
CHÂN THẬT và LIÊM CHÍNH 
 

“Cán cân và bàn cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản 
phẩm của Người. Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà 

ngai báu vững bền” (Cn 16:11-12). 

 

Chúng ta biết rằng biệt danh của Abraham 

Lincoln (1809-1865) là “Honest Abe”, vị tổng 
thống thứ 16 của Hoa Kỳ (từ tháng 3-1861, 

bị ám sát ngày 15-4-1865). Nhưng làm sao 
ông lại nổi tiếng về lòng chân thật như vậy? 

Điều gì đã xảy ra làm cho công chúng lấy một 
đức tính như vậy ghép vào tên ông? 

Khi mới trưởng thành, Lincoln có một cửa 
hàng tạp hóa nhỏ ở vùng quê. Vào một buổi 

chiều tối, ông đóng cửa tiệm và đếm tiền. 
Ông thấy rằng ông đã lấy dư tiền của một 

khách hàng, ông liền đi đến nhà khách hàng. 
Ông giải thích với họ về sự việc và trả lại số 

tiền kia cho họ. 

Một buổi sáng khác, ông thấy rằng chiều hôm 

trước ông đã cân trà thiếu cho một nữ khách 
hàng. Phụ nữ kia nhận hàng và thanh toán 

tiền. Lincoln cẩn thận cân trà thêm và đưa 
đến tận nhà cho khách hàng. 

Không có câu chuyện nào trong hai câu 

chuyện trên đây đáng lưu ý. Tuy nhiên, hai câu chuyện nhỏ này lại cho chúng ta biết về 
cách sống chân thật của ông Lincoln. 

 

Chân thật và liêm chính là các đức tính quan trọng đối với ông, không cần biết sự khác 
nhau. Ông biết “lỗ nhỏ làm đắm thuyền”. Đó là điều đã làm cho ông trở thành một trong 

các vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, và làm cho ông đưa nhân dân Mỹ 
vượt qua một trong các cuộc khủng hoảng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của ông. 

Lạy Thiên Chúa là Chân Lý vĩnh hằng, xin giúp con nhớ rằng Ngài không chỉ biết sự thật 
mà Ngài còn là hiện thân của Chân Lý. Các phẩm chất như chân thật và liêm chính xuất 

phát từ Ngài. Ước gì người khác có thể nhận biết con về lòng chân thật và sự công chính 
qua lời nói và hành động của con. 
 


