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Nếu muốn được Thiên Chúa bảo vệ và chữa lành thì ta cần cầu nguyện nhiều. Nếu đời 
sống ta có nhiều đau khổ và thử thách thì nên viết ra một bản danh sách các nhu cầu rồi 

cầu nguyện liên lỉ, đừng hẹn lần hẹn lữa. Hãy tỏ lòng bác ái bằng cách cầu nguyện cho 
các nhu cầu chung của thế giới. 

  
Câu chuyện sau đây có thể làm cho bạn hăng hái cầu nguyện hơn, hoặc làm cho bạn thay 

đổi cách cầu nguyện. 

 
Một nhà truyền giáo kể câu chuyện này cho công đoàn của ông tại Michigan, Hoa Kỳ: 

“Tôi phục vụ thiên nguyện tại một bịnh viện ở Châu Phi. Cứ mỗi hai tuần một lần, tôi phải 
đạp xe đạp qua một khu rừng vắng để đến thị xã mà mua vật dụng. Cuộc hành trình kéo 

dài hai ngày nên tôi phải ngủ trong rừng. Trong một chuyến đi, tôi ghé ngân hàng để lấy 
tiền mà mua thuốc men và dụng cụ. 

 
Khi đến thị xã, tôi thấy có hai thanh niên đang đánh nhau. Một người trong bọn bị thương 

nặng. Tôi bèn lo lắng và chạy chữa cho anh mau lành vết thương. Đồng thời, tôi cũng nói 
với anh về Thiên Chúa. Sau đó, tôi lại đạp xe trở về nhà. Ban đêm, tôi cắm trại giữa khu 

rừng vắng. 
  

Hai tuần sau, tôi lại đến thị xã lần nữa. Lần này, tôi gặp anh thanh niên mà tôi đã cứu 
giúp kỳ trước. Anh kể cho tôi như sau: 

    ”Tôi biết rõ là trong người ông có tiền và thuốc men nên tôi và các bạn rình rập và theo 

dõi khi biết ông ngủ trong rừng. Chúng tôi định giết ông để cướp tiền rồi mua ma túy. 
Nhưng khi chúng tôi tiến về lều của ông ngủ thì thấy có 26 người lính canh gác chung 

quanh lều của ông nên chúng tôi sợ, không dám đến gần.” 
  

Tôi bật cười đáp:  “Tôi chỉ đi có một mình thôi chứ làm gì có 26 người lính gác?” 
  

Thanh niên ấy quả quyết nói:   ”Thưa ông, không phải chỉ có một mình tôi thấy như vậy 
mà 5 người bạn của tôi cũng thấy y như tôi. Chính chúng tôi đã đếm số người này. Vì số 

lính gác quá đông nên chúng tôi sợ mà không dám tấn công nên ông mới còn sống đến 
giờ này đấy.” 

  
Vừa nghe nhà truyền giáo kể đến đó thì một thanh niên trong cử tọa của nhà thờ hỏi ông 

ta rằng chuyện đó xẩy ra vào ngày nào. Nhà truyền giáo bèn trưng ra ngày giờ xẩy ra câu 
chuyện ấy. Thế là anh thanh niên này đứng lên và kể lại câu chuyện về nhóm cầu nguyện 

của anh.  Anh ta nói: 

     “Thưa ông, đúng vào đêm xẩy ra chuyện ấy ở Phi Châu thì bên này là ban ngày. Khi 
ấy, tôi đang chuẩn bị chơi thể thao. Tự nhiên, có một điều gì thúc đẩy tôi phải cầu nguyện 

cho ông. Tôi nghiệm ra đó là thánh ý Chúa nên tôi kêu gọi các bạn thanh niên trong nhóm 
cầu nguyện cùng đến nhà thờ để cầu nguyện cho ông. Giờ đây, những ai đã cầu nguyện 

cho nhà truyền giáo này thì xin hãy đứng lên!” 
  

Thế là một số thanh niên cùng đứng lên. Anh kia đếm thì lạ quá, đúng 26 người. 
  



Câu chuyện trên đây cho ta thấy rằng Chúa Thánh Thần hoạt động một cách kỳ diệu. Vậy 

ta hãy cầu nguyện chung với các nhóm cầu nguyện. Cầu nguyện đem lại muôn vàn lợi ích. 
Nếu ai cũng dốc lòng cầu nguyện sốt sắng thì thế giới sẽ trở về với Thiên Chúa. 

  
Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Ngài lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của chúng 

ta. Ngài ban cho ta món quà quý giá là đức tin và sự cầu nguyện. Ngài ban cho ta nhiều 
ân sủng trong đời sống. Khi ta gặp khó khăn hay đau khổ xin cứ hãy cầu nguyện và Chúa 

sẽ làm hết mọi sự. 
 


