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50 ngày sau, kể từ ngày CHÚA GIÊ-SU từ cõi chết 
sống lại, Đức Thánh Linh đầy dẫy trên con cái 
của Ngài. Dẫu cho các môn đệ vẫn chưa hiểu 

nhiều về Ba Ngôi của Đức Chúa Trời là Đức Chúa 
Trời, CHÚA GIÊ-SU và Đức Thánh Linh thì họ vẫn 
rất hạnh phúc vì có CHÚA bên cạnh. Đức Chúa 
Trời đã làm nhiều phép lạ để giúp các môn  

đệ rao giảng về Đức CHÚA GIÊ-SU. 



Bấy giờ, cộng đồng tín hữu  
tin cậy nơi Đấng CHRIST, đồng  
tâm chia sẻ với nhau mọi thứ  
mình có cho người nghèo.  
Nhưng có cặp vợ chồng nọ là  
A-na-nia và Sa-phi-ra đã  
không trung tín với  
CHÚA. Họ bán một  
miếng đất và giả vờ  
mang toàn bộ số  
tiền đặt nơi  
chân các môn  
đệ, nhưng  
thực chất cả  
hai giữ lại  
trong mình  
một phần tiền. 



Phê-rơ hỏi: “Ông  
A-na-nia, sao Sa-tan  
đã đầy dẫy lòng ông đến 
nỗi ông nói dối với Đức 
Thánh Linh …? Không 
phải ông dối người đâu 
mà dối Đức Chúa Trời 
đó!” 



Nghe xong những lời 
ấy, A-na-nia ngã xuống 
và tắt thở. Các thanh 
niên liệm xác ông, rồi 
khiêng ra ngoài chôn 
cất. 



Một lát sau, vợ ông đến, không biết việc chồng 
mình đã chết. Bà cũng đồng lòng nói dối về số 
tiền ấy, và điều tương tự cũng xảy ra với bà. 
Tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ. 



Chúa -Đức Thánh 
Linh đã dùng tay 
các sứ đồ thực 
hiện nhiều  
dấu lạ và  
phép màu.  
Chẳng hạn như, 
người bệnh được 
chữa lành khi bóng 
của Phi-ơ-rơ ngã 
trên người họ. 



Đó là lúc phép màu 
diệu kỳ cho thấy  
sự hiện diện của  
Đức Chúa Trời.  
Càng ngày càng  
nhiều người tin 
Chúa. Điều này đã 
làm cho vị trưởng  
tế vô cùng tức giận. 
Ông sai bắt giam các 
vị sứ đồ vào ngục!  



Nhưng khi đêm 
 đến, một thiên 
 sứ của CHÚA mở 
 các cửa khám, 

 dẫn họ ra ngoài 
 rồi bảo: “Các 
 ông hãy đi vào 
 đền thờ, đứng 

 đó rao truyền cho  
dân chúng tất cả những lời của sự sống.” Nghe 
xong, các sứ đồ ra ngoài và giảng dạy về CHÚA  
GIÊ-SU. Sáng hôm sau, người của vị trưởng tế 
không tìm thấy bất kỳ sứ đồ nào trong khám. 



Khi tìm được các sứ đồ, vị trưởng tế quát mắng 
các sứ đồ: “Chẳng phải chúng tôi đã nghiêm cấm 
các anh dạy dỗ về Danh này sao?” Phê-rơ và các 
sứ đồ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa 
Trời hơn là vâng lời loài người.” Nghe xong, vị 
trưởng tế vô cùng tức giận, ông nảy ý muốn giết 
chết các sứ đồ. Nhưng sau đó, ông ra lệnh đánh 
và thả họ ra. Mặc cho  
đau đớn, các sứ đồ  
vẫn vâng lời Đức  
Chúa Trời và  
tiếp tục rao  
giảng về Đức  
CHÚA GIÊ-SU. 



Một ngày nọ, người đàn ông tên Ê-tiên bị bắt. 
Ông là một người yêu mến CHÚA GIÊ-SU. Đức Thánh 
Linh đã dùng ông để giảng dạy cho nhiều người 
về Đức Chúa GIÊ-SU. Một vài kẻ nói dối, cho  

rằng Ê-tiên đang nói 
 những lời chống 
 nghịch Đức Chúa 
 Trời. Sau một 
 vụ xét xử trá 
 hình, Ê-tiên 
 bị ném đá cho 
 đến chết vì 
 ông tin Đức 
 CHÚA GIÊ-SU. 



Trước khi chết, Ê-tiên,  
người đầy dẫy Thánh  
Linh, ngước mắt nhìn  
lên trời, thấy hào  
quang của Đức Chúa  
Trời, và Đức  
CHÚA GIÊ-SU ở  
bên hữu Ngài.  
Đám đông đã  
ném đá ông  
trong khi  
ông gọi tên  
CHÚA và thưa,  
“Lạy Chúa  
JESUS, xin  
tiếp nhận  
linh hồn con”. 



Trước khi chết, giống 
như CHÚA GIÊ-SU chết 
trên cây thập tự, 
người đàn ông dũng  
cảm này cũng cầu 
nguyện xin Đức  
Chúa Trời tha  
thứ cho những  
kẻ đã giết  
hại mình. 



Cái chết của Ê-tiên đã mở đầu cho sự hành hạ  
dữ dội sắp đến. Một thanh niên tên là Sau-lơ, 
người tham gia vào vụ sát hại Ê-tiên, đã đi  
bắt giam tất cả các tín đồ cơ đốc mà anh ta tìm 
thấy. Tất cả họ phải chạy trốn và tản lạc khắp 
miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Chỉ có các sứ đồ vẫn ở  

lại Giê-ru-sa-lêm. 



Mặc cho việc kẻ thù đang truy lùng khắp nơi để 
sát hại, những người đang trốn chạy vẫn đi khắp 
nơi rao giảng về Chúa Giê-su. Không gì có thể 
cản trở các tín đồ của CHÚA GIÊ-SU bởi Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời đang  
ngự trị trong họ và mở  
đường cho mọi lối đi. 



Hội Thánh gặp nạn  
 

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

 
Công vụ các sứ đồ 5-7 

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



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 
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