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Tân Ước

Đi tìm những Kho Tàng

trong Lời Đức Chúa Trời

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, như một
người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Ti-mô-thê 2:15
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Công Vụ Các Sứ Đồ
Bài nghiên cứu 1 : Phần Giới Thiệu

Lào sao những người vô danh ở vùng Ga-li-lê lại có thể là nguồn gốc của một phong
trào ảnh hưởng cả thế giới ? Làm sao họ có thể vượt qua được sự nhút nhát và các thành kiến
Do-thái giáo của họ và biến đổi họ thành những người can đảm có được một khải tượng toàn
cầu rộng lớn hơn mọi khải tượng từng có ? Nguồn gốc của nền thần học được các giáo sĩ
truyền giáo tiên phong của Hội Thánh là gì ? Có quan hệ gì giữa các phúc âm và các tín thư
trong Tân Ước ? Làm sao một phong trào dựa trên sự hiện đến của Đấng Mê-si của dân Do-
thái lại trở thành một tôn giáo được rất nhiều người không Do-thái tin theo ? Hội Thánh ra đời
như thế nào ?

Quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ đem đến cho chúng ta câu trả lời cho tất cả các câu
hỏi nêu trên, vì quyển sách này là sự kết nối giữa thánh chức trên đất của Chúa Giê-su và sự
phát triển rộng lớn của đức tin Cơ Đốc như chúng ta sẽ chứng kiến được trong các tín thư
được viết bởi Phao-lô và các tác giả khác.

Quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ là tác phẩm thứ hai được Lu-ca biên soạn. Trong tác
phẩm đầu tiên được gửi đến Thê-ô-phi-lơ, Lu-ca đã kể lại các giai đoạn khác nhau của cuộc
đời và thánh chức của Chúa Giê-su. Bấy giờ mục tiêu của ông là tiếp tục “tường thuật đầy đủ
mọi điều Đức Giê-su đã thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu, kể lại các giai đoạn khác
nhau của cuộc đời và thánh chức của Chúa Giê-su” qua lịch sử của Hội Thánh (Công Vụ Các
Sứ Đồ 1 :1).

Các “công vụ” được ghi chép lại trong quyển sách này liên quan chính yếu đến các sứ
đồ Phi-e-rơ và Phao-lô. Nhiều người còn gọi quyển sách này “Các Công Vụ của Đức Thánh
Linh”, vì dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà Hội Thánh mới ra đời vào ngày Lễ Ngũ
Tuần, để rồi sau đó trở nên một phong trào lan rộng trên khắp thế giới. Và cũng với quyền
năng của Ngài mà các công vụ đầy vinh hiển kể lại trong quyển sách này đã được thực hiện.

Mục tiêu của Lu-ca là viết lại một cách thật chính xác lịch sử của Cơ Đốc Giáo từ sự
ra đời của Hội Thánh đến sự bắt giam của Phao-lô tại kinh thành Rô-ma.  Lu-ca đã chọn lựa
ghi lại các sự kiện và các biến cố với một mục đích cụ thể : biên soạn một lịch sử đúng đắn và
hợp lý về thời kỳ khởi nguyên của Cơ Đốc Giáo cho Thê-ô-phi-lơ, người bạn thuộc tầng lớp
quý phái của ông (một người có địa vị xã hội cao). Quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ không tự
hào là sự tường thuật đầy đủ của các biến cố xảy ra trong ba mươi năm đầu của sự xây dựng
Giáo Hội. Lu-ca đã không viết gì về sự phát triển của Hội Thánh về phương nam hay về
hướng đông ; ngược lại, sự tường thuật của ông dẫn dắt chúng ta về phương bắc, về hướng
thành An-ti-ốt, ở Tiểu Á, và sau đó đến vùng Ma-xê-đoan và thành Rô-ma.
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Một số học giả nghĩ rằng sự chấm dứt đột ngột của quyển sách thứ hai của Lu-ca có
nghĩa là tác gỉa có ý định biên soạn một quyển thứ ba. Chúng ta không thể xác định được điều
đó.  Nhưng dù sao đi nữa, nhờ quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta có thể biết ơn Lu-ca đã
cho chúng ta nguồn thông tin duy nhất về ba mươi năm đầu tiên của Hội Thánh.

Người Do-thái đến từ nhiều nước khác nhau để hiện diện
tại thành Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Theo niên đại của chúng ta về Tân Ước, quyển Công Vụ Các Sứ Đồ nói đến lịch sử
Hội Thánh từ năm 29 đến năm 60 của Công Nguyên. Thời kỳ đó được biết đến như là thời kỳ
phát triển và bành trướng của Hội Thánh.

Bản đồ nêu trên minh họa quan hệ giữa các biến cố của lịch sử Tân Ước và sự biên
soạn các tín thư. Bản sơ đồ ở trang tiếp theo trình bày sự phân tích niên đại của các quyển
sách, dựa trên các biến cố lịch sử của thời đó.
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Các quyển sách lịch sử Phao-
lô còn
tự do

Phao-lô bị
bắt giam
lần thứ

hai

Giăng
tại
thành
Ê-
phê-sô

Ma-
thi-ơ

Mác Lu-ca Giăng Công Vụ Các Sứ Đồ
1     13     16  18   21       28

Sự biên soạn các Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca) (Giăng)

Nền Tảng Hội
Thánh

Sự Tăng Trưởng
và Phát Triển

Sự Củng Cố của
Hội Thánh

Năm 5-4 trước Chúa Giê-su     Năm 29 của Công Nguyên Năm 60 của Công Nguyên
95-97

Các Tín Thư Ga-la-ti
của Phao-lô I Tê-sa-lô-ni-ca

II Tê-sa-lô-ni-ca
I Cô-rinh-tô
II Cô-rinh-tô
Rô-ma

Cô-lô-se
Ê-phê-sô
Phi-líp
Phi-lê-môn

Các Tín Thư I Ti-mô-thê
của Phao-lô Tít

II Ti-mô-thê

Các tín thư Gia-cơ I Phi-e-rơ
tổng quát II Phi-e-rơ

Hê-bơ-rơ
Giu-đe

I Giăng
II Giăng
III Giăng

Các quyển sách tiên tri Khải Huyền
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- Lịch sử của sự thành lập Hội Thánh, với cuộc đời của Chúa Giê-su ở trần gian, được tìm
thấy trong các quyển phúc âm : Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng.

- Sự phát triển của Hội Thánh, lịch sử truyền giáo của Hội Thánh khởi nguyên, được tường
thuật trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ và các tín thư của Phao-lô, trừ các tín thư mục vụ.

- Sự củng cố của Hội Thánh, hay là sự xây dựng Hội Thánh, bắt đầu vào năm 60 của Công
Nguyên và chấm dứt vào năm 96 của Công Nguyên. Chúng ta có thể định vị thời kỳ này với
các biến cố khác nhau được tìm thấy trong các tín thư của Phao-lô, và các tín thư của Giăng,
Phi-e-rơ và Giu-đe.

Vậy chúng ta hãy bắt đầu sự nghiên cứu về lịch sử truyền giáo của Hội Thánh, liên
quan đến thời kỳ bành trướng của Hội Thánh từ năm 29 đến năm 60 của Công Nguyên, có
nghĩa là thời kỳ 30 năm đầu tiên. Quyển Công Vụ Các Sứ Đồ kể lại lịch sử của Hội Thánh
trong suốt thời kỳ này.

Anh chị hãy nghiên cứu bản sơ đồ ở trang trước. Chúng ta có thể phân định các tín
thư của Phao-lô thành hai loại. Loại thứ nhất là các tín thư được gửi đến các hội thánh, được
chia ra làm bốn giai đoạn:

1. Tín thư gửi đến các tín hữu ở thành Ga-la-ti được biên soạn sau chuyến du
hành truyền giáo đầu tiên của Phao-lô.

2. I-II Tê-sa-lô-ni-ca được Phao-lô viết trong chuyến du hành truyền giáo thứ hai.

3. I-II Cô-rinh-tô và Rô-ma được biên soạn trong chuyến du hành truyền giáo thứ
ba.

4. Cô-lô-se, Ê-phê-sô, Phi-líp và Phi-lê-môn được viết khi bị giam trong tù.

Ở phần cuối của Công Vụ Các Sứ Đồ, Phao-lô đã được trắng án và được thả ra.  Một
số trích dẫn từ các thư gửi cho Ti-mô-thê và Tít gợi ý cho chúng ta là Phao-lô đã thực hiện
một chuyến du hành đến vùng Ma-xê-đoan sau khi ra khỏi tù.  Nhưng chuyến du hành thăm
viếng các hội thánh bị gián đoạn một cách đột xuất khi ông bị bắt và giam giữ lần thứ hai tại
kinh thành Rô-ma. Phao-lô đã viết bức thư cuối cho Ti-mô-thê khi ông ở trong tù. Ba tín thư
của ông, I-II Ti-mô-thê và Tít được mệnh danh là “các tín thư mục vụ”. Các tín thư này được
gọi như thế vì được viết cho các mục sư (lãnh đạo hội thánh).

Chúng ta cũng quan tâm đến một phần khác được gọi là “các tín thư tổng quát”. Các
tín thư này được gọi như thế vì trái ngược với các tín thư của Phao-lô, các bức thư không
được gửi đến các hội thánh một cách chính xác nhưng lại được viết một cách tổng quát cho
những nhóm các tín hữu khác nhau. Các tín thư này không được viết bởi Phao-lô. (Không ai
biết về tác giả của quyển Hê-bơ-rơ). Ba tín thư của Giăng, tín thư của Giu-đe, và Khải Huyền
kết thúc thánh kinh chính điển của Tân Ước.
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Các tín thư mục vụ và các tín thư tổng quát, cũng như quyển Khải Huyền mang đến
cho chúng ta những thông tin về thời kỳ củng cố của Hội Thánh.
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Bài nghiên cứu 2 :
Quyển Công Vụ Các Sứ Đồ

Cấu trúc của quyển Công Vụ Các Sứ Đồ
Câu gốc chính yếu là Công Vụ Các Sứ Đồ 1 : 8. Anh chị hãy viết câu đó xuống :

Giê-ru-sa-lem Giu-đê và vùng
Sa-ma-ri

Đến tận cùng trái đất

Thời kỳ Cơ Đốc
Nhân Hê-bơ-rơ

Thời kỳ trung
chuyển

Thời kỳ Cơ Đốc Nhân phi Do-thái

Phi-e-rơ Phi-e-rơ và et Phao-
lô, và cộng thêm ...
Phi-líp
Ê-tiên
Ba-na-ba

Phao-lô

Năm 29 của Công
Nguyên

Năm 31 của Công
Nguyên

Các năm 45-47    51-54    54-58    58-60 và
60 của Công Nguyên

Anh chị hãy so sánh câu gốc và sơ đồ này. Đại cương quyển Công Vụ Các Sứ
Đồ được theo đúng sự phân định của câu gốc này: Giê-ru-sa-lem (các chương 1-7), vùng
Giu-đê và Sa-ma-ri (các chương 8-12), và đến tận cùng trái đất (các chương 13-28). Chúng
ta có thể miêu tả cấu trúc quyển sách khi dựa trên căn bản của các nhân vật xuất hiện trong
mỗi phần của quyển Công Vụ. Trong thời kỳ Cơ Đốc Nhân Hê-bơ-rơ, nhân vật chính là Phi-
e-rơ. Trong thời kỳ trung chuyển, chúng ta thấy được hai nhân trọng chủ yếu là Phi-e-rơ và
Phao-lô, cũng như các cộng sự như Phi-líp, Ê-tiên và Ba-na-ba.  Phao-lô là nhân vật trọng yếu
của thời kỳ Cơ Đốc Nhân phi Do-thái.

Trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, hai nhân vậy chủ yếu là Phi-e-rơ và Phao-lô. Thật
đáng để chúng ta quan tâm đến cấu trúc của quyển sách này : hai phần đầu của quyển sách với
Phi-e-rơ là nhân vật chính, còn phần thứ ba thì trọng tâm lại chuyển sang Phao-lô.  Sự so sánh
này có thể được tiêu biểu trong sơ đồ dưới đây.
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Hội Thánh của thế kỷ thứ nhất
Nhiều người cảm nhận rằng Hội Thánh của Tân Ước là một giáo hội hoàn hảo.

Nhưng Lu-ca đã cho chúng ta có được hình ảnh của một Hội Thánh thật sự, với những sai lầm
và sai trật, những yếu đuối, những nan đề, những sự phấn khởi, những niềm vui.  Và nhất là
một Hội Thánh với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.  Con người thường có rất nhiều kế hoạch,
dự án, … nhưng chỉ có các dự tính và chương trình của Thượng Đế mới ứng nghiệm và tồn
hữu. Châm Ngôn 19 : 21 : " Lòng người có nhiều kế hoạch, nhưng ý định của CHÚA mới
được thành tựu."

Lễ Ngũ Tuần : sự ra đời của Hội Thánh

Chúng ta cần nhấn mạnh là Đức Thánh Linh vận hành một cách mầu nhiệm, khi Chúa
Giê-su ra đời trong đời sống nhập thể của Ngài, cũng như ba muơi ba năm về sau, ngày ra đời
của Thân Thể Đấng Christ, vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Theo Lu-ca, quyển sách đầu tiên của ông là câu chuyện của những gì Chúa Giê-su “đã
bắt đầu giảng dạy và thực hiện”. Như vậy, phần thứ hai, quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, là sự
tường thuật của tất cả những gì Chúa Giê-su đã tiếp tục thực hiện và giáo huấn trong Hội
Thánh.

Nếu như Hội Thánh là Thân Thể Đấng Christ, sinh ra một cách mầu nhiệm ngày Lễ
Ngũ Tuần (điều đã thật sự xảy ra), và nếu quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, Công Vụ Các Sứ Đồ
chính là sự tiếp nối của những gì Chúa Giê-su “đã bắt đầu giảng dạy và thực hiện”, thì Hội
Thánh, Thân Thể của Ngài, sẽ có sứ mệnh nào ngày hôm nay ? Chúng ta phải tiếp tục thực
hiện các cong việc mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong suốt thánh chức của Ngài trên đất :
truyền giảng Phúc Âm, chữa lành người bệnh tật, thực hiện những phép lạ, làm ngạc nhiên và
đối diện với những người “Pha-ri-si” (những giáo phẩm, giáo chức cũng như những người

Phi-e-rơ
chương

Phao-lô
chương

3.  Sự truyền giảng đầu tiên 13. Sự truyền giảng đầu tiên
3.  Sự chữa lành một người què 14. Sự chữa lành một người què
8.  Si-môn người phù thủy 13. Ê-ly-ma người phù thủy
5. Ảnh hưởng của hình bóng của người 19. Ảnh hưởng của khăn tay hoặc khăn

choàng
8.  Sự đặt tay cầu nguyện 19.  Sự đặt tay cầu nguyện
9.  Sự sống lại của Ta-bi-tha 20.  Sự sống lại của Ơ-tích
10.  Sự quỳ lạy trước Phi-e-rơ 14.  Sự quỳ lạy trước Phao-lô
12.  Phi-e-rơ bị bắt giam 23.  Phao-lô bị bắt giam
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theo tà giáo) vân vân… Chúa Giê-su vẫn tiếp tục vận hành qua Thân Thể của Ngài, Hội
Thánh.

Chúng ta có thể đọc được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2 : 5-11, ngày Lễ Ngũ Tuần,
những người Do-thái tin kính đến từ tất cả các nước đều nhóm lại và có mặt tại thành Giê-ru-
sa-lem. Những người nghe đến từ mọi nơi, và có thể cho chúng ta ảnh hưởng của 3000 người
tiếp nhận đức tin khi họ trở về nhà của họ, vì họ sẽ chính là những người tiếp tục truyền giảng
Phúc Âm.

Trong quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Đức Thánh Linh đã được đổ xuống trên nhiều
người một cách kỳ diệu và ngoạn mục.

1. Công Vụ 2 :1-4        : trên các môn đồ

2. Công Vụ 8 :8-17      : trên những người Sa-ma-ri

3. Công Vụ 10 :25-46  : trên những người ngoại tại nhà Cọt-nây

4. Công Vụ 19 :1-6      : trên các môn đồ của Giăng Báp-tít tại thành Ê-phê-sô.

Cấu trúc của Công Vụ Các Sứ Đồ 1 : 8 được lập lại nhiều lần. Các môn đồ nhận lãnh
Báp-têm với Đức Thánh Linh tại Giê-ru-sa-lem ; những người Sa-ma-ri, những người ngoại
và những người Do-thái, tại vùng Giu-đê và vùng Sa-ma-ri ; các môn đồ của Giăng Báp-tít ở
tận cùng trái đất, tại thành Ê-phê-sô.

Công Vụ Các Sứ Đồ Các chương
Sự ra đời và phát triển của Hội Thánh 1-4
Sự tổ chức của Hội Thánh 5-7
Sự bắt bớ và sự tản mác 8-9
Sự truyền giáo bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem 10-12
Chuyến du hành truyền giáo đầu tiên 13-15
Chuyến du hành truyền giáo thứ hai 16-18
Chuyến du hành truyền giáo thứ ba 19-20
Phao-lô bị bắt giam 21-23
Ba sự xét xử của Phao-lô 24-26
Phao-lô đi đến thành Rô-ma 27-28

Đời sống của các Cơ Đốc Nhân đầu tiên
Sự miêu tả về Hội Thánh Giê-ru-sa-lem

1. 1 :14 : sự hiệp nhất của các anh em : “ Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu
nguyện” (1 :14 ; 2 :1,2 ; 2 :46 ; 5 :12).

2. 2 :1,4 ; 41-47 "Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh" ( 2 :4 ; 4 :31 ; 6 :3).
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3. 2 :42 Anh em chia sẻ với nhau bánh và sống với nhau trong sự thông công (2 :42 ; 2 :46 ;
4 :35 ; 6 :1 ; 2 :41-47).

4. 4 :31-37 Họ chia sẻ của cải với nhau (4 :32-36 ; 2 :44-45).

5. 5 :13 "các tín hữu đều được dân chúng ca ngợi ” (2 :47 ; 4 :21 ; 5 :13).

6. 5 :12-16 Các phép lạ thật sự nổi bật trong đời sống của họ (2 :43 ; 5 :12).

7. 6 :7 Ngày qua ngày Hội Thánh phát triển và tăng trưởng (3 :41-47 ; 6 :7).

Các “bài toán” trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ

Và các “bài toán” thật sự dạy cho chúng ta rất nhiều bài học :
- Toán cộng ........................ Công Vụ Các Sứ Đồ 2 :41 và 47 (3000 cùng những đám đông)
- Toán nhân ...................... Công Vụ . 6 :7
- Toán trừ......................... Công Vụ. 5 :5-10 đem đến sự phát triển của Hội Thánh (5 :14)

Lu-ca không viết về Hội Thánh nguyên thủy với những tình cảm, cảm xúc. Hội Thánh
thời đó cũng phải đối diện với những nan đề tương tự như Hội Thánh ngày hôm nay. Hội
Thánh của thế kỷ thứ nhất nhiều lúc cũng có những thiếu sót. Công Vụ Các Sứ Đồ các
chương 1 đến 7 nói đến các nan đề mà Hội Thánh thế kỷ thứ nhất đã gặp phải.

1. Sự vội vã của Phi-e-rơ để đề nghị việc bầu người thừa kế Giu-đa. (Chrysostome, phụ
giáo của Hội Thánh thế kỷ thứ tư là người đầu tiên cho rằng sự bầu cử này đã được tổ
chức trước ngày Lễ Ngũ Tuần. Đức Thánh Linh của lẽ thật không thể chấp thuận một
hành động như thế.)

2. Sự chậm rãi của Hội Thánh để thiết lập và thực thi Đại Mệnh Lệnh. Các Cơ Đốc Nhân
đầu tiên trông như rất thỏa mãn trong việc ở lại Giê-ru-sa-lem.

3. Sự keo kiệt của A-na-nia và Sa-phi-ra.

4. Sự xung đột không thể tránh khỏi giữa người Hê-bơ-rơ và người ngoại quy đạo.

Sự biến đổi của Hội Thánh

Hai mươi mốt thế kỷ về sau, chúng ta khó có thể nắm bắt được nan dề đầy đau đớn mà
Hội Thánh Giê-ru-sa-lem phải đối diện lúc đó : Đấng Mê-si chỉ đến cho dòng dõi của Gia-cốp
(có nghĩa là người Do-thái), hay Ngài cũng đem đến sự cứu rỗi cho cả thế giới ?
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Trong những năm đầu tiên tiếp theo Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh đã hiểu rõ đặc tính hoàn
vũ của tin mừng (Phúc Âm), nhưng Hội Thánh lại chú giải giáo lý này theo hệ thống Do-thái
Giáo, có nghĩa là những người tiếp nhận đức tin chỉ có thể hưởng được sự cứu rỗi qua đức tin
Do-thái. Vấn đề nóng bỏng của quyển Công Vụ Các Sứ Đồ xoay quanh về quan hệ giữa Do-
thái Giáo và Cơ Đốc Giáo. Mười hai năm trôi qua giữa sự qua đời của Ê-tiên và thánh chức
của Phao-lô. Trong lúc đó, Hội Thánh đã lớn dần và trưởng thành trong các tư tưởng về đức
tin cũng như về sự truyền giáo toàn cầu.

Sự bắt bớ

Chúa Giê-su đã nói : “Hãy đi và truyền giảng tin mừng cho tất cả mọi người ...”
Trong lúc đó, những người đã tiếp nhận đức tin Cơ Đốc mới lại thỏa thích ở lại thành Giê-ru-
sa-lem. Và đó cũng là một nan đề ngày hôm nay : sự an toàn, đời sống tiện nghi, tư tưởng cho
rằng tôi đã có một hội thánh, một tiền lương … thế thì tại sao tôi còn phải đi tìm một điều gì
hơn nữa ? tại sao phải đi tìm những rủi ro ? tại sao phải đối đầu với các thách thức của công
việc truyền giáo ?… Sự bắt bớ tiếp theo sự qua đời của Ê-tiên đã đánh dấu một sự chuyển
hướng của các Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh. Cho đến bấy giờ các tín đồ được cho phép hiện
hữu, những bắt bớ chỉ lâu lâu xảy ra một lần. Các phép lạ và lối sống của “những người theo
đạo” (các Cơ Đốc Nhân được gọi như thế vào thời đó) đã chiếm được sự tin tưởng của dân
chúng, và những lãnh đạo Do-thái không thể có được một hệ thống để bắt bớ họ. Nhưng sự
truyền giảng của Ê-tiên đã làm họ bực tức, đến nỗi thái độ của họ hoàn toàn thay đổi và trở
nên một sự chống đối dữ dội. Các tín đồ phải rời bỏ thành Giê-ru-sa-lem và nhờ vậy Phúc Âm
đã bắt đầu lan rộng đến các quốc gia khác.

Sự trung chuyển
Các chương 8 đến 11 của quyển Công Vụ Các Sứ Đồ.

Lu-ca đã nhận dạng năm biến cố trọng yếu trong sự biến đổi từ Hội Thánh của người Hê-
bơ-rơ đến Hội Thánh của dân ngoại :

 Công Vụ Các Sứ Đồ 8 : 5-13 Phi-líp truyền giáo tại vug Sa-ma-ri

 Công Vụ 8 : 26-39 Một quan thái giám Ê-thi-ô-bi tiếp nhận đức tin

 Công Vụ 9 : 1-27 Sự quy đạo của Sau-lơ.

 Công Vụ 10 : 1-48 Sự truyền giảng của Phi-e-rơ tại thành Sê-sa-rê, tại nhà một người
tên là Cọt-nây.

 Công Vụ 11 :19-26 Sự thành lập Hội Thánh tại An-ti-ốt
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Phi-líp

Làm sao Lu-ca có thể biết được về thánh chức của Phi-líp ? Chúng ta có thể tìm được
câu trả lời trong Công Vụ 21 : 8 : ông biết được các thông tin đó từ chính Phi-líp, vì Phao-lô,
Lu-ca và những người đồng hành của họ đều cư trú tại nhà của Phi-líp.

Không như một số anh em người Hê-bơ-rơ, Phi-líp không để các thành kiến ảnh
hưởng đến ông. Ông đã dám đem tin mừng đến cho những người Sa-ma-ri, một dân bị người
Do-thai khinh thường. Ông đơn thuần tuân chỉ theo lời của Đấng Christ : "hãy đi …" – anh
chị hãy đọc Luc 4 : 18 và các câu kế tiếp … Những người tiếp nhận đức tin trong những
chương trình truyền giáo của Phi-líp không phải là người Do-thái.  Tuy vậy, những người Sa-
ma-ri cũng tôn trọng luật pháp của Môi-se. Quan thái giám người Ê-thi-ô-bi cũng là một
người đã tin theo Do-thái giáo.  Sự truyền giáo do Phi-líp thực hiện là giai đoạn đầu tiên của
sự biến đổi từ một Hội Thánh với đa số các tín hữu là người Do-thái thành một Hội Thánh của
người ngoại.

Cho đến thời bấy giờ các Cơ Đốc Nhân người Hê-bơ-rơ tiếp tục là “những người Do-
thái tin kính”, họ vẫn tiếp tục đến các buổi nhóm thờ phượng tại đền thờ hay các nhà hội, áp
dụng và sống theo luật pháp và loan truyền Phúc Âm theo các từ ngữ và theo hệ thống của
Cựu Ước.  Sự bắt bớ dẫn đầu bởi Sau-lơ sẽ đảo lộn mọi sự.  Sau-lơ là ai, người đã ảnh hưởng
trên cả lịch sử của Hội Thánh ?

Phao-lô, nhân vật chính của Công Vụ Các Sứ Đồ

Sanh ra ở thành Tạt-sơ ở bán đảo Cilicie vào đầu thế kỷ thứ nhất, ông đến từ một gia
đình Do-thái truyền thống và bảo thủ.  Thành phố nơi ông sanh ra là một trung tâm cao học về
y khoa và triết học. Ông được lớn lên với văn hóa Hy Lạp, nhưng lại được giáo huấn một cách
nghiêm khắc theo các quy luật Do-thái, và ông là công dân La Mã. Ông nói được rất nhiều
ngôn ngữ, Hy Lạp, Hê-bơ-rơ và Am-ram. Và là một công dân La Mã, chắc chắn ông cũng nói
và viết được La-tinh.

Giáo huấn Do-thái của ông bắt đầu từ năm 5 tuổi. Ông trở nên một “bar mitzvah”
(con trai của điều răn) vào năm 13 tuổi. Chắc chắn vào thời điểm đó, cha mẹ ông gửi ông đến
thành Giê-ru-sa-lem để theo học với giáo sư Ga-ma-li-ên. Nếu như thế thì cậu thanh niên
mang tên là Sau-lơ đã học ở Giê-ru-sa-lem trong những năm sóng gió của thánh chức Chúa
Giê-su. Phao-lô đã có thể thấy được Chúa Giê-su, nhưng điều này không chắc chắn lắm, vì
ông không bao giờ nói đến điều này. Sau-lơ đã nghe sự tranh luận sôi nổi về người có thể
được xem như Đấng Mê-si. Với sự hiểu biết và thấm nhuần luật pháp cũng như các truyền
thống Do-thái, và với một bản lãnh kiên cường, Phao-lô trở nên người thù nghịch chính của
Hội Thánh, cho đến khi ông gặp gỡ Chúa Giê-su trên đường đi đến Đa-mách.
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Bây giờ chúng ta hãy làm quen với người giáo sĩ truyền giáo đầu tiên cho các dân
ngoại, qua ánh mắt của người bạn thân thiết và người đồng hành của ông, Lu-ca. Anh chị hãy
đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 18 :3 ; 21 :39 và 22 :3 ; Ga-la-ti 1 :13-14 và Phi-líp 3 :4-6.

Sự quy đạo của ông là một trong những trường hợp cảm động nhất của Tân Ước. Tại
sao Chúa Giê-su đã nói với ông : “Con sẽ thống khổ với các dằm đâm trong thân xác con” ?
Vì lương tâm của ông cắn rứt. Sự tử đạo của Ê-tienne và sự làm chứng của hàng ngàn tín đồ
có thể làm ảnh hưởng và tổn hại đến uy tín của Phao-lô. Không tranh cãi được với chân lý của
Phúc Âm, ông đã bắt bớ một cách dữ dội những người tin theo Chúa Giê-su, với sự cuồng tín
ông đã lôi kéo những người theo “Đạo [Con Đường]” và bỏ tù họ.

Công Vụ Các Sứ Đồ chương 9 và Ga-la-ti chương 1 cho chúng ta thấy được quá
trình hoạt động của Phao-lô, từ sự tiếp nhận đức tin đến thánh chức của ông tại thành An-ti-ốt
:

Năm
Công Vụ Các Sứ Đồ 9 :1-18 Sự tiếp nhận đức tin tại Đa-

mách
33

Ga-la-ti 1 :17 Chuyến du hành sang vùng
A-ra-bi (Ả-rập)

33

Phao-lô trở về Đa-mách
Ga-la-ti 1 :18 Phao-lô viếng thăm Giê-ru-

sa-lem lần đầu tiên và cuộc
gặp gỡ với Phi-e-rơ tại thành
này. Ông ở lại Giê-ru-sa-lem
mười ngày.

35

Ga-la-ti 1 :21 và Công Vụ
Các Sứ Đồ 9 :28-30

Phao-lô đi về các xứ Sy-ri và
Si-li-si.

35-42

Công Vụ Các Sứ Đồ 11 :25 Thánh chức đầu tiên tại thành
An-ti-ốt

42-46

Mười bốn năm đã trôi qua từ khi Phao-lô quy đạo và thánh chức đầu tiên của ông.
Đức Chúa Trời không bao giờ vội vã. Ngài chuẩn bịmọi sự một cách thật chu đáo cho tất cả
các tôi tớ của Ngài. Vào đúng thời điểm các cánh cửa sẽ mở ra, và lúc đó chúng ta mới hiểu
được ý nghĩa của những thử thách và những kinh nghiệm chúng ta có thể phải đi qua. Đó
cũng là điều đã xảy ra cho Phao-lô.

Phi-e-rơ và Cọt-nây

Với câu chuyện của Cọt-nây, Lu-ca đã chuẩn bị độc giả về “sự chuyển trao đuốc
thiêng” của Phúc Âm từ Phi-e-rơ sang Phao-lô. Trong các chương 9 và 10, chúng ta thấy hai
sứ đồ đồng hành với nhau.
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Sự tiếp nhận đức tin của Cọt-nây tại thành Sê-sa-rê chính là “lễ Ngũ Tuần của những
người ngoại”. Thật đáng để chúng ta quan tâm rằng sự khởi đầu của Hội Thánh Người Ngoại
cũng có các phép lạ tương tự như các phép lạ đánh dấu sự khởi đầu của Hội Thánh Giê-ru-sa-
lem. Trước những bằng chứng hiển nhiên như thế, các sứ đồ chấp nhận trong sự khiêm
nhường tính chất xác thực của sự quy đạo của Cọt-nây, vị sĩ quan La Mã chỉ huy đội quân 100
quân lính.  Nhưng rõ ràng là trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 11 : 1-18 đa số các tín hữu
chỉ thấy là Cơ Đốc Giáo như sự cải cách của Do-thái Giáo. Họ đón nhận Cọt-nây như thể
người Do-thái có thông lệ đón nhận tại các nhà hội những người ngoại tin theo Do-thái Giáo.
Họ chưa muốn cách biệt hoàn toàn với Do-thái Giáo. Sự thành lập Hội Thánh An-ti-ốt đánh
dấu một khúc quanh lịch sử.

Hội Thánh An-ti-ốt
Công Vụ Các Sứ Đồ 11 :19-21. Trước sự tản mác, Hội Thánh chỉ truyền giảng tin

mừng duy nhất cho người Do-thái và những người ngoại quốc quy đạo theo Do-thái giáo.
Với sự bắt bớ và sự tản mát của Hội Thánh, sự truyền giảng được hướng đến những người Hy
Lạp tại thành An-ti-ốt.

Hội thánh An-ti-ốt sau đó sẽ giữ một vai trò trọng yếu trong thời kỳ phát triển của
Hội Thánh.

Hội thánh này rất quan trọng vì :

 Hội thánh An-ti-ốt là hội thánh mẹ đối với người ngoại.
 Các giáo sĩ truyền giáo đầu tiên xuất phát từ hội thánh An-ti-ốt.
 Tại An-ti-ốt đã xảy ra sự tranh cãi đầu tiên về vấn đề các tín hữu Cơ Đốc người ngoại. Họ

có cần phải tuân theo luật pháp Do-thái để trở nên Cơ Đốc Nhân hay không ?
 Hội thánh An-ti-ốt là nơi gặp gỡ của nhiều lãnh đạo Hội Thánh nguyên thủy như Phao-lô,

Phi-e-rơ, Ba-na-ba, Tít, Giăng-Mác.
 Các môn đồ được gọi là Cơ Đốc Nhân lần đầu tiên tại An-ti-ốt.
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Các Chuyến Du hành
Truyền Giáo

Chúng ta sẽ xem một cách tóm lược các chuyến du hành truyền giáo của Phao-lô.

Chuyến du hành truyền giáo đầu tiên (các chương 13-
15)

Những người tham gia chuyến du hành này gồm có Ba-na-ba, Phao-lô, và Giăng-Mác.
Thời kỳ : các năm 47-48 của Công Nguyên.

Hành trình

1. Đảo Síp (Chypre)
Ê-ly-ma bị phán xét.  Sự quy đạo của quan tổng trấn. Phao-lô trở nên người lãnh đạo

của cả nhóm truyền giáo. Giăng Mác rời bỏ họ và trở về Giê-ru-sa-lem.

2. An-ti-ốt xứ Bi-si-đi (Antioche de Pisidie)
Phao-lô lần đầu tiên truyền giảng là không ai có thể được xưng công chính bởi luật

pháp của Môi-se (13 :38-39). Đây là sự tuyên bố đầu tiên rất rõ ràng về giáo lý được xưng
công chính bởi đức tin.

3. Y-cô-ni (Icône)
Nơi đây họ đã thành lập một Hội Thánh rồi sau đó bị đuổi ra khỏi thành.

4. Lít-tra (Lystre)
Phao-lô đối diện với ngoại giáo thờ lạy thần tượng. Dân chúng tưởng Phao-lô và Ba-

na-ba là các vị thần. Sau đó họ định ném đá giết chết Phao-lô (lúc này Ba-na-ba ở đâu ?) và
lôi kéo ông ra khỏi thành. Ông tỉnh lại và tiếp tục đi đến Đẹt-bơ (Derbe). (Trong lần viếng
thăm đầu tiên của Lít-tra mà Ti-mô-thê và gia đình của anh đã tiếp nhận đức tin).

5. Đẹt-bơ (Derbe)
Một Hội Thánh đã được thành lập.
Họ trở về An-ti-ốt, và trên đường đã có cơ hội gầy dựng và củng cố các Hội Thánh.
Hội nghị công đồng tại Giê-ru-sa-lem (chương 15) đã được tổ chức giữa chuyến du

hành truyền giáo lần thứ nhất và lần thứ hai.
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Chuyến du hành truyền giáo lần thứ hai (các chương
16-18)

Những người tham gia chuyến du hành này gồm có Phao-lô và Sy-la, Ti-mô-thê (sau
khi viếng thăm thành Lít-tra) và Lu-ca (sau khi đi qua thành Trô-ách [Troas]). Thời kỳ : các
năm 49-52 của Công Nguyên.

Hành trình

1. Đẹt-bơ (Derbe) và Lít-tra (Lystre)

Phao-lô gặp Ti-mô-thê tại thành Lít-tra và nhận thức được là Ti-mô-thê có thể là một
phụ tá rất đắc lực. Nhưng một vấn đề xuất hiện : Ti-mô-thê chưa được phép cắt bì, vì ba của
anh là người Hy-lạp và mẹ của anh là người Do-thái. Lúc đó Phao-lô đã làm gì ? (Công Vụ
các Sứ Đồ 16 :3) Và tại sao thế ? Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê để không có sự cản trở nào
có thể ngăn cản người Do-thái nhận lãnh thông điệp của ông.

2. Trô-ách (Troas)

Hai biến cố quan trọng xảy đến ở Trô-ách.
a) Phao-lô nằm mơ thấy một người Ma-xê-đoan nài nỉ : “Xin ông vào xứ Ma-xê-đoan

cứu giúp chúng tôi !” (16 :9),
và
b) Lu-ca gia nhập nhóm các giáo sĩ truyền giáo.

3. Phi-líp (Philippes)

Người đầu tiên tiếp nhận đức tin ở Châu Âu là Ly-đi. Phao-lô đã trục xuất một quỷ
thần ra khỏi một cô gái và vì vậy mà ông và Sy-la bị bắt giam trong tù. Sau trận động đất
người cai tù tiếp nhận đức tin nơi Chúa Giê-su, và Lu-ca ở lại thành Phi-líp với tư cách một
mục sư.

4. Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonique)

Phao-lô đã truyền giảng trong ba tuần lễ tại nhà hội. Hội Thánh được dựng lên, đa số
các tín hữu đều là những người ngoại. Ban đêm, Phao-lô phải chạy trốn sang thành Bê-rê
(Bérée).

5. Bê-rê (Bérée)
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Những người Do-thái xem xét lại Kinh Thánh mỗi ngày để kiểm tra những gì họ nghe
được có đúng như Kinh Thánh dạy bảo hay không. Một phái đoàn người Do-thái đến từ thành
Tê-sa-lô-ni-ca cố làm Phao-lô mất uy tín. Ông rời Bê-rê để đi sang thành A-then (Athènes).

6. A-then (Athènes)

Anh chị hãy quan sát sự khác biệt giữa sự truyền giảng của Phao-lô tại thành Tê-sa-lô-
ni-ca, và sự truyền giảng của ông sau đó tại thành A-then. Sự truyền giảng đầu tiên là cho
người Do-thái và sự truyền giảng thứ hai là cho những người ngoại giáo thờ lạy các thần
tượng. Tại thành A-then, khi đối diện với người ngoại giáo thờ lạy các thần tượng, Phao-lô đã
trích dẫn như văn hào lừng danh cũng như nói đến các thực hành tôn giáo của người Hy-lạp,
và ông đã giới thiệu Chúa Giê-su bằng những lời lẽ dễ hiểu cho những dân cư của thành A-
then.

7. Cô-rinh-tô (Corinthe)

Phao-lô đã ở lại thành Cô-rinh-tô một năm rưỡi. Ông đã làm việc với A-qui-la cùng vợ
là Bê-rít-sin, vì họ cùng một nghề với nhau : những người may vải cho lều trại. Sy-la và Ti-
mô-thê đem đến cho ông những thông tin về sự bành trướng của các Hội Thánh. Sau khi bị
đuổi ra khỏi nhà hội, Phao-lô đã đi đến nhà của Ti-ti-u Giút-tu (Titus Justus), một người Do-
thái kính sợ Đức Chúa Trời, và anh này tiếp nhận đức tin nơi Đấng Christ. Người quản lý hội
đường (nhà hội) và cả gia đình, cùng rất nhiều người khác, đều tin Chúa.

8. Ê-phê-sô (Ephèse)

Cùng với A-qui-la và Bê-rít-sin, Phao-lô đã đi đến thành Ê-phê-sô nơi họ sẽ cư ngụ
một thời gian. Phao-lô tiếp tục cuộc hành trình đến Sê-sa-rê, Giê-ru-sa-lem và An-ti-ốt.
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Chuyến du hành truyền giáo lần thứ hai (các chương 19-
20)

Những người đồng hành trong chuyến đi truyền giáo này là: Phao-lô, Ti-mô-thê và
một số anh em khác (20 :4). Thời kỳ : các năm 52-57 của Công Nguyên.

Hành trình

1. Ga-la-ti (Galatie)

Phao-lô tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm các Hội Thánh ở vùng Ga-la-ti, vừa đào
tạo các môn đồ. Ông đến thành Ê-phê-sô vào mùa thu năm 52 của Công Nguyên.

2. Ê-phê-sô (Ephèse)

Phao-lô đã đảm trách thánh chức của ông tại đây trong vòng ba năm. Một lần nữa ông
cũng phải đối diện với ma thuật đồng bóng. Quyền năng mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trên
các quỷ thần cũng như các bệnh tật chứng tỏ chân lý của Phúc Âm. Nhiều người đã tiếp nhận
đức tin và thiêu hủy các quyển sách về ma thuật đồng bóng. (19 :19).

3. Các hội thánh ở vùng Ma-xê-đoan và vùng A-chai

“Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu. Đến Hy Lạp,
ông ở lại ba tháng.” (20 :2-3).

4. Trô-ách (Troas)

Phao-lô đi tiếp với nhóm những người truyền giáo đồng hành với ông và đến thành
Trô-ách. Sau một buổi thờ phượng rất dài (20 :7-12 “ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm”),
rồi sau đó đi đến thành Ê-phê-sô. Nơi đây, Phao-lô từ giã các trưởng lão của Hội Thánh và lên
tàu trở về Giê-ru-sa-le, nơi đó ông sẽ bị bắt giam vào tù.

Trong phần thứ 3 : các tín thư của Phao-lô, tiểu sử của ông và các chuyến đi truyền
giáo của ông sẽ được thảo luận sâu sắc hơn.
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ĐỨC THÁNH LINH TRONG QUYỂN CÔNG VỤ CÁC SỨ
ĐỒ

- Báp-têm với Đức Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 2 :1-4 Đức Thánh Linh đổ xuống trên 120 người

4 :23-31 trên đám đông đã tin nơi Chúa
8 :14-17 trên các tân tín hữu ở Sa-ma-ri
8 :26-40 trên quan thái giám người Ê-thi-ô-bi
9 :10-18 trên Sau-lơ của Tạc-sơ
10 :34-48 trên những người ngoại giáo thành Sê-sa-rê
19 :1-7 trên các Cơ Đốc Nhân tại thành Ê-phê-sô

- Đước Đức Thánh Linh dẫn dắt
Công Vụ Các Sứ Đồ 8 :29 Phi-líp được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến xe ngựa của quan thái

giám người Ê-thi-ô-bi
15 :28 Đức Thánh Linh dẫn dắt hội nghị công đồng tại Giê-ru-sa-lem
16 :6-7 Đức Thánh Linh dẫn dắt Phao-lô trong các chuyến du hành truyền giáo của ông

- Sự phán xét về tội lỗi chống lại Đức Thánh Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 5 :1-11 A-na-ni, Sa-phi-ra, và Phi-e-rơ

- Các ân tứ, các dấu lạ, và các phép lạ của Đức Thánh Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 2 :1-4 Gió, lửa và sự hiểu biết mầu nhiệm các ngôn ngữ khác

3 :1-11 Người què được chữa lành tại Cổng Đẹp
4 :31 Trận động đất phi thường
5 :12 Các dấu lạ và phép lạ được các sứ đồ thực hiện
5 :17-19 Các sứ đồ được giải thoát khỏi tù giam với sự ra tay của một thiên sứ
8 :1-8 Sự chữa lành và giải cứu tại vùng Sa-ma-ri
9 :17-18 Sau-lơ được chữa lành và không còn bị mù nữa
9 :32-35 Ê-nê được sống lại
9 :36-43 Ta-bi-tha sống lại từ cõi chết
10 :1-8 Khải tượng của Cọt-nây
10 :9-20 Khải tượng của Phi-e-rơ và các lời lẽ của Đức Thánh Linh.
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Các Câu Hỏi
1/ Ai là tác giả của quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ ?

2/ Giai đoạn liên quan đến quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ được gọi như thế nào ?

3/ Câu gốc chính nào liên quan đến cấu trúc của quyển sách ?

4/ Cấu trúc của quyển Công Vụ Các Sứ Đồ được chia ra làm ba phần chính.  Ba phần đó là ba
phần nào ?

___________________________________________  Chương __________________

___________________________________________                   __________________

___________________________________________                   __________________

5/ Quyển Công Vụ Các Sứ Đồ miêu tả như thế nào về hội thánh tại Giê-ru-sa-lem ?

6/ Điều gì xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần ? Bài học gì chúng ta có thể nhận được cho ngày
hôm nay ?

7/ Chúng ta biết gì về Sau-lơ của Tạc-sơ (sứ đồ Phao-lô) ?

8/ Anh chị có những câu hỏi nào khác về quyển Công Vụ Các Sứ Đồ không ?
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Các Câu Trả Lời

1/ Ai là tác giả của quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ ?
Lu-ca, cũng là tác giả của quyển phúc âm mang tên ông.

2/ Giai đoạn liên quan đến quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ được gọi như thế nào ?
Sự bành trướng (phát triển) của Hội Thánh.

3/ Câu gốc chính nào liên quan đến cấu trúc của quyển sách ?
Công Vụ Các Sứ Đồ 1 : 8

4/ Cấu trúc của quyển Công Vụ Các Sứ Đồ được chia ra làm ba phần chính. Ba phần đó là ba
phần nào ?
Giê-ru-sa-lem (1-7), Giu-đê và Sa-ma-ri (8-12), đến tận cùng trái đất (13-28).

5/ Quyển Công Vụ Các Sứ Đồ miêu tả như thế nào về hội thánh tại Giê-ru-sa-lem ?
Sự miêu tả như thế nào về hội thánh tại Giê-ru-sa-lem
1.  1 :14  : Sự hiệp nhất của các anh em : “ Tất cả các người đó đều đồng tâm” (1 :14 ; 2 :1,2 ;
2 :46 ; 5:12).
2.  2 :1,4 ; 41-47  "Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh" ( 2 :4 ; 4 :31 ; 6 :3).
3.  2 :42 Các anh em chia sẻ bánh với nhau, sống trong sự thông công với nhau (2 :42 ; 2 :46 ;
4 :35 ; 6 :1 ; 2 :41-47).
4.  4 :31-37 Các anh em chia sẻ của cải với nhau (4 :32-36 ; 2 :44-45).
5.  5 :13  "các tín hữu đều được dân chúng ca ngợi” (2 :47 ; 4 :21 ; 5 :13).
6.  5 :12-16 Các phép lạ nổi bật trong đời sống của họ (2 :43 ; 5 :12).
7.  6 :7 Ngày qua ngày Hội Thánh càng phát triển và tăng trưởng (3 :41-47 ; 6 :7).

6/ Điều gì xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần ? Bài học gì chúng ta có thể nhận được cho ngày
hôm nay ? Công Vụ Các Sứ Đồ 2 : 5-11, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh hiện ra
dưới hình thức các ngọn lửa đáp xuống 120 anh chị em môn đồ đang nhóm trong căn phòng
trên lầu, và tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh. Cũng vào ngày hôm đó, những người Do-
thái tin kính đến từ tất cả các nước được nhóm lại tại thành Giê-ru-sa-lem, và sau khi nghe
được lời truyền giảng của sứ đồ Phi-e-rơ cũng được đầy dẫy Thánh Linh, 3000 người đã tiếp
nhận đức tin. Chúng ta cần có thân vị của Đức Thánh Linh để có thể sống như Chúa Giê-su,
sống một đời sống thánh khiết và là những nhân chứng thật hiệu quả.
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7/ Chúng ta biết gì về Sau-lơ của Tạc-sơ (sứ đồ Phao-lô) ?
Công Vụ Các Sứ Đồ 9 :1-18 Sự tiếp nhận đức tin của ông tại Đa-mách
Ga-la-ti 1 :17 Chuyến đi sang xứ A-ra-bi

Trở về Đa-mách
Ga-la-ti 1 :18 Chuyến viếng thăm Giê-ru-sa-lem đầu tiên của Phao-lô /

Sự gặp gỡ với Phi-e-rơ, ông ở lại thành phố này 15 ngày
Ga-la-ti 1 :21 và Công Vụ 9 :28-30. Khởi hành để đi sang Sy-ri và Si-li-si
Công Vụ 11 :25 Thánh chức đầu tiên tại An-ti-ốt


