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THẬT THÀ

Thật khó chịu khi đi du lịch bạn bỏ quên hoặc làm rơi đồ của mình ở đâu đó. Ở thành phố
nào trên thế giới mà khả năng nhận lại được thứ bạn bỏ quên hay đánh rơi là cao nhất? Tạp chí
Reader’s Digest làm một cuộc thử nghiệm và thống kê trên 32 thành phố lớn ở khắp năm châu
Ở mỗi thành phố 30 chiếc điện thoại di động được "để rơi“ ở những nơi công cộng đông
người. Sau đó số máy của những chiếc điện thoại đó sẽ được gọi để xem người nhặt được có trả
lời điện thoại và trả lại điện thoại hay không? Hoặc người nhặt được có gọi vào một trong các số
có lưu ở trong điện thoại hay là tự bỏ vào túi của mình?
Và đây là kết quả của cuộc thử nghiệm sự "thật thà" của các thành phố được chọn:
Ljubljana, thủ đô của Slovenia, là thành phố được coi là thật thà nhất thế giới với 29
chiếc điện thoại di động được trả lại.Đứng vị trí á quân trong các "thành phố thật thà" là Toronto
(Canada) với 28 chiếc được trả lại cho người mất. Vị trí thứ ba được trao cho thủ đô của Hàn
Quốc, Seoul với 27 chiếc điện thoại di động lại trở về với chủ của chúng.
Không có nhiều chuyện để kể về thánh Giuse, những có một chuyện rúng động: Người
toan trốn đi vì thấy bào thai nơi Đức Mẹ không phải của mình. Chỉ chuyện ấy thôi cũng đủ nói
lên tính thật thà của thánh Giuse, thật thà như Chúa dạy “có nói có, không nói không…”(Mt 5,37),
thật thà như người đời nói “thật thà như đếm”.
Thật thà khi không tìm được chỗ trú qua đêm Người không năn nỉ hoặc nổi cáu nói toáng
lên thân phận và sứ mệnh của Đức Mẹ và của Người; thật thà đến không thắc mắc tìm hiểu; thật
thà đến không kêu ca trách móc, thật thà đến không đòi hỏi, khiếu nại; thật thà đến không sợ sệt
di hại niềm tin; thật thà đến bảo trốn thì trốn, bảo quay về thì về; thật thà đến chấp nhận mọi
hoàn cảnh bằng lòng can đảm phi thường.
Các giáo phụ đã tôn Người là công chính có lẽ cũng vì thế. Thật vậy! Thay vì can đảm
đấu tranh giành quyền lợi, vinh dự, vị trí… thì Người can đảm đến không sợ thua thiệt, mất mát,
bị coi thường.
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