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Môn đồ Phê-rơ đi khắp nơi để rao giảng cho dân
chúng về CHÚA JESUS. Một
ngày nọ, ở thị trấn có
tên gọi là Ly-đa, ông
gặp người đàn ông đã
nằm liệt giường tám năm.
Phê-rơ nói: “Chúa Cứu thế
Jesus Christ chữa lành
anh! Hãy đứng dậy và
dọn giường đi.” Ngay
lập tức ông đứng
dậy. Tất cả những
ai chứng kiến điều
này
đều tin vào
Đức Chúa
Trời.

Ở làng bên cạnh, làng
Giốp-bê, người dân ở
đây rất đau buồn. Một nữ
môn đồ tên là Hoàng Dương
vừa qua đời. Những người
bạn của bà tắm rửa xác bà
và sau đó đặt thi thể bà
trong một phòng trên
lầu nơi họ
khóc thương
bà.

Nhưng khi các bạn
của Hoàng Dương nghe
tin Phê-rơ đang ở
Ly-đa. Họ liền mời
ông gấp rút sang
Giốp-bê. Khi đến
nơi, họ đưa ông lên
phòng trên lầu, các
quả phụ vùa khóc vừa
chỉ cho ông xem
những quần áo mà bà
Hoàng Dương đã may
cho họ.

Nhưng Phê-rơ mời
mọi người ra ngoài
rồi quỳ xuống cầu
nguyện. Quay lại
xác chết ông bảo:
“Bà Hoàng Dương,
hãy dậy.” Bà mở
mắt, nhìn thấy
Phê-rơ, bà liền
ngồi dậy.

Sau đó, ông
đưa tay nâng bà
đứng dậy và gọi
các thánh đồ và
goá phụ đến cho
họ thấy bà đang
sống. Tin này
được lan rộng
khắp Giốp-bê,
và sau đó nhiều
người đã tin
thờ CHÚA.

Phê-rơ ở lại thành Giốp-bê một thời gian
dài, tại một ngôi nhà bên biển. Một
hôm, Phê-rơ lên mái nhà cầu nguyện.
Nếu ông nhìn qua những
bức tường thành,

có lẽ ông sẽ thấy
có ba người đang
đến tìm ông.

Những người này là đầy tớ của Cọt-nây, một
người lính Rô-ma sùng kính Đức Chúa Trời.
Cọt-nây đã sai đầy tớ của mình đến tìm
Phê-rơ bởi
Thiên sứ
đã cho anh
ta một khải
tượng,
“Hãy đi tìm
Phê-rơ. Ông ta
đang ở trọ với
Si-môn, thợ thuộc
da, nhà gần biển.
Ông ấy sẽ chỉ bảo
ngươi những việc
nên làm.”

Trong khi Phê-rơ đang cầu nguyện trên mái nhà,
CHÚA đã ban cho ông một khải tượng. Dường như
có vật gì trông giống một tấm khăn lớn từ từ hạ
xuống đất. Trên tấm vải đó
là các loài thú và chim.
Phê-rơ cảm thấy
rằng những
con vật này
không được
tinh sạch.

Điều đó có nghĩa là những người Do Thái không
được phép ăn chúng. Đột nhiên, có giọng nói bảo
ông: “Phê-rơ, ngươi hãy
đứng dậy làm thịt
mà ăn.”

Phê-rơ đáp lại cùng Ngài:
“Lạy Chúa, không được
đâu”, “Vì con không bao
giờ ăn những gì ô uế và
không tinh sạch.” Tiếng
ấy lại nói với ông lần
thứ hai: “Đừng coi
những vật Đức Chúa
Trời đã thanh tẩy
là ô uế”. Viêc đó
lặp lại ba lần.
Rồi sau đó,
tấm khăn ấy
được thu
lên trời.

Phê-rơ vẫn chưa hiểu khải
tượng vừa nãy có ý nghĩa gì.
Trong khi ông tiếp tục suy
nghĩ về điều đó thì CHÚA bảo
cho ông có ba người tới
tìm ông và ông nên
đi cùng họ.

Bấy giờ, ba người đàn ông đến nói
cho Phi-rơ rằng có một vị thiên sứ
truyền thánh cho Cọt-nây, lúc ấy
Phê-rơ nhận ra CHÚA đã dẫn lối
cho ông. Ngày tiếp theo,
ông cùng sáu người
bạn của mình đến
nhà Cọt-nây.

Có lẽ trên đường
đến nhà một người
dân ngoại đạo,
Phê-rơ bắt đầu nhận
ra rằng Đức Chúa
Trời yêu thương
toàn nhân loại, và
Ngài muốn mọi dân
tộc biết rằng CHÚA
GIÊ-SU là Đấng cứu
thế của nhân loại.
Lúc Phê-rơ đến,
Cọt-nây quỳ dưới
chân ông mà lạy.

Phê-rơ bảo: “Xin ông đứng lên cho. Tôi cũng là
người thường thôi.” Sau đó, ông liền quay sang
nói với tất cả mọi người đang có mặt trong nhà:
“Quý vị thừa biết việc người Do Thái kết thân
với người khác chủng tộc hoặc đến thăm họ là
điều cấm
kị.”

“Nhưng Đức Chúa Trời cũng tỏ cho tôi biết rằng
tôi không được gọi ai là phàm tục hay ô uế cả.”

Phê-rơ cũng giảng thêm cho những người dân
ngoại đạo hiểu rằng Đức CHÚA GIÊ-SU là con
một của Đức CHÚA Trời, Ngài đã chết trên thập
tự giá, nhưng Ngài đã vượt sự chết mà sống
lại để làm CHÚA Cứu Thế cho cả nhân loại.

Sau đó, Đức Thánh Linh ngự xuống trên mọi
người và họ bắt đầu ca ngợi CHÚA. Sáu người
bạn Do Thái của Phi-rơ đều tỏ ra kinh ngạc.
Nó giống như Lễ hạ trần. Ân tứ Thánh Linh
cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa. Sau
đó Phê-rơ làm lễ Báp-tem cho những người mới
tin nhận CHÚA GIÊ-SU.

Tại Giê-ru-sa-lem, các tín hữu chỉ trích
Phê-rơ vì đến thăm nhà người ngoại đạo. Phê-rơ
thuật lại cho họ nghe về khải tượng mà cả ông
và Cọt-nây đều nhận được khi đang cầu nguyện.
Nghe xong những điều này, những Cơ đốc nhân ở
Giê-ru-sa-lem lặng im. Và rồi họ ngợi ca Đức
Chúa Trời, Đấng đã chỉ cho hội thánh hiểu rằng
tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì dành cho
tất cả mọi người thông
qua lời cầu
nguyện.

Phi-e-rơ và Quyền năng của Lời cầu nguyện
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Công vụ các sứ đồ 9-12

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

