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Môn đӕ Phê-rѪ đi
khұp nѪi đӅ rao
giҥng cho dân
chúng vӃ CHÚA
JESUS. Mӛt ngày
nӏ, ӡ thӍ trҧn có
tên gӏi là Ly-đa,
ông gҹp ngѬӟi đàn
ông đã nҳm liӉt
giѬӟng tám năm.

1

Phê-rѪ nói:
“Chúa Cӫu thӁ
Jesus Christ
chӱa lành anh!
Hãy đӫng dүy và
dӏn giѬӟng đi.”
Ngay lүp tӫc ông
đӫng dүy. Tҧt cҥ
nhӱng ai chӫng
kiӁn điӃu này
đӃu tin vào Ĉӫc
Chúa Trӟi.

2

Ӡ làng bên cңnh,
làng Giӓp-bê, ngѬӟi
dân ӡ đây rҧt đau
buӕn. Mӛt nӱ môn đӕ
tên là Hoàng DѬѪng
vӭa qua đӟi.

3
NhѬng khi các
bңn cөa Hoàng
DѬѪng nghe tin
Phê-rѪ đang ӡ
Ly-đa. Hӏ liӃn
mӟi ông gҧp rút
sang Giӓp-bê.

5
NhѬng Phê-rѪ mӟi
mӏi ngѬӟi ra ngoài
rӕi quǤ xuӓng cҩu
nguyӉn. Quay lңi
xác chӁt ông bҥo:
“Bà Hoàng DѬѪng,
hãy dүy.” Bà mӡ
mұt, nhìn thҧy
Phê-rѪ, bà liӃn
ngӕi dүy.

Nhӱng ngѬӟi bңn cөa bà
tұm rӯa xác bà và sau
đó đҹt thi thӅ bà trong
mӛt phòng trên lҩu nѪi
hӏ khóc thѬѪng bà.

4
Khi đӁn nѪi,
hӏ đѬa ông lên
phòng trên
lҩu, các quҥ
phӧ vùa khóc
vӭa chӋ cho
ông xem nhӱng
quҩn áo mà bà
Hoàng DѬѪng đã
may cho hӏ.

6
Sau đó, ông
đѬa tay nâng bà
đӫng dүy và gӏi
các thánh đӕ và
goá phӧ đӁn cho
hӏ thҧy bà đang
sӓng. Tin này
đѬӥc lan rӛng
khұp Giӓp-bê,
và sau đó nhiӃu
ngѬӟi đã tin
thӟ CHÚA.
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Phê-rѪ ӡ lңi thành Giӓp-bê
mӛt thӟi gian dài, tңi mӛt
ngôi nhà bên biӅn.

NӁu ông nhìn qua nhӱng
bӫc tѬӟng thành,

Mӛt hôm, Phê-rѪ
lên mái nhà
cҩu nguyӉn.
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có lҿ ông sҿ
thҧy có ba ngѬӟi
đang đӁn
tìm ông.
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Cӏt-nây đã sai đҩy tӝ cөa mình đӁn
tìm Phê-rѪ bӡi Thiên sӫ đã cho anh
ta mӛt khҥi tѬӥng, “Hãy đi tìm Phê-rѪ.

Nhӱng ngѬӟi này là đҩy tӝ cөa Cӏt-nây,
mӛt ngѬӟi lính Rô-ma sùng kính Ĉӫc
Chúa Trӟi.

11
Trong khi Phê-rѪ đang cҩu nguyӉn trên mái nhà,
CHÚA đã ban cho ông mӛt khҥi tѬӥng. DѬӟng nhѬ
có vүt gì trông giӓng mӛt
tҧm khăn lӝn tӭ tӭ hң
xuӓng đҧt. Trên tҧm
vҥi đó là các
loài thú
và chim.
Phê-rѪ
cҥm thҧy
rҳng nhӱng
con vүt này
không đѬӥc
tinh sңch.
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Ông ta đang ӡ
trӏ vӝi Si-môn,
thӥ thuӛc da, nhà
gҩn biӅn. Ông ҧy
sҿ chӋ bҥo ngѬѪi
nhӱng viӉc
nên làm.”

12

ĈiӃu đó có nghƭa là nhӱng ngѬӟi Do Thái không
đѬӥc phép ăn chúng. Ĉӛt nhiên, có giӏng nói bҥo
ông: “Phê-rѪ, ngѬѪi hãy
đӫng dүy làm thӍt
mà ăn.”
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Phê-rѪ vҭn chѬa hiӅu khҥi
tѬӥng vӭa nãy có ý nghƭa gì.
Trong khi ông tiӁp tӧc suy
nghƭ vӃ điӃu đó thì CHÚA bҥo
cho ông có ba ngѬӟi tӝi
tìm ông và ông nên
đi cùng hӏ.

Phê-rѪ đáp lңi cùng Ngài:
“Lңy Chúa, không đѬӥc
đâu”, “Vì con không bao
giӟ ăn nhӱng gì ô uӁ và
không tinh sңch.” TiӁng
ҧy lңi nói vӝi ông lҩn
thӫ hai: “Ĉӭng coi
nhӱng vүt Ĉӫc Chúa
Trӟi đã thanh tҫy
là ô uӁ”. Viêc đó
lҹp lңi ba lҩn.
Rӕi sau đó,
tҧm khăn ҧy
đѬӥc thu
lên trӟi.
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16
Có lҿ trên đѬӟng
đӁn nhà mӛt ngѬӟi
dân ngoңi đңo,
Phê-rѪ bұt đҩu nhүn
ra rҳng Ĉӫc Chúa
Trӟi yêu thѬѪng
toàn nhân loңi, và
Ngài muӓn mӏi dân
tӛc biӁt rҳng CHÚA
GIÊ-SU là Ĉҧng cӫu
thӁ cөa nhân loңi.
Lúc Phê-rѪ đӁn,
Cӏt-nây quǤ dѬӝi
chân ông mà lңy.

Bҧy giӟ, ba ngѬӟi đàn ông đӁn nói
cho Phi-rѪ rҳng có mӛt vӍ thiên sӫ
truyӃn thánh cho Cӏt-nây, lúc ҧy
Phê-rѪ nhүn ra CHÚA đã dҭn lӓi
cho ông. Ngày tiӁp theo,
ông cùng sáu ngѬӟi
bңn cөa mình đӁn
nhà Cӏt-nây.

17
Phê-rѪ bҥo: “Xin ông đӫng lên cho. Tôi cǊng là
ngѬӟi thѬӟng thôi.”
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18
Sau đó, ông liӃn quay sang nói vӝi tҧt cҥ mӏi
ngѬӟi đang có mҹt trong nhà: “Quý vӍ thӭa biӁt
viӉc ngѬӟi Do Thái kӁt thân vӝi ngѬӟi khác
chөng tӛc hoҹc đӁn thăm hӏ là điӃu cҧm
kӍ.”
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“NhѬng Ĉӫc Chúa Trӟi cǊng tӑ cho tôi biӁt rҳng
tôi không đѬӥc gӏi ai là phàm tӧc hay ô uӁ cҥ.”

21
Sau đó, Ĉӫc Thánh Linh ngӳ xuӓng trên mӏi
ngѬӟi và hӏ bұt đҩu ca ngӥi CHÚA. Sáu ngѬӟi
bңn Do Thái cөa Phi-rѪ đӃu tӑ ra kinh ngңc. Nó
giӓng nhѬ LӇ hң trҩn. Ân tӫ Thánh Linh cǊng đӗ
xuӓng trên ngѬӟi ngoңi quӓc nӱa. Sau đó Phê-rѪ
làm lӇ Báp-tem cho nhӱng ngѬӟi mӝi tin nhүn
CHÚA GIÊ-SU.

23
Phi-e-rѪ và QuyӃn năng cөa Lӟi cҩu nguyӉn
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Công vӧ các sӫ đӕ 9-12

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Phê-rѪ cǊng giҥng thêm cho nhӱng ngѬӟi dân
ngoңi đңo hiӅu rҳng Ĉӫc CHÚA GIÊ-SU là con mӛt
cөa Ĉӫc CHÚA Trӟi, Ngài đã chӁt trên thүp tӳ
giá, nhѬng Ngài đã vѬӥt sӳ chӁt mà sӓng lңi đӅ
làm CHÚA Cӫu ThӁ cho cҥ nhân loңi.

22
Tңi Giê-ru-sa-lem, các tín hӱu chӋ trích
Phê-rѪ vì đӁn thăm nhà ngѬӟi ngoңi đңo. Phê-rѪ
thuүt lңi cho hӏ nghe vӃ khҥi tѬӥng mà cҥ ông
và Cӏt-nây đӃu nhүn đѬӥc khi đang cҩu nguyӉn.
Nghe xong nhӱng điӃu này, nhӱng CѪ đӓc nhân ӡ
Giê-ru-sa-lem lҹng im. Và rӕi hӏ ngӥi ca Ĉӫc
Chúa Trӟi, Ĉҧng đã chӋ cho hӛi thánh hiӅu rҳng
tình yêu thѬѪng cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi thì dành cho tҧt
cҥ mӏi ngѬӟi thông
qua lӟi cҩu
nguyӉn.

24
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.

