
ĐỨC TIN TÂN TÒNG CAMBỐT 

 

Jean-Francois Phann là tín hữu tân tòng người Cambốt 

sống tại Pháp. Tối thứ bảy 23-8-1997 tại trường đua 

Longchamp ở thủ đô Paris nước Pháp, anh lãnh bí tích Rửa 

Tội và Thêm Sức từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 

(1978-2005) cùng với 9 bạn trẻ khác thuộc năm châu. 

Nghi thức Rửa Tội và Thêm Sức cử hành trước sự hiện diện 

của 750 ngàn bạn trẻ vào buổi canh thức cầu nguyện trong 

khung cảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12. Sáng hôm 

sau, Chúa Nhật 24-8, anh Jean-Francois Phann được rước lễ 

lần đầu từ tay Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2. 

Trước khi theo Đạo Công Giáo, tên anh là Virak Phann. Sau 

khi rửa tội, anh đổi tên Virak thành Jean-Francois. 

Sở dĩ anh chọn tên thánh Jean-Francois vì anh có lòng yêu 

mến cách riêng thánh Gioan tông đồ và thánh Phanxicô khó 

nghèo thành Assisi. Sau đây là chứng từ của anh về Đức 

Tin Công Giáo và về lòng yêu mến quê hương Cambốt. 

Tôi thật hãnh diện vì được lãnh bí tích Rửa Tội trước sự hiện diện đông đảo bạn trẻ đến từ khắp nơi trên 

thế giới. Họ thuộc đủ mọi chủng tộc, màu da và tiếng nói. Tôi không cảm thấy hãnh diện cho riêng tôi, 

nhưng tôi muốn rằng, toàn thế giới biết đến Cambốt, cầu nguyện cho Cambốt và nhất là tôi muốn rằng, 

người dân Cambốt chúng tôi đừng đánh nhau nữa, nhưng hãy chọn sống hòa bình. Dân tộc chúng tôi đã 

đau khổ quá nhiều rồi. Chúng tôi trải qua cuộc nội chiến thật khủng khiếp. 

Đối với tương lai Cambốt, tôi không rõ rồi đây sẽ ra sao. Tình trạng của Cambốt giống như thời tiết bên 

Pháp. Có lúc giá lạnh. Có lúc oi bức. Tôi chỉ mong ước một điều: sau khi học xong, tôi trở lại Cambốt để 

đại diện cho Giáo Hội Công Giáo, làm chứng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước mặt người dân Cambốt. 

Tôi mong sao cho giới trẻ Cambốt hiểu biết cuộc đời Đức Chúa GIÊSU. Người trẻ Cambốt từng phải 

đau khổ. Do đó, tâm hồn họ rất nhạy cảm. 

THIÊN CHÚA đã cứu thoát tôi. Câu nói nghe giản dị, nhưng thật sâu xa và quan trọng. Tôi giống như đứa 

bé vừa sinh ra, hoàn toàn trong trắng, không dấu vết. Giờ đây tôi là tín hữu Công Giáo. Tôi tham dự vào 

Niềm Tin nơi Sự Sống Lại của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Điều này thay đổi tất cả. Đây là cuộc sống mới. Tôi 

có thể lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa KITÔ. Và tôi cảm thấy hãnh diện vì được bước đi trên con 

đường của Chúa. 

Sỡ dĩ ngày hôm nay tôi được diễm phúc trở thành tín hữu Công Giáo, trước tiên là nhờ Hội từ thiện ”Les 

Enfants du Mékong - Trẻ Em sông Cửu Long”. 



Hội tiếp nhận và đưa tôi đến sống ở Pháp. Người ta không 

bao giờ tò mò thắc mắc về quá khứ của tôi. Riêng tôi, cuộc 

sống đau khổ làm tôi sớm trưởng thành. Tôi suy tư rất 

nhiều. Tôi vốn là tín đồ Phật giáo nhưng tôi không tin tưởng 

gì hết. Khi đến Pháp, nhờ các buổi cầu nguyện chung nơi 

cộng đoàn khiến tôi suy tư và đặt rất nhiều câu hỏi. 

Ngoài ra, vị chủ tịch Hội, ông Jean-Claude Didelot, thường 

giải thích cho chúng tôi hiểu về Kitô Giáo. Nhưng nhất là, 

cuộc sống chứng tá Tin Mừng của ông là lời giảng giải hùng 

hồn nhất, giúp tôi hiểu rõ hơn tinh thần Kitô Giáo. Ông là 

”cha đỡ đầu” của tôi. 

Từ đây, tận thẳm sâu lòng tôi, tôi bắt đầu nhận cuộc sống 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm cuộc sống của tôi. Trước đây, tôi 

không có niềm tin, không có niềm hy vọng và cũng không 

làm được gì. Nhưng giờ đây, tôi có Chúa và tôi cầu nguyện cùng Chúa. Trong cầu nguyện, tôi khám phá 

ra chính Bàn Tay Quan Phòng của Chúa dẫn dắt cuộc đời tôi. 

Vâng, đúng thế. Chính THIÊN CHÚA cứu thoát tôi. Muôn đời tôi cảm tạ lòng Nhân từ bao la của THIÊN 

CHÚA. 

(”Famille Chrétienne”, n.1025, Septembre/1997, trang 12). 
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