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Giấy phép: Bạn có quyền sao chép hay xuất bản
truyện này miễn là bạn không sử dụng vào
mụch đích thương mại.

Khi Chúa Giê-su qua đời, các môn đệ Ngài
khiếp sợ lẩn trốn. Sau khi Chúa Giê-su
sống dậy từ cái chết, Ngài đã cho các
môn đệ nhìn thấy Ngài. Chúa Giê-su vẫn
còn sống! Nhưng Chúa Giê-su có kế hoạch
lìa họ để về nước Thiên đường nơi Ngài
luôn sống cùng Cha Ngài- Đức Chúa Trời.

Trước khi Ngài ra đi,
Chúa Giê-su đã giao ước
cùng môn đệ Ngài rằng Ngài sẽ
cho Thánh Linh của Chúa đến an
ủi và giúp đỡ. (Giăng 15:26)

Điều đó đã xảy đến. Khoảng 120 người theo Chúa
Giê-su đang cùng nhau cầu nguyện trong nhà.
Bất ngờ, ngôi nhà đầy dẫy âm thanh
của tiếng gió thổi mạnh.

Những ngọn lửa hai chân xuất hiện và đậu trên
mỗi người. Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh như
Chúa Giê-su đã giao ước.

Ngoài kia trên những con đường, các môn
đệ Chúa Giê-su nói những thứ tiếng mà họ chưa
bao giờ biết đến. Những người lạ ghé đến thành
Giê-ru-sa-lem nghe các môn đệ nói lên những
công việc vĩ đại của Đức ChúaTrời bằng nhiều
thứ tiếng. Tất cả họ đều sửng sốt.
Họ hỏi nhau
“Việc này
có nghĩa
là gì đây?”
Những kẻ
khác lại
chế giễu:
“Họ say
rượu
đó”.

Nhưng Phê-rơ nói “Những anh em này không say
rượu …. Đây chính là điều Chúa đã phán qua nhà
tiên tri Giô-ên …” Kế đến Phê-rơ nhắc nhở họ
rằng nhiều năm trước đây
Chúa giao ước Thánh
Linh sẽ ban phước
và giúp đỡ
dân chúng.

Phê-rơ bảo dân chúng phải quay lưng với tội
lỗi và nhân danh Chúa Giê-su mà chịu báp tem.
“… và sẽ nhận được ân tứ Thánh Linh” Khoảng
3000 người nghe theo. Họ tham gia thờ phượng
Chúa Giê-su cùng các sứ đồ.

Thánh Linh ban quyền năng
của Chúa trong đời sống
con dân Chúa. Một ngày nọ,
Phê-rơ và Giăng đi lên đền
thờ vào giờ cầu nguyện. Một
anh què ăn xin đang ngồi
bên ngoài cổng đền. Anh
xin Phê-rơ và Giăng
cho ít tiền.

Rồi Phê-rơ nói,
“Bạc, vàng tôi không
có nhưng điều tôi có
xin tặng anh: Nhân
danh Chúa Cứu Thế
người Na-za-rét, anh
hãy đứng dậy và bước
đi” Phê-rơ nắm tay
phải anh và đỡ anh
đứng dậy. Anh què
nhảy lên, đứng dậy
và bước đi và vào
đền thờ cùng với
Giăng và Phê-rơ –
bước đi, nhảy lên
và ngợi ca Chúa.

Dân chúng tập trung đông đúc kinh ngạc bởi
phép lạ. Phê-rơ bảo họ không phải anh mà là
quyền năng của Chúa đã chữa lành cho anh què.
Khi Phê-rơ nhắc nhở người do Thái
rằng Đức Chúa Trời đã làm
Chúa Giê-su sống lại từ sự
chết, những vị tế lễ giận
dữ bắt Phê-rơ và Giăng
rồi giam vào ngục. Tuy
nhiên, khoảng 5000
người tin vào
Chúa Giê-su.

Ngày hôm sau, Phê-rơ và Giăng đang đứng trước
đền thờ. Các nhà lãnh đạo hỏi “Các anh nhờ quyền
năng nào và nhân danh ai mà làm việc này?” Được
đầy dẫy Thánh Linh, Phê-rơ can đảm trả lời, “…
Nhân danh Chúa Cứu thế Giê-su, người Na-za-rét,
Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự
giá nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài
sống lại từ kẻ chết. Nhờ danh Ngài mà
người này được lành và đứng trước quý
vị.”

Phê-rơ can đảm nói
tiếp, “… không có sự
cứu rỗi trong một ai
khác cả, vì dưới trời
không có Danh nào khác
được ban cho loài người
để chúng ta phải nhờ
Danh ấy mà được cứu.”
Không muốn dân chúng
tin vào Chúa Giê-su,
các nhà lãnh đạo
đe dọa Phê-rơ và
Giăng. “Từ nay
về sau, các anh
không được nhắc
đến Danh Chúa
Giê-su nữa”.

Phê-rơ đã một
lần khiếp sợ
khi nhân danh
Chúa Giê-su.
Nhưng điều đó
xảy ra trước
khi Thánh
Linh hiện
hữu. Bây giờ
thì không ai
có thể làm
anh ta khiếp
sợ nữa.

Phê-rơ và
Giăng trả lời,
“Điều nào phải
lẽ hơn? Trước
mặt Đức Chúa
Trời nên vâng
lời quý vị hay
là vâng lời
Đức Chúa Trời?
Xin quý vị vui
lòng thẩm định.
Nhưng chúng
tôi không thể
nào không nói
lên những
điều chúng
tôi đã nghe
và thấy.”

Các nhà lãnh
đạo đe dọa
thêm nữa rồi
phóng thích
Phê-rơ và
Giăng. Những
đầy tớ can
đảm của Đức
Chúa Trời
thuật lại cho
các anh em
mình về việc
bị giam trong
ngục và bị
xét xử.

Và rồi tất cả
họ đồng lòng
lớn tiếng cầu
nguyện và ngợi
ca Đức Chúa
Trời. Một lần
nữa, Thánh
Linh của Chúa
lại đầy dẫy
trên dân chúng
của Ngài cùng
với năng quyền
Ngài. – và
những hội
thánh sơ khai
bắt đầu mọc
lên.

Sự hình thành hội thánh
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Công vụ các xứ đồ chương 1-4

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

Kết thúc
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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

