
Công-vụ Các Sứ-Đồ 

(Công-vụ) 

Mục-đích: Để trần-thuật chính-xác về sự ra đời và 

tăng-trưởng của Hội-thánh Cơ-rít-tô 

Trước-giả: Lu-ca (một bác-sĩ không phải người 

Giu-đa) 

Viết cho: Thê-ô-phi-lơ (“người thương-yêu của Đức 

Chúa TRỜI”) 

Ngày viết: Giữa 63 SC (Sau Cơ-rít-tô Giáng-sinh) 

và 70 SC  

Bối-cảnh: Công-vụ Các Sứ-Đồ là mối liên-kết giữa 

cuộc đời của Cơ-rít-tô và sự sống của Hội-thánh, 

giữa bốn sách Tin-lành và các sách Thư-tín. 

Câu gốc: “nhưng các ngươi sẽ nhận-lãnh quyền-

năng khi Đức Thánh-Linh đã giáng trên các ngươi; 

và các ngươi sẽ là các chứng-nhân của Ta cả trong 

Giê-ru-sa-lem, và trong tất cả Giu-đê và Sa-ma-ri, 

lẫn ngay cả tới nơi xa xôi nhất của trái đất.” (1.8) 

Nhân-vật chính: Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Ê-tiên, 

Phi-líp, Phao-lô, Ba-na-ba, Cọt-nây, Gia-cơ (em 

cùng mẹ của Chúa Giề-xu), Ti-mô-thê, Ly-đi, Si-la, 

Tít, A-bô-lô, A-ga-bút, A-na-nia, Phê-lít, Phê-tu, Ạc-

ríp-ba, Lu-ca 

Chỗ chính: Giê-ru-sa-lem, Sa-ma-ri, Ly-đa, Giốp-

bê, An-ti-ốt, Chíp-rơ, An-ti-ốt thuộc Bi-si-đi, Y-cô-

ni, Lít-trơ, Đẹt-bơ, Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-

thên, Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô, Sê-sa-rê, Man-tơ, Rô-ma 

Đặc-tính: Công-vụ là sách tiếp theo của sách Tin-

lành theo Lu-ca. Bởi vì nó chấm-dứt một cách đột-

ngột, Lu-ca hẳn đã định viết quyển thứ ba để tiếp 

theo câu chuyện. 

Ý chính: Một đóm lửa nhỏ khởi cháy khiến cho cả 

đám rừng cháy lan cả triệu mẫu rừng. Non hai ngàn 

năm qua, chỉ với một số ít người ở một chỗ nhỏ, 

nhận được lửa, rồi lửa lan-tràn từ Giê-ru-sa-lem và 

Giu-đê phủ khắp mặt đất và đến cùng tất cả mọi 

người. Sách Công-vụ cung-cấp câu chuyện mắt thấy 

tai nghe về đóm lửa và lửa đó─sự ra đời và lan-tràn 

của Hội-thánh. Khởi-sự tại Giê-ru-sa-lem với một 

nhóm nhỏ các môn-đồ, sứ-điệp truyền khắp đế-quốc 

Rô-ma. Được Đức Thánh-Linh ban quyền-năng cho 

nhóm dũng-cảm này thuyết-giảng, dạy-dỗ, chữa 

bệnh, và chứng-minh tình yêu-thương trong các hội-

đường, các trường-học, nhà-cửa, chợ búa, và tòa-

án; trên các đường-phố, đồi núi, tàu bè, và những 

con đường hoang-vắng─bất cứ chỗ nào Đức Chúa 

TRỜI bảo họ đi, thì sự sống và lịch-sử đều được 

thay-đổi. Được Lu-ca viết làm cuốn sách tiếp theo 

cuốn sách Tin-lành Theo Lu-ca của ông, sách Công-

vụ là câu-chuyện lịch-sử chính-xác của Hội-thánh 

đầu tiên. Nhưng sách Công-vụ cũng là một sách 

thần-học, với những bài học và những gương-mẫu 

sống của việc làm của Đức Thánh-Linh, các liên-hệ 

và tổ-chức Hội-thánh, các sự liên-đới của ân-điển, 

và luật yêu-thương. Và sách Công-vụ là công-việc 

biện-giải, xây-dựng một trường-hợp vững-chắc cho 

sự hiệu-lực hóa các lời tuyên-bố và lời hứa của Cơ-

rít-tô. Sách Công-vụ bắt đầu với việc tuôn đổ Đức 

Thánh-Linh từng hứa và việc khởi-sự công-bố Tin-

lành của Giề-xu Cơ-rít-tô. Việc thuyết-giảng do Đức 

Thánh-Linh hà hơi này bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem rồi 

cuối cùng lan tràn đến Rô-ma, bao phủ hầu hết đế-

quốc Rô-ma. Tin-lành trước tiên đến cùng dân Giu-

đa; nhưng họ, là một dân-tộc, bác-bỏ nó. Một phần 

nhỏ Giu-đa vui-vẻ tiếp-nhận Tin-lành này. Nhưng sự 

liên-tục bác bỏ Tin-lành của đại đa số dân Giu-đa 

đưa đến việc bành-trướng công-bố Tin-lành cho các 

dân-tộc phi-Giu-đa. Đây là theo kế-hoạch của Giề-

xu Cơ-rít-tô:  

tin-lành tới “…cả trong Giê-ru-sa-lem, và 

trong tất cả Giu-đê và Sa-ma-ri, lẫn ngay cả 

tới nơi xa xôi nhất của trái đất” (1.8).  

Đây thực sự là lộ trình mà sách Công-vụ kể lại. Sự 

công-bố đầy vinh-quang bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem 

(các đoạn 1-7), và đến Giu-đê và Sa-ma-ri (đoạn 8 

và tiếp theo), và đến các xứ xa hơn Giu-đê (11.19; 

13.4 và đến cuối sách Công-vụ).  

Phần sau của sách Công-vụ tập-trung về các chuyến 

truyền-giảng của Phao-lô đến nhiều xứ phía bắc 

Địa-trung-hải. Ông, và bầu-bạn, đem Tin-lành đến 

cho dân Giu-đa trước tiên, sau đó cho các dân-tộc 

phi-Giu-đa. Một số người Giu-đa tin, và nhiều người 

phi-Giu-đa vui-vẻ tin-nhận tin-lành. Các tân Hội-

thánh bắt đầu, và tân tín-hữu khởi-sự tăng-trưởng 

với đời sống Cơ-rít-nhân.  

Đọc Công-vụ, xin quý vị tự đặt mình vào vai trò của 

các môn-đồ─được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, cảm-

động thấy hằng ngàn người tin-nhận Chúa. Khi đọc, 

xin xem sự bạo-dạn do Đức Thánh-Linh soi dẫn các 

Cơ-rít-nhân của thế-kỷ thứ nhất, dù bị nhiều đàn-áp, 

đối-diện với cái chết, vẫn nói về Chúa Giề-xu bị 

đóng đinh chết rồi sống lại. Xin quý vị quyết-định 

làm một Cơ-rít-nhân dũng-cảm của thiên-niên kỷ 

này. 

 

 

 

 

 

 

 



Công-vụ 1.1-1.10 

A. MỤC-VỤ CỦA PHI-E-RƠ (1.1-12.25) 

1. Thiết-lập Hội-thánh (1.1-8.1a) 

Giề-xu lên trời (1.1-1.8) 

1 1Hỡi Thê-ô-phi-lơ, tôi đã viết quyển trần-

thuật thứ nhất về mọi điều mà Giề-xu đã bắt 

đầu làm và dạy-dỗ, 2cho đến ngày khi Ngài 

được cất lên, sau khi Ngài đã ban lệnh bởi Đức 

Thánh-Linh cho các sứ-đồ mà Ngài đã chọn. 
3Ngài cũng trình diện với họ rằng Ngài còn 

sống, sau khi Ngài chịu khổ hình, bởi nhiều 

chứng-cớ có sức thuyết-phục, hiện ra với họ 

trong 40 ngày, và nói về các điều quan-hệ đến 

vương-quốc(1) của Đức Chúa TRỜI. 4Và nhóm 

họ lại với nhau, Ngài đã truyền cho họ không 

được rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều 

hứa của Cha “mà các ngươi đã nghe từ Ta; 5vì 

Giăng đã làm báp-tem với nước, nhưng các 

ngươi sẽ được báp-tem với Đức Thánh-Linh 

không lâu sau nhiều ngày này.”(2) 

6Và vì thế khi họ đã đến với nhau, họ hỏi Ngài, 

rằng: “Thưa Chúa, có phải vào thời-điểm này 

Chúa khôi phục lại vương-quốc cho Y-sơ-ra-ên 

chăng?” 7Ngài phán cùng họ: “Các ngươi 

không được biết các thời-điểm hay các kỷ-

nguyên mà Cha đã định bởi thẩm-quyền riêng 

của Ngài; 8nhưng các ngươi sẽ nhận quyền-

năng khi Đức Thánh-Linh đã giáng trên các 

ngươi; và các ngươi sẽ là các chứng-nhân của 

Ta cả trong Giê-ru-sa-lem, và trong tất cả Giu-

đê và Sa-ma-ri, lẫn ngay cả tới nơi xa xôi nhất 

của trái đất.” 

Sự thăng thiên (1.9-1.11) 
9Và sau khi Ngài đã nói các điều này, Ngài 

được cất lên trong khi họ đứng nhìn, và một 

đám mây tiếp nhận Ngài ra khỏi tầm nhìn của 

họ. 10Và khi họ đang dõi mắt chằm vào bầu trời 

trong khi Ngài đang ra đi, và kìa, 2 người nam 

trong quần áo trắng đứng cạnh họ;  

 

 

                                                           
11.3 Chúa Giề-xu giải-thích: vì Ngài đến, vương-quốc của 

Đức Chúa Trời đã được bắt đầu; nhưng vương-quốc của 

Đức Chúa Trời không hoàn-toàn được hoàn-thành cho đến 

khi Cơ-rít-tô Giề-xu đến lần thứ hai với thánh-thể của 

Ngài. Trước thời-điểm đó, các Cơ-rít-nhân làm việc để trải 

rộng vương-quốc của Đức Chúa Trời trên khắp thế-giới. 
2Giăng 14:16,26; 15:26; Công-vụ 2:33 

Acts 1.1-1.10 

A. PETER’S MINISTRY (1.1-12.25) 

1. Establishment of the church (1.1-8.1a) 

Jesus ascends to heaven (1.1-1.8) 

1 1The first account I made, Theophilus, about 

all that Jesus began to do and teach, 2until the 

day when He was taken up, after He had by the 

Holy Spirit given orders to the apostles whom 

He had chosen. 3To whom He also presented 

Himself alive, after His suffering, by many 

convincing proofs, appearing to them over a 

period of forty days, and speaking of the things 

concerning the kingdom of God. 4And 

gathering them together, He commanded them 

not to leave Jerusalem, but to wait for the 

promise of the Father, “Which,” He said, “you 

heard of from Me; 5for John baptized with 

water, but you shall be baptized with the Holy 

Spirit not long after these many days.” 

6And so when they had come together, they 

were asking Him, saying, “Lord, is it at this 

time You are restoring the kingdom to Israel?” 
7He said to them, “It is not for you to know 

times or epochs which the Father has fixed by 

His own authority; 8but you will receive power 

when the Holy Spirit has come upon you; and 

you shall be My witnesses both in Jerusalem, 

and in all Judea and Samaria, and even to the 

remotest part of the earth.” 

The ascension (1.9-1.11) 

9And after He had said these things, He was 

lifted up while they were looking on, and a 

cloud received Him out of their sight. 10And as 

they were gazing intently into the sky while He 

was departing, and behold, two men in white 

clothing stood beside them;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acts 1.11-1.20 

11and they also said, “Men of Galilee, why do 

you stand looking into the sky? This Jesus, who 

has been taken up from you into heaven, will 

come in just the same way as you have watched 

Him go into heaven.” 

The disciples pray upstairs (1.12-1.14) 
12Then they returned to Jerusalem from the 

mount called Olivet, which is near Jerusalem, a 

Sabbath day’s journey away. 13And when they 

had entered, they went up to the upper room, 

where they were staying; that is, Peter and John 

and James and Andrew, Philip and Thomas, 

Bartholomew and Matthew, James the son of 

Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the 

son of James. 14These all with one mind were 

continually devoting themselves to prayer, 

along with the women, and Mary the mother of 

Jesus, and with His brothers. 

Matthias is chosen to replace Judas (1.15-1.26) 

15And in these days Peter stood up in the midst 

of the brethren (a gathering of about one 

hundred and twenty persons was there 

together), and said, 16“Brethren, the Scripture 

had to be fulfilled, which the Holy Spirit 

foretold by the mouth of David concerning 

Judas, who became a by the mouth of David 

concerning Judas, who became a guide to those 

who arrested Jesus. 17For he was counted 

among us, and received his share in this 

ministry.” 18(Now this man acquired a field 

with the price of his wickedness; and falling 

headlong, he burst open in the middle and all 

his bowels gushed out. 19And it became known 

to all who were living in Jerusalem; so that in 

their own language that field was called 

Hakeldama, that is, Field of Blood.) 20“For it is 

written in the book of Psalms, 

‘LET HIS HOMESTEAD BE MADE DESOLATE, 

AND LET NO ONE DWELL IN IT’; 

and, 

‘HIS POSITION AS OVERSEER LET ANOTHER MAN 

TAKE.’ 

 

 

 

Công-vụ 1.11-1.20 

11và 2 vị cũng nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các 

ngươi đứng nhìn vào bầu trời? Giề-xu này, 

Đấng đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong 

trời, sẽ đến y như cùng một cách mà các ngươi 

đã nhìn Ngài đi vào trong trời.” 

Các môn-đồ cầu-nguyện ở trên lầu (1.12-1.14) 
12Rồi họ trở về Giê-ru-sa-lem, từ ngọn núi có 

tên là Ô-li-ve, gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng 

bằng đường đi trong ngày Ngưng-nghỉ. 13Và 

khi họ đã vào, họ đi lên tới phòng trên cao, nơi 

họ đang ở lại; đó là: Phi-e-rơ và Giăng và Gia-

cơ và Anh-rê, Phi-líp và Thô-ma, Ba-thê-lê-my 

và Ma-thi-ơ, Gia-cơ con trai của A-phê, và Si-

môn Xê-lốt, và Giu-đa con trai của Gia-cơ. 
14Hết thảy các người này nhất trí đang liên-tục 

hiến mình cho sự cầu-nguyện, cùng với các bà, 

và Ma-ri mẹ của Giề-xu, và với các em trai của 

Ngài. 

Ma-thia được chọn để thế Giu-đa (1.15-1.26) 
15Và trong các ngày này, Phi-e-rơ đứng dậy ở 

giữa anh em (một nhóm khoảng 120 người ở đó 

với nhau), và nói: 16“Hỡi anh em, Thánh-Kinh 

đã phải được ứng-nghiệm, điều Đức Thánh-

Linh đã nói trước bởi miệng của Đa-vít về Giu-

đa, kẻ đã trở thành kẻ dẫn đường cho những kẻ 

bắt Giề-xu. 17Vì hắn đã được kể giữa chúng ta, 

và đã nhận phần của hắn trong mục-vụ này.”(1) 

18(Bấy giờ người này đã mua một cánh đồng 

với cái giá của sự độc-ác của hắn; và ngã đâm 

đầu xuống đất, hắn vỡ tung phần giữa, và ruột 

của hắn trào ra. 19Và mọi người đang sống tại 

Giê-ru-sa-lem đều biết chuyện này đến nỗi theo 

ngôn-ngữ riêng của họ, họ gọi cánh đồng đó là 

Hác-en-đa-ma, nghĩa là, Cánh Đồng Máu). 
20“Vì được viết trong Thánh-thi: 

“HÃY ĐỂ NHÀ CỦA NÓ BỊ LÀM TIÊU-ĐIỀU, 

VÀ CHỚ ĐỂ MỘT AI Ở TRONG ĐÓ,”
(2)

  

và, 

 “CHỨC COI-SÓC CỦA HẮN HÃY ĐỂ NGƯỜI KHÁC 

LẤY.”
(3)  

 

 

                                                           
1Tục truyền cho biết Giu-đa tự treo mình (Ma-thi-ơ 27.6), 

sợi dây đứt hay nhánh cây gãy, xác Giu-đa rơi xuống: 

bụng bể, ruột đổ ra 
2Thánh-thi 69.25 
3Thánh-thi 109.8 



Công-vụ 1.21-2.7 

21Bởi vậy, điều cần-thiết là trong những người 

đã từng đi theo chúng ta trọn thời-gian mà Chúa 

Giề-xu đã đi vào và đi ra ở giữa chúng ta—
22bắt đầu từ sự báp-tem bởi Giăng, cho đến 

ngày mà Ngài được cất lên khỏi chúng ta—một 

trong các người này nên trở thành một nhân-

chứng cùng với chúng ta về sự sống lại của 

Ngài.” 23Và họ đưa ra 2 người, Giô-sép được 

gọi là Ba-sa-ba (cũng được gọi là Giúc-tu) và 

Ma-thia. 24Và họ cầu-nguyện, và nói: “Lạy 

Chúa, Chúa ơi, Chúa biết tâm của mọi người, 

xin chỉ ai trong 2 người này Chúa đã chọn 25để 

lấy vị-trí trong mục-vụ này và chức sứ-đồ từ đó 

Giu-đa đã bỏ để đi tới chỗ riêng của hắn.” 26Và 

họ bóc thăm cho 2 người, và thăm rơi trên Ma-

thia; và người được chọn với 11 sứ-đồ(1). 

Đức Thánh-Linh đến vào Lễ Ngũ-tuần (2.1-

2.13) 

2 1Và khi ngày lễ Ngũ-tuần đang được hoàn 

tất, tất cả họ cùng ở với nhau tại một chỗ. 2Và 

thình-lình, ở đó có một tiếng động đến từ trời 

như gió lao vào dữ dội, và nó tràn ngập cả nhà 

nơi họ đang ngồi. 3Và ở đó xuất hiện các lưỡi 

như lửa tự phân-phối cho họ, và nằm yên(2) trên 

mỗi một người trong bọn họ. 4Và tất cả họ đều 

được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh và khởi-sự nói 

bằng các ngôn-ngữ khác, như Linh đang cho họ 

lời phát biểu.  

5Bấy giờ, có các người Giu-đa đang sống tại 

Giê-ru-sa-lem, là các người sùng-đạo, đến từ 

mọi quốc-gia dưới bầu trời. 6Và khi tiếng động 

này xảy ra, đám đông đến với nhau, và bị 

hoang-mang, bởi vì mỗi người nghe họ nói 

bằng thổ-ngữ của mình. 7Và họ bị sửng-sốt và 

lấy làm lạ, nói: “Kìa, tất cả các người đang nói 

này không phải là các người Ga-li-lê sao?(3)  
 

                                                           
11.26 Các môn-đồ trở thành các sứ-đồ. Môn-đồ là kẻ học-

hỏi, sứ-đồ là sứ-giả. Các người này nay có nhiệm-vụ 

truyền tin về sự chết và sống lại của Chúa Giề-su;  
2nguyên ngữ: nghỉ-ngơi, ở yên 
32.7-2.8 Cơ-rít-giáo không dành cho một dân-tộc hay 

nhóm người nào. Cơ-rít-tô ban sự cứu-rỗi cho mọi người 

thuộc mọi chủng-tộc. Đức Chúa Trời làm tất cả các phép 

mầu-nhiệm để truyền-bá tin-lành. Ngài dùng nhiều ngôn-

ngữ để kêu gọi mọi người trở thành những kẻ theo Ngài. 

Dầu quý vị thuộc dân-tộc hay ngôn-ngữ nào đi nữa, Đức 

Chúa Trời vẫn kêu gọi quý vị. Xin quý vị nghe tiếng gọi 

của Ngài: tin Chúa Giề-su làm Cứu Chúa của quý vị. 

Acts 1.21-2.7 

21Therefore it is necessary that of the men who 

have accompanied us all the time that the Lord 

Jesus went in and out among us—22beginning 

from the baptism of John, until the day that He 

was taken up from us—one of these should 

become a witness with us of His resurrection.” 
23And they put forward two men, Joseph called 

Barsabbas (who was also called Justus), and 

Matthias. 24And they prayed and said, “Thou, 

Lord, Thou knowest the hearts of all men, show 

which one of these two Thou hast chosen 25to 

take the place of this ministry and apostleship 

from which Judas turned aside to go to his own 

place.” 26And they gave lots for them, and the 

lot fell upon Matthias; and he was chosen with 

the eleven apostles. 

The Holy Spirit comes at Pentecost (2.1-2.13) 

2 1And when the day of Pentecost was being 

fulfilled, they were all together in one place. 
2And suddenly there came from heaven a noise 

like a violent rushing wind, and it filled the 

whole house where they were sitting. 3And 

there appeared to them tongues as of fire 

distributing themselves, and it rested on each 

one of them. 4And they were all filled with the 

Holy Spirit and began to speak with other 

tongues, as the Spirit was giving them 

utterance.  

5Now there were Jews living in Jerusalem, 

devout men, from every nation under heaven. 
6And when this sound occurred, the crowd 

came together, and was bewildered, because 

they were each one hearing them speaking in 

his native language of each. 7And they were 

amazed and marveled, saying, “Behold, are not 

all these who are speaking Galileans?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acts 2.8-2.18 

8And how is it that we each hear them in our 

own language in which we were born? 

9Parthians and Medes and Elamites, and 

residents of Mesopotamia, Judea and 

Cappadocia, Pontus and Asia, 10Phrygia and 

Pamphylia, Egypt and the districts of Libya 

around Cyrene, and sojourning Rome, both 

Jews and proselytes, 11Cretans and Arabs —we 

hear them in our own languages speaking of the 

mighty deeds of God.” 12And they all 

continued in amazement and great perplexity, 

saying to one another, “What does this mean?” 
13But others were mocking and saying, “They 

are full of sweet wine.” 

Peter preaches to the crowd (2.14-2.36) 

14But Peter, taking his stand with the eleven, 

raised his voice and declared to them: “Men of 

Judea, and all you who live in Jerusalem, let 

this be known to you, and give heed to my 

words. 15For these men are not drunk, as you 

suppose, for it is only the third hour of the day; 
16but this is what was spoken of through the 

prophet Joel: 

 
17‘AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,’ God 

says, 

‘THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT UPON ALL 

FLESH; 

AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS SHALL 

PROPHESY, 

AND YOUR YOUNG MEN SHALL SEE VISIONS, 

AND YOUR OLD MEN SHALL DREAM DREAMS; 

18EVEN UPON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND 

WOMEN, 

I WILL IN THOSE DAYS POUR FORTH OF MY SPIRIT’ 
And they shall prophesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 2.8-2.18 

8Và tại làm sao mỗi chúng ta nghe họ nói bằng 

ngôn-ngữ riêng của chúng ta, trong đó chúng ta 

đã được sinh ra? 9Các người Bạt-thê và Mê-đi 

và Ê-la-mít, và cư-dân của Mê-sô-bô-ta-mi, 

Giu-đê và Cáp-ba-đốc, Bông và A-si, 10Phi-ri-

gi và Bam-phi-ly, Ê-díp-tô và các quận của Li-

by xung-quanh Sy-ren, và các người Rô-ma 

tạm-lưu, cả dân Giu-đa lẫn các kẻ cải đạo qua 

Giu-đa-giáo, 11các người đảo Cơ-rết và các 

người A-rạp—chúng ta nghe họ bằng ngôn-ngữ 

riêng của chúng ta, nói về các việc làm phi-

thường của Đức Chúa TRỜI.” 12Và tất cả bọn 

họ đều tiếp-tục sửng-sốt và trong sự bối-rối lớn 

lao, nói với nhau: “Việc này có nghĩa gì?” 
13Song những kẻ khác chế-nhạo và nói: “Họ no 

rượu nho ngọt.” 

Phi-e-rơ thuyết-giảng cho đám đông (2.14-

2.36) 

14Nhưng Phi-e-rơ, đứng với 11 vị, cất tiếng của 

mình và tuyên-bố với họ: “Hỡi người Giu-đê và 

tất cả các ngươi đang sống tại Giê-ru-sa-lem, 

các ngươi hãy biết điều này, và xin chú-ý các 

lời của ta(1). 15Vì những người này chẳng say 

rượu, như các ngươi tưởng, vì chỉ mới giờ thứ 

ba trong ngày(2), 16nhưng đây là điều đã được 

nói qua tiên-tri Giô-ên(3): 

17‘VÀ TRONG CÁC NGÀY SAU RỐT,’ Đức Chúa 

TRỜI phán,  
‘RẰNG TA SẼ ĐỔ LINH CỦA TA RA TRÊN MỌI 

XÁC-THỊT; 

VÀ NHỮNG CON TRAI CỦA CÁC NGƯƠI VÀ 

NHỮNG CON GÁI CỦA CÁC NGƯƠI SẼ NÓI TIÊN-

TRI, 

VÀ CÁC NGƯỜI TRAI TRẺ CỦA CÁC NGƯƠI SẼ 

THẤY CÁC KHẢI-TƯỢNG, 

VÀ CÁC ÔNG GIÀ CỦA CÁC NGƯƠI SẼ CHIÊM-

BAO CÁC GIẤC CHIÊM-BAO; 

18NGAY CẢ TRÊN CÁC KẺ NÔ-LỆ CỦA TA, CẢ 

NAM LẪN NỮ, 

TA SẼ ĐỔ LINH CỦA TA RA TRONG CÁC NGÀY 

ĐÓ’ 

Và chúng sẽ nói tiên-tri. 

 

 

                                                           
12.14 các lời tiên-tri trong Cựu-Ước hoàn-toàn ứng-

nghiệm trong Giề-xu (Công-vụ 2.14-2.21); Giề-xu là Cơ-

rít-tô (Công-vụ 2.25-2.36) biến-đổi đời họ (Công-vụ 2.37-

2.40). 
2hay: chín giờ sáng 
3Giô-ên 3.1-3.5 



Acts 2.19-2.29 

19‘VÀ TA SẼ BAN CÁC ĐIỀU KỲ-DIỆU TRONG 

BẦU TRỜI Ở BÊN TRÊN, 

VÀ CÁC DẤU HIỆU TRÊN TRÁI ĐẤT Ở PHÍA 

DƯỚI,  

MÁU, VÀ LỬA, VÀ HƠI KHÓI. 

20MẶT TRỜI SẼ BỊ BIẾN THÀNH TỐI-TĂM, 

VÀ MẶT TRĂNG THÀNH MÁU, 

TRƯỚC KHI NGÀY VĨ-ĐẠI VÀ VINH-QUANG 

CỦA ĐỨC CHÚA SẼ ĐẾN. 

21VÀ SẼ LÀ, RẰNG MỌI NGƯỜI CẦU-KHẨN 

DANH ĐỨC CHÚA SẼ ĐƯỢC CỨU.’ 

22Hỡi các người Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe các 

lời này: Giề-xu người Na-xa-rét, một người đã 

được Đức Chúa TRỜI chứng nhận cùng các 

ngươi với các phép lạ và các điều kỳ diệu và 

các dấu hiệu mà Đức Chúa TRỜI đã làm qua 

Ngài giữa các ngươi, y như chính các ngươi 

biết—23Người này, bị nộp bởi kế-hoạch tiền-

định và sự tiền-tri của Đức Chúa TRỜI, các 

ngươi đã đóng đinh vào thập-tự-giá bởi bàn tay 

của những kẻ vô thần và giết Ngài. 24Và Đức 

Chúa TRỜI đã vực Ngài sống lại, chấm-dứt sự 

thống-khổ của sự chết, vì vô-phương cho Ngài 

bị giữ trong quyền-lực của nó. 25Vì Đa-vít nói 

về Ngài: 

‘TA ĐÃ LUÔN NHÌN THẤY ĐỨC CHÚA TRONG 

SỰ HIỆN-DIỆN CỦA TA; 

VÌ NGÀI Ở NƠI TAY HỮU CỦA TA, ĐỂ TA SẼ 

KHÔNG BỊ LAY-CHUYỂN; 

26BỞI VÂY TÂM CỦA TA ĐÃ VUI-VẺ, VÀ LƯỠI 

TA HOAN-HỈ; 

HƠN NỮA XÁC-THỊT CỦA TA CŨNG SẼ CỨ Ở 

TRONG HY-VỌNG; 

27VÌ CHÚA SẼ CHẲNG BỎ RƠI HỒN CỦA TA 

CHO ÂM-PHỦ, 

CŨNG CHẲNG CHO ĐẤNG THÁNH CỦA CHÚA 

THẤY SỰ THỐI RỮA. 

28CHÚA SẼ LÀM CHO TA BIẾT CÁC ĐƯỜNG-ĐI 

CÓ SỰ SỐNG; 

CHÚA SẼ LÀM CHO TA ĐẦY NIỀM VUI VỚI SỰ 

HIỆN-DIỆN CỦA CHÚA.’
(1)

 

29Hỡi anh em các ngươi, ta có thể quả-quyết 

nói với các ngươi về tộc-trưởng Đa-vít rằng 

người đã chết lẫn đã được chôn, và mộ của 

người ở với chúng ta cho đến ngày này. 

 

 

 

                                                           
1Thánh-thi 16.8-11 

Acts 2.19-2.29 

19‘AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY 

ABOVE 

AND SIGNS ON THE EARTH BENEATH, 

BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE. 

20THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS 

AND THE MOON INTO BLOOD, 

BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS DAY OF THE 

LORD SHALL COME. 
21AND IT SHALL BE, THAT EVERYONE WHO CALLS 

ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.’ 

22Men of Israel, listen to these words: Jesus the 

Nazarene, a man attested to you by God with 

miracles and wonders and signs which God 

performed through Him in your midst, just as 

you yourselves know— 23this Man, delivered 

up by the predetermined plan and 

foreknowledge of God, you nailed to a cross by 

the hands of godless men and put Him to death. 
24And God raised Him up again, putting an end 

to the agony of death, since it was impossible 

for Him to be held in its power. 25For David 

says of Him, 

‘I WAS ALWAYS BEHOLDING THE LORD IN MY 

PRESENCE; 

FOR HE IS AT MY RIGHT HAND, THAT I WILL NOT BE 

SHAKEN. 
26THEREFORE MY HEART WAS GLAD, AND MY 

TONGUE EXULTED; 

MOREOVER MY FLESH ALSO WILL ABIDE IN HOPE; 

27BECAUSE THOU WILT NOT ABANDON MY SOUL 

TO HADES, 

NOR GIVE THY HOLY ONE TO SEE CORRUPTION. 
28THOU WILL MADE KNOWN TO ME THE WAYS OF 

LIFE; 

THOU WILL MAKE ME FULL OF GLADNESS WITH 

THY presence.’ 

29Men brothers, I may confidently say to you 

regarding the patriarch David that he both died 

and was buried, and his tomb is with us to this 

day.  

 

 

 

 

 

 



Acts 2.30-2.39 

30And so, because he was a prophet, and knew 

that GOD HAD SWORN TO HIM WITH AN OATH TO 

SEAT one OF HIS DESCENDANTS ON HIS THRONE, 
31he looked ahead and spoke of the resurrection 

of the Christ, that HE WAS NEITHER ABANDONED 

TO HADES, NOR DID HIS FLESH SEE CORRUPTION. 
32This Jesus God raised up again, to which we 

are all witnesses. 33Therefore having been 

exalted to the right hand of God, and having 

received from the Father the promise of the 

Holy Spirit, He has poured forth this which you 

both see and hear. 34For it was not David who 

ascended into the heavens, but he himself says: 

‘THE LORD SAID TO MY LORD, 

“SIT AT MY RIGHT HAND, 
35UNTIL I MAKE THINE ENEMIES A FOOTSTOOL 

FOR THY FEET.”’ 

36Therefore let all the house of Israel know for 

certain that God has made Him both Lord and 

Christ—this Jesus whom you crucified.” 

The ingathering (2.37-2.42) 

37Now when they heard this, they were pierced 

to the heart, and said to Peter and the rest of the 

apostles, “Men brothers, what shall we do?” 
38And Peter said to them, “Repent, and let each 

of you be baptized in the name of Jesus Christ 

for the forgiveness of your sins; and you shall 

receive the gift of the Holy Spirit. 39For the 

promise is for you and your children, and for all 

who are far off, as many as THE LORD our God 

shall call to Himself.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 2.30-2.39 

30Và vì vậy, vì người đã là một đấng tiên-tri, và 

đã biết rằng ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ THỀ CÙNG 

NGƯỜI VỚI MỘT LỜI THỀ LÀ ĐẶT ĐỂ một TRONG 

CÁC CON CHÁU CỦA NGƯỜI TRÊN NGÔI CỦA 

NGƯỜI
(1)

, 31người đã nhìn trước và đã nói về sự 

sống lại của Cơ-rít-tô(2), rằng NGÀI ĐÃ CHẲNG 

BỊ BỎ RƠI CHO ÂM-PHỦ, XÁC-THỊT CỦA NGÀI 

CŨNG ĐÃ CHẲNG THẤY SỰ THỐI RỮA
(3)

. 32Giề-

xu này Đức Chúa TRỜI đã vực sống lại(4), một 

sự được tất cả chúng ta chứng kiến(5). 33Bởi 

vậy, đã được nâng lên tới tay hữu của Đức 

Chúa TRỜI, và đã nhận từ Cha lời hứa về Đức 

Thánh-Linh, Ngài đã đổ ra điều này mà các 

ngươi cả thấy lẫn nghe. 34Vì chính Đa-vít đã 

chẳng thăng lên vào trong các tầng trời, nhưng 

chính người nói: 

‘ĐỨC CHÚA ĐÃ NÓI CÙNG CHÚA CỦA TÔI, 

“NGỒI Ở TAY HỮU CỦA TA, 

35CHO ĐẾN KHI TA LÀM CÁC KẺ THÙ CỦA 

CHÚA THÀNH BỆ CHÂN CHO CÁC BÀN CHÂN 

CỦA CHÚA.”’
(6)

 

36Bởi vậy, tất cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết cho 

chắc-chắn rằng Đức Chúa TRỜI đã lập Ngài 

làm cả Chúa lẫn Cơ-rít-tô—Giề-xu này mà các 

ngươi đã đóng đinh trên cây thập-tự.” 

Việc gom lúa về (2.37-2.42) 

37Bấy giờ, khi họ đã nghe, họ bị đâm xuyên tới 

tim, và nói với Phi-e-rơ và phần còn lại các sứ-

đồ: “Hỡi quý ông quý anh em, chúng tôi sẽ làm 

gì?” 38Và Phi-e-rơ nói với họ: “Hãy hối-cải, và 

mỗi người trong các ngươi hãy được báp-tem 

nhân danh Giề-xu Cơ-rít-tô vì sự tha tội của các 

ngươi; và các ngươi sẽ nhận quà tặng Đức 

Thánh-Linh. 39Vì lời hứa này là cho các ngươi 

và con cái của các ngươi, và cho mọi người ở 

xa tít, hết thảy những ai Đức CHÚA, Đức Chúa 

TRỜI của chúng ta sẽ gọi đến chính Ngài.”(7)  

                                                           
1Thánh-thi 132.11; 2 Sa-mu-ên 7.12-13; Thánh-thi 89.3-4 
2hay: Đấng Mề-xi-a, Đấng Chịu-xức-dầu 
3Công Vụ 2.27 
4nguyên ngữ: đã đỡ dậy 
5Công-vụ 2.25-32: Đa-vít viết Thánh-thi 16.8-11 không 

phải nói về chính mình vì người đã chết, được chôn 

(Công-vụ 2.29). Đa-vít tiên-tri (Công-vụ 2.30) về Cơ-rít-tô 

sống lại. Ở đây nhấn-mạnh xác của Giề-xu không để bị 

rữa, nhưng được biến-hóa sống lại và được vinh-quang. 
6Thánh-thi 110.1 
72.38-2.39 Nếu quý vị muốn theo Cơ-rít-tô, quý vị phải 

ăn-năn hối-cải, tin nhận Chúa Giề-xu Cơ-rít-tô vào trong 

tâm mình làm Chúa Cứu-thế của cá-nhân mình, và được 



Công-vụ 2.40-3.2 

40Và người long-trọng làm chứng và tiếp-tục 

khích-lệ họ với nhiều lời khác, nói: “Hãy được 

cứu khỏi thế-hệ ngoan-cố này!” 41Rồi thì, 

những kẻ đã nhận lời của người đều được báp-

tem; và có thêm vào ngày đó khoảng 3 ngàn 

hồn. 42Họ liên-tục dâng mình cho sự giảng dạy 

của các sứ-đồ và cho sự thông-công, cho việc 

bẻ bánh và cho sự cầu-nguyện. 

Các tín-nhân trở thành hội-thánh đầu tiên 

(2.43-2.47) 

43Và nỗi kinh-sợ đang xảy ra cho mọi hồn; và 

nhiều điều kỳ-diệu và các dấu hiệu đang xảy ra 

qua các sứ-đồ. 44Và tất cả những người đã tin 

ở(1) với nhau, và làm mọi thứ thành của chung; 
45và họ bán tài-sản và vật sở-hữu của họ, và 

chia-sẻ chúng với tất cả, khi người nào có nhu-

cầu. 46Và ngày qua ngày, tiếp-tục với một tâm 

trí trong đền-thờ, và bẻ bánh từ nhà này sang 

nhà nọ, họ dùng(2) bữa ăn của họ với nhau với 

niềm vui và sự thành-thật của tâm lòng,
 47ca-

tụng Đức Chúa TRỜI và được lòng tất cả dân-

chúng. Và Chúa đang thêm vào con số của họ 

ngày qua ngày những người đang được cứu(3). 

Phi-e-rơ chữa lành người ăn-xin què (3.1-3.10) 

3 1Bấy giờ Phi-e-rơ và Giăng đang đi lên tới 

đền-thờ vào giờ thứ chín( 4 ), giờ cầu-nguyện. 
2Và có một người nọ đã bị què từ tử-cung của 

mẹ hắn đang được khiêng theo, người mà họ 

thường để xuống mỗi ngày tại cổng đền-thờ, 

được gọi là Cổng Đẹp, để ăn xin những kẻ đang 

đi vào đền-thờ.  

                                                                                      
báp-tem. ‘Ăn-năn hối-cải’ nghĩa là quay bỏ tội-lỗi, thay-

đổi hướng đi của đời quý vị, bỏ tính chống-đối lời của 

Đức Chúa Trời. Đó là quý vị quay trở lại cùng Chúa Giề-

xu Cơ-rít-tô, nhờ Ngài được sự tha-thứ tội-lỗi, khoan-

dung, hướng-dẫn, và có mục-đích ở đời. Chúng ta không 

thể tự cứu lấy mình; chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu 

chúng ta. Báp-tem, chìm hẳn trong nước, hằng-đẳng 

chúng ta với Chúa Giề-xu và với cộng-đồng Cơ-rít-nhân. 

Đó là điều-kiện làm môn-đồ của Chúa Cứu-thế Giề-xu 

Cơ-rít-tô và biểu-thị đức-tin Cơ-rít-nhân. 
1vài bản cổ-xưa khác không có động-từ “ở” (were) 
2Nguyên-ngữ: đang dùng các thức-ăn của họ với nhau 
3Một cộng-đồng Cơ-rít-nhân khỏe-mạnh thu-hút người ta 

đến cùng Cơ-rít-tô. Lòng sốt-sắng và yêu-thương giữa anh 

chị em của hội-thánh Giê-ru-sa-lem thật tốt đẹp. Hội-thánh 

thương-yêu, khỏe-mạnh sẽ tăng-trưởng. 
4Nguyên-ngữ: giờ thứ chin, là 3 giờ chiều 

Acts 2.40-3.2 

40And with many other words he solemnly 

testified and kept on exhorting them, saying, 

“Be saved from this perverse generation!” 41So 

then, those who had received his word were 

baptized; and there were added that day about 

three thousand souls. 42They were continually 

devoting themselves to the apostles’ teaching 

and to fellowship, to the breaking of bread and 

to prayer. 

The believers become the first church (2.43-

2.47) 

43And fear was occurring to every soul; and 

many wonders and signs were taking place 
through the apostles. 44And all those who had 

believed were together, and had all things in 

common; 45and they began selling their 

property and possessions, and were sharing 

them with all, as anyone might have need. 
46And day by day continuing with one mind in 

the temple, and breaking bread from house to 

house, they were taking their meals together 

with gladness and sincerity of heart, 47praising 

God and having favor with all the people. And 

the Lord was adding to their number day by day 

those who were being saved. 

Peter heals a crippled beggar (3.1-3.10) 

3 1Now Peter and John were going up to the 

temple at the ninth hour, the hour of prayer. 
2And a certain man who had been lame from 

his mother’s womb was being carried along, 

whom they used to set down every day at the 

gate of the temple which is called the Beautiful 

Gate, in order to beg alms of those who were 

entering the temple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acts 3.3-3.15 

3And when he saw Peter and John about to go 

into the temple, he began asking to receive 

alms. 4And Peter, along with John, fixed his 

gaze on him and said, “Look at us!” 5And he 

began to give them his attention, expecting to 

receive something from them. 6But Peter said, 

“I do not possess silver and gold, but what I 

have I give to you: In the name of Jesus Christ 

the Nazarene, walk!” 7And seizing him by the 

right hand, he raised him up; and immediately 

his feet and ankles were strengthened. 8And 

leaping up, he stood upright and began to walk; 

and he entered the temple with them, walking 

and leaping and praising God. 9And all the 

people saw him walking and praising God; 
10and they recognized him as the one who used 

to sit at the Beautiful Gate of the temple to beg 

alms, and they were filled with wonder and 

amazement at what had happened to him. 

Peter preaches in the temple (3.11-3.26) 
11And while he was clinging to Peter and John, 

all the people ran together to them at the so-

called portico of Solomon, full of amazement. 
12But when Peter saw this, he replied to the 

people, “Men of Israel, why do you marvel at 

this, or why do you gaze at us, as if by our own 

power or piety we had made him walk? 13The 

God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of 

our fathers, has glorified His servant Jesus, the 

one whom you delivered up, and disowned in 

the presence of Pilate, when he had decided to 

release Him. 14But you disowned the Holy and 

Righteous One and asked for a murderer to be 

granted to you, 15but put to death the Prince of 

life, the one whom God raised from the dead, a 

fact to which we are witnesses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 3.3-3.15 

3Và khi hắn thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào 

đền-thờ, thì hắn xin ăn. 4Và Phi-e-rơ, cùng với 

Giăng, dán cái nhìn chằm chằm của mình vào 

hắn và nói: “Nhìn chúng ta!” 5Và hắn chú ý tới 

họ, trông chờ nhận một cái gì đó từ họ. 6Nhưng 

Phi-e-rơ nói: “Ta không có bạc và vàng, nhưng 

điều ta có, ta cho ngươi: Nhân danh Giề-xu Cơ-

rít-tô người Na-xa-rét, hãy bước đi!” 7Và chụp 

lấy người đó bằng tay hữu, người nâng hắn lên; 

và tức thì, các bàn chân và các mắt cá của hắn 

được làm mạnh lên. 8Và nhảy vọt lên, hắn đứng 

thẳng và bước đi; và hắn vào đền-thờ với họ, 

vừa đi vừa nhảy vọt lên vừa ca-tụng Đức Chúa 

TRỜI. 9Và tất cả dân-chúng thấy hắn vừa đi 

vừa ca-tụng Đức Chúa TRỜI; 10và họ nhận ra 

hắn là kẻ thường ngồi tại Cổng Đẹp của đền-thờ 

để xin ăn, và họ đầy kinh-ngạc và sửng sốt ở 

điều đã xảy ra cho hắn. 

Phi-e-rơ thuyết-giảng trong đền-thờ (3.11-3.26) 
11(1)Và trong khi hắn đang bám lấy Phi-e-rơ và 

Giăng, tất cả dân-chúng cùng chạy tới họ ở chỗ 

gọi là vòm cổng Sa-lô-môn, tràn đầy sửng sốt. 
12Nhưng khi Phi-e-rơ thấy, người đáp lại cùng 

dân-chúng: “Hỡi các người Y-sơ-ra-ên, tại sao 

các ngươi lấy làm ngạc-nhiên ở việc này, hay 

tại sao các ngươi nhìn chằm-chằm vào chúng 

ta, dường như bởi quyền-năng hay sự sùng-đạo 

riêng của chúng ta mà chúng ta đã làm cho hắn 

đi được? 13Đức Chúa TRỜI của Áp-ra-ham, Y-

sác, và Gia-cốp, Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ 

chúng ta, đã tôn vinh tôi-tớ của Ngài là Giề-xu, 

Đấng mà các ngươi đã nộp, và đã từ bỏ trước 

mặt Phi-lát, khi hắn đã quyết-định thả Ngài. 
14Nhưng các ngươi đã từ bỏ Đấng Công-chính 

và Thánh và đã xin ban cho các ngươi một tên 

sát-nhân, 15song giết chết Chúa sự sống, Đấng 

mà Đức Chúa TRỜI đã vực sống lại từ kẻ chết, 

một sự thật có chúng ta là nhân-chứng.  

 

                                                           
13.11-26: Phi-e-rơ trình-bày rõ-ràng: (1) Giề-xu là ai, (2) 

cách họ đã bác-bỏ Ngài, (3) tại sao sự bác-bỏ của họ đưa 

đến chỗ chết, và (4) điều gì họ cần phải làm để thay-đổi 

tình-huống. Ông cho họ biết rằng họ vẫn còn có sự lựa 

chọn: Đức Chúa Trời vẫn còn ban cho họ cơ-hội để tin 

nhận Giề-xu làm Cơ-rít-tô và Chúa của họ. Việc tỏ ra sự 

khoan-dung và ân-điển của Đức Chúa Trời, như việc chữa 

lành người què này, tạo cơ-hội để nói tin-lành. Quý vị hãy 

cầu-xin Chúa cho cơ-hội làm chứng. 



Công-vụ 3.16-3.26 

16Và trên nền-tảng của đức-tin trong danh 

Ngài, chính danh Giề-xu đã làm mạnh người 

này, kẻ mà các ngươi thấy và biết; và đức-tin, 

qua Ngài, đã làm hắn mạnh hoàn-toàn trước 

mặt tất cả các ngươi. 17Và bây giờ, hỡi anh em, 

ta biết các ngươi hành-động trong sự không 

biết, cũng y như các kẻ cai-trị của các ngươi. 
18Nhưng các điều mà Đức Chúa TRỜI đã 

công-bố trước bởi miệng của tất cả các tiên-tri, 

rằng Cơ-rít-tô của Ngài phải chịu khổ, Ngài đã 

làm cho ứng-nghiệm như vậy(1). 19Bởi vậy, hãy 

ăn-năn và trở lại, để tội của các ngươi được xóa 

đi, để các thời-kỳ tươi tỉnh được đến từ sự hiện-

diện của Chúa; 20và để Ngài có thể sai Giề-xu 

đến, Đấng Cơ-rít-tô được chỉ-định vì các ngươi, 
21Đấng mà trời phải nhận cho đến kỳ khôi phục 

mọi sự, mà về nó, Đức Chúa TRỜI đã phán bởi 

miệng các tiên-tri thánh của Ngài từ thuở 

thượng-cổ. 22Môi-se nói: ‘ĐỨC CHÚA LÀ ĐỨC 

CHÚA TRỜI SẼ DẤY LÊN CHO CÁC NGƯƠI MỘT 

TIÊN-TRI NHƯ TA TỪ ANH EM CỦA CÁC NGƯƠI; 

ĐỐI VỚI NGÀI CÁC NGƯƠI PHẢI CHÚ Ý ĐẾN
( 2 ) 

mọi điều mà Ngài phán cùng các ngươi. 23Và 

rằng mọi hồn không chú ý đến đấng tiên-tri đó 

sẽ hoàn-toàn bị diệt khỏi giữa dân-tộc này.’ 
24Và tương tự như vậy, tất cả các tiên-tri, là 

những người đã nói, từ Sa-mu-ên và các người 

kế vị trở về sau(3), cũng đã công-bố những ngày 

này. 25Chính các ngươi là con trai của các tiên-

tri đó, và của giao-ước mà Đức Chúa TRỜI đã 

lập với tổ-phụ của các ngươi, nói với Áp-ra-

ham: ‘VÀ TRONG DÒNG-GIỐNG CỦA NGƯƠI TẤT 

CẢ CÁC GIA ĐÌNH CỦA TRÁI ĐẤT SẼ ĐƯỢC 

PHƯỚC.’
(4)

 26Cho các ngươi trước, Đức Chúa 

TRỜI đã dấy lên Tôi-tớ của Ngài, và đã sai 

Ngài ban phước cho các ngươi bằng việc xoay 

mỗi một người trong các ngươi khỏi các đường 

lối độc ác của các ngươi.” 

 

 

 

 

                                                           
1Thánh-thi 22; Ê-sai 50.6; 53.4-11 
2Bài giảng của Mô-se 18.15-18.19 Vị tiên-tri mà Mô-se 

nói chính là Chúa Giề-xu. 
3Tiên-tri Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua, rồi từ 

dòng-dõi vua Đa-vít, các con trai của Giu-đa, Cơ-rít-tô 

giáng-sinh. Tất cả tiên-tri chỉ rõ Cơ-rít-tô đến do Đức 

Chúa Trời chỉ-định. 
4Sáng-thế 22.18 

Acts 3.16-3.26 

16And on the basis of faith in His name, it is the 

name of Jesus which has strengthened this man 

whom you see and know; and the faith which 

comes through Him has given him this perfect 

health in the presence of you all. 17And now, 

brethren, I know that you acted in ignorance, 

just as your rulers did also. 
18 

But the things 

which God announced beforehand by the mouth 

of all the prophets, that His Christ should 

suffer, He has thus fulfilled. 19Therefore repent 

and return, that your sins may be wiped away, 

in order that times of refreshing may come from 

the presence of the Lord; 20and that He may 

send Jesus, the Christ appointed for you, 
21whom heaven must receive until the period of 

restoration of all things about which God spoke 

by the mouth of His holy prophets from ancient 

time. 22Moses said, ‘THE LORD GOD WILL RAISE 

UP FOR YOU A PROPHET LIKE ME FROM YOUR 

BRETHREN; TO HIM YOU SHALL GIVE HEED in 

everything He says to you. 23And it shall be 

that every soul that does not heed that prophet 

shall be utterly destroyed from among the 

people.’ 24And likewise, all the prophets who 

have spoken, from Samuel and his successors 

onward, also announced these days. 25It is you 

who are the sons of the prophets, and of the 

covenant which God made with your fathers, 

saying to Abraham, ‘AND IN YOUR SEED ALL THE 

FAMILIES OF THE EARTH SHALL BE BLESSED.’ 26For 

you first, God raised up His Servant and sent 

Him to bless you by turning every one of you 

from your wicked ways.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acts 4.1-4.11 

Peter và John face the Sanherin (4.1-4.12) 

4 1And as they were speaking to the people, 

the priests and the captain of the temple guard, 

and the Sadducees came to them, 2being greatly 

disturbed because they were teaching the 

people and proclaiming in Jesus the 

resurrection from the dead. 3And they laid 

hands on them, and put them in jail until the 

next day, for it was already evening. 4But many 

of those who had heard the message believed; 

and the number of the men came to be about 

five thousand. 

5And it came about on the next day, that their 

rulers and elders and scribes gathered together 

in Jerusalem; 6and Annas the high priest was 

there, and Caiaphas and John and Alexander, 

and all who were of high-priestly descent. 7And 

when they had placed them in the center, they 

began to inquire, “By what power, or in what 

name, have you done this?” 8Then Peter, filled 

with the Holy Spirit, said to them, “Rulers and 

elders of the people, 9if we are on trial today 

for a benefit done to a sick man, as to how this 

man has been made well, 10let it be known to 

all of you, and to all the people of Israel, that by 

the name of Jesus Christ the Nazarene, whom 

you crucified, whom God raised from the 

dead—by this name this man stands here before 

you in good health. 11This One is the STONE 

THAT WAS REJECTED by you, THE BUILDERS, but 

WHICH BECAME THE CORNER stone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 4.1-4.11 

Phi-e-rơ và Giăng đối diện Tòa-Án Tối Cao(1) 

(4.1-4.12) 

4 1Và khi họ đang nói cùng dân-chúng, các 

thầy tế-lễ và đại-úy của vệ-binh đền-thờ, và các 

người Sa-đu-sê đến với họ( 2 ), 2đang bối-rối 

cùng cực vì họ dạy dân và công-bố sự sống lại 

từ kẻ chết trong Giề-xu. 3Và chúng tra tay vào 

họ, và bỏ họ vào nhà giam cho đến ngày kế, vì 

đã chiều tối rồi. 4Song nhiều người trong những 

kẻ đã nghe thông-điệp ấy tin; và con số các 

người đó lên tới khoảng 5 ngàn. 

5Và xảy ra vào ngày kế những kẻ cai-trị và các 

trưởng-lão và các thầy thông-giáo(3) của chúng 

họp lại với nhau tại Giê-ru-sa-lem; 6và An-ne 

thầy tế-lễ thượng-phẩm có ở đó, và Cai-phe và 

Giăng và A-léc-xan-đơ, và tất cả những kẻ 

thuộc dòng dõi thầy tế-lễ thượng-phẩm. 7Và khi 

chúng đã đặt họ trong chỗ chính giữa, chúng tra 

hỏi: “Bởi quyền-năng gì, hay trong danh gì, các 

ngươi đã làm điều này?” 8Thế thì, Phi-e-rơ, đầy 

dẫy Đức Thánh-Linh, nói với họ: “Hỡi các nhà 

cai-trị và các trưởng-lão của dân, 9nếu chúng 

tôi bị xử hôm nay vì một điều ích-lợi được làm 

cho một người bệnh, cũng như người này đã 

được làm lành như thể nào, 10xin để tất cả quý 

ông được biết, và để tất cả dân Y-sơ-ra-ên được 

biết, rằng bởi danh Giề-xu Cơ-rít-tô người Na-

xa-rét, người mà quý ông đã đóng đinh trên cây 

thập-tự, người mà Đức Chúa TRỜI đã vực sống 

lại từ kẻ chết—bởi danh này mà người này 

đứng ở đây lành mạnh trước mặt quý ông. 
11Đấng này là HÒN ĐÁ ĐÃ BỊ LOẠI RA bởi quý 

ông, là CÁC THỢ XÂY NHÀ, nhưng ĐÃ TRỞ NÊN 

đá GÓC NHÀ
(4).  

 

 

                                                           
1Sanhedrin, Tòa Án Tối Cao của dân Giu-đa thời Tân Ước 

gồm có ba loại Hội-viên: các thầy tế-lễ cả, các trưởng-lão, 

và các giáo-sư luật-pháp và một thầy tế-lễ thượng-phẩm, 

tồng cộng 71 người. Dưới sự cai-trị của Rô-ma, Tòa Án 

Cao này có nhiều quyền, ngoại trừ quyền xử tử. 
2Các thầy tế-lễ cả có ảnh-hưởng đặc-biệt, vì là bà-con gần 

thầy tế-lễ thượng-phẩm. Các người Sa-đu-sê, tuy ít nhưng 

đầy quyền-hành, không tin sự sống lại của người chết. 
3Những người lãnh-đạo gồm có các trưởng-lão, các thầy 

thông-giáo, và các thầy tế-lễ họp thành Hội-đồng (Tòa-án 

Tối Cao) đề-quyết Chúa Giề-xu phải chết (Lu-ca 22.66). 

Có 70 hội-viên thêm thầy tế-lễ thượng-phẩm chủ-tọa. 
4Thánh-thi 118.22 



Công-vụ 4.12-4.25 

12Và chẳng có sự cứu-rỗi ở một ai khác; vì 

chẳng có một danh nào khác dưới trời đã được 

ban cho giữa loài người, bởi đó chúng ta được 

cứu.” 

Hăm-dọa và phóng thích (4.13-4.31) 
13Bấy giờ, khi chúng thấy sự vững tin của Phi-

e-rơ và Giăng, và hiểu rằng họ là các người thất 

học và không được huấn-luyện, chúng lấy làm 

lạ và bắt đầu nhận ra rằng họ đã từng ở với Giề-

xu. 14Và thấy người đã được chữa lành đứng 

với họ, chúng không có gì để đáp lại. 15Nhưng 

khi chúng đã ra lệnh cho họ đi ra phía ngoài 

Hội-đồng, chúng hỏi ý-kiến lẫn nhau, 16rằng: 

“Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì sự 

thật rằng một phép lạ đáng kể đã xảy ra qua họ 

thì thật hiển-nhiên cho mọi người sống tại Giê-

ru-sa-lem, và chúng ta không thể phủ nhận nó. 
17Nhưng để nó không lan xa giữa dân-chúng 

hơn nữa, chúng ta hãy cảnh-cáo họ không được 

nói trong danh này cho bất cứ ai nữa.” 18Và khi 

chúng đã triệu họ vào, chúng ra lệnh cho họ 

không được nói hay dạy trong danh Giề-xu. 
19Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời và nói với 

chúng: “Có đúng trước mắt Đức Chúa TRỜI để 

vâng lời các ông thay vì Đức Chúa TRỜI hay 

không, các ông hãy xét đi; 20vì chúng tôi không 

thể thôi nói điều chúng tôi đã thấy và đã nghe.” 
21Khi chúng đã hăm-dọa họ thêm nữa, chúng 

cho họ đi (tìm không ra cơ-sở để phạt họ) bởi 

cớ dân-chúng, vì tất cả dân đều tôn-vinh Đức 

Chúa TRỜI vì điều đã xảy ra; 22vì người này 

đã trên 40 tuổi, khi phép lạ chữa lành này đã 

được làm cho hắn. 

Các tín-nhân cầu-nguyện cho sự dạn-dĩ (4.23-

4.31) 
23Và khi họ đã được thả, họ đi đến chính các 

tín-hữu của mình, và thuật lại mọi điều các thầy 

tế-lễ cả và các trưởng-lão đã nói với họ. 24Và 

khi họ nghe, họ đồng một lòng cất tiếng của họ 

lên tới Đức Chúa TRỜI và nói: “Chúa ôi, chính 

Chúa ĐÃ DỰNG NÊN TẦNG TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT 

VÀ BIỂN CẢ, VÀ TẤT CẢ Ở TRONG CHÚNG
( 1 ), 

25bởi Đức Thánh-Linh, qua miệng tổ-phụ Đa-

vít chúng con, tôi-tớ của Chúa, Chúa đã phán: 

 

                                                           
1Xuất-hành 20.11; Nê-hê-mi 9.6; Thánh-thi 146.6 

Acts 4.12-4.25 

12And there is salvation in no one else; for 

there is no other name under heaven that has 

been given among men, by which we must be 

saved.” 

Threat and release (4.13-4.31) 

13Now as they observed the confidence of Peter 

and John, and understood that they were 

uneducated and untrained men, they were 

maveling, and began to recognize them that 

they had been with Jesus. 14And seeing the 

man who had been healed standing with them, 

they had nothing to say in reply. 15But when 

they had ordered them to go outside of the 

Council, they began to confer with one another, 
16saying, “What shall we do with these men? 

For the fact that a noteworthy miracle has taken 

place through them is apparent to all who live 

in Jerusalem, and we cannot deny it. 17But in 

order that it may not spread any further among 

the people, let us warn them to speak no more 

to any man in this name.” 18And when they had 

summoned them, they commanded them not to 

speak or teach at all in the name of Jesus. 19But 

Peter and John answered and said to them, 

“Whether it is right in the sight of God to give 

heed to you rather than to God, you be the 

judge; 20for we cannot stop speaking about 

what we have seen and heard.” 21When they 

had threatened them further, they let them go 

(finding no basis on which to punish them) 

because of the people, for they were all 

glorifying God for what had happened; 22for 

the man was more than forty years old on 

whom this miracle of healing had been 

performed. 

The believers pray for the boldness (4.23-4.31) 

23And when they had been released, they went 

to their own companions, and reported all that 

the chief priests and the elders had said to them. 
24And when they heard this, they lifted their 

voices to God with one accord and said, “O 

Lord, it is Thou who DIDST MAKE THE HEAVEN 

AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN 

THEM, 25who by the Holy Spirit, through the 

mouth of our father David Your servant, said, 

 



Acts 4.26-5.1 

 ‘WHY DID THE GENTILES RAGE, 

AND THE PEOPLES DEVISE FUTILE THINGS? 
26THE KINGS OF THE EARTH TOOK THEIR STAND, 

AND THE RULERS WERE GATHERED TOGETHER 

AGAINST THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.’ 

27For truly in this city there were gathered 

together against Thy holy servant Jesus, whom 

Thou didst anoint, both Herod and Pontius 

Pilate, along with the Gentiles and the peoples 

of Israel, 28to do whatever Thy hand and Thy 

purpose predestined to occur. 29And now, 

Lord, take note of their threats, and grant that 

Thy bond-servants may speak Thy word with 

all confidence, 30while Thou streach out Thy 

hand to heal, and signs and wonders take place 

through the name of Thy holy servant Jesus.” 
31And when they had prayed, the place where 

they had gathered together was shaken, and 

they were all filled with the Holy Spirit, and 

began to speak the word of God with boldness. 

Sharing among believers (4.32-4.37) 

32And the whole group of those who believed 

were of one heart and soul; and not one of them 

was saying that anything belonging to him was 

his own, but all things were common property 

to them. 33And with great power the apostles 

were giving witness to the resurrection of the 

Lord Jesus, and abundant grace was upon them 

all. 34For there was not a needy person among 

them, for all who were owners of land or 

houses would sell them and bring the proceeds 

of the sales 35and lay them at the apostles’ feet; 

and they would be distributed to each, as any 

had need. 

36Now Joseph, a Levite of Cyprus birth, who 

was also called Barnabas by the apostles (which 

translated means, Son of Encouragement), 
37and who owned a tract of land, sold it and 

brought the money and laid it at the apostles’ 

feet. 

The judgement of Ananias và Sapphira (5.1-

5.11) 

5 1But a certain man named Ananias, with his 

wife Sapphira, sold a piece of property, 

Công-vụ 4.26-5.1 

‘TẠI SAO DÂN NGOẠI-BANG ĐÃ GIẬN ĐIÊN, 

VÀ CÁC DÂN-TỘC CHẾ RA CÁC ĐIỀU HƯ-VÔ? 

26CÁC VUA CỦA TRÁI ĐẤT ĐÃ ĐỨNG LÊN, 

VÀ CÁC KẺ CAI-TRỊ ĐÃ HỌP NHAU LẠI  

CHỐNG LẠI ĐỨC CHÚA VÀ CƠ-RÍT-TÔ CỦA 

NGÀI.’
(1)

 

27Vì thật sự trong thành này, cả Hê-rốt lẫn 

Bôn-xơ Phi-lát cùng với các dân Ngoại-bang và 

các người thuộc về Y-sơ-ra-ên nhóm nhau lại 

chống tôi-tớ thánh của Chúa là Giề-xu, Người 

mà Chúa đã xức-dầu, 28để làm bất cứ điều gì 

mà bàn tay của Chúa và mục-đích của Chúa đã 

tiền-định cho xảy ra. 29Và bây giờ, Chúa ôi, xin 

chú ý các lời hăm-dọa của chúng, và ban cho 

các kẻ nô-lệ này của Chúa được nói lời của 

Chúa với trọn lòng tin chắc chắn, 30trong khi 

Chúa giơ bàn tay của Chúa ra để chữa bệnh, và 

các dấu hiệu và các điều kỳ-diệu xảy ra qua 

danh của tôi-tớ thánh của Chúa là Giề-xu.” 
31Và khi họ đã cầu-nguyện xong, chỗ mà họ đã 

nhóm nhau lại bị lay động, và tất cả họ đều 

được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, và nói lời của 

Đức Chúa TRỜI với sự dạn-dĩ. 

Chia-xẻ giữa các tín-nhân (4.32-4.37) 

32Và toàn bộ nhóm những người đã tin đều có 

một tâm và một hồn; và không ai trong họ nói 

rằng bất cứ vật gì thuộc về mình là của riêng 

mình; nhưng mọi thứ đều là tài sản chung đối 

với họ. 33Và với quyền-năng lớn các sứ-đồ 

đang làm chứng cho sự sống lại của Chúa Giề-

xu, và ân-điển dư-dật ở trên tất cả họ. 34Vì 

không có ai thiếu-thốn ở giữa họ, vì tất cả chủ 

đất hay chủ nhà đều bán chúng và đem tiền bán 

đến 35và đặt chúng nơi chân của các sứ-đồ; và 

chúng được phân-phát cho mỗi người, khi 

người nào đó có nhu-cầu. 

36Bấy giờ Giô-sép, một người Lê-vi sinh ở 

Chíp-rơ, người mà các sứ-đồ cũng gọi là Ba-na-

ba (được dịch ra nghĩa là Con trai có Sự 

Khuyến-khích), 37và là người làm chủ một dải 

đất rộng, bán nó và đem tiền đó đến và đặt nó 

nơi chân của các sứ-đồ. 

Sự xét-xử A-na-nia và Sa-phi-ra (5.1-5.11) 

5 1Nhưng có một người nọ tên là A-na-nia, với 

vợ của hắn là Sa-phi-ra, bán một miếng đất, 

                                                           
1Thánh-thi 2.1-2.2; Đa-ni-ên 9.24-9.27 



Công-vụ 5.2-5.15 

2và giữ lại một ít tiền cho mình, với sự hiểu biết 

trọn-vẹn của vợ hắn, và đem đến một phần của 

nó, hắn đặt nó ở chân của các sứ-đồ. 3Nhưng 

Phi-e-rơ nói: “Hỡi A-na-nia, tại sao Sa-tan đã 

đầy tâm của ngươi để nói dối cùng Đức Thánh-

Linh, và để giữ lại một ít tiền đất đó? 4Trong 

khi nó vẫn còn chưa bán, nó đã chẳng vẫn còn 

là của riêng của ngươi hay sao? Và sau khi nó 

đã được bán rồi, nó chẳng phải ở dưới quyền 

kiểm-soát của ngươi hay sao? Tại sao ngươi đã 

cưu-mang hành-động này trong tâm của ngươi 

vậy? Ngươi đã chẳng nói dối với loài người, 

nhưng với Đức Chúa TRỜI!” 5Và khi hắn nghe 

các lời này, A-na-nia ngã xuống và thở hơi thở 

cuối cùng của hắn; và cơn sợ-hãi lớn đến trên 

mọi kẻ nghe về nó. 6Và các gã trai trẻ đứng dậy 

và phủ lên hắn, và sau khi khiêng hắn ra, chúng 

chôn hắn. 

7Bấy giờ, có khoảng độ 3 giờ đã trôi qua, và vợ 

hắn đi vào, không biết điều đã xảy ra. 8Và Phi-

e-rơ đối phó lại bà: “Hãy nói cho ta biết, có 

phải các ngươi đã bán đất ấy được giá chừng ấy 

không?” Và bà nói: “Phải, được giá chừng ấy.” 
9Đoạn Phi-e-rơ nói với bà: “Tại sao các ngươi 

đã đồng ý với nhau để thử Linh của Chúa? Kìa, 

chân những kẻ đã chôn chồng của ngươi ở tại 

cửa, và chúng cũng sẽ khiêng ngươi ra.” 10Và 

bà ngã xuống tức thì nơi chân của người, và thở 

hơi thở cuối cùng của bà; và các gã trai trẻ đó đi 

vào và thấy bà đã chết, và chúng khiêng bà ra 

và chôn bà bên chồng của bà. 11Và cơn sợ-hãi 

lớn đến trên toàn-thể hội-thánh, và trên mọi 

người nghe về các việc này. 

Sứ-đồ chữa lành nhiều người (5.12-5.16) 
12Và qua bàn tay của các sứ-đồ, nhiều dấu hiệu 

và các điều kỳ-diệu đang xảy ra giữa dân 

chúng; và tất cả họ nhất trí ở trong vòm-cổng 

Sa-lô-môn. 13Nhưng không ai trong phần còn 

lại dám kết-giao với họ; dẫu vậy dân chúng vẫn 

coi trọng họ. 14Và càng nhiều người tin Chúa, 

các đám đông đàn ông và đàn bà, liên-tục được 

thêm vào; 15cả đến độ chúng khiêng người 

bệnh ra đường, và đặt họ trên chõng và phản, để 

khi Phi-e-rơ đi ngang qua, ít nhất cái bóng của 

người có thể ngã trên bất cứ người nào trong 

bọn. 

 

Acts 5.1-5.15 

2and kept back some of the price for himself, 

with his wife’s full knowledge, and bringing a 

portion of it, he laid it at the apostles’ feet. 3But 

Peter said, “Ananias, why has Satan filled your 

heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back 

some of the price of the land? 4While it 

remained unsold, did it not remain your own? 

And after it was sold, was it not under your 

control? Why is it that you have conceived this 

deed in your heart? You have not lied to men, 

but to God!” 5And as he heard these words, 

Ananias fell down and breathed his last; and 

great fear came upon all who heard of it. 6And 

the young men arose and covered him up, and 

after carrying him out, they buried him. 

7 
Now there elapsed an interval of about three 

hours, and his wife came in, not knowing what 

had happened. 8And Peter responded to her, 

“Tell me whether you sold the land for such and 

such a price?” And she said, “Yes, for so much 

the price.” 9Then Peter said to her, “Why is it 

that you have agreed together to put the Spirit 

of the Lord to the test? Behold, the feet of those 

who have buried your husband are at the door, 

and they will carry you out as well.” 10And she 

fell immediately at his feet, and breathed her 

last; and the young men came in and found her 

dead, and they carried her out and buried her 

beside her husband. 11And great fear came 

upon the whole church, and upon all who heard 

of these things. 

The apostles heal many people (5.12-5.16) 
12And through the hands of the apostles many 

signs and wonders were taking place among the 

people; and they were all with one accord in 

Solomon’s portico. 13But none of the rest dared 

to associate with them; however, the people 

held them in high esteem. 14And all the more 

believers in the Lord, multitudes of men and 

women, were constantly added to their number, 
15to such an extent that they even carried the 

sick out into the streets, and laid them on cots 

and pallets, so that when Peter came by, at least 

his shadow might fall on any one of them.  

 

 



Acts 5.16-5.29 

16And also the multitude from the cities in the 

vicinity of Jerusalem were coming together, 

bringing people who were sick or afflicted with 

unclean spirits; and they were all being healed. 

The apostles meet furious opposition (5.17-

5.32) 

17But the high priest rose up, along with all his 

associates (that is the sect of the Sadducees), 

and they were filled with jealousy; 18and they 

laid hands on the apostles and put them in a 

public jail. 19But an angel of the Lord during 

the night opened the gates of the prison, and 

taking them out, and said, 20 
“Go your way, 

stand and speak to the people in the temple all 

the words of this Life.” 21And upon hearing 

this, they entered into the temple about 

daybreak, and began to teach. Now when the 

high priest and his associates came, they called 

the Council together, even all the Senate of the 

sons of Israel, and sent orders to the prison 

house for them to be brought. 22But the officers 

who came did not find them in the prison; and 

they returned, and reported back, 23saying, 

“We found the prison house locked quite 

securely and the guards standing at the doors; 

but when we had opened up, we found no one 

inside.” 24Now when the captain of the temple 

guard and the chief priests heard these words, 

they were greatly perplexed about them as to 

what this would become. 25But someone came 

and reported to them, “Behold, the men whom 

you put in prison are standing in the temple and 

teaching the people!” 26Then the captain went 

along with the officers and proceeded to bring 

them back without violence (for they were 

afraid of the people, that they might be stoned). 
27And when they had brought them, they had 

them stand in the Council. And the high priest 

questioned them, 28saying, “We gave you strict 

orders not to continue teaching in this name, 

and behold, you have filled Jerusalem with your 

teaching and intend to bring this man’s blood 

upon us.” 29But Peter and the apostles 

answered, “We must obey God rather than men. 

 

 

 

 

 

Công-vụ 5.16-5.29 

16Và cũng có đám đông từ các thành-thị ở vùng 

lân-cận của Giê-ru-sa-lem đang đến với nhau, 

đưa đến các người bệnh hay khổ-sở vì các uế-

linh; và tất cả họ đều được chữa lành. 

Các sứ-đồ gặp phải sự chống đối dữ-dội (5.17-

5.32) 
17Nhưng thầy tế-lễ thượng-phẩm nổi lên, cùng 

với tất cả các cộng-sự-viên của hắn (đó là giáo-

phái của những người Sa-đu-sê), và chúng đầy 

lòng ghen-tị; 18và chúng tra tay trên các sứ-đồ, 

và bỏ họ trong nhà tù công-cộng. 19Song một 

thiên-sứ của Chúa trong đêm mở các cổng của 

nhà tù, và đưa họ ra, và nói: 20”Hãy đi con 

đường của các ngươi, đứng và nói cùng dân-

chúng trong đền-thờ mọi lời có sự Sống này.” 
21Và khi nghe vậy, họ vào trong đền-thờ vào 

khoảng tảng sáng, và giảng-dạy. Bấy giờ khi 

thầy tế-lễ thượng-phẩm và các cộng-sự-viên 

của hắn đã đến, chúng triệu Hội-đồng lại với 

nhau, cả toàn Thượng-nghị-viện( 1 ) của những 

con trai Y-sơ-ra-ên, và sai nhà tù đem họ đến. 
22Song các cảnh-sát-viên đến chẳng thấy họ 

trong nhà tù; và chúng trở về, và tường trình lại, 
23rằng: “Chúng tôi đã thấy nhà tù được khóa rất 

an-toàn và các lính gác đứng tại các cửa; nhưng 

khi chúng tôi mở ra, chúng tôi đã chẳng thấy 

một người nào ở bên trong.” 24Bấy giờ, khi đại-

úy đội canh gác đền-thờ và các thầy tế-lễ cả 

nghe những lời này, chúng bối-rối vô cùng về 

họ không hiểu chuyện này sẽ ra sao. 25Nhưng 

có người đến và báo-cáo với chúng: “Kìa, 

những người mà quý ông bỏ vào tù đang đứng 

trong đền-thờ và dạy-dỗ dân!” 26Đoạn ông đại-

úy cùng đi với các cảnh-sát-viên và đưa họ về 

mà không dùng bạo-lực (vì chúng sợ dân, e 

rằng chúng bị ném đá). 27Và khi chúng đã đưa 

họ đến, chúng bắt họ đứng trong Hội-đồng. Và 

thầy tế-lễ thượng-phẩm chất-vấn họ, 28nói: 

“Chúng ta đã ra lệnh nghiêm-nhặt cho các 

ngươi không được tiếp-tục giảng-dạy trong 

danh này, và kìa, các ngươi đã làm đầy Giê-ru-

sa-lem lời giảng-dạy của các ngươi và cố ý đổ 

máu của người này trên chúng ta.” 29Nhưng 

Phi-e-rơ và các sứ-đồ trả lời: “Chúng tôi phải 

vâng-lời Đức Chúa TRỜI thay vì người ta.  

 

 

                                                           
1bản khác: và toàn-thể ban trưởng-lão của Y-sơ-ra-ên 



Công-vụ 5.30-5.42 

30Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ chúng ta đã vực 

Giề-xu sống lại, Đấng mà các ngươi đã giết 

bằng việc treo Ngài trên cây gỗ. 31Ngài là đấng 

mà Đức Chúa TRỜI đã nâng cao đến tay hữu 

của Ngài như một Ông Hoàng và một Đấng 

Cứu-rỗi, để ban sự ăn-năn cho Y-sơ-ra-ên, và 

sự tha-thứ tội-lỗi. 32Và chúng tôi là các chứng-

nhân về những việc này, và Đức Thánh-Linh 

cũng vậy, Đấng mà Đức Chúa TRỜI đã ban cho 

những kẻ vâng-lời Ngài.” 

Lời khuyên của Ga-ma-li-ên (5.33-5.42) 
33Khi chúng nghe điều này, chúng bị cắt trong 

tim của chúng và có ý định giết họ. 34Nhưng 

một người Pha-ri-si nọ tên là Ga-ma-li-ên, một 

giáo-sư Luật-pháp, được tất cả dân tôn-trọng, 

đứng lên trong Hội-đồng và ra lệnh để họ ở bên 

ngoài trong chốc lát. 35Và người nói với chúng: 

“Quí ông của Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn-thận điều quí 

ông đề-nghị làm với các người này. 36Vì trước 

đây, Thêu-đa đã nổi lên, xưng là ông này ông 

nọ, và có một nhóm khoảng 400 người đã tham-

gia với hắn. Và hắn bị giết; mọi kẻ đã tuân-

phục hắn bị tản-lạc và không được gì cả. 37Sau 

người này, Giu-đa ở Ga-li-lê đã nổi lên trong 

những ngày có cuộc điều tra dân-số, và kéo đi 

theo hắn một số người; hắn cũng bị diệt vong, 

và mọi kẻ tuân-phục hắn chạy tán loạn. 38Và 

như thế trong trường-hợp hiện-tại, ta nói cùng 

các ông: hãy lánh xa các người này và để mặc 

họ, vì nếu kế-hoạch hay hành-động này thuộc 

về loài người, nó sẽ bị lật đổ; 39nhưng nếu nó 

thuộc về Đức Chúa TRỜI, quí ông sẽ không thể 

lật đổ họ; mà người ta còn thấy quí ông chống 

lại Đức Chúa TRỜI nữa.” 40Và chúng bị người 

thuyết-phục; và sau khi cho vời các sứ-đồ vào, 

chúng quất họ và ra lệnh cho họ không được 

nói trong danh Giề-xu, và thả họ đi. 41Thế là họ 

rời Hội-đồng, tiếp-tục đi trên đường của họ, 

vui-mừng rằng họ đã được xem là xứng-đáng 

để chịu nhục vì danh của Ngài. 42Và mỗi ngày, 

trong đền-thờ và từ nhà này tới nhà nọ, họ 

không ngớt dạy-dỗ và thuyết-giảng Giề-xu là 

Cơ-rít-tô. 

Hội-thánh chỉ-định 7 vị để giúp-đỡ (6.1-6.7) 

 

 

 

Acts 5.30-5.42 

30The God of our fathers raised up Jesus, 

whom you had put to death by hanging Him on 

a wood. 31He is the one whom God exalted to 

His right hand as a Prince and a Savior, to grant 

repentance to Israel, and forgiveness of sins. 
32And we are witnesses of these things; and so 

is the Holy Spirit, whom God has given to those 

who obey Him.” 

Gamaliel’s counsel (5.33-5.42) 

33When they heard this, they were cut in their 

hearts and intending to slay them. 34But a 

certain Pharisee named Gamaliel, a teacher of 

the Law, respected by all the people, stood up 

in the Council and gave orders to put the men 

outside for a short time. 35And he said to them, 

“Men of Israel, take care what you propose to 

do with these men. 36For some time ago 

Theudas rose up, claiming to be somebody, and 

a group of about four hundred men joined up 

with him. And he was slain; and all who were 

obeying him were dispersed and came to 

nothing. 37After this man, Judas of Galilee rose 

up in the days of the census and drew away 

some people after him; he too perished, and all 

those who were obeying him were scattered. 
38And so in the present case, I say to you, stay 

away from these men and let them alone, for if 

this plan or action is of men, it will be 

overthrown; 39but if it is of God, you will not 

be able to overthrow them; or else you may 

even be found fighting against God.” 40And 

they were persuaded by him; and after calling 

the apostles in, they flogged them and ordered 

them not to speak in the name of Jesus, and 

then released them. 41So they went on their 

way from the presence of the Council, rejoicing 

that they had been considered worthy to suffer 

shame for His name. 42And every day, in the 

temple and from house to house, they were not 

ceasing to teach and preach Jesus as the Christ. 

The church appoints seven to help (6.1-6.7) 

 

 

 

 



Acts 6.1-6.13 

6 1Now in these days while the disciples were 

increasing in number, a complaint arose on the 

part of the Hellenist against the native Hebrew, 

because their widows were being overlooked in 

the daily serving of food. 2And the twelve 

summoned the congregation of the disciples 

and said, “It is not desirable for us to neglect 

the word of God in order to serve tables. 3But 

select from among you, brethren, seven men of 

good reputation, full of the Spirit and of 

wisdom, whom we may put in charge of this 

task. 4But we will devote ourselves to prayer, 

and to the ministry of the word.” 5And the 

statement found approval with the whole 

congregation; and they chose Stephen, a man 

full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, 

Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas and 

Nicolas, a proselyte from Antioch. 6And these 

they brought before the apostles; and after 

praying, they laid their hands on them. 

7And the word of God continued to spread; and 

the number of the disciples continued to 

increase greatly in Jerusalem, and a great many 

of the priests were becoming obedient to the 

faith. 

Stephen is arrested (6.8-6.15) 
8And Stephen, full of grace and power, was 

performing great wonders and signs among the 

people. 9But some men from what was called 

the Synagogue of the Freedmen, including both 

Cyrenians and Alexandrians, and some from 

Cilicia and Asia, rose up and argued with 

Stephen. 10But they were unable to cope with 

the wisdom and the Spirit with which he was 

speaking. 11Then they secretly induced men to 

say, “We have heard him speak blasphemous 

words against Moses and against God.” 12And 

they stirred up the people, the elders and the 

scribes, and they came upon him and dragged 

him away and brought him before the Council. 
13And they put forward witnesses who said, 

“This man incessantly speaks against this holy 

place and the Law;  

 

 

 

 

Công-vụ 6.1-6.13 

6 1Bấy giờ, trong các ngày này, trong khi số 

các môn-đồ đang tăng lên, bộ phận các người 

Hê-lê-nít(1) phàn-nàn các người Hê-bơ-rơ, vì các 

bà góa của họ bị bỏ quên trong phần ăn hằng 

ngày. 2Và 12 vị triệu-tập hội-chúng các môn-đồ 

và nói: “Thật không đáng để chúng tôi bỏ bê lời 

của Đức Chúa TRỜI để phục-dịch bàn ăn. 
3Song hỡi anh em hãy chọn từ giữa các ngươi, 

7 ông có tiếng tốt, đầy Linh và đầy khôn-ngoan, 

để chúng tôi có thể ủy-thác nhiệm-vụ này. 
4Nhưng chúng tôi sẽ dâng mình vào sự cầu-

nguyện, và vào mục-vụ về lời.” 5Và toàn thể 

hội-chúng tán-thành lời phát-biểu này; và họ 

chọn Ê-tiên, một ông đầy đức-tin và đầy Đức 

Thánh-Linh, và Phi-líp, Bô-rô-cơ, Ni-ca-no, Ti-

môn, Ba-mê-na, và Ni-cô-la một người cải 

đạo(2) từ An-ti-ốt. 6Và họ trình các người này 

trước mặt các sứ-đồ; và sau khi cầu-nguyện, họ 

đặt tay của họ trên chúng.  

7Và lời của Đức Chúa TRỜI tiếp-tục lan ra; và 

số môn-đồ tiếp-tục gia-tăng hết sức trong Giê-

ru-sa-lem, và một số rất nhiều thầy tế-lễ trở nên 

vâng-phục đức-tin. 

Ê-tiên bị bắt (6.8-6.15) 
8Và Ê-tiên, đầy ân-điển và quyền-năng, đang 

làm các điều kỳ-diệu vĩ-đại và các dấu hiệu 

giữa dân. 9Song có mấy người từ cái gọi là 

Hội-đường của các Người Tự-do, bao gồm cả 

các người Sy-ren và các người A-léc-xan-đơ, 

lẫn mấy người từ Si-li-si và A-si, nổi lên và 

tranh-cãi với Ê-tiên. 10Song họ không thể 

đương-đầu với sự khôn-ngoan và Linh mà với 

đó người đang nói. 11Thế thì họ bí-mật xúi 

người ta nói: “Chúng tôi đã nghe nó nói các lời 

phạm-thượng chống lại Môi-se và Đức Chúa 

TRỜI.” 12Và họ khích-động dân, các trưởng-

lão và các thầy thông-giáo, và chúng xông vào 

người và kéo lê người đi và đưa người trước 

Hội-đồng. 13Và họ đưa ra các nhân-chứng nói: 

“Người này nói liên-miên chống lại chỗ thánh 

này và Luật-pháp;  
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Công-vụ 6.14-7.9 

14vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giề-xu 

người Na-za-rét này, sẽ phá-hủy chỗ này và sẽ 

thay đổi các tục-lệ mà Môi-se đã trao xuống 

cho chúng ta.” 15Và dán cái nhìn chằm chằm 

của họ vào người, tất cả những kẻ đang ngồi 

trong Hội-đồng thấy mặt của người như mặt 

của một thiên-sứ. 

Ê-tiên diễn-thuyết trước Tòa-Án Tối Cao (7.1-

7.53) 

7 1Thầy tế-lễ thượng-phẩm nói: “Phải chúng 

vậy không?” 

2Và người nói: “Xin nghe tôi, hỡi các anh và 

các cha! Đức Chúa TRỜI vinh-quang đã hiện ra 

cùng tổ-phụ Áp-ra-ham của chúng ta khi ông ở 

tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi ông sống tại Ha-

ran, 3và đã phán cùng ông: ‘HÃY RỜI XỨ NGƯƠI 

VÀ BÀ-CON CỦA NGƯƠI, VÀ ĐI VÀO XỨ MÀ TA 

SẼ CHỈ CHO NGƯƠI.’
(1) 4Thế thì ông rời khỏi xứ 

của dân Canh-đê, và định-cư tại Ha-ran. Và từ 

đó, sau khi thân-phụ của ông qua đời, Đức 

Chúa TRỜI đem ông vào xứ này mà quý ông 

đang sống bây giờ. 5Và Ngài đã chẳng cho ông 

một di-sản nào trong đó, cả một miếng đất bằng 

một bàn chân, vậy mà, ngay khi ông đã chẳng 

có con, Ngài đã hứa rằng NGÀI SẼ BAN NÓ CHO 

ÔNG LÀM VẬT SỞ-HỮU, VÀ CHO DÒNG-DÕI CỦA 

ÔNG SAU ÔNG
(2)

. 6Nhưng Đức Chúa TRỜI đã 

phán với ý nghĩa thế này, rằng: DÒNG-DÕI của 
ông ‘SẼ LÀ CÁC NGOẠI-KIỀU TRONG MỘT XỨ XA 

LẠ, VÀ RẰNG HỌ SẼ BỊ BẮT LÀM NÔ-LỆ VÀ BỊ 

NGƯỢC-ĐÃI TRONG 400 NĂM.
( 3 ) 7VÀ BẤT CỨ 

QUỐC-GIA NÀO MÀ HỌ SẼ SỐNG TRONG NÔ-LỆ 

CHÍNH TA SẼ PHÁN-XÉT NÓ,’ Đức Chúa TRỜI 

phán, ‘VÀ SAU ĐÓ CHÚNG SẼ ĐI RA VÀ PHỤC-VỤ 

TA TRONG CHỖ NÀY.’
(4) 8Và Ngài cho ông giao-

ước cắt-bì; và thế là Áp-ra-ham thành cha của 

Y-sác, và cắt-bì người vào ngày thứ tám; và Y-

sác thành cha của Gia-cốp, và Gia-cốp thành 

cha của 12 tộc-trưởng. 9Và các tộc-trưởng trở 

nên ganh-tị với Giô-sép, và bán người vào trong 

Ê-díp-tô. Vậy mà Đức Chúa TRỜI ở với người, 
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Acts 6.14-7.9 

14for we have heard him say that this Nazarene, 

Jesus, will destroy this place and alter the 

customs which Moses handed down to us.” 
15And fixing their gaze on him, all who were 

sitting in the Council saw his face like the face 

of an angel. 

Stephen addresses the Sanhedrin (7.1-7.53) 

7 1The high priest said, “Are these things so?” 

2And he said, “Hear me, brethren and fathers! 

The God of glory appeared to our father 

Abraham when he was in Mesopotamia, before 

he lived in Haran, 3and said to him, ‘DEPART 

FROM YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES, AND 

COME INTO THE LAND THAT I WILL SHOW YOU.’ 
4Then he departed from the land of the 

Chaldeans, and settled in Haran. And from 

there, after his father died, God removed him 

into this country in which you are now living. 
5And He gave him no heritage in it, not even a 

foot of ground; and yet, even when he had no 

child, He promised that HE WOULD GIVE IT TO HIM 

AS A POSSESSION, AND TO HIS OFFSPRING AFTER HIM. 
6But God spoke to this effect, that his 

‘OFFSPRING WOULD BE ALIENS IN A FOREIGN LAND, 

AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED AND 

MISTREATED FOR FOUR HUNDRED YEARS. 7AND 

WHATEVER NATION TO WHICH THEY SHALL BE IN 

BONDAGE I MYSELF WILL JUDGE,’ said God, ‘AND 

AFTER THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE ME IN 

THIS PLACE.’ 8And He gave him the covenant of 

circumcision; and so Abraham became the 

father of Isaac, and circumcised him on the 

eighth day; and Isaac became the father of 

Jacob, and Jacob of the twelve patriarchs. 9And 

the patriarchs became jealous of Joseph, and 

sold him into Egypt. And yet God was with 

him,  

 

 

 

 

 

 

 

 



Acts 7.10-7.25 

10and rescued him from all his afflictions, and 

granted him favor and wisdom in the sight of 

Pharaoh, king of Egypt, and he made him 

governor over Egypt and all his household. 

11Now a famine came over all Egypt and 

Canaan, and great affliction with it, and our 

fathers were not finding food. 12But when 

Jacob heard that there was grain in Egypt, he 

sent our fathers there the first time. 13On the 

second visit Joseph made himself known to his 

brothers, and Joseph’s family was disclosed to 

Pharaoh. 14And Joseph sent word and invited 

Jacob his father and all his relatives to come to 

him, seventy-five persons in all. 15And Jacob 

went down to Egypt and there he and our 

fathers died. 16And from there their bodies 

were removed to Shechem and laid in the tomb 

which Abraham had purchased for a sum of 

money from the sons of Hamor in Shechem. 
17But as the time of the promise was 

approaching which God had assured to 

Abraham, the people increased and multiplied 

in Egypt, 18until THERE AROSE ANOTHER KING 

OVER EGYPT WHO KNEW NOTHING ABOUT JOSEPH. 
19It was he dealt craftily with our race and 

forced our fathers to abandon their infants so 

that they would not survive. 20And it was at 

this time that Moses was born; and he was 

lovely to God; and he was nurtured three 

months in his father’s home. 21And after he 

was exposed, Pharaoh’s daughter took him 

away and nurtured him as her own son. 22And 

Moses was educated in all the learning of the 

Egyptians, and he was a man of power in words 

and deeds. 23But when he was approached the 

age of forty, it entered his mind to visit his 

brethren, the sons of Israel. 24And when he saw 

one of them being treated unjustly, he defended 

him and took vengeance for the oppressed by 

striking down the Egyptian. 25And he was 

thinking that his brethren understood that God 

was granting them deliverance through his 

hand; but they did not understand.  

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 7.10-7.25 

10và cứu người khỏi tất cả tai vạ của người, và 

ban cho người ân-huệ và khôn-ngoan trước mắt 

vua Ê-díp-tô Pha-ra-ôn, và hắn lập người làm 

thống-đốc Ê-díp-tô và tất cả hoàng-gia.  

11Bấy giờ một nạn đói đến trên tất cả Ê-díp-tô 

và Ca-na-an, và tai vạ lớn lao với nó; và tổ-phụ 

của chúng ta chẳng tìm được thức-ăn. 12Nhưng 

khi Gia-cốp nghe có thóc-lúa trong Ê-díp-tô, 

người sai tổ-phụ của chúng ta đi đến đó lần 

đầu-tiên. 13Vào lần thăm-viếng thứ hai, Giô-sép 

tỏ mình cho các anh của mình biết, và gia-đình 

của Giô-sép được Pha-ra-ôn biết đến. 14Và 

Giô-sép nhắn mời Gia-cốp cha của mình, và tất 

cả bà con của mình đến cùng mình, tổng-cộng 

là 75 người. 15Và Gia-cốp đi xuống Ê-díp-tô và 

ở đó người và các tổ-phụ của chúng ta qua đời. 
16Và thi-thể của họ được đem về Si-chem và 

được đặt trong cái mộ mà Áp-ra-ham đã mua từ 

những con trai của Hê-mô tại Si-chem bằng 

một số tiền. 17Nhưng khi thời kỳ của lời hứa 

đang đến gần mà Đức Chúa TRỜI đã cam-đoan 

cùng Áp-ra-ham, dân gia-tăng và sinh-sôi nẩy 

nở trong Ê-díp-tô, 18cho đến khi Ở ĐÓ DẤY LÊN 

MỘT VUA KHÁC CAI-TRỊ Ê-DÍP-TÔ, LÀ KẺ ĐÃ 

CHẲNG BIẾT GÌ VỀ GIÔ-SÉP
(1). 19Chính hắn đã 

đối-xử một cách quỉ-quyệt với chủng-tộc của 

chúng ta và đã ép-buộc tổ-phụ của chúng ta 

phải bỏ con đỏ của họ để chúng không được 

sống sót. 20Và chính ở thời-điểm này Môi-se 

được sinh ra; và người đáng yêu đối với Đức 

Chúa TRỜI; và người được nuôi-dưỡng 3 tháng 

trong nhà của cha mình. 21Và sau khi người bị 

vứt bỏ, con gái Pha-ra-ôn bắt người đi và nuôi-

dưỡng người làm con trai riêng của mình. 22Và 

Môi-se được dạy dỗ theo mọi việc học-hành 

của dân Ê-díp-tô, và ông là một người có quyền 

trong lời nói và việc làm. 23Nhưng khi ông gần 

tuổi 40, vào tâm trí của ông ý muốn thăm anh 

em của mình, các con trai Y-sơ-ra-ên. 24Và khi 

ông thấy một người bị đối-xử bất-công, ông 

binh-vực hắn và trả thù cho người bị áp-bức 

bằng việc đánh hạ người Ê-díp-tô ấy. 25Và 

người tưởng rằng anh em của mình hiểu rằng 

Đức Chúa TRỜI đang giải-cứu họ qua tay của 

mình; nhưng họ đã chẳng hiểu.  

 

 

                                                           
1Xuất-hành 1.8 



Công-vụ 7.26-7.37 

26Và vào ngày sau, ông xuất hiện cùng họ, khi 

họ đang đánh nhau, và ông cố gắng giải-hòa họ, 

nói: ‘Các người ơi, các ngươi là anh em, tại sao 

các ngươi đả thương lẫn nhau?’ 27Nhưng kẻ 

đang đả thương người hàng xóm của hắn đẩy 

Môi-se qua một bên, nói: ‘AI ĐÃ LẬP NGƯƠI 

LÀM KẺ CAI-TRỊ VÀ QUAN-ÁN TRÊN CHÚNG TA? 
28NGƯƠI KHÔNG CÓ Ý GIẾT TA NHƯ NGƯƠI ĐÃ 

GIẾT NGƯỜI Ê-DÍP-TÔ HÔM QUA CHỨ?’
(1) 29Và ở 

lời phê bình này, MÔI-SE BỎ TRỐN, VÀ TRỞ 

THÀNH MỘT NGOẠI-KIỀU TRONG XỨ MA-ĐI-

AN
(2), nơi ông trở thành cha của 2 người con 

trai. 30Và sau khi 40 năm đã qua, MỘT THIÊN-

SỨ ĐÃ HIỆN RA CÙNG ÔNG TRONG VÙNG 

HOANG-VU CỦA NÚI Si-na-i, TRONG NGỌN LỬA 

CỦA MỘT BỤI GAI ĐANG CHÁY
(3). 31Khi Môi-se 

thấy nó, ông lấy làm lạ ở cảnh-tượng đó; và khi 

ông tiến tới để nhìn cho gần hơn, có tiếng nói 

của Chúa: 32‘TA LÀ CHÚA TRỜI CỦA TỔ-PHỤ 

CỦA NGƯƠI, CHÚA TRỜI CỦA ÁP-RA-HAM VÀ Y-

SÁC VÀ GIA-CỐP.’
(4) Và Môi-se run-rẩy vì kinh-

sợ và đã chẳng dám nhìn. 33Nhưng ĐỨC CHÚA 

NÓI VỚI ÔNG: ‘CỞI DÉP KHỎI CHÂN CỦA NGƯƠI 

RA, VÌ CHỖ NGƯƠI ĐANG ĐỨNG LÀ ĐẤT 

THÁNH
(5)

. 34TA HẲN ĐÃ THẤY SỰ ÁP-BỨC CỦA 

DÂN TA TRONG Ê-DÍP-TÔ, VÀ ĐÃ NGHE TIẾNG 

RÊN RỈ CỦA CHÚNG, VÀ TA ĐÃ XUỐNG ĐỂ GIẢI-

PHÓNG CHÚNG; VÀ BÂY GIỜ HÃY ĐẾN ĐÂY! VÀ 

TA SẼ SAI NGƯƠI ĐI ĐẾN Ê-DÍP-TÔ.’
(6) 35Môi-se 

này mà họ đã từ bỏ, rằng: ‘AI ĐÃ LẬP NGƯƠI 

LÀM KẺ CAI-TRỊ VÀ QUAN-ÁN?’
(7)

 là người mà 

Đức Chúa TRỜI đã sai để cai-trị lẫn giải-phóng 

với bàn tay của vị thiên-sứ, là Đấng đã hiện ra 

cùng người trong bụi gai. 36Người này đã dẫn 

họ ra, làm các việc kỳ-diệu và các dấu hiệu 

trong xứ Ê-díp-tô và trong Biển Đỏ và trong 

vùng hoang-vu trong 40 năm. 37Đấy chính là 

Môi-se, là người đã nói với các con trai Y-sơ-

ra-ên: ‘ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ DẤY LÊN CHO CÁC 

NGƯƠI MỘT ĐẤNG TIÊN-TRI NHƯ TA TỪ ANH EM 

CỦA CÁC NGƯƠI.’
(8) 

 

 

 

                                                           
1Xuất-hành 2.14;3.1;7.3;12.41;14.21;16.35;18.3;18.4; 33.1 
2Xuất-hành 2.15; 2.22 
3Ê-sai 63.9 
4Xuất-hành 3.6 
5Xuất-hành 3.5; Giô-suê 5.15 
6Xuất-hành 3.7-8; 3.10 
7Xuất-hành 2.14 
8Bài giảng của Mô-se 18.15; 18.18 

Acts 7.26-7.37 

26And on the following day he appeared to 

them as they were fighting together, and he 

tried to reconcile them in peace, saying, ‘Men, 

you are brethren, why do you injure one 

another?’ 27But the one who was injuring his 

neighbor pushed Moses aside, saying, ‘WHO 

MADE YOU A RULER AND JUDGE OVER US? 28YOU DO 

NOT MEAN TO KILL ME AS YOU KILLED THE EGYPTIAN 

YESTERDAY, DO YOU?’ 29And at this remark, 
MOSES FLED AND BECAME AN ALIEN IN THE LAND OF 

MIDIAN, where he became the father of two 

sons. 30And after forty years had passed, AN 

ANGEL APPEARED TO HIM IN THE WILDERNESS OF 

MOUNT Sinai, IN THE FLAME OF A BURNING THORN 

BUSH. 31When Moses saw it, he began to 

marvel at the sight; and as he approached to 

look more closely, there came the voice of the 

Lord: 32‘I AM THE GOD OF YOUR FATHERS, THE 

GOD OF ABRAHAM AND ISAAC AND JACOB.’ And 

Moses shook with fear and did not dare to look. 
33BUT THE LORD SAID TO HIM, ‘TAKE OFF THE 

SANDALS FROM YOUR FEET, FOR THE PLACE WHERE 

YOU ARE STANDING IS HOLY GROUND. 34I HAVE 

CERTAINLY SEEN THE OPPRESSION OF MY PEOPLE IN 

EGYPT AND HAVE HEARD THEIR GROANS, AND I 

HAVE COME DOWN TO DELIVER THEM; AND NOW 

HITHER! AND I WILL SEND YOU TO EGYPT.’ 35This 

Moses whom they disowned, saying, ‘WHO 

MADE YOU A RULER AND A JUDGE?’ is the one 

whom God sent to be both a ruler and a 

deliverer with the hand of the angel who 

appeared to him in the thorn bush. 36This man 

led them out, performing wonders and signs in 

the land of Egypt and in the Red Sea and in the 

wilderness for forty years. 37This is the Moses 

who said to the sons of Israel, ‘GOD WILL RAISE 

UP A PROPHET FOR YOU LIKE ME FROM YOUR 

BRETHREN.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Acts 7.38-7.49 

38This is the one who was in the congregation 

in the wilderness together with the angel who 

was speaking to him on Mount Sinai, and who 

was with our fathers; and he received living 

oracles to pass on to you. 39And our fathers 

were unwilling to be obedient to him, but 

repudiated him and in their hearts turned back 

to Egypt, 40SAYING TO AARON, ‘MAKE FOR US 

GODS WHO WILL GO BEFORE US; FOR THIS MOSES 

WHO LED US OUT OF THE LAND OF EGYPT, WE DO 

NOT KNOW WHAT HAPPENED TO HIM.’ 41And in 

those days they made a calf and brought a 

sacrifice to the idol, and were rejoicing in the 

works of their hands. 42But God turned away 

and delivered them up to serve the host of 

heaven; as it is written in the book of the 

prophets,  

‘IT WAS NOT TO ME THAT YOU OFFERED VICTIMS 

AND SACRIFICES FORTY YEARS IN THE 

WILDERNESS, WAS IT, O HOUSE OF ISRAEL?  
43YOU ALSO TOOK ALONG THE TABERNACLE OF 

MOLOCH AND THE STAR OF THE GOD ROMPHA, THE 

IMAGES WHICH YOU MADE TO WORSHIP THEM. I 

ALSO WILL REMOVE YOU BEYOND BABYLON.’ 

44Our fathers had the tabernacle of testimony in 

the wilderness, just as He who spoke to Moses 

directed him to make it according to the pattern 

which he had seen. 45And having received it in 

their turn, our fathers brought it in with Joshua 

upon dispossessing the nations whom God 

drove out before our fathers, until the time of 

David. 46And David found favor in God’s 

sight, and asked that he might find a dwelling 

place for the God of Jacob. 47But it was 

Solomon who built a house for Him. 
48However, the Most High does not dwell in 

houses made by human hands; as the prophet 

says: 

49‘HEAVEN IS MY THRONE, 

AND EARTH IS THE FOOTSTOOL OF MY FEET; 

WHAT KIND OF HOUSE WILL YOU BUILD FOR ME?’ 

says the Lord 

‘OR WHAT PLACE IS THERE FOR MY REPOSE? 

 

 

 

Công-vụ 7.38-7.49 

38Đây là người đã ở trong hội-chúng trong 

vùng hoang-vu cùng với vị thiên-sứ, là đấng đã 

nói chuyện với người tại núi Si-na-i, và ở với 

các tổ-phụ chúng ta; và người đã nhận các sấm-

ngữ sống để truyền lại cho quý vị. 39Và các tổ-

phụ của chúng ta chẳng chịu vâng lời người, 

nhưng đã cự tuyệt người và trong tâm họ đã 

quay trở về tới Ê-díp-tô, 40NÓI VỚI A-RÔN: ‘HÃY 

LÀM CHO CHÚNG TÔI CÁC THẦN LÀ NHỮNG KẺ 

SẼ ĐI TRƯỚC CHÚNG TA; VÌ MÔI-SE NÀY LÀ KẺ 

ĐÃ DẪN CHÚNG TA RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ, 
CHÚNG TA CHẲNG BIẾT ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA CHO 

HẮN.’
(1) 41Và trong các ngày đó, họ làm một 

con bò con và đem một sinh-tế cho cái hình-

tượng ấy, và vui-mừng trong các việc làm của 

bàn tay họ. 42Nhưng Đức Chúa TRỜI quay đi 

và bỏ mặc họ phục-dịch cơ-binh trong trời; như 

được viết trong sách các đấng tiên-tri:  

‘CHẲNG PHẢI CÁC NGƯƠI ĐÃ DÂNG CÁC VẬT 

HI-SINH VÀ CÁC TẾ VẬT TRONG 40 NĂM 

TRONG VÙNG HOANG-VU CHO TA, CÓ PHẢI 

CHĂNG, HỠI NHÀ Y-SƠ-RA-ÊN?  
43CÁC NGƯƠI CŨNG ĐEM THEO ĐỀN TẠM CỦA 

MO-LÓC VÀ NGÔI SAO CỦA THẦN ROM-PHAN, 

CÁC HÌNH-ẢNH MÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐỂ 

THỜ-PHƯỢNG CHÚNG. TA CŨNG SẼ DỜI CÁC 

NGƯƠI XA HƠN BA-BY-LÔN.’
(2)

  

44Các tổ-phụ của chúng ta đã có đền-tạm chứng 

-cớ trong vùng hoang-vu, y như Ngài đã nói với 

Môi-se, đã chỉ-dẫn ông để làm nó theo kiểu-

mẫu mà ông đã thấy. 45Và đến phiên mình 

nhận nó, các tổ-phụ của chúng ta cùng với Giô-

suê đã đem nó vào trong, vừa khi tước-đoạt các 

dân mà Đức Chúa TRỜI đã đuổi ra trước mặt 

các tổ-phụ của chúng ta, cho đến thời của Đa-

vít. 46Và Đa-vít đã tìm được ân-huệ trước mắt 

Đức Chúa TRỜI, và xin rằng người có thể tìm 

một chỗ ngự cho Đức Chúa TRỜI của Gia-cốp. 
47Song chính Sa-lô-môn đã xây đền cho Ngài. 
48Nhưng, Đấng Chí Cao chẳng ở trong các đền 

được làm bởi bàn tay người; như các đấng tiên-

tri nói: 

49‘TRỜI LÀ NGAI CỦA TA 

VÀ ĐẤT LÀ BỆ CHÂN CỦA TA. 

LOẠI NHÀ GÌ CÁC NGƯƠI SẼ XÂY CHO TA?’ 

Chúa phán; 
‘HAY CÓ CHỐN GÌ CHO SỰ YÊN-NGHỈ CỦA TA? 

 

                                                           
1Xuất-hành 32.1, 4, 6, 23 
2A-mốt 5.25-5.27 



Công-vụ 7.50-8.1 

50ẤY ĐÃ CHẲNG PHẢI LÀ BÀN TAY CỦA TA ĐÃ 

LÀM TẤT CẢ CÁC SỰ VIỆC NÀY HAY SAO?’
(1) 

51Các ngươi những kẻ cứng cổ và chẳng được 

cắt-bì ở tâm và tai luôn luôn kháng-cự Đức 

Thánh-Linh; các ngươi đang làm y như các tổ-

phụ của các ngươi đã làm. 52Có ai trong các 

đấng tiên-tri mà tổ-phụ các ngươi đã chẳng bắt 

bớ? Và họ đã giết những kẻ báo trước sự giáng 

lâm của Đấng Công-chính này, Đấng bị phản-

bội và bị giết bởi những kẻ bây giờ các ngươi 

mới trở thành; 53các ngươi đã nhận luật-pháp 

như được quy định bởi các thiên-sứ, nhưng các 

ngươi đã chẳng giữ nó.” 

Ê-tiên tử đạo vì bị ném đá (7.54-7.60) 
54Bấy giờ khi chúng nghe các điều này, chúng 

bị cắt trong tim của chúng, và chúng nghiến 

răng lại người. 55Nhưng được đầy dẫy Đức 

Thánh-Linh, người dán mắt chằm chằm vào 

trong trời và thấy vinh-quang của Đức Chúa 

TRỜI, và Giề-xu đứng nơi tay hữu của Đức 

Chúa TRỜI; 56và người nói: “Kìa, ta thấy các 

tầng trời mở ra và Con Trai Loài Người đứng 

nơi tay hữu của Đức Chúa TRỜI.” 57Nhưng 

chúng thét lên với một tiếng lớn, và bịt tai của 

chúng lại, và chúng xông lên người với một cơn 

xung động. 58Và khi chúng đã đuổi người ra 

khỏi thành, chúng ném đá người, và các chứng-

nhân để áo dài của chúng sang một bên nơi 

chân của một người trai trẻ tên là Sau-lơ. 59Và 

chúng tiếp-tục ném đá Ê-tiên, trong khi người 

cầu-khẩn Chúa và nói: “Lạy Chúa Giề-xu, xin 

nhận linh của tôi!” 60Và ngã trên các đầu gối 

của mình, người thét lên với một tiếng lớn: 

“Lạy Chúa, xin đừng cầm tội này chống họ!” 

Vừa nói điều này xong, người ngủ thiếp đi. 

2. Sự bành-trướng của hội-thánh (8.1-12.25) 

Sự bắt bớ lan rộng phân-tán các tín-nhân (8.1-

8.3) 

8 1Và Sau-lơ hết lòng đồng ý với việc giết 

người. Và vào ngày đó, một sự bắt bớ lớn nổi 

lên chống lại Hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem; và tất 

cả họ bị phân tán khắp các vùng Giu-đê và Sa-

ma-ri, ngoại trừ các sứ-đồ.  
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Acts 7.50-8.1 

50WAS IT NOT MY HAND WHICH MADE ALL THESE 

THINGS?’ 

51You men who are stiff-necked and 

uncircumcised in heart and ears are always 

resisting the Holy Spirit; you are doing just as 

your fathers did. 52Which one of the prophets 

did your fathers not persecute? And they killed 

those who had previously announced the 

coming of the Righteous One, whose betrayers 

and murderers you have now become; 53you 

who received the law as ordained by angels, 

and yet did not keep it.” 

Stephen is martyred by stoning (7.54-7.60) 
54Now when they heard this, they were cut in 

their hearts, and they began gnashing their teeth 

at him. 55But being full of the Holy Spirit, he 

gazed intently into heaven and saw the glory of 

God, and Jesus standing at the right hand of 

God; 56and he said, “Behold, I see the heavens 

opened up and the Son of Man standing at the 

right hand of God.” 57But they cried out with a 

loud voice, and covered their ears, and they 

rushed upon him with one impulse. 58And 

when they had driven him out of the city, they 

began stoning him, and the witnesses laid aside 

their robes at the feet of a young man named 

Saul. 59And they went on stoning Stephen as he 

called upon the Lord and said, “Lord Jesus, 

receive my spirit!” 60And falling on his knees, 

he cried out with a loud voice, “Lord, do not 

hold this sin against them!” Having said this, he 

fell asleep. 

2. Expansion of the church (8.1-12.25) 

Widespread persecution scatters the believers 

(8.1-8.3) 

8 1And Saul was in hearty agreement with 

putting him to death. And on that day a great 

persecution arose against the church in 

Jerusalem; and they were all scattered 

throughout the regions of Judea and Samaria, 

except the apostles.  

 

 



Acts 8.2-8.17 

2And some devout men buried Stephen and 

made loud lamentation over him. 3But Saul 

began ravaging the church, entering house after 

house, and dragging off men and women, he 

would put them in prison. 

Philip in Samaria (8.4-8.8) 
4Therefore, those who had been scattered went 

about, preaching the word. 5And Philip went 

down to the city of Samaria and began 

proclaiming Christ to them. 6And the crowds 

with one accord were giving attention to what 

was said by Philip, as they heard and saw the 

signs that he was performing. 7For in the case 

of many who had unclean spirits, they were 

coming out of them shouting with a loud voice; 

and many who had been paralyzed and lame 

were healed. 8And there was much joy in that 

city. 

Philip and Simon the sorcerer (8.9-8.25) 
9Now there was a certain man named Simon, 

who formerly was practicing magic in the city 

and astonishing the people of Samaria, claiming 

to be someone great; 10and they all, from 

smallest to greatest, were giving attention to 

him, saying, “This man is what is called the 

Great Power of God.” 11And they were giving 

him attention because he had for a long time 

astonished them with his magic arts. 12But 

when they believed Philip preaching the good 

news about the kingdom of God and the name 

of Jesus Christ, they were being baptized, men 

and women alike. 13And even Simon himself 

believed; and after being baptized, he continued 

on with Philip; and as he observed signs and 

great miracles taking place, he was constantly 

amazed. 

14Now when the apostles in Jerusalem heard 

that Samaria had received the word of God, 

they sent them Peter and John, 15who came 

down and prayed for them, that they might 

receive the Holy Spirit. 16For He had not yet 

fallen upon any of them; they had only been 

baptized into the name of the Lord Jesus. 
17Then Peter and John began laying their hands 

on them, and they were receiving the Holy 

Spirit. 

 

 

Công-vụ 8.2-8.17 

2Và một số người sùng-đạo chôn Ê-tiên và 

than-khóc lớn tiếng vì người. 3Song Sau-lơ bắt 

đầu tàn-phá hội-thánh, vào nhà này đến nhà nọ; 

và kéo lê các người đàn-ông và đàn-bà ra, hắn 

bỏ họ vào tù. 

Phi-líp tại Sa-ma-ri (8.4-8.8) 
4Bởi vậy, các người đã bị phân tán, đi đó đây 

thuyết-giảng lời đó. 5Và Phi-líp đi xuống tới 

thành của Sa-ma-ri và công-bố Cơ-rít-tô cùng 

họ. 6Và các đám đông đồng một lòng chú ý đến 

điều Phi-líp nói, trong khi họ nghe và thấy các 

dấu hiệu mà người đang làm. 7Vì nhiều kẻ có 

uế-linh, chúng đi ra khỏi họ la với tiếng lớn; và 

nhiều người bị bại và què được chữa lành. 8Và 

có nhiều niềm vui trong thành đó. 

Phi-líp và thầy phù-thủy Si-môn (8.9-8.25) 
9Bấy giờ, có một người nọ tên là Si-môn, kẻ 

trước đây làm phù-thuật trong thành và làm 

kinh-ngạc dân chúng ở Sa-ma-ri, cho mình là 

một ông lớn; 10và tất cả họ, từ nhỏ nhất đến lớn 

nhất, chú ý đến hắn, nói: “Người này là cái 

được gọi là Quyền-năng Vĩ-đại của Đức Chúa 

TRỜI.” 11Và họ đang chú ý đến hắn vì trong 

một thời-gian dài vì hắn đã làm họ kinh-ngạc 

với phù-thuật của hắn. 12Nhưng khi họ tin Phi-

líp thuyết-giảng tin-lành về vương-quốc của 

Đức Chúa TRỜI và danh của Giề-xu Cơ-rít-tô, 

họ được báp-tem, đàn-ông và đàn-bà như nhau. 
13Và ngay cả chính Si-môn cũng tin; và sau khi 

được báp-tem, hắn liên-tục ở với Phi-líp; và khi 

hắn quan-sát các dấu hiệu và các phép lạ lớn 

xảy ra, hắn không ngớt sửng-sốt. 

14Bấy giờ, khi các sứ-đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe 

rằng Sa-ma-ri đã nhận lời của Đức Chúa TRỜI, 

họ sai Phi-e-rơ và Giăng đến cùng chúng, 15đi 

xuống và cầu-nguyện cho chúng, để chúng có 

thể nhận Đức Thánh-Linh. 16Vì Ngài chưa 

giáng trên một ai thuộc bọn chúng; chúng đã 

chỉ được báp-tem vào trong danh của Chúa Giề-

xu. 17Đoạn Phi-e-rơ và Giăng đặt bàn tay của 

mình trên chúng, và chúng nhận Đức Thánh-

Linh.  

 

 



Công-vụ 8.18-8.32 

18Bấy giờ khi Si-môn thấy rằng Linh đã được 

ban cho qua việc đặt tay của các sứ-đồ lên, hắn 

đưa tiền cho họ, 19nói: “Xin cũng cho tôi 

quyền-lực này, để mọi người mà tôi đặt bàn tay 

của tôi lên đều nhận được Đức Thánh-Linh.” 
20Nhưng Phi-e-rơ nói với hắn: “Xin bạc của 

ngươi diệt-vong với ngươi, vì ngươi đã tưởng 

ngươi có thể được ân-tứ của Đức Chúa TRỜI 

bằng tiền! 21Ngươi chẳng có phần hay phận gì 

cả trong vấn-đề này, vì tâm của ngươi không 

đúng trước mặt Đức Chúa TRỜI. 22Bởi vậy 

hãy ăn-năn về sự gian-ác này của ngươi, và hãy 

cầu-nguyện cùng Chúa rằng, nếu có thể, xin ý-

định của tâm ngươi có thể được tha-thứ cho 

ngươi. 23Vì ta thấy rằng ngươi ở trong túi mật 

cay đắng và trong vòng nô lệ của tội lỗi.” 
24Nhưng Si-môn trả lời và nói: “Xin chính quý 

ông cầu-nguyện với Chúa cho tôi, để không có 

điều nào mà quý ông đã nói đổ ập trên tôi.” 

25Và thế là, khi Phi-e-rơ và Giăng đã long-

trọng làm chứng và nói lời của Chúa, họ khởi-

sự về lại Giê-ru-sa-lem, và thuyết-giảng tin-

lành cho nhiều làng của dân Sa-ma-ri. 

Phi-líp và vị quan người Ê-thi-ô-bi (8.26-8.40) 
26Nhưng một thiên-sứ của Chúa nói với Phi-

líp: “Hãy đứng dậy và đi hướng nam tới con 

đường đổ từ Giê-ru-sa-lem tới Ga-xa.” (Đó là 

một con đường vắng-vẻ.) 27Và người đứng dậy 

và đi; và kìa, có một hoạn-quan người Ê-thi-ô-

bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ-vương của 

dân Ê-thi-ô-bi, là người coi-sóc tất cả kho-tàng 

của bà. Người đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ-

phượng. 28Và người đang trở về nhà và ngồi 

trên cổ xe của mình, và đang đọc sách tiên-tri 

Ê-sai. 29Và Linh nói với Phi-líp: “Hãy đi lên và 

nhập vào cổ xe này.” 30Và khi Phi-líp đã chạy 

lên, người nghe hắn đọc sách tiên-tri Ê-sai, và 

nói: “Ông có hiểu điều ông đang đọc chăng?” 
31Và hắn nói: “Ồ, làm sao tôi có thể, trừ phi có 

ai chỉ-dẫn cho tôi?” Và hắn mời Phi-líp lên xe 

và ngồi với hắn. 32Bấy giờ đoạn Thánh-Kinh 

mà người đang đọc là đây:
  

“NGƯỜI ĐÃ BỊ DẪN ĐI NHƯ MỘT CON CHIÊN 

ĐỂ BỊ GIẾT THỊT, 

VÀ NHƯ CHIÊN CON YÊN LẶNG TRƯỚC KẺ XÉN 

LÔNG NÓ, 

THẾ LÀ NGƯỜI CHẲNG MỞ MIỆNG CỦA MÌNH.  

 

Acts 8.18-8.32 

18Now when Simon saw that the Spirit was 

bestowed through the laying on of the apostles’ 

hands, he offered them money, 19saying, “Give 

this authority to me as well, so that everyone on 

whom I lay my hands may receive the Holy 

Spirit.” 20But Peter said to him, “May your 

silver perish with you, because you thought you 

could obtain the gift of God with money! 
21You have no part or portion in this matter, for 

your heart is not right before God. 22Repent 

therefore of this wickedness of yours, and pray 

to the Lord that if possible, the intention of your 

heart may be forgiven you. 23For I see that you 

are in the gall of bitterness and in the bondage 

of iniquity.” 24But Simon answered and said, 

“Pray to the Lord for me yourselves, so that 

nothing of what you have said may come upon 

me.” 

25And so, when Peter and John had solemnly 

testified and spoken the word of the Lord, they 

started back to Jerusalem, and were preaching 

the gospel to many villages of the Samaria. 

Philip and the Ethiopian official (8.26-8.40) 

26But an angel of the Lord spoke to Philip, 

“Arise and go south to the road that descends 

from Jerusalem to Gaza.” (This is a desert 

road.) 27And he arose and went; and behold, 

there was an Ethiopian eunuch, a court official 

of Candace, queen of the Ethiopians, who was 

in charge of all her treasure. He had come to 

Jerusalem to worship. 28And he was returning 

and sitting in his chariot, and was reading the 

prophet Isaiah. 29And the Spirit said to Philip, 

“Go up and join this chariot.” 30And when 

Philip had run up, he heard him reading Isaiah 

the prophet, and said, “Do you understand what 

you are reading?” 31And he said, “Well, how 

could I, unless someone guides me?” And he 

invited Philip to get in and sit with him. 32Now 

the passage of Scripture which he was reading 

was this: 

“HE WAS LED AS A SHEEP TO SLAUGHTER; 
AND AS A LAMB BEFORE ITS SHEARER IS SILENT, 

SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH. 

 

 



Acts 8.33-9.7 

33IN HUMILIATION HIS JUDGMENT WAS TAKEN 

AWAY; 

WHO CAN DESCRIBE HIS GENERATION? 

FOR HIS LIFE IS REMOVED FROM THE EARTH.” 

34And the eunuch answered Philip and said, 

“Please tell me, of whom does the prophet say 

this? Of himself, or of someone else?” 35And 

Philip opened his mouth, and beginning from 

this Scripture he preached Jesus to him. 36And 

as they went along the road, they came to some 

water; and the eunuch said, “Look! Water! 

What prevents me from being baptized?” 

[37And Philip said, “If you believe with all 

your heart, you may.” And he answered and 

said, “I believe that Jesus Christ is the Son of 

God.”] 38And he ordered the chariot to stop; 

and they both went down into the water, Philip 

as well as the eunuch, and Philip baptized him. 
39And when they came up out of the water, the 

Spirit of the Lord snatched Philip away; and the 

eunuch saw him no more, but went on his way 

rejoicing. 40But Philip found himself at Azotus; 

and as he passed through he kept preaching the 

gospel to all the cities, until he came to 

Caesarea. 

Saul is converted on the way to Damascus (9.1-

9.19a) 

9 1Now Saul, still breathing threats and murder 

against the disciples of the Lord, went to the 

high priest, 2and asked for letters from him to 

the synagogues at Damascus, so that if he found 

any belonging to the Way, both men and 

women, he might bring them bound to 

Jerusalem. 3And it came about that as he 

journeyed, he was approaching Damascus, and 

suddenly a light from heaven flashed around 

him; 4and he fell to the ground, and heard a 

voice saying to him, “Saul, Saul, why are you 

persecuting Me?” 5And he said, “Who are 

Thou, Lord?” And He said, “I am Jesus, whom 

you are persecuting, 6but get up, and enter the 

city, and it will be told you what you must do.” 
7And the men who were traveling with him 

stood speechless, hearing the voice, but seeing 

no one. 

 

 

Công-vụ 8.33-9.7 

33TRONG NỖI NHỤC SỰ PHÁN-XÉT CỦA NGƯỜI 

ĐÃ BỊ LẤY ĐI;  

AI CÓ THỂ DIỄN-TẢ THẾ-HỆ CỦA NGƯỜI?  
VÌ SINH-MẠNG CỦA NGƯỜI BỊ CẤT ĐI KHỎI 

TRÁI ĐẤT.”
(1)

 

34Và hoạn-quan trả lời Phi-líp và nói: “Xin vui 

lòng bảo ta: đấng tiên-tri nói điều này về ai? Về 

chính mình, hay về người nào khác?” 35Và Phi-

líp mở miệng của mình, và bắt đầu từ đoạn 

Thánh-Kinh này, người thuyết-giảng Giề-xu 

cho hắn. 36Và khi họ đi dọc đường, họ đến chỗ 

có một ít nước; và hoạn-quan nói: “Hãy nhìn! 

Nước kìa! Điều gì ngăn-trở ta khỏi được báp-

tem?” 37[Và Phi-líp nói: “Nếu ông tin với tất cả 

tâm của ông, ông có thể.” Và hắn trả lời và nói: 

“Tôi tin rằng Giề-xu Cơ-rít-tô là Con Trai của 

Đức Chúa TRỜI.”](2) 38Và hắn ra lệnh cho cổ 

xe ngừng; và cả hai người Phi-líp và hoạn-quan 

đi xuống vào trong nước; và Phi-líp báp-tem 

hắn. 39Và khi họ đi lên ra khỏi nước, Linh của 

Chúa chộp lấy Phi-líp đi; và hoạn-quan chẳng 

thấy người nữa, nhưng đi tiếp con đường của 

mình hoan-hỉ. 40Song Phi-líp thấy chính mình 

tại A-xốt; và khi người đi qua người cứ thuyết-

giảng tin-lành cho tất cả các thành, cho đến khi 

người đến Sê-sa-rê. 

Sau-lơ cải-đạo trên đường đến Đa-mách (9.1-

9.19a) 

9 1Bấy giờ Sau-lơ, vẫn còn thở ra các sự hăm-

dọa và sát-nhân chống lại các môn-đồ của 

Chúa, đi tới thầy tế-lễ thượng-phẩm, 2và xin 

ông ta các lá thư gởi cho các hội-đường tại Đa-

mách, để nếu hắn thấy ai thuộc Đạo(3), đàn-ông 

lẫn đàn-bà, hắn có thể trói họ đem về Giê-ru-sa-

lem. 3Và xảy ra rằng khi hắn trên đường đi, hắn 

đang gần Đa-mách, và thình-lình ánh-sáng từ 

trời loé sáng xung-quanh hắn; 4và hắn té xuống 

đất, và nghe một tiếng nói phán với mình: 

“Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi đang bắt bớ Ta?” 
5Và hắn hỏi: “Chúa là ai, thưa Chúa?” Và Ngài 

phán: “Ta là Giề-xu mà ngươi đang bắt bớ, 
6nhưng hãy đứng dậy, và vào thành, và ngươi 

sẽ được bảo điều ngươi phải làm.” 7Và các 

người đang đi với hắn đứng im thin thít, nghe 

tiếng ấy, song chẳng thấy một ai. 

                                                           
1Ê-sai 53.7,8 
2Vài bản cổ xưa không có câu 37 
3“Đạo” là Hán-từ của từ “Đường-đi” trong Giăng 14.6 



Công-vụ 9.8-9.21 

8Và Sau-lơ từ đất đứng dậy, và dẫu các mắt của 

hắn mở, hắn chẳng thấy gì cả; và cầm tay dẫn 

hắn, họ đem hắn vào Đa-mách. 9Và hắn ở 3 

ngày chẳng thấy, và chẳng ăn cũng chẳng uống. 

10Bấy giờ, có một môn-đồ nọ tại Đa-mách tên 

là A-na-nia; và Chúa phán cùng người trong sự 

hiện-thấy: “A-na-nia.” Và người thưa: “Này, tôi 

đây, thưa Chúa.” 11Và Chúa phán với người: 

“Hãy đứng dậy và đi tới con đường gọi là 

Thẳng, và kiếm một người từ Tạt-sơ tên là Sau-

lơ tại nhà của Giu-đa, vì kìa, hắn đang cầu-

nguyện, 12và hắn đã thấy trong sự hiện-thấy 

một người tên là A-na-nia đến và đặt bàn tay 

của nó trên mình, để hắn có thể được lại thị-lực 

của hắn.” 13Song A-na-nia trả lời: “Thưa Chúa, 

tôi đã nghe từ nhiều người về người này, bao 

nhiêu tai-hại hắn đã gây ra cho các thánh-đồ 

của Chúa tại Giê-ru-sa-lem; 14và ở đây hắn có 

quyền từ các thầy tế-lễ cả trói mọi người cầu-

khẩn đến danh của Chúa.” 15Nhưng Chúa nói 

với người: “Hãy đi, vì hắn là một công-cụ được 

chọn của Ta, để mang danh Ta trước mặt các 

dân Ngoại-bang và các vua và các con trai của 

Y-sơ-ra-ên; 16vì Ta sẽ tỏ cho hắn biết hắn phải 

chịu khổ vì danh của Ta nhiều bao nhiêu.” 

17Và A-na-nia ra đi và vào nhà đó, và sau khi 

đặt các bàn tay của mình trên hắn, nói: “Anh 

Sau-lơ, Chúa Giề-xu, đã hiện ra cùng anh trên 

đường bởi đó anh đã đến, đã sai tôi để anh có 

thể được lại thị-lực của anh và được đầy dẫy 

Đức Thánh-Linh.” 18Và tức thì ở đó rơi xuống 

từ mắt của hắn cái gì đó như cái vẩy, và hắn 

được lại thị-lực của hắn, và hắn đứng dậy và 

được báp-tem; 19avà hắn dùng thức ăn và được 

làm cho mạnh. 

Sau-lơ khởi-sự giảng Christ (9.19b-9.31) 
19bBấy giờ, trong vài ngày, người ở với các 

môn-đồ ở tại Đa-mách, 20và tức-thì người bắt 

đầu công-bố Giề-xu trong các hội-đường rằng: 

“Ngài là Con Trai của Đức Chúa TRỜI.” 21Và 

tất cả những kẻ nghe người nói tiếp-tục kinh-

ngạc, và nói: “Đây há chẳng phải là người tại 

Giê-ru-sa-lem đã diệt những kẻ cầu-khẩn danh 

này, và đã đến đây vì mục-đích trói họ đem về 

trước mặt các thầy tế-lễ cả hay sao?” 

 

Acts 9.8-9.21 

8And Saul got up from the ground, and though 

his eyes were open, he was seeing nothing; and 

leading him by the hand, they brought him into 

Damascus. 9And he was three days without 

sight, and neither ate nor drank. 

10Now there was a certain disciple at Damascus 

named Ananias; and the Lord said to him in a 

vision, “Ananias.” And he said, “Behold, here I 

am, Lord.” 11And the Lord said to him, “Arise 

and go to the street called Straight, and inquire 

at the house of Judas for a man from Tarsus 

named Saul for behold, he is praying, 12and he 

has seen in a vision a man named Ananias come 

in and lay his hands on him, so that he might 

regain his sight.” 13But Ananias answered, 

“Lord, I have heard from many about this man, 

how much harm he did to Thy saints at 

Jerusalem; 14and here he has authority from the 

chief priests to bind all who call on Thy name.” 
15But the Lord said to him, “Go, for he is a 

chosen instrument of Mine, to bear My name 

before the Gentiles and kings and the sons of 

Israel; 16for I will show him how much he must 

suffer for My name’s sake.” 

17And Ananias departed and entered the house, 

and after laying his hands on him said, “Brother 

Saul, the Lord Jesus , who appeared to you on 

the road by which you were coming, has sent 

me so that you may regain your sight and be 

filled with the Holy Spirit.” 18And immediately 

there fell from his eyes something like scales, 

and he regained his sight, and he arose and was 

baptized; 19aand he took food and was 

strengthened. 

Saul begins to preach Christ (9.19b-9.31) 

19bNow for several days he was with the 

disciples who were at Damascus, 20and 

immediately he began to proclaim Jesus in the 

synagogues that, “He is the Son of God.” 
21And all those hearing him continued to be 

amazed, and were saying, “Is this not he who in 

Jerusalem destroyed those who called on this 

name, and who had come here for the purpose 

of bringing them bound before the chief 

priests?” 



Acts 9.22-9.35 

22But Saul kept increasing in strength and 

confounding the Jews who lived at Damascus 

by proving that this Jesus is the Christ. 

23And when many days had elapsed, the Jews 

plotted together to kill him, 24but their plot 

became known to Saul. And they were also 

watching the gates day and night so that they 

might kill him; 25but his disciples took him by 

night, and let him down through an opening in 

the wall, lowering him in a large basket. 

26And when Saul had come to Jerusalem, he 

was trying to associate with the disciples; and 

they were all afraid of him, not believing that 

he was a disciple. 27But Barnabas took him to 

the apostles and described to them how he had 

seen the Lord on the road, and that He had 

spoken to him, and how at Damascus he had 

spoken out boldly in the name of Jesus. 28And 

he was with them, moving about freely in 

Jerusalem, speaking out boldly in the name of 

the Lord. 29He spoke and argued with the 

Hellenist; but they were attempting to kill him. 
30But when the brethren learned of it, they 

brought him down to Caesarea and sent him off 

to Tarsus. 

31So the church throughout all Judea and 

Galilee and Samaria was having peace, being 

built up; and, going on in the fear of the Lord 

and in the comfort of the Holy Spirit, it 

continued to increase. 

Peter heals Aeneas (9.32-9.35) 
32 

Now it came about that as Peter was 

traveling through all those parts, he came down 

also to the saints living in Lydda. 33And there 

he found a certain man named Aeneas, who had 

been bedridden eight years, for he was 

paralyzed. 34Peter said to him, “Aeneas, Jesus 

Christ heals you; get up and make your bed.” 

Immediately he got up. 35And all who lived at 

Lydda and Sharon saw him, and they turned to 

the Lord. 

 

 

 

Công-vụ 9.22-9.35 

22Nhưng Sau-lơ cứ tăng thêm sức và làm bối-

rối dân Giu-đa sống tại Đa-mách bởi việc 

chứng-minh rằng Giề-xu này là Cơ-rít-tô. 

23Và khi nhiều ngày đã trôi qua, dân Giu-đa 

âm-mưu với nhau để giết người, 24song Sau-lơ 

biết âm-mưu của họ. Và họ cũng canh-giữ các 

cổng ngày và đêm để họ có thể giết người; 
25nhưng các môn-đồ của người đem người vào 

ban đêm, và thả người xuống qua một lỗ trong 

vách tường, hạ người xuống trong một cái 

thúng lớn. 

26Và khi Sau-lơ đã đến Giê-ru-sa-lem, người 

cố-gắng kết-giao với các môn-đồ; và tất cả họ 

đều sợ người, không tin rằng người là một môn-

đồ. 27Nhưng Ba-na-ba đưa người tới các sứ-đồ 

và diễn-tả cho họ thể nào người đã thấy Chúa 

trên đường đi, và rằng Chúa đã phán với người, 

và thể nào tại Đa-mách người đã bạo-dạn nói ra 

trong danh Giề-xu. 28Và người ở với họ, đi đi 

lại lại tùy thích trong Giê-ru-sa-lem, bạo-dạn 

nói ra trong danh Chúa. 29Người nói và tranh 

cãi với các người Hê-lê-nít(1); nhưng chúng toan 
giết người. 30Song khi anh em biết điều đó, họ 

đem người xuống Sê-sa-rê và tiễn người đi Tạt-

sơ. 

31Thế là hội-thánh khắp cả Giu-đê và Ga-li-lê 

và Sa-ma-ri có sự bình-an, được gây-dựng; và, 

tiếp-tục đi trong sự kinh-sợ Chúa và trong sự 

an-ủi của Đức Thánh-Linh, nó tiếp-tục gia tăng. 

Phi-e-rơ chữa lành Ê-nê (9.32-9.35) 
32Bấy giờ xảy ra khi Phi-e-rơ đang du-hành qua 

tất cả các phần đó, người cũng đi xuống tới các 

thánh-đồ sống tại Ly-đa. 33Và ở đó người tìm 

thấy một ông nọ tên là Ê-nê, đã nằm liệt giường 

8 năm, vì hắn bị bại. 34Phi-e-rơ nói với hắn: 

“Ê-nê, Giề-xu Cơ-rít-tô chữa ngươi lành; hãy 

đứng dậy và làm giường của ngươi.” Tức thì 

hắn đứng dậy. 35Và tất cả các người sống tại 

Ly-đa và Sa-rôn thấy người, và họ trở lại cùng 

Chúa. 

 

 

                                                           
1Hê-lê-nít là các người Giu-đa nói tiếng Gờ-réc 



Công-vụ 9.36-10.6 

Phi-e-rơ và sự hồi-sinh của Đô-ca (9.36-9.43) 
36Bấy giờ tại Giốp-bê có một môn-đồ nọ tên là 

Ta-bi-tha, (được gọi là Đô-ca trong tiếng Gờ-

réc); bà này có dồi dào hành động tử tế và 

nhân-ái, mà bà đã làm liên tục. 37Và xảy ra 

trong các ngày đó bà ngã bệnh và chết; và khi 

họ đã tắm rửa thi-hài bà, họ để nó trong một 

phòng trên lầu. 38Và vì Ly-đa gần Giốp-bê, các 

môn-đồ, đã nghe rằng Phi-e-rơ ở đó, sai 2 

người đi tới người, khẩn-cầu người: “Xin đừng 

chậm-trễ đến cùng chúng tôi.” 39Và Phi-e-rơ 

đứng dậy và đi với họ. Và khi người đã đến, họ 

đưa người vào phòng trên lầu; và tất cả các bà 

góa đứng bên người, khóc-lóc, và chỉ tất cả các 

áo tay ngắn dài tới đầu gối và các áo-xống khác 

mà Đô-ca đã từng may trong khi bà còn ở với 

họ. 40Nhưng Phi-e-rơ sai tất cả họ ra ngoài và 

quì xuống và cầu-nguyện, và quay về thi-hài, 

người nói: “Ta-bi-tha, hãy đứng dậy.” Và bà 

mở mắt của bà ra, và khi bà thấy Phi-e-rơ, bà 

ngồi dậy. 41Và người đưa tay của mình cho bà 

và đỡ bà lên; và gọi các thánh-đồ và các bà góa, 

người trình-diện bà còn sống. 42Và việc này 

được người ta biết khắp cả Giốp-bê, và nhiều 

người tin Chúa. 43Và xảy ra rằng Phi-e-rơ ở lại 

nhiều ngày tại Giốp-bê với Si-môn một người 

thợ thuộc da. 

Phi-e-rơ và Cọt-nây (10.1-10.23a) 

10 1Bấy giờ có một ông nọ tại Sê-sa-rê tên là 

Cọt-nây, một đội-trưởng của cái gọi là đội-quân 

người Y-ta-li, 2một người sùng-đạo, và kinh-sợ 

Đức Chúa TRỜI với tất cả gia-hộ của người, và 

bố-thí nhiều của cải cho dân, và liên-tục cầu-

nguyện cùng Đức Chúa TRỜI. 3Vào khoảng 

giờ thứ chín của ngày đó, ông thấy rõ-ràng 

trong sự hiện-thấy một thiên-sứ của Đức Chúa 

TRỜI vừa đi vào tới mình, và nói với mình: 

“Cọt-nây!” 4Vừa dán cái nhìn chằm chằm của 

mình vào người đó và quá kinh-sợ, ông nói: 

“Điều gì, thưa Chúa?” Và người nói với ông: 

“Các lời cầu-nguyện và những của bố-thí của 

ngươi đã thăng lên như lời nhắc-nhở trước mặt 

Đức Chúa TRỜI. 5Và bây giờ hãy phái một số 

người tới Giốp-bê, và mời một người tên là Si-

môn, cũng được gọi là Phi-e-rơ, 6là kẻ đang ở 

lại với một người thợ thuộc da nọ tên là Si-

môn, có căn nhà ở cạnh biển.” 

Acts 9.36-10.6 

Peter and the resuscitation of Dorcas (9.36-

9.43) 
36Now in Joppa there was a certain disciple 

named Tabitha (which translated in Greek is 

called Dorcas); this woman was abounding with 

deeds of kindness and charity, which she 

continually did. 37And it came about at those 

days that she fell sick and died; and when they 

had washed her body, they laid it in a room 

upstairs. 38And since Lydda was near Joppa, 

the disciples, having heard that Peter was there, 

sent two men to him, entreating him, “Do not 

delay to come to us.” 39And Peter arose and 

went with them. And when he had come, they 

brought him into the room upstairs; and all the 

widows stood beside him, weeping, and 

showing all the tunics and garments that Dorcas 

used to make while she was with them. 40But 

Peter sent them all out and knelt down and 

prayed, and turning to the body, he said, 

“Tabitha, arise.” And she opened her eyes, and 

when she saw Peter, she sat up. 41And he gave 

her his hand and raised her up; and calling the 

saints and widows, he presented her alive. 
42And it became known all over Joppa, and 

many believed in the Lord. 43And it came 

about that he stayed many days in Joppa with a 

tanner, Simon. 

Peter and Cornelius (10.1-10.23a) 

10 1Now there was a certain man at Caesarea 

named Cornelius, a centurion of what was 

called the Italian cohort, 2a devout man, and 

one who feared God with all his household and 

gave many alms to the people, and prayed to 

God continually. 3About the ninth hour of the 

day he clearly saw in a vision an angel of God 

who had just come in to him, and said to him, 

“Cornelius!” 4And fixing his gaze on him and 

being much alarmed, he said, “What is it, 

Lord?” And he said to him, “Your prayers and 

alms have ascended as a memorial before God. 
5And now dispatch some men to Joppa, and 

send for a man named Simon, who is also 

called Peter; 6he is staying with a certain tanner 

named Simon, whose house is by the sea.”  

 

 

 



Acts 10.7-10.23a 

7And when the angel who was speaking to him 

had departed, he summoned two of his servants 

and a devout soldier of those who were in 

constant attendance upon him, 8and after he had 

explained everything to them, he sent them to 

Joppa. 

9And on the next day, as they were on their 

way, and approaching the city, Peter went up on 

the housetop about the sixth hour to pray. 
10And he became hungry, and was desired to 

eat; but while they were making preparations, 

he fell into a trance; 11and he saw the sky 

opened up, and a certain object like a great 

sheet bound by four corners to the sky coming 

down to the ground, 12and there were in it all 

kinds of four-footed animals and crawling 

creatures of the earth and birds of the air. 
13And a voice came to him, “Arise, Peter, kill 

and eat!” 14But Peter said, “By no means, Lord, 

for I have never eaten anything unholy and 

unclean.” 15And again a voice came to him a 

second time, “What God has cleansed, no 

longer consider unholy.” 16And this happened 

three times, and immediately the object was 

taken up into the sky. 

17Now while Peter was greatly perplexed 

himself as to what the vision which he had seen 

might be, behold, the men who had been sent 

by Cornelius, having asked directions for 

Simon’s house, appeared at the gate; 18and 

calling out, they were asking whether Simon, 

who was also called Peter, was staying there. 
19And while Peter was still reflecting on the 

vision, the Spirit said to him, “Behold, three 

men are looking for you. 20But arise, go 

downstairs, and accompany them doubting 

nothing; for I have sent them Myself.” 21And 

Peter went down to the men and said, “Behold, 

I am the one you are looking for; what is the 

reason for which you have come?” 22And they 

said, “Cornelius, a centurion, a righteous and 

God-fearing man well spoken of by the entire 

nation of the Jews, was divinely directed by a 

holy angel to send for you to come to his house 

and hear words from you.” 23aAnd so Peter 

invited them in and gave them lodging. 

 

 

Công-vụ 10.7-10.23a 

7Và khi thiên-sứ nói chuyện với mình đã ra đi, 

người triệu 2 trong đám tôi-tớ của mình đến và 

một người lính sùng-đạo trong những kẻ tùy-

tùng thân-cận của mình, 8và sau khi người đã 

giải-thích mọi sự cho họ, người sai họ đi tới 

Giốp-bê. 

9Và vào ngày kế, khi họ trên đường của họ và 

tới gần thành đó, Phi-e-rơ đi lên trên mái nhà 

vào khoảng giờ thứ sáu để cầu-nguyện. 10Và 

người trở nên đói, và muốn ăn; nhưng trong khi 

họ đang làm các việc chuẩn-bị, người rơi vào 

sự xuất thần; 11và người nhìn thấy bầu trời mở 

ra, và một vật nào đó như một tấm vải lớn được 

buộc bởi 4 góc vào bầu trời đang xuống tới đất, 
12và trong nó có tất cả loài thú 4 cẳng và các 

sinh-vật bò trườn của trái đất và các chim trời. 
13Và có một tiếng nói đến cùng người: “Hãy 

đứng dậy, Phi-e-rơ; giết và ăn!” 14Nhưng Phi-

e-rơ nói: “Tuyệt-nhiên không, thưa Chúa; vì tôi 

đã chẳng bao giờ ăn bất cứ cái gì không thánh 

và chẳng sạch.” 15Và một lần nữa tiếng nói đến 

cùng người lần thứ hai: “Cái gì Chúa TRỜI đã 

rửa sạch, không còn xem là không thánh.” 16Và 

việc này xảy ra 3 lần; và tức thì vật đó được lấy 

lên vào trong bầu trời. 

17Bấy giờ, trong khi chính Phi-e-rơ bị bối-rối 

vô-cùng về sự hiện-thấy mà mình đã thấy có 

thể là gì, thì này, các người đã được Cọt-nây sai 

đi, đã hỏi đường tới nhà Si-môn, xuất hiện nơi 

cổng; 18và gọi lớn, họ hỏi có phải Si-môn cũng 

được gọi là Phi-e-rơ, đang ở lại đó chăng. 
19Bấy giờ trong khi Phi-e-rơ đang ngẫm-nghĩ 

về sự hiện-thấy, Linh nói với người: “Kìa, 3 

người đang tìm ngươi. 20Nhưng hãy đứng dậy, 

đi xuống lầu, và đi theo họ không nghi-ngờ gì 

cả; vì chính Ta đã sai họ.” 21Và Phi-e-rơ đi 

xuống tới các người đó và nói: “Này, ta là 

người mà các ngươi đang tìm; lý-do gì khiến 

các ngươi đã đến?” 22Và họ nói: “Cọt-nây, một 

đội-trưởng, một người công-chính và kính-sợ 

Đức Chúa TRỜI, được toàn-thể nước của dân 

Giu-đa nói tốt, được một thiên-sứ thánh chỉ dẫn 

để mời ông đến nhà của người và nghe những 

lời từ ông.” 23aVà thế là Phi-e-rơ mời họ vào và 

cho họ trọ. 

 

 



Công-vụ 10.23b-10.37 

Phi-e-rơ tại Sê-sa-rê (10.23b-10.33) 
23bVà vào ngày kế, người đứng dậy và ra đi với 

họ, và một số anh em từ Giốp-bê đi theo người. 
24Và vào ngày kế, người vào Sê-sa-rê. Bấy giờ 

Cọt-nây đang chờ họ, và đã gọi lại với nhau bà 

con và các bạn thân của mình. 25Và khi xảy ra 

rằng Phi-e-rơ vào, Cọt-nây đón người, và phục 

xuống nơi chân người và thờ-lạy người. 26Song 

Phi-e-rơ đỡ người lên, nói: “Hãy đứng dậy; ta 

cũng chỉ là một con người.” 27Và khi người nói 

chuyện với người, người vào, và thấy nhiều 

người đã họp lại. 28Và người nói với họ: 

“Chính các ngươi biết thật trái luật cho một 

người Giu-đa giao-thiệp với một người ngoại-

quốc hay thăm-viếng hắn; và nhưng Đức Chúa 

TRỜI đã tỏ ra cho ta biết rằng ta không nên gọi 

bất cứ ai là không thánh hay ô uế. 29Đó là tại 

sao ta đã đến mà không nêu lên bất cứ một sự 

phản-đối nào khi ta được mời. Và vì vậy ta hỏi 

lý-do gì các ngươi đã mời ta?” 30Và Cọt-nây 

nói: “Bốn ngày qua tới giờ này, tôi đang cầu-

nguyện trong nhà của tôi trong giờ thứ chín; và 

kìa, có một ông đứng trước mặt tôi trong y-

phục sáng-chói, 31và ông ấy nói: “Cọt-nây, lời 

cầu-nguyện của ngươi đã được nghe và các của 

bố-thí của ngươi đã được nhớ đến trước mặt 

Đức Chúa TRỜI. 32Bởi vậy, hãy sai tới Giốp-

bê và mời Si-môn, cũng được gọi là Phi-e-rơ, 

đến cùng ngươi; người đang ở tại nhà của Si-

môn người thợ thuộc da cạnh biển.’ 33Và vì 

vậy tôi đã sai mời ông liền, và ông đã hành-

động khéo bằng việc đến đây. Thế thì, bây giờ 

tất cả chúng tôi ở đây hiện-diện trước mặt Đức 

Chúa TRỜI để nghe mọi điều ông đã được lệnh 

bởi Chúa.” 

Dân Ngoại-bang nghe tin-lành (10.34-10.43) 
34Và mở miệng của mình, Phi-e-rơ nói: “Bây 

giờ ta hiểu chắc-chắn nhất rằng Đức Chúa 

TRỜI không phải là Đấng tỏ ra thiên-vị, 35song 

trong mỗi dân-tộc, người kinh-sợ Ngài và làm 

điều công-chính, đều được hoan-nghênh đối với 

Ngài. 36Lời mà Ngài đã gửi tới các con trai của 

Y-sơ-ra-ên, thuyết-giảng sự bình-an qua Giề-xu 

Cơ-rít-tô—Ngài là Chúa của tất cả—37chính 

các ngươi biết điều đã xảy ra khắp cả Giu-đê, 

bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng 

đã công-bố. 

 
 

Acts 10.23b-10.37 

Peter at Caesarea (10.23b-10.33) 
23bAnd on the next day he arose and went away 

with them, and some of the brethren from Joppa 

accompanied him. 24And on the following day 

he entered Caesarea. Now Cornelius was 

waiting for them, and had called together his 

relatives and close friends. 25And when it came 

about that Peter entered, Cornelius met him, 

and fell at his feet and worshiped him. 26But 

Peter raised him up, saying, “Stand up; I too am 

just a man.” 27And as he talked with him, he 

entered, and found many people assembled. 
28And he said to them, “You yourselves know 

how unlawful it is for a man who is a Jew to 

associate with a foreigner or to visit him; and 

yet God has shown me that I should not call any 

man unholy or unclean. 29That is why I came 

without even raising any objection when I was 

sent for. And so I ask for what reason you have 

sent for me.” 30And Cornelius said, “Four days 

ago to this hour, I was praying in my house 

during the ninth hour; and behold, a man stood 

before me in dazzling garments, 31and he said, 

‘Cornelius, your prayer has been heard and 

your alms have been remembered before God. 
32Therefore send to Joppa and invite Simon, 

who is also called Peter, to come to you; he is 

staying at the house of Simon the tanner by the 

sea.’ 33And so I sent for you immediately, and 

you have done well in coming. Now then, we 

are all here present before God to hear all that 

you have been commanded by the Lord.” 

Gentiles hear good news (10.34-10.43) 
34And opening his mouth, Peter said: “I most 

certainly understand now that God is not one to 

show partiality, 35but in every nation the man 

who fears Him and works righteousness, is 

welcome to Him. 36The word which He sent to 

the sons of Israel, preaching peace through 

Jesus Christ—He is Lord of all—37you 

yourselves know the thing which took place 

throughout all Judea, starting from Galilee, 

after the baptism which John proclaimed.  

 

 

 



Acts 10.38-11.3 

38You know of Jesus of Nazareth, how God 

anointed Him with the Holy Spirit and with 

power, and how He went about doing good, and 

healing all who were oppressed by the devil, for 

God was with Him. 39And we are witnesses of 

all the things He did both in the land of the 

Jews and in Jerusalem. And they also put Him 

to death by hanging Him on a wood. 40God 

raised Him up on the third day, and granted that 

He should become visible, 41not to all the 

people, but to witnesses who were chosen 

beforehand by God, that is, to us, who ate and 

drank with Him after He rose from the dead. 
42And He ordered us to preach to the people, 

and solemnly to testify that this is the One who 

has been appointed by God as Judge of the 

living and the dead. 43Of Him all the prophets 

bear witness that through His name everyone 

who believes in Him receives forgiveness of 

sins.” 

Peter baptized the Gentiles for the first time 

(10.44-10.48) 
44While Peter was still speaking these words, 

the Holy Spirit fell upon all those who were 

listening to the word. 45And all the believers 

from among the circumcision who had come 

with Peter were amazed, because the gift of the 

Holy Spirit had been poured out upon the 

Gentiles also. 46For they were hearing them 

speaking with tongues and exalting God. Then 

Peter answered, 47“Surely no one can refuse the 

water for these to be baptized who have 

received the Holy Spirit just as we did, can he?” 
48And he ordered them to be baptized in the 

name of Jesus Christ. Then they asked him to 

stay on for a few days. 

Peter defends his preaching to the Gentiles 

(11.1-11.18) 

11 1Now the apostles and the brethren who 

were throughout Judea heard that the Gentiles 

also had received the word of God. 2And when 

Peter came up to Jerusalem, those of the 

circumcision took issue with him, 3saying, 

“You went to uncircumcised men and ate with 

them.” 

Công-vụ 10.38-11.3 

38Các ngươi biết về Giề-xu ở Na-xa-rét, thể 

nào Đức Chúa TRỜI đã xức-dầu cho Ngài bằng 

Đức Thánh-Linh và bằng quyền-năng, và thể 

nào Ngài đã đi đó đây làm điều thiện, và chữa 

lành mọi người bị áp-chế bởi quỉ-vương; vì 

Đức Chúa TRỜI ở với Ngài. 39Và chúng ta là 

chứng-nhân của tất cả những sự Ngài đã làm cả 

trong xứ của dân Giu-đa lẫn tại Giê-ru-sa-lem. 

Và chúng cũng đã giết Ngài bằng việc treo Ngài 

trên một cây gỗ. 40Đức Chúa TRỜI đã vực 

Ngài sống lại vào ngày thứ ba, và cho phép 

rằng Ngài trở nên thấy được, 41chẳng phải cho 

mọi người, song cho các chứng-nhân đã được 

chọn trước bởi Đức Chúa TRỜI, nghĩa là, cho 

chúng ta, những kẻ đã ăn và đã uống với Ngài 

sau khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết. 42Và Ngài 

đã truyền cho chúng ta phải thuyết-giảng cho 

dân-chúng, và phải long-trọng làm chứng rằng 

Ngài là Đấng được bổ-nhiệm bởi Đức Chúa 

TRỜI làm Thẩm-phán của kẻ sống và kẻ chết. 
43Về Ngài, tất cả các đấng tiên-tri đều làm 

chứng rằng qua danh của Ngài, mọi người tin 

Ngài đều nhận sự tha tội.” 

Phi-e-rơ báp-tem dân Ngoại-bang lần đầu tiên 

(10.44-10.48) 
44Trong khi Phi-e-rơ còn đang nói các lời này, 

Đức Thánh-Linh giáng trên tất cả những kẻ 

đang lắng nghe lời. 45Và tất cả các tín-nhân từ 

giữa những kẻ chịu cắt-bì, đã đến với Phi-e-rơ 

đều lấy làm sửng-sờ, vì ân-tứ của Đức Thánh-

Linh cũng đã được đổ ra trên các dân Ngoại-

bang. 46Vì họ đang nghe chúng nói bằng các 

ngôn-ngữ và tán-dương Đức Chúa TRỜI. Thế 

thì Phi-e-rơ trả lời: 47“Chắc chẳng có ai có thể 

từ-chối nước cho những người này để được 

báp-tem, những kẻ đã nhận Đức Thánh-Linh y 

như chúng ta, phải không?” 48Và người truyền 

cho họ được báp-tem trong danh Giề-xu Cơ-rít-

tô. Rồi họ mời người ở lại một vài ngày. 

Phi-e-rơ biện-hộ việc ông thuyết-giảng cho các 

dân Ngoại-bang (11.1-11.18) 

11 1Bấy giờ, các sứ-đồ và anh em ở khắp Giu-

đê đều nghe rằng các dân Ngoại-bang cũng đã 

nhận lời của Đức Chúa TRỜI. 2Và khi Phi-e-rơ 

lên đến Giê-ru-sa-lem, các người trong những 

kẻ chịu cắt-bì đặt vấn-đề với người, 3rằng: 

“Ngươi đã đi tới những kẻ không chịu cắt-bì và 

ăn với họ.”  



Công-vụ 11.4-11.18 

4Nhưng Phi-e-rơ bắt đầu tuần-tự giải-thích cho 

họ, rằng: 5“Ta đã ở trong thành Giốp-bê đang 

cầu-nguyện; và trong sự xuất thần, ta đã thấy 

một sự hiện-thấy, một vật nọ đang xuống như 

một tấm vải lớn được hạ xuống bởi 4 góc từ 

bầu trời; và nó đáp thẳng xuống ta, 6và khi ta 

đã dán cái nhìn của ta vào nó và quan-sát nó và 

ta thấy các thú-vật 4 cẳng của trái đất và các thú 

rừng và các sinh-vật bò trườn và các chim trời. 
7Và ta cũng nghe tiếng nói phán cùng ta: ‘Hãy 

đứng dậy, Phi-e-rơ; hãy giết và ăn.’ 8Nhưng ta 

nói: ‘Tuyệt-nhiên không, thưa Chúa, vì chẳng 

có một vật gì không thánh hay chẳng sạch đã 

từng vào miệng con.’ 9Nhưng tiếng nói từ trời 

trả lời lần thứ hai: ‘Cái gì Chúa Trời đã rửa 

sạch, thì không còn xem là không thánh nữa.’ 
10Và việc này xảy ra 3 lần, và mọi vật được 

kéo lên trở lại vào trong bầu trời. 11Và kìa, vào 

lúc đó, 3 người, đã được sai tới ta từ Sê-sa-rê, 

xuất-hiện trước nhà mà chúng ta đang ở. 12Và 

Linh bảo ta đi với họ mà không e dè. Và 6 anh-

em này cũng đi với ta, và chúng ta vào nhà 

người đó. 13Và người thuật lại cho chúng ta 

biết thể nào người đã thấy vị thiên-sứ đứng 

trong nhà của người, và nói: ‘Hãy sai tới Giốp-

bê, và đem Si-môn, cũng được gọi là Phi-e-rơ 

đến đây; 14và người sẽ nói những lời cùng 

ngươi bởi đó ngươi sẽ được cứu, ngươi và tất cả 

gia-hộ của ngươi.’ 15Và khi ta bắt đầu nói, Đức 

Thánh-Linh giáng trên họ, y như trên chúng ta 

lúc ban đầu. 16Và ta nhớ lời của Chúa, thể nào 

Ngài đã thường nói: ‘Giăng đã làm báp-tem với 

nước, nhưng các ngươi sẽ phải được báp-tem 

với Đức Thánh-Linh.’ 17Bởi vậy nếu Đức Chúa 

TRỜI đã cho họ cùng một ân-tứ như chúng ta 

sau khi tin Chúa Giề-xu Cơ-rít-tô, thì ta là ai mà 

có thể đứng chận đường của Đức Chúa TRỜI?” 
18Và khi họ đã nghe điều này, họ trở nên im 

lặng, và tôn-vinh Đức Chúa TRỜI, rằng: “Thế 

thì tốt quá, Đức Chúa TRỜI cũng đã ban cho 

các dân Ngoại-bang sự ăn-năn dẫn đến sự 

sống.” 

Hội-thánh dân Ngoại-bang tại An-ti-ốt; Ba-na-

ba và Sau-lơ (11.19-11.26) 

 

 

 

 

Acts 11.4-11.18 

4But Peter began speaking and proceeded to 

explain to them in orderly sequence, saying, 5“I 

was in the city of Joppa praying; and in a trance 

I saw a vision, a certain object coming down 

like a great sheet lowered by four corners from 

the sky; and it came right down to me, 6and 

when I had fixed my gaze upon it and was 

observing it and I saw four-footed animals of 

the earth and the wild beasts and the crawling 

creatures and the birds of the air. 7And I also 

heard a voice saying to me, ‘Arise, Peter; kill 

and eat.’ 8But I said, ‘By no means, Lord, for 

nothing unholy or unclean has ever entered my 

mouth.’ 9But a voice from heaven answered a 

second time, ‘What God has cleansed, no 

longer make unholy.’ 10And this happened 

three times, and everything was drawn back up 

into the sky. 11And behold, at that moment 

three men appeared before the house in which 

we were staying, having been sent to me from 

Caesarea. 12And the Spirit told me to go with 

them without misgivings. And these six 

brethren also went with me, and we entered the 

man’s house. 13And he reported to us how he 

had seen the angel standing in his house, and 

saying, ‘Send to Joppa, and have Simon, who is 

also called Peter, brought here; 14and he will 

speak words to you by which you will be saved, 

you and all your household.’ 15And as I began 

to speak, the Holy Spirit fell upon them, just as 

He did upon us at the beginning. 16And I 

remembered the word of the Lord, how He used 

to say, ‘John baptized with water, but you will 

be baptized with the Holy Spirit.’ 17Therefore 

if God gave them the same gift as He gave to us 

also after believing in the Lord Jesus Christ, 

who was I that I could stand in God’s way?” 
18And when they heard this, they became 

silent, and glorified God, saying, “Well then, 

God has granted to the Gentiles also the 

repentance that leads to life.” 

The Gentiles church in Antioch; Barnabas and 

Saul (11.19-11.26) 

 

 

 

 



Acts 11.19-12.3 

19So then those who were scattered because of 

the persecution that arose in connection with 

Stephen made their way as far as Phoenicia and 

Cyprus and Antioch, speaking the word to no 

one except to Jews alone. 20But there were 

some of them, men of Cyprus and Cyrene, who 

came to Antioch and began speaking to the 

Greeks also, preaching the Lord Jesus. 21And 

the hand of the Lord was with them, and a great 

number who believed turned to the Lord. 22And 

the word about them was heard in the ears of 

the church at Jerusalem, and they sent Barnabas 

off as far as Antioch. 23Then when he had 

come and seen the grace of God, he rejoiced 

and began to encourage them all with purpose 

of heart to remain true to the Lord; 24for he was 

a good man, and full of the Holy Spirit and of 

faith. And considerable multitudes were added 

to the Lord. 25And he left for Tarsus to look for 

Saul; 26and when he had found him, he brought 

him to Antioch. And it came about that for an 

entire year they met with the church, and taught 

a considerable multitude; and the disciples were 

first called Christians in Antioch. 

Barnabas and Saul were sent to Jerusalem 

(11.27-11.30) 

27Now at these days some prophets came down 

from Jerusalem to Antioch. 28And one of them 

named Agabus stood up and began to indicate 

by the Spirit that there would certainly be a 

great famine all over the inhabited earth. And 

this took place in the reign of Claudius. 29And 

in the proportion that any of the disciples had 

means, each of them determined to send a 

contribution for the relief of the brethren living 

in Judea. 30And this they did, sending it 

through the hand of Barnabas and Saul to the 

elders. 

Herod killed James; Angel rescues Peter from 

prison (12.1-12.19) 

12 1Now about that time Herod the king laid 

hands on some who belonged to the church, in 

order to mistreat them. 2And he had James, the 

brother of John, put to death with a sword. 
3And when he saw that it pleased the Jews, he 

proceeded to arrest Peter also. Now they were 

the days of Unleavened Bread. 

Công-vụ 11.19-12.3 

19Thế là lúc đó những kẻ bị phân tán vì sự bắt 

bớ nổi lên có liên quan đến vụ Ê-tiên, chạy xa 

đến tận Phê-ni-xi, Chíp-rơ, và An-ti-ốt, nói lời 

không cho một ai ngoại trừ một mình các người 

Giu-đa. 20Nhưng có một số trong bọn họ, các 

người Chíp-rơ và Sy-ren, đã đến tới An-ti-ốt và 

cũng nói cùng các người Gờ-réc, thuyết giảng 

Chúa Giề-xu. 21Và bàn tay của Chúa ở với họ, 

và một số lớn những kẻ tin quay về Chúa. 22Và 

lời về họ được nghe trong tai của hội-thánh tại 

Giê-ru-sa-lem, và họ phái Ba-na-ba đi xa đến 

tận An-ti-ốt. 23Rồi khi người đã đến và đã thấy 

ân-điển của Đức Chúa TRỜI, người hoan-hỉ và 

khuyến-khích tất cả họ với quyết tâm vẫn chân 

thật đối với Chúa; 24vì người là một người tốt, 

và đầy dẫy Đức Thánh-Linh và đầy đức-tin. Và 

các đám đông đáng kể được thêm vào Chúa. 
25Và người rời đó để đến Tạt-sơ tìm Sau-lơ; 
26và khi người đã tìm được Sau-lơ, người đưa 

ông đến An-ti-ốt. Và đã xảy ra rằng trong 1 

năm trọn, họ họp với hội-thánh, và dạy-dỗ một 

đám đông đáng kể; và các môn-đồ lần đầu tiên 

được gọi là các Cơ-rít-nhân tại An-ti-ốt. 

Ba-na-ba và Sau-lơ được phái đi Giê-ru-sa-lem 

(11.27-11.30) 

27Bấy giờ trong những ngày này, một số tiên-tri 

từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt. 28Và một 

trong bọn họ tên là A-ga-bút đứng dậy và cho 

biết bởi Linh rằng chắc-chắn sẽ có một nạn đói 

lớn khắp đất có người ở. Và điều này đã xảy ra 

trong triều-đại Cơ-lốt. 29Và theo tỉ-lệ rằng bất 

cứ người nào trong các môn-đồ có của-cải, mỗi 

người trong bọn họ quyết-định gởi một phần 

đóng góp để cứu trợ cho anh em sống trong 

Giu-đê. 30Và điều này họ đã làm, gửi nó qua 

tay của Ba-na-ba và Sau-lơ tới các trưởng-lão. 

Hê-rốt giết Gia-cơ; Thiên-sứ cứu Phi-e-rơ khỏi 

nhà tù (12.1-12.19) 

12 1Bấy giờ vào lúc đó, vua Hê-rốt tra tay vào 

một số người thuộc hội-thánh, để ngược đãi họ. 
2Và hắn đã sai giết Gia-cơ, anh của Giăng, 

bằng gươm. 3Và khi hắn thấy nó làm vui lòng 

dân Giu-đa, hắn cũng tiến tới bắt Phi-e-rơ. Bấy 

giờ là các ngày của Lễ Bánh Không-men.  

 



Công-vụ 12.4-12.16 

4Và khi hắn đã bắt ông, hắn bỏ vào nhà giam, 

giao người cho 4 tốp 4(1) canh-giữ người, định 

sau lễ Vượt-qua đưa người ra trước mặt dân-

chúng. 5Thế là Phi-e-rơ bị giữ trong tù, nhưng 

hội-thánh nhiệt-tâm cầu-nguyện cho người 

cùng Đức Chúa TRỜI. 6Và vào chính đêm khi 

Hê-rốt sắp đưa người ra, Phi-e-rơ đang ngủ 

giữa 2 tên lính, bị trói bằng 2 dây xích; và các 

lính canh ở phía trước cửa đang coi chừng nhà 

tù. 7Và kìa, một thiên-sứ của Chúa thình-lình 

hiện ra, và ánh-sáng tỏa-sáng trong xà lim; và 

thiên-sứ đánh cạnh sườn của Phi-e-rơ và đánh 

thức người, nói: “Hãy mau đứng lên.” Và dây 

xích rơi khỏi các cổ tay của người. 8Và thiên-sứ 

nói với người: “Hãy thắt dây lưng của ngươi và 

mang dép của ngươi vào.” Và người làm như 

thế. Và thiên-sứ bảo người: “Hãy quấn áo 

choàng của ngươi quanh ngươi và đi theo ta.” 
9Và người đi ra và tiếp-tục đi theo, và người đã 

không biết rằng điều mà thiên-sứ đang làm là 

thật, nhưng tưởng rằng mình đang thấy một sự 

hiện-thấy. 10Và khi họ đã đi qua khỏi đội lính 

canh thứ nhất và thứ nhì, họ đến cổng sắt dẫn 

vào thành-phố, tự nó mở ra cho họ; và họ đi ra 

và đi dọc theo một đường-phố, và tức thì thiên-

sứ rời khỏi người. 11Và khi Phi-e-rơ tỉnh trí lại, 

người nói: “Bây giờ ta biết chắc rằng Chúa đã 

sai thiên-sứ của Ngài đến và đã giải-cứu ta khỏi 

tay Hê-rốt và khỏi mọi sự trông đợi của dân 

Giu-đa.” 12Và khi người ý-thức điều này, người 

đi tới nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng được 

gọi là Mác, nơi nhiều người đang nhóm lại với 

nhau và đang cầu-nguyện. 13Và khi người đã 

gõ cửa cổng, một đứa tớ gái tên là Rô-đơ đến 

trả lời. 14Và khi cô nhận ra tiếng của Phi-e-rơ, 

vì niềm vui của mình, cô không mở cổng, song 

chạy vào và loan-báo rằng Phi-e-rơ đang đứng 

trước cổng. 15Và họ nói với cô: “Mày điên hả!” 

Nhưng cô cứ khăng-khăng rằng nó là vậy. Và 

họ cứ nói: “Ấy là thiên-sứ của người.” 16Nhưng 

Phi-e-rơ tiếp-tục gõ; và khi họ đã mở, họ thấy 

người và kinh-ngạc. 

 

 

 

 

                                                           
1tốp 4 người, tổng cộng 16 người 

Acts 12.4-12.16 

4And when he had seized him, he put him in 

prison, delivering him to four quaternions of 

soldiers to guard him, intending after the 

Passover to bring him out before the people. 
5So Peter was kept in the prison, but prayer for 

him was being made fervently by the church to 

God. 6And on the very night when Herod was 

about to bring him forward, Peter was sleeping 

between two soldiers, bound with two chains; 

and guards in front of the door were watching 

over the prison. 7And behold, an angel of the 

Lord suddenly appeared, and a light shone in 

the cell; and he struck Peter’s side and woke 

him up, saying, “Get up quickly.” And his 

chains fell off his hands. 8And the angel said to 

him, “Fasten your belt and put on your 

sandals.” And he did so. And he said to him, 

“Wrap your cloak around you and follow me.” 

9And he went out and continued to follow, and 

he did not know that what was being done by 

the angel was real, but thought he was seeing a 

vision. 10And when they had passed the first 

and second guard, they came to the iron gate 

that leads into the city, which opened for them 

by itself; and they went out and went along one 

street, and immediately the angel departed from 

him. 11And when Peter came to himself, he 

said, “Now I know for sure that the Lord has 

sent forth His angel and rescued me from the 

hand of Herod and from all the expectation of 

the people of the Jews.” 12And when he 

realized this, he went to the house of Mary, the 

mother of John who was also called Mark, 

where many were gathered together and were 

praying. 13And when he knocked at the door of 

the gate, a servant-girl named Rhoda came to 

answer. 14And when she recognized Peter’s 

voice, because of her joy she did not open the 

gate, but ran in and announced that Peter was 

standing in front of the gate. 15And they said to 

her, “You are out of your mind!” But she kept 

insisting that it was so. And they kept saying, 

“It is his angel.” 16But Peter continued 

knocking; and when they had opened, they saw 

him and were amazed.  

 

 

 



Acts 12.17-13.1 

17But motioning to them with his hand to be 

silent, he described to them how the Lord had 

led him out of the prison. And he said, “Report 

these things to James and the brethren.” And he 

departed and went to another place. 18Now 

when day came, there was no small disturbance 

among the soldiers as to what had become of 

Peter. 19And when Herod had searched for him 

and had not found him, he examined the guards 

and ordered that they be led away to execution. 

And he went down from Judea to Caesarea and 

was spending time there. 

The judgment of Herod (12.20-12.23) 
20Now Herod was very angry with the people 

of Tyre and Sidon; and with one accord they 

came to him, and having won over Blastus the 

king’s chamberlain, they were asking for peace, 

because their country was fed by the king’s 

country. 21And on an appointed day Herod, 

having put on his royal apparel, took his seat on 

the rostrum and began delivering an address to 

them. 22And the people kept shouting, “The 

voice of a god and not of a man!” 23And 

immediately an angel of the Lord struck him 

because he did not give God the glory, and he 

was eaten by worms and breathed his last. 

Barnabas and Saul returned to Antioch (12.24-

12.25) 
24But the word of the Lord continued to grow 

and to be multiplied. 

25And Barnabas and Saul returned from 

Jerusalem when they had fulfilled their mission, 

taking along with them John, who was also 

called Mark. 

B. PAUL’S MINISTRY (13.1-28.31) 

1. First missionary journey (13.1-14.28) 

Barnabas and Saul are sent out to preach 

(13.1-13.3) 

13 1Now there were at Antioch, in the church 

that was there, prophets and teachers: Barnabas, 

and Simeon who was called Niger, and Lucius 

of Cyrene, and Manaen who had been brought 

up with Herod the tetrarch, and Saul. 

 

 

 

Công-vụ 12.17-13.1 

17Nhưng ra dấu tay cùng họ để biểu im-lặng, 

người mô-tả cho họ biết thể nào Chúa đã dẫn 

người ra khỏi nhà tù. Và người nói: “Hãy thuật 

lại các việc này cho Gia-cơ và anh em biết.” Và 

người ra đi và đi tới một nơi khác. 18Bấy giờ 

khi ban ngày đã đến, có sự náo-động không nhỏ 

giữa các người lính về điều đã xảy ra cho Phi-e-

rơ. 19Và khi Hê-rốt đã tìm người và đã chẳng 

tìm thấy người, hắn tra-xét các lính canh và sai 

dẫn chúng đi hành-hình. Và hắn đi từ Giu-đê 

xuống Sê-sa-rê và trải qua một thời gian ở đó. 

Án phạt của Hê-rốt (12.20-12.23) 
20Bấy giờ Hê-rốt rất giận dân Ty-rơ và Si-đôn; 

và họ đồng tình đến cùng vua, và đã chinh-phục 

được Ba-la-tút, viên thị thần(1) của nhà vua, họ 

đang xin hòa, bởi vì xứ của nhà vua nuôi xứ của 

họ. 21Và vào một ngày đã định, Hê-rốt, mặc 

vương-bào của hắn, ngồi vào chỗ của hắn trên 

ngôi cao và hiệu triệu họ. 22Và dân chúng cứ 

hô to: “Tiếng của một thần và chẳng phải của 

con người!” 23Và tức-thì một thiên-sứ của 

Chúa đánh hắn vì hắn đã chẳng dành vinh-

quang cho Đức Chúa TRỜI, và hắn bị các con 

giun ăn và thở hơi thở cuối cùng của hắn. 

Ba-na-ba và Sau-lơ về lại An-ti-ốt (12.24-

12.25) 
24Nhưng lời của Chúa tiếp-tục phát triển và 

được sinh-sôi nẩy-nở. 

25Và Ba-na-ba và Sau-lơ trở về từ Giê-ru-sa-

lem khi họ đã hoàn-tất nhiệm-vụ của họ, đem 

Giăng theo, là người cũng được gọi là Mác.  

B. MỤC VỤ CỦA PHAO-LÔ (13.1-28.31) 

1. Chuyến truyền-giáo lần thứ nhất (13.1-

14.28) 

Ba-na-ba và Sau-lơ được sai đi thuyết-giảng 

(13.1-13.3) 

13 1Bây giờ, tại An-ti-ốt, trong hội-thánh ở 

đó, có các tiên-tri và các giáo-viên: Ba-na-ba, 

Si-mê-ôn là người được gọi là Ni-giê(2), Lu-si-út 

người Sy-ren, Ma-na-hen là người đã được nuôi 

dưỡng với Hê-rốt thống-đốc phần-tư xứ, và 

Sau-lơ.  

                                                           
1quan chức quản lý toàn bộ người hầu của vua 
2nghĩa là Đen 



Công-vụ 13.2-13.14 

2Và trong khi họ đang hầu-việc Chúa và kiêng 

ăn, Đức Thánh-Linh nói: “Hãy để riêng ra cho 

Ta Ba-na-ba và Sau-lơ cho công-việc mà Ta đã 

gọi họ.” 3Thế thì, khi chúng đã kiêng-ăn và 

cầu-nguyện và đặt tay mình trên họ, chúng tiễn 

họ đi. 

Phao-lô rủa một thầy phù-thủy tại Chíp-rơ 

(13.4-13.12) 
4Thế là, được Đức Thánh-Linh sai đi, họ đi 

xuống tới Sê-lơ-xi và từ đó họ thượng buồm tới 

Chíp-rơ(1). 5Và khi họ tới Sa-la-min, họ bắt đầu 

công-bố lời của Đức Chúa TRỜI trong các hội-

đường của dân Giu-đa; và họ cũng có Giăng là 

người giúp-đỡ họ. 6Và khi họ đã đi xuyên qua 

cả đảo xa đến tận Ba-phô, họ gặp một thuật-sĩ 

nọ, một tiên-tri giả người Giu-đa có tên là Ba-

Giê-su, 7ở với tổng-đốc Sê-giút Phau-lút, một 

người có óc thông-minh. Người này triệu Ba-

na-ba và Sau-lơ đến và muốn nghe lời của Đức 

Chúa TRỜI. 8Song Ê-ly-ma thuật-sĩ đó (vì tên 

hắn được dịch ra như vậy) đang chống đối họ, 

tìm cách xoay tổng-đốc khỏi đức-tin. 9Nhưng 

Sau-lơ, là người cũng được biết là Phao-lô, đầy 

dẫy Đức Thánh-Linh, dán cái nhìn chằm chằm 

của mình vào hắn, 10và nói: “Ngươi, là người 

đầy mọi giả-dối và lừa-đảo, ngươi con trai của 

quỷ-vương, ngươi kẻ thù của mọi sự công-

chính, ngươi sẽ không ngừng làm cong queo 

các lối đi thẳng của Chúa ư? 11Và bây giờ, này, 

bàn tay của Chúa ở trên ngươi, và ngươi sẽ mù 

và không thấy mặt trời trong một thời-gian.” Và 

tức thì sương mù và tối-tăm giáng trên hắn, và 

hắn đi lùng đó đây những kẻ muốn dắt hắn bởi 

bàn tay. 12Thế thì tổng-đốc tin khi người thấy 

điều đã xảy ra, bị kinh-ngạc ở lời dạy về Chúa. 

Phao-lô thuyết-giảng cho dân Giu-đa tại An-ti-

ốt xứ Bi-si-đi (13.13-13.43) 
13Bây giờ Phao-lô với các bạn đồng-hành của 

ông ra khơi từ Ba-phô và tới Bẹt-giê trong 

Bam-phi-ly; và Giăng bỏ họ và trở về Giê-ru-

sa-lem. 14Nhưng đi tiếp từ Bẹt-giê, họ đến tại 

An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, và vào ngày Ngưng-nghỉ 

họ đi vào hội-đường và ngồi xuống. 

 

 

                                                           
1Chíp-rơ (Cyprus) là một đảo ở Địa-trung-hải 

Acts 13.2-13.14 

2And while they were ministering to the Lord 

and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for 

Me Barnabas and Saul for the work to which I 

have called them.” 3Then, when they had fasted 

and prayed and laid their hands on them, they 

sent them away. 

Paul curses a sorcerer in Cyprus (13.4-13.12) 
4So, being sent out by the Holy Spirit, they 

went down to Seleucia and from there they 

sailed to Cyprus. 5And when they reached 

Salamis, they began to proclaim the word of 

God in the synagogues of the Jews; and they 

also had John as their helper. 6And when they 

had gone through the whole island as far as 

Paphos, they met a certain magician, a Jewish 

false prophet whose name was Bar-Jesus, 7who 

was with the proconsul, Sergius Paulus, a man 

of intelligence. This man summoned Barnabas 

and Saul and wanted to hear the word of God. 
8But Elymas the magician (for thus his name is 

translated) was opposing them, seeking to turn 

the proconsul away from the faith. 9But Saul, 

who was also known as Paul, filled with the 

Holy Spirit, fixed his gaze on him, 10and said, 

“You who are full of all deceit and fraud, you 

son of the devil, you enemy of all 

righteousness, will you not cease to make 

crooked the straight ways of the Lord? 11And 

now, behold, the hand of the Lord is upon you, 

and you will be blind and not see the sun for a 

time.” And immediately a mist and a darkness 

fell upon him, and he went about seeking those 

who would lead him by the hand. 12Then the 

proconsul believed when he saw what had 

happened, being amazed at the teaching about 

the Lord. 

Paul preaches to the Jews at Pisidia Antioch 

(13.13-13.43) 
13Now Paul and his companions put out to sea 

from Paphos and came to Perga in Pamphylia; 

and John left them and returned to Jerusalem. 
14But going on from Perga, they arrived at 

Pisidia Antioch, and on the Sabbath day they 

went into the synagogue and sat down.  

 

 

 

 



Acts 13.15-13.28 

15And after the reading of the Law and the 

Prophets, the synagogue officials sent to them, 

saying, “Brethren, if you have any word of 

exhortation for the people, say it.” 16And Paul 

stood up, and motioning with his hand said, 

“Men of Israel, and you who fear God, listen: 
17The God of this people Israel chose our 

fathers, and made the people great during their 

stay in the land of Egypt, and with an uplifted 

arm He led them out from it. 18And for a period 

of about forty years He put up with them in the 

wilderness. 19And when He had destroyed 

seven nations in the land of Canaan, He 

distributed their land as an inheritance—all of 

which took about four hundred and fifty years. 
20And after these things He gave them judges 

until Samuel the prophet. 21And then they 

asked for a king, and God gave them Saul the 

son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 

forty years. 22And after He had removed him, 

He raised up David to be their king, concerning 

whom He also testified and said, ‘I HAVE FOUND 

DAVID the son of Jesse, A MAN AFTER MY HEART, 

who will do all My will.’ 23From this man’s 

offspring, according to promise, God has 

brought to Israel a Savior, Jesus, 24after John 

had proclaimed before His coming a baptism of 

repentance to all the people of Israel. 25And 

while John was completing his course, he kept 

saying, ‘What do you suppose that I am? I am 

not He. But behold, one is coming after me the 

thong of the sandals on His feet I am not 

worthy to untie.’ 

26Brethren, sons of Abraham’s family, and 

those among you who fear God, to us the word 

of this salvation is sent out. 27For those who 

live in Jerusalem, and their rulers, recognizing 

neither Him nor the voices of the prophets that 

are read every Sabbath, fulfilled these by 

condemning Him. 28And though they found no 

ground for putting Him to death, they asked 

Pilate that He be destroyed.  

 

 

 

 

Công-vụ 13.15-13.28 

15Và sau khi đọc Luật-pháp và các Tiên-tri, các 

quan-viên hội-đường nhắn tin tới họ, rằng: 

“Anh em, nếu quý vị có một lời khích-lệ nào 

cho dân-chúng, xin hãy nói nó.” 16Và Phao-lô 

đứng dậy, và ra dấu với tay của mình, nói: “Hỡi 

người Y-sơ-ra-ên, và những kẻ kinh-sợ Đức 

Chúa TRỜI, xin lắng nghe: 17Đức Chúa TRỜI 

của dân Y-sơ-ra-ên này đã chọn tổ-phụ của 

chúng ta, và đã làm dân-tộc này thành vĩ-đại 

trong khi họ tá-túc trong xứ Ê-díp-tô, và với 

cánh tay giơ lên Ngài đã dẫn họ ra khỏi đó. 
18Và trong một thời-gian khoảng 40 năm, Ngài 

đã chịu đựng họ trong vùng hoang-vu. 19Và khi 

Ngài đã tiêu diệt 7 quốc-gia trong đất Ca-na-an, 

Ngài phân-phát đất của chúng làm của thừa-

kế—toàn thể chuyện này mất khoảng 450 năm. 
20Và sau các chuyện này Ngài cho họ các 

phán-quan cho đến tiên-tri Sa-mu-ên. 21Và lúc 

đó họ đòi một vì vua, và Đức Chúa TRỜI cho 

họ Sau-lơ con trai của Ki-sơ, một người thuộc 

về chi-tộc Bên-gia-min, trong 40 năm. 22Và sau 

khi Ngài đã bãi-nhiệm người, Ngài nâng Đa-vít 

lên làm vua của họ, về người Ngài cũng làm 

chứng và nói: ‘TA ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐA-VÍT, con 

trai của Gie-sê, MỘT NGƯỜI THEO TÂM TA
(1),

 
là 

người sẽ thực-hiện mọi ý-muốn của Ta.’ 23Từ 

con cháu của người này, theo lời hứa, Đức 

Chúa TRỜI đã đưa đến cho Y-sơ-ra-ên một 

Cứu-Chúa, Giề-xu; 24sau khi Giăng đã công-bố 

trước khi Ngài đến, một phép báp-tem về sự ăn-

năn cho mọi người trong Y-sơ-ra-ên. 25Và 

trong khi Giăng đang hoàn-tất việc của mình, 

người cứ nói: ‘Các ngươi tưởng ta là gì? Ta 

không phải là Ngài. Nhưng này, Đấng đang đến 

sau ta, dây dép trên chân của Ngài ta không 

xứng đáng để mở.’ 

26Hỡi anh em, các con trai của gia-đình của 

Áp-ra-ham, và những kẻ giữa anh em kinh-sợ 

Đức Chúa TRỜI, lời về sự cứu-rỗi này được 

gửi ra cho chúng ta. 27Vì những kẻ sống tại 

Giê-ru-sa-lem, và những kẻ cai-trị của họ, 

chẳng nhận-biết Ngài hay tiếng nói của các 

tiên-tri được đọc mỗi ngày Ngưng-nghỉ, đã làm 

ứng-nghiệm các lời ấy bởi việc kết-án Ngài. 
28Và dẫu họ đã chẳng tìm được cớ nào để giết 

Ngài, họ vẫn xin Phi-lát cho diệt Ngài.  

 

                                                           
11 Sa-mu-ên 13.14; 15.23,26,28; 16.1,13; Thánh-thi 89.20 



Công-vụ 13.29-13.41 

29Và khi họ đã hoàn-thành mọi điều được viết 

về Ngài, họ đem Ngài xuống khỏi cây gỗ và đặt 

Ngài trong một cái mộ. 30Nhưng Đức Chúa 

TRỜI đã vực Ngài sống lại từ kẻ chết; 31và 

trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra với những kẻ 

đã đi lên với Ngài từ Ga-li-lê tới Giê-ru-sa-lem, 

chính những kẻ ấy bây giờ là các chứng-nhân 

của Ngài cho dân-chúng. 32Và chúng tôi 

thuyết-giảng cho anh em tin-lành của lời hứa 

được lập cùng tổ-phụ 33mà Đức Chúa TRỜI đã 

làm ứng-nghiệm cho con cái của chúng ta trong 

đó Ngài đã vực Giề-xu sống lại, như cũng được 

viết trong Thánh-thi thứ hai:
 
 

‘CON LÀ CON TRAI CỦA TA; 

HÔM NAY TA ĐÃ SINH RA CON.’(1) 

34Và về sự kiện rằng Đức Chúa TRỜI đã vực 

Ngài sống lại từ kẻ chết, không còn trở lại sự 

hư-nát nữa, Ngài đã phán theo cách này: 

TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI các phước THÁNH và 

CHẮC-CHẮN CỦA ĐA-VÍT.’(2) 

35Bởi vậy Ngài cũng nói trong một Thánh-thi 

khác:
 
 

‘CHÚA SẼ CHẲNG ĐỂ ĐẤNG THÁNH CỦA CHÚA 

THẤY SỰ THỐI-RỮA.’(3) 

36Vì Đa-vít, sau khi người đã phục vụ mục-

đích của Đức Chúa TRỜI trong chính thế-hệ 

của người, đã ngủ, và đã được đặt nằm giữa tổ-

phụ của người, và đã thấy sự thối-rữa; 37nhưng 

Đấng mà Đức Chúa TRỜI đã vực sống lại đã 

chẳng thấy sự thối-rữa. 38Bởi vậy xin anh em 

biết, hỡi anh em, rằng qua Ngài sự tha-thứ tội-

lỗi được tuyên-bố cho anh em, 39và qua Ngài 

mọi kẻ tin được xưng công-chính từ mọi sự 

việc, từ chúng anh em đã không thể được xưng 

công-chính qua Luật-pháp của Môi-se. 40Bởi 

vậy, hãy chú-ý, để điều được nói đến trong các 

Tiên-tri có thể không đến trên anh em: 

41‘NÀY, CÁC NGƯƠI NHỮNG KẺ NHẠO-BÁNG, 

HÃY KINH-NGẠC, VÀ HÃY BIẾN MẤT ĐI, 

VÌ TA ĐANG HOÀN-TẤT MỘT VIỆC TRONG 

NHỮNG NGÀY CỦA CÁC NGƯƠI, 

MỘT VIỆC MÀ CÁC NGƯƠI SẼ CHẲNG BAO GIỜ 

TIN, DẦU CÓ AI ĐÓ PHẢI DIỄN-TẢ NÓ 

                                                           
1Thánh-thi 2.7 
2Ê-sai 55.3 
3Thánh-thi 16.10 

Acts 13.29-13.41 

29And when they had carried out all that was 

written concerning Him, they took Him down 

from the cross and laid Him in a tomb. 30But 

God raised Him from the dead; 31and for many 

days He appeared to those who came up with 

Him from Galilee to Jerusalem, the very ones 

who are now His witnesses to the people. 
32And we preach to you the good news of the 

promise made to the fathers, 33that God has 

fulfilled this promise to our children in that He 

raised up Jesus, as it is also written in the 

second Psalm,  

‘THOU ARE MY SON;  

TODAY I HAVE BEGOTTEN THEE.’  

34And as for the fact that He raised Him up 

from the dead, no more to return to decay, He 

has spoken in this way:  

‘I WILL GIVE YOU THE HOLY and SURE blessings 

OF DAVID.’  

35Therefore He also says in another Psalm,  

‘THOU WILL NOT ALLOW THY HOLY ONE TO SEE 

CORRUPTION.’ 

36For David, after he had served the purpose of 

God in his own generation, fell asleep, and was 

laid among his fathers and saw corruption; 
37but He whom God raised did not see 

corruption. 38Therefore let it be known to you, 

brethren, that through Him forgiveness of sins 

is proclaimed to you, 39and through Him 

everyone who believes is justified from all 

things, from which you could not be justified 

through the Law of Moses. 40Take heed 

therefore, so that the thing spoken of in the 

Prophets may not come upon you: 

41‘BEHOLD, YOU SCOFFERS, AND MARVEL, AND 

DISAPPEAR, 

FOR I AM ACCOMPLISHING A WORK IN YOUR DAYS, 

A WORK THAT YOU WILL NEVER BELIEVE,  

 

 

 

 



Acts 13.42-14.1 

THOUGH SOMEONE SHOULD DESCRIBE IT TO YOU.’” 

42And as they were going out, the people kept 

begging that these things might be spoken to 

them the next Sabbath. 43Now when the 

meeting of the synagogue had broken up, many 

of the Jews and of the God-fearing proselytes 

followed Paul and Barnabas, who, speaking to 

them, were urging them to continue in the grace 

of God. 

Paul turns to the Gentiles (13.44-13.52) 

44And the next Sabbath nearly the whole city 

assembled to hear the word of the God. 45But 

when the Jews saw the crowds, they were filled 

with jealousy and began contradicting the 

things spoken by Paul, and were blaspheming. 
46And Paul and Barnabas spoke out boldly and 

said, “It was necessary that the word of God be 

spoken to you first; since you repudiate it and 

judge yourselves unworthy of eternal life, 

behold, we are turning to the Gentiles. 47For 

thus the Lord has commanded us, 

‘I HAVE PLACED YOU AS A LIGHT FOR THE 

GENTILES, 

THAT YOU MAY BRING SALVATION TO THE END OF 

THE EARTH.’” 

48And when the Gentiles heard this, they began 

rejoicing and glorifying the word of the Lord; 

and as many as had been appointed to eternal 

life believed. 49And the word of the Lord was 

being spread through the whole region. 50But 

the Jews aroused the devout women of 

prominence and the leading men of the city, and 

instigated a persecution against Paul and 

Barnabas, and drove them out of their 

boundaries. 51But they shook off the dust of 

their feet in protest against them and went to 

Iconium. 52And the disciples were continually 

filled with joy and with the Holy Spirit. 

Saul and Barnabas preach boldly at Iconium 

(14.1-14.7) 

14 1And it came about in Iconium they 

entered the synagogue of the Jews together, and 

spoke in such a manner that a great multitude 

believed, both of Jews and of Greeks. 

 

 

Công-vụ 13.42-14.1 

CHO CÁC NGƯƠI.”’
(1)

  

42Và trong khi họ đi ra, dân-chúng cứ nài-xin 

rằng các lời này có thể được nói cho họ nghe 

vào ngày Ngưng-nghỉ kế. 43Bấy giờ, khi buổi 

họp của hội-đường đã tan, nhiều người trong 

dân Giu-đa và trong các người mới nhập-đạo 

kinh-sợ Đức Chúa TRỜI đi theo Phao-lô và Ba-

na-ba, khi nói chuyện với họ, hai người khuyên 

họ tiếp-tục trong ân-điển của Đức Chúa TRỜI. 

Phao-lô trở qua dân Ngoại-bang (13.44-13.52) 

44Và ngày Ngưng-nghỉ kế, gần như cả thành-

phố nhóm lại để nghe lời của Đức Chúa TRỜI. 
45Nhưng khi dân Giu-đa thấy các đám đông, họ 

đầy lòng ganh-tị, và nói nghịch các điều Phao-

lô nói, và đang nói phạm-thượng. 46Và Phao-lô 

và Ba-na-ba dạn-dĩ nói thẳng, rằng: “Cần-thiết 

để lời của Đức Chúa TRỜI được nói cho các 

ngươi trước; vì các ngươi cự tuyệt lời ấy, và xét 

mình không xứng-đáng có sự sống đời đời, này, 

chúng ta quay qua các dân Ngoại-bang. 47Vì 

Chúa đã truyền cho chúng ta như vầy: 

‘TA ĐÃ ĐẶT NGƯƠI LÀM SỰ SÁNG CHO CÁC 

DÂN NGOẠI-BANG, 

ĐỂ NGƯƠI ĐEM SỰ CỨU-RỖI ĐẾN ĐẦU-CÙNG 

CỦA TRÁI ĐẤT.’”
(2)

 

48Và khi các dân Ngoại-bang nghe lời này, họ 

mừng-rỡ và tôn-vinh lời của Chúa; và có bao 

nhiêu người đã được định cho sự sống đời đời 

thì có bấy nhiêu tin. 49Và lời của Chúa đang lan 

ra khắp cả vùng. 50Nhưng dân Giu-đa khuấy-

động các bà sùng-đạo có tiếng tăm và các ông 

trưởng-thượng của thành-phố, và khích-động 

một cuộc bắt bớ chống lại Phao-lô và Ba-na-ba, 

và đuổi họ ra khỏi biên-giới của chúng. 51Song 

họ phủi bụi của chân của họ chống lại chúng và 

đi tới Y-cô-ni. 52Và các môn-đồ đầy dẫy niềm 

vui liên tục và đầy dẫy Đức Thánh-Linh. 

Sau-lơ và Ba-na-ba thuyết-giảng dạn-dĩ tại Y-

cô-ni (14.1-14.7) 

14 1Và xảy ra tại Y-cô-ni, họ cùng nhau vào 

hội-đường của dân Giu-đa, và nói theo một 

cách mà một đám rất đông tin, cả người Giu-đa 

lẫn người Gờ-réc.  

                                                           
1Ha-ba-cúc 1.5 
2Ê-sai 42.6;49.6 



Công-vụ 14.2-14.16 

2Song dân Giu-đa, là những kẻ chẳng tin, 

khích-động tâm-hồn của các dân Ngoại-bang, 

và làm chúng bực tức chống lại anh em. 3Bởi 

vậy họ trải qua một thời-gian lâu ở đó dạn-dĩ 

nói với sự tin cậy nơi Chúa, Đấng đang mang 

chứng cớ cho lời ân-điển của Ngài, cho phép 

các dấu hiệu và các điều kỳ-diệu được làm bởi 

bàn tay của họ. 4Nhưng đám đông trong thành 

bị chia rẽ; một số theo dân Giu-đa, và một số 

theo các sứ-đồ. 5Và khi các người Ngoại-bang 

lẫn dân Giu-đa cùng với các người cai-trị của 

chúng toan ngược đãi và ném đá họ, 6họ nhận 

ra điều đó và trốn tới các thành-thị Ly-cao-ni, 

Lít-trơ và Đẹt-bơ và vùng xung-quanh; 7và họ 

tiếp-tục thuyết-giảng tin-lành ở đó. 

Phao-lô chữa lành người què trong Lít-trơ 

(14.8-14.20) 
8Và tại Lít-trơ có một ông nọ đang ngồi, không 

có sức mạnh ở bàn chân của hắn, què từ tử-

cung của mẹ hắn, đã chẳng bao giờ bước đi. 

9Ông này đang lắng nghe Phao-lô trong khi 

người nói; Phao-lô, khi người đã dán cái nhìn 

chằm chằm vào hắn, và đã thấy rằng hắn có 

đức-tin để được cứu, 10nói với tiếng lớn: “Hãy 

đứng thẳng lên trên chân của ngươi.” Và hắn 

nhảy bật lên và bước đi. 11Và khi các đám đông 

thấy điều Phao-lô đã làm, chúng lên tiếng, nói 

bằng ngôn-ngữ Ly-cao-ni: “Các thần đã trở 

thành như người và đã giáng xuống cùng chúng 

ta.” 12Và chúng gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, và 

Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì người là người lãnh 

đạo trong việc nói. 13Và thầy tế-lễ của Giu-bi-

tê, mà đền-thờ của hắn ở phía trước thành, đem 

bò và các tràng hoa tới các cổng, và muốn dâng 

tế-vật với các đám đông. 14Nhưng khi các sứ-

đồ, Ba-na-ba và Phao-lô, nghe về điều đó, họ xé 

áo dài của họ và xông vào trong đám đông, la 

to: 15“Các người ơi, tại sao các ngươi làm các 

điều này? Chúng ta cũng là người có cùng một 

bản-chất như các ngươi, và thuyết-giảng tin-

lành cho các ngươi để các ngươi nên quay khỏi 

các điều vô ích này sang cùng Đức Chúa TRỜI 

sống, là ĐẤNG ĐÃ TẠO TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT VÀ 

BIỂN, VÀ TẤT CẢ Ở TRONG CHÚNG
(1)

. 16Và trong 

các thế-hệ đã qua, Ngài đã cho phép tất cả các 

dân-tộc đi các đường riêng của họ; 

 

                                                           
1Xuất-hành 20.11; Thánh-thi 140.6; Khải-huyền 14.7 

Acts 14.2-14.16 

2But the Jews who disbelieved stirred up the 

souls of the Gentiles, and embittered them 

against the brethren. 3Therefore they spent a 

long time there speaking boldly with reliance 

upon the Lord, who was bearing witness to the 

word of His grace, granting that signs and 

wonders be done by their hands. 4But the 

multitude of the city were divided; and some 

were with the Jews, and some with the apostles. 
5And when an attempt was made by both the 

Gentiles and the Jews with their rulers, to 

mistreat and to stone them, 6they became aware 

of it and fled to the cities of Lycaonia, Lystra 

and Derbe, and the surrounding region; 7and 

there they continued to preach the gospel. 

Paul heals a cripple in Lystra (14.8-14.20) 
8And at Lystra there was sitting a certain man, 

without strength in his feet, lame from his 

mother’s womb, who had never walked. 9This 

man was listening to Paul as he was speaking, 

who, when he had fixed his gaze upon him, and 

had seen that he had faith to be saved, 10said 

with a loud voice, “Stand upright on your feet.” 

And he leaped up and began to walk. 11And 

when the crowds saw what Paul had done, they 

raised their voice, saying in the Lycaonia 

language, “The gods have become like men and 

have come down to us.” 12And they began 

calling Barnabas, Zeus, and Paul, Hermes, 

because he was the leader of the speaking. 
13And the priest of Zeus, whose temple was in 

front of the city, brought oxen and garlands to 

the gates, and wanted to offer sacrifice with the 

crowds. 14But when the apostles, Barnabas and 

Paul, heard of it, they tore their robes and 

rushed out into the crowd, shouting, 15 
“Men, 

why are you doing these things? We are also 

men of the same nature as you, and preach the 

gospel to you in order that you should turn from 

these vain things to a living God, WHO MADE THE 

HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA AND ALL 

THAT IS IN THEM. 16And in the generations gone 

by He permitted all the nations to go their own 

ways;  

 

 

 

 



Acts 14.17-15.1 

17and yet He did not leave Himself without 

witness, in that He did good and gave you rains 

from heaven and fruitful seasons, satisfying 

your hearts with food and gladness.” 18And 

even saying these things, they with difficulty 

restrained the crowds from offering sacrifice to 

them. 

19But Jews came from Antioch and Iconium, 

and having won over the crowds, they stoned 

Paul and were dragging him out of the city, 

supposing that he was dead. 20But while the 

disciples stood around him, he arose and 

entered the city. And the next day he went away 

with Barnabas to Derbe. 

Paul and Barnabas appoint elders on the return 

trip home (14.21-14.28) 
21And after they had preached the gospel to 

that city and had made many disciples, they 

returned to Lystra and to Iconium and to 

Antioch, 22strengthening the souls of the 

disciples, encouraging them to continue in the 

faith, and saying, “Through many tribulations 

we must enter the kingdom of God.” 23And 

when they had appointed elders for them in 

every church, having prayed with fasting, they 

commended them to the Lord in whom they had 

believed. 24And they passed through Pisidia 

and came into Pamphylia. 25And when they 

had spoken the word in Perga, they went down 

to Attalia. 26And from there they sailed to 

Antioch, from which they had been commended 

to the grace of God for the work that they had 

accomplished. 27And when they had arrived 

and gathered the church together, they began to 

report all things that God had done with them 

and how He had opened a door of faith to the 

Gentiles. 28And they spent not a little time with 

the disciples. 

2. Meeting of the church council (15.1-15.35) 

The leaders meet in Jerusalem (15.1-15.6) 

15 1And some men came down from Judea 

and began teaching the brethren, “Unless you 

are circumcised according to the custom of 

Moses, you cannot be saved.” 

 

 

Công-vụ 14.17-15.1 

17và tuy nhiên, Ngài đã chẳng để Ngài không 

có chứng-cớ, trong việc Ngài đã làm tốt và cho 

các ngươi mưa từ trời và mùa màng hoa-lợi, 

thỏa-mãn lòng của các ngươi bằng thực-phẩm 

và niềm vui.” 18Và nói như vậy mà họ vẫn khó-

khăn ngăn-cản đám đông dâng tế-vật cho họ. 

19Nhưng các người Giu-đa đến từ An-ti-ốt và 

Y-cô-ni, và đã chinh-phục được các đám đông, 

chúng ném đá Phao-lô và kéo lê người ra ngoài 

thành, tưởng rằng người đã chết. 20Nhưng 

trong khi các môn-đồ đứng xung-quanh người, 

người đứng dậy và vào thành. Và ngày kế 

người ra đi với Ba-na-ba tới Đẹt-bơ. 

Phao-lô và Ba-na-ba chỉ-định các trưởng-lão 

trên chuyến về nhà (14.21-14.28) 
21Và sau khi họ đã truyền-giảng tin-lành cho 

thành đó và đã đào-tạo nhiều môn-đồ, họ trở về 

Lít-trơ và về Y-cô-ni và về An-ti-ốt, 22củng-cố 

hồn của các môn-đồ, khuyến-khích chúng tiếp-

tục trong đức-tin, và nói: “Chúng ta phải vào 

vương-quốc của Đức Chúa TRỜI qua nhiều 

khổ-nạn.” 23Và khi họ đã chỉ-định các trưởng-

lão cho chúng trong mỗi hội-thánh, đã cầu-

nguyện với việc kiêng-ăn, họ phó-thác chúng 

cho Chúa, là Đấng mà chúng đã tin. 24Và họ đi 

ngang qua Bi-si-đi và đến Bam-phi-ly. 25Và khi 

họ đã nói lời tại Bẹt-giê, họ đi xuống Át-ta-li. 
26Và từ đó họ thượng buồm tới An-ti-ốt, từ đó 

họ đã được phó-thác cho ân-điển của Đức Chúa 

TRỜI cho công việc mà họ đã hoàn-thành. 
27Và khi họ đã tới và đã nhóm hội-thánh lại với 

nhau, họ thuật lại tất cả các việc mà Đức Chúa 

TRỜI đã làm với họ và thể nào Ngài đã mở cửa 

đức-tin cho các dân Ngoại-bang. 28Và họ chẳng 

trải qua một thời-gian ngắn với các môn-đồ. 

2. Cuộc họp của hội-đồng hội-thánh (15.1-

15.35) 

Các nhà lãnh-đạo họp tại Giê-ru-sa-lem (15.1-

15.6) 

15 1Và có một số người xuống từ Giu-đê và 

dạy anh em: “Trừ phi các ngươi được cắt-bì 

theo tục-lệ của Môi-se, các ngươi không thể 

được cứu.”  

 

 

 



Công-vụ 15.2-15.13 

2Và khi Phao-lô và Ba-na-ba đã chẳng có một 

bất-đồng nhỏ và tranh-luận với họ, anh em 

quyết-định rằng Phao-lô và Ba-na-ba và một số 

người khác trong bọn họ nên đi lên Giê-ru-sa-

lem tới các sứ-đồ và các trưởng-lão về vấn-đề 

này. 3Bởi vậy, được Hội-thánh tiễn-đưa lên 

đường, họ đang đi qua cả Phê-ni-xi lẫn Sa-ma-

ri, mô-tả chi-tiết sự cải-đạo của các dân Ngoại-

bang, và đem niềm vui lớn cho tất cả anh em. 
4Và khi họ đến Giê-ru-sa-lem, họ được hội-

thánh và các sứ-đồ và các trưởng-lão đón tiếp, 

và họ thuật lại mọi điều mà Đức Chúa TRỜI đã 

làm với họ. 

Cuộc thảo-luận tại Giê-ru-sa-lem (15.5-15.6) 
5Nhưng người nọ thuộc giáo-phái của các 

người Pha-ri-si là kẻ đã tin, đứng dậy, nói: 

“Cần cắt-bì chúng, và bảo chúng giữ Luật-pháp 

của Môi-se.” 6Và các sứ-đồ và các trưởng-lão 

đến với nhau để xem-xét về lời này. 

Diễn-từ của Phi-e-rơ (15.7-15.11) 
7Và sau khi đã có nhiều tranh-luận, Phi-e-rơ 

đứng dậy và nói với chúng: “Hỡi anh em, anh 

em biết rằng từ các ngày thuở xưa, Đức Chúa 

TRỜI đã chọn giữa anh em, rằng bởi miệng của 

tôi các dân Ngoại-bang nghe lời về tin-lành và 

tin. 8Và Đức Chúa TRỜI, là Đấng biết lòng 

người, đã làm chứng cho họ, ban cho họ Đức 

Thánh-Linh, y như Ngài cũng đã ban cho chúng 

ta; 9và Ngài đã chẳng phân-biệt giữa chúng ta 

và họ, tẩy-sạch tâm của họ bởi đức-tin. 10Bởi 

vậy, bây giờ tại sao anh em đặt Đức Chúa 

TRỜI vào sự thử-thách bằng việc đặt trên cổ 

của các môn-đồ cái ách mà tổ-phụ của chúng ta 

hay chúng ta cũng đã chẳng có thể mang? 
11Nhưng chúng ta tin rằng chúng ta được cứu 

qua ân-điển của Chúa Giề-xu, bằng cùng một 

cách như họ cũng được cứu. 

Tường-thuật của Ba-na-ba và Phao-lô (15.12) 
12Và tất cả đám đông giữ im-lặng, và chúng 

lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô khi họ kể lại các 

dấu hiệu và các điều kỳ-diệu gì mà Đức Chúa 

TRỜI đã làm qua họ giữa các dân Ngoại-bang. 

Diễn-từ của Gia-cơ (15.13-15.21) 
13Và sau khi họ đã ngưng nói, Gia-cơ đáp lời, 

rằng: “Hỡi anh em, hãy lắng nghe tôi. 

 

Acts 15.2-15.13 

2And when Paul and Barnabas had not a little 

dissension and debate with them, the brethren 

determined that Paul and Barnabas and certain 

others of them should go up to Jerusalem to the 

apostles and elders concerning this issue. 
3Therefore, being sent on their way by the 

church, they were passing through both 

Phoenicia and Samaria, describing in detail the 

conversion of the Gentiles, and were bringing 

great joy to all the brethren. 4And when they 

arrived at Jerusalem, they were received by the 

church and the apostles and the elders, and they 

reported all that God had done with them.  

The discussion in Jerusalem (15.5-15.6) 
5But certain one of the sect of the Pharisees 

who had believed, stood up, saying, “It is 

necessary to circumcise them, and to direct 

them to observe the Law of Moses.” 6And the 

apostles and the elders came together to see 

about this word. 

The speech of Peter (15.7-15.11) 
7And after there had been much debate, Peter 

stood up and said to them, “Brethren, you know 

that from the days of old God made a choice 

among you, that by my mouth the Gentiles 

would hear the word of the gospel and believe. 
8And God, who knows the heart, bore witness 

to them, giving them the Holy Spirit, just as He 

also did to us; 9and He made no distinction 

between us and them, cleansing their hearts by 

faith. 10Now therefore why do you put God to 

the test by placing upon the neck of the 

disciples a yoke which neither our fathers nor 

we have been able to bear? 11But we believe 

that we are saved through the grace of the Lord 

Jesus, in the same way as they also are.” 

Reports of Barnabas and Paul (15.12) 
12And all the multitude kept silent, and they 

were listening to Barnabas and Paul as they 

were relating what signs and wonders God had 

done through them among the Gentiles. 

The speech of James (15.13-15.21) 

13And after they had stopped speaking, James 

answered, saying, “Brethren, listen to me. 

  



Acts 15.14-15.25 

14Simeon has related how God first concerned 

Himself about taking from among the Gentiles 

a people for His name. 15And with this the 

words of the Prophets agree, as it is written, 

16‘AFTER THESE THINGS I will return, 
AND I WILL REBUILD THE TABERNACLE OF DAVID 

WHICH HAS FALLEN, 
AND I WILL REBUILD ITS RUINS, 

AND I WILL RESTORE IT, 
17IN ORDER THAT THE REST OF MEN MAY SEEK 

THE LORD, 
AND ALL THE GENTILES UPON WHOM MY NAME IS 

CALLED,’ 
18SAYS THE LORD, WHO MAKES THESE THINGS 

KNOWN FROM OLD. 

19Therefore it is my judgment that we do not 

trouble those who are turning to God from 

among the Gentiles, 20 
but that we write to 

them that they abstain only from the pollutions 

of idols and from fornication and from what is 

strangled and from blood. 21For Moses from 

ancient generations has in every city those who 

preach him, since he is read in the synagogues 

every Sabbath.” 

The council sends a letter to Gentiles belíevers 

(15.22-15.29) 
22Then it seemed good to the apostles and the 

elders, with the whole church, to choose men 

from among them to send to Antioch with Paul 

and Barnabas—Judas called Barsabbas, and 

Silas, leading men among the brethren, 23and 

they wrote this letter by their hand: 

“The apostles and the brethren who are 

elders, to the brethren in Antioch and Syria 

and Cilicia who are from the Gentiles, 

greetings. 
24Since we have heard that some of us to 

whom we gave no instruction have disturbed 

you with their words, unsettling your souls,  
25it seemed good to us, having become of 

one mind, to select men to send to you with 

our beloved Barnabas and Paul,  

 

 

 

Công-vụ 15.14-15.25 

14Si-mê-ôn đã kể lại thể nào Đức Chúa TRỜI 

lần đầu tiên đã bận lòng chính Ngài về việc lấy 

từ giữa các dân Ngoại-bang một dân cho danh 

của Ngài. 15Và với điều này các lời của các 

tiên-tri đồng ý, như được viết:  

16‘SAU CÁC VIỆC NÀY ta sẽ trở lại, 
VÀ TA SẼ XÂY LẠI ĐỀN-TẠM CỦA ĐA-VÍT ĐÃ 

SỤP-ĐỔ,  

VÀ TA SẼ XÂY LẠI TÀN TÍCH CỦA NÓ, 

VÀ TA SẼ HỒI-PHỤC NÓ. 
17CỐT ĐỂ PHẦN CÒN LẠI CỦA LOÀI NGƯỜI CÓ 

THỂ TÌM ĐỨC CHÚA, 

VÀ TẤT CẢ CÁC DÂN NGOẠI-BANG MÀ TRÊN 

HỌ DANH CỦA TA ĐƯỢC GỌI.’ 

18ĐỨC CHÚA PHÁN, LÀ ĐẤNG LÀM CÁC ĐIỀU 

NÀY ĐƯỢC BIẾT TỪ THUỞ XƯA.(1) 

19Bởi vậy, ý-kiến của tôi là chúng ta không làm 

phiền những kẻ đang quay lại cùng Đức Chúa 

TRỜI từ giữa các dân Ngoại-bang, 20nhưng 

rằng chúng ta viết cho họ rằng họ chỉ tránh các 

vật ô-nhiễm của các hình-tượng và tránh sự 

gian-dâm và tránh vật gì chết ngột và tránh 

máu. 21Vì Môi-se, từ các thế-hệ xưa, trong mỗi 

thành có những người giảng về ông, vì người ta 

đọc ông trong các hội-đường trong mỗi ngày 

Ngưng-nghỉ.” 

Hội-đồng gởi một lá thư cho các tín-nhân 

người Ngoại-bang (15.22-15.29) 
22Đoạn dường như tốt cho các sứ-đồ và các 

trưởng-lão, với toàn-thể hội-thánh, để chọn các 

ông từ giữa họ để phái tới An-ti-ốt với Phao-lô 

và Ba-na-ba—Giu-đa được gọi là Ba-sa-ba, và 

Si-la, các ông quan-trọng nhất giữa anh em, 
23và họ đã viết bởi tay của họ lá thư này: 

“Các sứ-đồ và anh em là các trưởng-lão gởi 

đến anh em tại An-ti-ốt và Sy-ri và Si-li-si là 

những người từ các dân Ngoại-bang với các 

lời chào thăm.  
24Vì chúng ta đã nghe rằng một số người từ 

chúng ta mà chúng ta đã chẳng cho chỉ-thị đã 

quấy-rối anh em với các lời của họ, làm lung-

lay tâm hồn của anh em,  
25dường như tốt cho chúng ta, đã trở thành 

một tâm-trí, để chọn các ông cùng với Ba-na-

ba và Phao-lô yêu quí của chúng ta để phái 

tới anh em,  

                                                           
1Bài giảng của Mô-se 28.10; Ê-sai 63.19; Giê-rê-mi 12.15, 

14.9; Đa-ni-ên 9.19; A-mốt 9.11-9.12 



Công-vụ 15.26-15.41 

26những người đã liều thân vì danh của Chúa 

chúng ta là Giề-xu Cơ-rít-tô.  
27Bởi vậy chúng ta đã phái Giu-đa và Si-la, 

chính họ cũng sẽ nói lại cùng một thứ các 

điều ấy bằng lời.  
28Vì dường như tốt cho Đức Thánh-Linh và 

cho chúng ta để không đặt trên anh em một 

gánh-nặng gì lớn hơn các yếu tố cần thiết 

này:  
29rằng anh em phải tránh các vật đã được 

hiến-tế cho các hình-tượng và tránh máu và 

tránh các vật bị chết ngột và tránh sự gian-

dâm; nếu anh em giữ mình tránh các điều như 

thể ấy, anh em sẽ làm tốt. Xin tạm-biệt.” 

Các đại-biểu đến An-ti-ốt (15.30-15.35) 
30Thế là khi họ được tiễn đi, họ đi xuống tới 

An-ti-ốt; và đã họp hội-chúng lại với nhau, họ 

trao lá thư. 31Và khi chúng đã đọc nó, chúng 

vui-mừng vì lời khích-lệ của nó. 32Và Giu-đa 

và Si-la, chính họ cũng là các tiên-tri, khuyến-

khích và củng-cố anh em bằng một sứ-điệp dài. 
33Và sau khi họ đã trải qua một thời-gian ở đó, 

họ được anh em tiễn đi trong bình-an về cùng 

các người đã sai họ đi ra. 34[Song dường như 

tốt cho Si-la để ở lại đó](1). 35Nhưng Phao-lô và 

Ba-na-ba ở lại tại An-ti-ốt, dạy-dỗ và thuyết-

giảng, cũng cùng với nhiều người khác, lời của 

Chúa. 

3. Chuyến truyền-giáo lần thứ nhì (15.36-

18.21) 

Phao-lô và Ba-na-ba phân-rẽ (15.36-15.41) 
36Và sau một số ngày, Phao-lô nói với Ba-na-

ba: “Chúng ta hãy trở lại và thăm-viếng anh em 

trong mỗi thành mà chúng ta đã tuyên-bố lời 

của Chúa, xem họ thể nào.” 37Và Ba-na-ba 

cũng khát khao đem theo Giăng, gọi là Mác, 

cùng đi với họ. 38Nhưng Phao-lô cứ nhất định 

rằng họ không nên đem theo hắn, là kẻ đã bỏ họ 

từ Bam-phi-ly và đã không đi với họ tới công 

việc. 39Và nổi dậy sự bất đồng gay gắt đến nỗi 

họ phân-rẽ nhau, và Ba-na-ba đem theo Mác đi 

với mình và thượng buồm đến Chíp-rơ. 40Song 

Phao-lô chọn Si-la và ra đi, được anh em giao-

phó cho ân-điển của Chúa. 41Và người đi qua 

Sy-ri và Si-li-si, làm các hội-thánh mạnh thêm. 

                                                           
1bản khác thiếu câu 34  

Acts 15.26-15.41 

26men who have risked their lives for the 

name of our Lord Jesus Christ.  
27Therefore we have sent Judas and Silas, 

who themselves will also report the same 

things by word of mouth. 
28For it has seemed good to the Holy Spirit 

and to us to lay upon you no greater burden 

than these essentials: 
29that you abstain from things sacrificed to 

idols and from blood and from things 

strangled and from fornication; if you keep 

yourselves free from such things, you will do 

well. Farewell.” 

Representatives arrived in Antioch (15.30-

15.35) 

30So, when they were sent away, they went 

down to Antioch; and having gathered the 

congregation together, they delivered the letter. 
31And when they had read it, they rejoiced 

because of its encouragement. 32And Judas and 

Silas, also being prophets themselves, 

encouraged and strengthened the brethren with 

a lengthy message. 33And after they had spent 

time there, they were sent away from the 

brethren in peace to those who had sent them 

out. 34[But it seemed good to Silas to remain 

there.] 35But Paul and Barnabas stayed in 

Antioch, teaching and preaching, with many 

others also, the word of the Lord. 

3. Second missionary journey (15.36-18.21) 

Paul and Barnabas separate (15.36-15.41) 
36And after some days Paul said to Barnabas, 

“Let us return and visit the brethren in every 

city in which we proclaimed the word of the 

Lord, and see how they are.” 37And Barnabas 

was desirous of take John, called Mark, along 

with them also. 38But Paul kept insisting that 

they should not take him along who had 

deserted them from Pamphylia and had not 

gone with them to the work. 39And there arose 

such a sharp disagreement that they separated 

from one another, and Barnabas took Mark with 

him and sailed away to Cyprus. 40But Paul 

chose Silas and departed, being committed by 

the brethren to the grace of the Lord. 41And he 

was traveling through Syria and Cilicia, 

strengthening the churches.  



Acts 16.1-16.13 

Timothy joins Paul and Silas tại Lystra (16.1-

16.5) 

16 1And he came also to Derbe and to Lystra. 

And behold, a certain disciple was there, named 

Timothy, the son of a Jewish woman who was a 

believer, but his father was a Greek, 2and he 

was well spoken of by the brethren who were in 

Lystra and Iconium. 3Paul wanted this man to 

go with him; and he took him and circumcised 

him because of the Jews who were in those 

places, for they all knew that his father was a 

Greek. 4Now while they were passing through 

the cities, they were delivering the decrees, 

which had been decided upon by the apostles 

and elders who were in Jerusalem, for them to 

observe. 5So the churches were being 

strengthened in the faith, and were increasing in 

number daily. 

Paul has a vision directing to Macedonia (16.6-

16.10) 

6And they passed through the Phrygia and 

Galatian region, having been forbidden by the 

Holy Spirit to speak the word in Asia; 7and 

after they came to Mysia, they were trying to go 

into Bithynia, and the Spirit of Jesus did not 

permit them; 8and passing by Mysia, they came 

down to Troas. 9And a vision appeared to Paul 

in the night: a certain man of Macedonia was 

standing and appealing to him, and saying, 

“Cross over to Macedonia and help us.” 10And 

when he had seen the vision, immediately we 

sought to go into Macedonia, concluding that 

God had called us to preach the gospel to them. 

The Macedonian vision 16.11-16.15) 

11Therefore putting out to sea from Troas, we 

ran a straight course to Samothrace, and on the 

day following to Neapolis; 12and from there to 

Philippi, which is a leading city of the district 

of Macedonia, a Roman colony; and we were 

staying in this city for some days. 13And on the 

Sabbath day we went outside the gate to a 

riverside, where we were supposing that there 

would be a place of prayer; and we sat down 

and began speaking to the women who had 

assembled. 

First convert in Europe‒Lydia is converted in 

Philip (16.14-16.21) 

Công-vụ 16.1-16.13 

Ti-mô-thê nhập bọn với Phao-lô và Si-la tại Lít-

trơ (16.1-16.5) 

16 1Và người cũng đến Đẹt-bơ và tới Lít-trơ. 

Và kìa, một môn-đồ nọ ở đó, tên là Ti-mô-thê, 

con trai của một bà người Giu-đa là một tín-

nhân, song cha của người là người Gờ-réc, 2và 

người được anh em ở Lít-trơ và Y-cô-ni nói tốt. 
3Phao-lô muốn người này đi với mình; và ông 

đưa người đi cắt-bì cho người bởi cớ dân Giu-

đa ở trong các chỗ đó, vì tất cả họ đều biết cha 

của người là người Gờ-réc. 4Bấy giờ trong khi 

họ đang đi qua các thành, họ đọc các mạng-

lệnh, đã được quyết-định bởi các sứ-đồ và các 

trưởng-lão ở tại Giê-ru-sa-lem, cho chúng để 

tuân giữ. 5Thế là các Hội-thánh được làm mạnh 

trong đức-tin và tăng số lượng mỗi ngày. 

Phao-lô có sự hiện-thấy chỉ-dẫn đến Ma-xê-

đoan (16.6-16.10) 

6Và họ đi qua vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti, bị Đức 

Thánh-Linh cấm nói lời đó trong A-si; 7và sau 

khi họ đến My-si, họ cố gắng đi vào Bi-thi-ni, 

và Linh của Giề-xu không cho phép họ; 8và đi 

ngang qua My-si, họ xuống tới Trô-ách. 9Và 

một sự hiện-thấy đã hiện ra cùng Phao-lô vào 

ban đêm: một người nọ ở Ma-xê-đoan đang 

đứng và thỉnh-cầu người, và nói: “Xin vượt qua 

tới Ma-xê-đoan và giúp chúng tôi.” 10Và khi 

người đã thấy sự hiện-thấy đó, tức thì chúng ta 

tìm cách đi vào trong Ma-xê-đoan, kết-luận 

rằng Đức Chúa TRỜI đã gọi chúng ta thuyết-

giảng tin-lành cho họ. 

Sự hiện-thấy người Ma-xê-đoan (16.11-16.15) 

11Bởi vậy ra khơi từ Trô-ách, chúng tôi chạy 

thẳng một hướng tới Sa-mô-tra-xơ, và vào ngày 

sau tới Nê-a-bô-li; 12và từ đó tới Phi-líp, một 

thành-phố hàng đầu của quận Ma-xê-đoan, một 

thuộc-địa của Rô-ma; và chúng ta ở lại trong 

thành này vài ngày. 13Và vào ngày Ngưng-

nghỉ, chúng ta đi ra ngoài cổng tới bờ sông, nơi 

chúng ta nghĩ là sẽ có một chỗ cầu-nguyện; và 

chúng ta ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với 

các bà là những người đã nhóm lại rồi. 

Người cải-đạo đầu tiên tại Âu-châu‒Ly-đi cải-

đạo tại Phi-líp (16.14-16.21) 



Công-vụ 16.14-16.26 

14Và một bà nọ tên là Ly-đi, từ thành Thi-a-ti-

rơ, một người bán vải sắc tía, một người thờ-

phượng Đức Chúa TRỜI, đang lắng nghe; và 

Chúa mở tâm của bà để đáp-ứng các điều Phao-

lô nói. 15Và khi bà và gia-hộ của bà đã được 

báp-tem, bà thuyết-phục chúng ta, rằng: “Nếu 

quý ông đã phán-xét tôi là trung-tín với Chúa, 

xin đến trong nhà của tôi và ở lại.” Và bà đã 

thắng-thế chúng ta. 

Phao-lô và Si-la trong tù (16.16-16.30) 

16Và xảy ra rằng khi chúng ta đang đi tới chỗ 

cầu-nguyện, một người nô-lệ gái nọ bị ám bởi 

một linh bói-toán gặp chúng ta, là kẻ đem cho 

các chủ của cô nhiều lợi bởi việc bói toán. 
17Theo sau Phao-lô và chúng ta, cô cứ thét lên, 

rằng: “Các ông này là nô-lệ của Thần Chí Cao, 

là những kẻ đang tuyên-bố cho quí vị một cách 

cứu-rỗi.” 18Và cô tiếp-tục làm việc này trong 

nhiều ngày. Song Phao-lô rất bực-mình, và 

quay lại và nói với linh ấy: “Ta truyền cho 

ngươi trong danh Giề-xu Cơ-rít-tô ra khỏi cô 

này!” Và nó đi ra vào ngay lúc đó. 

19Nhưng khi các chủ của cô thấy hy-vọng có 

lợi của chúng đã mất, chúng túm lấy Phao-lô và 

Si-la, và kéo lê họ vào chỗ chợ trước mặt các 

nhà cầm-quyền, 20và khi chúng đã đưa họ đến 

trước mặt các chánh-án, chúng nói: “Các người 

này, là các người Giu-đa, đang ném thành-phố 

của chúng ta vào trong sự hổn-loạn, 21và đang 

công-bố các tập-tục không đúng luật cho chúng 

ta, là người Rô-ma, chấp nhận hay tuân giữ.” 

22Và đám đông cùng nhau nổi lên chống lại họ, 

và các chánh-án xé áo choàng của họ khỏi họ, 

và sai người đánh đòn họ. 23Và khi chúng đã 

bắt họ phải chịu nhiều đòn, chúng quăng họ vào 

trong tù, ra lệnh cho cai tù canh-giữ họ một 

cách chặt-chẽ; 24và hắn, đã nhận lệnh như thế, 

quăng họ vào trong nhà tù bên trong và cùm 

chặt chân của họ. 25Nhưng vào khoảng nữa 

đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu-nguyện và hát 

các bài thánh-ca ca-tụng dâng lên Đức Chúa 

TRỜI, và các tù-nhân đang lắng nghe họ; 26và 

thình-lình ở đó có một trận động-đất lớn đến, 

đến nỗi các nền của nhà tù bị lay động; và tức 

thì tất cả các cửa đều mở, và gông cùm của mỗi 

người đều được tháo. 

 

 

Acts 16.14-16.26 

14And a certain woman named Lydia, from the 

city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a 

worshiper of God, was listening; and whose 

heart the Lord opened to respond to the things 

spoken by Paul. 15And when she and her 

household had been baptized, she urged us, 

saying, “If you have judged me to be faithful to 

the Lord, come into my house and stay.” And 

she prevailed upon us. 

Paul and Silas in jail (16.16-16.30) 

16And it happened that as we were going to the 

place of prayer, a certain slave-girl having a 

spirit of divination met us, who was bringing 

her masters much profit by fortune-telling. 
17Following after Paul and us, she kept crying 

out, saying, “These men are slaves of the Most 

High God, who are proclaiming to you a way of 

salvation.” 18And she continued doing this for 

many days. But Paul was greatly annoyed, and 

turned and said to the spirit, “I command you in 

the name of Jesus Christ to come out of her!” 

And it came out at that very moment. 

19But when her masters saw that their hope of 

profit was gone, they seized Paul and Silas and 

dragged them into the market place before the 

authorities, 20and when they had brought them 

to the chief magistrates, they said, “These men 

are throwing our city into confusion, being 

Jews, 21and are proclaiming customs that are 

not lawful for us to accept or to observe, being 

Romans.” 

22And the crowd rose up together against them, 

and the chief magistrates tore their robes off 

them, and ordered them to be beaten with rods. 
23And when they had inflicted many blows 

upon them, they threw them into prison, 

commanding the jailer to guard them securely; 
24and he, having received such a command, 

threw them into the inner prison, and fastened 

their feet in the stocks. 25But about midnight 

Paul and Silas were praying and singing hymns 

of praise to God, and the prisoners were 

listening to them; 26and suddenly there came a 

great earthquake, so that the foundations of the 

prison house were shaken; and immediately all 

the doors were opened and everyone’s bonds 

were unfastened.  



Acts 16.27-17.1 

27And when the jailer had been roused out of 

sleep and had seen the prison doors opened, he 

drew his sword and was about to kill himself, 

supposing that the prisoners had escaped. 28But 

Paul shouted in a loud voice, “Do yourself no 

harm, for we are all here!” 29And he called for 

lights and rushed in, and trembling with fear, he 

fell down before Paul and Silas, 30and after he 

brought them out, he said, “Sirs, what must I do 

to be saved?” 

The jailer converted (16.31-16.40) 

31And they said, “Believe in the Lord Jesus, 

and you will be saved, you and your 

household.” 32And they spoke the word of the 

Lord to him together with all who were in his 

house. 33And he took them that very hour of the 

night and washed their wounds, and 

immediately he was baptized, he and all his 

household. 34And he brought them into the 

house and set a table before them, and rejoiced 

greatly, having believed in God with his whole 

household. 

35Now when day came, the chief magistrates 

sent their policemen, saying, “Release those 

men.” 36And the jailer reported these words to 

Paul, saying, “The chief magistrates have sent 

to release you. Now therefore, come out and go 

in peace.” 37But Paul said to them, “They have 

beaten us in public without trial, men who are 

Romans, and have thrown us into prison; and 

now are they sending us away secretly? 

Certainly not! But let them come themselves 

and bring us out.” 38And the policemen 

reported these words to the chief magistrates. 

And they were afraid when they heard that they 

were Romans, 39and they came and appealed to 

them, and when they had brought them out, 

they kept begging them to leave the city. 40And 

they went out of the prison and entered the 

house of Lydia, and when they saw the 

brethren, they encouraged them and departed. 

Paul preaches and is opposed by the Jews in 

Thessalonica (17.1-17.9) 

17 1Now when they had passed through Am-

phipolis and Apollonia, they came to Thes-

salonica, where there was a synagogue of the 

Jews. 

Công-vụ 16.27-17.1 

27Và khi ông cai tù giựt mình tỉnh dậy từ giấc 

ngủ và đã thấy các cửa ngục đều bị mở, người 

rút gươm và sắp tự sát, tưởng rằng các tù-nhân 

đã trốn thoát. 28Song Phao-lô la lên bằng tiếng 

lớn: “Chớ hại mình, vì tất cả chúng ta đều ở 

đây.” 29Và hắn sai thắp đèn và chạy lao vào, và 

run-rẩy với sự sợ-hãi, hắn ngã xuống trước mặt 

Phao-lô và Si-la, 30và sau khi hắn đưa họ ra, 

hắn nói: “Thưa quý ngài, tôi phải làm gì để 

được cứu?” 

Người giữ ngục cải-đạo (16.31-16.40) 

31Và họ nói: “Hãy tin Chúa Giề-xu, và ngươi 

sẽ được cứu-rỗi, ngươi và gia-hộ của ngươi.” 
32Và họ nói lời của Chúa cho ông cùng với mọi 

người ở trong nhà của ông. 33Và vào chính giờ 

đó của đêm ấy, ông đưa họ ra và rửa các vết 

thương của họ, và tức thì ông được báp-tem, 

ông và tất cả gia-hộ của ông. 34Và ông đưa họ 

vào trong nhà và dọn bàn trước mặt họ, và 

mừng-rỡ vô-cùng, đã tin Đức Chúa TRỜI với 

toàn thể gia-hộ của ông. 

35Bấy giờ khi ban ngày đã đến, các quan 

chánh-án sai các cảnh-sát-viên của chúng đi, 

nói: “Hãy thả các người đó.” 36Và cai tù nói lại 
lời này cùng Phao-lô: “Các quan chánh-án đã 

nhắn tin tới thả các ông. Bởi vậy, bây giờ, xin 

đi ra và đi trong bình-an.” 37Nhưng Phao-lô nói 

với chúng: “Chúng đã đánh đập chúng ta, là 

người Rô-ma, công-khai mà không xử, và đã 

quăng chúng ta vào tù; và bây giờ chúng đuổi 

chúng ta đi một cách bí-mật ư? Chắc-chắn là 

không! Nhưng hãy để chính chúng đến và đưa 

chúng ta ra.” 38Và các cảnh-sát-viên nói lại 

những lời này cùng các chánh-án. Và chúng sợ 

khi chúng nghe rằng họ là các người Rô-ma, 
39và chúng đến và năn-nỉ họ, và khi chúng đưa 

họ ra, chúng cứ nài-xin họ rời khỏi thành. 40Và 

họ đi ra khỏi nhà tù và vào nhà của Ly-đi, và 

khi họ đã gặp anh em, họ khuyến-khích anh em 

và ra đi. 

Phao-lô thuyết-giảng và bị người Giu-đa 

chống-đối tại Tê-sa-lô-ni-ca (17.1-17.9) 

17 1Bấy giờ khi họ đã đi ngang qua Am-phi-

bô-lít và A-bô-lô-ni, họ đến Tê-sa-lô-ni-ca, nơi 

có một hội-đường của dân Giu-đa.  



Công-vụ 17.2-17.15 

2Và theo thói quen của Phao-lô, người đi tới 

họ, và trong 3 ngày Ngưng-nghỉ tranh-luận với 

họ từ Thánh-Kinh, 3mở ra và đặt trước mặt họ 

bằng-chứng rằng Cơ-rít-tô phải chịu khổ và 

sống lại từ kẻ chết, và nói: “Giề-xu này mà ta 

đang công-bố cho các ngươi là Cơ-rít-tô.” 4Và 

một số người trong bọn họ được thuyết-phục và 

nhập bọn với Phao-lô và Si-la, và một đám rất 

đông các người Gờ-réc kinh-sợ Đức Chúa 

TRỜI và một số không ít các mệnh phụ. 
5Nhưng dân Giu-đa, trở nên ganh-tị và đem 

theo một số người độc-ác từ chỗ chợ, lập thành 

một bọn du côn và làm thành-phố náo-loạn; và 

xông vào nhà của Gia-sôn, chúng tìm đưa Phao-

lô và Si-la ra cho dân-chúng. 6Và khi chúng đã 

chẳng tìm được họ, chúng kéo lê Gia-sôn và 

một số anh em tới trước mặt các thẩm-quyền 

thành-phố, la lên: “Các người này, bọn làm rối 

loạn trái đất có người ở, cũng đã đến đây; 
7những kẻ mà Gia-sôn đã đón tiếp ân cần, và tất 

cả họ đang hành-động trái với các mạng-lệnh 

của hoàng-đế, nói rằng có một vua khác, Giề-

xu.” 8Và chúng khích động đám đông và các 

thẩm-quyền thành-phố là những kẻ nghe các 

điều này. 9Và khi chúng đã nhận lời cam kết từ 

Gia-sôn và các người khác, chúng thả họ ra. 

Các người Bê-rê tìm kiếm Thánh-Kinh (17.10-

17.15) 
10Và tức-thì anh em tiễn Phao-lô và Si-la đi 

ban đêm tới Bê-rê, và khi họ đã đến, họ đi vào 

hội-đường của dân Giu-đa. 11Bấy giờ những 

người này cao thượng hơn những kẻ tại Tê-sa-

lô-ni-ca, nhận lời đó với tất cả sự thiết-tha, tra-

cứu Thánh-Kinh mỗi ngày, để xem các điều này 

có là như thế chăng. 12Bởi vậy nhiều người 

trong bọn chúng tin, và không ít các bà và các 

ông người Gờ-réc nổi tiếng. 13Nhưng khi dân 

Giu-đa ở Tê-sa-lô-ni-ca khám phá rằng lời Đức 

Chúa TRỜI cũng đã được Phao-lô công-bố tại 

Bê-rê, chúng đến đó cũng giống như vậy: kích 

động và khuấy động các đám đông. 14Và rồi 

tức thì anh em tiễn đưa Phao-lô đi ra xa tới tận 

biển; và Si-la và Ti-mô-thê còn ở lại đó. 15Bấy 

giờ những kẻ dẫn đường Phao-lô đưa người đi 

xa đến tận A-thên; và nhận lệnh bảo Si-la và Ti-

mô-thê phải đến cùng người càng sớm càng tốt, 

họ ra đi. 

 

Acts 17.2-17.15 

2And according to Paul’s custom, he went to 

them, and for three Sabbaths reasoned with 

them from the Scriptures, 3opening and placing 

before them evidence that the Christ had to 

suffer and rise again from the dead, and saying, 

“This Jesus whom I am proclaiming to you is 

the Christ.” 4And some of them were persuaded 

and joined Paul and Silas, and a great multitude 

of the God-fearing Greeks and not a few 

number of the leading women. 5But the Jews, 

becoming jealous and taking along some 

wicked men from the market place, formed a 

mob and set the city in an uproar; and coming 

upon the house of Jason, they were seeking to 

bring Paul and Silas out to the people. 6And 

when they did not find them, they began 

dragging Jason and some brethren before the 

city authorities, shouting, “These men who 

have upset the inhabited earth have come here 

also; 7whom Jason has welcomed, and they all 

are acting contrary to the decrees of the 

emperor, saying that there is another king, 

Jesus.” 8And they stirred up the crowd and the 

city authorities who heard these things. 
9 
And 

when they had received a pledge from Jason 

and the others, they released them. 

Those at Berea search the Scriptures (17.10-

17.15) 
10And the brethren immediately sent Paul and 

Silas away by night to Berea, and when they 

arrived, they went into the synagogue of the 

Jews. 11Now these were more noble-minded 

than those in Thessalonica, who received the 

word with all eagerness, examining the 

Scriptures daily, to see whether these things 

were so. 12Many of them therefore believed, 

and not a few number of prominent Greek 

women and men. 13But when the Jews of 

Thessalonica found out that the word of God 

had been proclaimed by Paul in Berea also, they 

came there likewise, agitating and stirring up 

the crowds. 14And then immediately the 

brethren sent Paul out to go as far as the sea; 

and Silas and Timothy remained there. 15Now 

those who conducted Paul brought him as far as 

Athens; and receiving a command for Silas and 

Timothy to come to him as soon as possible, 

they departed. 



Acts 17.16-17.26 

In Athens Paul tells about the unknown God 

(17.16-17.21) 
16Now while Paul was waiting for them at 

Athens, his spirit was being provoked within 

him as he was beholding the city full of idols. 
17So he was reasoning in the synagogue with 

the Jews and the God-fearing Gentiles, and in 

the market place every day with those who 

happened to be present. 18And also some of the 

Epicurean and Stoic philosophers were 

conversing with him. And some were saying, 

“What would this idle babbler wish to say?” 

Others, “He seems to be a proclaimer of strange 

deities,”—because he was preaching Jesus and 

the resurrection. 19And they took him and 

brought him to the Areopagus, saying, “May 

we know what this new teaching is which you 

are proclaiming? 20For you are bringing some 

strange things to our ears; we want to know 

therefore what these things mean.” 21(Now all 

the Athenians and the strangers visiting there 

used to spend their time in nothing other than 

telling or hearing something new.) 

Paul tells about the unknown God (17.22-

17.34) 
22And Paul stood in the midst of the Areopagus 

and said, “Men of Athens, I observe that you 

are very religious in all respects. 23For while I 

was passing through and examining the objects 

of your worship, I also found an altar with this 

inscription, ‘TO AN UNKNOWN GOD.’ What 

therefore you worship in ignorance, this I 

proclaim to you. 24The God who made the 

world and all things in it, since He is Lord of 

heaven and earth, does not dwell in temples 

made with hands; 25neither is He served by 

human hands, as though He needed anything, 

since He Himself gives to all life and breath and 

all things; 26and He made from one, every 

nation of mankind to live on all the face of the 

earth, having determined their appointed times 

and the boundaries of their habitation, 

 

 

 

 

 

Công-vụ 17.16-17.26 

Tại A-thên Phao-lô nói về vị Thần chưa được 

biết (17.16-17.21) 
16Bấy giờ trong khi Phao-lô đang đợi họ tại A-

thên, linh của người bị khuấy-động ở bên trong 

người khi người nhìn xem thành-phố đầy những 

hình-tượng. 17Vì vậy người tranh-luận trong 

hội-đường với dân Giu-đa và các người Ngoại-

bang kinh-sợ Đức Chúa TRỜI, và trong chỗ 

chợ mỗi ngày với những ai ngẫu-nhiên có mặt. 
18Và cũng có một số triết-gia theo phái Ê-bi-

cứu-rê và Xì-tô-ít(1) đàm luận với người. Và có 

người nói: “Kẻ nói lảm-nhảm vô tích sự này 

muốn nói điều gì vậy?” Những kẻ khác nói: 

“Dường như hắn là một kẻ công-bố về các thần 

lạ”—vì người đang thuyết-giảng Giề-xu và sự 

sống lại. 19Và chúng bắt người và đưa người 

tới A-rê-ô-ba, nói: “Chúng ta có thể biết lời dạy 

mới này mà ngươi đang công-bố là điều gì 

chăng? 20Vì ngươi đang đem một số điều lạ 

đến lỗ tai chúng ta; bởi vậy chúng ta muốn biết 

những điều này có ý nghĩa gì.” 21(Bấy giờ tất 

cả các người A-thên và các khách lạ thăm-viếng 

ở đó thường dùng thì giờ của họ chẳng vào việc 

gì khác hơn là kể hay nghe một điều mới.) 

Phao-lô nói về vị Thần Chưa-biết (17.22-17.34) 
22Và Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba và nói: “Hỡi 

người A-thên, ta nhận xét rằng các ngươi rất 

sùng đạo trong mọi khía cạnh. 23Vì trong khi ta 

đang đi qua và tra xét các vật thờ phượng của 

các ngươi, ta cũng đã tìm thấy một bàn-thờ với 

chữ khắc này: ‘CÙNG MỘT VỊ THẦN KHÔNG 

BIẾT.’ Bởi vậy Đấng mà các ngươi thờ phượng 

trong sự không biết, Đấng này ta công-bố cùng 

các ngươi. 24Vị Thần đã làm thành vũ-trụ và tất 

cả các vật trong nó, vì Ngài là Chúa của trời và 

đất, chẳng ở trong các đền-thờ được làm bằng 

bàn tay; 25Ngài cũng chẳng được phụng-sự bởi 

bàn tay loài người, như thể Ngài cần điều gì, vì 

chính Ngài ban tất cả sự sống và hơi-thở và tất 

cả các sự vật; 26và từ một người Ngài đã làm 

mọi quốc-gia của nhân-loại để sống trên khắp 

mặt đất, Ngài đã định-đoạt các thời-điểm được 

chỉ-định cho họ và các ranh giới của nơi sinh 

sống của họ, 

 

 

                                                           
1Ê-bi-cứu-rê: người theo phái Khoái-lạc; Xì-tô-ít: người 

theo phái Khắc-kỷ 



Công-vụ 17.27-18.5 

27để họ nên tìm-kiếm Đức Chúa TRỜI, nếu có 

lẽ họ có thể mò mẫm tìm Ngài và tìm được 

Ngài, dù Ngài không xa mỗi một người trong 

chúng ta; 28vì trong Ngài chúng ta sống và di 

động và hiện-hữu, như ngay cả một số thi-sĩ 

của chính các ngươi đã nói: ‘Vì chúng ta cũng 

là con cái của Ngài.’ 29Là con cái của Đức 

Chúa TRỜI, thì chúng ta chớ nên nghĩ rằng Bản 

Chất Thần Thánh giống như vàng hay bạc hay 

đá, một hình-tượng được nặn thành bởi nghệ-

thuật và ý-tưởng của loài người. 30Bởi vậy, đã 

bỏ lờ các thời-đại ngu-muội, Đức Chúa TRỜI 

bây giờ tuyên-bố cùng loài người rằng mọi 

người mọi nơi nên ăn-năn, 31vì Ngài đã cố định 

một ngày khi đó Ngài sẽ phán-xét thế-gian 

trong sự công-chính qua một Người mà Ngài đã 

chỉ-định, đã cung-cấp chứng-cớ cho mọi người 

bằng việc vực Ngài sống lại từ kẻ chết.” 

32Bấy giờ, khi họ nghe về sự sống lại của kẻ 

chết, có người cười nhạo; nhưng những kẻ khác 

nói: “Chúng ta cũng sẽ nghe ngươi một lần nữa 

về việc này.” 33Thế là Phao-lô đi ra khỏi giữa 

họ. 34Song có một số người nhập bọn với 

người và tin, trong số họ cũng có Đê-ni(1) người 

A-rê-ô-ba và một bà tên là Đa-ma-ri và các 

người khác với họ. 

Lập hội-thánh tại Cô-rinh-tô (18.1-18.11) 

18 1Và sau các việc này người rời A-thên và 

đi tới Cô-rinh-tô. 2Và người tìm được một 

người Giu-đa nọ tên là A-qui-la, quê-quán ở 

Bông, mới đến từ Y-ta-li với vợ của người là 

Bê-rít-sin, vì Cơ-lốt đã ra lệnh cho tất cả dân 

Giu-đa phải rời Rô-ma. Người đến cùng họ, 3và 

vì người thuộc cùng một nghề, người ở lại với 

họ và họ cùng làm việc; vì theo nghề-nghiệp, 

họ là các người làm lều trại. 4Và người lý-luận 

trong hội-đường mỗi ngày Ngưng-nghỉ và cố-

gắng thuyết-phục các người Giu-đa và các 

người Gờ-réc. 

5Nhưng khi Si-la và Ti-mô-thê đi xuống từ Ma-

xê-đoan, Phao-lô hiến mình hoàn-toàn cho lời, 

long-trọng làm chứng cùng dân Giu-đa rằng 

Giề-xu là Cơ-rít-tô. 

 

                                                           
1bản khác: quan tòa nơi A-rê-ô-ba 

Acts 17.27-18.5 

27that they would seek God, if perhaps they 

might grope for Him and find Him, though He 

is not far from each one of us; 28for in Him we 

live and move and exist, as even some of your 

own poets have said, ‘For we also are His 

offspring.’ 29Being then the offspring of God, 

we ought not to think that the Divine Nature is 

like gold or silver or stone, an image formed by 

the art and thought of man. 30Therefore having 

overlooked the times of ignorance, God is now 

declaring to men that all people everywhere 

should repent, 31because He has fixed a day in 

which He will judge the world in righteousness 

through a Man whom He has appointed, having 

furnished proof to all men by raising Him from 

the dead.” furnished proof to all men by raising 

Him from the dead.” 

32Now when they heard of the resurrection of 

the dead, some began to sneer, but others said, 

“We will hear you again about this.” 33So Paul 

went out of their midst. 34 
But some men joined 

him and believed, among whom also were 

Dionysius the Areopagite and a woman named 

Damaris and others with them. 

Organizing the church in Corinth (18.1-18.11) 

18 1After these things he left Athens and went 

to Corinth. 2And he found a certain Jew named 

Aquila, a native of Pontus, having recently 

come from Italy with his wife Priscilla, because 

Claudius had commanded all the Jews to leave 

Rome. He came to them, 3and because he was 

of the same trade, he stayed with them and they 

were working; for by trade they were tent-

makers. 4And he was reasoning in the 

synagogue every Sabbath and trying to 

persuade Jews and Greeks. 

5But when Silas and Timothy came down from 

Macedonia, Paul began devoting himself 

completely to the word, solemnly testifying to 

the Jews that Jesus was the Christ.  

 

 

 

 



Acts 18.6-18.20 

6And when they resisted and blasphemed, he 

shook out his garments and said to them, “Your 

blood be on your own heads! I am clean. From 

now on I will go to the Gentiles.” 7And he 

departed there and went to the house of a 

certain man named Titius Justus, a worshiper of 

God, whose house was next to the synagogue. 
8And Crispus, the leader of the synagogue, 

believed in the Lord with all his household, and 

many of the Corinthians when they heard were 

believing and being baptized. 9And the Lord 

said to Paul in the night by a vision, “Do not be 

afraid any longer, but go on speaking and do 

not be silent; 10for I am with you, and no man 

will attack you in order to harm you, for I have 

many people in this city.” 11And he settled 

there a year and six months, teaching the word 

of God among them. 

Jews brought Paul before the tribunal (18.12-

18.17) 

12But while Gallio was proconsul of Achaia, 

the Jews with one accord rose up against Paul 

and brought him before the judgment seat, 
13saying, “This man persuades men to worship 

God contrary to the law.” 14But when Paul was 

about to open his mouth, Gallio said to the 

Jews, “If it were a matter of wrong or of vicious 

crime, O Jews, it would be reasonable for me to 

put up with you; 15but if there are questions 

about words and names and your own law, look 

after it yourselves; I am unwilling to be a judge 

of these matters.” 16And he drove them away 

from the judgment seat. 17And they all took 

hold of Sosthenes, the leader of the synagogue, 

and began beating him in front of the judgment 

seat. But Gallio was not concerned about any of 

these things. 

The return to Antioch (18.18-18.22) 
18And Paul, having remained many days 

longer, took leave of the brethren and put out to 

sea for Syria, and with him were Priscilla and 

Aquila. In Cenchrea he had his hair cut, for he 

was keeping a vow. 19And they came to 

Ephesus, and he left them there. Now he 

himself entered the synagogue and reasoned 

with the Jews. 20And when they asked him to 

stay for a longer time, he did not consent, 

Công-vụ 18.6-18.20 

6Và khi chúng kháng-cự và nói phạm-thượng, 

người giũ quần-áo của mình và nói với chúng: 

“Máu của các ngươi ở trên chính đầu của các 

ngươi! Ta sạch. Từ nay trở đi, ta sẽ đi tới các 

dân Ngoại-bang.” 7Và người rời khỏi đó và đi 

đến nhà của một ông nọ tên là Ti-ti-u
 
Giúc-tu, 

một kẻ thờ-phượng Đức Chúa TRỜI có căn nhà 

ở cạnh hội-đường. 8Và Cơ-rít-bu, vị lãnh-đạo 

của hội-đường, tin Chúa với tất cả gia-hộ của 

người; và nhiều người Cô-rinh-tô khi họ nghe 

thì tin và được báp-tem. 9Và Chúa nói với 

Phao-lô trong đêm bởi sự hiện-thấy: “Đừng sợ, 

nhưng hãy tiếp-tục nói và chớ làm thinh; 10vì 

Ta ở với ngươi, và chẳng có người nào sẽ tấn-

công ngươi để làm hại ngươi, vì Ta có nhiều 

người trong thành-phố này.” 11Và người định-

cư ở đó 1 năm 6 tháng, giảng-dạy lời của Đức 

Chúa TRỜI ở giữa họ. 

Người Giu-đa đưa Phao-lô ra tòa (18.12-18.17) 

12Nhưng trong khi Ga-li-ôn là tổng-đốc của A-

chai, dân Giu-đa đồng tình nổi lên chống lại 

Phao-lô và đưa người đến trước tòa xét-xử, 
13nói: “Người này xúi giục người ta thờ-

phượng Đức Chúa TRỜI trái luật-pháp.” 
14Nhưng khi Phao-lô sắp mở miệng của mình, 

Ga-li-ôn nói với dân Giu-đa: “Nếu nó là một 

vấn-đề sai trái hay tội ác đồi-bại, ôi những 

người Giu-đa, thì hợp lý cho ta để chịu đựng 

các ngươi; 15nhưng nếu có các vấn đề về từ và 

danh và luật-pháp của riêng các ngươi, thì 

chính các ngươi hãy lo-liệu lấy; ta không muốn 

là thẩm-phán về các chuyện này.” 16Và hắn 

đuổi chúng ra khỏi tòa xét-xử. 17Và tất cả 

chúng tóm bắt Sốt-then, người lãnh-đạo của 

hội-đường, và đánh người ở phía trước tòa xét-

xử. Nhưng Ga-li-ôn không quan-tâm đến bất cứ 

việc gì trong các việc này. 

Chuyến trở về An-ti-ốt (18.18-18.22) 

18Và Phao-lô, đã ở lại nhiều ngày lâu hơn, cáo-

từ anh em và ra khơi để đi Sy-ri, và với người 

có Bê-rít-sin và A-qui-la. Tại Sen-cơ-rê người 

cho cắt tóc của người, vì người đang giữ lời 

nguyền. 19Và họ tới Ê-phê-sô, và người để họ ở 

đó. Bấy giờ người tự mình vào hội-đường và 

tranh-luận với dân Giu-đa. 20Và khi chúng xin 

người ở lại một thời-gian lâu hơn, người không 

đồng ý;  



Công-vụ 18.21-19.4 

21nhưng cáo-từ chúng và nói: “Ta sẽ trở lại 

cùng các ngươi một lần nữa nếu Đức Chúa 

TRỜI muốn,” người thượng buồm từ Ê-phê-sô. 
22Và khi người đã cập bến ở Sê-sa-rê, người đi 

lên và chào hội-thánh, và đi xuống An-ti-ốt. 

4. Chuyến truyền-giáo lần thứ ba (18.23-

21.16) 

A-bô-lô được chỉ-dẫn ở Ê-phê-sô (18.23-18.28) 
23Và đã trải qua ít lâu ở đó, người ra đi và tuần-

tự đi qua vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi, củng cố tất 

cả các môn-đồ. 

24Bấy giờ có một người Giu-đa nọ tên là A-bô-

lô, một người sinh tại A-léc-xan-tri, một người 

có tài hùng-biện, đến Ê-phê-sô; và người phi 

thường trong Thánh-Kinh. 25Người này đã 

được chỉ-dẫn theo đạo của Chúa; và nhiệt-tâm 

trong linh, người nói và dạy một cách chính-xác 

các điều về Giề-xu, chỉ được quen biết phép 

báp-tem của Giăng; 26và người bắt đầu nói ra 

dạn-dĩ trong hội-đường. Nhưng khi Bê-rít-sin 

và A-qui-la đã nghe người, họ đưa người qua 

một bên và giải-thích cho người biết đạo của 

Đức Chúa TRỜI một cách chính-xác hơn. 27Và 

khi người muốn đi qua tới A-chai, anh em  

khích-lệ người và viết cho các môn-đồ để ân 

cần đón tiếp người; và khi người đã đến, người 

giúp rất nhiều những kẻ đã tin qua ân-điển; 28vì 

người công-khai phản-biện dân Giu-đa một 

cách đầy quyền-năng, chứng-minh bởi Thánh-

Kinh rằng Giề-xu là Cơ-rít-tô. 

Đức Thánh-Linh đến trên các Cơ-rít-nhân tại 

Ê-phê-sô; việc tổ-chức hội-thánh Ê-phê-sô 

(19.1-19.7) 

19 1Và xảy ra rằng trong khi A-bô-lô ở Cô-

rinh-tô, Phao-lô đã đi ngang qua xứ miền trên 

và đến Ê-phê-sô và tìm thấy một số môn-đồ, 
2và người hỏi họ: “Anh em đã nhận Đức 

Thánh-Linh khi anh em tin chăng?” Và họ nói 

với người: “Không, thậm chí chúng tôi đã 

chẳng nghe có một Đức Thánh-Linh nào cả.” 
3Và người nói: “Thế thì anh em được báp-tem 

vào trong gì?” Và họ trả lời: “Vào trong phép 

báp-tem của Giăng.” 4Và Phao-lô nói: “Giăng 

đã báp-tem bằng phép báp-tem của sự ăn-năn, 

bảo dân tin Ngài là Đấng sắp đến sau người, đó 

là, tin Giề-xu.”  

Acts 18.21-19.4 

21but taking leave of them and saying, “I will 

return to you again if God wills,” he set sail 

from Ephesus. 22And when he had landed at 

Caesarea, he went up and greeted the church, 

and went down to Antioch. 

4. Third missionary journey (18.23-21.16) 

Apollos is instructed at Ephesus (18.23-18.28) 
23And having spent some time there, he 

departed and passed successively through the 

Galatian region and Phrygia, strengthening all 

the disciples. 

24Now a certain Jew named Apollos, an 

Alexandrian by birth, an eloquent man, came to 

Ephesus; and he was mighty in the Scriptures. 
25This man had been instructed in the way of 

the Lord; and being fervent in spirit, he was 

speaking and teaching accurately the things 

concerning Jesus, being acquainted only with 

the baptism of John; 26and he began to speak 

out boldly in the synagogue. But when Priscilla 

and Aquila heard him, they took him aside and 

explained to him the way of God more 

accurately. 27And when he wanted to go across 

to Achaia, the brethren encouraged him and 

wrote to the disciples to welcome him; and 

when he had arrived, he helped greatly those 

who had believed through grace; 28for he 

powerfully refuted the Jews in public, 

demonstrating by the Scriptures that Jesus was 

the Christ. 

Holy Spirit came upon Christian in Ephesus; 

organizing the Ephesus church (19.1-19.7) 

19 1And it came about that while Apollos was 

at Corinth, Paul having passed through the 

upper country came to Ephesus, and found 

some disciples, 2and he said to them, “Did you 

receive the Holy Spirit when you believed?” 

And they said to him, “No, we have not even 

heard whether there is a Holy Spirit.” 3And he 

said, “Into what then were you baptized?” And 

they said, “Into John’s baptism.” 4And Paul 

said, “John baptized with the baptism of 

repentance, telling the people to believe in Him 

who was coming after him, that is, in Jesus.”  

 



Acts 19.5-19.20 

5And when they heard this, they were baptized 

in the name of the Lord Jesus. 6And when Paul 

had laid his hands on them, the Holy Spirit 

came on them, and they began speaking with 

tongues and prophesying. 7There were in all 

about twelve men. 

Paul ministers powerfully in Ephesus (19.8-

19.12) 
8And he entered the synagogue and continued 

speaking out boldly for three months, reasoning 

and persuading them about the kingdom of 

God. 9But when some were becoming hardened 

and disobedient, speaking evil of the Way 

before the multitude, he withdrew from them 

and took away the disciples, reasoning daily in 

the school of Tyrannus. 10And this took place 

for two years, so that all who lived in Asia 

heard the word of the Lord, both Jews and 

Greeks. 11And God was performing 

extraordinary miracles by the hands of Paul, 
12so that handkerchiefs or aprons were even 

carried from his body to the sick, and the 

diseases left them and the evil spirits went out. 

Use the name of the Lord Jesus (19.12-19.20) 
13But also some of the Jewish exorcists, who 

went from place to place, attempted to name 

over those who had the evil spirits the name of 

the Lord Jesus, saying, “I adjure you by Jesus 

whom Paul preaches.” 14And seven sons of a 

Jewish chief priest named Sceva, were doing 

this. 15And the evil spirit answered and said to 

them, “I recognize Jesus, and I know about 

Paul, but who are you?” 16And the man, in 

whom was the evil spirit, leaped on them and 

subdued all of them and overpowered them, so 

that they fled out of that house naked and 

wounded. 17And this became known to all, 

both Jews and Greeks, who lived in Ephesus; 

and fear fell upon them all and the name of the 

Lord Jesus was being magnified. 18Many also 

of those who had believed kept coming, 

confessing and disclosing their practices. 19And 

many of those who practiced magic brought 

their books together and began burning them in 

the sight of all; and they counted up the price of 

them and found it fifty thousand pieces of 

silver. 20So the word of the Lord was growing 

mightily and prevailing. 

Công-vụ 19.5-19.20 

5Và khi nghe điều này, họ được báp-tem nhân 

danh Chúa Giề-xu. 6Và khi Phao-lô đặt bàn tay 

của mình trên họ, Đức Thánh-Linh đến trên họ, 

và họ nói bằng các ngôn-ngữ và nói tiên-tri. 
7Tổng-cộng có độ 12 người. 

Phao-lô đầy quyền-năng hầu-việc tại Ê-phê-sô 

(19.8-19.12) 
8Và Phao-lô vào hội-đường và tiếp-tục dạn-dĩ 

nói ra trong 3 tháng, lý-luận và làm cho họ tin 

về vương-quốc của Đức Chúa TRỜI. 9Nhưng 

khi có người trở nên lì lợm và không tuân-phục, 

nói xấu Đạo trước mặt đám đông, người rút lui 

khỏi chúng và đưa các môn-đồ đi, lý-luận hằng 

ngày trong trường học Ti-ra-nu. 10Việc này xảy 

ra trong 2 năm, đến nỗi mọi người sống tại A-si 

đều đã nghe lời của Chúa, cả người Giu-đa lẫn 

người Gờ-réc. 11Và Đức Chúa TRỜI làm các 

phép-lạ phi-thường bởi bàn tay của Phao-lô, 
12đến nỗi ngay cả các khăn tay hay tạp dề được 

mang từ thân-thể của người tới kẻ bệnh, và các 

bệnh tật rời khỏi họ, và các tà-linh xuất ra. 

Dùng danh Chúa Giề-xu (19.12-19.20) 

13Song cũng có một số người thuộc bọn trừ quỉ 

người Giu-đa, đi từ chỗ này đến chỗ nọ, toan 

gọi danh Chúa Giề-xu trên những kẻ có các tà-

linh, rằng: “Ta ra lệnh cho các ngươi bởi Giề-

xu mà Phao-lô thuyết-giảng.” 14Và 7 người con 

trai của một thầy tế-lễ cả người Giu-đa tên là 

Sê-va đang làm điều này. 15Và tà-linh trả lời và 

nói với chúng: “Ta nhìn nhận Giề-xu, và ta biết 

về Phao-lô, nhưng ngươi là ai?” 16Và người ấy, 

có tà-linh trong người, vồ lên chúng và trấn áp 

tất cả bọn chúng và chế-ngự chúng, đến nỗi 

chúng bỏ chạy ra khỏi nhà đó trần-truồng và bị 

thương. 17Và điều này được mọi người, cả 

người Giu-đa lẫn người Gờ-réc sống tại Ê-phê-

sô biết; và cơn sợ-hãi giáng trên tất cả họ và 

danh Chúa Giề-xu được tôn-đại. 18Cũng có 

nhiều người trong số người đã tin cứ đến, xưng-

nhận và phơi bày nghiệp vụ của họ. 19Và nhiều 

người trong những kẻ hành-nghề tà-thuật gom 

sách của họ lại và đốt chúng trước mắt mọi 

người; và họ cộng sổ giá của chúng và thấy nó 

là 50 ngàn miếng bạc. 20Thế là lời của Chúa 

đang phát-triển mạnh-mẽ và thắng-thế. 



Công-vụ 19.21-19.33 

Các thợ thủ-công gây ra một cuộc nổi-loạn 

(19.21-19.41) 

21Bấy giờ, sau khi các việc này đã hoàn-tất, 

Phao-lô quyết-định trong Linh đi tới Giê-ru-sa-

lem sau khi người đã đi qua Ma-xê-đoan và A-

chai, nói: “Sau khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm 

Rô-ma.” 22Và đã sai đi vào trong Ma-xê-đoan 2 

trong các người hầu-việc mình, Ti-mô-thê và Ê-

rát, chính người ở lại trong A-si ít lâu. 

23Và vào khoảng thời-gian đó, có xảy ra một sự 

náo-loạn không nhỏ liên-hệ tới Đạo. 24Vì có 

một người nọ tên là Đê-mê-triu, một thợ bạc 

làm các đền Đi-anh bằng bạc, đang đem chẳng 

ít việc làm cho các thợ thủ-công; 25hắn nhóm 

các người này lại với nhau với các thợ của các 

nghề tương-tự, và nói: “Quí ông, quí vị biết 

rằng sự thịnh-vượng của chúng ta là từ công 

việc này. 26Và quí vị thấy và nghe rằng không 

chỉ trong Ê-phê-sô, nhưng trong hầu hết các nơi 

thuộc A-si, Phao-lô này đã thuyết-phục và kéo 

đi một số người đáng-kể, nói rằng những đồ 

làm bằng tay chẳng phải là các thần gì cả. 27Và 

không chỉ có điều nguy-khốn rằng nghề này của 

chúng ta rơi vào trong tiếng xấu, nhưng đền-thờ 

của đại nữ-thần Đi-anh cũng bị xem là vô giá-

trị và rằng bà, được tất cả A-si và thế-giới thờ-

phượng, sẽ bị truất-phế khỏi sự lẫm-liệt của 

bà.” 28Và khi chúng nghe vậy và đầy cơn phẫn-

nộ, chúng la lên: “Lớn thay Đi-anh của dân Ê-

phê-sô!” 29Và thành đầy sự hỗn-loạn, và chúng 

đồng tình đổ xô vào trong hí-viện, kéo lê theo 

Gai-út và A-ri-tạc, các bạn đồng-hành từ Ma-

xê-đoan của Phao-lô. 30Và khi Phao-lô muốn đi 

vào trong dân-chúng, các môn-đồ không muốn 

cho người đi. 31Và cũng có một số quan lớn 

tỉnh A-si, là bạn của người, nhắn tin tới người 

và cứ khuyên người đừng giao mình vào trong 

hí-viện 32Thế là lúc đó, một số người la lên 

điều này và một số người khác la lên một điều 

khác, vì sự hội-họp ở trong sự hổn-loạn, và đại 

đa số chẳng biết vì lý-do gì họ đã đến với nhau. 
33Và vài người trong đám đông kết-luận ấy là 

A-léc-xan-đơ, vì dân Giu-đa đã đẩy người tới 

trước; vừa ra dấu với bàn tay của mình, A-léc-

xan-đơ đang toan đưa lời biện-hộ cùng dân-

chúng.  

 

 

Acts 19.21-19.33 

The craftsmen cause a riot (19.21-19.41) 

21Now after these things were finished, Paul 

purposed in the Spirit to go to Jerusalem after 

he had passed through Macedonia and Achaia, 

saying, “After I have been there, I must also see 

Rome.” 22And having sent into Macedonia two 

of those who ministered to him, Timothy and 

Erastus, he himself stayed in Asia for a while. 

23And about that time there arose no small 

disturbance concerning the Way. 24For a 

certain man named Demetrius, a silversmith, 

who made silver shrines of Artemis, was 

bringing no little business to the craftsmen; 
25these he gathered together with the workmen 

of similar trades, and said, “Men, you know 

that our prosperity is from this business. 26And 

you see and hear that not only in Ephesus, but 

in almost all of Asia, this Paul has persuaded 

and turned away a considerable number of 

people, saying that those made with hands are 

no gods at all. 27And not only is there danger 

that this trade of ours fall into disrepute, but 

also that the temple of the great goddess 

Artemis be regarded as worthless and that she 

whom all of Asia and the world worship will 

even be dethroned from her magnificence.” 
28And when they heard this and were filled 

with rage, they began shouting, “Great is 

Artemis of the Ephesus!” 29And the city was 

filled with the confusion, and they rushed with 

one accord into the theater, dragging along 

Gaius and Aristarchus, Paul’s traveling 

companions from Macedonia. 30And when Paul 

wanted to go into the people, the disciples 

would not let him. 31And also some of the 

Asiarchs who were friends of his sent to him 

and repeatedly urged him not to give himself 

into the theater. 32So then, some were shouting 

one thing and some another, for the assembly 

was in confusion, and the majority did not 

know for what cause they had come together. 
33And some of the crowd concluded it was 

Alexander, since the Jews had put him forward; 

and having motioned with his hand, Alexander 

was intending to make a defense to the people. 

 

 



Acts 19.34-20.6 

34But when they recognized that he was a Jew, 

a single outcry arose from them all as they 

shouted for about two hours, “Great is Artemis 

of the Ephesus!” 35After quieting the crowd, 

the town clerk said, “Men of Ephesus, what 

man is there after all who does not know that 

the city of the Ephesus is guardian of the 

temple of the great Artemis and of the image 

which fell down from heaven? 36Since then 

these are undeniable facts, you ought to keep 

calm and to do nothing rash. 37For you have 

brought these men here who are neither robbers 

of temples nor blasphemers of our goddess. 
38So then, if Demetrius and the craftsmen who 

are with him have a complaint against any man, 

the courts are in session and proconsuls are 

available; let them bring charges against one 

another. 39But if you want anything beyond 

this, it shall be settled in the lawful assembly. 
40For indeed we are in danger of being accused 

of a riot in connection with today’s affair, since 

there is no real cause for it, and in this 

connection we shall be unable to account for 

this disorderly gathering.” 41And after saying 

this he dismissed the assembly. 

Paul went through Macedonia and Greece 

(20.1-20.6) 

20 1And after the uproar had ceased, Paul sent 

for the disciples and when he had exhorted 

them and taken his leave of them, he departed 

to go to Macedonia. 2And when he had gone 

through those districts and had given them 

much exhortation, he came to Greece. 3And 

there he spent three months, and when a plot 

was formed against him by the Jews as he was 

about to set sail for Syria, he decided to return 

through Macedonia. 4And there accompanied 

him Sopater of Berea, the son of Pyrrhus, and 

by Aristarchus and Secundus of the 

Thessalonians, and Gaius of Derbe, and 

Timothy, and Tychicus and Trophimus of Asia. 
5But these had gone on ahead and were waiting 

for us at Troas. 6And we sailed from Philippi 

after the days of Unleavened Bread, and came 

to them at Troas within five days; and there we 

stayed seven days. 

Công-vụ 19.34-20.6 

34Nhưng khi chúng nhận ra rằng người là một 

người Giu-đa, một tiếng la nổi lên từ tất cả bọn 

chúng, khi chúng la lớn trong khoảng 2 giờ: 

“Lớn thay Đi-anh của Ê-phê-sô!” 35Sau khi đã 

làm đám đông im lặng, viên thư-ký thành-phố 

nói: “Hỡi các người ở Ê-phê-sô, có người gì mà 

sau rốt không biết rằng thành Ê-phê-sô là giám-

hộ của đền-thờ của Đi-anh vĩ đại và của cái 

hình-tượng đã sa xuống từ trời? 36Vậy thì, vì 

đây là những sự kiện không thể chối cãi được, 

các ngươi phải giữ yên-tĩnh và không được làm 

điều gì hấp-tấp. 37Vì các ngươi đã đưa các 

người này đến đây, là những kẻ chẳng phải là 

trộm-cắp các đền-thờ hay các kẻ nói phạm-

thượng nữ-thần của chúng ta. 38Thế thì vì vậy, 

nếu Đê-mê-triu và các thợ thủ-công đi với hắn 

có than-phiền ai, có các phiên tòa đang túc trực 

và có các tổng-đốc; hãy để chúng kiện-cáo lẫn 

nhau.  39Song nếu các ngươi muốn điều gì quá 

điều này, nó sẽ phải được giải-quyết trong sự 

hội-họp hợp-pháp. 40Vì quả thật chúng ta có 

nguy-cơ bị cáo buộc là làm loạn liên-quan tới 

biến-cố hôm nay, vì không có lý-do thích đáng; 

và trong sự liên-quan này, chúng ta không thể 

giải-thích cho sự nhóm hỗn-loạn này.” 41Và 

sau khi nói điều này, hắn giải-tán cuộc họp. 

Phao-lô đi xuyên qua Ma-xê-đoan và Gờ-réc 

(20.1-20.6) 

20 1Và sau khi sự xôn-xao đã ngưng, Phao-lô 

mời các môn-đồ đến và khi người đã khích-lệ 

họ và đã cáo-từ họ, người ra đi để đi tới Ma-xê-

đoan. 2Và khi người đã đi qua các quận đó và 

đã cho họ nhiều sự khích-lệ, người đến Gờ-réc. 
3Và người trải qua 3 tháng ở đó, và khi dân 

Giu-đa lập một âm-mưu hại người khi người 

sắp thượng buồm đi Sy-ri, người quyết-định trở 

về xuyên qua Ma-xê-đoan. 4Và đi theo người 

có: Sô-ba-tê ở Bê-rê con trai của Bi-ru, và A-ri-

tạc và Sê-cun-đu trong các người Tê-sa-lô-ni-

ca, và Gai-út ở Đẹt-bơ, và Ti-mô-thê, và Ti-chi-

cơ và Trô-phim ở A-si. 5Nhưng các người này 

đã tiếp-tục đi trước và đang đợi chúng ta tại 

Trô-ách. 6Và chúng ta thượng buồm từ Phi-líp 

sau các ngày của lễ Bánh Không-men, và đến 

cùng họ tại Trô-ách trong vòng 5 ngày; và ở đó 

chúng ta ở lại 7 ngày. 

 

 



Công-vụ 20.7-20.19 

Phao-lô vực Ơ-tích sống lại từ người chết tại 

Trô-ách (20.7-20.12) 
7Vào ngày thứ nhất của tuần-lễ, khi chúng ta 

họp lại với nhau để bẻ bánh, Phao-lô bắt đầu 

nói chuyện với họ, định ra đi vào ngày kế, và 

người kéo dài lời của mình cho đến nữa đêm. 
8Và có nhiều ngọn đèn trong phòng trên nơi 

chúng ta họp lại với nhau. 9Và có một người 

trai trẻ nọ tên là Ơ-tích ngồi trên ngạch cửa sổ, 

chìm trong giấc ngủ mê; và khi Phao-lô cứ nói, 

nó bị giấc ngủ thắng và té xuống từ tầng thứ ba, 

và được đỡ lên thì đã chết rồi. 10Nhưng Phao-

lô đi xuống và nằm choàng trên người nó và sau 

khi ôm nó, người nói: “Chớ bối rối, vì sự sống 

nó ở trong nó.”  11Và khi người đã đi trở lên và 

đã bẻ bánh và ăn, người nói chuyện với họ một 

hồi lâu, cho đến rạng đông, và thế là ra đi. 12Và 

họ đưa chàng trai đi còn sống, và được an-ủi 

chẳng ít. 

Phao-lô đi đến Mi-ti-len (20.13-20.16) 
13Nhưng chúng tôi, đi trước tới tàu, thượng 

buồm đi A-sốt, định rước Phao-lô lên thuyền từ 

đó; vì người đã sắp-xếp nó như vậy: tự người 

đã có ý định đi đường bộ. 14Và khi người gặp 

chúng tôi tại A-sốt, chúng tôi rước người lên 

thuyền và đến Mi-ti-len. 15Và đi thuyền từ đó, 

chúng ta tới vùng đối diện với Chi-ô vào ngày 

hôm sau; và vào ngày kế, chúng ta vượt qua tới 

Sa-mốt; và vào ngày sau nữa chúng ta tới Mi-lê. 
16Vì Phao-lô đã quyết-định đi thuyền quá Ê-

phê-sô để người chẳng phải mất thì-giờ tại A-si; 

vì người đang vội có mặt tại Giê-ru-sa-lem, nếu 

có thể, trong ngày lễ Ngũ-tuần. 

Lời Phao-lô từ-giã các trưởng-lão Ê-phê-sô 

(20.17-20.38) 
17Và từ Mi-lê người nhắn tin tới Ê-phê-sô và 

vời tới cùng người các trưởng-lão của hội-

thánh. 18Và khi họ đã đến cùng người, người 

nói với họ: “Các ngươi tự biết, từ ngày đầu tiên 

ta đặt chân lên A-si, rằng ta đã ở với các ngươi 

toàn thời-gian như thế nào, 19phục-vụ Chúa với 

tất cả sự khiêm-nhường và với nước mắt và với 

các thử-thách đã đổ xuống trên ta qua các âm-

mưu của dân Giu-đa;  

 

 

Acts 20.7-20.19 

Paul raises Eutychus from the dead at Troas 

(20.7-20.12) 
7On the first day of the week, when we were 

gathered together to break bread, Paul began 

talking to them, intending to depart the next 

day, and he prolonged his word until midnight. 
8And there were many lamps in the upper room 

where we were gathered together. 9And there 

was a certain young man named Eutychus 

sitting on the window sill, sinking into a deep 

sleep; and as Paul kept on talking, he was 

overcome by sleep and fell down from the third 

floor, and was picked up dead. 10But Paul went 

down and fell upon him and after embracing 

him, he said, “Do not be troubled, for his life is 

in him.” 11And when he had gone back up, and 

had broken the bread and eaten, he talked with 

them a long while, until dawn, and so departed. 
12And they took away the boy alive, and were 

not moderately comforted. 

Paul went to Mitylene (20.13-20.16) 

13But we, going ahead to the ship, set sail for 

Assos, intending from there to take Paul on 

board; for thus he had arranged it, intending 

himself to go by land. 14And when he met us in 

Assos, we took him on board and came to 

Mitylene. 15And sailing from there, we arrived 

the following day opposite Chios; and the next 

day we crossed over to Samos; and the day 

following we came to Miletus. 16For Paul had 

decided to sail past Ephesus so that he might 

not have to spend time in Asia; for he was 

hurrying to be in Jerusalem, if possible, on the 

day of Pentecost. 

Paul’ farewell to the elders of Ephesus (20.17-

20.38) 

17And from Miletus he sent to Ephesus and 

called to him the elders of the church. 18And 

when they had come to him, he said to them, 

“You yourselves know, from the first day that I 

set foot in Asia, how I was with you the whole 

time, 19serving the Lord with all humility and 

with tears and with trials that came upon me 

through the plots of the Jews; 

 

 

 



Acts 20.20-20.35 

20how I did not shrink from declaring to you 

anything that was profitable, and teaching you 

publicly and from house to house, 21solemnly 

testifying to both Jews and Greeks of 

repentance toward God and faith in our Lord 

Jesus Christ. 22And now, behold, bound by the 

Spirit, I am on my way to Jerusalem, not 

knowing what will happen to me there, 
23except that the Holy Spirit solemnly testifies 

to me in every city, saying that bonds and 

afflictions await me. 24But I do not consider 

my life of any account as dear to myself, in 

order that I may finish my course, and the 

ministry which I received from the Lord Jesus, 

to testify solemnly of the gospel of the grace of 

God. 25And now, behold, I know that all of 

you, among whom I went about preaching the 

kingdom, will see my face no more. 
26Therefore I testify to you this day, that I am 

pure from the blood of all men. 27For I did not 

shrink from declaring to you the whole purpose 

of God. 28Be on guard for yourselves and for 

all the flock, among which the Holy Spirit has 

made you overseers, to shepherd the church of 

God which He acquired with His own blood. 
29I know that after my departure savage wolves  

will come in among you, not sparing the flock; 
30and from among your own selves men will 

arise, speaking perverse things, to draw away 

the disciples after them. 31Therefore be on the 

alert, remembering that night and day for a 

period of three years I did not cease to 

admonish each one with tears. 32And now I 

commend you to God and to the word of His 

grace, which is able to build you up and to give 

you the inheritance among all those who are 

sanctified. 33I have coveted no one’s silver or 

gold or clothes. 34You yourselves know that 

these hands ministered to my own needs and to 

the men who were with me. 35In everything I 

showed you that by working hard in this 

manner you must help the weak and remember 

the words of the Lord Jesus, that He Himself 

said, ‘It is more blessed to give than to 

receive.’” 

 

 

 

Công-vụ 20.20-20.35 

20thể nào ta đã chẳng co rút việc tuyên-bố cho 

các ngươi bất cứ điều gì có lợi, và việc dạy-dỗ 

các ngươi công-khai từ nhà này sang nhà khác 

như thế nào, 21long-trọng làm chứng cho cả 

người Giu-đa lẫn người Gờ-réc về sự ăn-năn 
đối với Đức Chúa TRỜI và đức-tin nơi Chúa 

Giề-xu Cơ-rít-tô của chúng ta. 22Và bây giờ, 

này, bị buộc bởi Linh, ta đang trên con đường 

của ta tới Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì sẽ 

xảy đến cho ta ở đó, 23ngoại trừ rằng Đức 

Thánh-Linh long-trọng làm chứng cho ta tại 

mỗi thành, nói rằng gông cùm và tại họa chờ ta. 
24Song ta chẳng xem cuộc đời của ta có lý do 

nào đáng quí đối với ta, để ta có thể kết-thúc 

vòng chạy đua của ta, và mục-vụ mà ta đã nhận 

từ Chúa Giề-xu, để long-trọng làm chứng cho 

tin-lành có ân-điển của Đức Chúa TRỜI. 25Và 

bây giờ, này, ta biết rằng tất cả anh em, mà ta 

đã đi đây đi đó ở giữa để giảng vương-quốc, sẽ 

không còn thấy mặt ta nữa. 26Vì thế ta làm 

chứng cho các ngươi ngày này, rằng ta sạch 

máu của mọi người. 27Vì ta đã chẳng co rút 

việc tuyên-bố cho các ngươi toàn-thể mục-đích 

của Đức Chúa TRỜI. 28Hãy giữ lấy chính mình 

và tất cả bầy chiên, giữa chúng Đức Thánh-

Linh đã lập các ngươi thành những kẻ coi-sóc, 

để chăn hội-thánh của Đức Chúa TRỜI mà 

Ngài đã đạt được với chính máu của Ngài. 29Ta 

biết rằng sau sự ra đi của ta, những con chó sói 

dã-man sẽ đến giữa các ngươi, chẳng tha cho 

bầy; 30và từ giữa chính các ngươi, có người sẽ 

nổi lên, nói những điều ngang ngạnh, để kéo 

các môn-đồ đi theo chúng. 31Bởi vậy hãy cảnh-

giác đề phòng, nhớ rằng đêm và ngày trong một 

thời-gian 3 năm, ta đã chẳng ngừng khuyên răn 

mỗi người với nước mắt. 32Và bây giờ ta phó-

thác các ngươi cho Đức Chúa TRỜI và cho lời 

ân-điển của Ngài, lời có khả-năng gây-dựng và 

ban cho các ngươi di-sản ở giữa mọi anh em, là 

những kẻ đã được nên thánh. 33Ta đã chẳng 

tham-lam bạc hay vàng hay áo-quần của ai cả. 
34Chính các ngươi biết rằng các bàn tay này đã 

phục vụ các nhu-cầu riêng của ta và những 

người đã ở với ta. 35Trong mọi sự ta đã tỏ cho 

các ngươi biết rằng bởi làm việc khó-nhọc theo 

cách này các ngươi phải giúp-đỡ các kẻ yếu 

đuối và nhớ các lời của Chúa Giề-xu, mà chính 

Ngài đã nói: ‘Ban cho được phước hơn nhận-

lãnh.’” 



Công-vụ 20.36-21.12 

36Và khi người đã nói các điều này, người quì 

xuống và cầu-nguyện với tất cả họ. 37Và có sự 

khóc-lóc lớn tiếng của tất cả xảy ra và họ ôm 

quàng lấy cổ Phao-lô và cứ hôn người nhiều 

lần, 38bị đau-đớn đặc biệt vì lời nói của người 

rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt người nữa. Và 

họ đi theo người tới tàu. 

Phao-lô tiếp-tục đến Giê-ru-sa-lem (21.1-

21.16) 

21 1Và đã xảy ra rằng khi chúng ta đã chia tay 

với họ và đã thượng buồm, chúng ta chạy một 

hướng thẳng tới Cốt và ngày kế tới Rô-đơ và từ 

đó tới Ba-ta-ra; 2và đã tìm được một chiếc tàu 

vượt qua tới Phê-ni-xi, chúng ta lên tàu và 

thượng buồm. 3Và khi chúng ta đã đến trong 

tầm nhìn Chíp-rơ, để nó bên tay trái, chúng ta 

tiếp-tục đi thuyền tới Sy-ri và cập bến tại Ty-rơ; 

vì tại đó chiếc tàu này phải dỡ hàng của nó. 4Và 

sau khi kiếm được các môn-đồ, chúng ta ở lại 

đó 7 ngày; và họ cứ bảo Phao-lô qua Linh chớ 

đặt chân tại Giê-ru-sa-lem. 5Và khi xảy ra rằng 

chúng ta đã hoàn-tất các ngày ở đó, chúng ta ra 

đi và khởi hành tiếp, trong khi tất cả họ cùng 

với vợ con, đi theo chúng ta cho đến khi chúng 

ta ở ngoài thành. Và sau khi quì xuống trên bãi 

biển và cầu-nguyện, chúng ta nói lời từ-biệt lẫn 

nhau. 6Đoạn chúng ta đi lên tàu, và họ lại trở về 

nhà. 7Và khi chúng ta đã dứt cuộc du-hành từ 

Ty-rơ, chúng ta đến Bê-tô-lê-mai; và sau khi 

chào anh em, chúng ta ở lại với họ 1 ngày. 8Và 

vào ngày kế chúng ta ra đi và đến Sê-sa-rê; và 

vào nhà Phi-líp người giảng tin-lành, là một 

trong nhóm 7 chấp-sự, chúng ta ở lại với người. 
9Bấy giờ người này có 4 đứa con gái đồng-trinh 

là các nữ tiên-tri. 10Và trong khi chúng ta ở lại 

đó một số ngày, một tiên-tri nọ tên là A-ga-bút 

đi xuống từ Giu-đê. 11Và đến cùng chúng ta, 

người lấy dây lưng của Phao-lô và trói chính 

các chân và các tay của người, và nói: “Đây là 

điều mà Đức Thánh-Linh phán: ‘Theo cách này 

dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem sẽ trói người làm 

chủ dây lưng này và nộp người vào trong bàn 

tay các dân Ngoại-bang.’” 12Và khi chúng tôi 

đã nghe điều này, chúng tôi cũng như cư-dân 

địa-phương nài-xin người đừng đi lên Giê-ru-

sa-lem. 

 

 

Acts 20.36-21.12 

36When he had said these things, he knelt down 

and prayed with them all. 37And a considerable 

weeping of all occurred and they fell on Paul’s 

neck and repeatedly kissed him, 38 
suffering 

pain especially over the word which he had 

spoken, that they should see his face no more. 

And they were accompanying him to the ship. 

Paul continues to Jerusalem (21.1-21.16) 

21 1And when it came about that we had 

parted from them and had set sail, we ran a 

straight course to Cos and the next day to 

Rhodes and from there to Patara; 2and having 

found a ship crossing over to Phoenicia, we 

went aboard and set sail. 3And when we had 

come in sight of Cyprus, leaving it on the left, 

we kept sailing to Syria and landed at Tyre; for 

there the ship was to unload its cargo. 4And 

after looking up the disciples, we stayed there 

seven days; and they kept telling Paul through 

the Spirit not to set foot in Jerusalem. 5And 

when it came about that we had completed the 

days there, we departed and started on our 

journey, while they all, with wives and 

children, escorted us until we were out of the 

city. And after kneeling down on the beach and 

praying, we said farewell to one another. 6Then 

we went on board the ship, and they returned 

home again. 7And when we had finished the 

voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais, and 

after greeting the brethren, we stayed with them 

for a day. 8And on the next day we departed 

and came to Caesarea, and entering the house of 

Philip the evangelist, who was one of the seven, 

we stayed with him. 9Now this man had four 

virgin daughters who were prophetesses. 10And 

as we were staying there for some days, a 

prophet named Agabus came down from Judea. 
11And coming to us, he took Paul’s belt and 

bound his own feet and hands, and said, “This 

is what the Holy Spirit says: ‘In this way the 

Jews at Jerusalem will bind the man who owns 

this belt and deliver him into the hands of the 

Gentiles.’” 12And when we had heard this, we 

as well as the local residents began begging 

him not to go up to Jerusalem.  

 

 



Acts 21.13-21.25 

13Then Paul answered, “What are you doing, 

weeping and breaking my heart? For I am ready 

not only to be bound, but even to die at 

Jerusalem for the name of the Lord Jesus.” 
14And since he would not be persuaded, we fell 

silent, remarking, “The will of the Lord be 

done!” 

15And after these days we got ready and started 

on our way up to Jerusalem. 16And some of the 

disciples from Caesarea also came with us, 

taking us to Manason of Cyprus, a disciple of 

long standing with whom we were to lodge. 

5. Paul on trial (21.17-28.31) 

Paul arrives at Jerusalem (21.17-21.26) 

17And after we had come to Jerusalem, the 

brethren received us gladly. 18And now the 

following day Paul went with us to James, and 

all the elders were present. 19And after he had 

greeted them, he began to relate one by one the 

things that God had done among the Gentiles 

through his ministry. 20And when they heard it, 

they began glorifying God; and they said to 

him, “You see, brother, how many ten 

thousands there are among the Jews of those 

who have believed, and they are all zealous for 

the Law; 21and they have been told about you, 

that you are teaching all the Jews who are 

among the Gentiles to forsake Moses, telling 

them not to circumcise their children nor to 

walk according to the customs. 22What, then, is 

to be done? They will certainly hear that you 

have come. 23Therefore do this that we tell you. 

We have four men who have a vow on them; 
24take them and purify yourself along with 

them, and pay their expenses in order that they 

may shave their heads; and all will know that 

there is nothing which they have been told 

about you, but that you yourself also walk 

orderly, keeping the Law. 25 
But concerning the 

Gentiles who have believed, we wrote, having 

decided that they should abstain from meat 

sacrificed to idols and from blood and from 

what is strangled and from fornication.”  

 

 

Công-vụ 21.13-21.25 

13Lúc đó Phao-lô trả lời: “Các ngươi đang làm 

gì, khóc-lóc và làm vỡ tim ta? Vì ta sẵn-sàng 

không chỉ để bị trói, nhưng cả để chết tại Giê-

ru-sa-lem vì danh của Chúa Giề-xu.” 14Và vì 

người chẳng chịu bị thuyết-phục, chúng tôi nín 

thinh, chỉ nói: “Xin ý-muốn của Chúa được làm 

xong!” 

15Và sau những ngày này, chúng ta đã sẵn-sàng 

và bắt đầu lên đường tới Giê-ru-sa-lem. 16Và 

một số trong các môn-đồ từ Sê-sa-rê cũng đến 

với chúng ta, và đưa chúng ta đến Ma-na-sôn 

người Chíp-rơ, một môn-đồ lâu năm, là người 

chúng ta ở trọ cùng. 

5. Phao-lô bị xét-xử (21.17-28.31) 

Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem (21.17-21.26) 

17Và sau khi chúng ta đã đến Giê-ru-sa-lem, 

anh em tiếp-đón chúng ta một cách vui-vẻ. 
18Và bấy giờ vào ngày sau Phao-lô đi với 

chúng tôi tới Gia-cơ, và tất cả các trưởng-lão 

đều hiện-diện. 19Và sau khi người đã chào họ, 

người thuật lại từng điều một các việc mà Đức 

Chúa TRỜI đã làm giữa các dân Ngoại-bang 

qua mục-vụ của người. 20Và khi họ nghe điều 

ấy, họ tôn-vinh Đức Chúa TRỜI; và họ nói với 

người: “Anh nè, anh thấy có bao nhiêu vạn 

người ở giữa dân Giu-đa đã tin, và tất cả họ đều 

sốt-sắng vì Luật-pháp; 21và có người bảo họ về 

anh rằng anh đang dạy tất cả dân Giu-đa ở giữa 

các dân Ngoại-bang bỏ rơi Môi-se, bảo họ chớ 

cắt-bì con của họ, cũng đừng bước đi theo các 

tập-quán. 22Thế thì, điều gì sẽ được làm? Chắc-

chắn họ sẽ nghe rằng anh đã đến. 23Bởi vậy hãy 

làm điều này mà chúng ta bảo anh. Chúng ta có 

4 ông có lời thệ-nguyện trên họ; 24hãy đưa họ 

đi và thanh-tẩy chính anh cùng với họ, và hãy 

trả các chi-phí của họ để họ có thể cạo đầu của 

họ; và tất cả sẽ biết rằng không có một điều gì 

về anh mà họ đã nghe, song biết rằng chính anh 

cũng bước đi một cách có trật-tự, giữ Luật-

pháp. 25Song về các dân Ngoại đã tin, chúng ta 

đã viết, đã quyết-định rằng họ phải kiêng-cử vật 

đã bị hiến-tế cho các hình-tượng và tránh máu 

và tránh vật gì chết ngột và tránh gian-dâm.”  

 

 

 



Công-vụ 21.26-21.37 

26Thế thì Phao-lô đưa các người ấy đi, và ngày 

kế, thanh-tẩy chính mình cùng với họ, đi vào 

trong đền-thờ, báo cho biết việc hoàn-tất các 

ngày thanh-tẩy, cho đến khi tế-vật đã được 

dâng cho mỗi người của họ. 

Phao-lô bị bắt nơi đền-thờ (21.27-21.36) 

27Và khi 7 ngày hầu như đã hết, dân Giu-đa từ 

A-si, vừa thấy người trong đền-thờ, khích động 

tất cả đám đông và tra tay vào người, 28la lên: 

“Hỡi các người Y-sơ-ra-ên, xin đến giúp chúng 

tôi! Đây là kẻ thuyết-giảng cùng mọi người mọi 

nơi chống lại dân-tộc chúng ta, và Luật-pháp, 

và chỗ này; và ngoài ra thậm chí hắn đã đưa các 

người Gờ-réc vào trong đền-thờ và đã làm ô-uế 

nơi thánh này.” 29Vì trước đó chúng đã thấy 

Trô-phim, người Ê-phê-sô trong thành-phố với 

người, và chúng tưởng rằng Phao-lô đã đưa 

người vào trong đền-thờ. 30Và cả thành bị 

khích-động, và dân-chúng cùng nhau đổ-xô 

đến; và nắm lấy Phao-lô, chúng kéo người ra 

khỏi đền-thờ; và tức thì các cửa được đóng lại. 
31Và trong khi chúng đang tìm cách để giết 

người, có một báo cáo lên tới chỉ-huy-trưởng(1) 

đội quân Rô-ma rằng tất cả Giê-ru-sa-lem ở 

trong sự rối-loạn. 32Và lập-tức hắn dẫn theo 

lính và các đội trưởng và chạy xuống tới chúng; 

và khi chúng thấy viên chỉ-huy-trưởng và lính 

tráng, chúng ngừng đánh Phao-lô. 33Rồi vị chỉ-

huy-trưởng bước tới và bắt giữ người, và ra 

lệnh cho trói người bằng 2 dây xích; và hắn hỏi 

người là ai và đã làm điều gì. 34Nhưng ở giữa 

đám đông, kẻ la lên điều này, kẻ la lên điều 

khác, và khi hắn không thể tìm ra sự thật vì sự 

náo-động, hắn ra lệnh đưa người vào doanh trại. 
35Và khi người tới các bậc thềm, đã xảy ra đến 

nỗi người được lính khiêng đi vì đám đông 

hung dữ; 36vì đám đông cứ đi theo, la lên: 

“Tống hắn đi!” 

Phao-lô nói với đám đông (21.37-22.21) 

37Và khi Phao-lô sắp bị đưa vào trong doanh 

trại, người nói với viên chỉ huy-trưởng: “Tôi có 

thể nói một số điều với ông chăng?” Và hắn 

đáp: “Ông biết tiếng Gờ-réc sao? 

 

                                                           
1người chỉ-huy toán quân gồm 1 ngàn người lính 

Acts 21.26-21.37 

26Then Paul took the men, and the next day, 

purifying himself along with them, went into 

the temple giving notice of the completion of 

the days of purification, until the sacrifice was 

offered for each one of them. 

Paul is arrested at the temple (21.27-21.36) 

27And when the seven days were almost over, 

the Jews from Asia, upon seeing him in the 

temple, began to stir up all the multitude and 

laid hands on him, 28shouting, “Men of Israel, 

come to our aid! This is the man who preaches 

to all men everywhere against our people, and 

the Law, and this place; and besides he has 

even brought Greeks into the temple and has 

defiled this holy place.” 29For they had 

previously seen Trophimus the Ephesian in the 

city with him, and they supposed that Paul had 

brought him into the temple. 30And all the city 

was aroused, and the people rushed together, 

and taking hold of Paul, they dragged him out 

of the temple, and immediately the doors were 

shut. 31And while they were seeking to kill 

him, a report came up to the commander of the 

Roman cohort that all Jerusalem was in 

confusion. 32And at once he took along soldiers 

and centurions, and ran down to them; and 

when they saw the commander and the soldiers, 

they stopped beating Paul. 33Then the 

commander came up and took hold of him, and 

ordered him to be bound with two chains; and 

he began asking who he was and what he had 

done. 34But among the crowd some were 

shouting one thing and some another, and when 

he could not find out the certainty on account of 

the uproar, he ordered him to be brought into 

the barracks. 35And when he got to the steps, it 

so happened that he was carried by the soldiers 

because of the violence of the multitude; 36for 

the crowd kept following, shouting, “Away 

with him!” 

Paul speaks to the crowd (21.37-22.21) 

37And as Paul was about to be brought into the 

barracks, he said to the commander, “May I say 

something to you?” And he said, “Do you know 

Greek? 

 

 



Acts 21.38-22.11 

38Then you are not the Egyptian who some 

days ago stirred up a revolt and led the four 

thousand men of the Assassins out into the 

wilderness?” 39But Paul said, “I am a Jew of 

Tarsus in Cilicia, a citizen of no insignificant 

city; and I beg you, allow me to speak to the 

people.” 40And when he had given him 

permission, Paul, standing on the stairs, 

motioned to the people with his hand; and when 

there occurred a great hush, he spoke to them in 

the Hebrew dialect, saying, 

22 1“Brethren and fathers, hear my defense 

that I now offer to you.” 

2And when they heard that he was addressing 

them in the Hebrew dialect, they became even 

more quiet; and he said, 

3“I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but 

brought up in this city, educated under 

Gamaliel, according to the strictness of the 

ancestral law, being zealous for God, just as 

you all are today. 4And I persecuted this Way 

to the death, binding and putting both men and 

women into prisons, 5as also the high priest and 

all the Council of the elders testifies for me. 

From them I also received letters to the 

brethren, and started off for Damascus in order 

to bring even those who were there to 

Jerusalem having been bound to be punished. 
6And it came about that as I was on my way, 

approaching Damascus about noon time, a very 

bright light suddenly flashed from heaven all 

around me, 7and I fell to the ground and heard a 

voice saying to me, ‘Saul, Saul, why are you 

persecuting Me?’ 8And I answered, ‘Who are 

Thou, Lord?’ And He said to me, ‘I am Jesus 

the Nazarene, whom you are persecuting.’ 
9And those who were with me beheld the light, 

to be sure, but did not understand the voice of 

the One who was speaking to me. 10And I said, 

‘What shall I do, Lord?’ And the Lord said to 

me, ‘Get up and go on into Damascus, and 

there you will be told of all that has been 

appointed for you to do.’ 11But since I could 

not see because of the brightness of that light, I 

was led by the hand by those who were with 

me, and came into Damascus. 

 

Công-vụ 21.38-22.11 

38Thế thì ông không phải là người Ê-díp-tô vài 

ngày trước đã khích-động một cuộc nổi-loạn và 

dẫn 4 ngàn Sát-thủ ra trong vùng hoang-vu?” 
39Nhưng Phao-lô nói: “Tôi là một người Giu-

đa sinh tại Tạt-sơ trong Si-li-si, một công-dân 

của một thành không tầm-thường; và tôi xin 

ông cho phép tôi nói với dân-chúng.” 40Và khi 

hắn đã cho phép, Phao-lô, đứng trên các bậc 

thềm, ra dấu cho dân-chúng với tay của mình; 

và khi có sự im-lặng lớn, người nói với họ bằng 

tiếng địa-phương Hê-bơ-rơ, rằng: 

22 1“Hỡi anh em và các cha, hãy nghe lời 

biện-hộ của tôi mà bây giờ tôi trình cho quý 

vị.” 

2Và khi chúng nghe rằng người đang nói với 

mình bằng tiếng địa-phương Hê-bơ-rơ, chúng 

trở nên càng im-lặng hơn; và người nói: 

3“Tôi là một người Giu-đa, sinh tại Tạt-sơ 

thuộc Si-li-si, nhưng đã được dưỡng-dục trong 

thành này, được giáo-dục bởi Ga-ma-li-ên, theo 

sự nghiêm-nhặt của luật-pháp tổ-tiên, sốt-sắng 

cho Đức Chúa TRỜI, y như tất cả quý vị hôm 

nay. 4Và tôi đã bắt bớ Đạo này cho tới cái chết, 

trói và nhốt cả đàn-ông lẫn đàn-bà trong tù, 
5cũng như thầy tế-lễ thượng-phẩm và tất cả 

Hội-đồng các trưởng-lão làm chứng cho tôi. Từ 

họ, tôi cũng đã nhận các lá thư gởi cho anh em, 

và đã lên đường đi Đa-mách để đưa cả những 

kẻ ở đó đến Giê-ru-sa-lem, đã bị trói để trừng 

trị. 6Và đã xảy ra rằng khi tôi đi trên đường của 

tôi, đến gần Đa-mách, độ giữa trưa, một ánh 

quang rất sáng đột nhiên từ trời chớp xuống 

mọi nơi xung-quanh tôi, 7và tôi té xuống đất và 

nghe một tiếng phán cùng tôi: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, 

tại sao ngươi đang bắt bớ Ta?’ 8Và tôi trả lời: 

‘Thưa Chúa, Chúa là ai?’ Và Ngài nói với tôi: 

‘Ta là Giề-xu người Na-xa-rét, mà ngươi đang 

bắt bớ.’ 9Và những kẻ đi với tôi thấy ánh-sáng, 

là chắc-chắn, song chẳng hiểu tiếng nói của 

Đấng nói với tôi. 10Và tôi nói: ‘Thưa Chúa, tôi 

sẽ làm gì?’ Và Chúa nói với tôi: ‘Hãy đứng dậy 

và tiếp-tục đi vào Đa-mách; và tại đó ngươi sẽ 

được bảo về mọi điều đã được bổ-nhiệm cho 

ngươi để làm.’ 11Nhưng vì tôi không thể thấy 

được vì độ sáng của ánh quang đó, tôi được 

những kẻ đi với tôi cầm tay tôi đi, và vào trong 

Đa-mách. 

 



Công-vụ 22.12-22.26 

12Và một A-na-nia nọ, một người sùng-đạo 

theo tiêu-chuẩn Luật-pháp, và được tất cả dân 

Giu-đa sống ở đó nói tốt, 13đến cùng tôi, và 

đứng gần nói với tôi: ‘Anh Sau-lơ, hãy nhận 

thị-lực của anh!’ Và chính lúc đó tôi ngước lên 

nhìn người. 14Và người nói: ‘Đức Chúa TRỜI 

của tổ-phụ chúng ta đã bổ-nhiệm anh để biết ý-

muốn của Ngài, và để thấy Đấng Công-chính, 

và để nghe tiếng nói từ miệng Ngài. 15Vì anh 

sẽ là một nhân-chứng cho Ngài cho tất cả mọi 

người về điều anh đã thấy và đã nghe. 16Và bây 

giờ tại sao anh chậm-trễ? Hãy đứng dậy, và 

được báp-tem, và hãy rửa sạch tội-lỗi của anh, 

cầu-khẩn danh của Ngài.’ 17Và xảy ra khi tôi 

đã trở về Giê-ru-sa-lem và đang cầu-nguyện 

trong đền-thờ này, tôi sa vào trong trạng-thái 

xuất thần, 18và thấy Ngài nói với tôi: ‘Hãy đi 

gấp, hãy đi ra nhanh chóng khỏi Giê-ru-sa-lem, 

bởi vì chúng sẽ không chấp-nhận lời làm chứng 

của ngươi về Ta.’ 19Và tôi nói: ‘Thưa Chúa, 

chính họ hiểu rằng trong một hội-đường này tới 

một hội-đường khác con đã thường bỏ tù và 

đánh đập những kẻ tin Chúa. 20Và khi máu của 

chứng-nhân Ê-tiên của Chúa đã bị đổ ra, con 

cũng đã đứng cạnh đó tán-thành và coi chừng 

áo của những kẻ đang giết người.’ 21Và Ngài 

nói với tôi: ‘Hãy đi! Vì Ta sẽ sai ngươi đi xa tới 

các dân Ngoại-bang.’” 

Phao-lô tiết-lộ quốc tịch Rô-ma của mình 

(22.22-22.29) 
22Và chúng lắng nghe người cho tới lời phát-

biểu này, và rồi chúng cất giọng của chúng lên 

và nói: “Hãy tống khứ gả như thế đó khỏi trái 

đất, vì hắn chẳng được phép sống!” 23Và khi 

chúng đang la hét và quăng áo-xống của chúng 

và tung bụi vào trong không-khí, 24thì viên chỉ-

huy-trưởng ra lệnh cho đem người vào doanh 

trại, nói rằng người phải bị tra-khảo bằng quất 

roi để hắn có thể tìm ra lý-do tại sao chúng đã 

la hét chống lại người cách đó. 25Và khi họ 

căng người ra bằng dây da, Phao-lô nói với đội 

trưởng đứng gần: “Có đúng luật cho các ngươi 

để quất một người Rô-ma và không bị kết-án 

ư?” 26Và khi viên đội trưởng đó nghe được, 

hắn đi đến viên chỉ-huy-trưởng và bảo hắn, 

rằng: “Ông sắp làm điều gì vậy? Người này là 

người Rô-ma.” 

 

Acts 22.12-22.26 

12A certain Ananias, a man who was devout by 

the standard of the Law, and well spoken of by 

all the Jews who lived there, 13came to me, and 

standing near said to me, ‘Brother Saul, receive 

your sight!’ And at that very time I looked up at 

him. 14And he said, ‘The God of our fathers 

has appointed you to know His will, and to see 

the Righteous One, and to hear a voice from 

His mouth. 15For you will be a witness for Him 

to all men of what you have seen and heard. 
16And now why do you delay? Get up, and be 

baptized, and wash away your sins, calling on 

His name.’ 17And it came about when I 

returned to Jerusalem and was praying in the 

temple, that I fell into a trance, 18and I saw 

Him saying to me, ‘Make haste, and get out of 

Jerusalem quickly, because they will not accept 

your testimony about Me.’ 19And I said, ‘Lord, 

they themselves understand that in one 

synagogue after another I used to imprison and 

beat those who believed in Thee. 20And when 

the blood of Thy witness Stephen was being 

shed, I also was standing by approving, and 

watching out for the cloaks of those who were 

slaying him.’ 21And He said to me, ‘Go! For I 

will send you far away to the Gentiles.’” 

Paul reveals his Roman citizenship (22.22-

22.29) 
22And they listened to him up to this statement, 

and then they raised their voices and said, 

“Away with such a fellow from the earth, for he 

should not be allowed to live!” 23And as they 

were shouting and throwing off their cloaks and 

tossing dust into the air, 24the commander 

ordered him to be brought into the barracks, 

stating that he should be examined by 

scourging so that he might find out the reason 

why they were shouting against him that way. 
25And when they stretched him out with 

thongs, Paul said to the centurion who was 

standing by, “Is it lawful for you to scourge a 

man who is a Roman and uncondemned?” 
26And when the centurion heard this, he went 

to the commander and told him, saying, “What 

are you about to do? For this man is a Roman.”  

 



Acts 22.27-23.8 

27And the commander came and said to him, 

“Tell me, are you a Roman?” And he said, 

“Yes.” 28The commander answered, “I 

acquired this citizenship with a large sum of 

money.” And Paul said, “But I was actually 

born a citizen.” 29Therefore those who were 

about to examine him immediately let go of 

him; and the commander also was afraid when 

he found out that he was a Roman, and because 

he had him bound in chains. 

Paul appears before the Sanhedrin (22.30-

23.11) 

30But on the next day, wishing to know for 

certain why he had been accused by the Jews, 

he released him and ordered the chief priests 

and all the Council to assemble, and brought 

Paul down and set him before them. 

23 1And Paul, looking intently at the Council, 

said, “Brethren, I have lived my life with a 

perfectly good conscience before God up to this 

day.” 2And the high priest Ananias commanded 

those standing beside him to strike him on the 

mouth. 3Then Paul said to him, “God is going 

to strike you, you whitewashed wall! Do you sit 

to try me according to the Law, and in violation 

of the Law order me to be struck?” 4But the 

bystanders said, “Do you revile God’s high 

priest?” 
5
And Paul said, “I was not aware, 

brethren, that he was high priest; for it is 

written, ‘YOU SHALL NOT SPEAK EVIL OF A RULER 

OF YOUR PEOPLE.’” 6But perceiving that one part 

were Sadducees and the other Pharisees, Paul 

began crying out in the Council, “Brethren, I 

am a Pharisee, a son of Pharisees; I am on trial 

for the hope and resurrection of the dead!” 
7And as he said this, there arose a dissension 

between the Pharisees and Sadducees, and the 

assembly was divided. 8For the Sadducees say 

that there is no resurrection, nor an angel, nor a 

spirit, but the Pharisees acknowledge them all.  

 

 

 

 

 

 

 

Công-vụ 22.27-23.8 

27Và viên chỉ-huy-trưởng đến và nói với người: 

“Hãy nói cho tôi biết, ông có phải là người Rô-

ma không?” Và người nói: “Phải.” 28Và viên 

chỉ-huy-trưởng trả lời: “Tôi đạt được quyền 

công-dân này bằng một số tiền lớn.” Và Phao-

lô nói: “Nhưng tôi thật sự đã sinh ra là một 

công-dân.” 29Bởi vậy những kẻ sắp tra-khảo 

người tức thì buông người ra; và viên chỉ-huy-

trưởng cũng sợ khi hắn khám phá ra rằng người 

là một người Rô-ma và vì hắn đã cho trói người 

bằng dây xích. 

Phao-lô ra trước Tòa-Án Tối Cao (22.30-

23.11) 

30Nhưng vào ngày kế, muốn biết cho chắc tại 

sao người đã bị dân Giu-đa tố-cáo, hắn thả 

người và ra lệnh cho các thầy tế-lễ cả và tất cả 

Hội-đồng nhóm lại, và đưa Phao-lô xuống và để 

người trước mặt họ. 

23 1Và Phao-lô, chăm chú nhìn vào Hội-đồng, 

nói: “Hỡi anh em, tôi đã sống cuộc đời tôi với 

một lương-tâm hoàn-toàn trong sáng trước Đức 

Chúa TRỜI cho đến ngày này.” 2Và thầy tế-lễ 

thượng-phẩm A-na-nia ra lệnh cho những kẻ 

đứng gần người vả vào miệng người. 3Thế thì 

Phao-lô nói với hắn: “Đức Chúa TRỜI sẽ đánh 

ông, ông bức tường tô trắng! Và có phải ông 

ngồi để xử tôi theo Luật-pháp, và trong sự vi-

phạm Luật-pháp ra lệnh cho đánh tôi ư?” 
4Nhưng các kẻ đứng gần nói: “Ngươi dám 

lăng-mạ thầy tế-lễ thượng-phẩm của Đức Chúa 

TRỜI ư?” 5Và Phao-lô nói: “Thưa anh em, tôi 

đã chẳng biết ông ấy là thầy tế-lễ thượng-phẩm; 

vì được viết: ‘NGƯƠI CHẲNG ĐƯỢC NÓI XẤU VỀ 

MỘT KẺ CAI-TRỊ CỦA DÂN-TỘC NGƯƠI.’”
( 1 )

 
6Nhưng nhận ra rằng một phần là các người Sa-

đu-sê và phần kia các người Pha-ri-si, Phao-lô 

la lên trong Hội-đồng: “Hỡi anh em, tôi là 

người Pha-ri-si, con trai của các người Pha-ri-

si, tôi bị xử vì niềm hy-vọng và sự sống lại của 

kẻ chết!” 7Và khi ông nói điều này, ở đó nổi 

dậy một sự bất-hòa giữa các người Pha-ri-si và 

các người Sa-đu-sê; và hội-chúng bị chia-rẽ. 

8Vì các người Sa-đu-sê nói rằng không có sự 

sống lại, không có thiên-sứ, không có linh; 

nhưng người Pha-ri-si thừa-nhận tất cả chúng. 

 

                                                           
1Xuất-hành 22.28 



Công-vụ 23.9-23.20 

9Và ở đó nổi dậy tiếng ồn-ào lớn; và một số kẻ 

trong các người thông-giáo của nhóm các người 

Pha-ri-si đứng dậy và tranh cãi một cách giận-

dữ, nói: “Chúng ta thấy ông này không có gì 

sai; giả-sử một linh hay một thiên-sứ đã nói với 

ông ta thì sao?” 10Và trong khi một sự bất-hòa 

lớn đang phát-triển, viên chỉ-huy-trưởng sợ 

Phao-lô sẽ bị chúng xé ra từng mảnh và ra lệnh 

cho lính đi xuống và đem ông đi khỏi chúng 

bằng vũ-lực, và đưa ông vào trong doanh trại. 

11Song vào đêm đó, Chúa đứng ở bên ông và 

nói: “Can-đảm lên; vì như ngươi đã long-trọng 

làm chứng cho nguyên cớ của Ta tại Giê-ru-sa-

lem, thì ngươi cũng phải làm chứng tại Rô-ma.” 

Kế-hoạch giết Phao-lô (23.12-23.22) 

12Và khi đã là ban ngày, dân Giu-đa lập mưu 

và tự buộc họ dưới một lời thề, nói rằng chúng 

sẽ chẳng ăn hay uống cho tới khi chúng đã giết 

Phao-lô. 13Và có hơn 40 người lập mưu này. 
14Và chúng đến cùng các thầy tế-lễ cả và các 

trưởng-lão, và nói: “Chúng tôi đã tự buộc mình 

dưới một lời thề độc rằng không nếm cái gì cả 

cho đến khi chúng tôi đã giết Phao-lô. 15Bây 

giờ, vậy thì, quí ông với Hội-đồng hãy báo cho 

viên chỉ-huy-trưởng để đưa hắn xuống cho quí 

ông, làm như quý ông sắp định vụ án của hắn 

bằng một cuộc điều-tra tỉ-mỉ hơn; và về phần 

chúng tôi, chúng tôi sẵn-sàng để giết hắn trước 

khi hắn tới gần.” 16Nhưng con trai của chị của 

Phao-lô nghe được cuộc phục-kích của chúng, 

và nó đến và vào doanh trại và mách Phao-lô. 
17Và Phao-lô gọi một trong các đội trưởng đến 

cùng mình và nói: “Xin dẫn người trai trẻ này 

tới chỉ-huy-trưởng, vì nó có chút việc để trình 

báo với người.” 18Vì vậy hắn đưa nó đi và dẫn 

nó tới viên chỉ-huy-trưởng, và nói: “Tù-nhân 

Phao-lô gọi tôi tới cùng hắn và xin tôi dẫn 

người trai trẻ này tới ông vì nó có chút việc để 

trình báo với ông.” 19Và vị chỉ-huy-trưởng nắm 

tay nó và bước qua một bên, hỏi nó một cách 

riêng-tư: “Việc gì mà ngươi phải trình báo với 

ta?” 20Và nó nói: “Dân Giu-đa đã đồng ý xin 

ông ngày mai đưa Phao-lô xuống Hội-đồng làm 

như họ tra-vấn một chút tỉ-mỉ hơn về người. 

 

 

Acts 23.9-23.20 

9And there arose a great uproar; and some of 

the scribes of the Pharisees’ group stood up and 

began to argue heatedly, saying, “We find 

nothing wrong with this man; suppose a spirit 

or an angel has spoken to him?” 10And as a 

great dissension was developing, the 

commander was afraid Paul would be torn to 

pieces by them and ordered the troops to go 

down and take him away from them by force, 

and bring him into the barracks. 

11But on the night immediately following, the 

Lord stood at his side and said, “Take courage; 

for as you have solemnly witnessed to My 

cause at Jerusalem, so you must witness at 

Rome also.” 

The plan to kill Paul (23.12-23.22) 

12And when it was day, the Jews formed a 

conspiracy and bound themselves under an 

oath, saying that they would neither eat nor 

drink until they had killed Paul. 13And there 

were more than forty who formed this plot. 
14And they came to the chief priests and the 

elders and said, “We have bound ourselves 

under a solemn oath to taste nothing until we 

have killed Paul. 15Now, therefore, you with 

the Council notify the commander to bring him 

down to you, as though you were going to 

determine his case by a more thorough 

investigation; and we for our part are ready to 

slay him before he comes near the place.” 
16But the son of Paul’s sister heard of their 

ambush, and he came and entered the barracks 

and told Paul. 17And Paul called one of the 

centurions to him and said, “Lead this young 

man to the commander, for he has something to 

report to him.” 18So he took him and led him to 

the commander, and said, “Paul the prisoner 

called me to him and asked me to lead this 

young man to you since he has something to 

tell you.” 19And the commander took him by 

the hand and stepping aside, began to inquire of 

him privately, “What is it that you have to 

report to me?” 20And he said, “The Jews have 

agreed to ask you to bring Paul down tomorrow 

to the Council, as though they were going to 

inquire somewhat more thoroughly about him. 

 



Acts 23.21-23.35 

 21So do not be persuaded by them, for more 

than forty of them are lying in wait for him. 

They have bound themselves under a curse not 

to eat or drink until they slay him; and now they 

are ready and waiting for the promise from 

you.” 22So the commander let the young man 

go, instructing him, “Tell no one that you have 

notified me of these things.” 

Paul is sent to Caesarea (23.23-23.35) 

23And he called to him two of the centurions, 

and said, “Get two hundred soldiers ready by 

the third hour of the night to proceed to 

Caesarea, and seventy horsemen and two 

hundred spearmen.” 24They were also to 

provide mounts to put Paul on and bring him 

safely to Felix the governor. 25And he wrote a 

letter having this form: 

26“Claudius Lysias, to the most excellent 

governor Felix, greetings. 
27“When this man was arrested by the Jews 

and was about to be slain by them, I came 

upon them with the troops and rescued him, 

having learned that he was a Roman.  
28And wanting to ascertain the charge for 

which they were accusing him, I brought him 

down to their Council; 
29and I found him to be accused over 

questions about their Law, but under no 

accusation deserving death or bonds.  
30And when I was informed that there would 

be a plot against the man, I sent him to you at 

once, also instructing his accusers to speak 

against him before you.” 

31So the soldiers, in accordance with their 

orders, took Paul and brought him by night to 

Antipatris. 32But the next day, leaving the 

horsemen to go on with him, they returned to 

the barracks. 33And when these had come to 

Caesarea and delivered the letter to the 

governor, they also presented Paul to him. 
34And when he had read it, he asked from what 

province he was, and when he learned that he 

was from Cilicia, 35he said, “I will give you a 

hearing after your accusers arrive also,” giving 

orders for him to be kept in Herod’s 

headquarters. 

 

Công-vụ 23.21-23.35 

21Vì vậy xin đừng bị họ thuyết-phục, vì hơn 40 

người trong bọn đang mai-phục chờ người. Họ 

đã tự buộc họ dưới lời rủa-sả chẳng ăn hay 

uống cho đến khi họ giết người; và bây giờ họ 

sẵn-sàng và đang chờ lời hứa từ ông.” 22Bởi 

vậy vị chỉ-huy-trưởng cho người trai trẻ ấy đi, 

chỉ thị nó: “Đừng nói cho một ai biết rằng 

ngươi đã báo cho ta biết về các việc này.” 

Phao-lô được giải đến Sê-sa-rê (23.23-23.35) 

23Và người gọi đến với mình 2 người trong các 

đội trưởng, và nói: “Hãy chuẩn-bị 200 bộ-binh 

sẵn sàng vào giờ thứ ba(1) đêm nay để đi đến Sê-

sa-rê, và 70 kỵ-binh và 200 lính cầm giáo.” 
24Họ cũng cung-cấp các yên ngựa cho Phao-lô 

cỡi và đưa người an-toàn đến thống-đốc Phê-lít. 
25Và người ấy viết một lá thư có dạng này:  

26“Cơ-lốt Ly-sia, kính gửi: Ngài Thống-đốc 

Phê-lít ưu-tú nhất, kính chào. 
27“Khi người này đã bị dân Giu-đa bắt và sắp 

bị họ giết, tôi đã đem quân-lính chận họ và 

giải-cứu hắn, đã biết rằng hắn là người Rô-

ma.  
28Và muốn biết chắc sự buộc tội mà họ đang 

tố cáo hắn, tôi đã đưa hắn xuống tới Hội-

đồng của họ;  
29và tôi đã nhận thấy hắn bị cáo về những 

vấn-đề Luật-pháp của họ, nhưng không có 

một cáo buộc nào đáng chết hoặc gông cùm.  
30Và khi tôi được báo rằng sẽ có một âm-

mưu chống lại người này, tôi giải hắn đến 

ngài lập-tức, cũng chỉ-thị các kẻ tố-cáo hắn 

nói chống lại hắn trước mặt ngài.” 

31Vì vậy các binh-sĩ, tuân theo lệnh cho họ, 

nhận Phao-lô và ban đêm đưa người tới An-ti-

ba-tri. 32Nhưng vào ngày sau, để kỵ-binh đi 

tiếp với người, chúng trở về doanh trại. 33Và 

khi họ đã đến Sê-sa-rê và nộp lá thư cho thống-

đốc, họ cũng trình-diện Phao-lô cho hắn. 34Và 

khi hắn đã đọc thư, hắn hỏi người đã từ tỉnh 

nào; và khi hắn biết người đã từ Si-li-si, 35hắn 

nói: “Ta sẽ nghe ngươi điều trần sau khi các kẻ 

cáo buộc của ngươi cũng đến,” rồi ra lệnh giữ 

người trong tổng-hành-dinh của Hê-rốt. 

 

                                                           
1hay: 9 giờ tối nay 



Công-vụ 24.1-24.13 

Phao-lô ra trước mặt Phê-lít (24.1-24.21) 

24 1Và sau 5 ngày, thầy tế-lễ thượng-phẩm A-

na-nia đi xuống với một số trưởng-lão và một 

nhà hùng-biện tên là Tẹt-tu-lu; và họ đem các 

lời buộc tội chống lại Phao-lô lên ông thống-

đốc. 2Và sau khi Phao-lô đã bị đòi đến, Tẹt-tu-

lu bắt đầu buộc tội người, nói với ông thống-

đốc: “Chúng tôi đã đạt được lắm hòa-bình qua 

ngài, và vì, bởi sự bảo-hộ của ngài, những cải-

cách đang được thực-hiện cho đất nước này, 
3chúng tôi thừa-nhận điều này bằng mọi cách 

và ở mọi nơi, với hết lòng biết ơn, Thưa ngài 

Phê-lít ưu-tú nhất. 4Nhưng, để tôi có thể không 

làm chán ngài hơn nữa, tôi cầu-xin ngài ban cho 

chúng tôi, bởi lòng tốt của ngài, một cuộc điều-

trần ngắn. 5Vì chúng tôi đã thấy người này là 

kẻ làm hại thật và một gã khích động sự chia-rẽ 

giữa tất cả những người Giu-đa khắp trái đất có 

người ở, và là một tên đầu sỏ của giáo-phái 

người Na-xa-rét ấy. 6Và thậm chí hắn còn toan 

làm đền-thờ mất thiêng liêng; và rồi chúng tôi 

đã bắt giữ hắn. [Và chúng tôi đã muốn xử hắn 

theo Luật riêng của chúng tôi. 7Song chỉ-huy-

trưởng Ly-sia xuất-hiện, và với nhiều bạo-lực 

đã bắt hắn khỏi tay chúng tôi, 8ra lệnh các kẻ 

tố-cáo hắn đến trước mặt ngài.]( 1 ) Bằng việc 

chính ngài tra hỏi hắn về tất cả các việc này, 

ngài sẽ có thể biết chắc các điều mà chúng tôi 

tố-cáo hắn.” 9Dân Giu-đa cũng dự vào sự công-

kích, quả-quyết rằng các việc này là vậy. 

10Khi ông thống-đốc đã gật đầu cho người nói, 

Phao-lô đáp lời:  

“Biết rằng trong nhiều năm ngài đã là một 

thẩm-phán cho dân-tộc này, tôi hoan-hỉ trình lời 

biện-hộ của tôi, 11vì ngài có thể ghi nhận sự 

thật rằng không hơn 12 ngày qua tôi đã lên tới 

Giê-ru-sa-lem để thờ-phượng. 12Và chẳng ở 

trong đền-thờ, cũng không ở trong các hội-

đường, cũng không ở trong thành, họ đã bắt gặp 

tôi đang theo đuổi một cuộc thảo-luận với ai, 

hay gây ra một sự dấy loạn nào. 13Họ cũng 

không thể chứng-minh cho ngài những điều mà 

bây giờ họ tố-cáo tôi. 

 

 

                                                           
1Vài bản xưa không có phần trong ngoặc: [….] 

Acts 24.1-24.13 

Paul appears before Felix (24.1-24.21) 

24 1And after five days the high priest 

Ananias came down with some elders, with a 

certain orator named Tertullus, and they 

brought charges to the governor against Paul. 
2After Paul had been summoned, Tertullus 

began to accuse him, saying to the governor, 

“Since we have through you attained much 

peace, and since by your providence reforms 

are being carried out for this nation, 3we 

acknowledge this in every way and everywhere, 

most excellent Felix, with all thankfulness. 
4But, that I may not weary you any further, I 

beg you to grant us, by your kindness, a brief 

hearing. 5For we have found this man a real 

pest and a fellow who stirs up dissension 

among all the Jews throughout the inhabited 

earth, and a ringleader of the sect of the 

Nazarene. 6And he even tried to desecrate the 

temple; and then we arrested him. [We wanted 

to judge him according to our own Law. 7But 

Lysias the commander came along, and with 

much violence took him out of our hands, 
8ordering his accusers to come before you.] By 

examining him yourself concerning all these 

matters you will be able to ascertain the things 

of which we accuse him.” 9The Jews also 

joined in the attack, asserting that these things 

were so. 

10When the governor had nodded for him to 

speak, Paul responded: 

“Knowing that for many years you have been a 

judge to this nation, I cheerfully make my 

defense, 11since you can take note of the fact 

that no more than twelve days ago I went up to 

Jerusalem to worship. 12Neither in the temple, 

nor in the synagogues, nor in the city itself did 

they find me carrying on a discussion with 

anyone or causing a riot. 13Nor can they prove 

to you the charges of which they now accuse 

me.  

 

 

 

 



Acts 24.14-24.27 

14But this I admit to you, that according to the 

Way which they call a sect I do serve the God 

of our fathers, believing everything that is in 

accordance with the Law and that is written in 

the Prophets; 15having a hope in God, which 

these men cherish themselves, that there shall 

certainly be a resurrection of both the righteous 

and the wicked. 16In view of this, I also do my 

best to maintain always a blameless conscience 

both before God and before men. 17Now after 

several years I came to bring alms to my nation 

and to present offerings; 18in which they found 

me occupied in the temple, having been 

purified, without any crowd or uproar. But 

there were some Jews from Asia—19who ought 

to have been present before you and to make 

accusation, if they should have anything against 

me. 20Or else let these men themselves tell 

what misdeed they found when I stood before 

the Council, 21other than for this one statement 

which I shouted out while standing among 

them, ‘For the resurrection of the dead I am on 

trial before you today.’” 

Felix kept Paul in the prison (24.22-24.27) 
22 

But Felix, having a more exact knowledge 

about the Way, put them off, saying, “When 

Lysias the commander comes down, I will 

decide your case.” 23Then he gave orders to the 

centurion for him to be kept in custody and yet 

have some freedom, and not to prevent any of 

his friends from ministering to him. 

24But some days later Felix arrived with 

Drusilla, his wife who was a female Jew, and 

sent for Paul and heard him speak about faith in 

Christ Jesus. 25But as he was discussing 

righteousness, self-control and the judgment to 

come, Felix became frightened and said, “Go 

away for the present, and when I find time I 

will summon you.” 26At the same time too, he 

was hoping that money would be given him by 

Paul; therefore he also used to send for him 

quite often and converse with him. 27But after 

two years had passed, Felix was succeeded by 

Porcius Festus, and wishing to do the Jews a 

favor, Felix left Paul bound. 

Paul appears before Festus, appeals to the 

emperor (25.1-25.12) 

 

Công-vụ 24.14-24.27 

14Nhưng tôi thú-nhận với ngài điều này rằng, 

luận theo Đạo mà họ gọi là một giáo-phái, tôi 

có phục-vụ Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ chúng 

tôi, tin vào mọi điều phù-hợp với Luật-pháp, và 

được viết trong các Tiên-tri; 15có một niềm hy-

vọng nơi Đức Chúa TRỜI, mà chính những 

người này cũng nâng-niu, rằng chắc-chắn sẽ có 

sự sống lại của cả người công-chính lẫn kẻ độc-

ác. 16Vì điều này, tôi cũng ráng hết sức để luôn 

luôn duy-trì một lương-tâm không chỗ trách 

được trước mặt Đức Chúa TRỜI và người ta. 
17Bây giờ sau vài năm, tôi đến để đem của bố-

thí cho dân-tộc tôi và để dâng các của-lễ; 18vì 

vậy, mà họ thấy tôi trong đền-thờ, đã được 

thanh-tẩy, không quy tụ đám đông hay gây náo-

động gì. Nhưng có một số người Giu-đa từ A-

si—19những kẻ đáng lẽ phải hiện-diện trước 

mặt ngài và cáo buộc, nếu họ có điều gì chống 

lại tôi. 20Nếu không, để chính các người này 

nói họ thấy tôi làm sai gì khi đứng trước Hội-

đồng, 21ngoại trừ câu nói này mà tôi đã la lớn 

trong khi đứng giữa họ: ‘Vì sự sống lại của 

người chết mà hôm nay tôi bị xử trước quí vị.’” 

Phê-lít giữ Phao-lô trong nhà tù (24.22-24.27) 

22Nhưng Phê-lít, có một kiến-thức chính-xác 

hơn về Đạo, hoãn chúng lại, nói: “Khi chỉ-huy-

trưởng Ly-sia xuống, ta sẽ quyết-định trường-

hợp của ngươi.” 23Đoạn người ra lệnh cho vị 

đội trưởng tạm-giam người, nhưng có một chút 

tự-do, và không ngăn-cản bất cứ ai trong các 

bạn của người hầu-việc người. 

24Nhưng một vài ngày sau, Phê-lít đến với Đơ-

ru-si, vợ của hắn, một người nữ Giu-đa, và sai 

gọi Phao-lô đến, và nghe người nói về đức-tin 

nơi Cơ-rít-tô Giề-xu. 25Và khi người đang 

thảo-luận về sự công-chính, sự tự chế, và sự 

phán-xét sắp đến, Phê-lít trở nên sợ-hãi và nói: 

“Tạm-thời hãy đi đi và khi ta có thì-giờ, ta sẽ 

triệu ngươi đến.” 26Cũng cùng một lúc, hắn 

đang hi-vọng rằng Phao-lô sẽ cho hắn tiền; bởi 

vậy hắn cũng khá thường xuyên sai gọi Phao-lô 

đến và chuyện vãn với người. 27Nhưng sau 2 

năm đã qua, Phê-lít được Bốt-tiu Phê-tu kế-vị, 

và muốn cho dân Giu-đa một ân huệ, Phê-lít 

vẫn để Phao-lô bị giam cầm. 

Phao-lô ra trước mặt Phê-tu, kháng-cáo lên 

hoàng-đế (25.1-25.12) 

 



Công-vụ 25.1-25.14 

25 1Bởi vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh, 3 ngày 

sau đó từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem. 2Và các 

thầy tế-lễ cả và các bậc trưởng thượng của dân 

Giu-đa đem các lời buộc tội chống lại Phao-lô, 

và họ đang cố nài hắn, 3đòi hỏi một sự 

nhượng-bộ chống lại Phao-lô, để hắn có thể giải 

Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem (để họ mai-phục giết 

Phao-lô trên đường đi), 4lúc đó Phê-tu trả lời 

rằng Phao-lô đang bị tạm-giam tại Sê-sa-rê, và 

rằng chính hắn một chút nữa sẽ đi đó, 5“Vì 

vậy,” hắn nói, “để những người có uy-tín trong 

các ngươi đi tới đó với ta, và nếu có điều gì sai 

trái ở người đó, hãy để họ truy-tố hắn.” 

6Và sau khi hắn đã ở không hơn 8  hay 10 ngày 

cùng họ, hắn đi xuống Sê-sa-rê; và vào ngày kế, 

hắn ngồi vào ghế của hắn trên tòa-án và ra lệnh 

đem Phao-lô đến. 7Và sau khi người đã đến, 

dân Giu-đa đã đi xuống từ Giê-ru-sa-lem đứng 

quanh người, đưa ra nhiều lời buộc tội nặng-nề 
chống lại người, mà họ không thể chứng-minh, 
8trong khi Phao-lô nói để biện-hộ cho mình: 

“Tôi đã chẳng phạm một lỗi nào hoặc chống lại 

Luật-pháp của dân Giu-đa hay chống lại đền-

thờ hoặc chống lại Sê-sa.” 9Nhưng Phê-tu, 

muốn cho dân Giu-đa một ân-huệ, trả lời Phao-

lô và nói: “Ngươi có muốn đi lên Giê-ru-sa-lem 

và được xét-xử trước mặt ta về các lời buộc tội 

này chăng?” 10Nhưng Phao-lô nói: “Tôi đang 

đứng trước tòa-án của Sê-sa, nơi tôi phải bị xử. 

Tôi đã chẳng hề làm một điều gì sai trái đối với 

dân Giu-đa, như ngài cũng biết quá rõ. 11Thế 

thì nếu tôi là một kẻ làm trái, và đã phạm bất cứ 

điều gì đáng chết, tôi không từ-chối chết đâu; 

nhưng nếu những điều mà các người này cáo 

buộc tôi không có cái nào là thật, không một ai 

có thể giao tôi cho họ. Tôi kháng-cáo lên Sê-

sa.” 12Rồi khi Phê-tu đã hỏi ý-kiến hội-đồng 

của hắn, hắn trả lời: “Ngươi đã kháng-cáo lên 

Sê-sa, lên Sê-sa ngươi sẽ đi.” 

Phao-lô trước vua Ạc-ríp-ba (25.13-25.22) 
13Bấy giờ khi vài ngày đã trôi qua, Vua Ạc-ríp-

ba và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê để chào Phê-tu. 

14Và trong khi họ đang trải qua nhiều ngày ở 

đó, Phê-tu đặt vụ Phao-lô trước mặt nhà vua, 

nói: “Có một người nọ mà Phê-lít đã để lại 

trong tù; 

Acts 25.1-25.14 

25 1Festus therefore, having arrived in the 

province, three days later went up to Jerusalem 

from Caesarea. 2And the chief priests and the 

leading men of the Jews brought charges 

against Paul, and they were urging him, 
3requesting a concession against Paul, that he 

might send for him to Jerusalem (at the same 

time, setting an ambush to kill him on the way). 
4Festus then answered that Paul was being kept 

in custody at Caesarea and that he himself was 

to go there shortly. 5“Therefore,” he said, “let 

the influential men among you go there with 

me, and if there is anything wrong in the man, 

let them prosecute him.” 

6And after he had spent not more than eight or 

ten days among them, he went down to 

Caesarea; and on the next day he took his seat 

on the tribunal and ordered Paul to be brought. 
7And after he had arrived, the Jews who had 

come down from Jerusalem stood around him, 

bringing many and serious charges against him 

which they could not prove, 8while Paul said in 

his own defense, “I have committed no offense 

either against the Law of the Jews or against the 

temple or against Caesar.” 9But Festus, wishing 

to do the Jews a favor, answered Paul and said, 

“Are you willing to go up to Jerusalem and be 

judged before me on these charges?” 10But 

Paul said, “I am standing before Caesar’s 

tribunal, where I ought to be tried. I have done 

no wrong to the Jews, as you also very well 

know. 11If then I am a wrongdoer, and have 

committed anything worthy of death, I do not 

refuse to die; but if none of those things is true 

of which these men accuse me, no one can hand 

me over to them. I appeal to Caesar.” 12Then 

when Festus had conferred with his council, he 

answered, “You have appealed to Caesar, to 

Caesar you shall go.” 

Paul before King Agrippa (25.13-25.22) 
13Now when several days had elapsed, King 

Agrippa and Bernice arrived at Caesarea to 

greet Festus. 14And while they were spending 

many days there, Festus laid Paul’s case before 

the king, saying, “There is a certain man left in 

prison by Felix;  



Acts 25.15-25.27 

15and when I was at Jerusalem, the chief priests 

and the elders of the Jews brought charges 

against him, asking for a sentence of 

condemnation against him. 16And I answered 

them that it is not the custom of the Romans to 

hand over any man before the accused meets 

his accusers face to face, and has an opportunity 

to make his defense against the charges. 17And 

so after they had assembled here, I made no 

delay, but on the next day took my seat on the 

tribunal, and ordered the man to be brought. 
18And when the accusers stood up, they began 

bringing charges against him not of such crimes 

as I was expecting, 19but they simply had some 

points of disagreement with him about their 

own religion and about a certain dead man, 

Jesus, whom Paul asserted to be alive. 20And 

being at a loss how to investigate such things, I 

asked whether he was willing to go to 

Jerusalem and there stand trial on these matters. 
21But when Paul appealed to be held in custody 

for Caesar’s decision, I ordered him to be kept 

in custody until I send him to Caesar.” 22And 

Agrippa said to Festus, “I also would like to 

hear the man myself.” “Tomorrow,” he said, 

“you will hear him.” 

Paul before Agrippa (25.23-25.27) 

23And so, on the next day when Agrippa had 

come together with Bernice, amid great pomp, 

and had entered the auditorium and with the 

commanders and the prominent men of the city, 

at the command of Festus, Paul was brought in. 
24And Festus said, “King Agrippa, and all you 

gentlemen here present with us, you behold this 

man about whom all the people of the Jews 

appealed to me, both at Jerusalem and here, 

loudly declaring that he ought not to live any 

longer. 25But I found that he had committed 

nothing worthy of death; and since he himself 

appealed to Caesar, I decided to send him. 
26About whom I have nothing definite to write 

to my lord. Therefore I have brought him before 

you all and especially before you, King 

Agrippa, so that after the investigation has 

taken place, I may have something to write. 
27For it seems absurd to me in sending a 

prisoner, not to indicate also the charges against 

him.” 

Công-vụ 25.15-25.27 

15và khi tôi ở tại Giê-ru-sa-lem, các thầy tế-lễ 

cả và các trưởng-lão của dân Giu-đa đưa ra các 

lời buộc tội chống lại hắn, xin ra án kết tội hắn. 
16Và tôi đã trả lời họ rằng ấy không phải là tục-

lệ của dân Rô-ma để nộp một người nào trước 

khi kẻ bị-cáo gặp các nguyên-cáo mặt tận mặt 

và có một cơ-hội để biện-hộ chống lại các lời 

buộc tội đó. 17Và vì vậy, sau khi họ đã họp lại 

ở đây, tôi đã không chậm trễ, song vào ngày kế 

đã ngồi vào ghế của tôi trên tòa-án, và ra lệnh 

đưa nó đến. 18Và khi các nguyên-cáo đứng lên, 

họ đem các lời buộc tội hắn, những tội không 

như tôi trông đợi; 19nhưng họ chỉ có một số 

điểm bất đồng với hắn về tôn-giáo riêng của họ 

và về một người Giề-xu nào đó đã chết, người 

mà Phao-lô quả-quyết là sống. 20Và đang bối-

rối không biết điều-tra vấn-đề này như thế nào, 

tôi hỏi hắn có muốn đi lên Giê-ru-sa-lem và tại 

đó chịu xử về vấn-đề này hay không. 21Nhưng 

khi Phao-lô kháng-cáo để được tạm giam chờ 

quyết-định của Sê-sa, tôi ra lệnh tạm giam hắn 

cho đến khi tôi giải hắn lên Sê-sa.” 22Và Ạc-

ríp-ba nói với Phê-tu: “Chính ta cũng muốn 

nghe người ấy.” “Ngày mai,” hắn nói, “bệ hạ sẽ 

nghe người ấy.” 

Phao-lô trước mặt Ạc-ríp-ba (25.23-25.27) 

23Và như vậy, vào ngày kế khi Ạc-ríp-ba đã 

đến cùng với Bê-rê-nít, giữa vẻ lộng-lẫy vĩ-đại, 

và đã vào sảnh-đường và các chỉ-huy-trưởng và 

các bậc trưởng thượng trong thành, theo lệnh 

của Phê-tu, Phao-lô được giải vào. 24Và Phê-tu 

nói: “Tâu vua Ạc-ríp-ba, và quí ngài, tất cả quí 

vị hiện-diện ở đây với chúng tôi, quý vị thấy 

người này, mà toàn dân Giu-đa đã kháng-cáo 

lên ta, tại cả Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, lớn tiếng 

tuyên-bố rằng hắn không được sống nữa. 
25Nhưng ta đã thấy rằng hắn đã chẳng vi-phạm 

một điều gì đáng chết; và vì tự hắn đã kháng-

cáo lên Sê-sa, ta đã quyết-định giải hắn đi. 
26Về hắn, ta không có cái gì chắc-chắn để viết 

cho chúa của ta. Bởi vậy ta đã đưa hắn ra trước 

quý vị, và đặc-biệt trước ngài, tâu vua Ạc-ríp-

ba, ngõ hầu sau cuộc điều-tra này đã xảy ra rồi, 

ta có ít điều để viết. 27Vì nó có vẻ vô lý đối với 

ta khi giải một tù-nhân đi, mà không chỉ rõ các 

lời buộc tội chống lại hắn.” 

 



Công-vụ 26.1-26.13 

Phao-lô làm chứng cho Ạc-ríp-ba (26.1-26.23) 

26 1Và Ạc-ríp-ba nói với Phao-lô: “Ngươi 

được phép nói cho chính ngươi.” Thế thì Phao-

lô đưa bàn tay của mình ra và biện-hộ cho 

mình: 

2“Về tất cả những điều mà tôi bị dân Giu-đa tố-

cáo, tôi coi mình may-mắn, tâu vua Ạc-ríp-ba, 

rằng tôi sắp trình lời biện-hộ của tôi trước ngài 

hôm nay; 3đặc-biệt vì ngài là một chuyên-gia 

về tất cả các tục-lệ và các vấn-đề giữa dân Giu-

đa; bởi vậy, tôi nài-xin ngài kiên-nhẫn nghe tôi. 
4Vì thế, tất cả dân Giu-đa đều biết cách sống 

của tôi từ thiếu thời trở lên, từ ban đầu đã sống 

ở giữa đất nước của tôi và tại Giê-ru-sa-lem; 5vì 

trước đây họ đã từng biết về tôi trong một thời-

gian dài, nếu họ sẵn lòng chứng thực, rằng tôi 

đã sống làm một người Pha-ri-si theo giáo-phái 

nghiêm-nhặt nhất của tôn-giáo chúng tôi. 6Và 

bây giờ tôi đang bị xét-xử vì niềm hy-vọng về 

lời hứa được Đức Chúa TRỜI đã lập cùng tổ-

phụ của chúng tôi, 7lời hứa mà 12 chi-tộc của 

chúng tôi hy-vọng đạt được, khi họ hết lòng 

phụng-sự Đức Chúa TRỜI đêm và ngày. Và vì 

hy-vọng này, tâu Bệ hạ, tôi đang bị dân Giu-đa 

buộc-tội. 8Tại sao nó là điều khó tin ở giữa 

vòng quí vị nếu Đức Chúa TRỜI thật sự vực 

người chết sống lại? 

9Vì thế, tôi đã tự nghĩ rằng tôi đã phải làm 

nhiều thứ thù nghịch cùng danh của Giề-xu ở 

Na-xa-rét. 10Và đây đúng là điều tôi đã làm 

trong Giê-ru-sa-lem; chẳng những tôi đã nhốt 

nhiều người trong các thánh-đồ vào khám, vì đã 

nhận được thẩm-quyền từ các thầy tế-lễ cả, mà 

còn, khi họ bị tử-hình, tôi bỏ phiếu chống lại 

họ. 11Và khi tôi thường trừng-trị họ trong tất cả 

các hội-đường, tôi đã ráng dồn họ để họ nói 

phạm-thượng; và điên tiết vì họ, tôi đã cứ đuổi 

theo họ cho tới các thành lạ. 12Trong khi làm 

những điều như vậy khi tôi đi tới Đa-mách với 

thẩm-quyền và ủy-nhiệm của các thầy tế-lễ cả, 
13vào giữa ban ngày, tâu Bệ hạ, tôi thấy trên 

đường đi một ánh-quang từ trời, sáng hơn mặt 

trời, chiếu trùm chung quanh tôi và những kẻ 

đồng hành với tôi. 

 

 

Acts 26.1-26.13 

Paul witnesses to Agrippa (26.1-26.23) 

26 1And Agrippa said to Paul, “You are 

permitted to speak for yourself.” Then Paul 

stretched out his hand and proceeded to make 

his defense: 

2“In regard to all the things of which I am 

accused by the Jews, I consider myself 

fortunate, King Agrippa, that I am about to 

make my defense before you today; 3especially 

because you are an expert in all customs and 

questions among the Jews; therefore I beg you 

to listen to me patiently. 4So then, all Jews 

know my manner of life from my youth up, 

which from the beginning was spent among my 

own nation and at Jerusalem; 5since they have 

known about me for a long time previously, if 

they are willing to testify, that I lived as a 

Pharisee according to the strictest sect of our 

religion. 6And now I am being tried for the 

hope of the promise made by God to our 

fathers; 7the promise to which our twelve tribes 

hope to attain, as they earnestly serve God night 

and day. And for this hope, O King, I am being 

accused by Jews. 8Why is it considered 

incredible among you people if God does raise 

the dead? 

9So then, I thought to myself that I had to do 

many things hostile to the name of Jesus of 

Nazareth. 10And this is just what I did in 

Jerusalem; not only did I lock up many of the 

saints in prisons, having received authority 

from the chief priests, but also when they were 

being put to death I cast my vote against them. 
11And as I punished them often in all the 

synagogues, I tried to force them to blaspheme; 

and being furiously enraged at them, I kept 

pursuing them even to foreign cities. 12While 

thus engaged as I was journeying to Damascus 

with the authority and commission of the chief 

priests, 13at midday, O King, I saw on the way 

a light from heaven, above the brightness of the 

sun, shining all around me and those who were 

journeying with me.  

 

 

 

 



Acts 26.14-26.26 

14And when we had all fallen to the ground, I 

heard a voice saying to me in the Hebrew 

dialect, ‘Saul, Saul, why are you persecuting 

Me? It is hard for you to kick against the 

goads.’ 15And I said, ‘Who are Thou, Lord?’ 

And the Lord said, ‘I am Jesus whom you are 

persecuting. 16But get up, and stand on your 

feet; for this purpose I have appeared to you, to 

appoint you a minister and a witness not only to 

the things that you have seen, but also to the 

things in which I will appear to you; 
17delivering you from the Jewish people and 

from the Gentiles, to whom I am sending you, 
18to open their eyes so that they may turn from 

darkness to light and from the dominion of 

Satan to God, in order that they may receive 

forgiveness of sins and an inheritance among 

those who have been sanctified by faith in Me.’ 
19Consequently, King Agrippa, I did not prove 

disobedient to the heavenly vision, 20but kept 

declaring both to those of Damascus first, and 

also at Jerusalem and then throughout all the 

region of Judea, and even to the Gentiles, that 

they should repent and turn to God, performing 

deeds appropriate to repentance. 21For this 

reason some Jews seized me in the temple and 

tried to put me to death. 22And so, having 

obtained help from God, I stand to this day 

testifying both to small and great, stating 

nothing but what the Prophets and Moses said 

was going to take place; 23that the Christ was 

to suffer, and that by reason of His resurrection 

from the dead He should be the first to proclaim 

light both to the Jewish people and to the 

Gentiles.” 

Reaction of the audience (26.24-26.32) 
24And while Paul was saying this in his 

defense, Festus said in a loud voice, “Paul, you 

are out of your mind! The many letters is 

turning you to madness!” 25But Paul said, “I 

am not out of my mind, most excellent Festus, 

but I utter words of truth and rationality. 26For 

the king knows about these matters, and I speak 

to him also with confidence, since I am 

persuaded that none of these things escape his 

notice; for this was not done in a corner. 

 

Công-vụ 26.14-26.26 

14Và khi tất cả chúng tôi đều đã té xuống đất, 

tôi nghe tiếng nói phán cùng tôi bằng tiếng địa-

phương Hê-bơ-rơ: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao 

ngươi đang bắt bớ Ta? Ấy là khó cho ngươi để 

chọi lại mũi nhọn thúc chiên bò!’ 15Và tôi hỏi: 

‘Chúa là ai, thưa Chúa?’ Và Chúa nói: ‘Ta là 

Giề-xu mà ngươi đang bắt bớ. 16Nhưng hãy 

đứng dậy, và hãy đứng trên các chân của ngươi; 

vì mục-đích này Ta đã hiện ra cùng ngươi, để 

bổ-nhiệm ngươi làm một kẻ hầu-việc và một 

nhân-chứng không chỉ cho các việc mà ngươi 

đã thấy, mà còn các việc trong đó Ta sẽ hiện ra 

cùng ngươi; 17giải-thoát ngươi khỏi dân Giu-đa 

và khỏi các dân Ngoại-bang, Ta đang sai ngươi 

đi đến họ, 18để mở mắt họ ngõ hầu họ có thể 

quay khỏi sự tối-tăm hướng về sự sáng và khỏi 

quyền thống trị của Sa-tan hướng về Đức Chúa 

TRỜI, để họ có thể nhận sự tha-thứ tội-lỗi và sự 

thừa kế giữa những người đã được làm nên-

thánh bởi đức-tin nơi Ta.’ 19Do đó, tâu vua Ạc-

ríp-ba, tôi đã chẳng tỏ ra không tuân-phục sự 

hiện thấy từ trời, 20song cứ tuyên-bố cho cả các 

người ở Đa-mách trước nhất, và cũng tại Giê-

ru-sa-lem, và đoạn khắp tất cả vùng Giu-đê, lẫn 

ngay cả cho các dân Ngoại-bang, để họ phải ăn-

năn và quay lại cùng Đức Chúa TRỜI, làm các 

việc tương-hợp với sự ăn-năn. 21Vì lý-do này 

một số người Giu-đa đã tóm bắt tôi trong đền-

thờ và đã cố giết tôi. 22Và vì vậy, đã được sự 

giúp-đỡ từ Đức Chúa TRỜI, tôi đứng cho đến 

ngày này làm chứng cho cả nhỏ lẫn lớn, không 

nói rõ điều gì khác hơn là điều mà các Tiên-tri 

và Môi-se đã nói sẽ xảy ra; 23rằng Cơ-rít-tô 

phải chịu khổ, và rằng bởi lý do của sự sống lại 

của Ngài từ kẻ chết Ngài phải là người đầu tiên 

công-bố sự sáng cho cả dân Giu-đa lẫn cho các 

dân Ngoại-bang.” 

Phản-ứng của khán-giả (26.24-26.32) 
24Và trong khi Phao-lô đang nói điều này để 

biện-hộ cho mình, Phê-tu nói lớn tiếng: “Phao-

lô, ngươi mất trí rồi! Nhiều chữ nghĩa đang 

biến ngươi thành điên!” 25Nhưng Phao-lô nói: 

“Tôi chẳng mất trí đâu, bẩm ngài Phê-tu ưu-tú 

nhất, song tôi thốt ra các lời của lẽ thật và hợp 

lý. 26Vì nhà vua biết về các điều này, và tôi tâu 

lên vua cũng với sự quả-quyết, vì tôi tin rằng 

chẳng có một điều gì thuộc về các việc này đã 

thoát khỏi sự chú-ý của vua; vì việc này đã 

chẳng phải được làm trong một góc phòng.  



Công-vụ 26.27-27.9 

27Tâu vua Ạc-ríp-ba, ngài có tin các Tiên-tri 

chăng? Tôi biết rằng ngài tin.” 28Và Ạc-ríp-ba 

đáp lời Phao-lô: “Trong một thời-gian ngắn 

ngươi muốn thuyết-phục ta trở thành một Cơ-

rít-nhân!” 29Và Phao-lô nói: “Tôi cầu-nguyện 

cùng Đức Chúa TRỜI rằng hoặc là trong một 

thời-gian ngắn hay một thời-gian dài, không chỉ 

ngài, mà cũng còn có tất cả những người nghe 

tôi ngày này, đều có thể trở thành như tôi, ngoại 

trừ gông cùm này.” 

30Và nhà vua đứng dậy và thống-đốc và Bê-rê-

nít, và những kẻ đang ngồi với họ, 31và khi họ 

đã lui qua một bên, họ nói với nhau, rằng: 

“Người này không làm một cái gì đáng chết hay 

gông cùm.” 32Và Ạc-ríp-ba nói với Phê-tu: 

“Người này đã có thể được thả, nếu hắn đã 

chẳng kháng-cáo lên Sê-sa.” 

Phao-lô đáp thuyền để đến Rô-ma (27.1-27.12) 

27 1Và khi đã có quyết-định rằng chúng tôi sẽ 

phải đáp thuyền đến Y-ta-li, họ tiến-hành giao 

Phao-lô và vài tù-nhân khác cho một đội trưởng 

tên là Giu-lơ của đội quân Âu-gút-tơ. 2Và lên 

một chiếc tàu A-tra-mít, sắp thượng buồm đến 

các miền dọc bờ biển của A-si, chúng tôi ra 

khơi, có đi theo A-ri-tạc, người Ma-xê-đoan ở 

Tê-sa-lô-ni-ca. 3Và ngày kế chúng tôi cập bến 

tại Si-đôn; và Giu-lơ đối-đãi Phao-lô với sự 

lưu-tâm và cho phép người đi đến các bạn 

người để được chăm-sóc. 4Và từ đó chúng tôi 

ra khơi và đi thuyền chạy phía khuất gió của 

Chíp-rơ, bởi vì gió ngược. 5Và khi chúng tôi đã 

đi thuyền qua biển dọc theo bờ biển của Si-li-si 

và Bam-phi-ly, chúng tôi cập bến ở My-ra trong 

Ly-si. 6Và ở đó ông đội trưởng tìm được một 

chiếc tàu người A-léc-xan-tri chạy đi Y-ta-li, và 

hắn để chúng tôi trên tàu đó. 7Và khi chúng tôi 

đã đi thuyền chậm chạp trong nhiều ngày đăng-

đẵng, và với khó-khăn đã đến ngoài khơi Cơ-

nít, vì gió đã không cho phép chúng tôi đi xa 

hơn, chúng tôi đi thuyền phía khuất gió của đảo 

Cơ-rết, ngoài khơi Sa-môn; 8và với khó-khăn đi 

thuyền quá nó, chúng tôi đi tới một chỗ nọ gọi 

là Mỹ-Cảng, gần thành La-sê. 

9Và khi khá nhiều thì giờ đã trôi qua và cuộc 

hải-hành bây giờ đã là nguy-hiểm, vì ngay cả 

kỳ kiêng-ăn cũng đã qua rồi, Phao-lô khuyên-

bảo chúng, 

Acts 26.27-27.9 

27King Agrippa, do you believe the Prophets? I 

know that you do.” 28And Agrippa replied to 

Paul, “In a short time you will persuade me to 

become a Christian.” 29And Paul said, “I would 

pray to God, that whether in a short or long 

time, not only you, but also all who hear me 

this day, might become such as I am, except for 

these bonds.” 

 
30And the king arose and the governor and 

Bernice, and those who were sitting with them, 
31and when they had drawn aside, they began 

talking to one another, saying, “This man is not 

doing anything worthy of death or bonds.” 
32And Agrippa said to Festus, “This man might 

have been set free if he had not appealed to 

Caesar.” 

Paul sails for Rô-ma (27.1-27.12) 

27 1And when it was decided that we should 

sail for Italy, they proceeded to deliver Paul and 

some other prisoners to a centurion of the 

Augustus cohort named Julius. 2And embarking 

in an Adramyttium ship, which was about to set 

sail to the regions along the coast of Asia, we 

put out to sea accompanied by Aristarchus, a 

Macedonian of Thessalonica. 3And the next 

day we put in at Sidon; and Julius treated Paul 

with consideration and allowed him to go to his 

friends and receive care. 4And from there we 

put out to sea and sailed under the lee of Cyprus 

because the winds were contrary. 5And when 

we had sailed across the sea along the coast of 

Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in 

Lycia. 6And there the centurion found an 

Alexandrian ship sailing for Italy, and he put us 

aboard it. 7And when we had sailed slowly for 

a good many days, and with difficulty had 

arrived off Cnidus, since the wind did not 

permit us to go farther, we sailed under the lee 

of Crete, off Salmone; 8and with difficulty 

sailing past it we came to a certain place called 

Fair Havens, near which was the city of Lasea. 

9And when considerable time had passed and 

the voyage was now dangerous, since even the 

fast was already over, Paul began to admonish 

them, 



Acts 27.10-27.23 

10and said to them, “Men, I perceive that the 

voyage will certainly be with damage and great 

loss, not only of the cargo and the ship, but also 

of our lives.” 11But the centurion was more 

persuaded by the pilot and the owner of the 

ship, than by what was being said by Paul. 
12And because the harbor was not suitable for 

wintering, the majority reached a decision to 

put out to sea from there, if somehow they 

could reach Phoenix, a harbor of Crete, facing 

southwest and northwest, and spend the winter 

there. 

Paul’ship runs into the storm (27.13-27.26) 
13And a south wind having gently blown, 

supposing that they had gained their purpose, 

they weighed anchor and began sailing along 

Crete, close to the shore. 14But before very 

long there rushed down from the land a violent 

wind, called Euraquilo; 15and when the ship 

was caught in it and could not face the wind, we 

gave way to it, and let ourselves be driven 

along. 16And running under the lee of a small 

island called Clauda, we were scarcely able to 

get the ship’s boat under control. 17And after 

they had hoisted it up, they used supporting 

cables in undergirding the ship; and fearing that 

they might run aground on the shallows of 

Syrtis, they let down the sea anchor, and so let 

themselves be driven along. 18The next day as 

we were being violently storm-tossed, they 

began to throw the cargo overboard; 19and on 

the third day they threw the ship’s tackle 

overboard with their own hands. 20Since 

neither sun nor stars appeared for many days, 

and no small storm was assailing us, from then 

on all hope of our being saved was gradually 

abandoned. 

21And when they had gone a long time without 

food, then Paul stood up among them and said, 

“Men, you ought to have obeyed me and not to 

have set sail from Crete, and thereby avoided 

this damage and loss. 22And yet now I urge you 

to keep up your courage, for there will be no 

loss of life among you, but only of the ship. 

23For last night an angel of the God to whom I 

belong and whom I serve stood before me, 

 

 

Công-vụ 27.10-27.23  

10và nói với chúng: “Các người ơi, ta cảm thấy 

rằng cuộc hải-hành sẽ chắc-chắn bị thiệt-hại và 

mất-mát lớn, chẳng những cho hàng-hóa và con 

tàu, mà còn sinh-mạng của chúng ta.” 11Nhưng 

vị đội-trưởng bị hoa-tiêu và chủ tàu thuyết-phục 

hơn là điều Phao-lô nói. 12Và bởi vì hải-cảng 

đó không thích-hợp để tránh mùa đông, đa số 

đạt tới quyết-định là ra khơi từ đó, nếu bằng 

cách nào đó họ có thể tới Phê-nít, một hải-cảng 

của đảo Cơ-rết, quay về hướng tây-nam và tây-

bắc, và có thể trải qua mùa đông ở đó. 

Tàu Phao-lô gặp bão (27.13-27.26) 
13Và một cơn gió nam thổi nhè-nhẹ, tưởng rằng 

họ đã đạt được mục-đích của họ; họ nhổ neo và 

đi thuyền dọc theo đảo Cơ-rết, gần bờ biển. 
14Nhưng không lâu sau, lao xuống vào chỗ đó 

từ đất liền một cơn gió hung-bạo, gọi là Ơ-ra-

qui-lôn; 15và khi chiếc tàu bị kẹt trong nó, và 

chẳng có thể đương đầu với gió này, chúng tôi 

để mặc nó, và để chính mình bị cuốn trôi theo. 
16Và chạy phía khuất gió của một đảo nhỏ gọi 

là Cơ-lô-đa, chúng tôi khó-khăn lắm mới có thể 

điều khiển được thuyền cấp-cứu của tàu. 17Và 

sau khi họ đã kéo nó lên, họ dùng dây cáp ràng 

đáy chiếc tàu; và sợ rằng họ có thể mắc cạn ở 

chỗ nông cạn của Si-rơ-tơ, họ hạ neo xuống 

biển, và như thế để chính họ trôi theo. 18Vào 

ngày kế, trong khi chúng tôi bị bão dập vùi 

mãnh-liệt, họ bắt đầu quăng hàng-hóa khỏi tàu; 
19và vào ngày thứ ba họ quăng dây trục đồ của 

tàu khỏi tàu với chính tay của họ. 20Vì mặt trời 

và các ngôi sao đã chẳng hiện ra trong nhiều 

ngày, và trận bão không nhỏ đang công kích 

chúng tôi, từ đó trở đi mọi hy-vọng được cứu 

của chúng tôi dần dần tan biến.  

21Và khi họ đã đi một thời-gian lâu không ăn, 

lúc đó Phao-lô đứng lên giữa họ và nói: “Các 

người ơi, đáng lẽ các ngươi nên nghe lời ta và 

đã không thượng buồm từ đảo Cơ-rết, và bằng 

cách ấy đã tránh thiệt-hại và mất-mát này. 22Và 

tuy nhiên bây giờ ta khuyên các ngươi hãy giữ 

vững lòng can-đảm của các ngươi, vì sẽ chẳng 

có sự mất sinh-mạng giữa các ngươi, nhưng chỉ 

mất chiếc tàu. 23Vì đêm qua một thiên-sứ của 

Đức Chúa TRỜI là Đấng ta thuộc về và là 

Đấng ta phụng-sự, đã đứng trước mặt ta, 



Công-vụ 27.24-27.39 

24phán: ‘Đừng sợ, hỡi Phao-lô; ngươi phải 

đứng trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa TRỜI 

đã ban cho ngươi tất cả những kẻ đang đi 

thuyền với ngươi.’ 25Vì vậy, các người ơi, hãy 

giữ vững lòng can-đảm của các người, vì ta tin 

Đức Chúa TRỜI, rằng nó sẽ xảy ra đúng như ta 

đã được bảo. 26Nhưng chúng ta phải mắc cạn 

trên một hòn đảo nào đó.” 

Tàu Phao-lô mắc-cạn và bị vỡ tan (27.27-

27.44) 
27Nhưng khi đêm thứ mười bốn đã đến, khi 

chúng tôi đang bị trôi lập lờ trong biển A-đờ-

ria-tích, độ nữa đêm các thủy-thủ ngỡ rằng họ 

đang tới gần đất liền nào đó. 28Và họ thăm-dò 

chiều sâu đáy biển và thấy nó là 20 pha-đôm(1); 

và xa hơn một chút, họ thăm-dò đáy biển nữa và 

thấy nó là 15 pha-đôm. 29Và sợ rằng chúng tôi 

có thể mắc cạn nơi nào đó trên các chỗ lởm 

chởm, họ thả 4 cái neo xuống từ đuôi tàu và họ 

cầu-nguyện cho trời trở thành ban ngày. 30Và 

khi các thủy-thủ đang cố trốn khỏi tàu và đã hạ 

thuyền cấp-cứu xuống biển, giả vờ định thả neo 

xuống từ mũi tàu, 31Phao-lô nói với viên đội 

trưởng và với bọn lính: “Trừ phi các người này 

ở lại trong tàu, chính các ngươi chẳng có thể 

được cứu.” 32Thế thì các binh-sĩ chặt phăng các 

dây của chiếc thuyền cấp-cứu, và để nó rớt đi. 
33Và tới khi ban ngày sắp bắt đầu lộ ra, Phao-lô 

khuyến-khích tất cả bọn họ dùng một chút thức 

ăn, nói: “Hôm nay là ngày thứ mười bốn các 

ngươi đã liên-tục thức canh và nhịn ăn, chẳng 

ăn gì cả. 34Vì thế ta khuyến-khích các ngươi 

dùng một chút thức ăn, vì điều này là cho sự 

bảo-tồn của các ngươi, vì không một cọng tóc 

trên đầu của bất cứ ai trong các ngươi sẽ mất.” 

35Và đã nói điều này, người lấy bánh và dâng 

các lời cảm-tạ lên Đức Chúa TRỜI trong sự 

hiện-diện của tất cả, và người bẻ nó và bắt đầu 

ăn. 36Và tất cả họ trở nên phấn-khởi và chính 

họ cũng dùng thức ăn. 37Và tất cả chúng tôi 

trong tàu là 276 hồn. 38Và khi họ đã ăn đủ, họ 

bắt đầu làm tàu nhẹ đi bằng cách quăng lúa mì 

xuống biển. 39Và khi ban ngày đã đến, họ 

chẳng có thể nhận ra đất liền; nhưng họ nhận 

thấy một cái vịnh nọ với bãi biển, và họ quyết 

đem chiếc tàu vào bờ an-toàn, nếu họ có thể. 

 

                                                           
1
1 pha-đôm = 1m83; 20 pha-đôm = 36m6; 15 pha-đôm = 27m45 

Acts 27.24-27.39 

24saying, ‘Do not be afraid, Paul; you must 

stand before Caesar; and behold, God has 

granted you all those who are sailing with you.’ 
25So, keep up your courage, men, for I believe 

God, that it will turn out exactly as I have been 

told. 26But we must run aground on a certain 

island.” 

Paul’ ship runs aground and is broken (27.27-

27.44) 
27But when the fourteenth night had come, as 

we were being driven about in the Adriatic Sea, 

about midnight the sailors suspected that they 

were approaching some land. 28And they took 

soundings and found it to be twenty fathoms; 

and a little farther on they took another 

sounding and found it to be fifteen fathoms. 
29And fearing that we might run aground 

somewhere on the rough places, they cast four 

anchors from the stern and they were praying 

for it to become day. 30And as the sailors were 

trying to escape from the ship and had let down 

the ship’s boat into the sea, on the pretense of 

intending to lay out anchors from the bow, 
31Paul said to the centurion and to the soldiers, 

“Unless these men remain in the ship, you 

yourselves cannot be saved.” 32Then the 

soldiers cut away the ropes of the ship’s boat, 

and let it fall away. 33And until the day was 

about to dawn, Paul was encouraging them all 

to take some food, saying, “Today is the 

fourteenth day that you have been constantly 

watching and going without eating, having 

taken nothing. 34Therefore I encourage you to 

take some food, for this is for your 

preservation, for not a hair from the head of any 

of you will perish.” 35And having said this, he 

took bread and gave thanks to God in the 

presence of all, and he broke it and began to 

eat. 36And all of them became cheerful and 

they themselves also took food. 37And all of us 

in the ship were two hundred and seventy-six 

souls. 38And when they had eaten enough, they 

began to lighten the ship by throwing out the 

wheat into the sea. 39And when day came, they 

could not recognize the land; but they did 

observe a certain bay with a beach, and they 

resolved to drive the ship safely ashore, if they 

could. 



Acts 27.40-28.7 

40And casting off the anchors, they left them in 

the sea while at the same time they were 

loosening the ropes of the rudders; and hoisting 

the foresail to the wind, they were heading for 

the beach. 41But striking a place where two 

seas met, they ran the ship aground; and the 

prow stuck fast and remained immovable, but 

the stern began to be broken up by the force of 

the waves. 42And the soldiers’ plan was to kill 

the prisoners, that none of them would swim 

away and escape; 43but the centurion, wanting 

to bring Paul safely through, kept them from 

their intention, and commanded that those who 

could swim should jump overboard first and get 

to land, 44and the rest should follow, some on 

planks, and others on various things from the 

ship. And thus it happened that they all were 

brought safely to land. 

Paul is fastened by a snake on Malta (28.1-

28.10) 

28 1And when they had been brought safely 

through, then we found out that the island was 

called Malta. 2And the natives showed us 

extraordinary kindness; for because of the rain 

that had set in and because of the cold, they 

kindled a fire and received us all. 3But when 

Paul had gathered a bundle of sticks and laid 

them on the fire, a viper came out because of 

the heat and fastened on his hand. 4And when 

the natives saw the creature hanging from his 

hand, they began saying to one another, 

“Undoubtedly this man is a murderer, and 

though he has been saved from the sea, justice 

has not allowed him to live.” 5However he 

shook the creature off into the fire and suffered 

no harm. 6But they were expecting that he was 

about to swell up or suddenly fall down dead. 

But after they had waited a long time and had 

seen nothing unusual happen to him, they 

changed their minds and began to say that he 

was a god. 

7Now in the neighborhood of that place were 

lands belonging to the leading man of the 

island, named Publius, who welcomed us and 

entertained us courteously three days. 

 

 

 

Công-vụ 27.40-28.7 

40Vừa quăng các neo, họ thả chúng xuống biển 

trong khi cùng một lúc họ nới lỏng dây cột 

bánh lái; và kéo buồm mũi cho gió thổi, họ 

hướng tới bãi biển. 41Nhưng đâm vào nơi 2 

biển gặp nhau, họ chạy chiếc tàu mắc cạn; và 

mũi tàu bị kẹt chặt và nằm bất động, song đuôi 

tàu bắt đầu bị vỡ vì sức mạnh của sóng. 42Và 

kế-hoạch của các binh-sĩ là giết các tù-nhân, để 

không có một ai có thể lội đi và trốn thoát; 
43nhưng vị đội trưởng, muốn đem Phao-lô qua 

một cách an-toàn, cản chúng khỏi ý-định của 

chúng, và ra lệnh rằng những kẻ có thể lội nên 

nhảy xuống biển trước và bơi vào đất liền, 44và 

phần còn lại nên theo sau, một số người trên 

các tấm ván, và những kẻ khác trên các vật 

khác nhau từ chiếc tàu. Và vì vậy xảy ra rằng 

tất cả bọn họ đều được đưa vào đất liền an-toàn. 

Phao-lô bị rắn quấn trên đảo Man-tơ (28.1-

28.10) 

28 1Và khi họ đã được đưa qua một cách an-

toàn, thì chúng tôi khám phá rằng đảo này được 

gọi là Man-tơ. 2Và các thổ-dân tỏ lòng tốt lạ 

thường đối với chúng tôi; vì mùa mưa đã bắt 

đầu và vì mùa lạnh, họ nhen lửa và đón tiếp tất 

cả chúng tôi. 3Nhưng khi Phao-lô đã gom được 

một bó củi và để chúng trên ngọn lửa, một con 

rắn lục bò ra bởi cớ sức nóng và quấn chặt tay 

của người. 4Và khi các thổ-dân thấy con sinh-

vật ấy đeo lòng-thòng từ tay của người, họ nói 

với nhau: “Không nghi-ngờ gì nữa, người này 

là tên sát-nhân, và dẫu hắn đã được cứu khỏi 

biển, công-lý đã chẳng cho phép hắn sống!” 
5Tuy nhiên người giũ con sinh-vật vào trong 

lửa và không bị tổn thương gì cả. 6Song họ chờ 

đợi người sắp sưng lên hay thình-lình ngã 

xuống chết. Nhưng sau khi họ đã đợi một thời-

gian lâu và đã thấy chẳng có gì bất thường xảy 

ra cho người, họ đổi ý của họ và nói rằng người 

là một vị thần. 

7Bấy giờ, trong vùng lân-cận của chỗ đó có khu 

đất thuộc về người có uy-thế của đảo, tên là 

Búp-li-u, là kẻ đón tiếp chúng tôi ân cần và tiếp 

đãi chúng tôi một cách lịch-sự trong 3 ngày. 

 

  



Công-vụ 28.8-28.19 

8Và xảy ra rằng cha của Búp-li-u nằm bệnh 

trên giường với cơn sốt tái-xuất và kiết-lỵ; và 

Phao-lô đi vào trong để thăm người và sau khi 

người đã cầu-nguyện, người đặt tay mình trên 

ông và chữa lành cho ông. 9Và sau khi việc này 

đã xảy ra, phần còn lại dân trên đảo có bệnh tật 

đều đến cùng người và được chữa lành. 10Và 

họ cũng tôn-trọng chúng tôi bằng nhiều cử-chỉ 

tôn-kính; và khi chúng tôi sắp thượng buồm, họ 

cung-cấp cho chúng tôi những thứ nhu-yếu. 

Phao-lô sống dưới sự canh-giữ tại Rô-ma 

(28.11-28.16) 

11Và hết 3 tháng, chúng tôi thượng buồm trên 

một chiếc tàu người A-léc-xan-tri đã tránh mùa 

đông tại đảo, và tàu có hình Huynh-đệ Sinh Đôi 

làm huy-hiệu của tàu. 12Và sau khi chúng tôi 

ghé lại Sy-ra-cu-sơ, chúng tôi ở lại đó 3 ngày. 
13Và từ đó chúng tôi đi thuyền vòng quanh và 

tới Rê-ghi-um, và 1 ngày sau gió nam nổi lên, 

và vào ngày thứ hai chúng tôi tới Bu-xô-lơ. 14Ở 

đó chúng tôi tìm được một số anh em, và được 

mời ở lại với họ 7 ngày; và như vậy chúng tôi 

tới Rô-ma. 15Và anh em, khi họ nghe về chúng 

tôi, đã từ đó đến xa tận Chợ Áp-bi-u và Ba 

Quán để gặp chúng tôi; khi Phao-lô thấy họ, 

người tạ ơn Đức Chúa TRỜI và lấy can-đảm. 

16Và khi chúng tôi vào Rô-ma, Phao-lô được 

phép ở một mình, với lính canh-giữ người. 

Phao-lô làm chứng cho các người Giu-đa tại 

Rô-ma (28.17-28.31) 
17Và xảy ra rằng sau 3 ngày người gọi các 

người có uy-thế của dân Giu-đa lại với nhau, và 

khi họ đã đến với nhau, người nói với họ: 

“Thưa anh em, dẫu tôi đã chẳng làm một điều 

gì chống lại dân-tộc của chúng ta, hay các 

phong-tục của tổ-phụ chúng ta, nhưng mà tôi 

cũng đã bị nộp làm tù-nhân từ Giê-ru-sa-lem 

vào tay của dân Rô-ma. 18Và khi họ đã xét-hỏi 

tôi, họ muốn thả tôi vì chẳng có lý-do gì đáng 

chết trong tôi. 19Nhưng khi dân Giu-đa nói 

chống lại tôi, tôi bị bắt buộc phải kháng-cáo lên 

Sê-sa; chẳng phải tôi có sự buộc tội gì chống lại 

quốc-gia của tôi. 

 

Acts 28.8-28.19 

8And it came about that the father of Publius 

lay sick in bed afflicted with recurrent fever 

and dysentery; and Paul went in to see him and 

after he had prayed, he laid his hands on him 

and healed him. 9And after this had happened, 

the rest of the people on the island who had 

diseases were coming to him and getting cured. 
10And they also honored us with many marks 

of respect; and when we were about to sail, they 

supplied us with the things pertaining to the 

needs. 

Paul lives under guard in Rome (28.11-28.16) 

11And at the end of three months we set sail on 

an Alexandrian ship which had wintered at the 

island, and which had the Twin Brothers for its 

figurehead. 12And after we put in at Syracuse, 

we stayed there for three days. 13And from 

there we sailed around and arrived at Rhegium, 

and a day later a south wind sprang up, and on 

the second day we came to Puteoli. 14There we 

found some brethren, and were invited to stay 

with them for seven days; and thus we came to 

Rome. 15And the brethren, when they heard 

about us, came from there as far as the Market 

of Appius and Three Inns to meet us; and when 

Paul saw them, he thanked God and took 

courage. 

16And when we entered Rome, Paul was 

allowed to stay by himself, with the soldier who 

was guarding him. 

Paul witnesses to the Jews in Rome (28.17-

28.31) 
17And it happened that after three days he 

called together the leading men of the Jews, and 

when they had come together, he began saying 

to them, 

“Brethren, though I had done nothing against 

our people, or the customs of our fathers, yet I 

was delivered as a prisoner from Jerusalem into 

the hands of the Romans. 18And when they had 

examined me, they were willing to release me 

because there was no ground of death in me. 
19But when the Jews spoke against me, I was 

forced to appeal to Caesar, not that I had any 

accusation against my nation. 

 



Acts 28.20-28.30 

20For this reason, therefore, I requested to see 

you and to speak with you, for I am wearing 

this chain for the sake of the hope of Israel.” 
21And they said to him, “We have neither 

received letters from Judea concerning you, nor 

have any of the brethren come here and 

reported or spoken anything bad about you. 
22But we desire to hear from you what you 

think; for concerning this sect, it is known to us 

that it is spoken against everywhere.” 

23And when they had set a day for him, they 

came to him at his lodging in large numbers; 

and he was explaining to them by solemnly 

testifying about the kingdom of God and trying 

to persuade them concerning Jesus, from both 

the Law of Moses and from the Prophets, from 

morning until evening. 24And some were being 

persuaded by the things spoken, but others 

would not believe. 25And when they did not 

agree with one another, they began leaving 

after Paul had spoken one parting word, “The 

Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the 

prophet to your fathers, 26saying, 

‘GO TO THIS PEOPLE AND SAY, 

“WITH A HEARING, AND WILL NOT UNDERSTAND; 

AND SEEING YOU WILL SEE, BUT WILL NOT 

PERCEIVE. 
27FOR THE HEART OF THIS PEOPLE HAS BECOME 

DULL, 

AND WITH THEIR EARS THEY SCARCELY HEAR, 

AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES; 

OTHERWISE THEY MIGHT SEE WITH THEIR EYES, 

AND HEAR WITH THEIR EARS, 

AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND 

RETURN, 

AND I WOULD HEAL THEM.”’ 

28Therefore let it be known to you that this 

salvation of God has been sent to the Gentiles; 

they will listen.” 29[And when he had spoken 

these words, the Jews departed, having a great 

dispute among themselves.] 

30And he stayed there two full years in his own 

rented quarters, and was welcoming all who 

came to him, 
 

 

 

 

 

Công-vụ 28.20-28.30 

20Bởi vậy vì lý-do này, tôi đã yêu-cầu xin gặp 

anh em và nói chuyện với anh em, vì tôi đang 

mang xiềng này vì niềm hy-vọng của Y-sơ-ra-

ên.” 21Và họ nói với người: “Chúng tôi đã 

chẳng nhận được các thơ từ Giu-đê nói gì về 

anh, cũng chẳng có một ai trong anh em đến 

đây và đã thuật lại hay nói một điều gì xấu về 

anh. 22Song chúng tôi muốn nghe từ anh điều 

anh nghĩ; vì về giáo-phái này, chúng tôi được 

biết rằng nó bị nói nghịch khắp nơi.” 

23Và khi họ đã định một ngày cho người, họ 

đến cùng người nơi trọ của người bằng một số 

đông; và người giải-thích cho họ bằng việc làm 

chứng long-trọng về vương-quốc của Đức Chúa 

TRỜI, và cố thuyết-phục họ về Giề-xu, từ cả 

Luật-pháp của Môi-se lẫn từ các Tiên-tri, từ 

sáng cho đến chiều. 24Và một số người được 

thuyết-phục bởi các điều đã nói, song các người 

khác không tin. 25Và khi họ không đồng ý với 

nhau, họ bắt đầu ra về sau khi Phao-lô đã nói 

một lời từ-giả: “Đức Thánh-Linh đã nói đúng 

qua tiên-tri Ê-sai cùng tổ-phụ của các ngươi, 
26rằng: 

‘HÃY ĐI TỚI DÂN NÀY VÀ NÓI,  

“VỚI VIỆC NGHE, VÀ SẼ KHÔNG HIỂU;  

VÀ THẤY CÁC NGƯƠI SẼ THẤY, NHƯNG SẼ 

KHÔNG NHẬN-BIẾT. 

27VÌ TÂM CỦA DÂN NÀY ĐÃ TRỞ NÊN ĐẦN-

ĐỘN,  

VÀ VỚI CÁC LỖ TAI CỦA CHÚNG, CHÚNG KHÓ 

MÀ NGHE,  

VÀ CHÚNG ĐÃ NHẮM MẮT CỦA CHÚNG LẠI;  

NẾU KHÔNG CHÚNG CÓ THỂ THẤY VỚI CÁC 

CON MẮT CỦA CHÚNG,  

VÀ NGHE VỚI CÁC LỖ TAI CỦA CHÚNG, 

VÀ HIỂU VỚI TÂM CỦA CHÚNG VÀ TRỞ LẠI, 

VÀ TA SẼ CHỮA LÀNH CHO CHÚNG.”’
(1) 

28Bởi vậy các ngươi hãy biết rằng: sự cứu-rỗi 

này của Đức Chúa TRỜI đã được gởi đến các 

dân Ngoại-bang; họ sẽ lắng nghe.”(2) 29[Và khi 

người đã nói các lời này, dân Giu-đa ra đi, có 

một cuộc tranh-luận lớn giữa chính họ.](3)  

30Và người ở lại đó trọn 2 năm trong chỗ trọ 

thuê của riêng mình, và hoan-nghênh tất cả 

những ai đến cùng mình,  

 

                                                           
1Ê-sai 6.9-6.10 
2Thánh-thi 98.3 
3bản khác không có câu này  



Công-vụ 28.31 

31thuyết-giảng vương-quốc của Đức Chúa 

TRỜI, và giảng-dạy về Chúa Giề-xu Cơ-rít-tô 

với tất cả sự cởi mở, chẳng bị cản trở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acts 28.31 

31preaching the kingdom of God, and teaching 

concerning the Lord Jesus Christ with all 

openness, unhindered. 

 


