
ĐIỀU KỲ DIỆU
“Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng
nơi Ngài.” (Tv 86:2)

Tổ chức “Believe It or Not” được Ripley thành lập năm 1918, đã
thu gom được 20.000 bức hình, 30.000 vật phẩm và hơn
100.000 tranh hí họa. Ripley đã sưu tầm nhiều câu chuyện ly kỳ
về quân đội Hoa Kỳ, khó tin mà có thật. Đây là vài ví dụ:
1– Trung úy chỉ huy trưởng Robert W. Geohring bị sóng đánh
văng khỏi tàu trong một cơn bão. Con tàu vòng lại để cứu
Geohring, bất ngờ một con sóng to khác hất anh trở lại boong
tàu.
2– Trở về từ Đức, sau lần đi công tác thứ 22 theo lệnh của
Không quân Hoa Kỳ, máy bay của Joe Frank Jones bị va chạm
mạnh và rơi từ độ cao 13.000 feet. Chiếc máy bay hư hỏng phần
đuôi, còn Joes an toàn vô sự, không bị xây xước gì.

3– Trong chiến tranh Hàn quốc, trung úy Fred J. Fees vẫn tiếp tục điều khiển máy bay không kích
sau khi đã bị bắn vào đầu.
4– Chiến sĩ Bộ binh Hoa Kỳ Donald Morehouse bị bán vào ngực khi tham chiến tại Hàn quốc, thế
nhưng anh vẫn đi bộ 30 dặm để tới nơi an toàn. Bất ngờ anh phát hiện viên đạn không còn nằm
trong ngực anh nữa.
5– Chiến sĩ William Parker đã tham chiến tại Việt Nam, anh bị bắn vào đầu mà không sao. Đó là
nhờ cuốn Kinh Thánh anh đã cài bên trong mũ.
Lạy Thiên Chúa là Đấng bảo vệ chúng con, những câu chuyện này cho chúng con biết rằng
sự sống và sự chết thuộc quyền kiểm soát của Ngài, không điều gì có thể xảy ra nếu Ngài
chưa cho phép. Sinh mạng của chúng con ở trong tay Ngài, nhưng hôm nay, chúng con muốn
hoàn toàn tín thác vào Ngài. Xin thương xót và hướng dẫn chúng con sống đúng Thánh Ý
Ngài. Amen.
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