
những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến 
từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.Chúng tôi bị 
chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, 
nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị 
đánh gục, nhưng không bị tiêu diệt.Chúng tôi luôn mang sự 
chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của 
Đức Chúa Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. 

CHỨC VỤ PHÉP LẠ QUA ĐỨC THÁNH LINH 

Chúng ta không thể nghiên cứu tất cả các đỉnh điểm trong chức vụ 
của Phao-lô trong tài liệu này. Mục đích của khóa học này là để 
hiểu cách mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống phải sống 
động và vận hành. Chúng ta sẽ xem xét một số trong các đỉnh điểm 
này như hình mẫu về kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với chúng 
ta ngày hôm nay. 

Chúa Giê-xu không nói về một Hội Thánh đầu tiên và một Hội 
Thánh cuối cùng. Ngài phán Ngài sẽ xây dựng “Hội Thánh của 
Ngài.” Những ân tứ của Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho là 
rất cần thiết cho các tín hữu hôm nay cũng như nó cần thiết cho 
các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên. Đức Chúa Trời đã không ban 
những ân tứ của Đức Thánh Linh và bày tỏ cách để vận hành 
chúng trong việc rao giảng phúc âm trong Hội Thánh đầu tiên và 
sau đó bằng một cách mầu nhiệm nào đó, tại một thời điểm nào đó 
lấy lại những ân tứ đó. 

Bất cứ điều gì mà Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã làm, bất cứ điều gì 
mà Phao-lô đã làm, bất cứ điều gì mà Chúa Giê-xu đã làm, thì 
chúng ta cũng phải làm. Chúa Giê-xu nói rằng: “Những việc ta đã 
làm thì các con cũng làm và làm lớn hơn nữa.” 
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Sự Dẫn Dắt Lạ Lùng 

Có một đoạn Kinh Thánh thú vị ngay trước khi Phao-lô nhận sự 
mặc khải và được kêu gọi đến với người Ma-xê-đô-ni-a. Phân 
đoạn đó nói rằng Thánh Linh cấm họ truyền đạo trong cõi A-si. 

Công vụ 16:6,7 Họ đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì 
Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại A-si-a.Khi đến 
gần Mi-si-a, họ cố gắng vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh 
của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. 

Kinh Thánh không đưa ra lý do nào cả. Chúng ta chỉ biết rằng Đức 
Thánh Linh ngăn cản họ đến các nước này. Việc nghe tiếng Chúa 
bảo không nên làm gì cũng quan trọng như việc nghe tiếng Ngài 
bảo nên làm gì. 

Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu chỉ làm 
những gì Ngài đã thấy Chúa Cha làm. Chúng ta phải học để trở 
nên nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để làm điều gì - 
hoặc không làm điều gì. Điều này là để bảo vệ chúng ta. 

Khải Tượng Lạ Lùng 

Sự mặc khải của Đức Chúa Trờivề hướng đi của Ngài trong chức 
vụ của họ đến qua một khải tượng. 

Công vụ 16:9-11 Ban đêm, Phao-lô thấy một khải tượng: Có 
một người Ma-xê-đô-ni-a đứng trước mặt mình, nài xin rằng: 
“Xin ông qua Ma-xê-đô-ni-a cứu giúp chúng tôi!” Khi Phao-lô 
thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Ma-xê-đô-
ni-a, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao 
truyền Tin Lành ở đó.... 

Họ đã đến thành Phi-líp, một thuộc địa của La Mã và là một thành 
phố hàng đầu ở Ma-xê-đô-ni-a. Ở đó, họ đã gặp một phụ nữ tên là 
Ly-di, bà và các thành viên trong gia đình bà đều được cứu. 

Họ ở nơi mà Chúa đã sai họ và họ có cơ hội để phục vụ. Đó không 
phải là một cộng đồng lớn nhưng một nhóm cầu nguyện gặp nhau 
bên bờ sông. 

Biết Phép Lạ 

Khi Phao-lô và những người khác đang trên đường đến một nơi để 
cầu nguyện thì có một cô gái bắt đầu đi theo họ và kêu lên: 
“Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao 
truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” Cô cứ làm như vậy trong nhiều 
ngày. 
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Những gì cô ta nói là sự thật. Cô đang gây sự chú ý tới họ và có lẽ 
mở cánh cửa để họ phục vụ. Nhưng Phao-lô đã gặp rắc rối trong 
tâm linh, và cuối cùng sau nhiều ngày ông đã phải xử lý nó. 

Công vụ 16:16-18 Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu 
nguyện, thì gặp một đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn nhập vào và làm 
lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và 
chúng tôi, la lớn: “Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa 
Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” Cô cứ 
làm như vậy trong nhiều ngày,khiến Phao-lô rất bực mình, nên 
quay lại nói với quỉ rằng: “Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Cơ 
Đốc ra lệnh cho mầy phải ra khỏi người nầy.” Chính giờ đó, 
quỉ liền ra khỏi. 

Phao-lô, qua một ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, ông đã 
nhận ra tà linh đang hành động trong cô gái này và ông đã đuổi nó 
ra. Đây là ân tứ siêu nhiên về sự “phân biệt các linh” được đề cập 
trong Cô-rinh-tô nhất chương 13. 

Sự Giải Phóng Lạ Lùng 

Người chủ của tớ gái này tống Phao-lô và Si-la vào ngục. Họ bị tra 
tấn, bị đánh đập và chân họ bị khóa xiềng. Nhưng Phao-lô và Si-la 
vẫn bận rộn trong sự cầu nguyện, hát ca tôn vinh Chúa, và làm 
chứng cho các tù nhân khác. 

Họ đã không dành thời gian để hỏi Chúa rằng: “Chúa ơi, tại sao 
Ngài bảo chúng con đến đây?” Họ không nói: “Tôi đoán là chúng 
ta đã đi không đúng ý Chúa. Nói cho cùng thì Ngài không cho 
chúng ta đến Ma-xê-đô-ni-a.” Bởi vì họ ở trong Thánh Linh, Đức 
Chúa Trời có thể can thiệp thay cho họ. 

Công vụ 16:25-30 Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu 
nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời; và các tù nhân đều lắng 
nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi các nền ngục 
rúng động. Lập tức, tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù 
nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà 
giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút 
gươm định tự sát.  

Nhưng Phao-lô kêu lớn lên: “Chớ làm hại mình! Chúng tôi đều 
còn cả đây!”  

Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run 
rẩy quì dưới chân Phao-lô và Si-la; rồi đưa hai ông ra ngoài và 
nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?” 
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Chúa đã sai một trận động đất để giải cứu Phao-lô và Si-la khỏi 
ngục tù nhưng người cai ngục và cả gia đình của ông mới là những 
người thực sự được tự do. 

Các môn đồ rời khởi Phi-líp và đi đến Tê-sa-lô-ni-ca nơi mà một 
lần nữa họ giảng dạy và một lần nữa họ gặp sự chống đối. Danh 
tiếng của họ đã chắc chắn đi với họ, bởi vì có người nói: “Những 
người đàn ông đã gây ra rắc rối tất cả các nơi trên thế giới bây giờ 
đã đến đây...” 

Một lần nữa họ bị buộc phải rời khỏi thành và Phao-lô tiếp tục đến 
A-then. 

Sự Khích Lệ Lạ Lùng 
� A-then 

Tại A-then, Phao-lô đã dành thời gian của mình trong các nhà hội 
để giảng luận và thuyết phục người Do Thái. Ông đã thảo luận về 
giáo lý và cố gắng để thuyết phục họ rằng Chúa Giê-xu là Đấng 
Mê-si và một vài người trong số họ đã tin. Nhưng người Do Thái 
càng ngày càng lăng mạ nhiều hơn và cuối cùng Phao-lô phải rời 
khỏi thành. Ông có lý do để nản lòng. 

Công vụ 18:4-6 Vào mỗi ngày Sa-bát, Phao-lô giảng luận trong 
nhà hội, cố thuyết phục người Do Thái lẫn người Hi Lạp. Khi 
Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đô-ni-a đến, thì Phao-lô hết lòng 
chuyên lo việc giảng dạy, làm chứng cho người Do Thái rằng 
Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Cơ Đốc. Nhưng vì họ chống 
đối và nói phạm thượng, nên ông giũ áo mà bảo họ rằng: 
“Máu các ông đổ lại trên đầu các ông! Còn tôi thì vô tội. Từ 
nay, tôi sẽ đi đến với các dân ngoại.” 

� Cô-rinh-tô 

Phao-lô đi từ A-then đến Cô-rinh-tô và làm những điều tương tự, 
và nhiều người đã tin. Chúa phán với Phao-lô một lần nữa trong 
một khải tượng. 

Công vụ 18:9,10 Ban đêm, Chúa phán với Phao-lô trong một 
khải tượng: “Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở 
cùng con, chẳng ai tấn công, làm hại con được đâu, vì Ta có 
nhiều người trong thành nầy.” 

Khải tượng này là một lời động viên. “Chính con Phao-lô. Con 
đang làm việc vĩ đại. Chỉ hãy tiếp tục giảng dạy và không ai trong 
thành này sẽ làm hại con!” Phao-lô vẫn ở Cô-rinh-tô trong hơn 
một năm rưỡi. 
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THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP 

Ê-phê-sô 

Khi Phao-lô đến Ê-phê-sô bằng cách tiếp cận chức vụ khác. Ông 
không dành thời gian tranh luận về giáo lý và giải thích sự hợp lý 
của Tin lành. Ông đã tiếp cận một nhóm tín hữu và hỏi: “Anh em 
đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” 

Công vụ 19:2-7 ông hỏi họ: “Từ khi tin anh em đã nhận lãnh 
Đức Thánh Linh chưa?” Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng 
nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.” Ông lại hỏi: “Vậy anh 
em đã nhận báp-têm nào?” Họ đáp: “Báp-têm của Giăng.” 
Phao-lô nói: “Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân 
chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa 
Giê-xu.” Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức 
Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô đặt tay lên, thì Đức Thánh Linh 
giáng xuống trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Tổng cộng 
khoảng mười hai người. 

Sau đó, Phao-lô đi vào nhà hội Do Thái và giảng dạy một cách dạn 
dĩ trong ba tháng và khi sự chống đối mạnh lên ông ra đi nhưng 
ông không rời khỏi thành. 

Phao-lô đem các môn đồ đến để giảng tại Ti-ra-nu và thảo luận 
hàng ngày với họ trong hai năm. Từ tuyên bố này, cho thấy Phao-
lô đã bắt đầu một trường Kinh Thánh và nhân cấp chính mình vào 
đời sống của những người khác. 

Kết quả là tất cả những người Do Thái và người Hy Lạp sống ở cõi 
A-si đều nghe Lời Chúa. 

Công vụ 19:8-10 Phao-lô vào nhà hội, giảng dạy cách dạn dĩ, 
biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc Đức Chúa 
Trời suốt ba tháng. Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu 
tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, nên ông 
rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo 
luận trong trường học của Ti-ra-nu. Việc nầy tiếp tục trong hai 
năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người 
Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa. 

Trước kia Chúa đã ngăn chặn Phao-lô đến cõi A-si, nhưng bây giờ 
toàn cõi A-si đều được nghe Lời Chúa. Có lẽ Đức Chúa Trời đã 
muốn thay đổi cách tiếp cận của Phao-lô trước khi Ngài dẫn dắt 
ông đến cõi A-si. 
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� Kêu Người Chết Sống Lại 

Phao-lô đang giảng dạy tại thành Trô-ách và có một thanh niên tên 
là Ơ-tích đang ngồi cạnh một cửa sổ và anh ta ngủ gục và té ngã từ 
tầng lầu thứ ba và chết. 

Công Vụ 20:7-11 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi nhóm 
lại để bẻ bánh. Phao-lô giảng luận cho các môn đồ, và vì phải 
lên đường ngày mai, nên ông cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. 
Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại. 
Một thanh niên tên Ơ-tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong 
khi Phao-lô giảng rất dài. Vì ngủ quá say, anh ta từ tầng lầu 
thứ ba té xuống và khi người ta đỡ anh dậy thì thấy đã chết. 
Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên anh, ôm lấy và 
nói: “Đừng bối rối, anh ta vẫn còn sống!” Phao-lô trở lên lầu 
bẻ bánh và ăn; ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên 
đường. 

TÓM TẮT CHỨC VỤ CỦA PHAO-LÔ 

Phao-lô đang trên đường trở về Giê-ru-sa-lem và ông đã gặp các 
trưởng lão của Hội Thánh Ê-phê-sô lần cuối cùng. Phao-lô tóm tắt 
chức vụ của mình thời điểm này. 

Phao-lô có thể đã xem xét hoàn cảnh của mình. Ông có thể nói: 
“Chúa con đã từ bỏ rất nhiều cho Ngài. Con đã từ bỏ một vị trí 
danh dự. Con đã từ bỏ một tương lai an toàn. Con được giáo dục. 
Con nói được vài ngôn ngữ. Tuy nhiên, Ngài yêu cầu con sang 
phục vụ một người ở chỗ này và một vài người ở chỗ kia. Con phải 
chạy trốn khỏi tất cả các thành phố mà Ngài sai con đến. Con đã bị 
đánh đập và bỏ mặc cho chết. Chúa ơi, con cảm thấy mệt mỏi và 
chán nản. Con chỉ muốn bỏ cuộc và từ bỏ mà thôi!” 

Phao-lô không bao giờ nói chuyện theo kiểu đó! 

Công vụ 20:19-24 ... Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, 
với nhiều nước mắt, và phải chịu nhiều thử thách do người Do 
Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh 
em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, 
hay từ nhà nầy sang nhà kia; khuyến cáo cả người Do Thái lẫn 
người Hi Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin 
nơi Đức Chúa Giê-xu, là Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được 
Thánh Linh thúc giục đi đến Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì 
sẽ xảy đến cho tôi ở đó; ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo 
trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn 
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đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, 
miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi 
Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố Tin Lành về ân điển 
Đức Chúa Trời. 

ĐƯỢC RÀNG BUỘC CHO GIÊ-RU-SA-LEM VÀ RÔ-MA 

Lời Tiên Tri về sự Phao-lô Bị BỏTù 

Khi Phao-lô đang trên đường tới Giê-ru-sa-lem, ông đến Sê-sa-rê 
và ở lại tại nhà của nhà truyền giáo Phi-líp. Trong khi ông ở đó, 
nhà tiên tri tên là A-ga-bút đến. 

Công Vụ 21:10-11 Lúc chúng tôi ở lại đó mấy ngày, có một nhà 
tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. Ông đến thăm chúng tôi, 
lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay mình và nói: “Đây 
là lời Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người Do 
Thái sẽ trói người có dây thắt lưng nầy như vậy và nộp trong 
tay người ngoại.’ 

Phao-lô Bị Bắt Bớ 
Công vụ 21:01-23:22 

Các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem đã vô tình dẫn đến vụ bắt giữ Phao-
lô. Họ yêu cầu ông thực hiện lễ thanh tẩy và điều đó sẽ giải quyết 
một vấn đề giữa những người Do Thái ở Y-sơ-ra-ên. Phao-lô đồng 
ý và vào ngày cuối cùng, ngày thứ bảy, ông ở trong đền thờ khi 
người Do Thái từ cõi A-si thấy ông. Những người Do Thái cho 
rằng Phao-lô đã đưa những tín hữu Hy Lạp vào đền thờ là trái luật, 
và họ bắt đầu la hét. 

Công -vụ 21:30-36 Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại 
bắt Phao-lô, kéo ra khỏi đền thờ, và lập tức đóng các cửa lại. 
Trong khi họ đang tìm cách giết ông, thì viên chỉ huy đội quân 
La Mã được tin rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. 
Lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan kéo đến chỗ đám đông. 
Vừa thấy viên chỉ huy và binh sĩ thì họ ngừng tay, không đánh 
đập Phao-lô nữa.Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh 
trói ông lại bằng hai dây xích; rồi hỏi ông là ai và đã làm 
những việc gì. Trong đoàn dân, kẻ kêu lên thể nầy, người la lên 
thể khác; viên chỉ huy không thể biết được hư thực ra sao vì 
quá rối loạn, nên ra lệnh giải về đồn. Lúc Phao-lô bước lên 
thềm, quân lính phải khiêng ông đi, vì đám đông quá hung 
bạo. Đoàn dân kéo theo sau hét lên: “Hãy giết nó đi!” 
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Phao-lô Làm Chứng Cho Đám Đông 

Phao-lô đã nói chuyện với những người từ trên cầu thang nhưng 
họ không tin. Một lần nữa họ bắt đầu la hét. 

Công vụ 22:22-24 Họ chịu lắng nghe Phao-lô nói, nhưng đến 
câu nầy, thì nổi lên hét lớn: “Hãy diệt hạng người ấy khỏi mặt 
đất! Nó chẳng đáng sống nữa!” Họ hò hét, tung quần áo, vẩy 
bụi đất lên trời. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn Phao-lô vào trong 
đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét 
nghịch với ông như vậy. 

Khi họ bắt đầu đánh đập Phao-lô, ông hỏi họ liệu có hợp pháp để 
họ đánh đập một công dân La-Mã mà chưa luận tội 

Phao-lô Làm Chứng cho                                                                                                                     
Thầy Thượng Tế  & Tòa Công Luận 

Chỉ huy La Mã nhận ra rằng ông không thể giữ Phao-lô mà không 
có chứng cứ pháp lý và vì vậy ông đã đưa Phao-lô đến trước mặt 
các thầy tế lễ và Tòa Công Luận. Qua tình huống này Phao-lô đã 
được phép để làm chứng liên quan đến Chúa Giê-xu cho tất cả các 
Tòa Công Luận. 

Cuộc chiến giữa các phe phái của Tòa Công Luận trở nên khốc liệt 
quá đến nổi chỉ huy ra lệnh cho quân đội của mình đem Phao-lô đi 
khỏi họ bằng vũ lực và đưa ông về trại. 

Sự Thăm Viếng Thứ Hai Từ Chúa 

Công vụ 23:11 Qua đêm sau, Chúa hiện đến với Phao-lô và 
phán: “Hãy can đảm, con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-
lem thể nào, thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể 
ấy.” 

Phao-lô ở trong tù, nhưng chức vụ của ông không kết thúc. Bởi 
ông là một người có quốc tịch La-Mã nên ông được ưu ái đặc biệt 
trong nhà tù và điều đó thực sự đã trở nên sự bảo vệ cho ông trong 
khi ông làm chứng về Chúa Giê-xu bất cứ nơi nào ông được sai 
ông đi.  

Ở SÊ-SA-RÊ 

Sự Bảo vệ của Quân Đội                                                                                                                       
Công vụ 23:23-26:32 

Có một âm mưu giết Phao-lô bởi bốn mươi người đàn ông Do 
Thái. Người chỉ huy ra lệnh cho một đội quân hai trăm binh sĩ, bảy 
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mươi kỵ binh, và hai trăm lính cầm gươm đưa Phao-lô ra khỏi 
thành. Sau đó, các kỵ binh tiếp tục đi cùng ông đến Thống đốc La 
Mã Phê-lít tại Sê-sa-rê đêm đó. 

Phao-lô bị bỏ tù bởi Thống đốc Phê-lít nhưng ông đã có nhiều cơ 
hội để nói chuyện và làm chứng cho Phê-lít và vợ của ông là người 
Do Thái. Phê-lít bỏ Phao-lô vào tù trong hai năm nhưng ông đã 
được ban cho một số quyền tự do và bạn bè ông có thể đến để 
thăm ông. 

Phê-lít đã nghỉ hưu và Phê-tu đã thế chỗ của ông như là Thống 
đốc. Phê-tu xúi giục những người Do Thái mang Phao-lô ra tòa 
một lần nữa và hỏi Phao-lô nếu ông muốn được xét xử tại Giê-ru-
sa-lem. Phao-lô biết rằng ông sẽ không bao giờ còn sống mà về 
Giê-ru-sa-lem. Ông biết rằng Chúa đã cho biết ông sẽ làm chứng 
về Ngài tại Rô-ma, vì vậy ông yêu cầu đến Sê-sa. Đó là quyền của 
ông như một công dân La Mã. 

Phao-lô Làm Chứng Cho  

Các Nhà Lãnh Đạo 

Vua Ạc-ríp-pa và Bê-rê-nít và Thống đốc Phê-lít với các sĩ quan 
cao cấp và những người đứng đầu tại Sê-sa-rê ở trong khán đài khi 
Phê-lít gọi Phao-lô tới. Đây quả là một cơ hội! Phao-lô lại nói với 
họ về ánh sáng trên đường đến thành Đa-mách, về sự cải đạo của 
mình, và về Chúa Giê-xu phục sinh. 

Công vụ 26:28,29 Vua Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô: “Đừng tưởng 
chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở 
thành một Cơ Đốc nhân.” Phao-lô tâu: “Dù thời gian dài hay 
ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình 
đức vua, mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên 
như tôi, ngoại trừ cái xiềng nầy thôi!” 

Mục tiêu của Phao-lô điều như nhau khi trong tù hay ở ngoài tù-
chinh phục thế gian cho Chúa Giê-xu. Điều đó cũng nên là một 
mục tiêu của chúng ta. 

PHAO-LÔ QUA RÔ-MA 

ĐắcThắng Thảm Họa  

Công vụ 27 

Phao-lô được đưa vào một đội trưởng phụ trách tên là Giu-lơ, và bị 
giải đến đến Rô-ma bằng tàu. Chuyến đi này là chuyến đi mà hầu 
như chúng ta không thể tưởng tượng nỗi. Họ dừng lại tại một cảng 
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trong một tuần, rồi một tháng, rồi cả mùa đông. Ngay cả trong điều 
kiện tốt nhất thì cũng sẽ mất vài tuần mới đi đến Rô-ma. 

� Phao-lô Đã Cảnh Báo 

Khi họ dừng lại ở Cơ-rết, Phao-lô đã cảnh báo họ: 

Công vụ 27:10,11 rằng: “Thưa các ông, tôi thấy cuộc hành 
trình nầy chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những 
cho hàng hóa và chiếc tàu mà cả đến tính mạng chúng ta nữa.” 
Nhưng viên đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là 
lời Phao-lô nói. 

Cũng như Phao-lô đã nói, họ bị kẹt trong một cơn bão khủng 
khiếp. Họ buộc dây xung quanh con tàu cố gắng để giữ nó lại với 
nhau. Họ đã ném hàng hoá và đồ dùng xuống biển. Khi cơn bão 
tiếp tục hoành hành nhiều ngày, họ đã mất tất cả hy vọng sống. 

� Lời Tiên Tri “Không Một Ai Thiệt Mạng Cả.” 

Công vụ 27:21-26 Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Phao-lô 
đứng ở giữa họ và nói: “Thưa các ông, nếu hôm trước các ông 
nghe lời tôi, đừng rời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã tránh 
được thiệt hại và mất mát nầy. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các 
ông hãy vững lòng; trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ 
mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa 
Trời, là Đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và 
phán: ‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ! con phải ứng hầu trước Sê-sa, và 
nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng 
đi tàu với con.’ Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc 
nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài 
đã phán. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi giạt vào một đảo 
nào đó.” 

Phi hành đoàn đã cố gắng để thoát chết bằng một chiếc thúng cứu 
sinh nhưng Phao-lô đã đến cùng người đội trưởng. Lần này ông 
nghe lời Phao-lô. Những người lính cắt dây thừng của thúng cứu 
hộ và giữ các thủy thủ trên con tàu như Phao-lô đã nói. 

� Làm Chứng Cho Những Người Lính, Thủy Thủ 

Công vụ 27:33-37 Khi trời sắp sáng, Phao-lô khuyên mọi người 
hãy ăn và nói: “Các ông đã trông đợi liên tục mười bốn ngày 
nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào.Vậy, tôi khuyên các ông hãy 
ăn để bảo toàn mạng sống vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu 
các ông sẽ mất cả.” Nói xong, Phao-lô lấy bánh, đứng trước 
mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. 
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Bấy giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi 
có tất cả hai trăm bảy mươi sáu người trong tàu. 

Công vụ 27:41-44 Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên 
bị mắc cạn. Đầu tàu cắm xuống cát, nằm bất động, còn đuôi 
tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. 

� Mọi Người Đều Được Cứu 

Bấy giờ quân lính định giết tất cả tù nhân, để không một người 
nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát. Nhưng viên đội trưởng 
muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai 
biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ; và số còn lại theo 
sau, người thì cỡi trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. 
Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn. 

ĐẢO MAN-TƠ 

Công vụ 28:1-10 
Rắn Độc Tấn Công 

Họ đã bị mắc kẹt trên đảo Man-ta và người dân trên đảo đã nhóm 
một ngọn lửa để giúp họ được khô ráovà được sưởi ấm và Phao-lô 
đã lượm một bó củi. 

Công vụ 28:3-6 Phao-lô lượm một bó củi ném vào đống lửa thì 
một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn chặt vào 
tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô 
thì nói với nhau: “Thật người nầy là tay giết người; nên mặc 
dù được cứu khỏi biển, thì công lý vẫn không cho phép sống!” 
Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa và chẳng bị đau đớn gì cả. 
Họ tưởng ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết ngay, nhưng 
sau khi đợi một lúc, không thấy điều gì khác thường xảy ra, thì 
họ lại đổi ý và nói rằng ông là một vị thần. 

Chúa Giê-xu đã nói rằng sẽ có dấu lạ kèm theo những kẻ tin. Họ 
có thể bắt rắn trong tay. Chúa Giê-xu đã ban sự bảo vệ thiên 
thượng của Ngài cho tất cả những ai tin vào danh của Ngài. 

Phao-lô Làm Chứng Cho Púp-li-u 

Tù trưởng của Man-ta là Púp-li-u. Cha ông bị bệnh và mặc dù có 
bác sĩ Lu-ca ở đó, nhưng chính Phao-lô chữa lành cho ông. 

Công vụ 28:8,9 Lúc ấy, thân phụ của Púp-li-u đang nằm trên 
giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Phao-lô đến thăm, cầu nguyện 
đặt tay trên ông và chữa lành. Khi việc nầy xảy ra, tất cả 
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những người đau yếu trên đảo đều đến với Phao-lô, và được 
chữa lành cả. 

PHAO-LÔ LÀM CHỨNG TẠI RÔ-MA 

Công vụ 28:15-31 

Tình trạng Phao-lô chắc chắn đã thay đổi trên hành trình đến Rô-
ma. Ông vẫn còn là một tù nhân nhýng ông ðýợc bạn cho một số 
quyền tự do. 

  Chào Mừng Đến Với Tín Hữu Rô-ma 

Các tín hữu đã nghe nói rằng Phao-lô và Lu-ca đã đến Rô-ma và 
họ đến gặp Phao-lô và Lu-ca. 

Công Vụ 28:15 Các anh em ở đó nghe tin chúng tôi đến, thì ra 
tận Phô-rum Áp-pi-u và chỗ Ba Quán để đón. Phao-lô thấy 
anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. 

Phao-lô Làm Chứng Cho Người Do-thái 

Công Vụ 28:23-25 Sau khi định ngày gặp ông, họ đến thăm 
ông tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng 
và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật 
pháp Môi-se và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về 
Đức Chúa Giê-xu. Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông 
giảng, còn số khác không chịu tin. Vì thế, họ bất đồng với nhau 
và ra về, nên Phao-lô nói thêm lời nầy: “Đức Thánh Linh đã 
phán thật đúng lắm, khi Ngài dùng nhà tiên tri Ê-sai phán với 
tổ phụ anh em…” 

Phao-lô Làm Chứng Cho Dân Ngoại 
 

Công vụ  28:28,29 Vậy, hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa 
Trời đã được truyền bá cho các dân ngoại và họ sẽ lắng nghe.” 
Và khi họ đã nghe những lời ấy rồi, thì người Do-thái bỏ đi và 
có cuộc tranh luận giũa họ. 

Sách Công vụ Kết Thúc 
Công vụ 28:30-31 Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà thuê. 
Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, giảng về vương quốc 
Đức Chúa Trời, và dạy về Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc 
cách tự do, không bị ai ngăn cấm. 

 
Sự Qua Đời của Phao-lô 

 
Theo truyền thống thì Phao-lô bị chặt đầu ở Rô-ma. Công dân La 



131 

 

Mã cho phép ông một “đặc ân” bị chém đầu chứ không phải là 
đóng đinh. 

 
Tóm lại 

 
Sách nối tiếp sách trong Tân Ước được viết bởi sứ đồ Phao-lô. 
Ông là một ví dụ về ân sủng của Đức Chúa Trời. 
 
Ông là một tấm gươngvề một tín hữu tuyệt đối không cho phép bất 
cứ điều gì xen vào giữa chính mình và vâng phục Chúa. Ông đã 
mang sứ điệp của Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ông đã lý luận, tranh 
luận, giảng dạy, và khiển trách khi cần thiết. Ông đã thực hiện một 
quyết định mà không điều gì có thể ngăn chặn ông thực hiện ý 
muốn của Đức Chúa Cha, không còn sợ hãi cái chết. Chúa vẫn 
đang tìm kiếm những Phao-lô không biết sợ là gì của ngày nay! 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

 
1. Mô tả theo cách của bạn một vài sự kiện về chuyến đi truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và nó liên quan 
như thế nào đến bạn. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cho một ví dụ về sự hướng dẫn siêu nhiên trong đời sống của Phao-lô. 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Lý do tại sao Phao-lô đã nhất quyết trong việc đi đến Giê-ru-sa-lem dù ông biết những điều sẽ xảy ra? 
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Bài Mười Ba 

Chúng Ta Là Hội Thánh Đắc Thắng 
 

 
KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI 

 
Cũng như các môn đồ, các sứ đồ, các tiên tri, các mục sư, các giáo 
sư và các nhà truyền giáo đầu tiên đã vận hành trong những năm 
đầu tiên của Hội Thánh, thì những chức vụ ấy cũng phải được vận 
hành ngày hôm nay. 
 
Cũng như các tín hữu vận hành các ân tứ thời đó, thì các tín hữu 
ngày nay cũng vậy. 
 
Cũng như các dấu kỳ, phép lạ kích thích cho sự phát triển của Hội 
Thánh thuở sơ khai thì những dấu kỳ, phép lạ ấy cũng dành ngày 
nay. 
 
Đại Mạng Lệnh được ban cho các tín hữu đầu tiên bởi Chúa Giê-
xu không bao giờ bị hủy bỏ. Chúa Giê-xu đã phán: 
 
Mác 16:15-20 Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng 
Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-têm, sẽ được cứu; 
nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các 
dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỉ; sẽ nói 
những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm 
chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì 
người bệnh sẽ được lành.” Sau khi phán bảo như vậy, Đức 
Chúa Giê-xu được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 
Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc 
với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. 
 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? 
 
Với Cam Kết Hoàn Toàn 

 
Chúng ta đã nghiên cứu cuộc đời của một số lãnh đạo Hội Thánh. 
Chúng ta đã thấy sự cam kết tuyệt đối của họ thậm chí đến chết. 
Đôi khi, có vẻ dễ dàng hơn để chết cho đức tin của chúng ta hơn là 
sống trong sự phức tạp của thế giới này, nhưng sự cam kết tuyệt 
đối sẽ đưa những thử nghiệm vào trong cái nhìn đúng đắn. 
 
Phi-líp 3:13 Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt 
được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng 
sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà 
theo đuổi, để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa 
Trời trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu. 
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Hê-bơ-rơ 12:1,2 Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng 
kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt 
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì theo đuổi 
cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa 
Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì 
niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều 
sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. 
 
Phi-líp 1:21 Vì đối với tôi, sống là Đấng Cơ Đốc, còn chết là ích 
lợi. 
 
Khi mục tiêu duy nhất của chúng ta là Chúa Giê-xu và chúng ta 
thực sự tin rằng chết là lợi ích, thì sẽ không có điều gì trong thế 
gian này hay trong thế giới tâm linh có thể ngăn cản chúng ta. 

 
Trong Sự Tha Thứ 

 
� Chúa Giê-xu Chọn Để Tha Thứ 

 
Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài đã tha thứ cho cả nhân 
loại. Ngài đã tha thứ cho những người Do Thái Giáo âm mưu giết 
Ngài. Ngài đã tha thứ cho Phi-lát. Ngài đã tha thứ cho những 
người lính. Ngài đã tha thứ cho đám đông kêu lên hãy đóng đinh 
Ngài. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho các tạo vật Ngài đã dựng nên, vì 
đã khướctừ Ngài và giết Ngài. Có điều gì đã xảy ra với chúng ta 
tồi tệ hơn những điều Chúa Giê-xu đã chịu đến nỗi chúng ta không 
thể tha thứ được? 
 
Tha thứ là một hành động của ý chí chúng ta. Cũng như Chúa Giê-
xu đã tha thứ, chúng ta có thể chọn để tha thứ. 
 
Trừ khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu chỉ có thể tha thứ bởi vì 
Ngài là Đức Chúa Trời và con người là một loài xác thịt, chúng ta 
biết rằng Ê-tiên cũng đã tha thứ như thế nào khi người ta giết ông. 
Chúa Giê-xu cũng vậy, trong khoảnh khắc cuối cùng của cái chết 
Ngài đã kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ.” 

 
� Ê-tiên Chọn Tha Thứ 

 
Nếu Ê-tiên đã cay đắng và than vãn: “Thưa Chúa làm sao Ngài có 
thể để họ làm thế với con?” Nếu ông rủa sả họ thay vì cầu xin Đức 
Chúa Trời tha thứ, thì mặt ông sẽ được rạng rỡ chăng? Ông sẽ 
được phép nhìn thấy Chúa Giê-xu đứng ở bên hữu Đức Chúa Cha 
không? Sau-lơ, đứng đó đồng ý với những người khác trong cái 
chết của ông, sẽ được cảm độngư? 
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� Chúng Ta Phải Tha Thứ 
 
Điều cần thiết là chúng ta phải tha thứ để chúng ta có thể được tha 
thứ! 
 
Ma-thi-ơ  6:14,15 Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các 
con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con 
không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ 
không tha thứ cho các con. 
 
Êphêsô 4:31,32 Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, 
phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy 
cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như 
Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cơ Đốc vậy. 
 

Trong Sự Thuận Phục 
 
Các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên đã sống trong sự thuận phục 
nhau và tất cả đều thuận phục Chúa Giê-xu. Họ cũng phục tùng uy 
quyền trên họ. 
 
1 Phi-e-rơ 2:13-20 Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền 
của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc 
các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt 
kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. Vì ý muốn của Đức 
Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây 
ngô của những kẻ ngu dại. Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh 
em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự 
do mình làm màn che sự gian ác. 
 
Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, 
kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Là những đầy tớ, anh 
em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ, không chỉ với 
những người chủ hiền lành, tốt bụng mà cả người chủ khó tính 
nữa. Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau 
đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. Nếu 
làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu, thì có 
gì đáng khoe đâu? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau 
khổ, thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 

 
Trong Sự Vâng Lời 

Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta thể hiện tình yêu của chúng tađối 
với Ngài bằng cách vâng lời Ngài. Đôi khi chúng ta cầu nguyện: 
“Lạy Chúa xin chỉ cho con những gì Ngài muốn con làm và con sẽ 
làm điều đó!” Nhưng chúng ta đã không cầu nguyện thật lòng. 
Chúa đã chỉ cho chúng ta qua Lời của Ngài những gì chúng ta phải 
làm. Để vâng lời Chúa thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm 
những điều cần phải làm hàng ngày và sau đó tin cậy Chúa chỉ cho 
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chúng ta bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào Ngài muốn chúng ta làm. 
Khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục chúng ta sẽ biết thêm 
những điều khác. 

Giăng 14:15,21 “Nếu các con yêu mến Ta, thì sẽ vâng giữ các 
điều răn Ta. Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người 
yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu 
thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho 
người.” 

1 Giăng 2:3-6 Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận 
biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. 
Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều 
răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong 
người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài, thì sự kính mến Đức 
Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta 
biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì phải 
bước đi như chính Ngài đã bước đi. 

Điều răn của Ngài là gì? 
� Đó là chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh 
� Đó là chúng ta chịu báp-têm bằng nước 
� Đó là chúng ta phải tha thứ người khác 
� Đó là chúng ta phải yêu người khác 
� Đó là chúng ta đến với nhau trong mối thông công 
� Đó là chúng ta dâng phần mười và các của dâng 
� Đó là chúng ta phải nói cho người khác về Đấng Christ phục 
sinh. 
� Đó là chúng nghiên cứu Lời Ngài 
�  Đó là chúng ta bước đi trong sự chính trực 

Với Sự Hiệp Nhất 

Trong sự hiệp nhất không có nghĩa là sẽ không bao giờ có bất kỳ 
bất đồng nào giữa chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ xử lý 
những bất đồng trong tình yêu thương, đi đến một sự thống nhất, 
tha thứ cho bất cứ điều gì và mọi điều được phán ra từ Đức Thánh 
Linh, và tiếp tục cùng nhau chinh phục thế giới này cho Chúa Giê-
xu. 

Để nghiên cứu về cách xử lý những bất đồng trong giáo lý chúng 
ta có một ví dụ trong sách Công vụ đoạn 15 về vấn mọi tín hữu có 
cần phải chịu phép cắt bì không. 

Chúa Giê-xu đã hướng dẫn rõ ràng cho chúng ta về cách xử lý 
những bất đồng cá nhân, hoặc tội lỗi trong đời sống của tín hữu 
khác. 
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Ma-thi-ơ 18:15-17 Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp 
riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe, 
thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe, 
thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của 
hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận.Nếu người 
ấy vẫn không chịu nghe những người nầy, thì hãy báo cho Hội 
Thánh, và nếu người ấy không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy 
xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. 

Có ba bước phải thực hiện khi có việc gì đó giữa chúng ta và một 
anh em khác. 

Đầu tiên, chúng ta phải đến trực tiếp với anh ta và nói rõ hơn. 

Nếu làm thế vẫn không giải quyết được thì chúng ta dẫn một 
hoặc hai người khác với chúng ta đến với người anh em đó. 

 Cuối cùng, nếu anh ta từ chối lắng nghe chúng ta hãy đưa sự vụ 
đó đến Hội Thánh và sau đó nếu anh ta từ chối lắng nghe thì chúng 
ta phải tránh xa anh ta. 

Cô-lô-se 3:16 Cũng hãy để lời của Đấng Cơ Đốc sống sung mãn 
trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và 
khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát 
cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. 

Phi-líp 1:27 Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với 
Tin Lành của Đấng Cơ Đốc, để khi đến thăm anh em hay lúc 
vắng mặt, tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững, đồng tâm 
chí, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của Tin Lành... 

Phi-líp 2:2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu 
thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng 
trọn vẹn. 

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN QUYỀN NĂNG NGÀI CHO CHÚNG TA 

Chúa Giê-xu dạy các môn đồ chờ đợi ở Giê-ru-sa-lem cho đến khi 
họ nhận được quyền năng. 

Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất.” 

Theo Phao-lô, quyền năng bao gồm: 

� Sứ điệp của sự khôn ngoan 
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� Sứ điệp của sự tri thức 
� Đức tin 
� Ân tứ chữa lành 
� Quyền năng phép lạ 
� Lời tiên tri 
� Phân biệt các linh 
� Nói các thứ tiếng khác 
�  Thông giải các thứ tiếng ấy 
Chúng ta gọi những ân tứ hoặc những sứ điệp này là của Đức 
Thánh Linh. 

1 Cô-rinh-tô 12:8-11 Người nầy được Thánh Linh ban cho lời 
nói khôn ngoan, và do cùng một Thánh Linh, người khác nhận 
được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy 
đức tin, và do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân 
tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được 
nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì 
được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ 
tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một 
Thánh Linh, và Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý 
Ngài. 

Nếu chúng ta có sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, chúng ta có tất 
cả các ân tứ của Ngàivận hành qua chúng takhi cần thiết vì lợi ích 
chung. 

1 Cô-rinh-tô 12:4-7 Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có 
một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, 
nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng 
chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi 
người. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người, vì 
lợi ích chung... 

CHÚA ĐÃ BAN DANH NGÀI CHO CHÚNG TA 

Để trở thành một Cơ-đốc nhân chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-xu 
là Con Đức Chúa trời, là Đấng được sinh ra từ một trinh nữ và 
không có tội lỗi, Ngài đã chết trên thập tự giá như một sự hy sinh 
cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chiến thắng sự chết và mồ mả và 
hôm nay sống ở bên hữu Đức Chúa Cha. 

Để vận hành trong quyền năng như một Cơ-đốc nhân chúng ta 
phải tin vào quyền năng trong danh Ngài. Danh Ngài là quyền 
năng duy nhất chúng ta có để vận hành trên trái đất này. Chúng ta 
được dạy rằng phải làm mọi sự trong danh của Chúa Giê-xu! 
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Cô-lô-se 3:17 Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện 
mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ 
ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

Đại Mạng Lệnh là gì? Một điều răn của những điều phải  làm trong 
danh của Chúa Giê-xu. 

Mác 16:17b, 18 Trong danh Ta họ sẽ đuổi quỉ; sẽ nói những 
ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc, 
cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh 
sẽ được lành.” 

CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 

Ngay Tại Vị Trí Của Chúng Ta 

Chúa Giê-xu bảo với các môn đồ rằng họ sẽ phục vụ tại Giê-ru-sa-
lem đầu tiên và sau đó họ sẽ vươn tới các khu vực khác trên thế 
giới. 

Công Vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, 
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta 
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến 
cùng trái đất. 

Cam Kết Với Hội Thánh 

Phao-lô được xem là một tấm gương, chúng ta nhận thấy rằng lần 
đầu tiên ông nói về Chúa Giê-xu là tại Đa-mách nơi ông cải đạo. 
Ông dạy trong nhà hội nhưng ông đã ở với các môn đồ. Sau đó, 
Phao-lô bước vào một khoảng thời gian yên lặng - chỉ ông và Chúa 
thôi. Trong thời gian này ông đã không giúp đỡ người khác. 

Sau đó, Phao-lô đã đi tới Giê-ru-sa-lem và gặp một số sứ đồ và 
dành thời gian ở với họ và họ đã sai ông đến Ta-rớt. Ba-na-ba đến 
sau Phao-lô và đem ông về Hội Thánh tại An-ti-ốt. Sau chuyến đi 
truyền giáo đầu tiên của mình, Phao-lô trở về Hội Thánh tại An-ti-
ốt. 

Công vụ 14:26-28 Từ nơi đó, hai người đáp thuyền về An-ti-ốt, 
là nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời 
để làm công tác họ vừa hoàn tất. Khi đến nơi, Phao-lô và Ba-
na-ba triệu tập Hội Thánh, thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời 
đã làm qua họ và thể nào Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân 
ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ. 

Phao-lô cũng liên lạc với các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem và trở lại đó 
thường xuyên. 
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Tất cả các sứ đồ đều liên lạc với nhau. Họ có những quan điểm 
khác nhau nhưng họ đã giải quyết chúng và ở trong sự hiệp nhất 
với một mục đích và đó là để gia tăng sức mạnh cho thân thể Đấng 
Christ và để chinh phục thế giới cho Chúa Giê-xu Christ. 

NHỮNG CÂU HỎI CẦN ĐƯỢC TRẢ LỜI 

Mối Thông Công 

∑ Bạn có trung tín trong việc đến cùng những anh chị em khác 
trong thân thể của Đấng Christ không? 

1 Giăng 1:3,7 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố 
cho anh em, ðể anh em có ðýợc sự týõng giao với chúng tôi, còn 
chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con 
Ngài là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Nhưng nếu chúng ta bước đi 
trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì 
chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa 
Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. 

Ê-phê-sô 2:19-22 Như vậy, anh em không còn là người xa lạ, 
hoặc người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các 
thánh đồ, và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 
bởi anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà 
tiên tri mà chính Đấng Cơ Đốc Giê-xu là đá góc nhà. Trong 
Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền 
thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây 
dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa 
Trời trong Thánh Linh. 

Hê-bơ-rơ 10:24,25 Chúng ta hãy quan tâm để khích lệ nhau về 
lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy 
kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và nếu anh em 
thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm 
như vậy chừng nấy. 

Phần Mười Và Các Của Dâng 

∑ Bạn có trung tín dâng phần mười và các của dâng không ? 

Nhiều tín hữu nhận thấy rằng tiền bạc là một trong những lĩnh vực 
khó khăn nhất để cam kết hoàn toàn với Chúa. Chúng ta muốn 
phục vụ Chúa, nhưng chúng ta muốn kiểm soát tiền bạc của chúng 
ta. Có rất nhiều, rất nhiều câu Kinh Thánh về chủ đề tiền bạc, 
nhưng chúng ta sẽ chỉ sử dụng một phân đoạn bởi vì nó nói rõ ràng 
rằng chúng ta phải dâng phần mười và các của dâng. Sự lạc hiến là 
một số tiền nhiều hơn phần mười của chúng ta. 
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Chúa muốn chúng ta dâng phần mười và các của dâng để Ngài có 
thể ban phước cho chúng ta. Ngài không thể đi ngược lại Lời của 
Ngài và ban phước cho chúng ta trước khi chúng ta vâng lời Ngài. 

Một số người đã nói: “Tôi có nhu cầu và sau khi tôi được đáp ứng 
tôi sẽ bắt đầu dâng phần mười.” Một số người nói: “Tôi sẽ dâng 
phần mười cho Ngài khi tôi có thêm nhiều hơn nữa.” Lời Chúa là 
rất cụ thể và mọi tín hữu phải dâng phần mười và các của dâng. 

Ma-la-chi 3:8-12 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? 
Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn 
trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười 
và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy 
cả nước, đều ăn trộm ta.Các ngươi hãy đem hết thảy phần 
mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay 
các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân 
phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ 
phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!Ta 
sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại 
bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong 
đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức 
Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, 
vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán 
vậy. 

Bởi vì các tín hữu ngày nay đã không được dạy dỗ về sự cần thiết 
phải dâng phần mười, vâng lời Đức Chúa Trời nên họ đang ở dưới 
sự rủa sả. Chúa thách thức chúng ta thử Ngài trong lĩnh vực này, 
hãy mang một phần mười của chúng ta để nộp vào kho Ngài và 
xem Ngài có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta 
chăng. 

Từ tiếng Hê-bơ-rơ sử dụng từ “kho” ở đây có nghĩa là kho vũ khí, 
nơi vũ khí được cất giữ. Đó là một nơi mà sức mạnh được lưu giữ. 
Ngày hôm nay, chúng ta dâng phần mười và các của dâng của 
chúng ta cho Hội Thánh địa phương và các chức vụ quyền năng. 

Danh Tiếng Của Bạn 

∑∑∑∑ Hội Thánh địa phương có thể tiến cử bạn không? 

Công vụ 9:27 Ba-na-ba giúp đem ông đến với các sứ đồ và 
thuật cho họ việc Chúa đã hiện ra, phán với ông trên đường 
như thế nào; và ông đã mạnh dạn rao giảng danh Đức Chúa 
Giê-xu tại thành Đa-mách ra sao. 
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∑ Bạn có được các trưởng lão trong Hội Thánh công nhận 
trách nhiệm, và sự chính trực và sự trung tín của bạn không? 

Sự trung tín bao gồm việc có một thái độ phục vụ, có mặt khi cần 
thiết, dâng phần mười, và tham gia trong nghiên cứu Lời Chúa. 

Nghiên Cứu Lời Chúa 

∑∑∑∑ Bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian để nghiên cứu và học hỏi 
không? 

2 Ti-mô-thê 2:15 Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa 
Trời, như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn 
giảng dạy lời chân lý. 

Để “rao báo” Tin Lành, trước tiên bạn phải “biết” các lẽ thật của 
Lời Chúa. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Kể tên năm phương diện về cách mà Hội Thánh đầu tiên đã vận hành? 
 

 

 

 

 
 
2. Tại sao Chúa Giê-xu dạy các môn đồ đầu tiên phải chờ đợi tại Giê-ru-sa-lem? 
 

 

 

 

 

 
 
3. Hội Thánh địa phương có tiến cử bạn không? Tại sao, tại sao không? 
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KHÔNG CÓ KẾT LUẬN ! 

 
Không biết làm thế nào để hoàn thành tài liệu nghiên cứu về Hội Thánh Đắc Thắng của Chúa Giê-xu 
Christ. Tân Ước từ sách Công Vụ đến Giu-đe chỉ là câu chuyện khới đầu của Hội Thánh mà thôi. Sách 
Khải Huyền vẫn là lời tiên tri của những giờ phút cuối cùng.  

 

Kế hoạch của Chúa không bao giờ thay đổi. 
Hội Thánh bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần 

và lớn lên qua chức vụ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác, 
vẫn đang phát triển hôm nay. 

Hội Thánh đó chịu đựng đau khổ với Ê-tiên 
 và những người tuận đạo khác theo ông, 

vẫn còn chịu đựng đau khổ với các vị tuận đạo ngày hôm nay. 

Hội Thánh tăng trưởng qua những dấu kỳ và phép lạ đểxác chứng 

Chúa Giê-xu là ai, vẫn đang phát triển 
qua các dấu kỳ và phép lạ hôm nay. 

Hội Thánh làm các công việc mà Chúa Giê-xu đã làm, 
vẫn đang làm công việc của Ngài hôm nay. 

Các quốc gia đến và đi nhưng Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ 

vẫn còn đầy sức sống và tăng trưởng. 

Nó là một thực thể sống động, được thiết lập đầy sức sống từ sự sống, 
 sự cam kết của các tín hữu hôm nay. 

Như Chúa Giê-xu đã phán: 
“Ta sẽ xây Hội Thánh Ta và các cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.” 

 


