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Cuộc sống con người hôm nay đang có ánh sáng cứu độ. Ánh sáng do Thiên Chúa, và
lòng tin vào lòng thương xót Chúa theo gương Đức Mẹ.
1.
Nhân ngày 13 tháng 10 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tôi đã nói với Đức Mẹ một cách
đơn sơ và rất thiết tha thế này:
Mẹ ơi, nếu hôm nay, Mẹ lại hiện ra ở Fatima hay ở bất cứ nơi nào, thì Mẹ sẽ nhắn nhủ chúng
con điều gì?
Mẹ trả lời tôi là những nhắn nhủ sẽ như cũ, nhưng rõ hơn và khẩn thiết hơn. Tóm tắt như sau:
2.
"Nguy cơ khủng khiếp nhất cho con người hôm nay là để Satan lôi mình xuống hỏa ngục, mất
phúc thiên đàng, mà vẫn dửng dưng".
Để thoát khỏi nguy cơ khủng khiếp đó, các con cái Mẹ hãy cùng với Mẹ mà cầu nguyện, và hãy
lợi dụng mọi cơ hội để thực hiện bất cứ việc lành nào có tính cách xót thương cứu giúp con
người bất cứ ai.
3.
Mẹ nói với tôi một cách rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời Mẹ nói đã gây trong tôi ấn tượng sâu sắc.
Những ấn tượng đó có thể tóm tắt lại, tất cả đều về con người hôm nay:
4.
Cuộc sống con người hôm nay đang bị bóng tối rùng rợn đe dọa. Bóng tối do Satan và tội lỗi
con người.
5.
Cuộc sống con người hôm nay đang có ánh sáng cứu độ. Ánh sáng do Thiên Chúa, và lòng tin
vào lòng thương xót Chúa theo gương Đức Mẹ.
6.
Cuộc sống con người hôm nay đang được kêu gọi phải biết lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng.
Chọn lựa là một hành trình dài. Suốt hành trình đầy những khó khăn, con người hôm nay hãy tin
tưởng chạy đến bên Mẹ.
7.
Những ấn tượng trên đây là do lời Mẹ nói với tôi. Nhưng đột nhiên những ấn tượng đó lại được
sáng thêm lên do chính kinh nghiệm của tôi là đứa con yếu đuối của Mẹ.
8.
Tôi yếu đuối lắm, hèn mọn lắm, tội lỗi lắm. Thế mà tôi đã được Chúa xót thương, đã được Mẹ ủi
an rất nhiều.
9.
Thực vậy, đã có những trường hợp tôi rơi vào cảnh hết sức bi đát. Xung quanh tối tăm, mưa
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giông, sấm sét, ngập lụt, tôi cô đơn một mình, tưởng mình không thể nào thoát chết.
Thế mà Chúa đã cứu tôi.
Do vậy, tôi tin rằng Chúa vẫn có mặt trong cuộc đời coi như đã thất bại. Chúa có mặt để cứu,
trong lúc không ngờ.
10.
Ngoài tôi ra, tôi đã thấy nhiều người cũng như tôi, và còn bi đát hơn tôi. Thế mà họ đã được
Chúa cứu.
Do vậy, tôi tin rằng: Chúa vẫn có mặt trong những cuộc đời coi như đã hư hỏng, bị loại trừ.
Chúa có mặt, để cứu họ trong lúc không ngờ.
11.
Khi nhìn những việc lạ lùng Chúa đã làm nơi những cuộc đời coi như thất bại, tôi coi đó là những
ơn Chúa ban cho tôi qua họ, giúp tôi cởi mở hơn.
12.
Chúa đã gieo vãi hạt giống hy vọng nơi những cuộc đời coi như khô cạn, đó là ơn trọng Chúa
ban tặng tôi, để tôi sống đức tin bằng cách ra đi tới những cuộc đời coi như đã chết.
13.
Một điều mà Mẹ Maria nhắn nhủ tôi một cách khẩn thiết, đó là:
Đừng bỏ lỡ cơ hội Chúa đến tìm thăm tôi. Nghĩa là đừng chần chừ, nhưng hãy bắt đầu ngay, hãy
lợi dụng ngay giây phút hiện tại, để đón nhận ơn Chúa xót thương.
Cụ thể là: Hãy lo cho nhau biết để ý đến phần rỗi đời đời, hãy cầu nguyện ngay, hãy xót thương
kẻ khác, hãy bám vào Chúa bằng tất cả tấm lòng khiêm tốn cậy trông.
14.
Tất cả những gì tôi vừa chia sẻ trên đây đều là sự thật. Mẹ không hiện ra với tôi, mà cũng là như
hiện ra. Tôi rất hạnh phúc. Bởi vì Mẹ ở bên tôi.
15.
Hãy coi hôm nay là cơ hội cuối cùng. Đừng bỏ lỡ. Mẹ muốn như vậy.
16.
Thế rồi, có một lúc, tôi tự nhiên như nghe thấy Chúa Giêsu nói với tôi lời mà Người đã nói
xưa với thánh Gioan từ cây thánh giá: "Gioan ơi, đây là Mẹ con". Tôi hết sức mừng, và tạ
ơn Chúa, vì Mẹ Maria là Mẹ của tôi, và tôi là con của Mẹ. Tạ ơn của tôi không thể diễn tả
bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời bé nhỏ thơ ngây này của tôi.
Mẹ ơi, Mẹ của con ơi.
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