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* Câu chuyện: Khi George Washington Caver còn là sinh viên tại Iowa Agricultural College
(nay là Iowa State University), ông cùng một người bạn dự tính làm giáo sĩ để đi đến Phi châu.
Nhưng trong quá trình học về nông nghiệp, Caver là một Kitô hữu sốt sắng, ông bắt đầu cảm
nghiệm sự kêu gọi đặc biệt từ Thiên Chúa. Khi Booker T.Washington tham gia ban giảng huấn ở
Tuskegee Institute tại Alabama, Caver đã tha thiết cầu nguyện xem Chúa muốn ông làm gì.
Đến năm 1896, Caver viết cho Washington như sau: "Lý tưởng duy nhất của đời tôi là cố gắng
mang lại lợi ích tối đa cho đại đa số dân tộc mình, và tôi đã chuẩn bị bản thân cho mục tiêu này
suốt nhiều năm qua."
Ông đã hứa làm mọi điều nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong Đức Giêsu Kitô, để cải
thiện tình trạng của người Mỹ gốc Phi tại miền Nam đã chia rẽ vì chủng tộc.

* Suy tư: Tấm lòng nhạy bén này cùng sự vâng phục Lời Chúa của Caver, đã khiến tôi nhớ tới
sự đáp trả của Tiên tri Sa-mu-en như sau:
Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi
con đâu, con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ... Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa và Lời
Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba...Bấy giờ ông
Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai
gọi con thì con thưa: "Lạy Đức Chúa, xin ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."
Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến và gọi như những lần trước : "Sa-mu-en!
Sa-mu-en!" Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." (x. 1 Sa-mu-en
3: 2-10)

Bạn và tôi trả lời với Chúa thế nào trong ơn gọi đích danh của người Tín hữu hôm nay?
Hãy làm hết với sức khỏe, tuổi tác, gia đình, chức năng, tài đức, để phục vụ Lời Chúa và
tha nhân.
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