
“Tin tưởng là tốt, kiểm tra còn tốt hơn” 
 
Báo Thanh Niên chúa nhất 14.5.2011 có một mẫu chuyện: 
“Phản ứng của Tổng thống Ecuador Rafael Correa về cáo buộc ông nhận 

tiền từ lực lượng chống đối FARC ở Colombia khá bất ngờ. Sau khi xuất hiện 
những cáo buộc này, ông Correa đã quả quyết với giới truyền thông là “hai tay 
tôi sạch sẽ” và:“Tôi sẵn sàng thử với máy phát hiện nói dối để chứng minh 
chưa bao giờ nhận tiền của FARC”.Người viết bình luận: “Rõ ràng phương 
châm hành xử của ông Correa là theo câu ngạn ngữ: “Tin cậy là tốt, kiểm tra 
còn tốt hơn”. Vị tổng thống này chắc chắn phải rất vững tin vào sự trong sạch 
của mình nên mới tuyên bố như vậy.  

Tin là cảm giác rằng đúng như mình nghĩ, còn kiểm tra là tra xét xem có 
đúng như mình nghĩ. Tin thì không kiểm tra, kiểm tra thì không tin. Vậy tại sao 
câu ngạn ngữ Nga ấy kết hai chuyện trái ngược thành một kiểu nói? – Có lẽ 
muốn diễn tả niềm tin là một thực thể vô cùng phức tạp, thời sự và nhạy cảm. 
Đúng vậy! Lật xuôi lật ngược câu ngạn ngữ ấy mà xem! Chúng ta sẽ có nhiều 
tầng suy nghĩ. Tin Mừng là chốn của niềm tin, chúng ta thử “nhúng” câu ngạn 
ngữ này vào Tin Mừng xem!  

- Nói về việc làm (thực thi) Lời Chúa thì đúng là “Tin thì tốt, kiểm tra còn tốt 
hơn” cho nghĩa: tin là phải làm; muốn biết có tin hay không hãy kiểm tra xem 
có làm hay không. Quả vậy! Chúa đã từng dạy: “Đâu phải tất cả những ai nói 
với Ta: lạy Chúa, lạy Chúalà được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực 
hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21). Chúng ta 
còn nhớ: Khi nghe Chúa giảng quá “thuyết phục”, một phụ nữ hứng chí kêu lên: 
"Phúc thay lòng đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú".Chúa chỉnh liền: 
"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa còn có phúc hơn"(Lc 11,27). Chẳng ai 
quên nổi viễn cảnh ngày chung thẩm Chúa kể: “…vì xưa Ta đói, các ngươi đã 
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp 
rước… " (Mt 25, 31-46) 

- Nhưng khi môn đồ Tôma (Điđymô) (*) áp dụng ngạn ngữ “Tin thì tốt, kiểm 
tra còn tốt hơn” để kiểm tra sự phục sinh của Chúa thì Chúa chẳng những 
không giận, còn nhân từ chiều ý để nâng đức tin của ông lên tầm cao ngang với 
đức tin của các môn đệ khác. 

Vậy thì rút ra kết luận gì? – Thưa một kết luận có 2 vế: 
- Vế 1: Hãy để Chúa làm cái việc: “Tin thì tốt, kiểm tra còn tốt hơn” đối với 

đức tin của chúng ta.  
- Về 2: Còn chúng ta hãy lật ngược lại câu ngạn ngữ: “Kiểm tra thì tốt, tin 

còn tốt hơn” nghĩa là chúng ta đòi thấy Chúa, đòi phải sờ được ơn Chúa, đòi 
“xin gì được nấy”…  thì tốt, nhưng tin cậy và phó thác còn tốt hơn.  

Có như vậy chúng ta mới đúng phận con cái đối với Thiên Chúa.  



Ai đời con cái kiểu gì mà miệng cứ leo lẻo nói tin… nhưng không làm; con 
cái kiểu gì mà lúc nào cũng đòi kiểm tra cha mẹ, đòi được ơn, mới tin và suốt 
ngày lẽo đẽo đi theo đòi… lằng nhằng đủ thứ! 

 
(*)"Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ 
đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người tôi không tin.... Vì đã thấy 
Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin" (Ga 20,19-29). 

 

 


