Maria, Lời Mẹ Khuyên (vài dòng tâm sự)
Làng Mễ Du 2006-09-26,
Lai. một lần nữa tôi xin được chia sẽ cảm nghĩ của tôi về Mẹ Mễ Du: ”Một lần nữa niềm mơ ước
của tôi đã được Mẹ đáp lời. Đó là được trở lại viếng thăm làng Medjugorje. Một ngôi làng bình an
và đạo đức; trên đó có Mẹ đang đứng trông chờ tôi và các Bạn. Tôi rất mừng vui và cảm động vì
chỉ có nơi đây tôi mới thật sự dành hết những giờ riêng cho Mẹ, để được thỏ thẻ bên Mẹ mà không
bị những việc chung quanh làm tôi chi phối......Tìm một nơi yên tịnh , ngồi thì thầm bên Mẹ và xin
Mẹ tha thứ những tháng ngày bận rộn với bao nhiêu công việc, đã làm tôi lơ là trong việc kinh
nguyện. Giờ đây ngồi bên Mẹ nhìn cảnh Thiên Đường thật đep và bình an, chung quanh tôi chỉ toàn
những người đi bên nhau và lặng lẽ cầu nguyện.. Ôi! tuyệt vời quá , tôi chợt nhận ra Ô! Đây là
Thiên Đàng, một Thiên Đàng nơi trần gian mà tại sao mình phải chờ chết mới mong được nhìn thấy
Thiên Đàng...Trên Quả Đất này nơi chúng ta đang chung sống...Nơi nào cũng có thể có Thiên
Đàng nếu mọi người biết thương yêu, giúp đở và chia sẽ cho nhau; đồng thời xa lánh tội lỗi và biết
tha thứ cho nhau thì đó là Thiên Đường . Vì những ý nghĩ đó cùng với những Thông Điệp của Mẹ
Mễ Du nên tôi đã có cảm hứng để sáng tác bài Maria, Lời Mẹ Khuyên….
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban Bình An đến cho tất cả các Bạn và cám ơn các Bạn đã
nghe bài hát: Maria, lời Mẹ khuyên (do chính tác giả trình bày).”
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