
Mục sư Bob Rice gia nhâp̣ Công Giáo 
 

Cách đây mấy năm, tình cờ tôi được một người quen cho mượn một CD nói về cuốn sách 
do Ts. Bob Rice, một mục sư Tin Lành đã trở lại Công giáo tuyên dương Phép Thánh Thể. 

Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần với một sự thu hút đặc biệt. 
Thế rồi tháng 11 năm 2007 nhà thờ tôi phụ trách tổ chức một Khoá Thánh Linh Canh Tân 

Đặc Sủng qui tụ trên 500 người Trẻ do Lm. Bùi Công Minh làm linh hướng. Như một an 
bài của Chúa, một số anh chị em ở Austin Texas giới thiệu với tôi về Ts. Bob Rice mới giúp 

khoá ở đó và nhiều người rất hứng khởi về cách ông trình bày qua chính cảm nghiệm đổi 
đời của Ông. Tôi lấy làm thích thú xin ngay họ liên lạc với ban tổ chức Khoá Thánh Linh, 

và cuối cùng thì ông bà Bob và Anita Rice đã cùng đến giúp khoá tại nhà thờ Đức Mẹ Lên 
Trời, ở Avondale vùng New Orleans. 

  
Ts. Bob Rice đã từng làm mục sư 33 năm và đã xây dựng sáu nhà thờ. Ông cũng đã được 

Chúa cho ơn có thể chữa lành một số bệnh. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì bỗng 
người vợ trước của ông qua đời vào năm 1994, khiến ông xuống tinh thần. Trong khi di 

chuyển tìm nơi ổn định thì ông đã gặp được một người Công giáo đạo đức tên là Anita. 

  
Chính đời sống đạo đức của bà Anita đã ảnh hưởng nhiều tới việc ông tìm hiểu gia nhập 

Công giáo. Nhưng cái khó nhất như ông chia sẻ: “Tôi đã tin và được dạy từ nhỏ rằng, bánh 
và rượu chỉ là biểu tượng cho Mình và Máu của Chúa.” 

  
Ông tiếp tục tìm cách nào để có thể thực hành sứ vụ chữa bệnh trong đạo Công giáo và 

xác tín rằng Chúa thật sự hiện diện trong Mình Thánh. Một hôm ông được mời dự buổi cầu 
nguyện cho các bệnh nhân do một nhóm người Công giáo ở Genoble bang Arizona tổ chức. 

Ông nói: “Tôi chưa bao giờ tham dự một buổi chầu Thánh Thể ngự trong mặt nhật uy nghi. 
Khi Brendan đang chia sẻ tối đó, tôi ngồi nơi hàng ghế đầu và nhìn chăm chú vào Thánh 

Thể. Thình lình, gương mặt của Chúa Kitô xuất hiện nơi chính giữa Bánh Thánh. Điều đó 
như Chúa đang nói với tôi rằng: 

– Bob, hãy nhìn xem, Ta thật sự hiện trong Thánh Thể. 
– Tôi nói: “Lạy Chúa, con biết con vừa xem thấy Chúa.” 

  

Quả thực, Ông đã gia nhập Công giáo và được Chúa gọi đi “đánh thức Người Khổng Lồ 
Đang Ngủ.” Trước đó ông không hiểu “Người Khổng Lồ Đang Ngủ” là ai. Còn bây giờ ông 

nhận ra rõ “Người Khổng Lồ Đang Ngủ” đó là giáo hội Công giáo. Và ông cũng nhận ra 
một ơn gọi mới, là ra đi chữa lành bằng chính quyền năng của Chúa hiện diện thực sự 

trong phép Thánh Thể. Chính cũng một Chúa đó, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, vẫn tiếp 
tục làm phép lạ, chữa mọi bệnh tật, y như xưa kia tại đất Do thái. Ông đặt tên cho sứ vụ 

của ông là Thừa Tác Trong Quyền Năng Chúa Đang Hiện 
Diện:ihopministries@yahoo.com (in His Omnipotent Presence Ministries). Và ông đã dành 

cả đời mình còn lại để ra đi làm chứng về phép lạ Thánh Thể và quyền năng chữa bệnh 
qua phép Thánh Thể. 

  
Đây là cuốn sách kể lại truyện đổi đời của ông Bob Rice. Cuốn sách đã tác động rất nhiều 

người tìm lại được kho tàng quá giàu có mà vì u tối đã chưa nhận ra: “Nước Trời giống 
như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, 

rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13:44). 
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Cũng như ông Bob Rice, sau khi đã khám phá ra kho tàng thì nhiều người cũng đã thích 

thú đi lễ hằng ngày, đi với một niềm vui không thể tả được, và thấy đời sống mình bắt 
đầu giàu có sung túc thực sự trong Chúa. 

Ông Bob Rice đã trao cho tôi cuốn sách này và uỷ quyền cho nhóm Emmaus ở vùng New 
Orleans xuất bản lần đầu bằng tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn dịch giả ẩn danh. 

  
Lm. Trần Cao Tường 

TB. Cuốn sách này là lời chứng của ông Bob Rice và hành trình thiêng liêng của ông, từ 
một mục sư Tin Lành trở thành một người giáo dân Công giáo rao truyền Phúc âm. Như 

một mục sư Tin Lành, ông Bob Rice đã trải qua sáu nhà thờ với thời gian phục vụ là ba 
mươi ba năm. Ông đã thấy hàng trăm, hàng ngàn người được chữa lành bệnh trong sứ vụ 

cầu nguyện cho người bệnh của ông và ông đã du hành qua bảy nước khác nhau với sứ 
vụ chữa bệnh của mình. Nhiều người gọi ông là “Tông đồ chữa bệnh” Verma, người vợ đầu 

tiên của ông qua đời năm 1994, và ông đã kết hôn lần nữa với Anita vào năm 1995, Anita, 
người vợ hiện nay của ông là một người Công giáo. 

  

Ông Bob và bà Anita là những người giáo dân truyền giáo. Họ đặt trọng tâm sứ vụ chữa 
bệnh của họ nơi bí tích Thánh Thể. Theo một cuộc điều tra, chỉ có 30% người Công giáo 

tin Chúa Kitô thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể như Giáo Hội Công giáo dạy. Bằng 
việc rao giảng về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Bob và Anita 

dẫn mọi người đến với Chúa Kitô qua việc chữa bệnh. Hơn nữa, họ khuyến khích cộng 
đoàn Công giáo tôn kính Thân Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô cách riêng. Nếu các bạn muốn 

mời Bob Rice và Anita đến với giáo xứ của bạn, xin hãy viết thư hay gọi điện thoại về địa 
chỉ: 

  
In His Presence Ministries 

Dr. Bob Rice 
8430 Silver Willow 

San Antonio, TX 78254 
Phone: 210-375-6822;   Cell: 210-563-0183 

Email:  ihopminstries@yahoo.com 
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