
QUYỀN LỰC CỦA LỜI CẦU NGUYỆN 

 

Sau đây là chứng từ của Cha Edwin Agius về quyền lực của 

lời cầu nguyện đã cứu sống một em bé sơ sinh. Cha Edwin 

Agius làm việc mục vụ tại giáo xứ Parkville thuộc thành phố 

Victoria bên Australia. Cha là thành viên Hội Thừa Sai Thánh 

Phaolo - Missionary Society of Saint Paul (MSSP). Hội được 

Đức Cha Giuseppe De Piro (1877-1933), Giám Mục Malta 

thành lập năm 1910. Hiện nay Các Linh Mục Hội Thừa Sai 

Thánh Phaolo làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, đông nhất 

là tại nước Úc.  

Cha Edwin Agius kể. Đầu tháng 10 năm 2003, một bà mẹ trẻ 

trong giáo xứ của tôi sắp cho ra chào đời đứa con thứ ba. 

Với kinh nghiệm của hai lần sinh nở trước gặp rất nhiều khó 

khăn khiến lần này bà đâm ra âu lo và sợ hãi .. Bà sợ đến nỗi 

thần kinh bị căng thẳng và sức khoẻ yếu kém. Sức khoẻ yếu kém một phần cũng vì bà dùng quá nhiều 

thuốc an thần. Một tháng trước khi đứa bé sinh ra theo đúng kz hạn, bà phải vào nhà thương cấp cứu và 

ở lại luôn chờ ngày sinh hạ đứa con thứ ba.  

Trong thời gian này tôi thường xuyên viếng thăm an ủi khích lệ bà. Mỗi lần đến thăm, tôi mang Mình 

Thánh Chúa cho bà rồi chúc lành cho cả hai mẹ con. Chúng tôi cùng cầu nguyện xin Chúa cho mẹ tròn 

con vuông. 

Đúng ngày 1-11-2003 bé gái chào đời theo đường phẫu-thuật. Rủi ro thay, não bộ của đứa bé sơ sinh coi 

như bị chết và bé nằm im bất động. Người ta chuyển ngay bé đến một nhà thương khác và đặt bé nằm 

dưới một hệ thống máy móc xem bé có khả năng tiếp ứng không. Ngoài ra các bác sĩ cũng báo trước cho 

đôi cha mẹ biết là đứa bé rất khó có thể sống sót. Vào chính ngày hôm ấy, toàn thể giáo xứ cùng bạn bè 

và cả tôi nữa là cha sở, chúng tôi hiệp ý cầu nguyện cho đứa bé trong Thánh Lễ. Chúng tôi tha thiết xin 

Nữ Trinh Rất Thánh MARIA cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho đứa bé được thoát chết và có cuộc sống bình 

thường. 

Bốn ngày sau, cha mẹ đứa bé điện thoại báo tin cho tôi biết: bác sĩ nói với họ là không có hy vọng cứu 

sống đứa bé. Vì thế họ quyết định sẽ rút tất cả các máy móc đang giúp bé sống. Ông bà xin tôi đến ngay 

nhà thương và rửa tội cho bé trước khi bác sĩ làm mọi thủ tục ”giết người”! Hôm ấy là Thứ Tư, ngày mà 

giáo xứ chúng tôi cử hành Tuần Chín Ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi lại cùng nhau cầu 

nguyện cho đứa bé và cho gia đình, trong khi tôi dâng Thánh Lễ. Thánh Lễ xong, tôi lái xe đến nhà 

thương. Trong vòng 30 phút lái xe, tôi không bật máy Radio để nghe tin tức như thường lệ. Trái lại tôi 

giữ bầu khí thật thinh lặng. Tôi linh cảm rồi sẽ có chuyện khác thường xảy ra. Do đó tôi liên lĩ cầu nguyện 

và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện thật tha thiết và thật sốt sắng. 



Vừa bước chân vào bệnh viện, tôi gặp ngay gia đình của đứa bé. Họ 

tức tốc báo cho tôi biết: đứa bé bắt đầu cử động chậm chạp đôi chân 

tí hon. Mọi người xôn xao xúc động. Riêng tôi, tôi thầm nghĩ có lẽ đây 

là lúc thuận tiện để ban bí tích Rửa Tội cho bé. Khi mọi xôn xao lắng 

dịu, chúng tôi cùng nhau đọc kinh cầu nguyện lớn tiếng. Thật diệu kz, 

đứa bé mở mắt ra khiến mọi người mừng rỡ reo vui. Và khi tôi ban bí 

tích Rửa Tội xong thì cô bé cử động nhiều hơn: quơ tay quơ chân như 

một đứa trẻ bình thường vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài! 

Khi bác sĩ trực đến thăm - ông không phải là tín hữu Công Giáo - và 

khám cho bé thì ông ngạc nhiên trước sự kiện lạ lùng vừa xảy ra. Não 

bộ của đứa bé hoạt động bình thường. Ông nghiêm trang tuyên bố: 

”Quả thật đây là một đứa trẻ phép lạ! Suốt thời gian hành nghề, tôi 

chưa bao giờ chứng kiến một trường hợp lạ lùng như thế này”.  

Sau ba tuần, bé Brittonya được xuất viện. Trường hợp lạ lùng của bé được hai đài truyền hình địa 

phương ở Úc nhắc đến cũng như được tờ Woman's Day - Ngày Phụ Nữ trình bày trong một bài phóng 

sự. Hiện nay bé Brittonya vui vẻ khoẻ mạnh và lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. 

 

... Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do THIÊN CHÚA. Con người cho lối sống 

của mình là trong sáng, nhưng THIÊN CHÚA thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký thác việc bạn làm cho 

THIÊN CHÚA, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Mọi việc THIÊN CHÚA làm đều có cùng đích riêng .. 

Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ THIÊN CHÚA mà tránh được sự dữ. Khi 

THIÊN CHÚA hài lòng về lối sống của ai, Người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy .. Tâm trí con 

người nghĩ ra đường lối, còn THIÊN CHÚA hướng dẫn từng bước đi (Sách Châm Ngôn 16,1-9). 

(Sister Patricia Proctor, OSC, ”101 Inspirational Stories of The Priesthood”, Franciscan Monastery of Saint 

Clare, Spokane, Washington, 2005, trang 65-66). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt   

 

 

 

 

 

 

 


