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Khi Chúa Giê-su qua đӟi, các môn đӉ Ngài
khiӁp sӥ lҫn trӓn. Sau khi Chúa Giê-su
sӓng dүy tӭ cái chӁt, Ngài đã cho các
môn đӉ nhìn thҧy Ngài. Chúa Giê-su vҭn
còn sӓng! NhѬng Chúa Giê-su có kӁ hoңch
lìa hӏ đӅ vӃ nѬӝc Thiên đѬӟng nѪi Ngài
luôn sӓng cùng Cha Ngài- Ĉӫc Chúa Trӟi.
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TrѬӝc khi Ngài ra đi,
Chúa Giê-su đã giao Ѭӝc
cùng môn đӉ Ngài rҳng Ngài sҿ
cho Thánh Linh cөa Chúa đӁn an
өi và giúp đӣ. (Giăng 15:26)

2

ĈiӃu đó đã xҥy đӁn. Khoҥng 120 ngѬӟi theo Chúa
Giê-su đang cùng nhau cҩu nguyӉn trong nhà.
Bҧt ngӟ, ngôi nhà đҩy dҭy âm thanh
cөa tiӁng gió thӗi mңnh.

Nhӱng ngӏn lӯa hai chân xuҧt hiӉn và đүu trên
mәi ngѬӟi.
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Ngoài kia trên nhӱng con đѬӟng, các môn
đӉ Chúa Giê-su nói nhӱng thӫ tiӁng mà hӏ chѬa
bao giӟ biӁt đӁn. Nhӱng ngѬӟi lң ghé đӁn thành
Giê-ru-sa-lem nghe các môn đӉ nói lên nhӱng
công viӉc vƭ đңi
cөa Ĉӫc
ChúaTrӟi
bҳng
nhiӃu
thӫ
tiӁng.

Tҧt cҥ đӃu đҩy dҭy Thánh Linh nhѬ Chúa Giê-su
đã giao Ѭӝc.
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Tҧt cҥ hӏ đӃu sӯng sӓt. Hӏ hӑi nhau “ViӉc này
có nghƭa là gì đây?” Nhӱng kҽ khác lңi chӁ
giӇu: “Hӏ say rѬӥu đó”.
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NhѬng Phê-rѪ nói “Nhӱng anh em này không say
rѬӥu …. Ĉây chính là điӃu Chúa đã phán qua nhà
tiên tri Giô-ên …” KӁ đӁn Phê-rѪ nhұc nhӡ hӏ
rҳng nhiӃu năm trѬӝc đây
Chúa giao Ѭӝc Thánh
Linh sҿ ban phѬӝc
và giúp đӣ
dân chúng.
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Thánh Linh ban quyӃn năng
cөa Chúa trong đӟi sӓng
con dân Chúa. Mӛt ngày nӏ,
Phê-rѪ và Giăng đi lên đӃn
thӟ vào giӟ cҩu nguyӉn. Mӛt
anh què ăn xin đang ngӕi
bên ngoài cӗng đӃn. Anh
xin Phê-rѪ và Giăng
cho ít tiӃn.

Phê-rѪ bҥo dân chúng phҥi quay lѬng vӝi tӛi
lәi và nhân danh Chúa Giê-su mà chӍu báp tem.
“… và sҿ nhүn đѬӥc ân tӫ Thánh Linh” Khoҥng
3000 ngѬӟi nghe theo. Hӏ tham gia thӟ phѬӥng
Chúa Giê-su cùng các sӫ đӕ.
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Rӕi Phê-rѪ nói,
“Bңc, vàng tôi
không có nhѬng
điӃu tôi có xin
tҹng anh: Nhân
danh Chúa Cӫu ThӁ
ngѬӟi Na-za-rét,
anh hãy đӫng dүy
và bѬӝc đi”
Phê-rѪ nұm tay
phҥi anh và đӣ
anh đӫng dүy.
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Dân chúng tүp trung đông đúc kinh ngңc
bӡi phép lң. Phê-rѪ bҥo hӏ không phҥi anh mà là
quyӃn năng cөa Chúa đã chӱa
lành cho anh què.
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10
Anh què nhҥy
lên, đӫng dүy
và bѬӝc đi và
vào đӃn thӟ
cùng vӝi Giăng
và Phê-rѪ –
bѬӝc đi, nhҥy
lên và ngӥi
ca Chúa.
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Khi Phê-rѪ nhұc nhӡ ngѬӟi do Thái rҳng Ĉӫc Chúa
Trӟi đã làm Chúa Giê-su sӓng lңi tӭ sӳ chӁt,
nhӱng vӍ tӁ lӇ giүn dӱ bұt Phê-rѪ và Giăng rӕi
giam vào ngӧc. Tuy nhiên,
khoҥng 5000 ngѬӟi tin
vào Chúa Giê-su.
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ĈѬӥc đҩy dҭy Thánh Linh, Phê-rѪ can đҥm trҥ
lӟi, “… Nhân danh Chúa Cӫu thӁ Giê-su, ngѬӟi
Na-za-rét, Quý vӍ đã đóng đinh Ngài trên thүp
tӳ giá nhѬng Ĉӫc Chúa Trӟi làm cho Ngài sӓng
lңi tӭ kҽ chӁt. Nhӟ danh Ngài mà
ngѬӟi này đѬӥc lành và đӫng
trѬӝc quý vӍ.”

Ngày hôm sau, Phê-rѪ và Giăng đang đӫng trѬӝc
đӃn thӟ. Các nhà lãnh đңo hӑi “Các anh nhӟ
quyӃn năng nào và nhân danh ai mà làm viӉc
này?”
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Phê-rѪ can
đҥm nói tiӁp,
“… không có
sӳ cӫu rәi
trong mӛt ai
khác cҥ, vì
dѬӝi trӟi
không có Danh
nào khác đѬӥc
ban cho loài
ngѬӟi đӅ
chúng ta phҥi
nhӟ Danh ҧy
mà đѬӥc cӫu.”
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Phê-rѪ đã mӛt
lҩn khiӁp sӥ
khi nhân danh
Chúa Giê-su.
NhѬng điӃu đó
xҥy ra trѬӝc
khi Thánh
Linh hiӉn
hӱu. Bây giӟ
thì không ai
có thӅ làm
anh ta khiӁp
sӥ nӱa.
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Không muӓn
dân chúng
tin vào Chúa
Giê-su, các
nhà lãnh đңo
đe dӏa PhêrѪ và Giăng.
“Tӭ nay vӃ
sau, các anh
không đѬӥc
nhұc đӁn
Danh Chúa
Giê-su nӱa”.
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Phê-rѪ và
Giăng trҥ
lӟi, “ĈiӃu
nào phҥi lҿ
hѪn? TrѬӝc
mҹt Ĉӫc
Chúa Trӟi
nên vâng
lӟi quý vӍ
hay là vâng
lӟi Ĉӫc
Chúa Trӟi?
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Xin quý vӍ
vui lòng
thҫm đӍnh.
NhѬng chúng
tôi không
thӅ nào
không nói
lên nhӱng
điӃu chúng
tôi đã nghe
và thҧy.”

Các nhà lãnh
đңo đe dӏa
thêm nӱa rӕi
phóng thích
Phê-rѪ và
Giăng. Nhӱng
đҩy tӝ can
đҥm cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi
thuүt lңi cho
các anh em
mình vӃ viӉc
bӍ giam trong
ngӧc và bӍ
xét xӯ.
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Mӛt lҩn
nӱa, Thánh
Linh cөa
Chúa lңi
đҩy dҭy
trên dân
chúng cөa
Ngài cùng
vӝi năng
quyӃn Ngài.
– và nhӱng
hӛi thánh
sѪ khai bұt
đҩu mӏc
lên.

Và rӕi tҧt
cҥ hӏ đӕng
lòng lӝn
tiӁng cҩu
nguyӉn và
ngӥi ca
Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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Sӳ hình thành hӛi thánh
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Công vӧ các xӫ đӕ chѬѪng 1-4

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

