
CÁC SỨ ĐỒ 
Phi-e-rơ— Ông còn được biết đến với tên Si-môn.

Tên của ông được đổi từ Sê-pha nghĩa là “đá.” Ông giảng Tin 
Lành cho người Do Thái và viết các sách 1 và 2 Phi-e-rơ. Có thể 

ông cũng giúp đỡ trong việc viết sách Phúc Âm Mác. 

Anh-rê— Ông là em trai của Phi-e-rơ và đã giới thiệu 
Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu (Gi. 1:40–42). Hai anh em này là
những người đánh cá đến từ thành Bết-sai-đa. 

Gia-cơ— Ông là anh của Giăng. Cả hai là con trai của 
Xê-bê-đê và Sa-lô-mê và làm việc với cha mình ở thành Bết-
sai-đa. Đôi khi được gọi là “Lớn”, Gia-cơ giảng ở thành Giê-
ru-sa-lem và Giu-đê. Ông bị vua Hê-rốt chém đầu vào năm 44 

S.C. và trở thành vị sứ đồ tuân đạo đầu tiên.

Giăng— Ông là em của Gia-cơ. Cả hai làm nghề

đánh cá cùng với cha mình (Mác 1:19, 20). Chúa Giê-xu 
gọi hai anh em là “Con trai của Sấm sét” (Mác 3:17). Giăng 
làm việc giữa vòng các Hội thánh ở cõi Tiểu Á, đặc biệt là Ê-
phê-sô. Năm 95 S.C., ông bị đày ra đảo Bát-mô, là nơi ông ghi 
lại sách Khải Huyền. Ông cũng viết sách Phúc Âm Giăng và 
các thư tín 1, 2, và 3 Giăng. 

Phi-líp— Ông đến từ thành Bết-sai-đa. Ông nói cho

Na-tha-na-ên biết về Chúa Giê-xu (Gi. 1:44–46). 

Ba-thê-lê-my— Có lẽ ông là Na-tha-na-ên trong

Câu chuyện Phúc Âm của Giăng (Gi. 1:44–46). Ông đến từ 
Ca-na, xứ Ga-li-lê.

Các sứ đồ là những sứ giả đặc biệt của Chúa, được Ngài chỉ định, là 
những người có thể ban ra lời làm chứng cá nhân về đời sống và sự phục sinh 
của Ngài. Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bị thay thế, vị sứ đồ mới phải là người ở với 
Chúa Giê-xu và những người theo Ngài trong suốt chức vụ trên đất của Ngài 
(Công. 1:21). Về sau, Đấng Christ hiện ra với Phao-lô để làm cho ông đủ điều 
kiện trở thành vị sứ đồ cho Dân ngoại (xem 1 Cô. 15:8). Một số thông tin liệt 
kê ở đây được trích từ Frank L. Cox, “The Glorious Company of the 
Apostles,” The Minister’s Monthly (February 1960): 254. 



 CÁC SỨ ĐỒ (tiếp theo) 
Thô-ma— Ông cũng được gọi là Đi-đim (“sinh đôi”) (Gi. 

11:16; 20:24; 21:2). Quê hương ông là Ga-li-lê. Ông được các tín hữu 

ở Sy-ri khẳng định là người thành lập Hội thánh ở đất nước này; có

lẽ ông cũng đã thành lập các Hội thánh ở Ba-tư và Ấn Độ. 

Ma-thi-ơ— Ông cũng được biết đến như là Lê-vi, con trai của 

A-phê (Ma-thi-ơ 9:9; M ác  2:14). Ông đến từ thành Ca-bê-na-um 

và làm người thâu thuế cho chính quyền La Mã. 

Gia-cơ— Đôi lúc được gọi là “Nhỏ”, Gia-cơ nầy là con trai của A-

phê và Ma-ri (Ma-thi-ơ 10:3; 27:56). (Có thể nào Gia-cơ và Ma-thi-ơ 

là anh em không? Chúng ta không biết.) Ông đến từ Ga-li-lê và là 

người viết sách Gia-cơ. 

Tha-đê— Con trai của Gia-cơ, ông còn được gọi là Giu-đa 

hay Giu-đe (Ma-thi-ơ 10:3; Lu. 6:16). Ông là người Ga-li-lê. 

Si-môn Xê-lốt— Ông còn được biết đến như là người Ca-na-an, 

một từ khác của từ “xê-lốt”, được chuyển tự từ một từ tiếng A-ram. 

Si-môn đến từ Ga-li-lê. 

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt — “Ích-ca-ri-ốt” có lẽ chỉ về việc ông ta đến từ 

thành Kê-ri-ốt xứ Giu-đê. Ông phản Chúa Giê-xu và sau đó tự tử. 

Ma-thia— Sau khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chết, Ma-thia được chọn 

qua việc bốc thăm để thay thế ông ta (Công Vụ 1:26). Qua Công Vụ 

1:22 chúng ta biết rằng Ma-thia đã theo Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài 

“từ khi Giăng làm phép báp-têm cho đến ngày Ngài được cất 

lên.” 

Phao-lô— Sau-lơ, về sau là Phao-lô, người bắt bớ Hội Thánh, 

được kêu gọi để làm một vị sứ đồ đặc biệt cho Dân ngoại (Rô-

ma 11:13; 1 Cô-rinh-tô 1:1; 9:1; 15:9; 2 Cô-rinh-tô 12:12; Ga-la-ti 

1:1; 1 Ti-mô-thê 2:7). Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông trên con 

đường Đa-mách.  Ông viết phần lớn Tân Ước. 
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