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Trong suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội Công 

Giáo, chúng ta từng chứng kiến nhiều người 

đơn sơ, chất phác đã theo Chúa một cách hồn 

nhiên. Bên cạnh đó là những người trưởng 

thành đã đến với Chúa như một ơn gọi hết sức 

đặc biệt làm cho nhiều người sửng sốt, ngạc 

nhiên. Những quý vị đó đã gặp gỡ Thiên Chúa 

một cách đầy ý thức, tự do, tự nguyện mà động 

lực chính là chân nhận ra tình yêu vô biên của 

Ngài; nhiều khi qua những tấm gương hy sinh, 

vị tha và can đảm của các Kitô hữu. 

Một điều cũng khiến chúng ta lưu tâm và hết 

sức cảm phục là chính những quý vị đó đã trở 

thành những chứng nhân sống động cho lòng 

tin của mình bằng những gương sáng nổi bật 

trong cuộc sống để thể hiện niềm tin sắt son ấy. 

Trong cuộc gặp gỡ giữa một số anh em tại Orange County vào tháng 11 năm 2010, chúng tôi đã chia sẻ 

thao thức trên, và tiến tới một đề nghị là mời gọi mọi người thiện chí, ghi lại sự kiện trọng đại đó bằng 

một cuốn sách nêu lên một số trường hợp điển hình của những quý vị đã tìm về với Thiên Chúa. 

Chúng tôi được biết, tại Việt Nam, vào năm 2005, một số anh chị em đã thực hiện 2 tập sách, một cuốn 

có tiêu đề là “Mặt Trời Tình Yêu và Ánh Sáng”và cuốn khác lấy tên là “Từ Ánh Sáng Mặt Trời Tình 

Yêu” với chủ đích xuyên qua hai câu trích trong một bài hát quen thuộc: 

Tất cả mọi nẻo đường của trần thế sẽ dẫn đưa ta về quê trời, 

Tất cả lời thì thầm trong mây gió dìu ta đến cùng vầng Thái Dương. 

Trong 2 tập sách đó, anh chị em đã viết về một số trường hợp hết sức đặc biệt của nhiều nhân vật đã 

đến với Đạo Chúa như LM Nguyễn Văn Thích, LM Bửu Dưỡng, GS Bùi Xuân Bào, GS Nguyễn Khắc 

Dương, GS Phan Huy Đức, NT Mai Thành, bà Nguyễn Kim Soa v.v. Đặc biệt là một số tín hữu đã tự 

mình viết về hành trình và cảm nghiệm đến với Chúa và Giáo Hội Công Giáo qua rất nhiều trăn trở, 

khó khăn và đã vượt qua như một ẩn số khó lý giải nếu không tin vào Chúa quan phòng. 

Nối tiếp công việc kể trên, trong tập sách này, quý độc giả sẽ bắt gặp những khuôn mặt rất đáng trân 

trọng – nhiều khi lạ lùng- trên hành trình Đức Tin của họ. 

Ở Việt Nam, trên 60 năm, dưới sự giáo dục, tuyên truyền <, người ta nghĩ rằng, tôn giáo nói chung và 

Công Giáo nói riêng, sẽ tàn lụi. Nhưng số người tin theo Chúa ngày càng đông, từ những người đơn sơ 

chất phác như ông Ama Huệ, Ama Toneo, bà Maria Ksor Khel, đến những trí thức như Thi sĩ Bàng Bá 



Lân, GS Đỗ Mạnh Môn, cụ Bùi Đức Khiết,  cụ Kiều Duy Vĩnh, chị Tạ Phong Tần, GS Phùng Văn Phụng, 

LM Bác Sĩ Nguyễn Viết Chung BS Trần Hữu Ngoạn; đặc biệt là Nữ tu Anne Khánh Vân qua “tự truyện” 

của Sơ, gốc gác là một Phật tử. 

Tháng 7 năm 2012 chợt đến với giới trẻ Công Giáo Việt Nam như một “phép lạ” khi một nhóm những 

người trẻ nổi tiếng tự nguyện tìm Chúa một cách đầy ý thức. Đó là Lê Diễm Mi, Huỳnh Thục Vy, Đỗ 

Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Bích Vân, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến và Rchơm Sơ. Cảm nhận về biến cố 

này, Tạ Phong Tần viết: ”Chị tưởng tượng ra niềm vui và hạnh phúc mà các em vừa được tận hưởng, 

nghĩ mà chị trào nước mắt.”  

Tại hải ngoại, ngoài việc hàng ngàn người tin theo đạo Chúa hàng năm, ta còn thấy các khuôn mặt danh 

tiếng, đến với Đạo Chúa, như một phép lạ, gây nên sự ngạc nhiên, bất ngờ cho nhiều người : Tướng Lê 

Minh Đảo, Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn, Tướng Lê Văn Tư, Đại Tá Dương Quang Tiếp, Đại Tá 

Phùng Ngọc Ẩn, Cựu Hoàng Bảo Đại, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc v.v. 

Riêng tại tiểu bang California – thủ đô tị nạn - sự tìm đến với Giáo hội Công giáo của LM Lê Uy Sỹ, LM 

Phạm Ngọc Tuấn, Nghị Sĩ Đặng Văn Sung, Giáo Sư Trần Bích Lan, nhà biên khảo Trần Đông Phong, 

Khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện < ở miền nam và cựu Bộ Trưởng Ngô 

Khắc Tỉnh, Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, Tướng Nguyễn Khắc Bình và nhà thơ Hà Thượng Nhân< ở 

miền bắc, mang những dấu ấn tôn giáo rất đặc biệt nơi cộng đồng người Việt đông đảo nhất Hoa kỳ 

này. 

Với con mắt bình thường, hành động của những vị kể trên, như những ẩn số khó lý giải. Với con mắt 

Đức Tin, sự chân nhận Thiên Chúa, là một ân sủng, do chính Ngài ban cho từng người như một mời 

gọi, và chính người đó, có một thôi thúc nội tâm, rất riêng tư giữa Thiên Chúa với mình, để đi đến quyết 

định tìm về với Ngài.  

Con đường Tìm Về Đạo Chúa là con đường thiên hình vạn trạng, trải qua những biến cố nội tâm, không 

sao kể ra cho hết. Ở đây, trong tập sách nhỏ này, chúng tôi cũng không có thể viết về hết mọi người mà 

xin lựa chọn những trường hợp điển hình, với những đặc thù đáng nêu gương. 

Chúng tôi đã cố gắng mời gọi những tân tín hữu viết về cảm nghiệm đến với Thiên Chúa của từng vị, 

nhưng vì sự khiêm tốn, nhiều vị không muốn viết ra.  

Ở đây chúng tôi cũng xin giới thiệu 2 trường hợp tín hữu không phải người Việt Nam là LM John 

Shiried và ông bà Scott và Kimberly Hahn. 

Dù sao, tất cả thể hiện tình yêu Chân Lý và tình yêu Con Người. 

Ngoài những vị chúng tôi đã trực tiếp xin bài, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tác giả và những 

cơ quan truyền thông – đặc biệt là Cơ quan truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam - đã có bài 

mà chúng tôi mạn phép trích đăng. Xin cảm tạ quý vị tác gỉa tài liệu mà chúng tôi được tham khảo. Xin 

vì lòng Mến Chúa, Yêu Người, coi như những đóng góp trân quý của quý vị như những bông hoa dâng 

lên Thiên Chúa cao cả. Xin đặc biệt cảm tạ các thân hữu đã trực tiếp gửi bài, đóng góp ý kiến và bài vở 

để có tập sách này. 

Sau hết, các tân tín hữu nêu trên, là tiêu biểu cho hơn 40,000 tân tín hữu mỗi  năm tìm về với Chúa ở 

Việt Nam. 

 

(Trích sách Hành Trình Đức Tin ghi lại Những Trường Hợp Tìm Về Đạo Chúa của Nguyễn Đức Tuyên, ấn hành 

và tái bải tại Việt Nam, tháng 4 và 5 năm 2013) 


