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50 ngày sau, kӅ tӭ ngày CHÚA GIÊ-SU tӭ cõi chӁt
sӓng lңi, Ĉӫc Thánh Linh đҩy dҭy trên con cái
cөa Ngài. Dҭu cho các môn đӉ vҭn chѬa hiӅu
nhiӃu vӃ Ba Ngôi cөa Ĉӫc Chúa Trӟi là Ĉӫc Chúa
Trӟi, CHÚA GIÊ-SU và Ĉӫc Thánh Linh thì hӏ vҭn
rҧt hңnh phúc vì có CHÚA bên cңnh. Ĉӫc Chúa
Trӟi đã làm nhiӃu phép lң đӅ giúp các môn
đӉ rao giҥng vӃ Ĉӫc CHÚA GIÊ-SU.
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Bҧy giӟ, cӛng đӕng tín
hӱu tin cүy nѪi Ĉҧng
CHRIST, đӕng tâm chia
sҽ vӝi nhau mӏi thӫ
mình có cho ngѬӟi
nghèo. NhѬng có
cҹp vӥ chӕng nӏ
là A-na-nia
và Sa-phi-ra
đã không
trung tín
vӝi CHÚA.
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Hӏ bán mӛt miӁng đҧt và
giҥ vӟ mang toàn bӛ sӓ
tiӃn đҹt nѪi chân các
môn đӉ, nhѬng thӳc chҧt
cҥ hai giӱ lңi
trong mình mӛt
phҩn tiӃn.

Phê-rѪ hӑi: “Ông
A-na-nia, sao Sa-tan
đã đҩy dҭy lòng ông đӁn
nәi ông nói dӓi vӝi Ĉӫc
Thánh Linh …? Không
phҥi ông dӓi ngѬӟi đâu
mà dӓi Ĉӫc Chúa Trӟi
đó!”
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Nghe xong nhӱng lӟi
ҧy, A-na-nia ngã
xuӓng và tұt thӡ.
Các thanh niên liӉm
xác ông, rӕi khiêng
ra ngoài chôn cҧt.
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Mӛt lát sau, vӥ ông đӁn, không biӁt viӉc chӕng
mình đã chӁt. Bà cǊng đӕng lòng nói dӓi vӃ sӓ
tiӃn ҧy, và điӃu tѬѪng tӳ cǊng xҥy ra vӝi bà.
Tҧt cҥ nhӱng ai nghe tin này đӃu rҧt khiӁp sӥ.
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Chúa -Ĉӫc Thánh
Linh đã dùng tay
các sӫ đӕ thӳc
hiӉn nhiӃu
dҧu lң và
phép màu.
Chҵng hңn nhѬ,
ngѬӟi bӉnh đѬӥc
chӱa lành khi bóng
cөa Phi-Ѫ-rѪ ngã

Ĉó là lúc phép
màu diӉu kǤ cho
thҧy sӳ hiӉn
diӉn cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi.
Càng ngày càng
nhiӃu ngѬӟi tin
Chúa. ĈiӃu này
đã làm cho vӍ
trѬӡng tӁ vô cùng
tӫc giүn.

trên ngѬӟi hӏ.

Ông sai bұt giam
các vӍ sӫ đӕ
vào ngӧc!
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NhѬng khi đêm
đӁn, mӛt thiên
sӫ cөa CHÚA mӡ
các cӯa khám,
dҭn hӏ ra ngoài
rӕi bҥo: “Các
ông hãy đi vào
đӃn thӟ, đӫng
đó rao truyӃn
cho dân chúng
tҧt cҥ nhӱng lӟi cөa sӳ sӓng.” Nghe xong, các
sӫ đӕ ra ngoài và giҥng dңy vӃ CHÚA GIÊ-SU.
Sáng hôm sau, ngѬӟi cөa vӍ trѬӡng tӁ không
tìm thҧy bҧt kǤ sӫ đӕ nào trong khám.

Khi tìm đѬӥc các sӫ đӕ, vӍ trѬӡng tӁ quát mұng
các sӫ đӕ: “Chҵng phҥi chúng tôi đã nghiêm cҧm
các anh dңy dә vӃ Danh này sao?” Phê-rѪ và các
sӫ đӕ trҥ lӟi: “Chúng tôi phҥi vâng lӟi Ĉӫc
Chúa Trӟi hѪn là vâng
lӟi loài ngѬӟi.”
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Nghe xong, vӍ trѬӡng tӁ vô cùng tӫc giүn, ông
nҥy ý muӓn giӁt chӁt các sӫ đӕ. NhѬng sau đó,
ông ra lӉnh đánh và thҥ hӏ ra. Mҹc cho đau đӝn,
các sӫ đӕ vҭn vâng lӟi Ĉӫc Chúa Trӟi và tiӁp
tӧc rao giҥng vӃ Ĉӫc
CHÚA GIÊ-SU.

Mӛt ngày nӏ, ngѬӟi đàn ông tên Ê-tiên bӍ bұt.
Ông là mӛt ngѬӟi yêu mӁn CHÚA GIÊ-SU. Ĉӫc Thánh
Linh đã dùng ông đӅ giҥng dңy cho nhiӃu ngѬӟi
vӃ Ĉӫc Chúa
GIÊ-SU.
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Mӛt vài kҽ nói dӓi, cho rҳng Ê-tiên đang nói
nhӱng lӟi chӓng nghӍch Ĉӫc Chúa Trӟi. Sau mӛt
vӧ xét xӯ trá hình, Ê-tiên bӍ ném đá cho đӁn
chӁt vì ông tin Ĉӫc
CHÚA GIÊ-SU.
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TrѬӝc khi chӁt, Ê-tiên, ngѬӟi đҩy dҭy Thánh
Linh, ngѬӝc mұt nhìn lên trӟi, thҧy hào quang
cөa Ĉӫc Chúa Trӟi, và
Ĉӫc CHÚA GIÊ-SU ӡ
bên hӱu Ngài. Ĉám
đông đã ném đá
ông trong khi
ông gӏi tên
CHÚA và thѬa,
“Lңy Chúa
JESUS, xin
tiӁp nhүn
linh
hӕn
con”.
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Cái chӁt cөa Ê-tiên đã mӡ đҩu cho sӳ hành hң
dӱ dӛi sұp đӁn. Mӛt thanh niên tên là Sau-lѪ,
ngѬӟi tham gia vào vӧ sát hңi Ê-tiên, đã đi
bұt giam tҧt cҥ các tín đӕ cѪ đӓc mà anh ta
tìm thҧy.

TrѬӝc khi chӁt, giӓng nhѬ CHÚA GIÊ-SU chӁt
trên cây thүp tӳ, ngѬӟi đàn ông dǊng cҥm này
cǊng cҩu nguyӉn xin
Ĉӫc Chúa Trӟi tha
thӫ cho nhӱng
kҽ đã giӁt
hңi mình.
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Tҧt cҥ hӏ phҥi chңy trӓn và tҥn lңc khұp miӃn
Giu-đê và Sa-ma-ri. ChӋ có các sӫ đӕ vҭn ӡ lңi
Giê-ru-sa-lêm.
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Hӛi Thánh gҹp nңn
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Công vӧ các sӫ đӕ 5-7

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Mҹc cho viӉc kҽ thù đang truy lùng khұp nѪi đӅ
sát hңi, nhӱng ngѬӟi đang trӓn chңy vҭn đi khұp
nѪi rao giҥng vӃ Chúa Giê-su. Không gì có thӅ
cҥn trӡ các tín đӕ cөa CHÚA GIÊ-SU bӡi Thánh
Linh cөa Ĉӫc Chúa Trӟi đang
ngӳ trӍ trong hӏ và mӡ
đѬӟng cho mӏi lӓi đi.

18
Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

