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r i \ \ x - s ĩ / 
(ìò'-rcc 

C H C N - T H A T 
tìérodote, nhà si'r-kv niróc 

tliuc'V xira, có nói ngiròr 
ninVc Phe-ra-so- day con Ifong vòng 
tâm tuòi đê'n liai inuoi chì hoc ba dìhi: 
círi ngira, biín cnng, và nói thàl. Đi'i 
biè't ho cho sir nói thàt là deu can-yè'u, 
nèn I I K V Ì chăin rèn con tre Ihành cái 
thói qnen tôt-lànb â'y. 

Ai là còi-rè chori-thàt? ftirc Chúa 
Trói. Ai IÌ'I cha sanh dôi-trá? Ma-quì. 

s X ( i i \ ì nói thàl đè'n nôi phâi chc't, cĩing 
Nsè dimc Chiìa liao-pliii, ban phuóc bù 
Jcho nhũ'iig nôi kbó-khăn inìnb chin. 

rrái lai, neu vi nói dõi, dau duoc 
thoát klíòi hièm-nghèo, nhirng ininh 
sè hj ma-quĩ làin inat plnróc-hanh, 
hoãc ô (lanh-tiè'ng. Míit mang sông mà 
(luoc linb-hon còn bon duoc mang 
sông inà niã't linb-hòn (Ma 10:159). 

, Sir chon-thàt Ihuòc bon-tánh Chúa, 
1 [iliiin-chieu vào linh-bon ta sir sáng yà 
Lvinh-hien khòng thuòc the-gian. Hoc-

làp lin-cày tiíu-men sir cbon-tbàt, biet 
'nó có măt 'và ngir trong lòng, ííy là 
mòl đêu lol nhút doi vó i lánh loài 
ngiròi vày. Xè'u tinh-than ngircVi hànb-
dòng trong su* yèu-thirong, nhò'-cày 
Clnia sam-săn cho moi sir, và xàv-van 
trong pham-vi chon-thàt , thì chô <V 
nguòi khác nào Ihièn-dàng trèn diít 

. na\ ! " K e di theo sur ngay-thang, lám 
deu công-bình, và nói cho'n-lhàl trong 
lòni^ minh,... sè ngu trong den-tam 
Xgái,. . . vì Cbúii muon s y cbon-lhàt 
noi hì! trongn ( T h i 15: 1Í; 51 : B ) . 

Ai yèu-chuòng chon-tbàt, náy dúng 
vũng trong con cám-dô, và thàt-thà 
giùii bon phính-gat; dììu bi pbiìn-doi, 
ghen-ghét, và lùa-dõi, nh img ci'r nói 
thàl, chó khòng nghe theo. S y chcm-

thàt là trong-sach và là nen-tiing moi 
deu tot-lành. Chính Cbúa Jêsus dã 
phán : « T a là lè thàt. . .» N'ày. nì'u ta 
khòng cln'ra nói dõi, Ihì khòng Ihe làin 
mòn-dòxúng-dángcíi i i Diing là lè thàt. 

T a nèn nbi'rl-dinh làp nói thàl hoăc 
nín di. Tiec thay, nhieu nginVi trong 
giii-dìnb vàxã-hôi tbiròng hay nói doi, 
vì muôn gifr lê-phép, sy mích lòng kê 
khác ; tieng Anli goi the là «nói dôi 
trìing,» iihung IrinVc inăt Cluia moi lòi 
nói dôi deu den nhir nnrc cii. Cách-
dièu (loan-trang khòng cììn nbòs i r giii-
dôi hoăc khoe-khoang. Xã-hòi nào 
dùng sy giâ-dÕÌ lira-gat nhon-dán, Ihi 
thàt xáu-xa, diing khinh-bĩ, khòng thè 
vào noi thánh cùa Bi'rc Cbúa TnVi, là 
nhà <V đep-đê ryc-rõ kbòng xiet ke, mà 
ai niíy tròng-mong sè tói (Kbii i 22: 15).•'• 

Xgiròi doi-trã tbàt chang inuon có 
bò ngyc biìng thũy-tinh dè ngir<Vi kbác 
tbáy y-lir<Vng minb. «Cbãng có vãl nào 
diryc giáu-kin truóc măt Cluìa, nbirng 
lliiiv đSu tiăn-trui và lò ra tnróc mfit 
Điíng mà chúng ta phiii llura la i» ( H è 
4 : 13). Xhò' sy nói <loi, Ui có thè giáu 
dì'ii xáu-xa trong lòng khoi mát ngu-ò'i, 
song cbang kboi miit Chúa. 

Đáng riia-sii Ibay sy doi-lrá ! X ó cbi' 
liun thèin dau-d<Vn cbo ngu<Vi, kbác 
nào bán Cung bj tèn bàt lai IxVi súc 
phiin-dõng ciia cái tbuan. Kbòng the 
yèu-men hoăc nh<V-cày kê nói <loi, diìu 
có khi nó nói thàt, ta cũng bo-ngbi. 
Báng khen thay ìiginVi nào luòn vãn 
nói thàt! Trong ngoiii hièp niòt, chìing 
hai lòng, chang làm bò giìi-dôi, y nói 
giong v<Vi y nghĩ, cbìíng dám nói cácb 
êm-ái vái ai inà lòng inình giiíu s y 
ghen-ghél cay-dáng. Ai inuon tán-tói 



frong dirirng dao-dirc, nên hè't lóng 
theo tòn-chì ííy. 

Chánh-phù nàò muõn tan-bò, ìnuon 
làm ích clio dàn, thì kè cam quyen rát 
cììn phái có tánh chon-thàt. Liri hira 
vũng-chiíc bãng giao-u-ó-e, khòng the 
h(') (]iia. Quan nào, ngiriri náo vâll làm 
nhir vày, thì mói tô mình có tir-cách 
và quyèn-năng ra tìr lè thât. Ai nói doi 
chi' tõ inình là giiíng yêu-duoi, vi phiii 
nhir dó de gisíu cái khuvet-diein mình. 
Nhfrng ngiròn khòe-manh, dúng-dan, 
cao-thir(/ng deu hay yèu-chuòng chon-
thàt, vì áy là nen-ti'mg vfrng-chac ciia 
xã-hòi văn-ininh. Các llui-vàt diìu 
không làp giao-iróo nhir loài nguiri, 
nhirng biè't tin-cày nhau. Có ngiriri 
nói chó sói Is'i giong hay dào dsít giãu 
môi dã kiêin đircrc, khi dál han nó den 
no i , nè'u dào khòng thay inôi, thì han 
nó vì hi lùa-doi, lien xé nát nó . T iec 
ìang loài nginVi còn kéin loài llui lá 
khòng thè tin nhau (V l(Vi nói diroc ! 

Ta nèn chmi-thàt vói chính inình, 
vó*i xã-hòi, và \(Vi Chúa. l 'hãi coi 
chùng, kêo tir dói niình, cách cir-xii-
phài hièp \(Vi chon-thât. Có càu rang: 

«Hàv cho-n-íhàt vó-l chlnh mlnh. 
Nhir ngày vó-l dêm rành-rành chãng sal.» 

Thuàl lai chuy('n gi , phái càn-thàn, 
dìrng h(Vt, dirngthèin, vi thèm IxVtcũng 
là nói doi . Hao ngiròi phâi chin dau-
d(Vn buôn-birc vì UVi nói quá lè ciia kè 
vò-y. Nói thàt riít có (pian-hè cho xã-
hôi . Cha me nèn day con, nguòi UVn 
nen khuvèn nhau, bao gi(V cũngcir nói 
thàt, hiìu cho nhon-dàn tiong niróc 
thây dêu ti(V nên dúng-dán. 

Hira làm vi('c no vièc kia má chang 
li'un tion, hira dàngdô nììy ciia khác mà 
chãng dàng cho, nhu- vày chìíng cũng 
de nói doi Chúa liim sao? Nhung khòng! 
Có sô-sách (V tnVi ngàj' nào cũng hièn 
các vièc làm và UVi nói cúa moi ngin'ri 
dáy. Ben ngày phán-xét, ta se tiình 
lai, và diroc Ihuãng hoác phiii phal tiiy 
theo lò i nói vi(«c làm cũa minh. 

Nói dôi dììu có kêt-quii vui-sir(Vng 
tam-thòi, nlnrng sau hét chì là huon-

hã sau-não. Hãv xét chuyèn Oìia-cop 
^lira-dôi cha m'mh dè dirov (|iiven 
| triròng-nani, bèn pliãi trõn di xir xa. 

(V dó làu năin, dè'n khi vê nhá, không 
\diroc gă | ) mát me yèu-dáu nũa. Á|>-
lia-ham nói dõi vua xir Ghè-ia liíng, 

Sa-ra, vo* mình, là em gái ; vì có- d ó , 

Ì
lhieu deu chia uyèn rê thúy, hai vo 
L'hông phiii chju bao nôi khó-khăn. A-
na-nia và Sa-phi-ra, hai vrr chong, dám 
nói đoj Chúa, dê'n nõi phiii chiu hinh-

jphat nãng-ne, bi Chúa dánh chet ngay. 

Ivinh-thánh có nhieu U'ri day-dô ve tòi 
ínăng áy. 

T iec thíiy, nhieu ngiriri coi tòi nói 
dói là nhõ-mon, den nòi dììu là tín 
dò cũng dám nói doi . Ai có y dó iièn 
suy-xét U'ri phán cùa Báng Oai-nghi 
ngir trèn ngòi trôi : <xPhàm kè não nói 
diii, phììn ciia chúng nó (V l iong ho ci 
li'ra và dièin cháy birng-birng)) (Khâi 
21: 8 ) . Châc khòng ai muon Chúa kĩ 
minh dong niòt só-phàn vó i tòi-nhoi 
dó , thi phiii nhir Chúa, đìrng nói dõì 
dirng giii-hinh, dirng hai lóng, dinif 
chi'ra tôi-lôi xau-xa kin-nhièm. Nguyi'i 
Chúa giúp ta cir nói thãt, làin ngirir 
dúng-dán, trung-tin nhu r>a-vít ti 
trong Th i - th i èn 15: « K e nào Ihê 
nguyèn, dau phiii tôn-hai cũng khònj 
dòi-dcri gì bet .» Mong râng Hòi-thánl 
hôn-xir có vò-sô ngiriri nlnr thi-, di 
ai náy sè khen tin-dô Chúa là ngirir 
dáng tin-cãy. 

H ô i t h ê ' - k ỳ mir i r i b o n , tan-s 
Pèirarque, ngiriri nirircỲ, dã chép nhiei 
sách văn-thi noi tieng 1am. Mòl ngà; 
kia, òng phiii ra tòa làffl chirng, quai 
tòa biê't òng lá ngiriri vãn nói Ihàt, nèi 
băoòng chi' hira thì dũ, chir khòng cììi 
the. Coi dó , dii biê't tieng tiít qui I; 
dirirng nào! Khòng cir thinrng-liru h;r 
ha-liru, ngiriri nghèo hay ngu-iri giàu, a 
cũng có the huõng danh qui iíy. I'hii 
biêt râng «danh-tieng tôtcòn hon tien 
cùa nhieu» ( C h à m 2 2 : 1).—lìà C. soun 
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^ G O T - N C À O thay, lò i chon- lhă 
thò ra tir inièng yèu-thu-(rng! 
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