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Chúa đã làm nhiều điều  
kỳ diệu thông qua các  
tín hữu của hội thánh  
sơ khai. Một người đàn  
ông có tên là Phi-líp đang  
       rất bận rộn với công  
       việc rao giảng về Chúa  
 
 
                Giê-su tại một  
                thành phố đông đúc.  
                Nhưng Chúa đã sai  
                ông đến sa mạc.  
                Tại sao? 



Vì Chúa biết rằng ở sa 
mạc có một lữ khách, là 
triều thần của Can-đác, 
nữ vương Ê-thi-ô-bi. Ông 
đang trên đường về nhà và 
đang đọc một quyển sách 
đặc biệt. Các bạn có thể 
đoán quyển sách nói về  
    điều không? 



Phi-líp  
vâng lời  
Chúa và  
Ngài đã đưa  
ông tới chỗ  
vị triều thần kia,  
người đang đọc lời  
Chúa nhưng không hiểu ý  
nghĩa. Ông mời Phi-líp  
đi cùng mình. 



Vị quan hỏi Phi-líp: “Điều này 
có nghĩa là gì?”. Khi chiếc xe 
ngựa chạy xóc nẩy lên trên con 
đường vắng, bắt đầu bằng đoạn 
Kinh Thánh đó, Phi-lip mở 
miệng rao giảng về Chúa  
Giê-su. 



Vị quan  
người Châu Phi  
liền tin vào những  
thông điệp đến từ Kinh  
Thánh, rằng Đấng cứ thế  
Giê-su CHRIST là Con trai của  
Đức Chúa Trời. Nhìn thấy chỗ có  
nước, ông bèn nói, “Có điều gì ngăn  
trở tôi chịu phép báp-tem không?”  



Phi-líp trả lời ngài: “Nếu ông hết lòng tin, 
ông có thể chịu phép báp-tem.” Vị quan đáp: 
“Tôi tin rằng Chúa Giê-su CHRIST  
là Con trai Đức Chúa Trời.”  
Phi-líp dắt ông đến chỗ  
có nước và làm phép  
báp-tem cho ông. 



Khi họ lên khỏi nước, 
Thánh Linh của Đức Chúa 
trời đem Phi-líp đi mất, 
vì vậy vị quan không còn 
thấy ông nữa. Vị quan hân 
hoan trở về Ê-thi-ô-bi.  



Nhưng nhiều người căm ghét các tín đồ  
cơ đốc. Và Ê-tiên, một trong những người  
bạn của Phi-líp, cũng đã bị giết hại bởi đám  
người giận dữ vì họ không muốn ông rao giảng về  
Chúa Giê-su. Người đàn ông có tên Sau-lơ đến từ  

Tạt-sơ đã tham gia giết hại Ê-tiên. Sau-lơ 
 căm thù các tín đồ cơ đốc. 



Sau-lơ luôn đe doạ và tàn 
sát các tín đồ cơ đốc, ông 
đến gặp vị trưởng tế và xin 
ủy nhiệm thư để toàn quyền 
bắt bớ tất những người theo 
đạo, kể cả nam và nữ. 



Đáng thương  
cho Sau-lơ người 
Tạt-sơ! Ông không 
biết rằng khi ông 
gây tội lỗi đối 
với các tín hữu 
của Chúa, thì 
thực chất ông đã 
gây tội với chính 
Đức Chúa Giê-su. 
Ngài đã phải ngăn 
Sau-lơ. Nhưng 
bằng cách nào? 



Chúa đã bắt giữ  
Sau-lơ. Trong lúc 
Sau-lơ đang trên 
đường đi đến thành 
Đa-mách, bỗng có ánh 
sáng từ trời chiếu 
lòa chung quanh ông. 
Sau-lơ té xuống và 
ông nghe có tiếng 
gọi mình. 



Sau-lơ khóc lóc: “Lạy Chúa, Ngài là 
ai?”. “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt 
bớ.” Run rẩy và đầy kinh ngạc, Sau-lơ 
hỏi: “Lạy CHÚA, Ngài muốn tôi làm gì 
cho Ngài?” Chúa trả lời cùng ông: “Hãy 
đứng dậy và đi vào thành, ngươi sẽ 
dược chỉ bảo những gì ngươi phải làm.” 



Những người đi cùng 
Sau-lơ cũng nghe 
thấy giọng nói ấy 
nhưng chẳng thấy  
ai cả. Sau-lơ đứng 
dậy và nhận ra  
mình đã bị mù. 
Người ta dắt  
ông vào thành  
Đa-mách. 



Ở trong thành, Sau-lơ ở 
đó ba ngày, mắt không 
thấy, không ăn và cũng 
không uống. Chắc lẽ,  
ông dành thời gian ấy 
cầu nguyện đến Chúa  
Giê-su, Đấng mà ông  
đã gặp khi trên  
đường vào thành  
Đa-mách. 



CHÚA luôn có kế hoạch cho mọi 
thứ. Tại thành Đa-mách có một 
môn đồ tên là A-na-nia. Chúa 
sai người này đến cứu Sau-lơ. 
A-na-nia sợ hãi nhưng  
vẫn vâng lời Chúa. Khi  
ông đặt tay lên người  
Sau-lơ, con mắt bị  
mù của Sau-lơ được  
sáng lại và Sau-lơ  
được đầy dẫy  
Thánh Linh của  
Đức Chúa Trời. 



Sau-lơ được báp-tem. 
Sau đó, ông ăn được 
trở lại. Ăn xong, 
ông được phục hồi 
sức lực. Sau-lơ cần 
sức khoẻ bởi vì ông 
có vài việc quan 
trọng phải làm. 



Ngay lập tức, Sau-lơ vào trong  
các giáo đường rao giảng về  
Đấng Christ - Con trai Đức  
Chúa Trời. Những ai nghe  
ông giảng đều ngạc nhiên và  
nói, “Không phải ông này  
đã giết hại các tín hữu  
cơ đốc sao?”  
Một vài  
người  
bài mưu  
giết hại  
Sau-lơ. 



Kẻ thù mới của Sau-lơ 
ngày đêm canh gác các 
cổng thành để giết hại 
ông nếu Sau-lơ rời 
thành. Nhưng các đồng 
môn của ông, những tín 
hữu cơ đốc, vào một 
đêm đã đặt ông vào một 
cái thúng và thòng dây 
đưa ông ra ngoài  
tường thành. 



Từ đó trở đi, 
Sau-lơ từ kẻ 
chuyên đi sát 
hại những tín 
đồ cơ đốc đã 
trở thành kẻ 
trung thành 
với Đấng mới, 
Đức Chúa  
Giê-su. 



Từ kẻ hành hạ người khác  
trở thành người truyền đạo 

 
 Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Công vụ các sứ đồ 8-9 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

