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Vietnamese

Mӛt ngѬӟi đàn
ông có tên là
Phi-líp đang
rҧt bүn rӛn vӝi
công viӉc rao
giҥng vӃ Chúa

Chúa đã
làm nhiӃu
điӃu kǤ
diӉu thông

qua các tín
hӱu cөa hӛi
thánh sѪ khai.
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Giê-su tңi mӛt
thành phӓ đông
đúc. NhѬng Chúa
đã sai ông đӁn
sa mңc. Tңi sao?
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Vì Chúa biӁt rҳng ӡ sa
mңc có mӛt lӱ khách, là
triӃu thҩn cөa Can-đác,
nӱ vѬѪng Ê-thi-ô-bi. Ông
đang trên đѬӟng vӃ nhà và
đang đӏc mӛt quyӅn sách
đҹc biӉt. Các bңn có thӅ
đoán quyӅn sách nói vӃ
điӃu không?
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Phi-líp
vâng lӟi
Chúa và
Ngài đã đѬa
ông tӝi chә
vӍ triӃu thҩn
kia, ngѬӟi đang đӏc
lӟi Chúa nhѬng không
hiӅu ý nghƭa. Ông mӟi
Phi-líp đi cùng mình.
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VӍ quan hӑi Phi-líp: “ĈiӃu này
có nghƭa là gì?”. Khi chiӁc xe
ngӳa chңy xóc nҫy lên trên con
đѬӟng vұng, bұt đҩu bҳng đoңn
Kinh Thánh đó, Phi-lip mӡ
miӉng rao giҥng vӃ Chúa
Giê-su.
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VӍ quan
ngѬӟi Châu
Phi liӃn tin vào
nhӱng thông điӉp đӁn
tӭ Kinh Thánh, rҳng Ĉҧng
cӫ thӁ Giê-su CHRIST là
Con trai cөa Ĉӫc Chúa Trӟi.
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Phi-líp trҥ lӟi ngài: “NӁu ông hӁt lòng tin,
ông có thӅ chӍu phép báp-tem.” VӍ quan đáp:
“Tôi tin rҳng Chúa Giê-su CHRIST
là Con trai Ĉӫc Chúa Trӟi.”
Phi-líp dұt ông đӁn chә
có nѬӝc và làm phép
báp-tem cho ông.

Nhìn thҧy chә có
nѬӝc, ông bèn nói,
“Có điӃu gì ngăn trӡ tôi
chӍu phép báp-tem không?”
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Khi hӏ lên khӑi nѬӝc,
Thánh Linh cөa Ĉӫc Chúa
trӟi đem Phi-líp đi mҧt,
vì vүy vӍ quan không còn
thҧy ông nӱa. VӍ quan hân
hoan trӡ vӃ Ê-thi-ô-bi.

NhѬng nhiӃu ngѬӟi căm ghét các tín đӕ
cѪ đӓc. Và Ê-tiên, mӛt trong nhӱng ngѬӟi
bңn cөa Phi-líp, cǊng đã bӍ giӁt hңi bӡi đám
ngѬӟi giүn dӱ vì hӏ không muӓn ông rao giҥng vӃ
Chúa Giê-su. NgѬӟi đàn ông có tên Sau-lѪ đӁn tӭ
Tңt-sѪ đã tham gia giӁt hңi Ê-tiên. Sau-lѪ
căm thù các tín đӕ cѪ đӓc.
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9
Sau-lѪ luôn đe doң và tàn
sát các tín đӕ cѪ đӓc, ông
đӁn gҹp vӍ trѬӡng tӁ và xin
өy nhiӉm thѬ đӅ toàn quyӃn
bұt bӝ tҧt nhӱng ngѬӟi theo
đңo, kӅ cҥ nam và nӱ.

Ĉáng thѬѪng
cho Sau-lѪ ngѬӟi
Tңt-sѪ! Ông không
biӁt rҳng khi ông
gây tӛi lәi đӓi
vӝi các tín hӱu
cөa Chúa, thì
thӳc chҧt ông đã
gây tӛi vӝi chính
Ĉӫc Chúa Giê-su.
Ngài đã phҥi ngăn
Sau-lѪ. NhѬng
bҳng cách nào?
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11
Chúa đã bұt giӱ
Sau-lѪ. Trong lúc
Sau-lѪ đang trên
đѬӟng đi đӁn thành
Ĉa-mách, bәng có ánh
sáng tӭ trӟi chiӁu
lòa chung quanh ông.
Sau-lѪ té xuӓng và
ông nghe có tiӁng
gӏi mình.
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Sau-lѪ khóc lóc: “Lңy Chúa, Ngài
là ai?”. “Ta là Giê-su mà ngѬѪi
đang bұt bӝ.” Run rҫy và đҩy kinh
ngңc, Sau-lѪ hӑi: “Lңy CHÚA, Ngài
muӓn tôi làm gì cho Ngài?”
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Nhӱng ngѬӟi đi cùng
Sau-lѪ cǊng nghe
thҧy giӏng nói ҧy
nhѬng chҵng thҧy
ai cҥ. Sau-lѪ đӫng
dүy và nhүn ra
mình đã bӍ mù.
NgѬӟi ta dұt
ông vào thành
Ĉa-mách.

Chúa trҥ
đӫng dүy
ngѬѪi sҿ
gì ngѬѪi

lӟi cùng ông: “Hãy
và đi vào thành,
dѬӥc chӋ bҥo nhӱng
phҥi làm.”
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Ӡ trong thành, Sau-lѪ ӡ
đó ba ngày, mұt không
thҧy, không ăn và cǊng
không uӓng. Chұc lҿ,
ông dành thӟi gian ҧy
cҩu nguyӉn đӁn Chúa
Giê-su, Ĉҧng mà ông
đã gҹp khi trên
đѬӟng vào thành
Ĉa-mách.
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CHÚA luôn có kӁ
hoңch cho mӏi thӫ.
Tңi thành Ĉa-mách
có mӛt môn đӕ tên là
A-na-nia. Chúa sai
ngѬӟi này đӁn cӫu
Sau-lѪ.
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A-na-nia sӥ hãi nhѬng
vҭn vâng lӟi Chúa. Khi
ông đҹt tay lên ngѬӟi
Sau-lѪ, con mұt bӍ
mù cөa Sau-lѪ đѬӥc
sáng lңi và Sau-lѪ
đѬӥc đҩy dҭy
Thánh Linh cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi.
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Sau-lѪ đѬӥc báp-tem.
Sau đó, ông ăn đѬӥc
trӡ lңi. Ăn xong,
ông đѬӥc phӧc hӕi
sӫc lӳc. Sau-lѪ cҩn
sӫc khoҽ bӡi vì ông
có vài viӉc quan
trӏng phҥi làm.
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Nhӱng ai nghe ông giҥng
đӃu ngңc nhiên và nói,
“Không phҥi ông này đã
giӁt hңi các tín hӱu cѪ
đӓc sao?” Mӛt vài ngѬӟi
bài mѬu giӁt hңi Sau-lѪ.

Ngay lүp tӫc, Sau-lѪ
vào trong các giáo
đѬӟng rao giҥng vӃ
Ĉҧng Christ - Con
trai Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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Kҽ thù mӝi cөa Sau-lѪ
ngày đêm canh gác các
cӗng thành đӅ giӁt hңi
ông nӁu Sau-lѪ rӟi
thành. NhѬng các đӕng
môn cөa ông, nhӱng tín
hӱu cѪ đӓc, vào mӛt
đêm đã đҹt ông vào mӛt
cái thúng và thòng dây
đѬa ông ra ngoài
tѬӟng thành.
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Tӭ kҽ hành hң ngѬӟi khác
trӡ thành ngѬӟi truyӃn đңo
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Công vӧ các sӫ đӕ 8-9

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Tӭ đó trӡ đi,
Sau-lѪ tӭ kҽ
chuyên đi sát
hңi nhӱng tín
đӕ cѪ đӓc đã
trӡ thành kҽ
trung thành
vӝi Ĉҧng mӝi,
Ĉӫc Chúa
Giê-su.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

