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Chi Tran

Sức mạnh của lời cầu nguyện.
CHỈ CÓ CHÚA MỚI BIẾT TỜ GIẤY NẶNG BAO NHIÊU CÂN...

Một anh Grab bước vào cửa tiệm tạp hóa lớn, anh ngó quanh dáo dác rồi đến bên quầy
tính tiền nói với cô chủ.
"Thưa cô, tôi cần mua một ít thức ăn, nhưng tôi không có tiền ngày hôm nay. Cô có thể
cho tôi mua chịu được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến trả ngay khi sớm nhất có thể.",
anh cúi đầu ngượng ngùng nói.
"Oh, không được đâu. Tôi đâu biết anh là ai? Làm sao tôi có thể bán chịu cho anh khi
anh chưa từng là khách quen ở cửa tiệm tôi?", cô chủ lắc đầu.
Nước mắt lưng tròng, anh Grab van xin: "Vợ tôi bị bệnh nặng, đang nằm ở nhà hôm nay giãn
cách dịch nên tôi chưa làm được. Chúng tôi có 5 đứa con, và chúng đang rất đói. Xin cô hãy rủ
lòng thuơng giúp đỡ cho một lần này thôi. Tôi hứa khi có tiền sẽ đem đến trả cô ngay!".
Cô chủ tiệm chỉ tay ra phía cửa nói: "Anh vui lòng ra khỏi đây ngay. Đừng cản trở tôi mua bán
chứ. Khách đang xếp hàng sau lưng anh kia kìa ...".
Từ phía sau anh Grab, một người phụ nữ nãy giờ đã nghe 2 người đối thoại bước lên. Cô nói:
"Hãy để tôi ứng tiền cho anh ấy, cô cứ để anh ấy lấy những gì anh ấy cần."
Người chủ tiệm nhìn 2 người, lưỡng lự một chút, rồi cô ta chợt nảy ra ý tưởng hay. Cô hỏi anh
Grab: "Anh có biết anh cần mua gì không? Nếu biết thì hãy viết ra giấy đưa cho tôi.".
Anh Grab mừng rỡ nói: "Vâng, thưa cô. Tôi sẽ viết ngay đây."
Nhưng cô chủ tiệm lại tiếp: "Viết xong đưa tờ giấy đó cho tôi, tôi sẽ bỏ lên bàn cân này. Nó nặng
bao nhiêu thì anh cứ lấy những gì anh cần cho đến khi đủ. Tôi sẽ không tính tiền những gì anh
lấy!". Cô chủ tiệm cúi xuống gầm lôi lên bàn một cái cân to tướng, và chỉ vào một phía.
Anh Grab và cô khách phía sau ngạc nhiên trước thái độ cô chủ, nhưng anh không còn lựa chọn
nào khác. Anh Grab lục trong túi xách một mảnh giấy nhàu nát, anh run run viết lên tờ giấy đó ..
Rồi anh gấp đôi tờ giấy lại đưa cho cô ta.
Cô chủ tiệm nhếch mép cười, rồi bỏ tờ giấy lên một bên cân. Nhưng lạ thay, mảnh giấy từ từ
chìm xuống cho đến đụng đáy trước sự ngạc nhiên của 3 người. Anh Grab vội đi gom thức ăn bỏ
vào bên thau bên kia, nhưng dù anh có bỏ lên bao nhiêu, phía bên tờ giấy vẫn không nhúc
nhích. Cô chủ tiệm nhìn kỹ 2 bên cân, nhưng rõ ràng nó không có gì khác thường ...
Cho đến khi thau đồ đã đầy, Cô chủ tiệm đành để abh Grab ôm túi đầy thức ăn bước ra tiệm mà
không thể tính tiền trước sự ngạc nhiên của người khách lạ.
Cô chủ tiệm lật hẳn cái cân lên coi, thì ra phía dưới một bên cân đã gãy. Cô tức tối nhặt tờ giấy
người đàn ông gấp lại mở ra để xem anh đã lấy đi những gì của cô, thì ra anh chẳng hề viết list
đồ anh cần mua, mà chỉ vỏn vẹn có giòng chữ:
✅"Lạy Chúa, Người biết chúng con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay người."
Cô chủ tiệm nhắm mắt ngước lên Trời, giờ thì cô đã hiểu ...
Xin hãy đừng đánh giá thấp một lời cầu nguyện. Chỉ có Chúa mới biết được lời nguyện
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cầu nặng bao nhiêu...
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