
 
 
 
Biết ơn 
 
Người Việt rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong ngôn 
ngữ chúng ta có rất nhiều từ ngữ nói đến cách đáp ứng khi 
nhận được ơn huệ. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm những từ 
đó:  

 
Trước hết, chúng ta có từ Biết ơn. Biết ơn là ý thức rằng 
mình đã được người khác làm những gì ích lợi cho chúng ta, 
và đó cũng là tầm quan trọng về sự quý báu của ơn huệ mà 
mình đã nhận được. Chúng ta cần phải biết ơn rồi mới có thể 
nói đến chuyện tạ ơn. 

 
Với câu chuyện mười người phong cùi do Chúa ban ơn chữa 
lành các bệnh nan y của họ,  chỉ có một người phong hủi 
biết ơn trở lại cám ơn thôi! Chúng ta có thể trách cứ các 
người khác không biết ơn Chúa, nhưng lắm khi chúng ta 
cũng giống như họ. Nhiều khi chúng ta nhận được ơn người 
khác, nhưng vì tự ái, vì kiêu ngạo, chúng ta muốn phủ nhận 
ơn ấy.  

 
Chúng ta có biết rằng trên thế gian này, con người có thân 
thể, trí khôn, sức khoẻ, tài năng, gia đình.. rồi đến của cải, 
môi trường sống, thiên nhiên, mưa nắng đều phát nguồn từ 
đâu? Chúa không tạo dựng trái đất, nhân loại, muôn 
loài…không ban ơn gìn giữ thì chúng ta chẳng có gì cả. Bạn 
có biết ơn chúa không? Hãy thử kể ra những ơn huệ nào 
Chúa đã dành cho chúng ta. 

 
Chúa ơi, ơn Ngài cho chúng con đời sống dồi dào, dư dật, 
nhất là ơn tạo dựng nhân loại và cứu chuộc chúng con, 
chúng con biết ơn Ngài. 
 
Cám ơn 
 
Biết ơn là bước đầu trong sự tạ ơn, nhưng chỉ mới ở trong 
phần lý trí, chúng ta cần có bước thứ hai là Cám ơn, tức là 
phần tình cảm. Biết ơn thật, biết ơn đúng mức thì phải đưa 
đến cám ơn. 
 
Quý tín hữu có biết được hết ơn sâu tình nặng Chúa dành 
cho mình không? Chúa đã tạo dựng, che chở, bảo vệ chúng 
ta, Ngài còn chịu chết để cứu vớt chúng ta nữa. Quý vị có 
bao giờ cảm động trước các ơn huệ và tấm lòng Chúa dành 
cho mình không? Hãy biết cám ơn Chúa. 
 
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn biết cám ơn Chúa 
cũng như những người làm ơn cho chúng con. 
 
Nhớ ơn  
 
Biết ơn, cám ơn thì tốt, nhưng chưa đủ, chúng ta cần phải 
Nhớ ơn. 
  
Trong lịch sử người Do Thái đã bao lâu quên ơn Chúa. Chúa 
đã từng giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, 
nhưng chẳng bao lâu sau, khi vào đồng vắng, họ lại quên ơn 
Chúa mà bắt đầu phàn nàn. Sau đó Chúa đã cho họ chiến  
 
 

thắng được biết bao nhiêu vua, bao nhiêu nước để dành lấy 
phần đất hứa. Nhưng khi đã được hoà bình, thịnh vượng rồi,  
 
 
 
họ lại vội quên ơn Chúa. Thi thiên 106: 21 ghi: ‘Họ quên ơn 
Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình, và đã làm công việc 
lớn lao ở Ê-díp-tô”. 
 
Con người chúng ta mau quên ơn lắm, dễ quên ơn cha mẹ, 
quên ơn thầy và nhất là quên ơn Chúa. Khi hoạn nạn, khó 
khăn, chúng ta hết lòng trông mong, tha thiết kêu cầu, xin 
Chúa cứu giúp. Nhưng rồi, khi tai qua nạn khỏi, khi được 
bình an thới thạnh, vội quên ơn lành Chúa ban. Muốn nhớ 
ơn, ta cần ghi ơn, kể ơn, nhắc ơn. Người ta thường chép sử, 
lập đài, làm lễ kỷ niệm để ghi nhớ ơn người xưa. Chúng ta 
có thể ghi chép vào ký ức và tìm mọi cách để thường ôn lại 
các ơn Chúa đã dành cho mình. Có vậy chúng ta mới nhớ ơn 
Chúa…. 
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống với lòng nhớ ơn vì 
chúng con thường quên ơn Ngài. 
 
Tạ ơn 
 
Sau khi biết ơn, cám ơn, nhớ ơn, chúng ta mới có thể tạ ơn 
đúng nghĩa: “Tạ ơn là gì?”  Ấy là sự bày tỏ ra bên ngoài 
một cách cụ thể tấm lòng biết ơn, cám ơn, nhớ ơn của chúng 
ta. Tạ ơn là việc không khó thực hiện nhưng lại là điều rất 
dễ quên, nhất là trong những nghịch cảnh và từ quên tạ ơn 
đến vô ơn, con đường không xa. 
  
Chúng ta có thể tạ ơn Chúa về những ơn huệ mà Chúa đã 
ban cho gia đình chúng ta được mọi sự an lành, đầy đủ, ấm 
cúng, hạnh phúc,.. bằng cách:  
 
-Dâng của lễ với lòng quảng đại, tuỳ hoàn cảnh và khả 
năng, dâng hiến góp phần nhỏ của cải của mình, hầu xây 
dựng cho nhà Chúa “Những của lễ cảm tạ tốt đẹp nhất mà 
chúng ta có thể dâng lên Chúa là chính đời sống của chúng 
ta” (Rôma 12:1-2). 
 
Bạn có dâng đời sống mình làm của lễ cho Chúa chưa? 
 
-Dâng lời ca ngợi: Đây cũng là một cách tốt đẹp để ngợi 
khen cảm tạ Chúa. (Thi-Thiên 35:18; 100- 2-4; 138:1) dạy 
chúng ta hãy lấy những bài ca ngợi khen mà cảm tạ Chúa. 
-Thuật lại các ơn huệ Chúa ban. (Thi-Thiên 66:16) dạy 
chúng ta hãy luôn nhớ thuật lại các ân huệ Chúa ban. Đây là 
cách đáp ứng thích đáng của con dân Chúa tôn vinh Ngài. 

 
Chúa là đấng tế trị muôn loài, chúng ta tạ ơn Ngài trong mọi 
hoàn cảnh, vì chỉ có Chúa mới đem lại sự bình an cho tâm 
hồn cho nhân loại trên thế gian này. Bình an trong tâm hồn 
là một trong những điều chúng ta cần nhất nếu chúng ta 
muốn sống hạnh phúc.   

 
Lạy Chúa, chúng con luôn nhận biết chỉ có Ngài ở trong 
tâm hồn chúng con. Tạ ơn Chúa, vì khi bình tâm ôn lại suốt 
đời sống, chúng con đếm được quá nhiều ơn phước Chúa đã 
ban cho chúng con. 

Nguyễn Ngọc 
(Một con dân Chúa  Las Vegas )  
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