
THEO ĐẠO CÔNG GIÁO NHỜ CÁC TU SĨ HỐ NAI 

 

Chúa Nhật lễ Hiện Xuống 22-5-1994, Cha Savio Trần Ngọc Tuyên, 

tu sĩ Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan THIÊN CHÚA ở Hố Nai (Biên 

Hòa Việt Nam) đã rửa tội cho thanh nữ Maria Nguyễn thị Bé. Cô 

Bé chào đời năm 1970 tại Điện Bàn, Đà Nẵng. 

Một tháng trước khi chính thức gia nhập Giáo Hội Công Giáo, qua bí 

tích Rửa Tội, cô Bé ghi trong nhật ký mấy hàng sau đây nói lên lý do 

theo Đạo Công Giáo. 

Một sự thật đã đến với con rất thiêng liêng và bất ngờ. Con đã bị 

bệnh chín năm, từ khi bước vào năm học lớp sáu đến năm thứ chín 

thì con đã phát bệnh quá nặng. Liệt đến nỗi mà không bước đi 

được. Đến lúc bệnh của con quá nặng, con mới bắt đầu chữa bệnh. 

Nhưng con chữa biết bao nhiêu tiền mà vẫn không hết bệnh, bệnh 

vẫn là bệnh. Lúc đó, con rất buồn cho số phận của con. Khi nằm 

trên giường bệnh, con chỉ nghĩ đến sự chết mà thôi. Thế rồi hằng đêm, con cũng cầu xin cho mình được 

khỏi bệnh. Nhưng ngày đó con cũng không biết cầu xin cùng ai và với Đạo nào là Đạo linh thiêng. Tại vì 

lúc đó con nghĩ trên thế gian có nhiều Đạo. Thế rồi con chỉ cầu xin chung chung vậy thôi. Mặc dầu gia 

đình con là Đạo Phật, nhưng đối với bản thân con thì lúc đó con cũng chưa tin Đạo nào hết. 

Thế mà hằng đêm con vẫn cứ cầu xin cho bằng được. Con chỉ cầu xin một cách vắn tắt là nếu trong các 

Đạo, Đạo nào chữa bệnh cho con khỏi bệnh, thì con sẽ theo Đạo đó và làm tôi tớ cho Đạo đó đến khi 

xuôi tay nhắm mắt thì thôi. Nhưng con không ngờ rằng sự cầu nguyện của con đã lại trở thành một sự 

thật. Thế là Ngài lại đến với con, soi đường dẫn lối cho con đến Dòng Trợ Thế Thánh Gioan THIÊN CHÚA 

để chữa bệnh. 

Trong thời gian trị bệnh, con đã được thầy Sử và quí Thầy mới vào Nhà Tập chữa bệnh cho con trong 

thời gian đúng ba tháng trời, thì con lại hết bệnh. 

Sau khi hết bệnh thì con cũng làm đúng như lời cầu nguyện của con cách đây một năm về trước. 

Chính vì ngày hôm nay con được như vậy, là nhờ ơn kêu gọi của Ngài. Chính THIÊN CHÚA đã ban xuống 

cho con một Hồng Ân vô biên. Mà chính cuộc đời con không bao giờ mơ tới. 

Mặc dầu hiện nay con chưa được Rửa Tội. Nhưng đối với bản thân con và tấm lòng của con, thì con sống 

như một người đã có Đạo từ lâu. Cuộc đời của con giờ đây con sẽ phó thác hết cho Chúa. Chúa đã định 

bậc nào thì con sẽ đến bậc đó. Dù đến với Chúa có khó khăn và gian khổ bao nhiêu đi nữa, con cũng chịu 

đựng được tất cả. 

Trên đây là những dòng nhật ký của cô Maria Nguyễn Thị Bé, tân tòng được rửa tội vào Chúa Nhật Lễ 

Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 22-5-1994. Cô Bé được hồng ân theo Đạo Công Giáo, một phần là nhờ 



mẫu gương sống và sự giúp đỡ tận tình của Quý Tu sĩ Dòng Bệnh 

Viện Thánh Gioan THIÊN CHÚA ở Hố Nai. 

... Trường hợp theo Đạo Công Giáo của cụ già gần 70 tuổi, từng làm 

xã trưởng của một làng trong miền Nam Việt Nam. Cụ đã nằm Bệnh 

Viện thánh Gioan THIÊN CHÚA ở Hố Nai một tháng. Sau khi quyết 

định học Đạo và theo Đạo Công giáo, cụ đã xin Cha Savio Trần Ngọc 

Tuyên ban phép rửa tội cho cụ. Cụ được rửa tội vào Chúa Nhật Phục 

Sinh 11-4-1993. Trong bữa ăn trưa hôm đó cụ chính thức đứng lên 

phát biểu: 

- Tôi vào Đạo Công giáo là do chính tôi tìm hiểu, chứ không do một ai 

dụ dỗ tôi. Tôi tin Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Thánh, Đấng Anh 

Hùng. Đạo Công Giáo đã qua bao nhiêu thời đại bị bách hại mà vẫn 

còn tồn tại. Ai theo Đạo này thực lòng thì đều sống tốt. 

... Trường hợp theo Đạo Công Giáo của hiền thê một nhà sư Phật giáo. Vị sư trước đó đã lập gia đình và 

có con cái. Nhưng thầy bỏ gia đình và đi tu chùa được 10 năm. Thầy sư bị đau và phải vào Bệnh Viện Các 

Thầy dòng Thánh Gioan THIÊN CHÚA ở Hố Nai, Biên Hòa, vào tháng 4 năm 1994. Sau khi thầy sư xuất 

viện thì đến lượt hiền thê của thầy ở nhà cũng bị đau và được các con đưa vào Bệnh Viện. Trong thời 

gian ở bệnh viện bà đã học biết Đạo Công Giáo. Thầy sư và các con đều bằng lòng cho bà gia nhập Giáo 

Hội Công Giáo. Chính Cha Savio Trần Ngọc Tuyên rửa tội cho bà. Bà qua đời cách tốt lành ngày 4-5-1994. 

... ”Chúc tụng THIÊN CHÚA vì Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở 

che con, lòng con đặt tin tưởng nơi Ngài. Con đã được Ngài thương trợ giúp, nên lòng con vui mừng 

hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Ngài. Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng 

Ngài đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, 

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời” (Thánh Vịnh 28(27) 6-9). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


