
TRỞ VỀ VỚI ĐỨC CHÚA GIÊSU NHÂN HẬU TỪ BI 

 

Bà Laura Pereira sống với gia đình tại Florida. Bà làm việc nơi 

một tiệm thuốc nằm cạnh Nhà Thờ Chính Tòa. Cho dù là tín hữu 

được Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo, bà không sống đạo cũng 

không có mối quan hệ nào với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, mãi cho đến 

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 27-4-2003. 

Vào Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa 15-4-2007 tại Nhà Thờ 

Chính Tòa, trước sự hiện diện của Đức Giám Mục và Các Linh Mục 

trong Giáo Phận cũng như đông đảo tín hữu, bà Laura Pereira đã 

trình bày chứng từ với lời lẽ cảm động như sau. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU Từ Bi, hôm nay con có mặt nơi đây là để tri ân 

cảm tạ Chúa. Trong vòng 48 năm, con sống mà không có an bình 

nội tâm. Thế rồi cách đây 4 năm, con rơi vào nỗi buồn sầu đắng cay 

khôn tả - mặc dầu gia đình con hết mực yêu thương con - khiến 

cho một lổ trống thật lớn mở ra trong kín ẩn của lòng con. Đang ở 

trong tình trạng thảm thương ấy thì người bạn gái con mang đến 

cho con một tập sách nhỏ với Tuần Cửu Nhật kính Đức Chúa GIÊSU 

Từ Bi. Ảnh Thánh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi như lôi cuốn con, khiến con tò mò đi ngay đến Nhà Thờ Chính 

Tòa. Con sẽ không bao giờ biết giải thích ra sao về những gì xảy ra cho con hôm ấy. Con chỉ xin đơn sơ kể 

lại. 

Con dừng lại nơi bàn thờ nhỏ bên hông thánh đường cách Ảnh Thánh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi khoảng vài 

thước. Con bỗng cảm thấy tràn ngập một niềm xúc động sâu xa. Nước mắt con chảy dài trên đôi gò má 

và con cảm thấy bên trong nóng ran. Con có cảm tưởng như Đức Chúa GIÊSU nói với con: 

- Cha đang ở đây, cho con và cho con mãi mãi! 

Nỗi xúc động đã mở rộng trái tim con và trong khi con chăm chú nhìn Ảnh Thánh thì lòng con dâng lên 

niềm ước muốn rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. 

Ngày hôm sau người bạn gái dẫn con đến gặp vị Linh Mục của Nhà Thờ Chính Tòa, và sau 10 năm sống 

không có Đức Tin, con lắng nghe lời dạy của bài giáo l{ đầu tiên! Sau đó con hiểu rằng con phải chính 

thức thành hôn theo phép đạo nơi nhà thờ để có thể rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Con liền 

kể lại mọi sự cho Rafael hiền phu con nghe. Nhưng anh không đáp lại lời nào trước đề nghị của con. Điều 

này khiến con hơi bất bình một chút, nhưng con không nói gì hết, chỉ âm thầm cầu nguyện thôi. 

Một tuần lễ sau, anh Rafael đến quz trước mặt con và xin con trở thành vợ anh theo phép đạo. Ngày 

chúng con chính thức thành hôn nơi nhà thờ, con được rước lễ lần đầu tiên và chỉ lúc ấy con mới ý thức 

rằng, giờ đây chúng con là đôi vợ chồng thực thụ trước mặt THIÊN CHÚA. Thật là Phúc Lành lớn lao! Mấy 



ứa con của chúng con đã trưởng thành cũng hiện diện trong 

buổi cử hành hôn phối theo phép đạo của Cha Mẹ chúng. 

Kể từ đó, mỗi ngày con cầu nguyện trước Bức Ảnh Đức Chúa 

GIÊSU Từ Bi nơi Nhà Thờ Chính Tòa. Đối với con, đây là điều hết 

sức bình thường khi con thưa chuyện với Chúa, phó thác cho 

Chúa tất cả những gì đang làm con lo âu buồn khổ. Con không 

biết làm như thế có phải là cầu nguyện sốt sắng không, con chỉ 

biết chắc một điều: đó là, mỗi khi con đến với Chúa với đầy dẫy 

âu lo thì khi con ra về lại như được đổi mới! Sau kinh nghiệm 

hồng phúc này, con ngạc nhiên tự hỏi làm sao con có thể sống 

không có THIÊN CHÚA trong một thời gian dài đằng đẵng như 

thế! 

Ngay từ thơ bé con đã bị tổn thương vì thiếu thốn tình âu yếm. 

Giờ đây Đức Chúa GIÊSU KITÔ với Lòng Nhân Hậu vô biên đã 

thay đổi con tận gốc rễ. Con được thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ để tự do sống vui tươi với người khác. Con 

trở thành một Laura mới. Giờ đây con bước đi trên hành trình Đức Tin và kể từ sau cuộc hoán cải đổi đời 

của con, hiền phu con cũng thường xuyên tháp tùng con đến Nhà Thờ! 

... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì 

mà ăn; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc .. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, 

mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, 

thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không 

dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù vinh hoa tột bậc, cũng không 

mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà THIÊN 

CHÚA còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm 

xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm 

kiếm; nhưng CHA của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước THIÊN CHÚA, 

còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Luca 12,22-31). 

(”PRO DEO ET FRATRIBUS - Famiglia di Maria”, Veniva nel mondo La Luce Vera, Novembre/Dicembre 

2009, Publicazione mensile, Anno 20, N 144-145, trang 21) 
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