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Sống Tỉnh thức # 50

CẦU NGUYỆN: VŨ KHÍ MẠNH NHẤT

* Chuyện kể: Ông bà Seamore ở Joneville không có con, họ đã cao tuổi, sống cuộc đời bình dị
trong trang trại nhỏ biệt lập. Họ là những Kitô hữu chỉ biết đêm ngày đọc Lời Chúa và đọc kinh
cầu nguyện.

Một đêm nọ, bà Seamore đang đọc kinh lần hạt, còn ông thì đọc và suy niệm Kinh Thánh.
Thình lình một kẻ đeo mặt nạ nhảy vào phòng qua cửa sổ. Hắn hét to: "Đưa đây 500 đô, nếu
không ta giết hết.!" Ông Seamore thật bình tĩnh đứng đậy, cầm quyển Kinh thánh Tân Uớc trong
tay và nhè nhẹ vói: "Xin anh cho một phút để chúng tôi cầu nguyện" Rồi quay sang bà ông nói:
"Mình ơi, chúng ta cùng cầu nguyện cho anh này." Thế rồi hai ông bà quì gối bên nhau cầu
nguyện cho tên cướp. Hắn đứng đấy bất ngờ và bối rối, chết lặng như tượng đá; nhưng vẫn
nghe rõ ràng lời cầu nguyện của ông già, rồi hắn buông súng xuống, nức nở khóc. Ông già
choàng tay lên đôi vai gầy guộc của hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao anh ra nông nỗi này vậy?"

- Vợ tôi phải giải phẫu, nguy ngập lắm, tôi yêu nàng, sợ nàng chết; nhưng không có tiền. Đây là
lần đầu tiên tôi phải đi ăn cướp!"- Ông già bảo: "Tin tưởng, Chúa sẽ giúp con nhé."

Thế rồi ông bà Seamore quyết định cho anh ta mượn một số tiền để lo cho vợ, sau đó anh ta
đến trang trại làm việc cho ông bà. Họ cùng nhau đi nhà thờ cầu nguyện. Câu chuyện này được
rất nhiều người biết đến, thật là bằng chứng về"sức mạnh của sự cầu nguyện".

* Một phút hồi tâm: Nhờ sự suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện liên tục hàng ngày, mà ông bà
Seamore đã có sức mạnh, bình tĩnh và khôn ngoan của Chúa Thánh Linh trong thử thách đặc
biệt này.

Đúng như việc Chúa Giêsu đã dạy bạn và tôi: "Khi lên núi cầu nguyện cùng với các mộn đệ,
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thì dung mạo Người đã biến đổi khác (x. Lc 9, 28-29)
và Người còn dạy tôi là: "
Đây là Con Ta, hãy vâng nghe Lời Người." (x. Lc 9, 35)
. Thánh Phaolô cũng đã dạy:
"Anh em đừng lo lắng gì cả. nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện." (Pl
4, 6)

Tóm lại, sự cầu nguyện có thể làm biến đổi tất cả. Nếu bạn suy niệm Lời Chúa hàng ngày, vì:
"Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 118: 105)

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định/ Huyền Đồng
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