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năm 2005 làm một cuộc thăm dò tại 14 nước thuộc Liên Hiệp Âu 

Châu về niềm tin nơi THIÊN CHÚA. 71% người dân Âu Châu cho biết 

họ tin vào sự hiện hữu của THIÊN CHÚA và tin vào cuộc sống đời 

sau. Xin trích dịch phần chứng từ của Đức Hồng Y Philippe 

Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon, miền Trung nước Pháp, về Đức Tin 

và Đức Cậy của Kitô-Giáo. 

Đức Hồng Y Philippe Barbarin chào đời trong một gia đình Công Giáo 

đông con gồm 11 người: 6 gái, trong đó có 3 nữ tu, và 5 trai trong đó 

có 1 bác sĩ và 1 hồng y. 

Ngày nay có cần phải tin vào THIÊN CHÚA không và tôn giáo mang 

đến cho con người niềm hy vọng nào? Đức Hồng Y trả lời: 

- Kitô-Giáo mang lại cho con người niềm hy vọng vào chiến thắng của sự sống. Nếu tôi nghĩ rằng, chết 

không phải là hết, trái lại, chính bên kia cái chết mà sự sống được biến đổi, thì tất nhiên tôi sống ở đời 

này trong một niềm hy vọng tràn đầy. Kitô-Giáo khẳng định rằng Nước THIÊN CHÚA đã đến ở giữa chúng 

ta. Nói thế có nghĩa là cuộc sống hiện tại rất quan trọng và được cuộc sống đời sau soi sáng chỉ dẫn. Xin 

trưng dẫn ví dụ: tiền bạc thật cần thiết. Nhưng nếu tôi nhớ rằng, mặc dầu thật giàu sang THIÊN CHÚA đã 

trở nên nghèo hèn để cứu chuộc chúng ta, thì mối liên hệ của tôi với tiền của sẽ đổi khác. Tôi phải ăn 

phải mặc phải đi đây đi đó và được quyền hưởng nếm niềm vui. Đồng ý. Đó là chuyện bình thường. 

Nhưng nếu tôi phung phí tiền bạc vào chuyện vô ích trong khi nhiều người khác ăn không đủ no mặc 

không đủ ấm, thì việc phung phí của tôi trở thành một xúc phạm đến tha nhân. Ơn thánh của Kitô-Giáo 

giúp chúng ta hiểu rõ như vậy. Ngôi Lời đã mặc xác phàm và đến ở giữa con cái loài người. Thêm vào đó, 

Niềm tin vào cuộc sống đời sau chính là niềm hy vọng hiện tại, chung cho hết mọi tín hữu thuộc Kitô-

Giáo cũng như Do thái giáo và hồi giáo! 

Có nên lo lắng khi thấy con số người trẻ lơ là với các nghi lễ tôn giáo không? Đức Hồng Y Philippe 

Barbarin giải thích: 

- Đức Tin được thông truyền trước tiên trong gia đình. Chúng ta không nên lo lắng thái quá khi nhìn con 

số thống kê có đông bạn trẻ không tham dự các nghi lễ ở nhà thờ. Thật ra nên chú ý đến phẩm hơn là 

lượng. Chúng ta đừng quên các Tông Đồ đầu tiên chỉ vỏn vẹn có 12 vị. Con số 12 thật ít ỏi. Nhưng Tin 

Mừng do các vị gieo vãi đã tung ra khắp bốn phương trời, trên toàn cõi năm châu. Ngày 8-12-2004, tại 

Tổng Giáo Phận Lyon, chúng tôi tung ra chiến dịch phân phát 50 ngàn ấn bản Phúc Âm và Thánh Vịnh. 

Một nhóm bạn trẻ đã tình nguyện mang các ấn bản Phúc Âm này đến cho các phụ nữ mại dâm. Họ tiếp 

nhận với lòng tri ân và nói: ”A, các bạn thật dễ thương khi nghĩ đến chúng tôi. Xin cám ơn các bạn 

nhiều!” Quí vị thấy chưa, chính các bạn trẻ đã có sáng kiến và cử chỉ thân ái ấy! 



Đức Tin được thông truyền nhờ cuộc sống của các tín hữu Kitô. 

Một Kitô-hữu là một Đức KITÔ khác. Chính vì thế mà họ mang 

danh Kitô-hữu. Danh thánh KITÔ có nghĩa là MESSIA - Đấng 

Cứu Thế. Kitô-hữu là người được Rửa Tội được lãnh nhận Tình 

Yêu THIÊN CHÚA. Đức Tin được truyền đạt từ người này qua 

người kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chẳng hạn cha mẹ 

thông truyền Đức Tin cho con cái bằng cung cách sống, bằng 

thái độ cầu nguyện. Con trẻ thường ghi khắc hình ảnh cha mẹ 

quì gối đọc kinh hoặc sốt sắng cầu nguyện. Chúng ta nhận lãnh 

và thấm nhuần Đức Tin nhiều hơn nhờ các chứng tá sống đạo 

chân chính và nhiệt thành. 

Sau cùng, sự phân biệt giữa Thiện và Ác được khắc ghi trong 

trái tim con người. Không cần phải trở thành tín hữu Công 

Giáo hoặc Do thái giáo hoặc hồi giáo rồi mới có thể phân biệt 

đâu là Thiện đâu là Ác. Nhưng khi một người dám phủ nhận 

rằng: tôn giáo không làm điều thiện, thì tôi có thể minh chứng 

bằng những hành động bác ái cụ thể của Kitô-Giáo trong Giáo Hội Công Giáo. Chẳng hạn tôi mời người 

đó đến viếng thăm một góc xó mất hút trong rừng sâu nơi miền đất Madagascar nghèo nàn. Họ sẽ được 

nhìn thấy tận mắt các người phong cùi và những trẻ em mặt mũi nhem nhuốc. Hỏi: Ai đang chăm sóc 

những người khốn khổ bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi này? Thưa: chính là các Nữ Tử Bác Ái dòng Thánh Vinh 

Sơn vậy! 

... Ông Philipphê nói: ”Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy ĐỨC CHÚA CHA, như thế là chúng con 

mãn nguyện”. Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư? Ai 

thấy Thầy là thấy CHÚA CHA. Sao anh lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con thấy CHÚA CHA?' Anh không tin 

rằng Thầy ở trong CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không 

tự mình nói ra. Nhưng CHÚA CHA, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 

Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì 

công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những 

việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng CHÚA CHA. Và bất cứ 

điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để CHÚA CHA được tôn vinh nơi Người CON. 

Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh em yêu mến 

Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin CHÚA CHA và Người sẽ ban cho anh em một 

Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thánh Thần sự thật, Đấng mà thế gian không thể 

đón nhận, vì thế gian không thấy mà cũng chẳng biết Ngài. Còn anh em biết Ngài, vì Ngài luôn ở giữa 

anh em và ở trong anh em” (Gioan 14,8-17). 

(”Reader's Digest Sélection”, Mars/2005, trang 40-51) 
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