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Sống Tỉnh Thức # 5: Phản ứng, Nói năng, Hành động giống Chúa.
---------*TỶ PHÚ ROCKEFELLER KHIÊM TỐN*

*Chuyện kể: Nhà tỷ phú Rockefeller đã hai lần tặng cho điện Versailles (Pháp) số tiền hai
triệu đô la vào ngân quỹ trùng tu.
Năm 1927, ông sang Pháp định viếng điện Versailles. Ông đến trễ hơn 4 giờ chiều một
chút, và không ngờ rằng Điện đã đóng cửa. Ông nhã nhặn trình bày với người gác cổng,
nhưng ông không thể vào được, vì đã quá giờ. Rokefeller không phàn nàn gì cả, cảm ơn
và trở vể Paris với dự định sáng mai ông sẽ trở lại thăm điện.
Ngay lúc ấy, tình cờ có một người nhận ra ông và cho viên quản thủ Cổ viện biết. Vị này
liền đến tận khách sạn nơi ông đang trọ để xin lỗi. Việc này sau được báo chí Pháp đăng
tin: “Nhà tỷ phú Mỹ, người đã tặng hai triệu đô la để trùng tu Điện Versailles, bị từ chối
không được vào thăm cung điện, mà không hể tỏ một lời phản kháng.”

* Một phút Hồi tâm: Người ta thường tự hào về những thành tích của mình, và nếu có cơ
hội họ sẽ phô trương ngay lập tức. Đặc biệt là những thành tích ấy có thể bảo đảm cho
một đặc quyền nào đó. Rockefeller có thể nhận được đặc quyền vào thăm viện Versailles
bất cứ lúc nào ông muốn, bởi vì hai triệu Mỹ kim là một số tiền rất lớn. Thế nhưng cách
hành xử của ông thật khiêm tốn. Nếu là Rockefeller bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nổi giận, đứng
trước cổng vung gậy lên rồi la lớn: “Gọi Quản thủ ra đây!”, hoặc chỉ thẳng vào người gác
cổng nói: Mày không biết ta là ai sao?
May mà tôi chưa phải là tỷ phú, cũng chưa có một đóng góp nào lên đến to lớn, ấy thế mà
đôi lúc cách cư xử của tôi thật thiếu khiêm tốn và bình tĩnh. Thái độ của một người khi đối
diện tình huống bất ngờ, sẽ bộc lộ nguyên hình bản chất tầm thường của họ.
Không thể trong khoảnh khắc mà một người có thể có một đức hạnh như ông Rockefeller.
Phải chăng là kết quả của những năm tháng rèn tập lâu dài, trong sự hạ mình và khiêm
tốn.

Vì thế, thánh Phaolô đã ca tụng như sau: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không
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nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa; nhưng đã hoàn toàn trút
bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân...” (Philip 2, 6-7)

Phó tế Định Nguyễn – Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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