
Biết ơn 
 

Một quý tộc Anh về quê nghỉ hè.Cậucon của ông đùa giỡn đến sa chân xuống 
vực nước sâu. Đang tuyệt vọng bỗng một chú bé nhà nghèo nhem nhuốc xuất 
hiện cứu sống.Nhà quý tộc rất biết ơn, thay vì chỉ cảm ơn vài lời kèm theo ít 
tiền, ông ân cần hỏi han: 
- Lớn lên, cháu muốn làm gì? 
- Thưa, cháu sẽ làm ruộng như cha cháu. 
Nhà quý tộc gặng hỏi: 
- Cháu không ước mơ gì sao? 
Cậu bé im lặng, cúi đầu… rồi lí nhí: 
- Nhà cháu nghèo thì còn biết mơ ước gì! 
- Nhưng nếu được phép, cháu ước mơ gì? 
- Cháu muốn đi học để… làm bác sĩ! 
Cậu bé con nhà quý tộc sau này là thủ tướng nước Anh: Winston Churchill 

(1874-1965), một vĩ nhân; cậu bé nhà nghèo là bác sĩ Alexander Fleming 
(1881-1955), người tìm ra thuốc trụ sinh penicillin, ân nhân của nhân loại. Oái 
oăm! Khi thủ tướngChurchill lâm trọng bệnh chắc chết, cả nước Anh thất vọng 
vì mọi danh y đều bó tay; bỗng bác sĩ A.Fleming xuất hiện và, một lần nữa lại 
cứu sống ông. 
Lòng biết ơn của nhà quý tộc đã cho thế giới 2 vĩ nhân, Cho nên - Làm người 

ai cũng phải có lòng biết ơn – Không có lòng biết ơn, đừng nói nhân đức, làm 
người còn chưa xong. 
Nhưng đa số người đời vô ơn (10 người phong cùi đã hết 9 vô ơn, vì đó là một 

thú tính còn sót lại trong người), vậy mới nói: “Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, 
nhân trả oán” đã không biết ơn, kẻ thọ ân còn chế nhạo, xử ác với ân nhân, thật 
thua cả thú vật! Biết ơn không phải là bản tính sinh ra ai cũng có, mà do khôn 
ngoan thiên phú hay do giáo dục có đẳng cấp cao mà nên. Chẳng thế mà dânMỹ 
lập lễ Thanksgiving (Tạ ơn Chúa, tạ ơn người) vì người Da Đỏ bản xứ xưa đã 
giúp di dân Anh thoát chết vì đói, lạnh, bệnh, tai… trong mùa đông khắc nghiệt 
1620 (Thanksgiving đầu tiên được cử hành ở Plymouth mùa thu năm 1621). 
“Thường thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn) ai có lòng biết ơn mới thực 

là người đúng nghĩa, từ đó mới nói đến chuyện nhân đức(triết gia Hy-lạp 
Diogenes từng giữa trưa đốt đuốc chạy tìm một con người đúng nghĩa giữa phố 
chợ đông người).Vang danh bác ái, bác học, tài năng, chức lớn… chỉ một lần vô 
ơn thảy đều tiêu tán.Không địa vị nào được miễn chuẩn khỏi biết ơn (ĐGH. Piô 
XII từng chịu khó tự tay viết thư hồi âm một cháu bé chỉ vì cháu bé ấy đã viết thư 
thăm hỏi khi Ngài lâm bệnh nặng). 
Muốn biết ai có đức tin hãy đo bác ái; muốn biết ai thực bác ái hãy kiểm tra 

lòng biết ơn. 
“Novem ubisunt?” (Lc 17,17) (9 người kia đâu?)  nhắc ta Tin Mừng có dạy 

lòng biết ơn, 
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