
NÊU CAO CHỨNG TÁ TÌNH YÊU ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

... Ngày 14-7-2009 Đức Cha Jean Sommeng Vorachak 

(1933-2009), Đại diện Tông Tòa Giáo Phận 

Savannakhet bên Lào, êm ái trút hơi thở cuối cùng tại 

Bệnh Viện Saint-Louis ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 

76 tuổi. Đức Cha bị ung thư xương và được điều trị 

trước đó tại Udon Thani, thuộc miền đông bắc Thái, 

giáp giới với Lào. 

Lễ an táng Đức Cha được cử hành ngày 18-7-2009 tại 

Nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Thakhek, cách thủ đô 

Viên-Chăn của Lào 280 cây số về hướng đông nam. Sau 

đó thi hài Đức Cha được đưa về an táng nơi nghĩa trang 

làng Xieng Vang, quê sinh của ngài, bên cạnh phần mộ 

của Song Thân. 

Đức Cha Jean Sommeng Vorachak chào đời ngày 24-2-1933 trong một gia đình nông dân Công Giáo đạo 

đức có 9 người con. Đức Cha là con thứ bảy. 

Năm 1947 Jean Sommeng - 14 tuổi - gia nhập tiểu chủng viện ở Paksane do các Linh Mục Thừa Sai Đức 

Mẹ Vô Nhiễm điều khiển. Sau 8 năm ở tiểu chủng viện Lào, Jean Sommeng được gởi sang thụ huấn tại 

Tiểu Chủng Viện ở Mayenne và Đại Chủng Viện ở Bayonne bên Pháp. Chính tại Đại Chủng Viện Bayonne 

mà thầy Jean Sommeng Vorachak được thụ phong Linh Mục ngày 26-6-1963. 

Sau khi thụ phong, tân Linh Mục được gởi sang thủ đô Roma hoàn tất học trình trong vòng một năm. 

Mùa hè năm 1964 - sau ròng rã 9 năm du học - Cha Jean Sommeng Vorachak hân hoan trở lại quê hương 

để phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Lào. Biết bao công việc mục vụ đang chờ đón vị tân Linh Mục, người 

con thân yêu của đất nước. Trong vòng 11 năm đầu tại Lào, Cha phụ trách công tác Cha Sở tại nhiều giáo 

xứ khác nhau. Rồi Cha được chỉ định làm Bề Trên Tiểu Chủng Viện Gouin de Thakhek cho đến năm 1975, 

là năm cộng sản vô thần chiếm quyền cai trị đất nước Lào. 

Năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) bổ nhiệm Cha Jean Sommeng Vorachak làm 

Giám Mục Đại Diện Tông Tòa Savannakhet, một trong 4 Giáo Phận Đại Diện Tông Tòa ở Lào. Lúc ấy Giáo 

Phận chỉ có 9 LM và 98 tu sĩ phục vụ 13 ngàn tín hữu Công Giáo. Toàn nước Lào có 43 ngàn tín hữu Công 

Giáo trên tổng số 6 triệu dân cư, tương đương với 1% dân số toàn quốc. 

Mặc dầu chỉ gồm có 4 Giáo Phận Đại Diện Tông Tòa nhưng Giáo Hội Công Giáo Lào cũng thành hình một 

Hội Đồng Giám Mục và Đức Cha Jean Sommeng Vorachak đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giám 

Mục Lào trong 4 năm từ 2001 đến 2005. Như tất cả các nước sống dưới ách thống trị của đảng cộng sản 

vô thần, Giáo Hội Công Giáo tại Lào cũng gánh chịu muôn vàn khốn khó, bị đàn áp bắt bớ dưới đủ mọi 



hình thức. Vì thế, dưới sức nặng của công tác mục vụ kèm với 

tuổi tác hơi cao khiến cho sức khoẻ của Đức Cha giảm sút thật 

nhanh. 

Mùa hè năm 2009, Đức Cha được đưa sang điều trị khẩn cấp 

bên Thái Lan. Mặc dầu các bác sĩ tận tụy săn sóc nhưng không 

cứu được. Sáng tinh sương thứ ba ngày 14-7-2009 Đức Cha 

Jean Sommeng Vorachak êm ái trút hơi thở cuối cùng hưởng 

thọ 76 tuổi. Thi hài Đức Cha được chuyển ngay về Lào và sau 

đó được an táng nơi nghĩa trang Xieng Vang quê sinh của Đức 

Cha. 

THIÊN CHÚA Từ Bi gọi về với Ngài vị Mục Tử nhân lành - Đức 

Cha Jean Sommeng Vorachak - ngay nơi chiến trường, trong 

lúc Đức Cha còn tận lực xả thân phục vụ Giáo Hội Công Giáo 

tại Lào thân yêu. Ông Emmanuel Mounier (1905-1950) - một 

văn sĩ kiêm triết gia Công Giáo Pháp - từng viết: 

- Một cuộc sống không bị đánh mất hoặc phai mờ khi cuộc sống ấy mang một chứng tá cao cả. 

Lời này thật đúng khi ứng dụng vào cuộc đời Đức Cha Jean Sommeng Vorachak. 

Thật vậy, suốt hành trình cuộc đời, Đức Cha nêu cao chứng tá Tình Yêu của Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng 

ta! Nơi Đức Cha, người ta gặp thấy tâm tình hiền hòa, niềm vui sống và lòng quảng đại trao hiến. Nhưng 

trước hết và trên hết, cuộc đời của Đức Cha là bằng chứng Đức Tin kiên vững nơi THIÊN CHÚA. 

Nguyện xin THIÊN CHÚA Nhân Lành đón rước Đức Cha Jean Sommeng Vorachak vào Vương Quốc Tình 

Yêu của Ngài cùng với các thần thánh trên Trời. 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng 

sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, 

nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ 

làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và 

chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy 

sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15). 

(”MISSIONS ÉTRANGÈRES de Paris” (Asie et Océan Indien), N 445, Décembre 2009, trang 43-48) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


