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Chào Mừng Quí Vị đến với Trang Chia Sẻ Lời Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và
ban bình an cho Quí Vị!
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THIÊN THẦN TRONG ĐÊM

Chi Tran
Sep 30 at 5:25 PM

THIÊN THẦN HỘ THỦ

THIÊN THẦN TRONG ĐÊM

Lời Dịch Giả: Ngày 2 tháng 10 là Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh hay là Các Thiên Thần Hộ
Thủ. Xin tạ ơn Chúa luôn chăm sóc chúng con cách chu đáo và ban cho mỗi người chúng
con có ít nhất là một Thiên Thần Bản Mệnh. Amen. (KH)

Đã có nhiều câu chuyện kể về sự hiện diện của Thiên Thần nơi bịnh viện để an ủi, cầu
nguyện và ban niềm trông cậy cho một số bịnh nhân.

Bịnh nhân Mary đã nhập viện năm 1994 vì bà có một bướu ung thư lớn như quả bưởi trong tử
cung của bà. Cuộc giải phẫu dù thành công nhưng rất phức tạp. Bà đã chịu nhiều cơn đau
khủng khiếp. Bà kể lại như sau:

"Bác sĩ cho tôi thuốc morphine để giảm đau nhưng cơ thể tôi không chịu được thuốc morphine.
Vì thế họ cho tôi các loại thuốc khác. Lúc đó, tôi rất hoảng loạn vì biết rằng trong tương lai, tôi
không thể có con được. Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon vì ảnh hưởng của thuốc."
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"Khoảng 2:45 am khuya, tôi chợt thức giấc trong đêm vì nghe có tiếng ai đó nói chuyện. Tôi
thấy có một phụ nữ trẻ, tóc mầu nâu ngắn, mặc áo trắng là đồng phục của bịnh viện. Cô ta
ngồi gần tôi và đọc lớn Lời Chúa. Tôi hỏi cô ta:

'Sức khoẻ tôi ra sao rồi cô? Tại sao cô lại ở đây với tôi?'

Cô ta ngừng đọc Thánh Kinh nhưng không quay qua tôi. Cô trả lời:

'Tôi được sai đến để biết chắc là bà khoẻ mạnh. Bà sẽ chóng khỏi thôi. Bây giờ bà cần phải
nghỉ ngơi và ngủ lại đi.'

Thế rồi cô ta tiếp tục đọc Lời Chúa và tôi lại chìm sâu trong giấc ngủ."

"Ngày hôm sau, bác sĩ đến chăm sóc sức khoẻ cho tôi. Tôi bèn kể cho vị bác sĩ nghe về
chuyện đêm vừa qua. Bác sĩ có vẻ bối rối và nói rằng không có y tá hay bác sĩ nào đến ngồi với
tôi trong đêm vừa qua cả. Sau đó, tôi cũng hỏi các nữ y tá xem có ai đến giường của tôi trong
đêm vừa qua không thì ai ai cũng bảo là không, chỉ trừ có vài y tá đến đo nhiệt độ của tôi mà
thôi."

:*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: "Cho đến hôm nay, tôi tin rằng chính Thiên Thần
bản mệnh của mình đã đến thăm tôi vào đêm hôm ấy. Ngài được sai đến thăm để an ủi và
làm cho tôi tin rằng tôi sẽ ổn thôi. Một điều trùng hợp là khi ấy là lúc 2:45 a.m. sáng, cũng
là giờ mà tôi được sinh ra mà trong giấy khai sinh của tôi đã được ghi lại."

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Con tạ ơn Chúa luôn chăm sóc con và còn gửi
Thiên Thần Bản Mệnh của con đến chăm sóc phần hồn và phần xác cho con nữa. Amen.

Kim Hà, 29/9/2019
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