Niềm tin
Harris,nhân viên một công ty quảng cáo nổi tiếng ở New York (Mỹ) cùng bạn
bè ăn trưa ở nhà hàng; bạn cô muốn hút thuốc.2 người ra ngoài. Một hành khất
đến trước Harris nói:
- Tôi là Valentin, 32 tuổi, thất nghiệp đã 3 năm.Cô có thể cho tôi vài đồng lẻ
được không?
Không đem theo tiền mặt, Harris cầmchiếc thẻ tín dụng và do dự.Anh ăn xin
nhỏ nhẹ nói:
- Nếu tin tôi,cô để tôi dùng thẻ này.Tôi sẽ trả lại cho cô ngay thôi.
Tốtbụng thường tin người, Harris trao thẻ.
Vào lại bàn ăn Harris dầncảm thấy nghi ngờ và hối hận, cô nói với bạn:
- Thẻ của mình không cài mật khẩu lại chứa cả 1 triệu đô (hơn 20 tỷ tiền Việt).
Chắc anh ta “đi luôn” quá!
Bạn bè thi nhau trách móc Harris tin người, ngây thơ, ngốc nghếch…Côbuồn
đến không thể ăn tiếp nên đứng dậy rời nhà hàng.
Thật bất ngờ! Valentinlù lù đứng đợi, tay cầm chiếc thẻ. Thấy Harris anh trao
thẻ nói:
- Tôi đã xài hết 25 đô. Cám ơn cô rất nhiều.
Đối diện với một người ngay thẳngđáng tin, Harris hết sức kính trọng. Cô lắp
bắp:
- Cám ơn anh, cám ơn anh.
Người da đen không hiểu gì… Càng không hiểu tại sao bỗng dưng từ hôm đó
trở đi, anh nhận được từ khắp nơi nhiều sự giúp đỡ và lời mời đi làm.
Chuyện trên gợi ý: - người ngay thẳng luôn được kính trọng bất chấp người ấy
nghèo hèn đến đâu – vì ngay thẳng tạo được niềm tin – niềm tin là vốn quý nhất
vì nó mang lại sự sống.
Nói khác đi, dù chức cao, thông tuệ, tài giỏi, sang giàu hễ không ngay thẳng
liền bị khinh bỉ.
Kẻ ngay thẳng tạo được niềm tin do họ phản chiếu sự thật, sự thật lại là chính
Chúa “Có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt từma quỷ mà ra". (Mt
5,33-37)
Nếu ánh sáng từ nguồn sáng mặt trời giúp ta nhìn ra giữa muôn vật, vật nào có
giá trị… thì niềm tin từ ngay thẳng cũng giúp ta nhìn ra giữa muôn lời nói việc
làm, lời nói việc làm nào có giá trị; ví dụ khi tin ai, ta thấy mọi lời nói việc làm
của người ấy đều cò giá trị… ánh sáng mang lại sự sống thế nào thì niềm tin
cũng mang lại sự sống như vậy. Suy ra, tin Chúa Kitô, ta sẽ nhìn ra mọi việc
Chúa làm, mọi lời Chúa nói đều vô giá; rồi tin tất làm, làm tất theo, theo tất
sống, "Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. (Ga 6,41-52).
Niềm tin giúp nhiều người nhìn ra anh ăn xin đáng kính trọng, niềm tin cũng
giúp ta nhìn ra Chúa Kitô, Đấng đáng tôn thờ.
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