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Chúa Giê-xu đã làm những điều tuyệt vời. Ngài 
chữa lành bệnh tật, cho những kẻ gặp rắc rối sự
yên bình trong tâm trí và trong lòng, và rao 
giảng lời Chúa. 

1 2



Gia-cơ và Giăng con 
trai Xê-bê-đê đã bỏ
lưới và đi theo Ngài.

Vào một buổi sáng, Chúa Giê-xu cho gọi tất cả
những người bạn của mình, những người phụng sự
và vâng theo lời Ngài. Ngài đã chọn

ra 12 môn đồ trong số họ để trở
thành những môn 
đồ đặc biệt.

Nếu bạn thực hiện
sự lựa chọn quan 
trọng, bạn có cầu
nguyện Chúa không? 
Chúa Giê-xu đã cầu
nguyện. Ở một ngọn
núi yên tĩnh, Ngài 
đã nói chuyện với
Cha trên trời. Chúa 
Giê-xu đã cầu nguyện
cho đến khi mặt trời
lặn.

Hai người đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã chọn là 
hai anh em Si-môn và An-rê. Họ bỏ nghề lưới cá 
và đi theo Chúa Giê-xu trong lần đầu tiên Ngài 
gọi họ.

Chúa Giê-xu 
đã cầu nguyện
trong suốt
đêm tối.

Đám đông ùa đến chỗ Chúa để xin được chữa lành 
bệnh và tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngài quyết định
chọn mười hai môn đồ giúp Ngài 
thực hiện sứ mệnh của Đức Chúa 

Trời.
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Chúa Giê-xu nói rằng
Đức Chúa Trời sẽ ban cho 
chúng ta cái ăn cái mặc
nếu chúng ta tin Ngài. Kể
từ khi Đức Chúa Trời ban thức
ăn cho chim và màu sắc tuyệt
đẹp cho những loài hoa và cây 
cỏ, con dân của Ngài có thể tin ở

Ngài mọi thứ họ cần.

Một số mệnh lệnh từ Chúa Giê-xu thì không đễ
chút nào. Ngài dạy rằng: “Nếu ai đó vả vào 
má bên phải của người thì hãy 
đưa má bên kia cho họ luôn.” 
Và Chúa cũng dạy: “Hãy yêu 
kẻ thù của mình”. Con người
cần sự giúp đỡ của Chúa 
để sống
giống
như
Ngài.

Chúa Giê-xu dạy rằng
làm theo lời Ngài cũng
giống như xây một ngôi 
nhà trên nền móng vững
chắc. Những cơn bão 

hung dữ cũng không
sao phá hủy

được nó.

Chúa Giê-xu bảo con người
cầu nguyện bí mật và đừng
khoa trương sự cầu nguyện
trước mặt mọi người như
một số người lãnh đạo tôn 
giáo vẫn thường làm.

Nhưng không vâng lời Chúa Giê-xu cũng giống như
xây một ngôi nhà trên nền cát. Khi bão đến, nhà 
sẽ bị sập đổ.

Chúa Giê-xu cũng đã chọn Phi-líp, Ba-thê-lê-my, 
Ma-thi-ơ, Thô-ma, Si-mon gọi là Xê-lót, Gia-cơ
con của A-phê, Giu-đa anh trai của Gia-cơ, và 
Giu-đa Ích-ca-ri-ot 
kẻ phản Ngài.
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Kết thúc

Chúa Giê-xu đã trả
lời người phung “Ta 
muốn. Hãy lành bệnh”.
Trong lúc những môn 
đồ đang đứng xem thì 
người phung liền hết
bịnh. Anh ta đã được
sạch. Chỉ có con trai 
của Đức Chúa Trời mới
có thể làm được điều
đó. Những môn đồ biết
rằng họ đã có một

bậc thầy
giỏi.

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

Chúa Giê-xu đã chọn ra 12 môn đồ

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

Ma-thi-ơ 4-7, Mac 1, Luca 6

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

Chúa Giê-xu cũng dạy
cho các môn đồ của
mình nhiều điều khác 
vào ngày hôm đó. Khi 
Ngài xong việc, một
bệnh nhân phung đã
đến và năn nỉ Chúa 
Giê-xu chữa lành.
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