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- Thư của bà Vassula về những lời tiên báo từ các sứ điệp
SSTTTC có liên quan đến các biến cố lớn trên thế giới:
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644
- Hiện tượng một khối cầu lửa khổng lồ vừa mới
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- Địa chỉ những nơi phát hành sách và CD Sứ Điệp
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa trên thế giới
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Phụ Lục A: Bốn kinh nguyện
Ba Kinh Thường Nhật
Dưới đây là ba kinh Chúa Giêsu muốn chúng ta nguyện
hằng ngày:
Tuần Cửu Nhật Khấn Thánh Tâm Chúa
Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô,
con nài xin Trái Tim Chí Thánh Chúa
ban cho con ơn này …
(Kể ra ơn muốn xin)
Xin Chúa đoái thương con,
và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn…
Xin Thánh Tâm Chúa quyết định…
Con tin tưởng trọn vẹn vào Thánh Tâm Chúa…
Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa…
Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà
của Thánh Tâm Chúa...
Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ không để con thất vọng,
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con tin vào tình yêu Chúa dành cho con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
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nguyện Nước Chúa Trị Đến.
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đã khấn xin nhiều ơn, nhưng con
tha thiết nài xin Chúa ban cho con ơn này.
Xin Chúa thương nhận,
và đặt ơn này trong Thánh Tâm Chúa,
để khi Cha Hằng Hữu nhìn thấy điều con xin,
được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa,
Người sẽ không từ chối.
Lạy Chúa Giêsu,
lời cầu xin này không còn là của con nữa,
mà chính là của Chúa.
Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
con đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
Xin Chúa đừng để con phải thất vọng bao giờ. Amen.
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen
Lạy Tông Lãnh Thiên Thân Micaen,
xin bảo vệ chúng con trong các trận chiên,
xin che chở chúng con
thoát khỏi những mưu chước hiểm độc
và các cam bẫy của ma quỷ.
Chúng con khẩn nài xin Thiên Chúa quở phạt nó,
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và chúng con xin ngài
là Thông Lãnh Đạo Binh Thiên Quôc,
dùng Quyên Năng Thiên Chúa,
xua đuổi Satan và mọi ác thần vào hỏa nguc,
vì chúng đang rong ruổi khắp thế gian
tìm cách hủy hoại các linh hôn. Amen.
Kinh Hãy Nhớ của Thánh Bênađô
Ôi lạy Trinh Nữ Maria Đầy Ân Sủng,
xin Mẹ nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào
chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ,
van xin Mẹ cứu giúp, mong được Mẹ cầu bầu,
mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.
Vì vậy, Ôi Trinh Nữ trên hết mọi trinh nữ,
Mẹ của con! Con là kẻ tội lỗi, sầu khổ,
tin tưởng chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ.
Ôi lạy Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể!
xin đừng chê bỏ lời con cầu xin,
nhưng vì Tình Thương Mẹ hiền
xin lắng nghe và nhậm lời con. Amen.
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Kinh Xin Ơn Sám Hối và Ơn Giải Thoát
Chúa Giêsu ban kinh này cho thời đại chúng ta qua bà
Vassula Rydén, ngày 13 tháng 11 năm 2006:
Lạy Chúa, suốt bao năm qua,
Chúa đã phải khổ sở vì các tội con đã phạm,
vậy mà Chúa vẫn hằng xót thương con;
Bao phen con đã để mình sa vào
mọi cảnh lầm đường lạc lối,
nhưng giờ đây con quyết tâm không phạm tội nữa;
Bao lần con đã sống tệ bạc với Chúa,
và đã hành xử bất công;
nay con quyết tâm không bao giờ sống như thế nữa;
Con từ bỏ tội lỗi, con từ bỏ Ma Quỷ,
con từ bỏ mọi điều bất chính làm hoen ố linh hồn con;
Xin Chúa giải thoát linh hồn con khỏi tất cả
những gì trái nghịch với sự thánh thiện của Chúa;

Lạy Chúa, con nài xin Chúa
cứu thoát con khỏi mọi sự dữ;
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin hãy đến,
xin Chúa đến mau và ở lại trong tâm hồn con;
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Lạy Chúa, xin tha thứ cho con,
và cho con được nương náu trong Chúa,
vì Chúa là Khiên Mộc Che Chở con,
là Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng đời con,
con tín thác vào Chúa;
Lạy Chúa, từ hôm nay
con sẽ chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc;
Con dứt khoát đoạn tuyệt với ma quỉ,
với mọi tà thần và các thứ ngẫu tượng,
vì chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao vượt trên cả hoàn vũ,
và siêu việt hơn hết mọi thần thánh;
Xin Chúa giang cánh tay uy quyền,
cứu con thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi tù đày,
xin giải thoát con khỏi mọi biến loạn,
và xin đánh bại kẻ thù của con là Ma Quỷ;
Ôi! lạy Đấng Cứu Thế!
xin Chúa đến mau cứu giúp con. Amen.
Bà Vassula giải thích: “Chúa Giêsu Kitô đọc cho tôi viết
ra kinh này, là kinh xin ơn sám hối, ơn chữa lành và ơn
giải thoát. Chúa nói kinh này rất cần thiết cho thời đại
chúng ta, là thời đại hơn bao giờ hết đang bị sự dữ
khuynh đảo, vậy mà nhiều người lại không biết cách cầu
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nguyện để đoạn tuyệt với Satan, kẻ đang khống chế họ,
làm họ mù lòa, và gây cho họ rất nhiều đau khổ bằng
bệnh tật hay bằng nhiều cách khác, hầu biến họ thành
những tù nhân của nó. Chúa Giêsu cũng nói rằng có
nhiều người đang thờ những thần giả (các ngẫu tượng).
Lời kinh này rất có hiệu lực nếu biết cầu nguyện với tất
cả lòng thành.”
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Phụ Lục B: Giáo Hội Nói Gì?
Có sự thay đổi từ
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của VATICAN
về Tình Trạng Liên Quan tới
“True Life in God”
(Sự Sống Thật trong Thiên Chúa)
Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức thứ XVI, khi còn
là Hồng Y Joseph Ratzinger, được hỏi rằng: “Nếu có ai
hỏi về bản Thông Tri trước đây có còn hiệu lực không,
thì văn phòng của Ngài sẽ trả lời thế nào?” Đức Hồng Y
trả lời:

"Tình trạng nay đã
biến chuyển rồi "
Tháng 1 năm 2005
Trong mấy năm vừa qua, sự liên lạc
giữa Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
(TBGLĐT) và Vassula vẫn tiếp diễn. Sự liên lạc này đã
giúp thay đổi được vấn đề phát sinh từ bản Thông Tri
của TBGLĐT vào năm 1995. Nội dung cuộc đối thoại
vừa nêu giữa Vassula và TBGLĐT, đã được phổ biến
trong các ấn bản mới nhất của Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa (True Life in God) trên toàn thế giới theo lời yêu
cầu của Nguyên Bộ Trưởng TBGLĐT, Đức Hồng Y
Joseph Ratzinger, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức
XVI. Việc phổ biến cuộc đối thoại này đã được đề cập
trong bức thư đề ngày 10 tháng 7, năm 2004, do chính
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Ngài bấy giờ còn là ĐHY Ratzinger ký tên, và gửi đến cho
một số vị Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục Công Giáo,
là những vị đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến trường
hợp của bà Vassula và các bài viết của bà. Trong bức thư
này Đức Giáo Hoàng đã giải thích cho các ngài biết quan
điểm của TBGLĐT đã thay đổi đối với bà Vassula và
các bài viết của bà. Đức Giáo Hoàng Biển Đức mong rằng
mọi người hãy đọc những câu hỏi được đề ra cho
Vassula và phần trả lời của bà.
Mọi liên lạc thư từ có thể tìm thấy trên trang mạng:
Tiếng Anh:
http://tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/contents/
Tiếng Việt: http://thongdiepducme.org

Hoặc trong sách ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’

Thư của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger gửi quý vị
Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục Công Giáo
Pháp, Thụy Sỹ, Uruguay, Philippines và Gia-nãđại.

Hồng Y Joseph Ratzinger,
Đương kim Giáo Hoàng Biển Đức thứ XVI,
Nguyên Chủ Tịch Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

507

508

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Phụ Lục

(Bản dịch bức thư trên đây:)
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
Ngày 10, tháng 7, năm 2004
Prot N. 54/92-19631
Cùng Quý Chư Huynh Hồng Y, Tổng Giám Mục đáng
kính,
Như quý Chư Huynh đều biết, vào năm 1995 Thánh Bộ
đã phổ biến một bản Thông Tri nói về các bài viết của bà
Vassula Rydén. Sau đó, qua sự yêu cầu của bà, một cuộc
đối thoại trao đổi cặn kẽ đã diễn ra. Sau cuộc đối thoại
này, bà Vassula Rydén đã phổ biến bức thư đề ngày 4
tháng 4, năm 2002 được đăng tải trong ấn bản mới nhất
của sách “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” (True Life in
God), trong đó bà Rydén đã cung cấp đầy đủ các dữ kiện
hầu làm sáng tỏ tình trạng hôn nhân của bà cũng như
những khúc mắc do bản Thông Tri nói trên đặt ra về các
bài viết của bà và việc bà tham dự các bí tích (xem tài
liệu đính kèm).
Vì các bài viết kể trên đã được phổ biến trong xứ sở của
quý Chư Huynh, nên Thánh Bộ thấy cần thông báo cùng
quý Chư Huynh về sự việc trên đây.
Riêng việc tham dự các nhóm cầu nguyện do bà Rydén tổ
chức, các tín hữu Công Giáo nên tuân theo ý kiến của
các Đức Giám mục sở tại của giáo phận.
Trong tinh thần hiệp thông, tôi xin thành tâm mượn cơ

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

509

hội này để nói lên lòng kính mến sâu xa không ngơi của
tôi với quý Chư Huynh.
Trọng Kính Chư Huynh
(Ký tên)
Hồng Y Joseph Ratzinger
Bộ Trưởng
(Đính kèm)

-----------------------------------------------------Kính chuyển quý Chủ Tịch các Hội Đồng
Giám Mục Công Giáo Pháp, Thụy Sỹ,
Uruguay, Phi Luật Tân và Gia-nã-đại

Xin vào link dưới đây để đọc bản nguyên thủy của bức
thư trên, của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Đương Kim
Giáo Hoàng Biển Đức thứ XVI, Nguyên Chủ Tịch Thánh
Bộ Giáo Lý Đức Tin:
http://tlig.org/en/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/
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Ý kiến của:
Đức Giám Mục Joao Evangelista Terra, SJ. tại
Brazil:
Trong một chuyến hành hương Sự Sống Thật trong
Thiên Chúa năm 2005 tại Lebanon, Đức Giám mục
Joao Evangelista Terra, S.J. từ Brazil, là Giám Mục Phụ
Tá của Brasilia trong 10 năm và đã về hưu năm 2004,
phát biểu về Vassula, về bản Thông Tri và về mối quan
hệ của ngài với ĐHY Ratzinger (như sau):
“Tôi nhận lời phát biểu vì tôi là một Giám Mục tại Brazil,
một đất nước Công Giáo lớn nhất thế giới, và tôi tin rằng
Brazil là một trong những quốc gia có tinh thần đại kết
nhất trên thế giới. Tôi tin rằng, vì lý do này, mà Vassula
đã thành công lớn tại Brazil ngay từ buổi đầu. Tôi đã
tham dự buổi thuyết trình đầu tiên của Vassula trong
thời gian tôi còn là Giám Mục Phụ Tá của Giáo Phận
Recife, Brazil. Tôi cũng đã có cơ hội đón tiếp Vassula
ngay tại thủ đô Brasilia với tư cách là Giám Mục Phụ tá
tại Brasilia. Khi xẩy ra có bản Thông Tri từ Vatican
không rõ là của ai, thì chính ĐHY của chúng tôi tại thủ
đô Brasilia đã lên tiếng phản đối như sau: “Tôi đã đọc
tất cả các tác phẩm của Vassula, toàn bộ tác phẩm,
đến bốn lần, và tôi không hề thấy có một sai lầm nào
về thần học cả.’
“Tôi đã làm việc với ĐHY Ratzinger tại Roma mười năm
trời trong Ủy Ban Kinh Thánh Tông Tòa (Ủy Ban Giáo
Hoàng Về Kinh Thánh). Có lần, với tư cách là một cố
vấn, tôi đã có cơ hội để hết tâm trí vào tác phẩm của
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Vassula và (được biết) bản Thông Tri đó không phải
của ĐHY Ratzinger. Thêm vào đó khi chuyện trò với
ĐHY Ratzinger, tôi đã hỏi ngài về tác phẩm của Vassula,
ĐHY đã trả lời bằng tiếng Đức:
“Cứ luôn vững tin mà tiếp tục những gì phải làm, hãy
an tâm và khôn ngoan, đừng lo lắng gì cả, mọi sự đều
tốt”
(Muốn nghe hoặc đọc lời chứng trên đây của Đức Giám
Mục Dom J. Evangelista, xin xem video trên trang
mạng):

http://www.tligvideo.org/terra.html
Thượng Phụ Giáo Chủ
Theodoros II tòa Alexandria
và toàn Châu Phi,
“Chị Vassula thân mến, tôi xin đón
chào Chị với cả tấm lòng của tôi,
cũng như tôi đã nói trong nhà thờ
sáng hôm nay, tôi chào mừng Chị trở về quê mẹ của
Chị, trở về với nơi sinh trưởng của Chị. Tôi cũng xin gởi
lời chào thân ái đến mọi người tháp tùng chị đến đây
hôm nay.”

Đức Hồng Y Franjo Kuharic,
Tổng Giám Mục
của Zagreb, Croatia
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“Chị Vassula đi khắp thế giới rao truyền về sự hiệp
nhất Kitô hữu; về sự vâng phục Đức Giáo Hoàng; về
việc tôn thờ Thánh Thể; về viêc tôn sùng Thánh Tâm
Chúa Giêsu; … Chị Vassula đã hội kiến với Đức Giáo
Hoàng, các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục trên khắp
thế-giới.
Đây là chuyện mạc khải tư và chúng tôi cho phép Chị
rao giảng vì những điều Chị nói ra đều thích hợp với
chân lý của Tin Mừng.”

Đức Hồng Y Mar Nasrallah Peter
Sfeir, Thượng Phụ tòa Antiôkia
của Giáo Hội Marônita
và Toàn Đông Phương
“Xin Thiên Chúa chúc phúc cho Chị
và ở cùng Chị luôn mãi, Xin Ngài phù
hộ cho Chị trong việc cố gắng tiến bước trên con đường
hiệp nhất này!”

Đức Hồng Y Toppo,
TGM của Ranchi, Ấn Độ
“Điều đáng ngạc nhiên là Chị
Vassula không được học giáo lý gì
cả, chứ đừng nói đến việc được huấn
luyện qua các lớp thần học, vậy mà
việc hướng dẫn đầy ơn sủng của Chị bao giờ cũng đi
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đúng theo Kinh Thánh, Giáo Huấn Truyền Thống, cũng
như đúng với đường lối tu đức của các Thánh và các
Học Giả tu đức khác.”

Đức TGM Ramon C. Arguelles
tại TGP Lipa, Phi Luật Tân
“Dù đời sống quá khứ của Chị
Vassula Rydén thế nào đi nữa, thì
chị vẫn có thể và thực sự đang là
dụng cụ của Thiên Chúa vào thời đại
của chúng ta trong việc thực hiện
giấc mơ của Thiên Chúa, giấc mơ
của Đức Thánh Cha, giấc mơ của Giáo Hội đang muốn
thực hiện một biến cố trọng đại cho những năm đầu
của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Việc Hiệp Nhất các Môn
Đệ của Đức Kitô”

TGM Ramon đã cho phép In Ấn (Imprimatur) toàn
bộ các Sứ Điệp SSTTTC ngày 28 tháng 11 năm
2005.

TGM Vincent Concessao
tại TGP Tân-Đề-Li, Ấn Độ
“...Mọi điều chúng ta nghe đều là
những điều được viết trong Kinh
Thánh, nhưng đây là cách riêng tư,
chứng tỏ rằng Chúa vẫn tiếp tục nói
với con người. Ngài thật tuyệt vời
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trong đường lối của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của
những ngạc nhiên kỳ thú, chúng ta không biết được
Ngài sẽ dùng ai để chuyển gởi các sứ điệp của Ngài...
Chị Vassula thân mến, cám ơn Chị! Xin Chúa chúc
lành cho chị và sứ vụ của Chị!”

Đức Tổng Giám Mục Frane Franic,
Nguyên TGM của Split and Makarska, Croatia
“Khi đọc sách về các sứ điệp của Thiên Chúa và biết
rằng tác giả là Chị Vassula Rydén, một tín hữu của
Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, tôi có ấn tượng sâu đậm
vì tìm thấy nơi các sứ điệp này một sự trung thành mà
tôi xác tín rằng đó là sự trung thành tuyệt đối với các
chân lý mạc khải đúng như Giáo Hội Công Giáo đã
giảng dạy và dẫn giải.”

Đức Tổng Giám Mục David Sahagian:
Giáo Chủ Giáo hội Armenian tại Jerusalem
“Đây là một cơ hội đầy vinh dự và vui mừng của cá
nhân tôi về việc chúng tôi nhận thấy nơi Chị một dụng
cụ xúc tác giúp trẻ trung hoá đời sống tâm linh.”

Đức Tổng Giám Mục Seraphim
tại TGP Johannesburg
& Pretoria, Nam Phi
"...Một dấu chỉ quan trọng khác trong
các sứ điệp là cần phải hỗ trợ cho
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công cuộc hiệp nhất Nhiệm Thể Chúa Kitô. Nói cách
khác, là hợp nhất các Giáo Hội lại với nhau. Thêm vào
đó cho thấy một điểm nổi bật nói lên tinh thần đầy
thiện ý giữa các Giáo Hội bằng sự khởi đầu là làm sao
cho tất cả mọi Kitô hữu đều mừng chung Mầu Nhiệm
Phục Sinh của Chúa Kitô vào cùng một ngày.”

Đức Giám Mục Felix Toppo SJ
tại Giáo Phận Jamshedpur,
Ấn Độ
Đức Giám Mục Felix Toppo SJ, ngày
28.11.2005, với tư cách là vị Đặc
Trách Kiểm Duyệt Sách Báo (Censor
Librorum), đã ký và phê chuẩn
Không có gì ngăn trở về Đức Tin và Luân Lý (Nihil
Obstat) cho toàn bộ Sứ Điệp “Sự Sống Thật Trong
Thiên Chúa”. Đồng thời ngài cũng cung cấp lời chứng
vào ngày 24 tháng 11 năm 2005:

“Tôi đã đọc và suy niệm về nội dung của tất cả các
tập sách “SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA”.
Tôi tin rằng những tập sách này chứa đựng những
Cuộc Đối Thoại Thần Thiêng của Thiên Chúa Ba
Ngôi, Đức Mẹ và các Thiên Thần với loài người qua
trung gian chị Vassula Rydén. Tôi thấy không có
điều chi sai trái hoặc đi ngược với giáo huấn trung
thực của Giáo Hội về đức tin và luân lý. Đọc và suy
niệm về nội dung của những tập sách này sẽ đem lại
ích lợi thiêng liêng cho mọi người. Tôi thành thật
giới thiệu những tập sách này đến mọi Kitô hữu.”
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Xin xem lời chứng của ngài cùng với Băng Video
trên trang mạng: www.tlig.org
Đức Giám Mục Antil Couto,
GM Giáo Phận Delhi, Ấn Độ

Nhất…”

“…khi tôi bắt đầu đọc các bài viết
và các sứ điệp của Chị, tôi phải nói
rằng Chị nói rất đúng và chân thật,
chị là con đường dẫn tới Hiệp

Đức Giám mục
Chính Thống Giáo Jeremiah
/FERENS/ Eparch, Nam Mỹ:
"Hàng ngàn người từ nhiều nơi trên
thế giới được vinh dự đón nhận Ơn
Thánh Chúa sau khi đọc các sứ điệp
gởi cho họ qua Chị Vassula, và đây là một phúc lành
lớn nhất cho nhân loại, đó là ơn hoán cải..”

Đức Giám Mục Anh Giáo
Riah Abu El-Assal tại Jerusalem:
"Bao lâu người ta có trái tim trong
sạch và tâm hồn thanh khiết, Thiên
Chúa sẽ mở mắt họ để họ nhìn thấy
Ngài đang hiện diện cách cụ thể –
không nhìn thấy Ngài giống như một người nào đó ở
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trên Thiên Đàng, mà nhìn thấy Ngài hoạt động ngay ở
giữa chúng ta trong thế giới chúng ta đang sống. Đó là
điều mà “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa” đang nỗ lực
trình bầy.”

Đức Giám Mục Karl
Sigurbjörnsson thuộc Giáo hội
Luthêrô tại Đảo Quốc Iceland
“Hồng ân thánh thiện nơi Chị ta được
Thiên Chúa phân phát cho Giáo Hội
của Ngài, đó là sự biểu lộ đức tin
chân thành”

Đức Giám Mục
Công Giáo Hy Lạp
Georges Kahhale Zouhairaty
tại Venezuela:
"Với thái độ cởi mở và những giao

tiếp rộng rãi ở tầm mức quốc tế,
Vassula dựa vào lời cầu nguyện và
"Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa" đã tạo ra được mối
tương quan đại kết làm nền tảng vững chắc cho công
cuộc đối thoại giữa các tôn giáo trong thế kỷ XXI này
để tiến tới sự hiệp nhất của nhân loại.”

Linh mục Tiến sĩ Gavin
Ashenden

518

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Phụ Lục

(LL.B. B.A.,M.Th, D.Phil)
“Hãy quây quần bên Bàn Tiệc Thánh trước. Rõ ràng
chuyến hành hương “True Life in God” (Sự Sống Thật
Trong Thiên Chúa) nêu lên câu hỏi là khi hoãn lại
những vấn đề về thần học lót đường dẫn tới việc hiệp
nhất bí tích thì có đúng không… Thay vì dùng thần học
về Thánh Thể và bí tích, cũng như quyền hành Giáo
Hội là vấn đề then chốt thì nơi đây lại là Giáo Hội được
chữa lành; Nhiệm Thể Chúa chúng ta được phục hồi..”

Đức Hồng Y Napier,
Tổng Giám Mục của
Tổng Giáo Phận Durban,
Nam Phi.
Sau đây là thông tri của Đức Hồng Y
Napier liên hệ đến Chị Vassula Rydén.
Và đây cũng là bản thông tri chính thức của Đức Hồng Y
gửi đến các Giáo xứ và các Cộng đoàn Dòng tu thuộc
Tổng Giáo Phận Durban, đã được đăng trên Catholic
News Bulletin của Tổng Giáo Phận Durban vào tháng
Sáu năm 2009, số 464:
Vào tháng Năm
năm
2009,
Chị
Vassula Rydén đến
thăm
đất
nước
chúng tôi, và cũng
ghé thăm thành phố
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Durban. Tại đây Chị đã nói chuyện với một số nhóm tín
hữu khác nhau. Qua đó có nhiều câu hỏi được đặt ra về
chị như: Các mạc khải Chị nhận có phải là đích thật hay
không, Chị có phải là tín đồ Chính Thống khi viết xuống
các bài này không? Vị thế của Chị như thế nào đối với
Giáo Hội Công Giáo cũng như Giáo Hội Mẹ của chị,
Chính Thống Giáo Hy Lạp? Thế nên tôi đã mời Chị đến
Tòa Thị Sảnh của thành phố để nói chuyện vào một bữa
cơm trưa. Qua câu chuyện trao đổi, tôi hiểu rằng ơn gọi
của Chị, là phát ngôn viên cho Chúa dùng, đã xảy ra
trong những bối cảnh rất lạ thường. Nhưng sự quan hệ
của Chị với Giáo Hội Công Giáo còn gây cấn hơn nữa.
Năm 1995, Toà Thánh đưa ra một số nghi vấn về sự xác
thật hoặc tính cách đích thực của các mạc khải Chị
Vassula Rydén đã phát hành. Các nghi vấn này được
đăng tải qua một Thông Tri công bố vào ngày 25 Tháng
10 năm 1995 về các bài viết của Vassula Rydén.
Trong một lá thơ đề ngày 16 tháng 7 năm 2004, Đức
Hồng Y Ratzinger, vào lúc đó là Bộ Trưởng Thánh Bộ
Giáo Lý Đức Tin, cho biết rằng để đáp lại lời yêu cầu của
Vassula, Thánh Bộ đã mở một cuộc điều tra cặn kẽ. Sau
khi những cuộc đối thoại diễn ra, thì trong một thơ đề
ngày 4 tháng 4 (năm 2002) Chị Rydén đã cung cấp một
số điều minh xác hữu ích liên quan tới tình trạng hôn
nhân của Chị, cũng như các trở ngại do Toà Thánh đưa
ra trong Bản Thông Tri trước kia (năm 1995), đề cập
đến các bài Chị viết và việc Chị tham dự các Bí Tích.
Kèm theo lá thơ của Đức Hồng Y Ratzinger, là bản trả lời
do Chị viết để phúc đáp tất cả những câu hỏi do Thánh
Bộ đặt ra. Đức Hồng Y có xác nhận rằng Chị Vassula đã
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trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi mà Thánh Bộ
Giáo Lý Đức Tin đã đặt ra cho Chị.
Có một điều đáng buồn xẩy ra khiến gây hiểu lầm, đến
từ lời nhận định của Đức Hồng Y Levada năm 2007, tái
xác nhận bản Thông Tri năm 1995, mà không hề đề cập
đến bản nhận định của năm 2004.
Chính vì vậy mà tôi hằng nóng lòng chờ có cơ hội để Chị
có dịp đối thoại. Ấn tượng đầu tiên của tôi và làm tôi nhớ
mãi là thái độ hoàn toàn cởi mở của Chị, đặc biệt là khi
Chị được yêu cầu cắt nghĩa những gì đã xảy đến với Chị,
hay tại sao sự thể lại diễn ra như vậy? Chị cho biết chính
Chị cũng rất hoang mang bối rối và không biết tại sao
mình lại được chọn gọi như vậy, bởi vì Chị đã hoàn toàn
xa rời đời sống đạo theo đức tin Chính Thống Giáo Hy
Lạp.
Một điều đáng chú ý khác nữa là mối giao tế của Chị với
Tòa Thánh. Chị vui thích với mối giao hảo thân tình với
các Đấng Bậc hàng đầu của Vatican, là những vị không
hề có ấn tượng xấu về Chị.
Chính vì vậy chúng ta có thể xác quyết rằng Chị Vassula
không hề là mối đe doạ đến đức tin Công Giáo theo quan
điểm của Giáo Hội. Thật ra, các sứ điệp được gởi qua
Chị luôn luôn gắn chặt với lời kêu gọi của Giáo Hội là
phải ăn năn sám hối và trở về với các nền tảng của đức
tin, đặc biệt là các kinh nguyện căn bản, như lần Chuỗi
Mân Côi và các sinh hoạt sống đạo, vốn dĩ đã phổ biến
rộng rãi tại các gia đình Công Giáo cũng như đời sống
tinh thần trong giáo xứ.”
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Hồng Y Napier
Tổng Giáo Phận Durban, Nam Phi
Muốn biết thêm chi tiết những lời phát biểu đã trích dịch
trên đây và lời phát biểu của những vị thuộc các Giáo hội
và Tôn giáo khác, xin vào trang mạng:
http://tlig.org/en/testimonies/churchpos/
Theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger,
nguyên Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, bà
Vassula Rydén cho phổ biến những câu hỏi của Thánh
Bộ Giáo Lý Đức Tin và các câu trả lời của bà sau đây:
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Phụ Lục C: Vassula Rydén
và Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
Rôma
Ngày 30 tháng 3 năm 2003
Quý độc giả của SSTTTC thân mến,
Từ năm 2000, tôi hân hạnh có được sự liên lạc với Đức
Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý
Đức Tin. Ngày 6 tháng 7 năm 2000 tôi đã xin ngài để Bộ
nghiên cứu thêm về các bài viết của tôi đã được gửi tới
Bộ, và để tôi có được cơ hội hồi đáp về những hạn chế đã
được đề cập đến trong bản Thông Tri ra ngày 6 tháng 10
năm 1995. Ðức Hồng Y đã vui lòng chấp thuận, nên ngày
4 tháng 4 năm 2002 ngài đã đề cử Linh Mục Prospero
Grech viết cho tôi một lá thư gồm 5 (năm) câu hỏi để tôi
trả lời. Những câu trả lời của tôi được đệ trình lên Bộ
Giáo Lý Đức Tin ngày 26 tháng 6 năm 2002. Giờ đây
Đức Hồng Y Ratzinger đồng ý cho tôi xuất bản những câu
hỏi và trả lời này, và tôi vui mừng chia sẻ với các bạn
như một quan điểm chính thức của tôi.
Tôi cầu nguyện để việc xuất bản tài liệu này có thể phục
vụ cho cuộc đối thoại trong chân lý và yêu thương. Nó rất
quan trọng không chỉ cho công cuộc đại kết mà thôi,
nhưng cũng là biểu hiện của các ân sủng mà Thiên Chúa
đang tuôn đổ một cách dồi dào phong phú trong giáo
hội.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn,

Vassula
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Collegio Sta Monica,
Rome
Ngày 4 tháng 4, năm 2002
Bà Rydén thân mến,
Ngày 6 tháng 7 năm 2000, bà đã gửi tới Đức Hồng
Y Ratzinger một lá thư trong đó bà đề cập đến bản
Thông Tri của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan đến
các bài viết của bà. Ngài có quan tâm đến lá thư của bà,
và cùng với các cộng tác viên, ngài đã quyết định dành
cho bà cơ hội làm sáng tỏ ý nghĩa của một số điều xác tín
chứa đựng trong các bài viết do bà xuất bản. Do đó, tôi
được đề cử là người trực tiếp liên lạc với bà bằng đàm
thoại hay thư tín, để với sự diễn giải của bà, Thánh Bộ có
thể hiểu rõ hơn những điều mà bà đã xác tín. Tôi xin
được xác minh ngay từ đầu rằng, bà không phải là một
tín hữu Công Giáo Rôma, nên bà không bị ràng buộc
dưới quyền tài phán của Thánh Bộ, và về phía bà, cá
nhân bà cũng không bị xét đoán gì cả. Tuy nhiên, vì có
nhiều tín hữu Công Giáo tin theo “Sự Sống Thật Trong
Thiên Chúa”, cho nên cả họ cũng có quyền được biết là
mình đang đứng ở vị thế nào, dựa trên những tín điều và
việc thực hành được cổ võ trong các bài viết của bà.
Chúng tôi cũng được biết về những hoạt động bác ái của
bà, những cố gắng của bà trong việc dẫn dắt tất cả các
Kitô hữu hướng đến việc hiệp nhất với Đức Giám Mục
Rôma, đến lòng sùng kính đặc biệt đối với Ðức Trinh Nữ
Maria, cũng như việc giới thiệu Thiên Chúa như là Thiên
Chúa Tình Yêu ngay cả cho những người không phải là
Kitô hữu, về việc chống đối chủ thuyết duy lý và những
bại hoại nơi các Kitô hữu. Hơn nữa, trong những cuốn
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sách gần đây nhất của bà, hình như bà đã bỏ qua một số
ý niệm chưa được rõ ràng mà bà đã viết trong các cuốn
trước. Tuy nhiên tôi rất cám ơn nếu bà vui lòng trả lời,
càng rõ ràng càng tốt, một vài câu hỏi để giúp Thánh Bộ
có được sự nhận định rõ ràng hơn về những gì bà đang
làm.
1. Bà biết rất rõ rằng, đối với cả Giáo Hội Công Giáo lẫn
Giáo Hội Chính Thống Giáo, chỉ có một Mạc Khải mà
thôi, đó là Mạc Khải của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu
Kitô, được chứa đựng trong Kinh Thánh và Thánh
Truyền. Trong Giáo Hội Công Giáo thì ngay cả những
“mạc khải tư” đã được chấp nhận như ở Lộ Ðức hoặc ở
Fatima, mặc dù được coi trọng, nhưng cũng không phải
là những vấn đề thuộc lãnh vực Đức Tin. Do đó, dựa
theo quan điểm nào mà bà xác định được rằng nội dung
các bài viết của bà là những mạc khải, đồng thời dựa vào
đâu các mạc khải này cần được thính giả và độc giả của
bà chấp nhận?
2. Bà thuộc về Giáo Hội Chính Thống và thường hô hào
các linh mục và các đức giám mục Chính Thống công
nhận Đức Giáo Hoàng và hòa giải với Giáo Hội Công
Giáo Rôma. Có điều không may, do việc này mà bà đã
không được đón nhận nơi một số quốc gia cùng tín
ngưỡng với bà. Tại sao bà thi hành sứ vụ này? Bà nghĩ gì
về Đức Giám Mục Rôma, và bà đã thấy trước tương lai
của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu như thế nào? Tuy
nhiên, đôi khi đọc các tác phẩm của bà, người ta có cảm
tưởng rằng bà đứng trên cả hai Giáo Hội nhưng không
thuộc về bên nào cả. Thí dụ, dường như bà đã Rước Lễ
nơi cả hai giáo hội Công Giáo và Chính Thống Giáo,
nhưng về tình trạng hôn nhân của bà, bà lại theo luật

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

525

chuẩn hôn phối của Chính Thống Giáo (Oikonomia).
Như tôi đã đề cập đến trước đây, những nhận xét này
không nhằm đến việc khiển trách hay chỉ trích cá nhân,
vì chúng tôi tuyệt đối không có quyền phán đoán lương
tâm bà, nhưng xin bà hiểu cho sự quan tâm của chúng
tôi đối với những người Công Giáo đi theo bà, họ có thể
suy diễn những thái độ này theo cách tương đối (bên nào
cũng đúng) và làm cho họ coi thường kỷ luật Giáo Hội
của họ.
3. Chiếu theo bản “Thông Tri”, có sự nhầm lẫn về từ ngữ
liên quan đến các Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa nơi
những cuốn sách trước đây của bà. Chúng tôi tin chắc
rằng bà đã nhận sự giáo huấn nơi giáo hội của bà. Bà có
nghĩ rằng bà có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ những sự
diễn đạt này không? Khi đề cập đến những vấn đề thuộc
đức tin, chẳng lẽ việc dùng các từ ngữ chính thức trong
các sách GLCG lại không có lợi cho việc giúp các độc giả
của SSTTTC tránh khỏi bị lầm lẫn sao?
4. Cũng có một vài khó khăn liên quan đến sáng thế luận
(Protology)
và thuyết thần học cánh chung
(Eschatology). Trong cảm thức nào (để cắt nghĩa được
sự kiện) một linh hồn đón nhận thị kiến của Thiên Chúa
trước khi thân xác cũng cảm nhận được? Và làm sao bà
có thể hình dung được nơi chốn của Lễ Hiện Xuống Mới
trong lịch sử cứu độ liên quan đến sự quang lâm và sự
sống lại của kẻ chết?
5. Ðâu là đặc điểm đích thực của phong trào “Sự Sống
Thật Trong Thiên Chúa”, và nó đòi hỏi những gì nơi
người tin theo? Nó được tổ chức như thế nào?
Bà Rydén thân mến, chúng tôi xin lỗi vì những câu hỏi
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này đã làm phiền hà đến bà, và chúng tôi đoan chắc với
bà rằng chúng tôi tán thưởng những việc làm và mục
đích tốt lành của bà. Tuy nhiên, để phúc đáp lá thư bà
gửi cho Đức Hồng Y Ratzinger, chúng tôi cảm thấy có
bổn phận phải làm sáng tỏ một vài điểm chưa được rõ
ràng trong những bài viết của bà, mà có lẽ bà không để ý
tới. Chúng tôi có trách nhiệm với các độc giả Công Giáo
của bà, là những người có thể cảm thấy bối rối trong
lương tâm khi sống theo các lời khuyên do các bài viết
của bà. Bà không cần gấp gáp trả lời; tôi nghĩ nếu tôi có
thể gặp bà để trao đổi với nhau một chút trước khi bà
bắt tay vào việc viết thư trả lời thì sẽ rất tốt. Xin hãy cầu
nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng cho bà, và tham
khảo với bất cứ vị linh hướng hay thần học gia nào mà bà
tin tưởng. Chúng tôi chắc chắn rằng những câu hỏi của
chúng tôi cũng sẽ giúp cho bà hiểu những ngụ ý của các
bài viết của bà một cách sâu sắc hơn để làm cho chúng
được dễ chấp nhận hơn đối với cả người Công Giáo cũng
như Chính Thống Giáo. Bản thân tôi chấp nhận sự sắp
xếp của bà để làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng.
Ðức Hồng Y gửi tới bà sự quí mến và ngài tin tưởng
bà sẽ cung cấp câu trả lời đầy đủ để ngài có thể hoàn tất
việc làm thỏa đáng những yêu cầu trong thư của bà.
Trân trọng trong Chúa Kitô,

Linh Mục Prospero Grech, OSA
Cố vấn Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
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Rôma, ngày 26 tháng 6 năm 2002
Kính gửi
Linh mục Prospero Grech
Collegio Sta Monica
Via Paolo VI, 25,
I-00193 Rôma
V/v: Vassula Rydén trả lời bức thư của cha Prospero
Grech, viết nhân danh Đức Hồng Y Joseph Ratzinger,
Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đề ngày 4 tháng
4 năm 2002.
Trọng kính cha Prospero Grech,
Trước hết, con xin cám ơn Cha đã dành cho con cơ hội
trả lời những câu hỏi cha đặt ra cho các bài viết cũng
như các hoạt động của con trong lá thư cha đề ngày 4
tháng Tư năm 2002, và những câu hỏi nhắc lại những
điểm phê bình trong bản “Thông Tri” vào năm 1995.
Con ý thức được rằng bổn phận và trách nhiệm được ký
thác cho Bộ của cha là “nghiệm xét các thần khí” (1Ga
4,1). Trong những năm tháng này, con đã nhận thức
được một chút sự phức tạp của công việc phân biệt rõ
những cảm nghiệm siêu nhiên và sự tinh tế của nó như
thế nào, vì chính bản thân con cũng đã gặp nhiều người
đến với con và nói họ cũng có được những cảm nghiệm
thiêng liêng nữa, họ muốn hòa trộn với cảm nghiệm của
con. Vì chủ ý thận trọng và ý thức trách nhiệm, nên con
đã có một quyết định rõ ràng là không để tâm đến bất cứ
cảm nghiệm nào trong số những cảm nghiệm đó. Do đó,
con hiểu rõ tầm mức quan trọng về công việc của cha để
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bảo vệ các tín hữu khỏi bất cứ tai hại nào, và giữ cho đức
tin được tinh ròng khỏi những cảm nghiệm không chân
thật, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ những đặc sủng chân
thật có thể đem lại ơn ích cho Giáo Hội.
Con cũng xin cám ơn cha vì đã cho con cơ hội làm sáng
tỏ và chiếu rọi ánh sáng trên những cảm nghiệm chân
thật nhưng có thể chưa được rõ ràng, vì chúng được viết
dưới dạng hình tượng và thi thơ hay dưới hình thức biểu
tượng. Con cũng ý thức rằng, việc con nói chuyện với
những người Công Giáo mặc dù con là tín đồ Chính
Thống Giáo là một việc khá bất thường, nhưng thay vì
cho rằng đó là việc làm gây lộn xộn, thì con ao ước việc
này sẽ là một cống hiến nhỏ mọn của con, để hàn gắn
mối bất đồng giữa các anh em Kitô hữu. Cho nên, con sẽ
cố gắng hết sức để trả lời một cách thành thực và minh
bạch các câu hỏi cha đã thương trao cho con, hầu đáp lại
tấm lòng quảng đại, thiện tâm và sự thông cảm của cha,
cho những hạn chế của con khi diễn giải toàn cảnh chứa
đựng trong 12 cuốn sách mang tên “Sự Sống Thật Trong
Thiên Chúa” (SSTTTC).
Câu hỏi 1: Sự liên hệ giữa SSTTTC và Mạc Khải.
Bà biết rất rõ rằng, đối với cả Giáo Hội Công Giáo
cũng như Giáo Hội Chính Thống Giáo, chỉ có một
Mạc Khải mà thôi, đó là Mạc Khải của Thiên Chúa
trong Chúa Giêsu Kitô, được chứa đựng trong Kinh
Thánh và Thánh Truyền. Trong Giáo Hội Công
Giáo, thì ngay cả những “mạc khải tư” đã được
chấp nhận như ở Lộ Ðức hoặc ở Fatima, mặc dù
được coi trọng nhưng cũng không phải là những
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vấn đề thuộc lãnh vực Ðức Tin. Do đó, dựa theo
quan điểm nào mà bà xác định được rằng nội
dung các bài viết của bà là những mạc khải, đồng
thời dựa vào đâu các mạc khải này cần được thính
giả và độc giả của bà chấp nhận?
Con chưa bao giờ được dạy về giáo lý chứ đừng nói là
thần học. Con cũng chẳng biết gì về những sắc thái thần
học như những điều được nêu lên ở trên, vào giai đoạn
đầu của ơn gọi và việc trở lại của con. Con đã được dạy
dỗ về những khác biệt này một cách từ từ qua sự dìu dắt
dịu dàng của Chúa Thánh Thần. Ngay tự khởi đầu của
ơn gọi này, con đã rất bối rối, và trong lúc thiên thần của
con hiện ra, con đã thưa thế này: “Nhưng con không
hiểu. Chúng con đã có Kinh Thánh rồi, vậy tại sao chúng
con lại cần đến các sứ điệp?” Thiên Thần của con đáp
lại: “như thế bạn nhất định cho rằng Kinh Thánh đã
viết ra hết mọi sự rồi ư?” Con trả lời: “Vâng, chính vì vậy
mà con thấy không có lý do nào cần có những thứ này.
Con muốn nói là không có gì mới cả.” Thế rồi thiên thần
nói: “Thiên Chúa muốn ban những sứ điệp này;” Con
hỏi: “Có lý do đặc biệt nào trong việc chọn con không?”
Thiên thần trả lời: “Không, Thiên Chúa yêu thương tất
cả mọi người; những sứ điệp này chỉ là một nhắc nhở,
để nhắc cho các bạn nhớ về nền tảng của các bạn đã
được bắt đầu như thế nào;” (07.08.1986).
Có lần một Mục Sư Tin Lành nói với con rằng, không có
lý do cho thấy tại sao Thiên Chúa lại muốn nói với chúng
ta, vì chúng ta đã có Kinh Thánh rồi. Bị hoang mang,
nên con đã thưa với Chúa Kitô: “Lạy Chúa, có một vài
giáo sĩ từ chối, không muốn lắng nghe, hoặc tin là Chúa
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có thể tỏ lộ Chính Mình ra qua con như thế này, các ngài
nói rằng chính Chúa, Chúa Giêsu, đã đem đến cho tất cả
chúng con Chân Lý và họ không cần gì khác ngoài Kinh
Thánh, nói cách khác, tất cả những công việc này đều là
giả dối.” Chúa Kitô đã trả lời như sau:
Cha đã nói với tất cảc các con rằng Đấng Bảo Trợ
là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân Danh
Thầy, sẽ dạy anh em mọi sự và làm cho anh em
nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em; Cha
không ban cho các con bất cứ học thuyết mới nào,
Cha chỉ nhắc cho các con về Chân Lý và dẫn đưa
những người lầm lạc trở về với Chân Lý trọn vẹn
mà thôi;
Cha, là Chúa, sẽ tiếp tục đánh động các con
bằng Những Người Nhắc Nhở và Thánh Thần Cha,
Ðấng Bảo Trợ, sẽ luôn ở giữa các con như Ðấng
Nhắc Nhở Lời Cha; Cho nên, đừng ngạc nhiên khi
Thánh Thần Cha ngỏ lời với các con; Cha ban cho
các con những người nhắc nhở này nhờ Ân Sủng
Cha để giúp các con hoán cải và nhắc cho các con
về Ðường Lối của Cha (20.12.1988).
Mười một năm sau đó Chúa đã bảo con viết xuống một
đoạn khác như sau:
tất cả các sứ điệp này đều từ trên mà đến và đều
do Cha linh ứng; những sứ điệp này có thể dùng
một cách rất hữu ích để dạy dỗ và bác bỏ những
sai lầm; người ta có thể dùng chúng để dẫn dắt
Giáo Hội tới sự Hiệp Nhất, cũng như dìu dắt đời
sống con người và dạy họ sống thánh thiện; Cha
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ban những sứ điệp này để các con dùng mà giải
thích rõ hơn1 về Mạc Khải 2 đã được ban cho các
con; chúng là nguồn ân phúc diệu kỳ bất tận cho
tất cả các con để canh tân các con; (30.07.1999).
Con tin tưởng rằng, có một và chỉ một Mạc Khải, và con
không bao giờ nói ngược lại. Cha cũng không tìm thấy sự
trái ngược này trong các bài viết của con. Con không
nghĩ các độc giả của SSTTTC coi các sứ điệp này hơn
Kinh Thánh, và con chắc chắn rằng, chẳng có gì chất
chứa trong các sách SSTTTC, có thể xúi dục người nghe
và đọc các bài viết của con nghĩ theo một đường lối khác.
Thực ra, với vai trò chứng nhân, con luôn trích dẫn
nhiều đoạn trong Kinh Thánh, đôi khi còn dài hơn cả
chính các sứ điệp nữa. Trong các sứ điệp, luôn có sự
nhấn mạnh liên tục và rõ ràng đến việc tập trung vào
Kinh Thánh và vào việc sống theo chân lý của Kinh
Thánh. Các sứ điệp là một hiện thực hóa, và là một nhắc
nhở, cho biết có một và chỉ một Mạc Khải trong Chúa
Kitô mà thôi, được chứa đựng trong Kinh Thánh và
Thánh Truyền, được truyền đạt qua giáo hội. Các sứ
điệp là, và chỉ là một lời kêu gọi hướng tới Mạc Khải này
mà thôi. Thực vậy, những sứ điệp này không bao giờ làm
cho các độc giả coi chúng trọng hơn Kinh Thánh, trái lại
các lời chứng cho thấy các sứ điệp đã giúp họ hiểu Lời
Chúa tốt hơn nhiều. Vả lại, chúng ta biết rằng, Thiên
Chúa có thể nhắc nhở cho chúng ta về Chúc-Thư (Phúc
Âm) của Người, vào lúc Người biết là cần thiết cho ích lợi
của giáo hội. Vì một đặc ân được ban theo cách này, sẽ

1 Đồng thời con nghe được chữ “hiểu”.
2 Kinh Thánh.

532

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Phụ Lục

chiếu soi, hay làm tỏ hiện một chân lý đã được biết, đưa
người ta đến sự hiểu biết hơn về chân lý ấy.
Thế thì người ta có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại chọn
gọi một người có nhiều hạn chế và bất xứng, hoàn toàn
hờ hững và không biết gì về các vấn đề trong giáo hội,
một kẻ không bao giờ khao khát Thiên Chúa, để kết nạp
làm một “người nhắc nhở Lời Người”? Các linh mục và
các nhà thần học không được kêu gọi làm cùng một công
việc như thế hay sao? Vâng, con tin tưởng các ngài được
mời gọi, và con, con chẳng bao giờ có ý tranh đua với các
linh mục và các nhà thần học, những vị Thiên Chúa đã
kêu gọi làm bổn phận của các ngài. Tuy nhiên, con thực
sự tin tưởng rằng, Thiên Chúa cũng đã gọi con một cách
bất ngờ, do một hành động trực tiếp từ nơi Người.
Mới đây con được biết Công Ðồng Vatican Ðệ Nhị, đã
nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng về vai trò của Giáo
Dân trong việc truyền bá Tin Mừng, nhờ những ân huệ
khác nhau mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo Hội của
Người. Trong hiến chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn
Dân), Công Ðồng đã xác nhận rõ ràng việc các tín hữu
tham gia vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô, và việc Chúa
Kitô “chu toàn chức vụ này, không những chỉ qua hàng
giáo phẩm mà còn qua các tín hữu nữa. Do đó, Người
đặt cả hai như những chứng nhân, và cung cấp cho họ
cảm quan tín ngưỡng (sensus fidei) và ơn ngôn từ” (LG
35). Cho nên, mỗi giáo dân đều được dự phần vào việc
phục vụ Tin Mừng tùy theo đặc sủng Thiên Chúa trao
ban cho họ, và nhờ những ơn này mà họ liền được trở
nên những chứng nhân và dụng cụ sống động, hỗ trợ cho
sứ vụ của chính giáo hội, tùy “theo mức độ Đức Kitô ban
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cho.”
Trong hầu hết những tác phẩm Kinh Ðiển Thần Học Căn
Bản của Giáo Hội Công Giáo, có sự phân biệt giữa Mạc
Khải như một khái niệm của sự biểu hiện (Mạc Khải
được viết bằng Chữ Hoa), và mạc khải như một khái
niệm của cảm nghiệm (mạc khải được viết bằng chữ
thường, và thường là ở dạng số nhiều). Khi con nói cảm
nghiệm hèn mọn của con như một “mạc khải”, con
muốn nói “mạc khải” ở dạng “chữ thường” để diễn tả
phương diện cảm nghiệm.
Con không nói cảm nghiệm của con như một mạc khải
đến từ quan điểm Tín Lý để cạnh tranh với Mạc Khải.
Cũng như những “mạc khải riêng” khác, hay những “mạc
khải mang tính cách tiên báo”, công việc của con chẳng
thêm gì cho Kho Tàng Ðức Tin. Trái lại, lời mời gọi của
Thiên Chúa đối với con nhắm đến việc chứng minh sự
viên mãn chân lý của Kho Tàng Ðức Tin, để tiến vào
chân lý này một cách trọn vẹn hơn và sống theo chân lý
ấy.
Hiến chế Dei Verbum của Công Ðồng Vatican Ðệ Nhị
vạch rõ rằng, Mạc Khải Chung đã đầy đủ và hoàn hảo, và
rằng, “không còn mạc khải chung mới nào nữa, trước
ngày tỏ hiện trong vinh quang của Chúa chúng ta là
Chúa Giêsu Kitô” (Dei Verbum 4). Mặt khác, Hiến Chế
Dei Verbum cũng vạch rõ rằng dân Thiên Chúa luôn cần
đào sâu thêm sự hiểu rõ giá trị của chân lý này:
Thánh Truyền đến từ các tông đồ, làm cho Giáo Hội
phát triển với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Có
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sự gia tăng về sự hiểu biết sâu sắc, hướng vào những
thực tại và ngôn từ đang được truyền ban. Ðiều này
xảy ra bằng những cách khác nhau. Nó đến nhờ sự
chiêm niệm và học hỏi của những người tin theo, họ
suy đi nghĩ lại những điều ấy trong lòng (xem Lc 2,
19 & 51). Nó đến từ ý thức sâu sắc về những thực tại
tinh thần mà họ cảm nghiệm được. Và đến từ những
bài thuyết giảng của những vị, theo quyền thừa kế
chức vụ giám mục, đã nhận được ơn đoàn sủng đích
thực của chân lý. Như thế, với hàng thế kỷ trôi qua,
Giáo Hội vẫn luôn hướng tới sự phong phú của chân
lý siêu phàm, cho đến cuối cùng, Lời Thiên Chúa
được hoàn tất trong Giáo Hội (Dei Verbum 8).
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói một cách rất chính
xác, về sự liên hệ giữa năng lực nói tiên tri của Kitô hữu
và Mạc Khải rằng, những luận điểm cho rằng năng lực
nói tiên tri nên chấm dứt với sự hoàn tất của Mạc Khải
trong Chúa Kitô, là nuôi dưỡng những hiểu lầm. Quan
điểm của ngài đã được diễn đạt trong cuộc phỏng vấn về
năng lực nói tiên tri của Kitô hữu, cũng như trong bài
bình luận liên quan đến sự tiết lộ Ðiều Bí Mật Thứ Ba
của Fatima. Con xin trích dẫn trực tiếp lời ngài nói trong
bài phỏng vấn sau đây:
Trên cơ bản, Mạc Khải là Thiên Chúa, Ðấng ban
chính Mình Người cho chúng ta, Người sắp đặt lịch
sử nơi chúng ta, và Người tái hiệp nhất chúng ta và
tập hợp tất cả chúng ta lại với nhau. Ðó là sự mở ra
một cuộc gặp gỡ, một chiều kích liên đới vốn có và
một cấu trúc có thể nhận thức được. Ðiều này cũng
mang ngụ ý về sự hiểu biết chân lý của Mạc Khải.
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Hiểu một cách chính xác, Mạc Khải đã đạt tới đích
điểm của nó với Chúa Kitô, vì - theo câu nói rất hay
của thánh Gioan Thánh Giá - khi chính Thiên Chúa
nói ra thì tự nó đã đầy đủ. Không còn gì để Ngôi Lời
nói thêm. Người thực sự ở giữa chúng ta một cách
trọn vẹn, và Thiên Chúa không có gì lớn lao hơn để
trao ban cho chúng ta, để nói với chúng ta hơn là
chính Người, nhưng sự trao ban chính Người trọn
vẹn hơn hết này - đó là, Người, Ngôi Lời, hiện diện
bằng xác phàm - cũng có nghĩa là chúng ta phải tiếp
tục thấm nhuần Mầu Nhiệm này. Ðiều này đem
chúng ta trở về với nền tảng của hy vọng. Việc Chúa
Kitô đang đến là khởi đầu của một nhận thức sâu
xa, và của việc từ từ khám phá ra những gì đang
được trao ban, trong Ngôi Lời. Như thế, một đường
lối mới được mở ra để dẫn con người vào trong chân
lý trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng
theo thánh Gioan, khi Người nói rằng, Chúa Thánh
Thần sẽ hiện xuống. Tôi tin tưởng rằng Khoa Kitô
Học thần luận (pneumatological Christology) về lời
cáo biệt của Chúa Giêsu, thì rất quan trọng đối với
chủ đề được ban, khi Chúa Kitô giải thích rằng, lần
đến bằng xác phàm của Người mới chỉ là bước khởi
đầu. Lần đến thực sự sẽ xảy ra khi Chúa Kitô không
còn bị giới hạn bởi một nơi chốn, hay bởi một thân
thể bị hạn chế tại một địa phương nào đó, nhưng là
lúc Người đến với tất cả chúng ta trong Thần Khí với
tư cách Ðấng Phục Sinh, để tiến vào trong chân lý có
thể càng ngày càng đạt tới mức uyên thâm. Tôi cảm
thấy rõ ràng rằng - xét cho kỹ về thời điểm của Giáo
Hội, đó là, thời điểm khi Chúa Kitô đến với chúng ta
trong Thần Khí đã được xác định bởi Khoa Kitô Học
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thần luận này - yếu tố có tính cách tiên tri, như là
yếu tố của hy vọng và mời gọi, không thể tự nhiên
thiếu mất hay để bị xóa nhòa đi (30 Giorni, tháng 1,
năm 1999).
Cũng thế, con không bao giờ đòi hỏi một địa vị hay
quyền hạn để các bài viết của con gần với Kinh Thánh.
Kinh Thánh được linh ứng trong một đường lối không
thể sai lầm. Con khiêm tốn tin tưởng rằng Chúa đã dìu
dắt con để đồng hành với Người qua một hành động trực
tiếp trong linh hồn con, trợ giúp con khi yêu cầu con
viết, nhưng nó không được linh ứng theo cùng một cảm
thức như Kinh Thánh và kết quả là nó không có tính
cách không thể sai lầm được, nhưng điều này cũng
không có nghĩa là nó phải có những học thuyết sai lầm.
Con được bảo đảm là không có chuyện này.
Trong cuốn sách của Linh Mục Marie-Eugène Tôi là Nữ
Tử của Giáo Hội, ngài nhắc cho chúng ta về cách Thiên
Chúa làm thích nghi chính Người với linh hồn như sau:
Hoạt động trực tiếp của Thiên Chúa là thích nghi
một cách tuyệt diệu với đời sống tâm linh của linh
hồn, như thế nó dựa trên con người mà Thiên Chúa
sử dụng. Sự thích nghi của Thiên Chúa nên được
nhấn mạnh như là một đặc điểm quan trọng của
những can thiệp của Người. Thiên Chúa, Ðấng đồng
ý nói theo ký hiệu ngôn ngữ của loài người, để ban
cho chúng ta ánh sáng của Người, đã chấp nhận hạ
mình tới chỗ thích nghi Chính Người với tính khí và
những nhu cầu cá biệt của chúng ta trong việc lựa
chọn các ký hiệu này, để đến được với chúng ta một
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cách chắc chắn hơn. Ðối với một đức tin còn giữ
được vẻ tinh ròng và đơn sơ, Người sẽ nói bằng ngôn
ngữ của những dấu chỉ chói lọi bên ngoài, điều này
sẽ làm phấn chấn đức tin. Ðối với một đức tin mà
chủ nghĩa duy lý đã khiến phải dè dặt và phê phán,
thì Người sẽ dùng loại ngôn ngữ thiên về lý trí hơn1
Đức Hồng Y Ratzinger đã nói, “để có thể sắp xếp cho
người nào đó làm cho ngôn từ và hình ảnh nội tâm liên
lạc với Thiên Chúa, ngay cả trong trường hợp thần huyền
chân thật, luôn phụ thuộc vào khả năng của tâm hồn con
người cùng những hạn chế của nó”. Thế nên, con cảm
nghiệm được Lời Thiên Chúa một cách thoải mái, nói
khác đi, con không cần gắng sức gì cả, nó đến một cách
tự nhiên. Con nhận được sự truyền đạt này (những tiếng
nói trong nội tâm) dưới hai dạng. Xin lưu ý rằng, con
không hề có ý nói con biết cách diễn tả thật hoàn hảo
hiện tượng này, và làm sao Thiên Chúa có thể làm những
điều như vậy, nhưng sự giải thích dưới đây là điều tốt
nhất mà con có thể làm:
1. Xuyên qua sự can thiệp bằng những tiếng nói
trong nội tâm, gọi là những thần ngôn (locutions).
Những tiếng nói con nhận được là những tiếng nói
chắc chắn có thật, nó rõ hơn là con nghe bằng tai
nhiều. Chỉ một tiếng nói đơn thuần cũng có thể gồm
chứa cả một thế giới ý nghĩa, như thể sự hiểu biết ý
nghĩa của nó không bao giờ có thể mau lẹ chuyển
sang ngôn ngữ loài người. Bất cứ một tiếng nói thần
1 Fr. Marie-Eugène, O.C.D., I am a daughter of the Church, Vol. II,
Chicago, 1955 p.283.
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thiêng hay sự chỉ dạy nào được ban ra để dạy dỗ
con, đều không ở trong cách thức dạy dỗ nơi trường
học. Điều này có lẽ là vì thời giờ có hạn không thể
giải thích trọn vẹn tất cả ngay được, hay do sự kém
cỏi của con người có thể bị quên xót, hoặc ngay cả
việc không được hiểu rõ ràng. Ngoài ra, kiến thức
thần thiêng hay tiếng nói được ban, lại được ban
trong một khoảnh khắc thời gian như thế và sẽ được
khắc ghi vào tâm trí theo một thể thức thật khó mà
có thể quên được. Ánh sáng được trải rộng thật quá
bao la, như thể một luồng ánh sáng chói lọi lan tỏa
ra xa và rộng lớn, lập tức ban cho cha một sự hiểu
biết sung mãn nhiều hơn chính tiếng nói đó. Tiếng
nói được ban ra giống như một dòng sông rộng tuôn
tràn vào các dòng suối nhỏ khác dẫn cha đi mọi nơi
và tới những địa điểm khác nhau nhưng luôn đến từ
một dòng sông. Bất cứ sự dạy dỗ bình thường nào ở
nhà trường cũng khiến con cần tới hàng tháng để
học. Trong khi con cảm nghiệm được những lời nói
một cách khá mạnh mẽ, thì đồng thời con cũng
nhận thức được rằng dạng chữ viết và cách con diễn
tả các tiếng nói vẫn tùy thuộc vào các khả năng hạn
chế về ngôn ngữ và cách diễn tả của con.
2. Ðường lối thứ hai con tiếp nhận lời Thiên Chúa là qua
luồng ánh sáng của sự hiểu biết trong trí khôn con mà
không cần bất cứ một lời giải thích nào. Như thể là Thiên
Chúa thông truyền ý tưởng của Người vào trong tâm trí
con. Con lập tức hiểu Thiên Chúa muốn gì, hoặc muốn
nói gì. Thế rồi con phải viết xuống “sứ điệp không-đượcdiễn-đạt-ra” này như con có thể, bằng cách chọn từ ngữ
của riêng con.

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

539

Sau này con được biết rằng ở tại Rôma đây thánh
Bridget của Thụy Ðiển cũng có cách thức viết các sứ điệp
giống như con.
Tại sao Chúa đã chọn hình thức đặc biệt này để viết ra
các sứ điệp, những sứ điệp mà Người thậm chí cầm tay
con để viết? Con thật sự không biết. Khi con hỏi Chúa lý
do thì Người chỉ trả lời: “Vì Cha muốn hình thức này”.
Cho nên con không hiểu làm sao điều này lại xảy ra. Tuy
nhiên, con muốn nêu rõ ra đây rằng những nhà thần học
kiêm ngành bút tướng pháp khi điều tra nghiên cứu các
bản viết tay, đã gọi chúng là “theo lối thần thiêng”, để mô
tả những sự khác nhau căn bản giữa cách thức con viết
và điều được gọi là sự viết ra một cách tự động. Sau này
con được biết những nhà thần bí nổi tiếng như thánh nữ
Têrêsa Avila đã cảm nghiệm những khoan khoái trên
thân thể người hay đôi khi chỉ một phần của thân thể.
Con tin tưởng sự kiện này đem lại những khoan khoái
giới hạn nơi tay con và tin tưởng rằng Chúa có mục đích
riêng của Người về sự việc này.
Câu hỏi 2: Sự liên hệ của con với tư cách một Kitô
hữu Chính Thống Giáo với Giáo Hội Công Giáo Rôma.
Bà thuộc về Giáo Hội Chính Thống và thường hô
hào các linh mục và các đức giám mục Chính
Thống công nhận Đức Giáo Hoàng và hòa giải với
Giáo Hội Công Giáo Rôma. Có điều không may, do
việc này mà bà đã không được đón nhận nơi một
số quốc gia cùng tín ngưỡng với bà. Tại sao bà thi
hành sứ vụ này? Bà nghĩ gì về Đức Giám Mục
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Rôma, và bà đã thấy trước tương lai của sự hiệp
nhất giữa các Kitô hữu như thế nào? Tuy nhiên,
đôi khi đọc các tác phẩm của bà, người ta có cảm
tưởng rằng bà đứng trên cả hai Giáo Hội nhưng
không thuộc về bên nào cả. Thí dụ, dường như bà
đã Rước Lễ nơi cả hai giáo hội Công Giáo và Chính
Thống Giáo, nhưng về tình trạng hôn nhân của bà,
bà lại theo luật chuẩn hôn phối của Chính Thống
Giáo (Oikonomia). Như tôi đã đề cập đến trước
đây, những nhận xét này không nhằm đến việc
khiển trách hay chỉ trích cá nhân, vì chúng tôi
tuyệt đối không có quyền phán đoán lương tâm bà,
nhưng xin bà hiểu cho sự quan tâm của chúng tôi
đối với những người Công Giáo đi theo bà, họ có
thể suy diễn những thái độ này theo cách tương
đối (bên nào cũng đúng) và làm cho họ coi thường
kỷ luật Giáo Hội của họ.
Động cơ thúc đẩy để thực thi việc hiệp nhất.
Con không nghĩ là con dám bạo gan hay hăng hái đối
diện với thế giới Chính Thống Giáo, để làm cho họ hiểu
biết về sự hoà giải mà Chúa mong muốn nơi họ. Nếu con
không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, con cũng
không thể chịu nổi áp lực của sự chống đối, chỉ trích và
áp đảo họ gây nên cho con. Ngay từ khởi đầu của sự can
thiệp của Thiên Chúa, con hoàn toàn bối rối và lo sợ
rằng con đang bị lừa dối. Sự nghi ngại này thực sự là
thập giá ghê gớm nhất đối với con, vì chưa bao giờ trong
đời con được nghe biết là thực ra Thiên Chúa có thể tỏ
bày Chính Mình cho người ta trong thời đại chúng ta, và
con cũng chẳng có ai để hỏi về chuyện này. Vì thế, con
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đã cố xua đuổi nó đi. Nhưng sự cảm nhận vẫn cứ còn đó,
rồi sau này, từ từ, với thời gian, con trở nên vững dạ và
tin tưởng rằng, tất cả sự việc này đúng là công việc của
Thiên Chúa, vì con bắt đầu thấy được bàn tay của Chúa
trong đó. Ðó là lý do tại sao con thôi không sợ phải đối
diện với những chống đối cùng chỉ trích, và hoàn toàn tin
tưởng vào Chúa, vì biết rằng Người luôn bù đắp cho sự
nghèo nàn của con. Cho dù con thiếu thốn, nhưng cuối
cùng công việc của Người sẽ đạt tới kết quả tốt đẹp.
Việc dẫn các linh mục, tu sĩ và các đức giám mục Chính
Thống Giáo đến chỗ công nhận Đức Giáo Hoàng và
thành tâm giải hòa với Giáo Hội Rôma, như Chúa đã nói
ở một trong các sứ điệp, thực không phải là một công
việc dễ dàng. Nó giống như trường hợp người ta phải bơi
ngược một dòng nước chảy mạnh. Nhưng sau khi được
thấy cảnh Chúa chúng ta phải chịu đau khổ như thế nào
vì sự chia rẽ của chúng ta, thì con không thể từ chối lời
yêu cầu của Chúa xin con vác Thánh Giá này. Do đó, con
đã chấp nhận sứ vụ, cho dù con có phải đối đầu (và vẫn
tiếp tục phải đối đầu) với nhiều công kích.
Cha hỏi: “Tại sao bà nhận sứ vụ này?” Câu trả lời của
con là, bởi vì con được Thiên Chúa kêu gọi. Con đã tin
và đáp lời Người. Do đó, con muốn làm theo ý Thiên
Chúa. Một trong những lời đầu tiên của Chúa Kitô là:
“Nhà nào quan trọng hơn, nhà của con hay Nhà của
Cha?” Con đã trả lời, “Thưa Chúa, Nhà của Chúa.” Người
nói: “hãy phục hồi Nhà Cha! hãy hợp nhất Nhà Cha!
hãy tô điểm nhà Cha”
Một số các đấng bậc của Chính Thống Giáo Hy Lạp triệt
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để từ chối con. Trước hết là vì họ không tin tưởng ở con1;
thứ nhì vì con là phụ nữ, và thứ ba là vì quan niệm phụ
nữ không được phép phát biểu. Một vài tu sĩ nghi ngờ
con, và nói có lẽ con là một (kẻ trá hình như) ‘Ngựa Gỗ
Thành Troa’ do Đức Giáo Hoàng mướn để gài vô, hoặc
thậm chí nghi ngờ con là một tín đồ của Giáo Hội Hiệp
Thông (Uniate). Nhiều người không muốn nghe nói đến
việc hòa giải hay đại kết. Họ cho việc con cùng cầu
nguyện với những người Công Giáo Rôma là hành động
lạc giáo. Đó chính là lý do họ cho rằng con đứng trên cả
hai giáo hội nhưng không thuộc về bên nào cả. Con hoàn
toàn và triệt để thuộc về giáo hội của con, nhưng không
thể là lạc giáo, cũng không thể là tội lỗi gì khi con sống
hòa đồng và cùng cầu nguyện với các Kitô hữu khác, để
cổ võ cho sự hiệp nhất. Mặc dù chìa khóa của sự hiệp
nhất, dựa trên các sứ điệp của Chúa, là sự khiêm tốn và
tình yêu thương. Nhưng nhiều người thuộc các giáo hội
chưa có được chìa khóa này. Cho tới nay, chẳng những
nhiều giáo hữu Chính Thống Giáo Hy Lạp, mà ngay cả
một linh mục bình thường, cho đến vị tu sĩ nơi một tu
viện hẻo lánh, cũng cho Giáo Hội Công Giáo Rôma là dị
giáo và nguy hiểm. Họ được dạy như thế ngay từ khi lọt
lòng mẹ và là một sai lầm. Tuy vậy, con tin tưởng cho dù
họ cứng lòng, họ vẫn có thể thay đổi nhờ sự hối cải, và
nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ðấng sẽ làm
cho họ cúi xuống, và nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu.
1 Mặc dù trong cuốn sách nói về học thuyết Giáo Hội Chính Thống
Giáo của chúng con, Cuốn I, xuất bản năm 1997, tác giả là Ông
Trembelas, trang 79 ghi rõ: “Mạc Khải được định nghĩa như một
hành động đến từ Thiên Chúa, qua đó Người loan báo cho các thụ tạo
có lý trí của Người những mầu nhiệm về sự hiện hữu, về thiên tính và
về ý muốn của Người, dựa theo khả năng hiểu biết giới hạn của họ…”
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Chúng ta họp nhau lại cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho
sự thay đổi của các con tim này.
Tuy nhiên, không chỉ có họ mới được đòi hỏi phải cúi
mình xuống. Mọi người phải cúi mình xuống trong khiêm
tốn và yêu thương. Giáo dân của mỗi giáo hội cần phải
sẵn lòng chết cho cái tôi và sự cứng cỏi của mình, để rồi
nhờ hành động khiêm tốn và tuân phục chân lý, sự hiện
diện của Chúa Kitô sẽ chiếu giãi trong họ. Con tin tưởng
rằng, nhờ hành động khiêm tốn này, mà những sai lầm
trong quá khứ cũng như hiện tại của các giáo hội sẽ được
tẩy sạch, và đạt được sự hiệp nhất. Con không khi nào
mất hy vọng trong việc tiếp xúc với người Chính Thống
Giáo để đặt vấn đề, và đây là lý do tại sao con vẫn luôn
trở lại với họ, để trao cho họ lời chứng. Lời chứng con
trao nhắc nhở họ về Lời Chúa: “Chớ gì họ nên một trong
Chúng Ta, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để
thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17, 21). Trong
cách thức này, cho dù có những trở ngại, nhưng một vài
nhóm cầu nguyện có tính đại kết cũng đã được thành lập
ở Athens và Rhodes, trong đó có cả các linh mục Chính
Thống Giáo nữa. Tất cả các nhóm cầu nguyện này đều
bắt đầu bằng việc đọc kinh Mân Côi, rồi đến những lời
cầu nguyện khác. Dù sao đi nữa, không phải con chỉ
nhận những chối bỏ đến từ các đấng giáo quyền Chính
Thống vì những lý do con đã nêu lên ở trên, nhưng con
cũng được Chúa ban cho một số khá đông các bạn hữu
là những giáo sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp.
Đức Giám Mục Rôma.
Chúa đã ban cho con một thị kiến về ba thanh sắt tượng
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trưng cho ba tổ chức Kitô Giáo chính, đó là Công Giáo,
Chính Thống Giáo và Tin Lành, kêu gọi ba (vị đứng) đầu
của họ hãy gặp nhau bằng cách cúi đầu. Do đó, để gặp
nhau, các vị này phải biết khom người xuống. Ðoạn văn
này nói về thái độ (hạ mình) cần có để tiến tới sự hiệp
nhất mà Chúa hằng mong mỏi như Người đã cầu nguyện
cùng Chúa Cha – “để tất cả nên một”. Đoạn văn này của
các sứ điệp SSTTTC không có ý nói về sự hiệp nhất trên
tiêu chuẩn bản thể học, để chỉ ra rằng không nên có
những khác biệt trong phạm vi mà các nhóm Kitô hữu
khác nhau vẫn giữ chân lý Chúa Kitô đã ban cho giáo hội
Người. Và con không hề cho rằng lời mời gọi nên có thái
độ khiêm tốn giữa các anh em Kitô hữu, là hàm ý một
liên-tôn-Kitô-hữu, để tiến đến sự hiệp nhất, và sự hiệp
nhất phải được tiến tới bằng sự thương lượng chân lý
(giống như nhà buôn, mua và bán), dẫn đến sự bình
đẳng và tương đối về chân lý. Trái lại, con thường nói
đến sự quan trọng của việc duy trì lòng trung thành với
chân lý, và hơn cả các lời nói của con, sứ điệp không gì
khác hơn là lời mời gọi sống theo chân lý của Tin Mừng
trong Một Mạc Khải của Chúa Kitô, như đã được diễn tả
ở trên. Các sứ điệp chứa đựng nhiều lời cảnh giác đối với
thái độ đối nghịch, và mô tả chân dung của một “đại kết
gỉa tạo” như một kẻ nhiệt thành trong việc giới thiệu một
hình ảnh Chúa Kitô không có sự sống:
Hình ảnh được tô phết bằng nhiều màu sắc phối
hợp lại, hình ảnh mà bọn con buôn đang cố gắng
dàn dựng cho các con sùng kính và đi theo, thì
không phải là Cha; mà đó là sáng kiến của kỹ
năng xuyên tạc của loài người, để hạ thấp khái
niệm về Thánh Tính và Thiên Tính của Cha, đó là
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chủ nghĩa đại kết giả tạo, đó là sự khinh thường
tất cả những gì là thánh thiện; Cha đau khổ vì tội
lỗi của các con buôn này; (22.10.1990).
Nhiều sứ điệp nói về hiệp nhất cùng đề cập đến hai khía
cạnh cốt yếu của sự đại kết: Thái độ tinh thần bao hàm
lòng khiêm tốn và yêu thương đối với các Kitô hữu khác,
cùng với sự cương quyết tìm kiếm chân lý của Chúa Kitô.
Thí dụ, trong một đoạn Ðức Mẹ nói về các cơ cấu của sự
hiệp nhất:
Vương Quốc Thiên Chúa không phải là lời nói
suông; Vương Quốc Thiên Chúa là tình yêu, bình
an, hiệp nhất và lòng tin: đó là Giáo Hội của Chúa
được kết hiệp nên Một trong lòng các con; những
Chìa Khóa của sự Hiệp Nhất là: Tình Yêu và Khiêm
Nhường; Chúa Giêsu không bao giờ xúi dục các con
chia rẽ nhau, sự chia rẽ này trong Giáo Hội không
phải là điều Người mong muốn; (23.09.1991).
Ở những đoạn sau của cùng sứ điệp, Chúa Giêsu nói về
chân lý: “hãy luôn bảo vệ chân lý cho đến chết; đôi khi
con sẽ bị tổn thương, nhưng Cha chỉ để nó xảy ra vừa
đủ để làm cho linh hồn con được tinh tuyền và ngoan
ngoãn” (được lặp lại trong các sứ điệp ngày 05.06.1992,
25.09.1997, 22.06.1998, v.v.)
Con đã có một vài cuộc họp với các giáo sĩ Công giáo
Hoa Kỳ, Hòa Lan và Thụy sĩ, đặc biệt những vị có lối
sống quá tự do và cực lực chống lại Đức Giáo Hoàng.
Con phải bảo vệ Vị Thế của Phêrô và giải thích việc này
cho các ngài như con có thể dựa vào những sứ điệp
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mạnh mẽ của Chúa Kitô, nói cho các ngài biết các ngài
đã bị lầm lẫn như thế nào. Cuối cùng, nhiều vị trong số
những linh mục này đã đến gặp và nói với con, là các
ngài cảm kích về những minh xác này như thế nào. Tuy
nhiên, có một hay hai vị không đồng ý với con, nói rằng
con còn Công Giáo hơn cả những người Công Giáo nữa...
Mặc dù có nhiều đoạn nói về sự hiệp nhất liên quan đến
sự hiệp nhất giữa các giáo hội, thì cũng có khá nhiều
đoạn được đặc biệt viết cho những giáo sĩ Công Giáo
đang chống đối Đức Giáo Hoàng, để đem các vị này trở
về trung thành với ngài. Ðây là một thí dụ:
Cha, là Chúa, không muốn bất cứ một chia rẽ nào
trong Giáo Hội Cha; vì Cha, các con sẽ hiệp nhất
lại dưới Danh Cha, sẽ yêu kính Cha, đi theo Cha
và làm chứng nhân cho Cha; các con sẽ thương
yêu nhau như Cha yêu thương các con; các con sẽ
hiệp nhất và trở nên một đàn chiên dưới một Chủ
Chăn;1 như tất cả các con đều biết, Cha đã tuyển
chọn Phêrô và trao quyền bính cho ngài; như tất cả
các con đều biết, Cha đã ban cho ngài chìa khóa
Nước Trời; Cha đã yêu cầu Phêrô chăm sóc chiên
con và chiên mẹ của Cha, cùng chăn dắt chúng;2
thẩm quyền này do chính Cha đã ban; Cha không
muốn các con sửa đổi quyết định này của Cha;
(19.03.1988)
Một sứ điệp khác nói rõ ràng hơn về tương lai của sự
hiệp nhất:

1 Đức Giáo Hoàng.
2 Ga 21, 15-17.
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rồi Cha sẽ đặt vào tay Phêrô quyền trượng bằng
sắt để ngài bảo vệ chiên Cha; còn đối với những ai
không biết và vẫn tự hỏi “tại sao chúng ta phải có
người dẫn dắt?” thì Cha nói với các con thế này: có
bao giờ các con thấy hay biết một đàn chiên nào
không có chủ chăn chưa?
Cha là Mục Tử Trên Trời của các con, Cha đã
chọn Phêrô để chăm sóc chiên Cha cho tới Ngày
Cha Trở Lại; Cha đã trao cho ngài trách nhiệm
này, vậy tại sao lại còn có những cuộc tranh chấp
này, tại sao lại còn có tất cả những tranh luận viển
vông này?
còn với những ai vẫn chưa hiểu Lời Cha, Cha
xin các con hãy tìm đọc trong Kinh Thánh, các con
sẽ tìm thấy trong lời chứng của Gioan, môn đệ của
Cha;1 rồi Cha sẽ hiệp nhất Giáo Hội Cha và quy tụ
các con lại thành một đàn chiên trong vòng Tay
Cha; vì ngày nay tất cả các con đã tán loạn, tạo ra
quá nhiều cộng đoàn, chia thành quá nhiều phe
nhóm; Thân Thể Cha các con đã xé nát ra từng
mảnh và điều này KHÔNG THỂ ÐƯỢC! 2 Cha sẽ
hiệp nhất tất cả các con lại; (16.05.1988).
Những sứ điệp khác đề cập đến Đức Giáo Hoàng như Vị
Ðại Diện Chúa Kitô hay Vị Ðại Diện Giáo Hội. Ðây là một
thí dụ:
hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội, hãy là trầm
hương của Giáo Hội Cha, ý Cha muốn nói là các
1
2

Ga 21, 15-17.
Ở đây Chúa Giêsu tỏ vẻ cương quyết.
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con hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang
tuyên xưng Lời Cha, từ vị Ðại Diện Cha cho tới các
tông đồ và các tiên tri của thời đại các con, từ các
linh mục, tu sĩ cho tới giáo dân, để họ có thể sẵn
sàng hiểu rằng, tất cả các con, những người mà
Cha nói đến, đều là chi thể của Một Thân Thể,
Thân Thể Cha; (10.01.1990). (Xin đối chiếu thêm
nơi các sứ điệp 01.06.1989, 02.03.1990,
10.10.1990, 18.03.1991, 20.04.1993, 20.12.1993,
15.04.1996, 22.10.1996, 20.12.1996.)
Các sứ điệp không đề cập đến vai trò của Phêrô sẽ liên
hệ như thế nào với giáo tòa của các Thượng Phụ Giáo
Chủ khác, do đó con không biết nói gì về vấn đề này.
Tuy nhiên con biết rằng, qua Tông Thư “Ut unum sint”
(để trở nên hiệp nhất) chính Đức Giáo Hoàng đã mở
đường cho cuộc thảo luận về vấn đề này như sau:
Một điều mang nhiều ý nghĩa và đáng khích lệ, là đề
tài về quyền tối thượng của Đức Giám Mục Rôma
hiện nay đã trở thành một vấn đề cần thảo luận, mà
có lẽ đang được xúc tiến, hoặc sẽ khởi sự trong
tương lai gần đây. Điểm này thực ra còn mang nhiều
ý nghĩa và đáng khích lệ hơn, ở chỗ vấn đề được coi
là một chủ đề then chốt, không những tại các cuộc
đối thoại thần học, trong đó Giáo Hội Công Giáo
đang cố gắng tiến gần lại với các Giáo Hội và Hệ Phái
khác, mà còn là chủ đề có tầm vóc lớn đối với phong
trào Đại Kết. Mới đây trong Hội Nghị Thế Giới Lần
Thứ Năm diễn ra tại Santiago de Compostela, các
đại biểu thuộc Ủy Ban Đức Tin và Dòng Tu của Hội
Đồng Các Giáo Hội Trên Thế Giới, đã minh xác
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rằng, Ủy Ban “đang bắt đầu một cuộc nghiên cứu
mới, về việc thiết lập một cơ cấu điều hành chung
cho Cộng Đồng Kitô Giáo hiệp nhất”. Sau nhiều thế
kỷ tranh luận gay gắt, các Giáo Hội và Hệ Phái khác
đang càng ngày càng có quan điểm mới về việc điều
hành cơ cấu hợp nhất này1.
Cũng tông thư ấy xác nhận sự cần thiết của việc (Giáo
Hội) Ðông Phương và Tây Phương tái hiệp nhất, chấp
nhận những khác biệt giữa hai cộng đoàn (giáo hội) trong
khi hiệp thông trọn vẹn:
Với tầm nhìn này, Giáo Hội Công Giáo không mong
muốn gì hơn là có sự hiệp thông trọn vẹn giữa (Giáo
Hội) Ðông Phương và Tây Phương. Giáo Hội nhận
được cảm hứng về vấn đề này ở kinh nghiệm từ
thiên niên kỷ thứ nhất. Thực vậy, vào giai đoạn đó,
“sự phát triển những kinh nghiệm khác nhau về đời
sống giáo hội đã không ngăn ngừa được các Kitô
Hữu, qua những mối tương quan với nhau, tiếp tục
cảm thấy thân quen trong bất cứ Giáo Hội nào, bởi
vì việc chúc tụng một Chúa Cha duy nhất, qua Chúa
Kitô trong Chúa Thánh Thần, đã được họ dâng lên,
trong một trạng thái muôn màu muôn vẻ tuyệt vời
của các ngôn ngữ và những âm điệu du dương. Tất
cả cùng hợp nhau lại để cử hành bí tích Thánh Thể,
là tâm điểm và mẫu mực của cộng đoàn, không chỉ
về đời sống tinh thần và luân lý đạo đức, mà cũng là
cấu trúc đích thực của Giáo Hội, trong một trạng

1 Tông thư Ut Unum Sint của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về
Hoạt động cho Hiệp nhất, số 89.
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thái muôn vẻ của các sứ vụ, và các nghi thức dưới sự
lãnh đạo của Đức Giám Mục, vị thừa kế Các Tông
Đồ. Những Công Ðồng đầu tiên là một chứng từ
hùng hồn cho sự đoàn kết lâu dài mang tính đa
dạng này”1.
Mặc dù các sứ điệp không đề cập đến những khía cạnh
cấu trúc đối với vấn đề Ðông Phương và Tây Phương,
nhưng có nhiều tham chiếu về vai trò quan trọng của
Giáo Hội Ðông Phương. Do đó, việc nhấn mạnh một cách
cương quyết về vai trò chủ chốt của Phêrô, được ghép
song song trong các sứ điệp sau này, bởi sự hiểu biết sâu
sắc rằng, sự đổi mới rất mạnh mẽ về tinh thần có thể
được cảm hứng bởi Giáo Hội Ðông Phương. Như thế, sự
việc tại sao Thân thể Chúa Kitô cần thở bằng cả hai lá
phổi trở nên hiển nhiên hơn - đó là sự hiện diện Đông
phương và Tây phương của Giáo Hội:
hỡi Nhà Phương Tây, nhờ Ánh Sáng của Thánh
Thần Cha, các con đã nhận thức được rằng, một
thân thể cần phải có hai lá phổi để hít thở thoải
mái, và Thân Thể Cha không hoàn chỉnh nếu chỉ
có một lá phổi; hãy cầu nguyện để Thánh Thần tác
sinh của Cha kết hợp các con lại với nhau, nhưng
(trước khi điều này xảy ra) Cha phải đau khổ biết
bao!2 (27.11.1996)
1 Tông thư Ut Unum Sint của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về
Hoạt động cho Hiệp nhất, số 61, xem Tông thư Orientale Lumen
(2.5.1995), 24: L’Osservatore Romano, 2-3.5.1995, 18: loc. Cit.,4.
2 Đồng thời con hiểu “nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải
đau khổ biết bao!” Tiếng “chúng ta” ý nói Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II cùng Chúa Giêsu.
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Và một sứ điệp tương tự khác:
hãy cầu nguyện để nhà Phương Đông và Phương
Tây được kết hợp lại, như hai bàn tay chắp lại khi
cầu nguyện, một đôi bàn tay, giống nhau, và đẹp
biết bao khi cùng chắp lại hướng lên trời cao, trong
lúc cầu nguyện; hãy để Đôi Tay, thuộc về cùng một
thân thể, cùng làm việc, chia sẻ khả năng và
nguồn ân sủng với nhau ... hãy để Đôi Tay này
cùng nâng Cha lên ... (15.06.1995)
Một sứ điệp khác nói về vai trò của Phương Ðông trong
việc đem hai nhà lại với nhau, cùng hiệp nhất Thân Thể
Chúa Kitô:
con hãy lắng nghe và viết đi: vinh quang sẽ sáng
chói từ bờ phía Ðông; đó là lý do tại sao Cha nói
với Nhà Phương Tây: hãy hướng mắt về phía Ðông;
Ðừng đau buồn khóc lóc vì tình trạng Bội Giáo và
sự tàn phá của Nhà các con; đừng hoảng sợ, vì mai
đây các con sẽ cùng ăn uống với chồi cây của Cha
(nẩy mọc) từ bờ phía Ðông; Thánh Thần Cha sẽ
đưa các con đến với nhau;các con chưa nghe nói
rằng Ðông và Tây sẽ trở nên một vương quốc hay
sao? có lẽ nào các con lại chưa nghe nói rằng Cha
chỉ an lòng một khi (hai bên tổ chức) vào cùng một
ngày hay sao?1
Tôi hiểu Chúa Kitô đang ám chỉ đến các Sứ Điệp về sự hiệp nhất, để
kêu gọi tất cả chúng ta hãy thống nhất ngày Lễ Phục Sinh. Chỉ riêng
một điều này thôi thì cũng đủ làm cho Người ‘yên lòng’, và thỏa mãn
khát vọng hiệp nhất của Người. Chúa Kitô đã hứa với chúng ta rằng,
1
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Cha sẽ đưa Tay khắc trên một chiếc gậy dòng chữ:
bờ phía Tây, Nhà của Phêrô và tất cả những ai
trung thành với ngài; rồi, trên một chiếc gậy khác
Cha sẽ khắc: bờ phía Ðông, Nhà của Phaolô, cùng
với tất cả những ai trung thành với ngài; và khi các
thành viên của hai Nhà cầu nguyện: “Lạy Chúa,
giờ đây xin tỏ cho chúng con biết Chúa muốn gì”,
lúc đó Cha sẽ nói với họ: «Cha sẽ cầm chiếc gậy có
khắc tên Phaolô và những người trung thành với
ngài, để làm một với chiếc gậy của Phêrô và những
người trung thành với ngài; Cha sẽ làm cho hai
gậy thành một, và Cha sẽ nắm chặt chúng làm
một; Cha sẽ cột chúng lại với nhau bằng Tên Mới
của Cha; đây sẽ là chiếc cầu giữa Tây và Ðông;
Thánh Danh Cha sẽ kết liên chiếc cầu, nhờ đó, các
con sẽ trao đổi tài sản của các con với nhau ngang
qua chiếc cầu này; hai nhà sẽ không hành động
đơn độc nữa, nhưng cùng chung nhau, và Cha sẽ
hiển trị tất cả;
− Những gì Cha đã xếp đặt sẽ thành sự, còn con,
nếu người ta nói với con rằng, những dấu chỉ này
không phải từ Cha mà đến, thì con hãy nói với họ:
“đừng sợ, các vị không nghe nói rằng, Người là Ðền
Thánh và cũng là Tảng Đá Làm Vấp Ngã hay sao?
Tảng Ðá có thể hạ hai Nhà xuống, nhưng cũng sẽ
dựng lại thành một Nhà duy nhất hay sao?”
(24.10.1994)
Một lần nữa, sứ điệp này không làm mất vai trò và quyền
nếu chúng ta thống nhất ngày lễ Phục Sinh, thì Người sẽ thực hiện
phần còn lại.
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bính của Phêrô chút nào, nhưng nó làm nổi bật sự quan
trọng của việc hiệp nhất hai bộ phận Đông phương và
Tây phương của Thân Thể Chúa Kitô để Thế Giới có thể
tin.
Tương lai của sự Hiệp Nhất các Kitô Hữu.
Mặc dù sứ điệp xác nhận về tính ưu việt của Phêrô, Đức
Giám Mục Rôma, được biết đến trong cả hai truyền
thống Công Giáo và Chính Thống Giáo, nhưng sứ điệp
không đề cập đến những vấn đề trong phạm vi quyền
bính. Con tin rằng con không được kêu gọi để nói về vấn
đề này, cho nên con xin được giới hạn phạm vi của con ở
đây.
Ơn gọi của con là để xác nhận sự quan trọng của Đức
Giáo Hoàng và bảo vệ Tông Tòa của ngài, chống lại
những người có khuynh hướng không vâng phục hoặc
chống đối ngài, đồng thời kích thích việc xây dựng và
củng cố cơ cấu của sự hiệp nhất nội tâm. Chủ yếu của
con trong việc hướng tới hiệp nhất là sự hiệp nhất trong
tinh thần. Sứ điệp là một lời mời gọi hiệp nhất cả bên
trong lẫn bên ngoài, một lời mời gọi củng cố động lực
hiệp nhất tinh thần nơi cả hai giáo hội cũng như ở giữa
họ.
Con không biết hình thái cấu trúc tương lai của giáo hội
sau khi đã được hiệp nhất sẽ như thế nào, vì Chúa
không nói đến vấn đề này, Người cũng không ban cho
con bất cứ tia sáng nào về vấn đề này, nhưng con tin
tưởng nó sẽ đến bằng tinh thần, và con tin là con đã
được ơn nếm hưởng trước sự hiệp nhất trong tương lai
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đó qua những buổi hội họp trong tinh thần đại kết.
Thí dụ, vào tháng Ba năm 2000, Chúa đã ban phép cho
các nhóm cầu nguyện của chúng con tập họp nhau lại
nơi Người được sinh ra, là Bêlem. 450 người đến từ bốn
phương trời. Vâng, đến từ trên 55 quốc gia và thuộc 12
giáo hội khác nhau để làm thành một buổi họp mặt quốc
tế cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Chúng con đã
họp nhau lại như một gia đình duy nhất. Lần họp mặt
này gồm 75 giáo sĩ thuộc 12 giáo hội khác nhau, và cũng
có cả những giáo sĩ khác tại Ðất Thánh, các ngài nghe
nói đến buổi họp cầu nguyện này, nên cũng đến tham dự
với chúng con nữa. Biến cố đại kết này được điều hành
bởi sự hợp tác giữa một số người Do Thái và
Palestinians, những người đã được đánh động qua việc
đọc sứ điệp “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa”. Họ đã tin
vào ơn cứu độ của Chúa Kitô và vào chương trình cứu rỗi
của Người cho thời đại chúng ta, nên họ tình nguyện
đứng ra điều hành buổi họp mặt này. Chúng ta đều biết
rằng vào những năm tháng này, hai dân tộc Palestinians
và Do Thái đang kình chống nhau như thế nào, cho nên
việc giải hòa của họ chính là một dấu chỉ của quyền năng
Chúa Thánh Thần, Ðấng đã liên kết hai dân tộc đó lại để
cùng làm việc cho buổi họp cầu nguyện cho hòa bình
giữa những người Kitô hữu chia rẽ nhau. Như Kinh
Thánh nói: “Những người xây dựng hòa bình, khi họ làm
việc cho hòa bình, là họ gieo những hạt giống phát sinh
hoa trái thánh thiện” (Gc 3,18). Ðây là một bài học cho
tất cả chúng ta.
Chúng con đã sống và được nếm hưởng trước những gì
mà một ngày nào đó sự hiệp nhất sẽ đem đến giữa các
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Kitô hữu. Chúng con đã được nghe những bài nói chuyện
về sự hiệp nhất của các giáo sĩ thuộc các giáo hội khác
nhau. Những bài nói chuyện của họ ứng đối nhau như
thể các ngài có cùng một tiếng nói và một tâm trí. Trong
khi các ngài nói chuyện, chúng con nhận thức được niềm
khao khát lớn lao của tất cả chúng con là trở nên một.
Chúng con đã quan sát và thấy được niềm khao khát
hiệp nhất của các giáo dân và giáo sĩ. Nhưng đồng thời
chúng con cũng cảm nhận được những vết thương lớn lao
bên ngoài của Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô do sự
chia rẽ của chúng ta gây lên.
Ða số chúng ta cảm thấy chán nản vì sự chia rẽ này, vì
nó không phù hợp với giới luật yêu thương của Chúa.
Chúa Kitô lại càng buồn phiền hơn khi thấy chúng ta
chia rẽ nhau. Những lời hoan hô và reo lên vui mừng của
tất cả các dân tộc đã được gắn bó với nhau, khẩn cầu
cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu, đã tỏ rõ
rằng sự chia rẽ không chỉ là một tội, nhưng còn là một
phản chứng nữa. Vả lại, tội lớn nhất chống lại sự hiệp
nhất là chúng ta đã có những ngày lễ Phục Sinh khác
nhau. Thật là tuyệt diệu khi tất cả chúng ta cùng kêu lên:
“Christos Anesti” (Chúa Kitô đã Phục Sinh) tất cả bằng
cùng một giọng trong cùng một ngày. Tất cả chúng ta cầu
nguyện, “Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên
Trời...” Chúa Giêsu Kitô đã hiệp nhất tất cả chúng ta lại
bằng Máu Thánh Người, vậy làm sao người ta có thể chối
từ sự hiệp nhất này? “Chính Người là bình an của chúng
ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại,
thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức
tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ Luật cũ
gồm các điều răn và giới luật.” (Ep 2,14-15). Làm sao
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chúng ta có thể nói “không” với Thiên Chúa, nếu Người
muốn chúng ta hiệp nhất? Có thể nào vì lòng chúng ta đã
ra chai đá chăng? Có phải chúng ta đã quên lời Đức Giáo
Hoàng khi ngài nói: “Những yếu tố để hiệp nhất chúng ta
lại thì trổi vượt hơn nhiều những thứ gây chia rẽ chúng
ta”? Do đó, chúng ta nên dùng những yếu tố này để làm
bằng phẳng con đường dẫn đến việc hiệp nhất trọn vẹn.
Phép Thánh Thể và việc chia sẻ Thánh Thể.
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) đã
viết dựa theo thánh Âutinh, liên quan đến Phép Thánh
Thể như sau:
Trước mầu nhiệm cao cả này (Phép Thánh Thể)
thánh Âutinh đã thốt lên: “Ôi nhiệm tích tình yêu!
Ôi dấu chỉ hiệp nhất! Ôi mối dây bác ái!” Càng đau
khổ vì sự chia rẽ trong Hội Thánh, vốn làm cắt đứt
việc cùng dự phần nơi bàn (tiệc Thánh) của Chúa,
thì chúng ta càng khẩn cấp cầu xin Chúa để thời
điểm của sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả những ai
tin tưởng nơi Người có thể trở lại (GLHTCG 1398).
Chúa thúc giục chúng ta hòa giải và tái hiệp nhất. Đó là
lời của một Đức Hồng Y Công Giáo nổi tiếng mới đây nói
với một linh mục Chính Thống Giáo bạn của con ở Nữu
Ước, người đã tham dự Thánh Lễ do Đức Hồng Y chủ sự
tại Rôma, thế nên, con tin chắc rằng phải có khả năng có
được sự hiệp nhất trở lại quanh bàn tiệc Chúa giữa người
Công Giáo và Chính Thống Giáo, vì chúng ta cùng chia
sẻ các bí tích như nhau và quả thực có chung một niềm
tin, mặc dù được khoác bộ áo diễn tả niềm tin và thờ
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phượng khác nhau. Con đã nghiệm được từ tình yêu
bừng cháy của Chúa chúng ta, niềm khao khát thâm sâu
của Người trong việc hiệp nhất hoàn hảo của Thân Thể
Người, và tin rằng Người thật đau khổ vì sự thiếu tình
yêu thương và sự cảm thông của chúng ta. Cho nên, con
không có một niềm mong ước nào lớn hơn là được thấy
Nhiệm Thể của Chúa được hiệp nhất trở lại, và con tin
chắc rằng, chúng ta, những Kitô hữu, nếu thật lòng yêu
Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta phải làm hết sức trong
phạm vi quyền hạn của mình cho sự hòa giải, để hiệp
nhất những thành phần còn bị chia lìa của Nhiệm Thể
Chúa Kitô.
Trong khi đó, con biết rằng sự hiệp nhất này không dễ
dàng xảy ra nếu không có phép lạ của Chúa. Cho dù
chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để tiến
tới việc hiệp nhất, nhưng Người đã hứa ban cho chúng ta
sự hiệp nhất đó, và sẽ do công việc của Chúa Thánh
Thần, như có lần con đã nói hồi năm 1992, rằng nó sẽ
đến một cách thình lình như sự sụp đổ của bức tường Bá
Linh: “Lòng Thương Xót và Sự Công Chính đang hành
động một cách kỳ điệu như chưa từng xảy ra trong
nhiều thế hệ … sự Hiệp Nhất sẽ đến với các con như
Bình Minh, và bất thần như sự xụp đổ của (…); điều
này sẽ do bởi Thiên Chúa, và các quốc gia sẽ gọi đó là:
một Phép Lạ Vĩ Ðại, một Ngày Hồng Phúc trong lịch sử
của các con;” (10.01.1990).
Giáo Hội Chúa Kitô là một với ý nghĩa rằng Chúa Kitô là
một và chỉ có một Thân Thể Thánh. Chính các con cái
của giáo hội là những người bị chia cắt. Nếu các Kitô hữu
có thể vượt qua được những trở ngại tiêu cực khiến họ
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chia rẽ, những trở ngại mà theo Kinh Thánh là chống lại
sự thực hiện hiệp nhất của đức tin, tình yêu và việc thờ
phượng giữa chúng ta, Chúa Cha sẽ chấp nhận lời cầu
nguyện đã được thố lộ bởi Con Chí Thánh Người, khi
Ngài thưa: “để chúng nên một trong Chúng Ta, như Cha
ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng
Cha đã sai Con” (Ga 17, 27).
Trong khi chờ đợi ơn này, con sẽ vui vẻ tuân theo những
nguyên tắc hiện hành và tin rằng con không xâm phạm
đến lương tâm của các thành viên thuộc bất cứ giáo hội
nào. Trong câu hỏi, có đoạn nói, “đôi khi đọc các tác
phẩm của bà, người ta có cảm tưởng rằng bà đứng trên
cả hai giáo hội nhưng không thuộc về bên nào cả...”
Không có một căn bản nào trong các bài viết của con để
tạo lên cảm tưởng con đứng trên cả hai giáo hội. Khi cha
viết như thế, thì cha có vẻ thiên về khía cạnh thực hành
hơn.
Theo cách thực hành đức tin của con, con là một tín đồ
Chính Thống Giáo và con hoàn toàn thuộc về giáo hội
của con. Bất cứ nơi nào con sống mà có nhà thờ Chính
Thống Giáo ở gần, thì con không bao giờ bỏ Thánh Lễ
Chúa Nhật. Dĩ nhiên, trừ khi không có như ở Dhaka,
Bangladesh nơi con sống trước kia. Trước khi đi Rôma,
nơi con hiện đang sống, thì con đã sống 11 năm ở Thụy
Sĩ. Mỗi Chúa Nhật con đều đi tham dự Thánh Lễ tại nhà
thờ Chính Thống Giáo của chúng con, và vị linh mục Hy
Lạp ở Lausanne, cha Alexander Iossifides là một nhân
chứng của con, và cũng là vị nhiệt thành với nhà Chúa,
nên ngài thường thấy con đều đặn, dĩ nhiên trừ khi con
phải đi xa. Trong cuộc hành trình nước ngoài, khi một
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chương trình được sắp xếp để con theo và làm chứng tá
cho Chúa, một đôi khi, con xin thưa thêm rằng, rất hiếm
khi các linh mục hay các Đức giám mục Công Giáo ở nơi
con được mời nói chuyện, có tổ chức Thánh Lễ công
cộng tại đó theo sau cuộc nói chuyện của con. Trong
trường hợp có tổ chức Thánh Lễ, thì con ở lại cùng với
những người khác để tham dự Thánh Lễ như chương
trình đã được sắp xếp, và con rước Mình Thánh Chúa ở
đó.
Tại Rôma, con sống ở ngoại thành nên khá xa với Nhà
Thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp của con, vì nhà thờ ở
ngay trung tâm Rôma. Có một nhà thờ Chính Thống nói
tiếng Slave ở Tre Fontane, con đã tham dự nhưng con bị
trở ngại ngôn ngữ, và vì con rất thường phải đi xa, nên
một đôi khi con rước Mình Thánh Chúa tại Ðền Thánh
Madonna del Divino Amore (Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên
Chúa), cách chỗ con ở độ 3 cây số.
Con tin là Công Ðồng Vatican II cho phép con làm như
thế. Xin được lặp lại trong sách Giáo lý Công Giáo: “một
vài hình thức hiệp thông trong sự thánh, như trong Phép
Thánh Thể, trong những hoàn cảnh thích hợp và với sự
chấp thuận của giáo quyền, thì chẳng những là có thể
thực hiện mà còn đáng được khuyến khích nữa”
(GLHTCG 1399).
Trong Sắc lệnh Orientarium Ecclesiarum của Công
Ðồng Vatican II tuyên bố: “Khi các Kitô hữu Ðông
Phương chỉ vì ngay thật mà bị phân chia khỏi Giáo Hội
Công Giáo, nếu tự ý thỉnh cầu và được xử lý đúng cách,
họ có thể tiếp nhận Bí Tích Hòa Giải, Bí Tích Thánh Thể
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và Bí Tích Xức Dầu...”
Luật Giáo Hội Công Giáo xác quyết:
Các thừa tác viên Công Giáo có thể ban một cách
hợp pháp các Bí Tích Hòa Giải, Thánh Thể và Xức
Dầu bệnh nhân cho các thành viên thuộc các Giáo
Hội Ðông Phương, là các giáo hội không có sự hiệp
thông hoàn toàn với Giáo Hội Công Giáo, nếu họ tự ý
xin và chuẩn bị sẵn sàng lãnh nhận các Bí Tích đó.
Điều này, dựa theo sự phán quyết của Tòa Thánh,
cũng áp dụng cho các thành viên của các giáo hội
khác, mà có cùng một điều kiện như các Giáo Hội
Ðông Phương nói trên về phương diện các Bí Tích
(Giáo luật số 844. 3).
Tông thư “Ut unum sint” của Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II tiếp tục những xác quyết này khi tham chiếu
với Sắc lệnh Orientalium Ecclesiarum:
Do bởi những mối dây ràng buộc về bí tích rất gần
gũi giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính
Thống, mà Sắc lệnh Orientalium Ecclesiarum về
các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương đã tuyên bố:
“Kinh nghiệm mục vụ cho thấy rõ rằng, đối với các
anh em Ðông Phương của chúng ta, nên và có thể
cứu xét đến những hoàn cảnh khác nhau ảnh hưởng
đến các cá nhân, nơi mà sự hiệp nhất của giáo hội
không bị nguy hại, cũng không ở trong tình trạng
không thể chấp nhận được, thì vấn đề cấp bách cần
lưu ý, chính là sự cứu rỗi và ích lợi thiêng liêng của
các linh hồn. Do đó, vì lý do những hoàn cảnh đặc
biệt của thời gian, không gian và cá nhân, Giáo Hội
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Công Giáo thường áp dụng lối đối xử ôn hòa hơn,
cống hiến cho mọi người các phương tiện cứu rỗi và
là một mẫu mực về lòng nhân ái giữa các Kitô hữu,
qua việc tham gia vào các Bí Tích cũng như các chức
năng và mục tiêu khác»1.
Còn việc liên hệ với các giáo hội Cải Cách, sự việc có
phần hơi phức tạp. Sau khi đọc SSTTTC, nhiều người
Tin Lành đã tình nguyện trở nên người Công Giáo, chủ
yếu là do những vấn đề chung quanh Phép Thánh Thể.
Trong các sứ điệp, Chúa Giêsu không nói đến giá trị của
các bí tích của họ, nhưng một lần nữa Người thúc giục
những người Tin Lành phải yêu mến Mẹ Chúa Giêsu và
công nhận vai trò của Phêrô:
Vassula, đã đến lúc cần phải hiệp nhất Giáo Hội
Cha lại; các con yêu dấu, một lần nữa hãy đến với
nhau, hãy đến tái thiết những tàn tích cổ xưa này,
hãy tái thiết nền tảng cũ của Cha, một nền tảng đã
được chính Bàn Tay Cha thiết lập; hãy tôn kính Mẹ
Cha, vì Cha, Đấng là Ngôi Lời và cao trọng hơn cả,
tôn kính Người, thì có lẽ nào Cha lại không mong
muốn các con là tro bụi, nhìn nhận Người là Nữ
Vương Thiên Ðàng và tôn kính Người hay sao? nỗi
đau buồn của Cha ngày nay là thấy các thụ tạo
của Cha hiểu biết quá ít về tầm quan trọng của
Người; những ai dưới trướng Luthêrô và những ai
đã tự cô lập mình hoàn toàn, phải trở về cùng
Phêrô; (22.12.1987)

1 Tông Huấn Ut Unum Sint của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về
Hoạt động cho Hiệp Nhất, số 58.
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Trong một sứ điệp khác, Chúa Kitô khiển trách những
Kitô hữu không nhận ra được sự cao trọng của mầu
nhiệm Thánh Thể và Sự Hiện Diện Thần Thiêng của
Chúa Kitô trong mầu nhiệm ấy:
... cho nên Cha nói với các giáo hội trong đó hàng
giáo sĩ không chấp nhận Mầu Nhiệm của Cha
rằng:
“hãy tỉnh lại và tha thiết tìm kiếm Cha, các
con cũng phải thay đổi thái độ căm phẫn (đã từng
có) đối với Mẹ của Cha; chớ gì mọi dòng giống đều
biết rằng Máu Thịt Cha là của Mẹ ban cho; đúng
thế, Thân Thể Cha đến từ Ðấng Rất Thánh Ðồng
Trinh, từ dòng máu tinh tuyền; vậy các con hãy
chúc tụng Danh Ngài!
«để cứu độ tất cả những người khiêm nhường ở
trần gian, là những người đón nhận Cha, và để
ban cho họ sự sống bất diệt, Cha đã trở nên Bánh
để ban Chính Mình Cha cho các con; và nhờ việc
Rước Lễ này, Cha thánh hóa tất cả những người
rước Cha, thần hóa họ để họ trở nên thịt của Thịt
Cha, xương của Xương Cha (...) qua Thần Tính của
Cha, Cha thần hóa con người; (...) giờ đây Cha bị
loài người xét xử; Chiếc Áo Choàng1 có thể bao phủ
các con, trang điểm cho các con nên lộng lẫy uy
nghi, biến đổi các con, thần hóa các con, lại bị
khước từ bởi những giáo hội không nhận thức thấu
đáo được Mầu Nhiệm của Cha;
hôm nay, từ trời cao, Cha lại kêu gọi: “hỡi anh

1 Một danh xưng tượng trưng cho Đức Kitô.
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em, tại sao anh em lại phá hoại Thiên Tính của
Cha? nếu anh em quả quyết rằng mình là những
người biết điều gì là phải, thì tại sao anh em lại có
ý đồ cưỡng đoạt Giáo Hội Cha?
(...) Cha đang mời gọi anh em cử hành Thánh
Lễ và tham dự Mầu Nhiệm Thánh theo cách thức
Cha đã thực sự thành lập; (...)” họ xác nhận sức
mạnh của Cha, công bố quyền năng đáng sợ của
Cha, hát lên những lời ngợi khen Cha, nhìn nhận
Quyền Toàn Năng của Cha và những việc kỳ diệu
phi thường của Cha, nhưng Cha đã trở nên tảng đá
làm cho vấp ngã, khi người ta muốn đo lường vẻ
lộng lẫy của Thiên Tính Cha, và Sự Hiện Diện của
Cha trong Phép Thánh Thể; (16.10.2000).
Tình trạng Hôn Nhân.
Trở lại câu hỏi của Cha, Cha nói về chuyện một đôi khi
con rước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ Công Giáo
Rôma: “xin bà hiểu cho sự quan tâm của chúng tôi đối
với những người Công Giáo đi theo bà, họ có thể suy
diễn những thái độ này theo thể cách thuộc thuyết
tương đối và bị cám dỗ bất tuân kỷ luật giáo hội của
họ.” Căn cứ theo Giáo Luật mà con đã trích dẫn ở trên
chứng minh rằng con hoàn toàn sống phù hợp với Giáo
Luật Công Giáo. Con không thấy lý do nào để những
người Công Giáo phản ứng theo thuyết tương đối.
Con không ủng hộ việc ly dị, và con cũng không cổ võ
cho chủ trương là nên cho phép những người tín hữu
Công Giáo đã ly dị được phép tái lập gia đình. Việc ly dị
và việc tái lập gia đình theo phần đời của con xẩy ra
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trước khi con được ơn trở lại. Sau khi con trở lại và dưới
ánh sáng của SSTTTC, con khám phá ra rằng tình trạng
hôn nhân của con không bình thường. Tuy nhiên, không
ai biết về chuyện này trừ con, và chính con đã công khai
ăn năn về chuyện này. Con đã tự tố giác tình trạng của
riêng con trong khi thực ra chẳng ai biết gì về nó cả.
Nhận thức được lỗi lầm của mình, con đã đến với các vị
thẩm quyền trong giáo hội của con ở Lausanne, và đã
được điều chỉnh mọi sự đúng theo như luật hôn nhân
của Giáo Hội Chính Thống. Như thế con là một tín đồ
Chính Thống Giáo như bất cứ một tín đồ Chính Thống
Giáo nào, và không có trở ngại gì với Giáo Hội của con,
và như vậy con được phép rước Thánh Thể nơi Giáo Hội
của con cũng như Giáo Hội Công Giáo theo như những
điểm con đã nêu trên. Con không bao giờ coi thường luật
hôn nhân của Giáo Hội Công Giáo. Con xin đính kèm
Chứng Nhận Hôn Phối của con cùng với tài liệu này để
kính tường (tài liệu đính kèm1).
Câu hỏi 3: Nhầm lẫn về từ ngữ liên quan đến các
Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chiếu theo bản “Thông Tri”, có sự nhầm lẫn về từ
ngữ liên quan đến các Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên
Chúa nơi những cuốn sách trước đây của bà.
Chúng tôi tin chắc rằng bà đã nhận sự giáo huấn
nơi giáo hội của bà. Bà có nghĩ rằng bà có thể giúp
chúng tôi làm sáng tỏ những sự diễn đạt này
không? Khi đề cập đến những vấn đề thuộc đức
tin, chẳng lẽ việc dùng các từ ngữ chính thức trong
các sách GLCG, lại không có lợi cho việc giúp các
độc giả của SSTTTC tránh khỏi bị lầm lẫn sao?
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Về việc này con sẽ cố gắng hết sức để giải thích về tình
huống khó xử của ngôn ngữ, xin cha nhớ dùm là con
không phải nhà thần học để có thể diễn tả theo cách
thức chuyên môn, và con cũng không nhận được một
thuật ngữ chính thức từ trên cao. Rõ ràng là Chúa đã tỏ
bày Người ra trong một cách thế con có thể hiểu được,
bằng cách Người tự làm thích nghi chính mình để đến
với con. Người không nói với con theo lối thần học kinh
viện, và Người cũng chẳng nói như khi Người còn tại thế,
khi Người nói: “Cha và Ta là Một” (Ga 10, 30), cũng
chẳng như thánh Phaolô khi ngài viết: “Chúa là Thần
Khí.” (2 Cr 3, 17). Ðức Mẹ đã nói chuyện với thánh nữ
Bênađêta ở Lộ Ðức bằng tiếng địa phương, là thứ tiếng
không phải là tiếng Pháp chính tông. Ngay cả Kinh
Thánh, là sách được viết theo linh ứng, con cũng thấy
rằng có sự khác biệt đáng chú ý giữa tiếng Hy Lạp
nguyên gốc của thánh Luca và ngôn ngữ dễ hiểu của
thánh Mác-cô. Trong đoạn văn Ðối Thoại của Thánh
Catarina thành Siêna, có lần thánh nữ diễn giải “Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi Hằng Sống, Chúa là Ðấng Tạo
Thành của con, và con là vật thụ tạo của Chúa. Chúa đã
làm cho con nên một thụ tạo mới trong Máu Con Chúa.”1
Khi mệnh danh Chúa Kitô là Con của Chúa Ba Ngôi nghe
có vẻ như một dị thuyết, tuy nhiên chúng ta nên sử dụng
ý này theo hoàn cảnh hợp tình hợp lý bao nhiêu có thể ...
Cho nên, thật là điều dễ hiểu nếu vào giai đoạn đầu

1 Dialogo della Divina Providenza của thánh Catarina thành Siêna, số
167. Đoạn văn này được trích dẫn từ Sách Nguyện Phụng Vụ trong
bài đọc thứ hai của ngày 29 tháng Tư.
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Chúa Kitô đã dùng vốn liếng ngữ vựng của con hơn là
ngôn ngữ của một nhà thần học. Ðôi khi con diễn tả
bằng những ngôn từ theo như cảm nghiệm cá nhân của
con về Thiên Chúa, và thốt ra những lời về những điều
đã đến với con một cách tự phát mà con cảm nhận được,
mà không phải quá đắn đo là làm sao điều này sẽ phù
hợp với những điều kia, hoặc không biết là điều đó có
thể bị hiểu lầm chăng. Đối với con, việc làm sao để ăn
khớp với những mầu nhiệm Thiên Chúa thật là một công
việc khó khăn, và nếu phải làm cách nào để bày tỏ
những mầu nhiệm thần thiêng này phù hợp với ngôn ngữ
truyền thống thì lại càng khó hơn nữa. Trái lại, các nhà
thần học thì dùng những từ ngữ đã được lọc luyện kỹ
càng dựa vào những thảo luận qua nhiều thế kỷ.
Con không biết chính xác câu hỏi của cha ám chỉ đến
những phần nào của những sứ điệp đầu, nhưng con
đoán nó ám chỉ đến việc Chúa Kitô được gọi là “Cha”.
Chúa Kitô là Con của Cha. Trong những phần này của
Mạc Khải, sứ điệp không ám chỉ đến một hình thức
thuộc bản thể học hay giáo lý đối với Ngôi Vị của Chúa
Kitô. Ðúng hơn, đó là một ngôn ngữ thân mật và của một
người cha, cũng là ngôn ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng để
gọi các tông đồ: “hỡi các con...” (Ga 13, 33). Tiên tri Isaia
đã diễn tả Ðấng Cứu Thế là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên
Chúa Quyền Năng, Cha Hằng Hữu” (Is 9,5).
Ngay từ khởi đầu con không bao giờ lẫn lộn Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện (thái độ)
của Chúa Kitô với con theo cung cách thân tình của một
người cha. Trong một đoạn văn có khi con gọi Chúa
Giêsu là “Cha”, vì Chúa Giêsu đã nói với con với tính
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cách của một người cha. Nó giống như khi các người cha
đang kiên nhẫn giảng giải và dạy dỗ con cái về điều gì đó
với tình thương mến, để cho chúng được khôn lớn. Ðây
là một thí dụ về những lời của Chúa Kitô: “hãy vững
mạnh trong tinh thần, Vassula ạ; phải vững mạnh lên,
vì nhiệm vụ của con là truyền đạt tất cả những sứ điệp
đã được Cha và Chúa Cha trao phó; Đấng Khôn Ngoan
sẽ chỉ dạy con;” Rồi con trả lời: “Thưa Cha, vâng!” Chúa
Giêsu đáp lại: “tuyệt biết bao khi nghe con gọi Cha
bằng ‘Cha’ ! Cha đã mong đợi được nghe từ miệng con
thốt ra tiếng này, ‘Cha’” (16.02.1987). Trong kinh cầu
Thánh Danh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu được mệnh danh
là: “Cha của hoàn vũ, xin hãy đến.” Trong kinh Tiếp Liên
lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã gọi Chúa Thánh
Thần là “Cha kẻ cơ hàn.”
Con chọn thánh Symeon, một nhà thần học và là vị
thánh rất gần gũi và quan trọng đối với truyền thống
Chính Thống Giáo chúng con, để đưa ra thêm một số
trường hợp tương tự. Ðây là những gì ngài nói: “Ðối với
những đứa con vào tuổi cai sữa, Ngài (Chúa Kitô) giữ vai
trò người Cha yêu thương để mắt trông chừng đến sự
trưởng thành và phát triển của con cái Ngài” (Những bài
diễn thuyết về Ðạo Ðức Thần Học 4. 269-270).
Cũng thế, lời phê bình có thể quy chiếu về một sứ điệp
nào đó vào giai đoạn khởi đầu khi Chúa muốn dạy con
về sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sứ điệp có thể
bị thắc mắc đó là: “Cha là Chúa Cha và là Chúa Con;
bây giờ con hiểu chưa? Cha là Một, Cha là Tất Cả
trong Một” (02.03.1987). Ở đây, Chúa muốn cho con
hiểu sự hiệp nhất hoàn hảo và thuộc bản thể tính của
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Chúa Ba Ngôi Chí Thánh; ba Ngôi Vị Thiên Chúa không
bị phân chia, và như thế thì đích thực là một theo thiên
tính. Như thánh Symeon nói trong bài Thánh Ca 45. 721 của ngài: “Ba trong một và một trong ba... Lạy Chúa,
làm sao con có thể hiểu được là con có một Thiên Chúa,
một Tôn Sư và một Ðấng Bầu Chữa, một người Cha, một
người Anh và một vì Vua như vậy...(Hymn 45. 7-21) ?”
Dần dần, với thời gian, các thuật ngữ không chính thức
cũng được cô đọng thế nào đó, để sau đó mới trở nên rõ
ràng hơn cho bất cứ ai gặp trở ngại.
Xin hãy nhớ cách đây đã lâu Đức Giáo Hoàng Bênêđictô
XIV đã lưu ý đến những đoạn còn khả nghi trong các bài
viết của các giáo phụ và các thánh, và đã chỉ thị rằng:
... những gì mà các vị này nói, nên được đón nhận
trong nhận thức tốt tối đa... những điểm tối nghĩa
trong một đoạn, thường được diễn giải cách khác bởi
những đoạn văn rõ hơn... Hãy dõi theo tư tưởng của
tác giả, đừng nhắm vào một nhóm chữ cá biệt nào
đó, nhưng vào toàn bộ nội dung của bài viết; lòng
nhân ái nên được phối hợp với sự nghiêm khắc; nên
cân nhắc về những điểm người ta không đồng ý,
không phải trên căn bản quan điểm của người ta,
nhưng căn cứ trên sự chắc chắn của giáo lý (Văn bản
lời tựa của Bảng Mục Lục)
Một trong những sứ điệp đầu tiên, con kể cách Chúa
Giêsu bảo con “con hãy phác họa xem Chúa Ba Ngôi như
thế nào.” Con diễn tả qua thị kiến về một vòng ánh sáng.
từ đó một vòng sáng khác đi ra, rồi lại một vòng nữa,
làm thành ba. Rồi con chú giải: “Khi Chúa Con ở trong

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

569

Chúa Cha, thì các Ngài là một. Thiên Chúa Ba Ngôi là
MỘT và như nhau. Các Ngài có thể là ba, nhưng cả ba có
thể là một. Kết quả, Một Thiên Chúa.” Con biết, lời phát
biểu này dựa vào phép ẩn ý như Kinh Tin Kính Nicea
tuyên xưng Chúa Con bởi Chúa Cha mà ra như “ánh
sáng bởi ánh sáng.” Từ đó hình ảnh này trở thành kinh
điển trong tư tưởng Kitô giáo. Thí dụ, nhà thần học
Symeon viết “Ðấng là khởi thủy, trước mọi thời đại, sinh
bởi Chúa Cha, và cùng với Chúa Thánh Thần, Thiên
Chúa và Ngôi Lời, tam thể hợp nhất, một ánh sáng ở
trong ba” (Thánh thi 12,14-18).
Ðôi khi Chúa Cha nói, thì bất cứ độc giả nào hiểu Kinh
Thánh đều biết rõ ràng đó là tiếng Chúa Cha vì Người sử
dụng lối diễn tả chẳng hạn như, “Con Giêsu của Cha”
v.v. Rồi có thể sau đó vào cùng ngày Chúa Kitô kêu con
tiếp tục sứ điệp và nói chuyện. Một lần nữa, độc giả biết
về Kinh Thánh sẽ hiểu là Chúa Kitô nói, vì Người đề cập
đến các Vết Thương hay Thánh Giá của Người. Ðối với
các sứ điệp, thí dụ, được bắt đầu với Chúa Cha, rồi sau
đó tiếp tục đến Chúa Con, trường hợp này thường gồm
chứa một câu chuyển tiếp: “sau đó”. Nếu con không ghi
bất cứ sự giới thiệu nào để giúp cho người đọc, đó là vì
con thấy rằng nó đã quá hiển nhiên để biết Ðấng nào
đang nói. Trong số hàng ngàn độc giả, con chưa bao giờ
nhận được một lá thư nào của độc giả yêu cầu con làm
sáng tỏ về Ngôi Vị, cũng không có ai đến nói với con là
họ bị lẫn lộn. Chỉ có hai Giáo Sĩ ở Hoa Kỳ đọc sứ điệp
sai cách, cứ công bố nhiều lần về quan điểm của các ngài
trong các tờ thông tin, mà chưa bao giờ gặp con.
Trong một đoạn của Sự Sống Thật trong Thiên Chúa,
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Chúa Kitô nói: “Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi.” Ở đây,
Chúa Kitô đồng nhất hóa chính Người với thiên tính của
Thiên Chúa Ba Ngôi tức là Một. Chúa Kitô là một ngôi vị
trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Kitô nói với tư cách
thiên chúa tính, vì đó là một theo bản tính, mà mỗi ngôi
vị trong ba ngôi đều có như nhau.
Một trong những đoạn của Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa, Chúa Kitô nói: “hỡi con của Cha, Cha chúc lành
cho con; Cha là Cha Chí Thánh của con, yêu thương
con; Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi”, rồi Người thêm, “con
đã nhận thức được khá lắm”. Con đã nhận thức được
khi Chúa Giêsu nói “Cha là Cha Chí Thánh của con”,
một Giêsu mà như “ba hình”, giống như những tấm hình
lạ lùng của một người nhưng được làm như thể đó là ba,
một tấm hình đi ra từ tấm hình kia, tất cả giống nhau và
cả ba đều như nhau. “Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi, tất
cả trong Một” (11.04.1988) (Duy nhất, không bị phân
chia, một bản chất, một bản thể). Nếu chỉ nhìn vào lời
tuyên bố ban đầu được qui cho Chúa Giêsu, thì người ta
có thể lấy làm lạ nghĩ rằng, Người không đồng nhất
chính Mình với Chúa Cha và với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Nhưng khi tiếp tục đọc, người ta sẽ thấy ngay là không
phải như vậy.
Chúa Kitô đang cố gắng dạy con về tính chất duy nhất
của Ba Ngôi Thiên Chúa, về Ba Ngôi Vị không bị phân
chia và hoàn toàn nên một như thế nào. Tính chất duy
nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa không chủ yếu ở tại sự
kiện ba Ngôi Vị không bị phân chia (như những người
bạn không thể chia lìa!) nhưng do ở sự kiện mỗi Ngôi Vị
có cùng bản tính thiên chúa duy nhất và chỉ được phân
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biệt bởi sự quan hệ qua lại của ba Ngôi Vị mà thôi.
Trong một đoạn khác của Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa, Chúa Kitô dạy con về Ba Ngôi Thiên Chúa được
nhận ra nơi mỗi Ngôi Vị trong ba Ngôi Vị như là Một và
cùng bản thể như thế nào: “... Cha không Đại Lượng
hay sao? Cha không phải là Ðấng Tối Cao hay sao?
vậy hãy tin tưởng, vì các con đang ở trong Vòng Tay
của Cha các con; Cha, Chúa Ba Ngôi, là Một và Như
Nhau (cùng một bản thể)...” (25.07.1989).
Ðể diễn giải điều này theo lối suy nghĩ truyền thống của
Giáo Hội Chính Thống, con nghĩ tốt hơn nên trở lại với
cuốn sách viết về thánh Symeon của Basil Krivoscheine.
Ở đây, những từ được diễn tả một cách sâu sắc hơn cách
diễn tả của con. “Thiên Chúa vượt trên các danh xưng.
Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng là Một, và sự Duy
Nhất của Người không thể diễn tả được” (trang 284). Và
chính thánh Symeon nói:
Dù chúng con gọi Chúa bằng những danh hiệu khác
nhau nào, Chúa là một bản thể... Bản thể duy nhất
này cùng một bản tính trong ba ngôi, Thiên Chúa
Tính duy nhất, Thiên Chúa duy nhất là một Thiên
Chúa ba ngôi, mà không phải là ba bản thể. Vả lại,
Một mà lại là ba căn cứ theo các ngôi vị. Ba ngôi
đồng bản tính, như nhau theo bản tính, cùng một
quyền lực như nhau, cùng bản thể, hợp nhất mà
không lẫn lộn trong một thể thức vượt quá sự hiểu
biết của chúng ta. Ba ngôi khác biệt, riêng rẽ nhưng
không phân cách, ba trong một và một trong ba
(Thánh Thi 45. 7-21).
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Và trong một đoạn khác của SSTTTC, Chúa Kitô nhấn
mạnh đến sự Duy Nhất của Thiên Chúa Tính của các
Ngài: “Cha-Là-Ðấng-Cứu-Độ, Cha là Chúa Cứu Thế của
các con, Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả trong Một,
Cha Là Thánh Thần Ân Sủng...” (28.07.1989)
Ở đây Chúa Giêsu nói với con rằng Người ở trong Chúa
Cha cùng với Chúa Thánh Thần, cũng thế, Chúa Cha và
Người ở trong Chúa Thánh Thần. Người là Chúa Con, là
đồng-trường-cửu với Chúa Cha, cùng với Chúa Thánh
Thần. Chúng ta nên nhớ lại lời Chúa Kitô: “Thiên Chúa
là Thần Khí, và những ai thờ phượng Người phải thờ
phượng Người trong thần khí và chân lý” (Ga 4, 24).
Thánh Phaolô cũng nói một câu rất quan trọng: “...Chúa
là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có
tự do” (2 Cr 3, 17).
Người ta sẽ không bao giờ nghiệm thấy Chúa Cha phân
cách khỏi Chúa Con hoặc Chúa Thánh Thần, Chúa Con
cũng không phân cách khỏi Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần, Chúa Thánh Thần cũng không loại trừ khỏi sự
hợp nhất với đấng mà Người phát sinh. Như thế, sự diễn
tả: “Cha Là Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả trong Một,” và
những cách diễn tả khác trong sứ điệp đều tương tự với
lối diễn tả này. Cũng thế, trong một đoạn văn khác của
SSTTTC, con ghi rõ: “Chúa Con ở trong Chúa Cha, các
Ngài chỉ là một. Thiên Chúa Ba Ngôi là một và như
nhau: ba Ngôi Vị nhưng là một Thiên Chúa duy nhất:
một và ba ” (24.11.1987)
Con muốn giải thích một cách đặc biệt hai lối diễn giải
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này, vì cả hai thường được thấy trong các sứ điệp Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa. Chúa Kitô nói: “...hãy là
một như Ba Ngôi Thiên Chúa là Một và Như Nhau;”
(10.10.1989). Hoặc cách nói khác: “hãy cầu nguyện để
Đàn Chiên của Cha trở nên một, như Cha và Chúa Cha
là Một và Như Nhau;” (29.03.1989).
Có một nhân tố rất quan trọng ở đây. Khi Chúa Kitô
dùng từ “như nhau”, nó sẽ có ý nghĩa khác nếu người ta
dịch chữ này bằng tiếng Ý hay tiếng Pháp, và con muốn
nêu rõ rằng, có những yếu kém trong dịch thuật, nhưng
con không thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trong
tiếng Anh (là ngôn ngữ gốc của các sứ điệp) nó không có
nghĩa là “cùng một Ngôi Vị” nhưng có nghĩa “ngang nhau”
trong ý nghĩa “sự duy nhất của bản chất”, “bản thể”.
Rồi có những đoạn văn khi Ba Ngôi Thiên Chúa cùng
nói. Nhưng ngay cả như vậy mạch văn cũng thật rõ ràng.
Thí dụ một đoạn văn sau đây: “những tiếng kêu hãi
hùng của con đã xuyên qua các tầng trời, thấu Tai Ba
Ngôi Thiên Chúa … hỡi con Cha!” Tiếng Chúa Cha, tràn
đầy vui mừng vang dội cả Thiên Ðình. Rồi Chúa Con nói:
“A... giờ đây Ta sẽ làm cho nó thâm nhập vào các
Thương Tích của Ta1, và cho nó ăn Mình Ta và uống
Máu Ta; Ta sẽ kết hôn với nó, và nó sẽ vĩnh viễn thuộc
về Ta; Ta sẽ tỏ cho nó thấy Tình Yêu Ta dành cho nó,
từ đó môi miệng nó sẽ khao khát Ta và trái tim nó sẽ
là Gối Ðầu của Ta;” Chúa Thánh Thần liền tiếp theo:
“Còn Ta, Chúa Thánh Thần, sẽ ngự đến trên nó để mạc

1

Rồi Chúa Con nói.
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khải cho nó Chân Lý và sự thẳm sâu của Chúng Ta;1
qua nó, Ta sẽ nhắc nhở cho thế giới biết rằng, quà tặng
lớn lao nhất trong tất cả các quà tặng là: TÌNH YÊU;”
Và rồi Ba Ngôi Thiên Chúa cùng nói: “vậy Chúng Ta hãy
mừng lễ! toàn thể Thiên Ðàng hãy cử hành lễ mừng!”
(22.12.1990)
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, tính duy nhất hợp
với những điểm khác nhau của mỗi ngôi vị trong ba ngôi
vị cũng như sự liên hệ giữa ba ngôi, là một trong những
mầu nhiệm cao trọng nhất của Ðức Tin Kitô Giáo. Tuy
nhiên, dù sự kiện Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu
nhiệm bao la, không thể dò thấu, thì chúng ta cũng
không nên lùi bước trong việc chúc tụng những kỳ diệu
của mầu nhiệm và rồi tránh né thảo luận về mầu nhiệm
ấy, ngay cả trường hợp ngôn ngữ loài người khó mà diễn
tả hết được vẻ đẹp và sự cao vời vợi của Ðấng Duy Nhất
nhưng là Ba Ngôi. Chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí
Thánh là trung tâm điểm của đức tin chúng ta, cho nên
mầu nhiệm này mang sắc thái siêu việt và tỏa ánh sáng
trên tất cả các mầu nhiệm đức tin khác. Ðiều này một
lần nữa được tỏ rõ trong sách Giáo Lý của Giáo Hội
Công Giáo:
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là mầu nhiệm
trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Ðó là
mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Do đó, nó là
nguồn gốc của tất cả các mầu nhiệm khác của đức
tin và là ánh sáng chiếu soi cho các mầu nhiệm ấy.
Ðó là giáo huấn căn bản và trọng yếu nhất trong
1

Chúa Ba Ngôi.
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“phẩm trật các chân lý đức tin1”. Trọn lịch sử cứu
độ chỉ là lịch sử về đường lối và phương cách mà
Thiên Chúa là Đấng chân thật duy nhất, Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự Mạc khải
ra cho con người, “cùng đưa những người tội lỗi trở
về giao hòa và hiệp nhất với Ngài2” (GLHTCG 234).
Câu hỏi 4: Sáng Thế Luận và Thuyết Thần Học Cánh
Chung.
Cũng có một vài khó khăn liên quan đến sáng thế
luận (protology) và thuyết thần học cánh chung
(eschatology). Trong cảm thức nào (để cắt nghĩa
được sự kiện) một linh hồn đón nhận thị kiến của
Thiên Chúa trước khi thân xác cũng cảm nhận
được? Và làm sao bà có thể hình dung được nơi
chốn của Lễ Hiện Xuống Mới trong lịch sử cứu độ
liên quan đến sự quang lâm và sự sống lại của kẻ
chết?
Sáng Thế Luận: Con không tin vào bất cứ hình thức luân
hồi nào hết. Ngược lại, các sứ điệp chống lại thuyết luân
hồi và phong trào Thế Hệ Mới: “những học thuyết này
của Satan dạy các con tin vào kiếp luân hồi, nhưng
thực ra không có kiếp luân hồi; họ duy trì vẻ bề ngoài
bộ mặt tôn giáo nhưng loại bỏ sức mạnh nội tại của tôn
giáo: (đó là) Chúa Thánh Thần và việc rước Mình
Thánh Chúa” (19.04.1992). Ðoạn văn mà cha ám chỉ
đến có thể là đoạn sau:

1 Sách Chỉ Dẫn Giáo Lý Tổng Quát, số 43.
2 Sách Chỉ Dẫn Giáo Lý Tổng Quát, số 47.
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... thế rồi, giữa Ánh Sáng chói lọi này, linh hồn các
con sẽ thấy những gì mà có lần các ngài đã thấy,
vào cái khoảnh khắc, ngay lúc các con được tạo
dựng ... các ngài nhìn thấy: Ðấng đã bồng ẵm con
trong Tay đầu tiên; Đôi Mắt Đấng đã nhìn thấy con
trước nhất; các ngài nhìn thấy: Bàn Tay của Ðấng
đã hình thành nên con và chúc phúc cho con... các
ngài nhìn thấy: Một Người Cha Vô Cùng Nhân Ái,
Ðấng Sáng Tạo con,... (15.09.1991).
Ðoạn văn có sắc thái thi ca và ngôn ngữ kỳ bí. Những gì
được nói đến ở đây không phải là kiếp sống trước của
linh hồn. Ðúng hơn nó nói đến sự kiện Thiên Chúa chúc
phúc và yêu mến mỗi linh hồn như thế nào vào ngay từ
giây phút được tạo dựng. Con tin tưởng rằng chúng ta
được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và có dấu
vết của Người trong thẳm sâu của linh hồn chúng ta, vì
thế loài người có xu hướng mong mỏi Ðấng Tạo Hóa của
mình, niềm mong mỏi chỉ có Thiên Chúa mới có thể đáp
ứng được, như lời thánh Âutinh nói: “Trái tim được dựng
lên cho Thiên Chúa; nó sẽ không thể nghỉ ngơi cho đến
khi được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa.” Ðiều quan trọng
con muốn chia sẻ qua câu này là: Chúng ta mang hình
ảnh Thiên Chúa trong thẳm sâu của bản tính chúng ta
ngay từ giây phút đầu thai.
Thần Học Cánh Chung: Có người nói rằng con cổ võ cho
một thuyết sai lầm là thuyết ngàn năm, chủ trương lập
một trật tự mới, một loại “Trời Mới Ðất Mới” trước ngày
Trở Lại của Chúa Kitô. Ðiều này không đúng và không
thể tìm thấy nó trong bất cứ sứ điệp nào. Con biết rõ
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Giáo Hội Công Giáo đã lên án loại thuyết ngàn năm như
đã được ghi trong sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo:
Sự bịp bợm phản Kitô này đã bắt đầu thành hình
trên thế giới rồi, vào mỗi thời điểm trong lịch sử mà
người ta tìm cách chứng minh niềm hy vọng Đấng
Thiên sai đã được thành sự, nhưng thực ra điều này
vốn chỉ có thể hoàn tất bên ngoài lịch sử qua cuộc
phán xét cánh chung mà thôi. Hội Thánh cũng
không chấp nhận thứ nước trời giả tạo dù dưới hình
thức hiền hòa của Thuyết Ngàn năm (DS 3839) hoặc
dưới dạng chính trị của một thuyết Mê-si-a trần tục,
“tai ác tự bản chất” (GLHTCG 676)
Có nhiều đoạn với những cụm từ như: Trời Mới Ðất Mới
cũng như một Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai, hoặc đôi khi
là Lễ Hiện Xuống Mới trong các sứ điệp của SSTTTC,
thực ra chúng phải được hiểu theo nghĩa ẩn ý nào đó. Sự
hiện thực của các từ ngữ này không thể nghiệm thấy qua
những biến chuyển lịch sử bình thường của chúng ta
trước lần Trở Lại Lần Thứ Hai để rồi thiết lập cơ cấu lịch
sử thêm lần nữa. Các từ ngữ này muốn nói lên niềm hy
vọng lớn lao rằng Chúa Kitô sẽ đổi mới chúng ta từ nội
tâm do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ðây là sự hồi
sinh của đức tin và việc canh tân của Giáo Hội mà chúng
ta hằng mong mỏi. Hoa trái mà chúng ta mong đợi từ
việc đổi mới này là hàn gắn tình trạng phân rẽ trong
Thân Thể Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã
hình dung được sự đổi mới như thế khi ngài cầu nguyện
cho Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai: “Ôi lạy Thánh Thần
Thiên Chúa...xin làm mới lại thời đại chúng con bằng
phép lạ của Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai.” Và Đức Đương
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Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã sử dụng cụm
từ ấy trong một số dịp, như trong tông thư đề ngày
08.09.2001, gửi Linh Mục Joseph Chalmers, Tổng
Quyền dòng các Anh Em con cái Ðức Trinh Nữ Maria núi
Camêlô: “... Tôi nguyện xin cho cha được tràn đầy ân
sủng của Chúa. Như Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai, xin
Chúa Thánh Thần ngự xuống trên cha và ban ơn soi
sáng để cha có thể nhận ra được Ý Cha trên Trời đầy
tình thương xót. Trong đường hướng này, cha có thể nói
với mọi người bằng những thể thức quen thuộc có khả
năng phát sinh hiệu quả cho họ” (xem Cv 2, 1-13).
Như thế, các bài viết của con phát biểu bằng ngôn ngữ ẩn
ý trong việc hồi sinh đức tin, để Chúa có thể thiết lập
Ngai Tòa của Người và xây dựng Vương Quốc của Người
trong linh hồn chúng ta: “hãy biết rằng: Trời Mới và Ðất
Mới sẽ là khi Cha đặt Ngai Tòa Cha trong các con, vì
Cha sẽ ban cho ai khát được uống thỏa thuê nơi nguồn
ước trường sinh”1 (03.04.1995, xem Kh 21, 6).
Con tin rằng sự đổi mới được hứa ban cho chúng ta đã
bắt đầu rồi, và chỉ xẩy ra nhờ ân sủng mà Thiên Chúa
đầy Lòng Nhân Từ đoái thương đến chúng ta, để tuôn đổ
Thần Khí Ngài trên toàn thể nhân loại cách dồi dào như
chưa bao giờ xẩy đến trong lịch sử, và sự đổi mới này sẽ
tiếp tục lớn mạnh mãi, vì ân sủng dành cho thời đại
chúng ta sẽ chiếu tỏa trên chúng ta như những tia sáng
mặt trời có sức mạnh chữa lành chúng ta.
Chúa thương chỉ cho con thấy tình trạng đức tin của các
1

Sách Khải Huyền: Kh 21,6

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

579

Kitô hữu trong thời đại chúng ta. Tình trạng thật thê
thảm và có thể nói thật là yếu kém. Nhiều sứ điệp bày tỏ
sự đau buồn khi nói đến sự bội giáo xẩy ra trong cộng
đồng Kitô giáo. Nhưng Chúa ban cho chúng ta niềm hy
vọng, bằng cách chia sẻ với chúng ta một điều là sẽ có
(thực sự đang có) một sự đổi mới, một sự biến hình và
hồi sinh do tác động của Chúa Thánh Thần. Niềm khát
khao Thiên Chúa là niềm khao khát được ban bởi ân
sủng qua Chúa Thánh Thần. Ðây là một vài đoạn trích
dẫn: “Thánh Thần Cha sẽ đưa các con ra khỏi sự bội
giáo lớn lao của các con, để kết hôn với các con; các
con sẽ được lột xác khỏi sự khốn khổ của thời đại các
con; vì, bằng Chính Bàn Tay Cha, Cha sẽ tháo bỏ chiếc
khăn liệm bọc xác chết các con để mặc áo cưới cho các
con;” (20-10-1990). “Cha sẽ canh tân toàn thể thụ tạo;1
Cha sẽ đổi mới tất cả các con qua Thánh Thần Cha;”
(27.06.1991).
Các bài viết của con không nói đến khi nào biến cố này
xảy ra, hoặc ở chừng mức nào Chúa sẽ xây dựng Vương
Quốc của Người như tất cả chúng ta mong đợi và cầu xin,
khi chúng ta dùng chính lời Chúa dạy để cầu nguyện:
“Xin cho Nước Cha trị đến”. Con tin là nó đã bắt đầu
trong chúng ta rồi, và sự phát triển của sự đổi mới ấy
luôn bao gồm sự hợp tác và thiện chí của chúng ta. Con
tin rằng sự đổi mới đã bắt đầu và đang xẩy ra một cách
từ từ như nước thủy triều lên mà không ai có thể ngăn
cản được.
Lễ Hiện Xuống Mới hay Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai là
1
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niềm hy vọng đổi mới của chúng ta. Ðó là sự tuôn trào
ân sủng của Chúa Thánh Thần hầu làm mới lại thụ tạo.
Trong Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, nó được so sánh
với Khải Huyền đoạn 21. Ðây là một đoạn:
hãy biết rằng: Trời Mới và Đất Mới sẽ là khi Cha
đặt Ngai Tòa Cha trong các con, vì Chính Cha sẽ
cho ai khát được tự do uống nơi nguồn nước
Trường Sinh;1 vậy hãy để Thánh Thần Cha đem
các con vào Vương Quốc Cha, vào hưởng Sự Sống
Đời Đời; đừng để cho sự dữ có quyền hành trên các
con và gây chết chóc cho các con nữa; ... hãy cho
Thánh Thần Cha được cày xới, canh tác thửa đất
của các con và làm thành một Vườn Ðịa Ðàng
trong các con, hãy để cho Thánh Thần Cha làm
một Đất Mới, để thửa đất của các con bừng lên sức
sống mới trong các con, như thế trái đất thứ nhất
của các con, từng là gia tài của ma quỷ, sẽ phải
tàn lụi đi; để một lần nữa Vinh Quang Cha sẽ lại
chiếu rọi trong các con, rồi tất cả các hạt giống
nước trời do Thánh Thần Cha gieo trong các con sẽ
nảy mầm và lớn lên dưới Ánh Sáng thần linh của
Cha; (...) vậy hãy cho Thánh Thần Cha được biến
đổi linh hồn các con thành một Thiên Đàng khác,
một Đất Mới, là nơi Chúng Ta (Ba Ngôi Thiên
Chúa) sẽ ở lại trong các con ...
(Con hỏi) Còn Trời Mới thì sao?
Trời Mới? Trời Mới cũng ở trong các con, khi Thánh

1
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Thần Cha lãnh đạo các con trong sự thánh thiện;
Thánh Thần Cha sẽ chiếu rọi trong tối tăm của các
con như mặt trời rực rỡ trên bầu trời, vì Lời sẽ được
ban cho các con để diễn tả ý nghĩ và lời nói như
Cha mong muốn các con nghĩ và nói thế nào; mọi
sự được bày tỏ sẽ tương hợp với Hình Ảnh và ý
nghĩ của Cha; mọi việc các con làm sẽ phù hợp với
Chúng Ta, vì Thánh Thần của Cha các con sẽ nói
trong các con; và Vũ Trụ Mới của các con sẽ đồng
hành với Thánh Thần Cha, để chinh phục các ngôi
sao còn lại1 vì Vinh Quang Cha, và (chinh phục)
những người không tuân giữ Giới Luật Cha, họ đã
để mình hoàn toàn bị lôi kéo đi như chiếc bóng
thoáng qua đi vào trong tối tăm, không bao giờ
biết đến niềm hy vọng và sự thánh thiện mà Cha
đã dành cho thời đại các con;
Trời Mới, sẽ là khi Thánh Thần Cha tuôn đổ
xuống cho tất cả các con từ trên cao, từ tầng trời
cao nhất; đúng thế, Cha sẽ gửi Thánh Thần Cha
đến trong các con, để làm cho linh hồn các con
thành một thiên đàng, để nơi Trời Mới này, Cha
được vinh danh ba lần; và vì đường lối của những
người tiếp nhận Thánh Thần Cha sẽ được làm cho
ngay thẳng, để cả sự tối tăm, sầu muộn của họ
cũng sẽ được rọi sáng, và được phục hồi thành
những ngôi sao sáng ngời, soi sáng sự tối tăm của
họ đến muôn đời; không bao lâu nữa, trời đất này
sẽ biến đi, vì vinh quang chói lọi của Ngai Tòa Cha
sẽ chiếu sáng trong tất cả các con; (03.04.1995).

1
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Như cha có thể thấy, đây chỉ là ngôn ngữ mang hình ảnh
biểu tượng cũng như sắc thái thi ca, để diễn tả một sự
đổi mới hay một Lễ Hiện Xuống Mới. Con đã giải thích
cho người ta rằng, họ không bao giờ nên mong đợi nơi
Thiên Chúa những biến cố làm náo động mọi người, vì
Thiên Chúa ưa làm việc theo một đường hướng kín đáo
hơn, mặc dù ngôn ngữ Người dùng có thể theo lối diễn tả
tình cảm và mạnh mẽ. Nhiều biến cố, chẳng hạn như Lễ
Hiện Xuống Mới, không nên nghĩ rằng sẽ như những ánh
lửa có thể nhìn thấy được trên đầu chúng ta hoặc các
hình ảnh tương tự như thế. Khi hành động, Thiên Chúa
dùng thể thức nhẹ nhàng và kín đáo đến nỗi bất cứ ai
trông chờ loại biến cố làm náo động dư luận, sẽ không
nhận ra được ngay.
Câu hỏi 5: ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’ là một
phong trào?
Ðâu là đặc điểm đích thực của phong trào “Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa” và nó đòi hỏi những
gì nơi người tin theo? Nó được tổ chức như thế nào?
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa không phải là một
phong trào nhưng là lời mời gọi tông đồ.
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa không phải là một
phong trào, nó cũng chẳng có chức vụ nào hết. Ðó chỉ
đơn giản là lời mời gọi hòa giải và hiệp nhất giữa mọi
người, bất kể họ là ai. Lời mời gọi không phải chỉ dành
cho người Kitô hữu, nhưng còn hướng tới cả những người
ngoài Kitô giáo để họ cũng trở nên Kitô hữu nữa. Sau khi
đọc các sứ điệp được linh ứng trong cuốn Sự Sống Thật
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trong Thiên Chúa, một số người Do Thái, Hồi Giáo, Phật
Giáo và Ấn Ðộ Giáo đã được rửa tội, mặc dù tính chất
tinh thần của các sứ điệp là một tinh thần chiêm niệm
Tam Vị Nhất Thể, và hoàn toàn thấm nhuần giáo huấn
Kitô Giáo. Ðức Kitô đã cầu cùng Chúa Cha cho việc này
như sau: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người
này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào
con” (Ga 17, 20). Cho nên qua ân sủng, Thiên Chúa mở
ra nhiều cửa. Thí dụ, ngay từ khởi đầu, con đã được cho
biết là việc tông đồ này sẽ được thực hiện.
khi thời điểm đến thì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn bình
an và sức mạnh của Ngài để bạn bày tỏ các sứ điệp;
Thiên Chúa muốn bạn trao sứ điệp cho mọi người...
(Thiên thần bản mệnh của con nói ngày 06.08.1986);
bạn không cần sợ hãi; bạn sẽ làm việc cho Chúa Giêsu
Kitô; bạn sẽ giúp những người khác thăng tiến về phần
thiêng liêng... (Thiên thần bản mệnh của con nói ngày
07.08.1986); khi con được đầy tràn Thánh Thần Cha,
con sẽ có thể dẫn dắt những người khác đến với Cha và
các con sẽ tăng thêm nhiều … (Chúa Giêsu nói ngày
05.09.1986); khi Cha gọi con bằng cách này, Cha cũng
muốn hướng dẫn những người khác nữa, cho tất cả
những ai đã từng bỏ Cha và không còn muốn nghe
Cha, vì những lý do này mà lời mời gọi được ghi lại
bằng chữ viết... (Chúa Cha nói ngày 18.11.1986).
Cả những vị tu sĩ Phật Giáo ở Hiroshima cũng bắt đầu
biết về sứ điệp và đã mời con nói chuyện trong đền chùa
của họ. Một Đức Giám Mục Công Giáo cũng có mặt ở đó.
Hôm đó là ngày kỷ niệm bom nguyên tử nổ tại đây. Họ
được nghe nói về một sứ điệp hoàn toàn Kitô Giáo; rồi
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con tặng họ một cỗ Tràng Hạt lớn treo trên tường để họ
chiêm niệm và một tượng Đức Mẹ Fatima, họ đã đặt
trong vườn của họ.
Những người Do Thái đọc sứ điệp SSTTTC, đã xin được
rửa tội và một người trong số họ đã dịch cuốn một của
SSTTTC sang tiếng Do thái. Giờ đây sách đang được in
để phát hành. Tất cả họ đều đang sống ở Do Thái.
Mới đây, tại Bangladesh, (người ta) mời con nói chuyện
với dân chúng ở Dhaka tại một công trường lộ thiên. Họ
mời một lãnh tụ của một ngôi đền Hồi Giáo đến mở đầu
buổi nói chuyện bằng một lời cầu nguyện, và cũng có
nhiều người Hồi Giáo hiện diện ở đó. Còn có cả các đại
diện Ấn Ðộ Giáo và Phật Giáo cũng như các Linh Mục
Công Giáo nữa. Một lần khác, các sứ điệp hoàn toàn đề
cập tới lãnh vực Kitô Giáo (trích ra từ các sứ điệp được
linh ứng trong SSTTTC). Trọng tâm và chủ yếu của sứ
điệp mà con trình bầy là nói về Thiên Chúa là Tình Yêu,
kêu gọi mọi người sống thuận hòa với Thiên Chúa và tha
nhân, nên biết hòa giải và tôn trọng lẫn nhau. Sau buổi
họp, có hai người đàn ông Hồi Giáo xin được trở thành
Kitô hữu và được rửa tội. “Cha muốn mọi dân tộc lắng
nghe Lời Cha; Cha sẽ dạy bảo con và chỉ cho con
đường đi nước bước...” (10.01.1987).
Những hướng dẫn chiêm niệm.
Những sứ điệp được linh ứng dạy người đọc tìm đến
Thiên Chúa và hiểu biết Ngài. Nhiều người tin Thiên
Chúa nhưng không hiểu biết Thiên Chúa, cho nên các sứ
điệp khuyến khích chúng ta sống thân mật với Thiên

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

585

Chúa, nếp sống thân mật sẽ giúp chúng ta tiến tới sống
hiệp nhất với Ngài. Như thế khi hiệp nhất qua Chúa
Thánh Thần, trong Chúa Kitô, người tín hữu được mời
gọi sống một nếp sống như đời sống của Chúa Kitô.
Kinh Thánh nói: Kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn
ngoan, kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh,
kẻ giầu có đừng tự hào mình giầu có! Nhưng nếu ai
muốn tự hào, thì hãy tự hào về điều này: là hiểu và
biết Ta (Gr 9, 22-23).
Việc thành lập các nhóm cầu nguyện.
Các sứ điệp “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” dạy chúng
ta thực hành lời cầu nguyện đơn sơ của con tim và biến
cuộc sống của chúng ta thành một lời cầu nguyện không
ngừng, đó là luôn luôn sống trong Thiên Chúa và để
Thiên Chúa sống trong chúng ta. Thêm vào đó, cũng có
lời kêu gọi mạnh mẽ cho việc thành lập các nhóm cầu
nguyện trên khắp thế giới nữa. Nhiều người từ trên 60
quốc gia đã xắp xếp những buổi gặp gỡ để con trao đổi
lời chứng, và giờ đây tại tất cả những quốc gia này người
ta đều đã thành lập những nhóm cầu nguyện. Quốc gia
nào cũng có ít nhiều nhóm cầu nguyên. Thí dụ, ở nước
Pháp, có 48 nhóm cầu nguyện đại kết được linh ứng bởi
Sự Sống Thật trong Thiên Chúa. Ở Ba Tây, một quốc gia
rộng lớn hơn, có trên 300 nhóm cầu nguyện đại kết. Ở
mỗi nhóm cầu nguyện, cho dù các Kitô hữu là Chính
Thống hay Tin Lành, Anh Giáo hoặc Baptist, tất cả đều
cùng nhau bắt đầu bằng cách lần Chuỗi Mân Côi chung
với nhau.
“Cha mong đợi ngày này biết bao! ngày mà Cha sẽ
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sai con đến với tất cả mọi người, họ sẽ học cách
yêu mến Cha và hiểu Cha hơn; Đấng Khôn Ngoan
sẽ chia sẻ nguồn ân sủng của Người với toàn thể
nhân loại...” (Chúa Giêsu nói ngày 25.01.1987).
Khuyến khích trung thành với giáo huấn của Giáo Hội.
Khi đọc các sứ điệp, người ta học được cách duy trì lòng
trung thành với giáo hội. Con nói với người ta rằng, “ngay
cả trường hợp các bạn bị ném ra khỏi giáo hội, hãy trèo
qua cửa sổ mà vào, đừng khi nào rời bỏ giáo hội.” Các sứ
điệp dạy chúng con viếng Thánh Thể và thờ lạy Chúa
Giêsu. Các sứ điệp dạy chúng con tuân theo các Bí Tích
của giáo hội và giữ các Truyền Thống của giáo hội, tập từ
bỏ mình, sám hối, chay tịnh và đặc biệt năng lãnh nhận
Bí Tích Hòa Giải. Các sứ điệp giúp chúng con khao khát
tham dự Thánh Lễ, tham dự hàng ngày khi có thể. Các
sứ điệp dạy chúng con về tầm quan trọng của Phép
Thánh Thể.
“nhờ việc Rước Lễ này, Cha thánh hóa tất cả
những người rước Cha, thần hóa họ để họ trở nên
thịt của Thịt Cha, xương của Xương Cha; nhờ
thông phần với Cha, Cha là Thần Linh, thì các con
và Cha trở nên một thân thể duy nhất, được hiệp
nhất thiêng liêng với nhau; chúng ta trở nên bà con
cùng huyết thống, vì Cha có thể biến các con nên
thần thánh bằng việc thông phần (với Cha); qua
Thần Tính của Cha, Cha thần hóa con người...”
(Chúa Giêsu nói ngày 16.10.2000).
Các hoạt động: Các nhà từ thiện do độc giả điều hành.
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Trở lại năm 1997, sau khi con được ơn thị kiến với Ðức
Mẹ, trong khi đang đứng phía ngoài nơi Chúa sinh ra ở
Bethlehem, con nghe thấy Người nói rằng chỉ (cung cấp)
món ăn tinh thần thôi thì chưa đủ, mà còn phải nghĩ đến
người nghèo và nuôi dưỡng họ nữa. Cho nên ngay sau
khi con loan báo điều này với các nhóm cầu nguyện,
nhiều người đã tình nguyện trợ giúp con mở các nhà từ
thiện để chăm nuôi người nghèo khổ. Các nhà này được
gọi là “Beth Myriams”. Có một nhà ở Bangladesh, bốn
nhà ở Venezuela, ba ở Ba Tây, hai ở Phi Luật Tân, một
nhà cô nhi ở Kenya và sắp mở thêm một nhà ở Puerto
Ricco, một ở Ấn Ðộ, một ở Romania và một nhà cô nhi ở
Ukraine. Con xin đính kèm một số tin tức về vấn đề này
(Tài liệu đính kèm 2). Tất cả mọi công việc đều được
thực hiện trên căn bản thiện nguyện. Nguồn tài chánh
của các Beth Myriams đều đến từ sự dâng cúng. Tất cả
các nhà từ thiện đều do sáng kiến của mỗi địa phương,
thuộc về địa phương mà không có bất cứ một liên hệ nào
với nhau cả. Tất cả đều tự túc và chính các người trong
nhóm (nhóm cầu nguyện) là những người điều hành các
nhà đó và chính họ có trách nhiệm phục vụ người nghèo.
Những hoạt động này được khai triển không những chỉ
nuôi người nghèo mà còn cung cấp cho họ thuốc men,
quần áo và giáo dục trẻ em nữa. Sau cùng, các nhà từ
thiện được điều hành trong tinh thần cầu nguyện không
ngừng, và luôn trên căn bản hiệp thông.
“hãy thiết lập các Beth Myriams của Chúng Ta1 ở
bất cứ nơi nào con có thể; hãy nâng những người
bị áp bức dậy và giúp đỡ cô nhi; hãy bảo vệ Cha,
1

Chúa và Đức Mẹ.
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hãy cứu Cha khỏi nơi bùn lầy nước đọng, hãy cho
Cha chỗ ẩn náu và nuôi Cha ăn, hãy cất gánh
nặng và nhọc nhằn cho Cha, hãy nâng đỡ Cha và
khích lệ Cha; tất cả những gì con làm cho những
người hèn mọn nhất trong anh chị em của Cha, là
con làm cho Cha... Cha chúc phúc cho những người
nâng đỡ đời sống Cha, chớ gì họ duy trì được lòng
đạo hạnh và yêu thương tận tình; Cha hằng ở với
các con...” (Chúa Giêsu nói ngày 27.03.2002)
Kêu gọi truyền bá Tin Mừng.
Một số độc giả của SSTTTC, những người được đánh
động, cảm thấy mình có thể trở thành các chứng nhân
cho việc phổ biến Tin Mừng trên khắp thế giới. Ðã trở
nên những dụng cụ ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần,
Ðấng ban cho họ ơn biết ăn nói và cảm nhận về đức tin,
giờ đây họ có thể đi làm chứng nhân trên thế giới, kêu
gọi mọi người hướng về một đời sống cầu nguyện, đồng
thời hướng dẫn mọi người thành lập các nhóm cầu
nguyện. Mục đích là giúp họ thay đổi cuộc sống và sống
đời cầu nguyện liên lỉ. Một số trong nhóm cầu nguyện ở
Dhaka đích thân đi tới các làng mạc (đến với những
người Hồi Giáo) và đọc cho họ nghe các sứ điệp. Nhiều
người đã tin và muốn trở thành Kitô hữu.
“Cha muốn biến đổi mỗi người các con, thành một
Ngọn Ðuốc Sống Động của Lò Lửa Tình Yêu; giờ
đây con hãy tôn vinh Cha và rao giảng Tin Mừng
với tình yêu cho Chúa Tình Yêu...” (Chúa Giêsu nói
ngày 27.01.1989).

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

589

Tôn sùng Ðức Trinh Nữ Maria.
SSTTTC làm cho chúng ta trở nên những người con của
Mẹ Thiên Chúa, vì Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ không bao
giờ tách lìa với Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng luôn hiệp
nhất vẹn toàn với Thánh Tâm Chúa. Ðức Mẹ là Ðấng trợ
giúp chúng ta, và chúng ta biết điều đó. Bất cứ ai tham
gia nhóm cầu nguyện, dù là người Tin Lành, Tin Lành
Calvin hay các tôn giáo khác, tất cả đều được hướng dẫn
tôn kính Ðức Mẹ, các thánh, và cầu nguyện cùng các
Ngài.
“ − các con không chú ý thấy Trái Tim Cha luôn
cảm kích và sủng ái Trái Tim Mẹ thế nào hay sao?
làm sao Trái Tim này, Trái Tim đã từng cưu mang
Vua của các con, lại có thể bị từ chối về bất cứ điều
gì Mẹ xin cùng Cha? mọi tín hữu hãy chúc tụng
Trái Tim Mẹ, vì khi chúc tụng Trái Tim Mẹ là các
con chúc tụng Cha;” (Chúa Giêsu nói ngày
25.03.1996).
Các hiệp hội Sự Sống Thật trong Thiên Chúa.
Nếu có hiệp hội SSTTTC ở nơi một vài quốc gia, thì đó
chỉ vì những qui định của luật pháp mà thôi, liên quan
đến việc trợ giúp cho công việc truyền bá Tin Mừng và
xuất bản sách. Nếu chúng con thành lập hiệp hội ở một
số quốc gia nào đó, thì đó chỉ là để tuân theo luật pháp
địa phương. Xin nêu lên một thí dụ: đó là việc đăng ký
một hộp thư dưới tên SSTTTC. Con không bao giờ nghĩ
đến chuyện lập ra một phong trào. Sách đã được phiên
dịch sang 38 ngôn ngữ và con không nhận tiền bản
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quyền của bất cứ ai, ngoại trừ nhà xuất bản PARVIS vì
nhà xuất bản nói đó là vì điều lệ của ông. Số tiền này
được dùng cho những công việc từ thiện, trang trải
những phí tổn in sách và cũng dùng cho các phí tổn của
các chuyến du thuyết để cho lời chứng tại các nước thuộc
thế giới thứ ba, vì những nước này không có đủ phương
tiện.
Những hoạt động khác.
Cứ mỗi hai năm, thiện nguyện viên của các nhóm cầu
nguyện tự nguyện giúp con tổ chức một buổi hội thảo
quốc tế về hiệp nhất. Ðồng thời chúng con coi đó như
một cuộc hành hương. Cho tới lúc này, đã có bốn buổi
được thực hiện. Lần hội thảo lớn nhất là vào năm 2000 ở
Đất Thánh (trong khi Đức Thánh Cha cũng đang ở đó),
vào dịp này có 450 người đến từ 58 quốc gia khác nhau.
Có 75 giáo sĩ thuộc 12 giáo hội khác nhau tới tham dự
với chúng con. Năm nay chúng con đang cố gắng để tổ
chức ở Ai Cập.
Trên hết, con yêu mến Nhà Chúa và trước tiên là con yêu
mến Thiên Chúa. Con mắc nợ về những ân sủng Người
ban cho con. Một lần Người nói với con: “Cha đã ban
cho con nhưng không, vậy con cũng hãy cho đi cách
nhưng không;” Cho nên đây là những gì con đang cố
gắng để làm. Con truyền đạt một cách nhưng không cho
bất cứ ai muốn lắng nghe.
Một lần nữa con xin cám ơn cha vì đã cho phép con có
dịp trả lời những câu hỏi liên quan đến các bài viết và
hoạt động của con. Cha sẽ tìm thấy thêm chi tiết trên

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

591

trang mạng www.tlig.org. Con xin nhờ cha chuyển lời
chào thăm của con tới Đức Hồng Y Joseph Ratzinger,
Đức Ông Tarcisio Bertone và Đức Ông Gianfranco
Girotti, cũng như các vị cố vấn của Thánh Bộ Giáo Lý
Đức Tin. Xin cám ơn các ngài đã cho con cơ hội này để
giải thích về công việc của con. Con hy vọng con đã phúc
đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng. Tuy nhiên con cũng
sẵn lòng đích thân trả lời hay trả lời bằng văn bản cho
bất cứ câu hỏi thêm nào cha có thể cần đến. Con xin sẵn
sàng chấp nhận bất cứ đề nghị nào cha muốn, để làm
sáng tỏ một lối diễn tả nào đó trong các cuốn SSTTTC.
Nếu cần thiết, con có thể ghi chú thêm lời giải thích vào
trong các sách mới của con. Sau cùng, con xin gửi tới
cha lời thăm hỏi chân thành và lời chào thân ái nhất của
con.
Chân thành trong Chúa Kitô,

Vassula Rydén
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Phụ Lục D:
Cuộc Phỏng Vấn Bà Vassula Rydén
***
Linh mục René Laurentin,
Thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh
và hội viên Pháp Viện Nghiên Cứu Thánh Mẫu Học.
Cuộc gặp gỡ Vassula Rydén
Tình cờ tôi được người ta cho biết về chị Vassula Rydén,
một người huyền nhiệm thuộc Chính Thống Giáo sinh
sống tại Thụy Sĩ. Chị có gia đình và có hai con trai. Họ
cho tôi hay rằng, nhờ được tiếp xúc với chị và đọc các sứ
điệp của chị mà cuộc đời họ đã thay đổi. Những hoa trái
này đã làm cho tôi rất cảm kích.
Tôi cho ông Patrick de Laubier biết chị hiện sinh sống
tại Geneva, Thụy Sĩ. Thế là ông đến gặp chị. Sau đó, ông
nghỉ một tuần để đọc các tài liệu của chị. Ít lâu sau, khi
được thuyết phục, ông đã đưa chị đến gặp tôi tại Evry,
ngày 26 tháng 8 năm 1989. Tôi hỏi chuyện chị rất lâu.
Chị trả lời một cách từ tốn, mạch lạc, và thỏa đáng.
Không dễ để phân biệt.
Tôi cảm thấy không đủ thẩm quyền để đưa ra một phán
quyết về những sứ điệp này. Tôi chỉ cố nêu lên những
câu hỏi chính đáng và ghi lại một cách chân thật các câu
trả lời mà thôi. Các bạn đọc phải tự mình phán đoán lấy.
Tôi đã làm cuộc điều tra này, trong số những cuộc điều
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tra khác, với tư cách là một người bị kinh ngạc, bị tràn
ngập, và choáng mắt vì sự gia tăng hiện nay của những
thị kiến, của những thông truyền và những đặc sủng phi
thường. Cách đây bẩy năm, tôi không hề quen biết một
người linh kiến nào đang hoạt động, bây giờ thì tôi biết
hàng tá. Trước kia tôi không biết một người nào được in
năm dấu thánh, ngày nay tôi biết hàng tá. (Vassula
không nằm trong số này). Tôi tự đặt cho mình câu hỏi
nóng bỏng: sự gia tăng này có nghĩa gì... thuyết thiên
khải hay là sự tuôn đổ ân sủng? Giới trí thức trong Giáo
Hội thường có khuynh hướng cho rằng phản ứng sáng
suốt, nghĩa là tiêu cực, luôn là cách tốt nhất. Nhưng sự
nhận định chỉ có thể căn cứ vào các dữ kiện mà thôi. Ở
đây những dữ kiện rất đáng ngạc nhiên, và thường là có
chiều hướng tích cực.
Chúng ta nên tránh cả hai cái bẫy gây nguy hại cho vấn
đề: một mặt là có tâm trí hẹp hòi khép kín đối với ân
sủng, có thể dập tắt Thần Khí; và mặt khác là một chủthuyết-thiên-khải mô phỏng ân sủng và là những cái bắt
chước lố lăng.
Vậy chúng ta nên tránh cả trào lưu tục hóa hẹp hòi lẫn
thái độ sùng đạo hà lạm có thể dẫn chúng ta lạc vào con
đường quá khích. Ðiều quan trọng thực sự (mà thường bị
lãng quên) là nhận định. Ðây phải là bánh ăn hàng ngày
của bất cứ người linh kiến nào và của bất cứ ai cảm thấy
được kêu gọi chia sẻ ân sủng của họ.
Vassula Rydén là ai?
Vassula Rydén, người ngồi trước mặt tôi, sanh ngày 18
tháng 1 năm 1942 tại Ai Cập. Cha mẹ là người Hy-lạp.
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Năm 1966 chị kết hôn với một sinh viên sau này làm
việc cho tổ chức F.A.O. từ năm 1968. Cũng từ đó, chức
nghiệp của chồng đã đưa chị đi hết nước này đến nước
khác: 16 năm tại Phi Châu (Sierra Leone, Ethiopia,
Sudan, Mozambique, Lesotho), và sau đó, một ít năm tại
Bangladesh thuộc Á Châu (tháng 3, 1984). Rồi việc
thuyên chuyển của chồng chị tới một nhiệm sở mới đã
đưa Vassula đến Thụy Sĩ (tháng 8, 1987), mà theo
chương trình Chúa quan phòng, là địa bàn thích hợp hơn
để chị truyền bá sứ điệp.
Tóc vàng và nét mặt dân Bắc Âu khiến chị trông giống
người chồng Thụy Điển của chị. Cha của chị, tuy là người
Hy-lạp, cũng có mái tóc vàng. Cha mẹ chị đều gốc Hylạp, dù họ là thế hệ thứ hai sống tại Ai Cập. Chị có dáng
vẻ cân đối, dịu dàng, kết quả của một tâm trạng bình an
sâu sắc. Chị kín đáo từ tốn, nhưng không nhút nhát;
dáng điệu đoan trang hoàn hảo của chị cho thấy một ổn
định nội tâm sâu sắc.
Chị nhận sứ điệp bằng tiếng Anh, ngôn ngữ thành thạo
nhất của chị, nhưng chị còn nói được tiếng Hy-lạp, Pháp,
Thụy Ðiển và Ả Rập, v.v... Chị đã say sưa sống một thời
gian dài trong giai cấp thượng lưu của xã hội trần thế:
chị đã là người mẫu thời trang tại thủ đô của
Bangladesh; chị cũng là một họa sĩ có tài. Tóm lại, chị
đã mải mê theo đuổi các hoạt động và thành công trần
thế mà ngày nay chị coi như là những thứ thuộc về quá
khứ. Tuy vậy, chị vẫn giữ được vẻ quyến rũ với một tư
thế hoàn toàn giản dị. Suốt ba mươi năm liền (19551985) chị không hề đặt chân tới nhà thờ, ngoại trừ
những trường hợp xã giao bắt buộc như cưới xin hoặc
tang lễ.
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Tuy nhiên, trong thời thơ ấu, chị đã có hai giấc mơ từng
để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn chị. Năm lên mười
tuổi, Chúa Kitô đã gọi chị trong khi chị còn đang ngủ.
Với sức mạnh không thể chống lại, Chúa đã gọi chị đến
cùng Người.
Năm sau đó, khi được mười một tuổi, chị chiêm bao thấy
mình kết hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu. Ðức Trinh Nữ
Maria mở rộng vòng tay đón chào, rồi kết tóc và chuẩn bị
áo cưới cho chị. Chị hết sức xúc động và đã kể lại giấc
mơ cho mẹ, nhưng giấc mơ đã không thay đổi nếp sống
của chị hồi đó.
Giấc mơ bị quên lãng đó ngày nay đã hồi sinh và hết sức
phù hợp, như một lời hứa đã hoàn thành. Chị nhớ lại
(thánh nữ) Maria Mađalêna có mặt trong đám cưới
thiêng liêng ấy. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ hời hợt phớt
qua cuộc đời của chị. Thế rồi càng ngày chị càng trôi dạt
xa khỏi các hoạt động tôn giáo, để mình bị trôi theo trào
lưu, mà thời đó đã lôi cuốn hàng bao nhiêu tín hữu Công
Giáo kể từ Công Ðồng (Vatican II). Sau thời thơ ấu, chị
đến nhà thờ tổng cộng không tới mười lần.
Dáng vẻ đơn sơ của chị là một dấu hiệu tích cực. Khuôn
mặt đóng khung trong mái tóc vàng chải thẳng của chị
trông tựa như Chúa Kitô trên các bức họa cổ điển. Nhà
chị hết sức ngăn nắp, một điều mà tôi cũng để ý thấy ở
nhà các người linh kiến khác, những người biết hòa hợp
cầu nguyện với lẽ thường tự nhiên, là biết dành tình yêu
cho Chúa và cho cả gia đình của họ. Những ai đã viếng
nhà chị đều xác nhận như vậy.
Laurentin:

Nhưng còn chồng của chị, anh ấy đã chấp
nhận đời sống mới, đời sống cầu nguyện
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của chị như thế nào?
Vassula:

Anh ấy chấp nhận nhưng không chia sẻ với
con; Ðứa con út của con thì có. (Chị có hai
con trai, Jan, 18 tuổi, và Fabian 13 tuổi). Ðứa con
út của con (chị nói tiếp) ủng hộ và bênh vực con
trong bất cứ trường hợp khó khăn nào.

L

Khi đến Bangladesh, chị đã có những liên hệ thiêng
liêng nào chưa? Chị có thực hành đạo của chị
không?

V

Ngay cả đến Lễ Giáng Sinh con cũng không đi!

Thiên Thần thanh tẩy
L

Như vậy sự truyền đạt của Chúa Kitô bắt đầu từ
khi nào?

V

Bắt đầu khoảng tuần lễ cuối cùng của tháng 11,
năm 1985, nhưng khi đó chưa phải là Chúa Kitô.

L

Chuyện gì đã xảy ra hôm đó?

V

Con cảm thấy trong thân thể mình như có một
chấn động siêu nhiên truyền qua hai bàn tay. Lúc
đó con đang liệt kê một danh sách các món hàng
định mua, nhưng bàn tay con bắt đầu rung lên, và
cây bút chì bỗng trở nên quá mạnh khiến con
không kiểm soát nổi. Ðó là thiên thần bản mệnh
của con. Người bắt đầu viết những sứ điệp thiêng
liêng.

L

Sao chị biết được đó là thiên thần bản mệnh của
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chị?
V

Bởi vì khi sử dụng bàn tay của con, người viết, “Ta
là thiên thần bản mệnh của bạn.” Tên của thiên
thần là Đanien, và người giúp con phác họa chân
dung của người.

L

Nhưng khi chị viết, thì chính những bắp thịt của
chị hoạt động chứ?

V

Vâng, nhưng nếu như con có muốn cưỡng lại thì tay
con cũng không ngừng được. Ðối với Chúa Giêsu
cũng vậy. Có một lần con bắt đầu nghi ngờ và tự
nhủ, "Những điều như thế này không thể xảy ra với
mình được." Con muốn bỏ bút chì xuống, nhưng
Chúa Giêsu, như muốn khuyến khích con, đã điều
khiển cây bút mạnh hơn. Người còn viết nhanh hơn
nữa, như muốn bảo con đừng có nghi ngờ.

L

Nhưng chúng ta còn đang nói chuyện về thiên
thần...

V

Thiên thần chuẩn bị cho con; giống như một cuộc
thanh tẩy vậy. Người cho con thấy tội lỗi của con
như người ta nhìn thấy chúng trong luyện ngục vậy.
Những tội nhỏ nhặt mà trước kia con coi như
không có gì, thì nay con nhìn với con mắt khác.
Chúng có vẻ rất nặng khiến con cảm thấy xấu xa
đến nỗi con gớm ghét chính mình. Làm sao con có
thể làm những điều đó được? Ðây quả là một cuộc
thanh tẩy đau đớn.

Chúa Giêsu đọc cho Vassula chép
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L

Chuyện này kéo dài bao lâu? Hai năm?

V

Thưa không, đối với Thiên Thần thì chỉ có ba tháng
thôi.
Sau ba tháng đó thì ai đến? Ðức Trinh Nữ Maria,
Chúa Kitô?

L
V

Chúa Giêsu đến. Người hỏi con, “Nhà nào quan
trọng hơn, nhà của con hay Nhà của Cha?”

L

Vậy là chị nhìn thấy Người?

V

Vâng, từ nội tâm. Con có thể mô tả hình dáng của
Người. Con còn nói (với Người) rằng: “Trông Chúa
lúc nào cũng có vẻ buồn”. Người đáp: “Không, Cha
không buồn khi ở với những tâm hồn khiêm hạ,
với những người tự hiến tế, với những người yêu
Cha”.

L

Nhưng có phải lúc nào Người cũng có vẻ buồn
không?

V

Chúa có má lúm đồng tiền khi Người cười!

L

Trong những sứ điệp này có một vấn đề khó hiểu.
Chúa Giêsu nhiều lần nói với chị là Người
đang chịu đau khổ. Nhưng giờ Người đã phục
sinh rồi, liệu Người có còn phải đau khổ không?

V

Cha linh hướng của con cũng thắc mắc điều này:
"Bây giờ Người đã vinh hiển rồi, thì Người đau khổ
làm sao được?" Chúa Giêsu đã trả lời con: “Cha
đau khổ vì Cha nên một với tất cả các con, và
Cha cảm nghiệm điều này khi có một người nào
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đó chống đối Cha”.
L

Chị bắt đầu nhận thức được Chúa Kitô ba tháng
sau khi gặp Thiên Thần, như vậy là khoảng tháng
Hai, năm 1986. Ðầu đuôi câu chuyện như thế nào?

V

Ðến lúc đó, con vẫn e sợ Chúa Kitô, nhưng một
hôm, Người thế chỗ Thiên Thần bản mệnh của con
mà con không hay biết. Ðến cuối bản sứ điệp, Chúa
nói: “Thấy chưa? con phải thân mật với Cha như
vậy đó”. Người nhấn mạnh đến sự thân mật này.

L

Chị có thể cắt nghĩa rõ hơn không?

Siêu việt nhưng vẫn thân mật
V

Vào thời kỳ đầu của những sứ điệp này khi con còn
ở Bangladesh, một hôm, Chúa Giêsu đang đọc cho
con viết, thì bỗng dưng con nghĩ: “bếp lò vẫn còn để
điện”, rồi con thốt lên: "ôi!" Ðức Giêsu hỏi: “cái gì
vậy?” con thưa: "Chắc có cái gì đang cháy trong
bếp lò!" Chúa nói: “vậy thì Cha con ta hãy đi
xuống đó ngay đi”... Nhưng cùng lúc, Chúa tỏ cho
con thấy sự thánh thiện của Người: thân mật và
thánh thiện.

L

Chị nói thánh thiện là thế nào?

V

Là thờ lạy Thiên Chúa.

L

Phải, thánh thiện, theo nghĩa Kinh Thánh là Siêu
Việt (Transcendent). Trong khi viết, chị có ở tình
trạng xuất thần không? Chị có ra khỏi thế giới bên
ngoài giống như mấy em linh kiến ở Medjugorje
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không? Có vẻ như không phải vậy.
V

Không, con nhìn thấy mọi sự chung quanh con,
nhưng con bị thu hút vào Chúa và vào sứ điệp của
Người, nó cũng gần như khi cha ngồi vào bàn viết
và không còn nghĩ gì đến cảnh trí chung quanh
nữa, mặc dù mọi sự vẫn ở trước mắt cha vậy.

L

Nhưng mà chị lệ thuộc hoàn toàn. Ðối với các trẻ
thị kiến ở Medjugorje, thì những lần hiện ra đã
đặc biệt khơi dậy tự do của họ.

V

Người yêu cầu con đừng bước một bước nào mà
không hỏi Người.

L

Như thế không phải chị trở thành người máy hay
sao? Ngay cả chữ viết cũng không phải là của chị:
đó là chữ viết của một người khác. Và mặc dù đó
là tay chị, nhưng ngay cả một bút tướng gia cũng
không dám nói đó là chữ viết của cùng một
người1.

V

Vâng, nhưng Chúa Giêsu đã nói và đã tỏ rõ cho con
biết rằng chữ viết này không phải là lối viết máy
móc như một số người tưởng. Một hôm, Chúa nói
với con, “hôm nay con sẽ viết Sứ Điệp của Cha
bằng chính nét chữ của con, để cho những ai
chưa thực sự am tường những ân sủng mà Cha
đã ban cho con, có thể hiểu được rằng, Cha còn
ban cho con cả ơn nghe được Tiếng Nói của Cha
nữa; vậy hôm nay con hãy cho phép Cha đọc

1

Xem Phân tích chữ viết của Vassula, trang 613
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cho con viết mà thôi, con lắng nghe rồi viết đi
nhé;”
Tới đây, Vassula cho tôi xem cuốn tập của chị mà nét
chữ thay đổi trong sứ điệp sau đây. Nét chữ riêng của
chị, nhỏ, nhạy cảm, bắt đầu như sau:
"Vassula ơi, thời buổi đã gần tới;".
Rồi sứ điệp tiếp tục được viết bằng nét chữ bình thường
của Vassula trong hai trang giấy, và kết thúc như sau:
“đây cũng là để cho những ai tưởng rằng bàn tay con
chỉ bị Cha đẩy đi mà thôi chứ con không nghe thấy
tiếng Cha gì cả, hoặc không hiểu rằng chính Cha, là
Chúa, đang linh ứng cho con; Vassula của Cha, bây
giờ thì Cha con ta tiếp tục (viết) theo lối mà Cha ưa
thích;”
Rồi nét chữ lớn lại xuất hiện.
“hãy nhận Bình An của Cha, và hãy cảnh giác;”
Không, Vassula không bị lệ thuộc một cách máy móc
giống như người máy. Chị được linh ứng, chứ không bị
lèo lái. Chị diễn tả tâm tư một cách hoàn toàn tự phát.
Chị tự chủ, bình tĩnh, và vui tươi. Tánh chị dễ tiếp thu
hơn là lệ thuộc. Không thấy có sự gì ép buộc, đúng hơn
là sự sẵn sàng nhận lãnh tình yêu. Tôi yêu cầu chị làm
sáng tỏ thêm về vấn đề này.
L

Nhưng trong trường hợp các sứ điệp này, thì tay
của chị chuyển động, hay là chị nghe tiếng đọc để
viết?
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V

Những sứ điệp này được đọc cho con viết.

L

Nhưng chị nói là tay chị bị động một cách nào đó!

V

Vâng, cả hai đều xảy ra cùng một lúc. Trước tiên,
Người hướng dẫn tay con mà không đọc thành
tiếng. Một hôm Người nói: “Cha muốn con học
cách nghe Tiếng Cha nói, tiếng nói nội tâm;” Và
chỉ trong vòng sáu tuần lễ, con đã học được cách
nghe tiếng nói của Chúa. Tiếng nói được đọc lên
từng chữ một, và nhiều khi có những chữ con
không biết. Con phải tra tự điển.

L

Ngay cả tiếng Anh mà cũng có những chữ làm chị
bối rối sao?

V

Vâng, có những chữ con không biết. Hoặc nhiều khi
Người đọc cho con cả một đoạn, và con phải viết lẹ
để khỏi quên. Nhưng nếu con quên, thì Người nhắc
lại chữ con đã bỏ sót. Một hôm, Người đề nghị con
đi xưng tội. Con chống lại. Con muốn xóa câu văn
mà con đã bắt đầu, nhưng Người chặn tay con lại.
Nó giống như cây bút chì bị kẹt cứng trong một cái
lỗ. Rồi con dùng bàn tay kia, vẫn còn được tự do,
để đẩy bút ra. Nhưng cây bút chì xoay trong tay
con, bay qua một bên, rồi tay con bị hất lại.

Sự khác biệt trong nét chữ rất rõ rệt. Khi Vassula viết
điều Chúa đọc, thì nét chữ lớn, mẫu tự rất cao; còn khi
chị viết điều gì của riêng chị, để chú giải hoặc nhấn
mạnh một điểm, thì chữ viết của chị nhỏ, nét thanh và
mềm mại. Ngoài điều này ra, thì Vassula viết hai lần.
Lần thứ nhất, chị viết nhanh: sau đó, chị loại bỏ những
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gì có tính cách cá nhân, và viết phần còn lại một lần nữa
cẩn thận hơn.
Vassula nói tiếp:
V
L

Khi con viết lại, thì Người sửa cho con.
Nhưng giữa các dòng chữ, đôi khi chị vẽ hình trái
tim, rất nhiều trái tim.

V

Ðó là biểu tượng của Thánh Tâm (Chúa).

L

Vậy là điều này cũng được áp đặt trên tay chị nữa?

V

Vâng. Nhiều lần khác, con vẽ hình một con cá.
(Biểu tượng của Chúa Kitô).

L

Chị nói Chúa vừa siêu việt vừa gần gũi, đáng thờ
lạy và thân mật. Vậy làm sao chị có thể dung hòa
sự thân mật này với sự tôn thờ được?

V

Lúc đầu, con có thói quen ngồi viết. Bây giờ thì con
quỳ để viết trước một bàn nhỏ trong phòng của con
với một số ảnh thánh. Lúc đầu con không quỳ gối;
nhưng khi con thực sự hiểu rõ sứ điệp, thì con
cũng ý thức được sự cao cả của Chúa Kitô. Chúa
nói với con: “Vassula, Cha không xứng đáng được
đối xử hơn như vậy hay sao?” Từ đó con luôn
luôn quỳ gối.

L

Và chị quỳ như vậy bao lâu?

V

Bốn hoặc năm giờ, đôi khi sáu giờ: bốn giờ vào
buổi sáng và hai giờ buổi chiều.
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L

Chị muốn nói là chị chỉ viết thôi hay sao? Chị có
cầu nguyện, chị có xin Người điều gì không?

V

Có, con nói với Người về đủ thứ chuyện. Người nói
với con là đừng bao giờ làm một điều gì mà không
hỏi ý kiến Người: “hãy đến với Cha, xin ý kiến
Cha, rồi Cha sẽ cho con hay;”

L

Chị có hỏi Người về việc đến đây không?

V

Có, con có hỏi Người, và Người nói: “hãy tin tưởng,
hãy nương tựa vào Cha;”

Những cơn cám dỗ
L

Có lần, quỷ hiện đến với chị.

V

Vâng, con thường bị quỷ tấn công. Nó còn dám cho
con bốn hàng chữ rất có ý nghĩa nữa.

L

Tay chị có chuyển động không?

V

Có, nhưng Chúa Giêsu dạy cho con cách phân biệt.
Khi không phải là Chúa, thì lòng con hoàn toàn
nguội lạnh. Khi con vừa nhận ra nó, thì nó đứng
dậy bỏ đi. Một hôm nó còn cả gan dám đến vào lúc
Chúa Giêsu đang đọc cho con viết. Chúa Giêsu
quay về phía nó và phán: “Im miệng!” Nó liền im
lặng.

L

Vậy, khi chị nhận ra nó là ai thì quỷ bỏ đi?

V

Ngay tức khắc, nhưng trước khi bỏ đi, nó xỉ vả con.
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L

Nó nói với chị những gì?

V

Những lời chửi bới ư? "Ðồ chó chết” và những lời
khác tương tự, nhất là năm ngoái.

L
V

Chị bị chửi rủa, chứ không bị tấn công?
Bị tấn công? Có một lần, con gần như bị tấn công
về thể xác. Một đêm kia, nó trông như một con
chim săn mồi, một con diều hâu, nó đến chộp chỗ
thắt lưng con. Con bị ngộp thở, con không thở
được, nhưng con kêu tên Chúa Giêsu, và nó bỏ đi.

Tại sao phổ biến?
L

Nhưng tại sao chị lại phổ biến những tập vở này?

V

Sau ba năm, Chúa yêu cầu con công bố những sứ
điệp này. Vào tháng 11, 1988, Người nhấn mạnh
đến việc họp nhau cầu nguyện mỗi tháng một lần.

L

Trước kia chỉ cầu nguyện riêng tư thôi sao?

V

Vâng, chỉ có Người và con, và bốn hay năm người
khác.

Gia đình
L

Chồng chị không tham gia sao?

V

Không, anh ấy theo đạo Tin Lành Luthêrô.

L

Còn các cháu?

V

Chúng tin và bênh vực con, đặc biệt là cháu út, nó
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giống như một con sư tử nhỏ. Nếu con có vấn đề gì
không đồng ý (với chồng) thì cháu ngồi trong phòng
lắng nghe, rồi lập tức nó đi ra để bênh vực con và
nói "chuyện gì vậy?" Một hôm Chúa Giêsu nói với
con: ‘Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa.” Ðó là một điều
mới lạ đối với con. Ðêm hôm đó con đang miên
man suy nghĩ về điều này, thì khoảng 9 giờ 30 cháu
đi vào phòng con, tay cầm một quyển sách Asterix,
và nói: "Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa, phải không
mẹ?"
L

Nhưng làm sao nó có được cái tư tưởng này?

V

Con không biết. Ðiều này khiến con bàng hoàng.
Ngày hôm sau, khi đưa cháu đi học, con nhắc nó,
"tối qua con vào phòng mẹ và đã hỏi như vậy." Tới
lúc đó, cháu đã hoàn toàn quên mất câu chuyện
đó.

L

Nó không biết câu đó có nghĩa là gì sao?

V

Thưa không.

L

Vậy là cháu có mối liên đới nội tâm với chị?

V

Vâng, hôm đó Chúa Giêsu nói qua cháu.

L

Vậy Chúa Giêsu yêu cầu chị điều gì?

V

Yêu cầu con nên thánh. Ðiều này làm con hoảng sợ.
Con nghĩ nên thánh có nghĩa là phải từ bỏ gia đình
để đi tu. Nên con tránh né Người. Rồi con trở lại và
thưa với Người: "Chúa có muốn con nói thật với
Chúa không?" Người trả lời, “Có”. Con nói: "Con
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không thể yêu mến Chúa như tình trạng hiện nay
của con sao?” “tất nhiên là được; đó là điều Cha
muốn, bởi vì trái tim mới đáng kể; cứ an nhiên
trong thực tại của con;” Và Người tiếp, “nếu muối
đã mất vị mặn của nó rồi, thì còn ích gì? không
phải tu phục, mà con tim mới quan trọng;”
Tôn kính Thánh Giá
L

Chúa mong muốn chị nên thánh như thế nào?

V

Chia sẻ mọi sự với Người, vác Thánh Giá của
Người, tuân giữ luật của Người.

L

Chúa có trao cho chị sứ mạng nào không?

V

Có.

L

Sứ mạng nào?

V

Chúa nói với con, “con sẽ viết, sẽ yêu mến Cha,
và phổ biến sứ điệp của Cha, Chính Cha sẽ làm
phần còn lại;”

L

Vậy chị sẽ còn viết như thế này bao lâu nữa?

V

Chúa nói với con, “Cho đến mãn đời con”. Cho
đến cuối đời. Con thưa với Chúa, “Xin Chúa lẹ lên”.

L

Chị muốn bỏ thế gian sớm để kết hiệp với Người?

V

Ồ, thưa cha vâng.

L

Chị không sợ chết sao? Không sợ chút nào?
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V

Không, hoàn toàn không. Người đã cho con nếm
thử một chút Thiên Ðường rồi. Con còn ham muốn
sự gì nữa!

L

Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi, nản chí không?

V

Có, sau ba năm, con thưa với Người: “Lạy Chúa,
ghi chép lời Chúa là điều tốt, nhưng phải gánh
vác một mình thì nặng lắm,” Con rất nản chí, ngay
đêm đó, con thấy một cầu thang dài lên tới tận trời
cao, và ở đó, trước mặt con là Cha Piô và thánh
Phanxicô thành Assisi".

L

Hai vị được in năm dấu thánh!

V

Con không biết điều này.

L

Chị không thấy các dấu thánh của các vị này sao?

V

Không. Cha Piô nói tiếng Ý với con. Con không hiểu
rõ lắm, ngoại trừ người nói con đừng bỏ cuộc, hãy
cứ tiếp tục, hăng hái lên. Thánh Phanxicô chỉ cho
con một cầu thang. Trên đỉnh thang, con thấy bóng
dáng tất cả các thánh, và các ngài dùng tay ra hiệu
cho con, "leo lên! leo lên!"

L

Các ngài muốn nói gì với chị?

V

Ðừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục, và đừng nản lòng.

L

Một lần chị đã xin phép Chúa Kitô cho chị từ bỏ
lối sống này, để trở lại với cuộc đời bình thường.
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V

Vâng, con nài van Người. Con thưa với Người: “Con
không thể tiếp tục như vầy được nữa. Xin Chúa
tha cho con. Con sẽ tiếp tục yêu Chúa như những
người khác, nhưng con không thể tiếp tục sống
như thế này được nữa.”

L

Tuy thế, chị vẫn không sợ chết. Như vậy, sứ mạng
này khó khăn lắm hay sao?

V

Vâng, nhưng rồi Chúa cho con nhìn thấy Trái Tim
Chúa. Trái Tim Người bị thương tích đến chết.
Chúa cho con xem thấy hết các vết thương của
Chúa, và rồi Người bắt đầu đọc cho con viết một sứ
điệp rất cảm động: “Cha bị đánh đòn mỗi ngày...”
Thế là con tự nhủ: "Không, tôi không thể nào bỏ
Người được." Hôm đó là thứ Năm (24 tháng 8).
Ðêm đã khuya. Con đang viết thư cho một vị linh
mục tại Canada vì người muốn có tất cả các băng
cassette. Con hỏi Chúa là con có thể viết thêm điều
gì nữa không. Chúa trả lời, “hãy nói với linh mục
ấy là Cha ban phép lành cho ngài;” Con viết thêm
câu đó, và nói, "Lạy Chúa, chúng ta có thể đi nghỉ
được chưa?" Người nói, “được, Cha con ta hãy
nghỉ ngơi, nhưng với điều kiện là Cha nghỉ trong
trái tim con và con nghỉ trong Thánh Tâm Cha;”

Những lần đầu tiên phân phối sứ điệp
L

Chị có phổ biến các sứ điệp tại Hy-lạp không?

V

Tại đảo Rhodes, nhóm thánh linh Chính Thống đã
đón nhận sứ điệp. Con dạy cho họ lần hạt Mân Côi
và họ chấp nhận. Họ đeo tràng hạt trên cổ của họ.
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L

Ðó là một giáo xứ hay một đan viện?

V

Thưa không, đây là một nhóm thánh linh rất cởi
mở. Nhiều người trong nhóm nói tiếng Anh và đọc
các sứ điệp.

L

Sứ mạng Chúa Kitô trao cho chị là sự hiệp nhất.
Trong các sứ điệp của chị, Chúa Giêsu thường nói
đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là "người
kế vị Phêrô". Nhưng Giáo Hội Chính Thống của chị
nghĩ gì về vấn đề này?

V

Con trình các sứ điệp cho Trưởng Giáo Chủ Chính
Thống Damaskinos. Người ghi nhận và đang nghiên
cứu. Có lẽ những sứ điệp liên hệ tới Đức Giáo
Hoàng gây cho ngài một vài khó khăn, vì trong đó
có nói đến quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng.

L

Quyền tối thượng hay quyền tài phán? Giáo Hội
Chính Thống công nhận quyền tối thượng. Cái khó
khăn là quyền tài phán.

Vassula không quen thuộc với những danh từ này. Chị
nói với tôi: Đức Giáo Hoàng là nền tảng của Giáo Hội.
Ngài là người kế vị Phêrô. Chúa Giêsu nói, “Cha đã chọn
ngài, thiên hạ phải công nhận ngài;”
Rồi chị nói tiếp:
Một số người cũng xin Đức Tổng Giám Mục Mamie (Tổng
Giám Mục Công Giáo Fribourg) chỉ định một nhà thờ để
con có thể đọc các sứ điệp tại đó. Ngài không phản đối,
nhưng ngài cũng chưa có thái độ dứt khoát.
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Sự phục sinh của nước Nga
Vassula nói tiếp:
V

Chúa Giêsu cũng nói với con về nước Nga. Lần đầu
tiên là vào tháng Giêng, 1988. Chúa nói, “Chị của
con chết rồi”; lúc đó con nhìn thấy một phụ nữ
nằm sóng sượt trên mặt đất, kiệt sức, hốc hác, tiều
tụy. Ðó là Russia (nước Nga). Vào tháng Hai, 1988,
Người chỉ cho con thấy chị ấy một lần nữa, “Cha sẽ
cho chị con sống lại như Cha đã làm cho Lazarô
sống lại vậy; Cha đã đặt Tay trên con tim giá
lạnh của nó rồi;” Lần thứ ba, vào ngày 11 tháng
03, năm 1988, Người nói, “Nước Nga sẽ tôn vinh
Cha”.1

L

Ðiều này phù hợp với các sứ điệp Fatima và
Medjugorje. Chị có biết các sứ điệp này không?
Chúa có nói với chị về Trái Tim Vô Nhiễm của Ðức
Mẹ Maria ở Fatima không?

Sau đó, ngày 24 tháng 12 năm 1989, có một sứ điệp mới: “qua chị
Russia của con, Cha muốn biểu dương vẻ Huy Hoàng và Vinh Quang
Cha với mọi quốc gia dưới vòm trời này; Cha sẽ mặc cho Russia vẻ
đẹp và đức chính trực của Cha, Cha sẽ phô bày Russia ra cho những
người anh em của con, để họ có thể thấy được vẻ tuyệt mỹ và đức
chính trực của Cha qua Russia và nơi Russia; con ơi, tiệc cưới hoán
cải của chị con sắp tới rồi; … Chính Cha, Đấng Cứu Độ của các con,
là Đấng đến để giải thoát các con khỏi nanh vuốt con rồng đỏ; hỡi các
bồ câu của Cha, chính Cha, Giêsu của các con, Đấng đến để phá vỡ
các chuồng cũi giam hãm các con, để các con được tự do; Ánh Sáng
Cha sẽ hồi sinh chị Russia của con và tất cả các nước láng giềng của
nó, Cha sẽ phá vỡ tất cả các lao tù và giải thoát các con; nên biết ơn
cứu độ và việc giải thoát chỉ đến từ một mình Cha mà thôi; hãy cầu
nguyện cho chị con, và cầu cho (các nước) láng giềng của nó nữa.”
1
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V

Người nói với con: “Cha sẽ đưa con đến với Thân
Mẫu Cha, vào căn phòng nơi Cha đã được cưu
mang;”

L

Tôi không biết giải thích những lời này như thế
nào. Có phải Người nói về Nazarét không? Tôi cho
rằng đây là ở trong lòng Ðức Maria thì đúng hơn.
Vâng, các Giáo Phụ và Công Ðồng đã nói rằng Mẹ
Maria cưu mang (Chúa Giêsu) trong Trái
Tim trước khi cưu mang Chúa trong Cung Lòng
Mẹ.

V

Ðức Giêsu yêu cầu con thảo một chương trình các
buổi họp mặt này trong các nhà thờ. Con thưa với
Chúa, “Con không biết làm như thế nào; con
không biết cách ăn nói; con không biết làm bất cứ
điều gì”. Người đáp, “Nhưng đâu có phải con làm
những việc này, Cha sẽ làm, và Cha sẽ đọc
chương trình cho con viết;” Chúa yêu cầu con
truyền bá tin mừng cho Tình Yêu với lòng yêu mến.
L

Nhưng còn sáng kiến của chị trong công cuộc này
là gì? Chị có khai triển một chủ đề không?

V

Có, ví dụ như Chúa cho con chương trình này:
“hãy nhân danh Cha mà chúc phúc cho họ;” Và
con nói, "Tất cả chương trình này đều do Chúa
Giêsu thiết lập, và tôi xin chúc phúc cho anh chị
em nhân danh Người”.
1. Bình an (của Chúa) ở cùng anh chị em.
2. Ðọc kinh Chúa Thánh Thần (theo một bản kinh
mà con đọc hàng ngày)
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3. Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen (theo bản
kinh trước kia thường được đọc sau thánh lễ)
4. Ðọc một đoạn Kinh Thánh.
5. Ðọc sứ điệp của Thánh Tâm Chúa và của Mẹ
Maria.
6. Chúng con chấm dứt bằng chuỗi Mân Côi và phép
lành Thánh Thể.
L

Nhưng tại sao lại có vô số những lần hiện ra đến
mức độ vừa làm ngạc nhiên vừa gây sửng sốt như
vậy?

V

Vâng, con nghĩ điều ấy sẽ còn tăng lên nhiều theo
như lời tiên tri của Giôen, chương 3: "Con cái các
người sẽ thấy thị kiến, và người già được báo
mộng."

L

Các sứ điệp chị viết nhấn mạnh đến Chúa Thánh
Thần.

V

Vâng, con thức giấc lúc đêm khuya và nghe tiếng
Chúa cầu nguyện trong nội tâm con. Chúa Thánh
Thần cầu nguyện trong lòng chúng ta. Ðó là sự hiện
diện khả dĩ cảm xúc được. Chúa Thánh Thần trong
nội tâm con cầu nguyện bằng những kinh nguyện
của Giáo Hội. Có một hôm, Người cầu nguyện bằng
kinh Tin Kính.

L

Cảm nghiệm của chị quả là cảm nghiệm của thánh
Phaolô: "Thần Khí trong ta kêu lên ‘Abba’ Bố ơi..."
Chị cũng có một sứ điệp chữa bệnh nữa.

V

Vâng, chữa bệnh thiêng liêng, hoán cải. Nhưng một
vài người nói với con là họ được lành bệnh thể xác.
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Một người khỏi bịnh ung thư. Một người khác được
khỏi bệnh liệt kháng (A.I.D.S.)
Chị nghiêm chỉnh nói với tôi, nhưng không bàn rộng về
những sự kiện này, những sự kiện chị không có tài liệu
khoa học. Chị cũng nói thỉnh thoảng có hương thơm
trong không khí, và nói về kinh nguyện của chị nữa.
V

Con bắt đầu mỗi ngày với ba kinh nguyện: một
kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, một kinh
đền tạ Thánh Tâm Chúa, và một kinh kính Ðức Nữ
Ðồng Trinh Maria.

Chị cho tôi xem và đọc cho tôi nghe các kinh này bằng
tiếng Anh.
L

Chị có sứ điệp nào cho các linh mục không?

V

Thưa có. Các linh mục không nên quá hoài nghi.
Các ngài không nên dập tắt Thần Khí. Chúa Giêsu
nói, “nếu các con tin vào Chúa Thánh Thần, thì
tại sao lại ngược đãi Người (hiện diện trong
những người có đoàn sủng)? tại sao các con muốn
Cha phải yên lặng? tại sao các con lại muốn có
một Thiên Chúa chết?”

Cuộc sống thường nhật
L

Nghe chị nói, người ta có thể nghĩ rằng chị sống
trong một thế giới khác. Chị cầu nguyện bốn tiếng
đồng hồ buổi sáng, hai tiếng buổi chiều, còn thời
giờ còn lại chị làm gì?

V

Trưa đến, con ăn vội một chút gì đó. Rồi con đi
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mua sắm chút đỉnh hoặc làm việc lặt vặt, không
phải cho con mà thôi, nhưng còn cho mẹ con bị suy
yếu. Bà cụ không có bịnh, nhưng đi đứng hơi khó
khăn. Thành ra con phải làm hết mọi chuyện lặt
vặt đó. Rồi con săn sóc đứa con trai của con khi
cháu đi học về.
L

Vậy thì chị bận lắm. Nhưng những ngày chị xa
nhà thì sao, như hôm nay chẳng hạn?

V

Con nhận một sứ điệp ngắn, có lẽ một, hai trang,
nhưng đến mai thì con sẽ nhận được nhiều hơn.

L

Có ngày nào chị không nhận được sứ điệp nào
không?

V

Thưa không, (ngày nào cũng có) dù chỉ là 3 phút
thôi. Con không thể bỏ được.

L

Trên xe lửa về nhà, chị có thể viết được không?

V

Không những con viết được, mà còn có thể tập
trung tinh thần để nghe tiếng Chúa, và chuyện
vãn với Người nữa. Con nhìn thấy Chúa trong nội
tâm. Khi người bán vé đến, Người không ngăn cản
con nói: “Làm ơn bán cho tôi một vé”. Chúa dạy
con nói tiếng "chúng ta, Cha con ta?": "Chúng ta
đi ra ngoài, chúng ta pha một tách cà phê". Lúc
nào cũng là “chúng ta, “Cha con ta”.

L

Tại sao vậy?

V

Ðể con không bao giờ quên Chúa. Ngay cả khi đi xe
buýt con nói với người bán vé, “bán cho tôi một
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vé”. Con cười và thưa với Chúa Giêsu rằng, “Chúa
có thấy chúng ta may mắn không? Con mua một
vé, nhưng chúng ta là hai người!”. Chúa đáp: “Cha
con ta là một, chúng ta chỉ là một mà thôi”.
L

Kết hiệp hay là một?

V
L

Kết hiệp và là một.
Chị có ăn chay không?

V

Có, thứ Tư và thứ Sáu, với bánh mì và nước lạnh.

L

Như tại Medjugorje?

V

Vâng, như tại Medjugorje.

L

Có phải chị ăn chay vì Medjugorje không?

V

Con hỏi Chúa là có phải Người muốn con ăn chay
như tại Medjugorje không, Chúa trả lời, “phải”.

L

Nhưng chị làm sao mà ăn chay với gia đình được?

V

Thoạt đầu con không dám, nhưng bây giờ thì con
dám.

L

Một bữa cơm chị ăn bao nhiêu bánh mì? Một lát,
hai lát?

V

Hai lát, và con xưng tội hàng tháng.

L

Giống như được yêu cầu ở Medjugorje?

V

Vâng, Chúa còn yêu cầu con lần hạt Mân Côi nữa.
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L

Về việc ăn chay, có phải chị hỏi Chúa không?

V

Vâng, con hỏi Người, “Chúa có muốn con ăn chay
không” Chúa đáp, “có, điều này sẽ làm Cha hài
lòng lắm;”

L
V

Nhưng chị có dạy người khác ăn chay không?
Thưa cha, có.

Những lần hiện ra thật và giả
L

Chúa có nói với chị về những cuộc hiện ra khác
không?

V

Có, vụ hiện ra tại Pescara. Chúa nói đó là âm mưu
của ma quỷ để gây nghi ngờ đối với những lần hiện
ra ở các nơi khác.

L

Phải rồi, hồi đó ở Ý người ta hoang mang lắm. Một
người giả là thị kiến nhân tuyên bố sẽ có nhiều
dấu lạ vĩ đại: một sẽ xảy ra vào lúc trưa, một vào
buổi chiều, và là phép lạ vĩ đại nhất từ xưa đến
nay, đó là di chuyển Medjugorje về Pescara, khiến
cho một đám đông khoảng 100,000 người tụ họp
tại đó, cùng với báo chí. Kết quả: thất vọng hoàn
toàn. May mà Đức Giám Mục sở tại đã cảnh cáo họ
rồi, nhưng đây cũng là một đòn nặng cho những vụ
hiện ra giả khác giống như vậy.

V

Chúa Giêsu cũng lên án một nữ tiên tri khác ở Ðức
tên là Gabrielle, thuộc phái có tên "Quê Hương
Thừa Sai " (Home of Missions).
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L

Hình như Chúa cũng nói với chị về Garabandal.
Ngài có tán thành không?

V

Có.

L

Còn một người Úc tên "Viên Sỏi Nhỏ" (Little
Pebble) thì sao?

V

Viên Sỏi Nhỏ có viết thư cho con hai lần, và có gửi
cả sứ điệp cho con nữa. Con bắt đầu đọc, nhưng
cảm thấy khó chịu. Con hỏi Chúa Giêsu, “Xin Chúa
cho con một câu trả lời qua Kinh Thánh”. Khi mở
Kinh Thánh ra, con thấy một sứ điệp khuyên con
hãy tránh xa ông ta.

L

Hẳn là ông ta thành khẩn lúc ban đầu. Ông ta nhận
được một sứ điệp kỳ quặc, và ông nói là của Ðức
Mẹ, rằng Đức Hồng Y Ngoại Trưởng là một người
thờ quỷ, rằng người sẽ là phản-giáo-hoàng (antipope), và Viên Sỏi Nhỏ sẽ được Chúa tấn phong là
vị giáo hoàng cuối cùng của thời tận thế, tức Phêrô
II. Ðiều này có khiến chị bị sốc không?

V

Không những thế, ông ta còn phát biểu chống lại
Medjugorje nữa. Ông ta nói các người linh kiến đã
thất sủng rồi. Ông ta cũng phát biểu chống lại cha
Don Stefano Gobbi. Ông ta nói cha Gobbi cũng bị
thất sủng. Ông ta có viết thư cho con từ Úc châu.
Không hiểu tại sao ông ta có được địa chỉ của con.

L

Ông ấy muốn thành lập một liên đoàn những người
linh kiến; Ông ta sẽ là một thứ lãnh tụ: một vị Giáo
Hoàng của những người linh kiến.
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Con có tìm cách trả lời ông ta, kể cả gửi một số sứ
điệp như ông yêu cầu, nhưng mỗi lần như vậy thì
con lại bị một cái gì đó cản trở. Bây giờ thì con chắc
chắn là con không nên gửi bất cứ sự gì cho ông ấy.

Họp mặt cầu nguyện và hoán cải
L
V

Còn hoa trái của các sứ điệp?
Là hoán cải. Trong số này có một thành viên hội
Tam Ðiểm, một Nhân Chứng Jêhôva, và một số
giáo dân đã bỏ xa Chúa.

L

Loại người nào đến dự các buổi cầu nguyện của
chị?

V

Nhiều loại lắm. Có những người mới hoán cải, có
những người đang học hỏi để kính mến Chúa như ý
Chúa muốn. Cũng có cả các vị linh mục nữa. Một
số nói rằng các ngài cầu nguyện sốt sắng hơn sau
khi đọc sứ điệp.

L

Và chị dạy họ tìm biết Thiên Chúa như thế nào?

V

Bản thân con không dạy họ gì hết; chỉ có sứ điệp
dạy họ thôi. Chúa nói, “làm sao các con có thể
yêu ai được, nếu các con không biết người ấy?”
“các con hãy tìm biết Cha, rồi các con sẽ yêu
Cha;”

L

Tuy nhiên, chị không phải là một người máy.

V

Thưa không. Người đọc cho con viết, Người trấn an
con. Con chỉ truyền đạt những gì Người cho con
thôi, không có gì hơn. Nếu con không biết làm sao

620

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

Phụ Lục

trả lời cho một câu hỏi, thì con nói, “Tôi không
biết. Tôi không nhận được gì về vấn đề ấy cả. Tôi
không thể trả lời bạn được.” Khi có ai xin con một
sứ điệp riêng tư, con nói, “nhưng bạn có các sứ
điệp, 2,000 trang sứ điệp, và có lẽ còn nhiều hơn
thế nữa.”
L

Chị tổ chức cầu nguyện mỗi tuần một lần phải
không?

V

Thưa không, mỗi tháng một lần. Các cha dòng
Phanxicô Khó Nghèo của Thánh Maurice bắt đầu
cho chúng con dùng cơ sở của các ngài. Nơi đây
thuộc vùng Valais, gần Econe, chỉ cách chừng nửa
giờ lái xe. Bây giờ thì những cuộc họp cầu nguyện
này đã được tổ chức khắp nơi trong nước Thụy Sĩ.

L

Bao nhiêu người đến dự những buổi đọc kinh hàng
tháng này?

V

Tùy theo, chừng 150 - 200 người.

L

Và kéo dài bao lâu?

V

Một tiếng rưỡi.

Ly giáo
L
Chị có sứ điệp nào cho Đức Giám Mục Lefebre
không?
V

Thưa có. Tháng Bảy vừa qua và tháng Tám. Chúa
Giêsu van xin ngài đừng tách rời ra. Thật là cảm
động. Con đã gửi một vài sứ điệp cho Đức Giám
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Mục Lefebre.
L

Ngài có trả lời không?

V

Ngài không trả lời, nhưng có một người của ngài cải
dạng đến. Khi ông ấy nói chuyện với con thì Chúa
Giêsu nói thầm bên tai con, “đây là người đi theo
Lefebre”. Cho nên con nói với ông ấy, “Có phải
Đức Giám Mục Lefebre sai ông đến không?” Ông
ấy đáp “Phải.” Con nói, “Ông có cho rằng Giáo Hội
đã mở cửa quá rộng chăng?” Ông ấy nói, “Phải.”
Con nói với ông ấy, “Ông có biết rằng, Chúa Giêsu
sẽ mở cả cửa sổ nữa không?”

L

Ông ấy nói gì?

V

Ông ấy cười; Con không hiểu tại sao ông ấy lại đến
gặp con.

Nhận định
Sau cuộc nói chuyện bao quát này, chúng ta thấy có một
số điểm rất hiển nhiên. Vassula qui chiếu mọi sự về
Chúa Giêsu. Những liên lạc này không gây xáo trộn cho
cuộc đời chị và cũng không ảnh hưởng đến bổn phận của
chị. Chị an tâm làm mọi việc. Nhiều người đã tìm thấy
thức ăn thiêng liêng nơi những trang viết của chị, đã
hoán cải, và đã kết hiệp với Chúa Kitô qua cầu nguyện họ đã tìm được một cuộc sống mới. Ðó là những dấu chỉ
tích cực, và trong phạm vi của cuộc điều tra này, thì tôi
thấy không có dấu hiệu nào xấu cả.
Sự thành thật của chị thật rõ ràng. Sự kết hiệp của chị
với Chúa Kitô, và việc chị chia sẻ vào cuộc khổ nạn của
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Chúa một cách sâu đậm và mật thiết là xác thực. Hoa
trái những lời cầu nguyện của chị đối với những người
chung quanh và đối với chính cuộc đời của chị cũng tích
cực nữa.
Kinh nghiệm đã dạy cho tôi rằng, ngay cả những người
linh kiến chân thật cũng không phải là luôn luôn không
thể sai lầm. Vì vậy, chúng ta cần khôn ngoan và nhận
định. Khả năng phê phán của chúng ta phải để ý đến
những chi tiết, bởi vì con người vốn tội lỗi và hay sai lầm.
Nhiều Kitô-hữu không bị thu hút bởi những mạc khải
riêng tư. Ðối với họ thì Tin Mừng hoặc những sứ điệp
khác là đủ rồi. Ðó là quyền của họ, bởi vì những lần hiện
ra này là một tặng phẩm nhằm trợ giúp cho đức tin của
chúng ta mà thôi.
Những người khác lại rất thường bị thu hút bởi các lần
hiện ra. Họ có thể bị chi phối, chạy theo các vụ hiện ra
và so sánh các sứ điệp. Nhưng có quá nhiều sứ điệp và
những lần hiện ra; các bạn không thể chạy theo tất cả
được, vì như vậy nó sẽ là một gánh nặng, một thứ bội
thực thiêng liêng.
Một số bạn đọc có thể nghĩ rằng, sứ điệp có tính cách cá
nhân như của chị Vassula, thì nên giữ trong phạm vi
riêng tư, chứ đừng nên công bố. Họ cho rằng đào sâu vào
sứ điệp này có thể là một vi phạm đến đời tư của người
khác. Nếu có ai phản ứng như vậy, thì thiết tưởng họ
không cần đọc tiếp. Nếu ai đó tìm đọc chỉ vì tò mò, thì
người đó nên thận trọng. Người ta nên ghi nhớ những
tiêu chuẩn cổ điển để nhận thức được những trường hợp
hiện ra đích thực, và loại bỏ những gì là giả hiệu: giáo
huấn vững chắc, thành thật, hoa trái tốt, v.v... Ngay cả
khi có đầy đủ những dấu chỉ của một sự thông truyền
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chân thật đi nữa, thì đồng thời vẫn có một giới hạn về
cảm nhận và những quan tâm khác nhau.
Vassula tin rằng chị được giao phó sứ mạng truyền bá
tình yêu của Chúa Kitô qua những sứ điệp mà chị đang
nhận được. Ðường lối này có kết quả tích cực đối với một
số người, vì nó đã đáp ứng đúng nhu cầu của họ, nhưng
không ai bị buộc phải đi theo đường lối đặc biệt này. Mỗi
người nên phán đoán vấn đề theo cảm nhận riêng của
mình, cùng những hoa trái nhờ đó mà mình gặt hái
được.
Thường thường thì Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội
đã đủ cho chúng ta rồi, nhưng trong môi trường văn hóa
của chúng ta hiện nay, nơi mà đức tin đang bị bóp nghẹt,
thì những sứ điệp có tính cách tiên tri đang đóng một vai
trò hữu ích trong việc vãn hồi mối liên lạc và một bầu
khí khả dĩ thở được; Đối với một số người, nó hữu ích
như một ‘bình dưỡng khí’ vậy.
Riêng về sứ mạng hiệp nhất mà chị Vassula nhận được,
thì rất phù hợp với phong trào đại kết (Ecumenical
movement) do Chúa Thánh Linh khởi xướng từ đầu thế
kỷ, nhưng đã bị chà đạp dưới chân. Mong rằng những sứ
điệp xuất phát từ một tín đồ Chính Thống sẽ chấn hưng
lại được phong trào đại kết này.
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Phân tích chữ viết tay của
bà Vassula Rydén
Do Bút tướng gia J.A. Munier, SGF, GGOF.,
Chuyên viên về chữ viết tay tại Tòa Chống Án, Paris
Tôi (linh mục René Laurentin) có gửi một số sứ điệp của
chị Vassula đến cho ông J.A. Munier, một bút tướng gia
nổi tiếng, hành nghề có môn bài. Tôi không cho ông biết
bất cứ chi tiết nào ngoài tên gọi, và tuổi (47) của người
phụ nữ này, người mà ông hoàn toàn không quen biết.
Ông mở đầu bản phân tích của ông dưới đây với tựa đề
là: Phân tích bút tướng mà không hề biết trước điều gì
(và không quan tâm đến phần nội dung của bản văn vì
không thông thạo Anh ngữ).
Giải đoán nét chữ lớn:
- Sức mạnh địa lực phi thường.
- Một sự say mê có chừng mực pha thêm chút hoan lạc,
đây có vẻ như là nguồn gốc của một trạng thái hạnh
phúc nào đó.
- Chị được tràn đầy một sức mạnh, nó vượt quá bản thân
bình thường của chị.
- Chị được tràn đầy sức mạnh vô hình, và phản ứng lại
bằng thái độ đơn sơ chân thật, trong khi đó nơi những
lãnh vực khác thì lại có yếu tố tinh anh.
- Chị xác tín vào sức mạnh vô hình này, một sức mạnh
mà chị cảm nhận được một cách mãnh liệt.
- Chị là người trung gian, giống như một trung tâm
truyền tin và khuếch đại.
- Chị có đức tin của một nhà thần nghiệm.
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- Chị cảm nghiệm được một loại say mê trầm lặng, một
trạng thái tràn đầy.
- Chị được ban khả năng hơn người, được nuôi dưỡng bởi
một sức mạnh vô hình có vẻ như bất khả diệt.
- Dù sao, xét từ khía cạnh bình thường, thì chữ viết có vẻ
hơi lạ lùng .
- Chị làm việc rất cẩn thận và hăng say, chị là một người
học trò dễ dạy.
- Chị sống trong một trạng thái thứ hai, không quan tâm
đến thế giới bên ngoài.
- Chị có khả năng cảm nghiệm được thế giới vô hình,
giống như một thông linh gia.
- Chị có sức mạnh tập trung cao độ. Chị rất sâu sắc
trong chiêm niệm.
- Chị không thuộc về chính mình. Có một tánh cương
quyết nào đó. Chị rất tự chủ, có lẽ cả trong lối cư xử của
chị nữa. Chị có tư cách.
Giải đoán nét chữ nhỏ:
-

Chị là người sống trong thế giới của riêng chị.
Chị không bị bịnh thần kinh.
Chị có trí thông minh ít nhất cũng trên mức trung bình.
Chị theo lối lý luận của riêng chị.
Chị có một số khả năng hội nhập.
Chị ăn ở dịu dàng, thân ái, ngoan ngoãn.
Chị có một mục đích và rất tha thiết với mục đích ấy.
Chị cảm nghiệm được sự linh ứng từ trên cao.
Ðời chị được linh ứng bởi một lý tưởng.
Ngoài ra không có gì thực sự quan trọng đối với chị.

Bản phân tích mới của Ông J.A. Munier
Về một tài liệu viết tay (theo chữ viết thường) của
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Vassula, với chữ ký của chị đề ngày 03.03.1990.
- Tính hồn nhiên thẳng thắn. Tánh nết nghiêm trang giản
dị mà không quá đáng. Rất thành thật, không kiêu kỳ.
- Tính nết rất quân bình. Nhân cách của chị có vẻ như
chế ngự rất khá tình trạng vật chất của mình. Sự quân
bình về tình cảm có vẻ ưu việt.
- Chị có trình độ trí thức cao, rất sáng suốt, nghiêm nghị,
và ý thức được những giá trị thiết yếu. Có óc xét đoán
mực thước, có khả năng lý trí chính xác. Chị nhận xét
chi tiết và không bị rối trí. Có khả năng thảo luận phê
bình nghiêm túc: thận trọng (giữ thái độ) khách quan
chứ không tự lừa dối. Chị thận trọng để suy nghĩ sáng
suốt và không có ảo tưởng, cùng với tánh hiếu kỳ tích
cực có vận dụng trí óc, đạt được trên mức trung bình.
- Nhân cách xã hội của chị không xa hoa hào nhoáng, chị
đơn sơ, ngay thẳng. Chị là một người đáng được coi
trọng, mặc dù bề ngoài trông có vẻ "giống như mọi
người". Ðoan trang mà không căng thẳng, một thứ
nghiêm khắc trầm tĩnh. Chị không dễ bị ảnh hưởng bởi
các biến cố, nhưng có trình độ nhậy cảm cao. Có lẽ có
những lúc vui đùa chút ít, hoặc tưởng tượng thoải mái để
tiêu khiển.
- Trình độ đạo đức của chị thì tuyệt hảo. Chị xác tín
mạnh mẽ vào niềm tin của chị. Ý chí trầm tĩnh và kiên
cố đủ để chế ngự những nhược điểm của chị. Chị có
phẩm cách và cũng là người có thiện chí đáng kể.
- Một vài đức tính đáng chú ý khác: có sự dè dặt nào đó
đối với những hiện tượng đang ảnh hưởng tới chị và cả
trạng thái ý thức của chị nữa. Chị có cái gì đó khác hơn
là một "tiềm thức phong phú". Chị có khả năng vừa có
mặt ở hiện tại và vừa ở (thế giới) bên kia. Vì trạng thái
quân bình của chị, nên tình cảm của chị, khả năng hiểu
biết của chị, chính bản thân chị, cũng như những khả
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Phụ lục E:
Sứ điệp nghiêm trọng và
khẩn cấp Chúa Giêsu ban
ngày 14 Tháng 12 năm 2009
hỡi con yêu dấu của Cha, con hãy nhân Danh Cha
mà làm chứng và đại diện Cha truyền đạt cho thế
giới hôm nay biết:
“các con đừng nghe theo các tiên tri giả nữa, họ chỉ
dùng lời lẽ ngon ngọt mà trấn an các con rằng, mọi
sự đều tốt đẹp và nếp sống đạo các con đã tiến triển
khả quan rồi, đồng thời các con cũng tự xưng mình
là Kitô hữu, mà thực tế lại không sống như một Kitô
hữu đích thực, bởi vì các con ít khi sống theo những
Lời Cha dạy trong Tin Mừng; Cha nói cho các con
biết, nếu các con là Kitô hữu mà lòng đạo đức
không sâu sắc hơn người vô tín ngưỡng, thì một khi
Cha Ta không nhận thấy Sự Hiện Diện của Ta trong
các con, chắc chắn Người chẳng bao giờ cho phép
các con vào Vương Quốc Chúng Ta đâu! Cha Ta sẽ
giáng cơn thịnh nộ xuống các con; các con không
biết rằng phép công thẳng của Cha cũng mạnh mẽ
như chính Lòng Thương Xót của Cha sao? các con
từng rêu rao cho người đời biết mình là Kitô hữu tốt
mà lại biểu lộ hình ảnh sai lạc về Kitô giáo, một khi
các con sống mâu thuẫn như vậy thì trước sau gì
con người thật của các con cũng sẽ lộ ra và cả tội lỗi
của các con nữa; thêm vào đó, miệng lưỡi các con
không ngớt nói ra những lời xét đoán bất chính, thì
tội này lại đổ lên đầu các con mà thôi; cơn thịnh nộ
của Cha sẽ giáng xuống hạng người như các con, và
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sẽ phán xét các con như các con đáng tội;
nếu các con không biết tha thứ và bỏ qua lỗi lầm
người khác như Cha đã tha thứ và bỏ qua, thì Cha
Ta cũng chẳng bỏ qua tội này cho các con đâu! Đức
Giavê đã đến ngay sát bên rồi, Người đến rất nhanh,
vậy các con cho Cha biết các con sẽ trốn đi
đâu? sống trong tội lỗi là thuộc về ma quỷ; các con
đã biết các con sẽ bị xét xử như thế nào khi các con
không muốn làm hòa với người mà các con đã gây
bất hòa; Cha nói cho các con biết về tội không chịu
làm hoà với người mà các con có trách nhiệm, các
con sẽ phải ngậm ngùi cay đắng mà trả giá cho tới
đồng xu cuối cùng; các con phải thương yêu người
khác như chính bản thân mình, và hơn nữa, các con
còn phải yêu mến cả kẻ thù của các con nữa! chẳng
lẽ Cha chưa từng nói với các con như thế sao? vậy
mắt Cha đã chứng kiến những gì? Cha đã từng thấy
một số ít người sống theo đường lối của Cha, còn
đại đa số thì sống trong tội lỗi và thực hiện những
việc Satan vốn thường làm; các con đừng tự lừa dối
mình nữa, bởi vì trong những ngày sắp tới đây, các
con sẽ lâm vào cảnh diệt vong vì các con đã không
sống theo Lời Cha dạy;1 giờ đây nếu ai còn từ chối
sống theo giáo huấn của Cha, thì Cha Ta cũng sẽ từ
chối không dành chỗ nào cho người ấy trên thiên
đàng; và nếu các con mang Danh Nghĩa Cha2 mà lại
sống bạo hành, căm thù và kiêu căng, dùng miệng
lưỡi thâm độc mà lăng mạ anh chị em mình thì
cũng sẽ nhận lại sự đối xử như vậy, nên tội mình lại
1

Ý nói Kinh Thánh

2

Ý muốn nói đến Kitô Hữu
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đổ lên đầu mình mà thôi; còn những ai trong các
con vẫn còn giữ thái độ thờ ơ với nếp sống ươn hèn
thì đừng tưởng rằng Cha không để ý đến họ, những
người ấy sẽ được xếp vào hàng dân ngoại, rồi đây sẽ
thu gặt những gì mà chính mình đã từng gieo trồng;
còn những kẻ bội giáo, họ sẽ phải nếm mùi lửa hỏa
ngục! cơn thịnh nộ của Cha Ta sẽ bừng lên với lớp
người đồi trụy và ác độc như thế; làm sao Ta ngăn
lại được Cánh Tay của Cha Ta khỏi giáng xuống các
con nữa? điều mà Cha Con Ta hằng mong muốn, đó
là các con rời bỏ lối sống tội lỗi, vậy mà kẻ dữ người
lành vẫn khăng khăng không muốn từ bỏ nếp sống
cố hữu của mình; người lành thì không coi trọng Lời
Cha dạy trong các sứ điệp này và đem áp dụng vào
cuộc sống, còn kẻ dữ lại không muốn được cứu rỗi,
chối bỏ Lòng Thương Xót của Cha, chối bỏ Bàn Tay
nâng đỡ của Cha; vậy các con sẽ làm gì vào chính
Ngày Giờ mà các con nhận ra mình chỉ là cục đất
sét, và cục đất sét ấy mà không có Sự Hiện Diện của
Cha thì các con cũng chẳng là gì mà chỉ là cục đất
hèn mạt mà thôi?
tai họa đến ngay bên rồi đó, và lúc ấy mọi hoa lá sẽ
héo khô; tất cả các con hãy sửa lại lối sống và hành
vi của mình, đừng để sự hủy diệt bất thình lình xảy
đến cho các con; hãy đi vào đường ngay nẻo chính,
và ngưng lại các hành vi đồi trụy, độc ác; hãy hướng
trọn vẹn tâm hồn các con về Cha là Chúa các con,
còn không thì các con sẽ trở thành đống tro tàn như
một thành phố bị thiêu rụi.
ngay giờ phút này đây nếu như Cha có làm cho các
con phải đau buồn, dù chỉ trong khoảnh khắc, thì
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đó cũng chỉ vì Cha quá thương các con mà thôi; Cha
muốn các con đi vào con đường ăn năn hối cải, là
chỉ nhằm cứu rỗi các con; Cha muốn môi miệng các
con trong sạch để xưng tụng Thánh Danh Cha, đặc
biệt là vào những ngày Danh Thánh Cha bị phàm
tục hóa, những ngày mà chẳng có ý nghĩa gì đối với
nhiều người chỉ biết mừng Sinh Nhật của Cha, mà
không hề biết tôn vinh và chúc tụng Cha; các con ơi,
tất cả hãy sám hối và hướng lòng về Cha; và các con
hãy cầu nguyện để tội lỗi của thế hệ này khỏi là căn
nguyên sự diệt vong của các con; còn không thì cơn
thịnh nộ của Cha Ta sẽ khiến Người phải lớn tiếng
thét lên: THÔI ĐỦ RỒI ! và tiếp đến cơn giận dữ
của Người sẽ bủa vây nhiều quốc gia dân tộc, thế
giới sẽ phải tiêu tan; phúc cho người nào bây giờ
biết lắng nghe Cha mà cải hóa tâm hồn; Cha sẽ che
chở người ấy;
Cha là Giêsu Kitô và là Tác Giả của các Sứ Điệp này,
Cha được mệnh danh là Đấng luôn chăn dắt các con
với lòng bao dung; Cha được mệnh danh là
Đấng làm cho các con nẩy lộc trổ hoa tươi tốt nếu
các con ao ước, và nếu cần Cha sẽ tưới trên các con
bằng Châu Lệ của Cha; Cha hiển danh là Đấng
Chăn Chiên Nhân Lành, và không bao giờ bỏ rơi
đàn chiên của Mình; Cha dẫn đưa các con đến vui
hưởng các đồng cỏ xanh tươi, thế nhưng khi các giao
ước bị phá vỡ, với bao nhiêu chứng nhân Cha gởi tới
đều bị khinh miệt và chối từ, thì làm sao Cha yên
lặng được? khi thấy các con đang lao đầu vào chốn
diệt vong, làm sao Cha lại không ra tay chứ? vào
ngày Cha Ta nổi cơn thịnh nộ, những ai đã từng
quên Cha sẽ nhớ đến Cha, và những người ấy sẽ
được xét xử đích đáng theo việc mình làm;
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thực ra nhiều người sẽ hỏi, những tội lỗi nào vậy?
đó là các tội Cha đã nói trên kia và những tội xúc
phạm đến Thánh Thần của Cha, các tội phản loạn,
tội chia rẽ, tội đồi trụy, tất cả đều là các thứ ghê
tởm dưới Mắt Cha, gồm cả những tội thành kiến,
khinh miệt, hối lộ, tự cao tự đại, kiêu căng, để mất
phẩm giá và thờ ơ lãnh đạm, cả thế giới nhiễm đầy
tội; rồi đây các con mới hiểu được Thánh Tâm Cha
bị xúc phạm biết bao và đau đớn như thế nào; hãy
làm chủ tư tưởng của các con và đừng phạm tội
nữa; Vassula con ơi, đừng khi nào quên Cha và hãy
nói cho dân Cha biết về những lời khuyến cáo của
Cha; Cha vẫn đang ở đây;
(Rồi Đức Mẹ lên tiếng nói:)

con hãy nghe theo và viết xuống tất cả những gì mà
Con của Mẹ nói với con, con đừng sợ;
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Thư của bà Vassula về những
Lời Tiên Báo từ các sứ điệp
“Sự Sống Thật Trong thiên Chúa”

Núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland (18.04.2010)

Núi Lửa tại Iceland, Sao Băng tại Hoa Kỳ,
và Lời Giải Thích của bà Vassula
về những Lời Tiên Báo từ các sứ điệp
«Sự Sống Thật trong Thiên Chúa»
Ngày 24 tháng 4 năm 2010: Ngay sau khi núi lửa
Eyjafjallajokull vừa mới phun lên tại Iceland, và sao
băng vừa trợt qua trái đất, Vassula viết bức thư này để
giải thích, vì nó liên quan tới những lời tiên báo từ các
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Sứ Điệp «Sự Sống Thật trong Thiên Chúa.» đồng thời
cũng để nhắc lại những lời cảnh báo mà lâu nay Thiên
Chúa vẫn một mực kêu gọi chúng ta ăn năn thống hối,
hòa giải và hiệp nhất.
Một ví dụ trong Kinh Thánh cho biết cách thức Thiên
Chúa phản ứng trong thời kỳ phản loạn và bội giáo được
đề cập tới trong sách sứ ngôn Jeremiah chương 4, câu
23-28. tiên tri Jêrêmiah nói:
23

Tôi nhìn xuống đất: toàn là trống rỗng,
tôi ngước lên trời: chỉ thấy tối om.

24 Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy,
mọi đồi cao đều chuyển động rung rinh.

Tôi đưa mắt nhìn: đâu còn ai nữa,
chim chóc trên trời cũng trốn biệt tăm.
25

26 Tôi đưa mắt nhìn:
đồng xanh đã thành sa mạc,
mọi đô thị đều tan hoang
trước mặt ĐỨC CHÚA,
trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Người.
27 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau:
Cả xứ sẽ bị tàn phá, Ta sẽ phá huỷ hoàn toàn.
28 Vì thế, đất sẽ chịu tang,
trên cao, trời sẽ tối sầm.

Thiên Chúa không ngừng nhắc nhở chúng ta phải trở về
với Người, hòa giải với Người và hòa giải giữa chúng ta với
nhau. Chúa Kitô luôn luôn nhắn nhủ Giáo Hội của Người
hãy hòa giải và hiệp nhất. Suốt hơn 25 năm trời, trong
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các sứ điệp ‘Sự Sống Thật trong Thiên Chúa’ (SSTTTC),
Người hằng yêu cầu các chủ chăn hãy thống hối và hòa
giải, tiến tới hiệp nhất và thống nhất ngày lễ Phục Sinh.
Toàn thế giới đang lún sâu trong nếp sống suy đồi và bội
giáo, như thế chẳng những vi phạm Lề Luật của Thiên
Chúa, mà còn đi ngược cả với những gì là Thánh Thiện,
(nên đã dẫn tới hậu quả là con người) vẫn không ngừng
xúc phạm Thiên Chúa. Vậy thì tại sao lại có người còn
ngạc nhiên khi ân sủng của Chúa Thánh Thần được gia
tăng trong thời buổi tối tăm này, để cứu vớt chúng ta?
Hiện nay, một lần nữa, Tối Tăm đang bách hại Ánh
Sáng. Suốt bao năm qua, trong lúc tôi cố gắng làm
chứng và gởi Lời Chúa đến với toàn thế giới, thì một số
người lại gây ra những cản trở, ngược đãi, tố cáo, buộc
tội, chế nhạo, phỉ báng, ngăn cấm và vu khống, khiến
cho sứ mạng này trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều người
trong số này còn tự cho rằng mình đang thi hành một
nhiệm vụ thánh thiện cho Thiên Chúa…
Kinh Thánh viết rằng:

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1)
“1

“9 Ngôi Lời là Ánh Sáng thật,
ánh sáng chiếu soi mọi người.
Người đến thế gian. 10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng thế gian lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận." (Ga 1, 9-11).
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Bao nhiêu năm qua, Chúa đã cố gắng kêu gọi chúng ta
hãy tỉnh thức để hiểu rõ sự thật, qua việc Người gửi đến
cho chúng ta các sứ giả trong nhiều dịp khác nhau: để
nhắc nhở những gì mà xưa kia các tiên tri thánh thiện đã
nói, và nhắc đến cả các giới răn của Người nữa. Những
lời kêu gọi của Người cũng như của Đức Mẹ là lời kêu gọi
sám hối, thuận hòa, yêu thương, hiệp nhất và sống đời
cầu nguyện. Chúa chúng ta đã và vẫn còn đến với thế giới
bằng đường lối như trên, để soi sáng tất cả những người
lầm đường lạc lối, nhưng cho đến nay mới chỉ có một số
rất ít nhận ra được sự hiện diện đầy nhân ái của Người,
còn số người biết đón nhận lời kêu gọi của Người thì lại
càng ít hơn nữa. Mặc dù vậy, trước hết Người không ngần
ngại trở về nhà mình, gặp gỡ người nhà, thế nhưng một
lần nữa, con cái trần gian lại từ chối Chúa Tình Yêu, vì
họ quá hoài nghi và cứng lòng. Cho tới nay, chẳng mấy ai
đón nhận Người với trọn vẹn tâm hồn và đáp lại lời
Người, là Đấng nhân từ khoan dung, đang kêu gọi mọi
người phải ăn năn thống hối, họ chẳng những xem
thường lòng thương xót của Người, mà còn phủ nhận
lòng thương đó, cũng như không muốn để Người ngự trị
trong tâm hồn mình nữa.
Thế giới ngày nay có thái độ giống y như Pharaoh, ngoan
cố và hoài nghi, bác bỏ tất cả những gì là Thánh Thiện.
Còn đối với một số người khác, thì Chúa nói cách ăn ở
của họ còn xấu xa, quá quắt hơn cả dân thành Sôđôma
và Gômôrrah nữa.
Ngày 11 tháng 9, năm 1991, đúng 10 năm trước thảm
họa kinh hoàng của tháp đôi ở Mỹ, Chúa cảm thấy phiền
muộn khi nhìn xuống trần gian, khiến Người phải cảnh
cáo chúng ta bằng những lời sau đây:
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“Về phần Cha, khi nhìn xuống nhân loại ngày nay,
Cha cố gắng tìm hết dân tộc này tới dân tộc khác,
chăm chú nhìn từ linh hồn nọ tới linh hồn kia để
xem ở đâu có được chút gì ấm áp, lòng quảng đại
hay tình yêu thương nào đó, thế nhưng rất, rất ít
người biết trân quý đặc ân của Cha; rất ít người biết
lo sống một đời sống thánh thiện, mà trong khi đó
thì ngày giờ đã gấp lắm rồi, giờ trọng đại để thưởng
công phạt tội đã điểm (...)»
(Ðột nhiên giọng nói của Chúa Giêsu đổi khác và sau
một vài giây thinh lặng, giọng Người trở nên rất
nghiêm nghị khiến tôi phải kinh sợ)

«trái đất sẽ chao đảo và rung chuyển, mọi ý đồ bất
chính tiềm tàng trong Các Cây Tháp1 sẽ bị sụp đổ
thành đống gạch vụn, bị chôn vùi trong tro bụi tội
lỗi! Trời Cao sẽ rúng động và các địa tầng sẽ rung
chuyển! Cha sẽ bất ngờ đến thăm các hải đảo, biển
khơi và các lục địa bằng sấm sét và Lửa Cháy; hãy
chú ý nghe cho rõ những lời cảnh giác cuối cùng của
Cha; mà phải nghe ngay bây giờ khi còn thời gian;
hãy đọc các Sứ Ðiệp của Chúng Ta2 và ngưng ngay
thái độ khinh miệt, giả điếc làm ngơ khi Trời Cao
phán dạy (…) không bao lâu nữa, kíp đây thôi, Bầu
Trời sẽ mở ra, và Cha sẽ cho các con thấy Đấng
Thẩm Phán;” (Ngày 11 tháng 9 năm 1991)
Vào ngày 11 tháng 9, năm 2001 thế giới kinh hoàng
trước sự xụp đổ của tháp đôi, lấy đi biết bao sinh mạng,
1

Chẳng hạn như tháp Babel

2

Của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Hai Chứng Nhân.
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trong số đó có nhiều người vô tội. Qua đó, thế giới đã
thấy nhiều cảnh tượng khủng khiếp (đã được mô tả)
trong sách Khải Huyền, và mặc dù chúng ta cảm thấy rất
rùng rợn, nhưng thay vì thật lòng trở lại cùng Thiên
Chúa và ăn năn hối cải, thì chúng ta lại sa lầy vào một
tình trang tồi tệ hơn trước bằng các cuộc chiến tranh.
Thay vì phải hiểu rằng, những sự kiện nói trên xẩy đến
là do chính tội lỗi, lầm lạc, xu hướng xấu, bội giáo cũng
như việc thế giới chối bỏ Thiên Chúa, thì chúng ta lại
tiếp tục chiều theo các đường lối do Satan xúi giục, hơn
là sống theo đường lối Thiên Chúa đã dạy bảo chúng ta.
Trước thời điểm đó, Chúa Kitô đã nhiều lần khuyến cáo
chúng ta về nạn sóng thần tsunami. Lần thứ nhất Người
khuyến cáo vào ngày 10 tháng 9, năm 1987 như sau:
Tôi đã viết trong tập sách của tôi:
“Đột nhiên Chúa Giêsu làm tôi nhớ lại giấc mơ đêm
qua mà tôi đã quên. Ðó là một thị kiến tôi mới được
thấy, nhưng trong giấc mơ nó có vẻ nguy kịch hơn.”.
Rồi Chúa nói:

“con nghe đây, Cha đã cho con thấy thị kiến trong
lúc ngủ, để con cảm nghiệm được nó; không, (tai
họa đó) không thể tránh được!”
Tôi cũng đã viết: “Tôi nhớ khi tôi trông thấy thì nó tới
như cơn sóng thần, tôi cố chạy trốn, dù biết không thể
nào thoát được” Khi đó tôi đã hỏi Chúa: “Nhưng nếu
Chúa thương yêu chúng con, thì tại sao Chúa lại làm
như vậy? Tại sao vậy?” Người đã trả lời:
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“Cha hiển danh là một Thiên Chúa Tình Yêu, đồng
thời cũng là một Thiên Chúa Công Thẳng;” Tôi hỏi:
“vậy chúng con có thể làm gì để ngăn (tai họa) đó lại?”
Chúa trả lời: “giờ đây tất cả các con phải thực hiện

một phong trào mạnh mẽ về đền tạ, sám hối và cải
thiện đời sống, hiệp nhất với nhau, yêu thương
nhau, tin tưởng nơi Cha, tin tưởng vào những Công
Việc Nước Trời của Cha, vì Cha luôn ở giữa các
con;”

Những tin tức về sóng thần tsunami khiến tất cả chúng ta
phải bàng hoàng và mất tinh thần, nhưng không ai có thể
nói rằng Thiên Chúa đã không gửi đến cho chúng ta
những cảnh báo. Khi những cảnh báo được gửi đến qua
những người Chúa chọn như những phát ngôn viên,
nhiều người đã nói: chúng tôi không cần những cảnh
báo này; vì chúng tôi đã có sự khuyên dạy, ủi an trong
những sách thánh của các Giáo Phụ và Kinh Thánh rồi.
(hơn nữa) Chúng tôi chưa bao giờ thiếu sót việc dâng
của lễ và cầu nguyện, thế thì ngoài những thứ mà
chính Chúa Kitô đã để lại cho chúng tôi đây, Người còn
phải nói thêm điều gì với chúng tôi nữa?” Và thế là họ
bịt tai lại.
Vào ngày 24 tháng 12 năm 1991, ngay trong đêm vọng
Giáng Sinh, Chúa Kitô, Đấng đã từng bị xúc phạm quá
nhiều, ban cho chúng ta thêm một sứ điệp khác;

«ngày nay Cha đến ban Bình An cho toàn thể nhân
loại, nhưng rất ít người lắng nghe; hôm nay Cha đến
với những tiêu đề bình an và một sứ điệp Tình Yêu,
nhưng bình an mà Cha ban tặng đã bị trần gian lăng
mạ, và Tình Yêu Cha trao ban cho họ cũng bị khinh
khi, chế diễu, nhạo báng ngay trong Đêm Vọng
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Giáng Sinh của Cha; nhân loại cử hành lễ mừng
trong những ngày này mà không hề (nhớ tới) Thánh
Danh Cha; Thánh Danh Cha đã bị xóa bỏ, và họ
biến ngày Sinh Nhật Cha thành ngày hội lớn để ăn
chơi và sùng bái các ngẫu tượng; Satan đã xâm
nhập vào tâm hồn con cái Cha, vì thấy chúng yếu
đuối và ngủ mê; Cha đã từng cảnh cáo thế giới…»
(24.12.1991)

Chúa Kitô tỏ cho chúng ta biết Người bị xúc phạm nặng
nề khi chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh mà đơn thuần chỉ
coi đó như một cuộc giải trí, chứ không phải là dịp lễ
mừng kính Thánh Danh Người, và cũng chẳng để ý gì tới
nguyên nhân đích thực, đó là: Sinh Nhật Đức Kitô.
Trong dịp Lễ Giáng Sinh, mọi Kitô Hữu đáng lẽ phải hân
hoan cùng nhau đến Thánh Đường để mừng Sinh Nhật
Đức Kitô, để cùng tán dương, ca tụng Thánh Danh Đấng
Cứu Thế và cũng là Đấng Cứu Độ chúng ta. Nhưng ngược
lại, vì chối bỏ Thiên Chúa, mà có rất nhiều người không
quan tâm gì tới Thiên Chúa nên chỉ ăn mừng và tôn sùng
cây Noel, với việc trao đổi quà cáp, ăn nhậu tới phát
bịnh, và giải trí tới điên cuồng.
Tiếp theo sau dịp lễ này, là những sứ điệp cảnh cáo.
Vào ngày 18 tháng 2 năm1993, một sứ điệp mang tính
cách cảnh báo khác được gởi đến cho chúng ta:

“các con hãy nhìn xem, sắp tới ngày Cha đến mang
theo sấm sét và Lửa, nhưng Cha thật đau buồn, vì
Cha chỉ thấy nhiều người trong các con không hay
biết gì và vẫn còn triền miên trong giấc ngủ!
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hỡi thụ tạo, Cha đã từng sai đến với các con hết sứ
giả này đến sứ giả khác để nói cho thủng lỗ tai của
các con; nhưng đến nay Cha đã mệt mỏi trước sự
chống cự và (thái độ) thờ ơ của các con; Cha quá
mệt vì sự lạnh lùng của các con; Cha mệt quá đỗi vì
lòng kiêu căng ngạo mạn và thiếu bao dung của các
con khi cần ngồi lại với nhau để đi đến hiệp nhất;
giờ đây Chén U Mê của các con đã đầy tràn, khiến
các con vẫn cứ một mực chống đối Tiếng Nói của
Cha bằng những luận điệu cuồng điên của các con,
nhưng tình trạng này không tồn tại mãi đâu, chẳng
bao lâu nữa các con sẽ gục ngã vì tội chống đối
Tiếng Nói của Cha bằng giọng điệu vô lý của các con
(là điều) chỉ dẫn đưa tới sự lầm lạc; các con chia rẽ
như thế thì Giáo Hội Cha bị sụp đổ là lẽ đương
nhiên (…) trái đất sẽ rung chuyển, và giống như sao
băng, nó sẽ quay cuồng, nhổ tận gốc núi non và hải
đảo bung ra khỏi chỗ của nó; mọi quốc gia dân tộc
sẽ bị hủy diệt; trời sẽ bị cuốn đi như một cuốn sách
cuộn lại mà con đã thấy trong thị kiến đó, con gái ạ;
dân chúng sẽ lâm vào một cơn hấp hối đau đớn cực
độ; và thật là vô phúc cho những người không tin!
con nghe Cha đây: nếu như hôm nay có ai nói với
con rằng “ôi dào! có Đấng Hằng Sống sẽ thương xót
chúng tôi, lời tiên tri của bà không phải là phát xuất
từ Thiên Chúa đâu, mà từ ý riêng của bà thôi;” thì
con cứ chuyển lời này đến với họ: mặc dù các ngươi
được coi là đang sống, nhưng thực ra các ngươi đã
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chết; các ngươi đã tự kết án chính mình bằng sự
cứng lòng của các ngươi, vì các ngươi đã từ chối
không tin vào thời Thương Xót của Ta, mà lại còn
cấm đoán không cho Tiếng Ta được loan truyền qua
những tiên tri của Ta để cảnh giác và cứu độ thụ tạo
của Ta ... (18.02.1993)
Theo các khoa học gia, khi một trận động đất xảy ra ở
dưới biển, thì toàn thể trái đất sẽ rúng động mạnh,
ngừng quay trong giây lát và bị lệch ra khỏi trục của nó,
(trong vụ sóng thần tsunami), đảo Sumatra cũng như các
đảo khác, đã di chuyển khỏi chỗ cũ của chúng nhiều
mét. Được biết một trong những đảo đó đã biến mất,
nhưng rồi sau đó được tìm thấy ở một nơi khác.
Thế rồi đến ngày 7 tháng 2, năm 2002 Thiên Chúa lại
cho một cảnh báo sau cùng; dưới đây là một trích đoạn:

“Vương Quốc Cha đã trị đến, đến ngay tận cửa nhà
các con rồi, liệu các con đã sẵn sàng đón nhận Cha
chưa?
với Lòng Thương Xót hải hà và lòng nhân từ bao la,
Cha đã dọn một bữa tiệc của ăn thiêng liêng để hồi
sinh linh hồn các con, thế nhưng khi tiệc dọn xong
và chờ đợi các con, để chính bàn Tay Cha phục vụ
các con, nhằm cứu các con khỏi phải chết, thì các
con lại từ chối không thèm tới tham dự; vì vậy, xét
đến thái độ các con không sẵn lòng cải thiện sám
hối, mà ngược lại còn tỏ ra thù nghịch và bác bỏ
những lời Cha đã cảnh giác, thì những cảnh than
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khóc thảm thương xảy ra mới đây1 cũng chưa thấm
vào đâu nếu so với những buổi sáng còn thảm
thương hơn nhiều đang chờ đợi các con; 2 những
buổi sáng thảm sầu này là do chính bàn tay các con
gây nên (...) như thế không những (các con) gây
nguy hiểm cho trái đất mà còn cho tình trạng ổn
định của cả vũ trụ nữa; (…) từ trên cao, Cha đau
xót nhìn thấy những ý đồ của các con đang dội
ngược lại và nhắm vào chính các con; thế giới đang
gánh chịu hậu quả của chính đường lối của mình,
thúc đẩy thiên nhiên dấy động, do đó các con tự
chuốc lấy những thiên tai và tai nạn, dẫn đến chỗ tự
hủy diệt mình bằng chính mưu đồ của mình”
Chúa cảnh cáo chúng ta rằng, chính sự bội giáo của
chúng ta đang gây nguy hiểm cho vũ trụ − không riêng gì
trái đất, mà toàn vũ trụ − và còn thúc đẩy cả thiên nhiên
dấy lên chống lại chúng ta nữa.
Thế nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu, mà Chúa còn
báo trước cho chúng ta rằng, sẽ còn có nhiều biến cố
nặng nề hơn thế nữa, nếu chúng ta không thay đổi tâm
hồn và trở về với Thiên Chúa. Chúa nói:

“hỡi con, hãy nhìn xem, chẳng bao lâu nữa Cha sẽ
cho thấy Sự Công Thẳng của Cha; Chương Trình
của Cha có một thời gian nhất định; những lời mời
gọi của lòng Nhân Từ Thương Xót Cha cũng có một
thời gian nhất định; một khi thời gian của lòng
(Xảy ra vào) ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Sách Khải Huyền: Kh 11,18: “đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào
huỷ hoại mặt đất.»
1
2
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Nhân Từ Thương Xót này chấm dứt rồi, thì Cha sẽ
tỏ cho người lành cũng như dữ thấy sự nghiêm khắc
của Cha cũng mạnh mẽ như lòng Nhân Từ Thương
Xót của Cha vậy, thấy cơn thịnh nộ của Cha cũng
mãnh liệt như chính lòng tha thứ của Cha vậy; mọi
biến cố mà Cha đã tiên báo sắp xảy ra tới nơi rồi −
không thể bớt đi được chút nào đâu …”
(19.02.1993)

Sứ Điệp Khẩn Cấp của Đức Mẹ
Ngày 7 tháng 1 năm 2008, Đức Mẹ đã đánh thức tôi
dậy lúc 3 giờ 10 phút sáng, và cho tôi hiểu rằng vào
giờ này Chúa Kitô đang bị tấn công. Trong sứ điệp
của Đức Mẹ, Mẹ bảo rằng chúng ta rất gần kề với
những biến cố đã được loan báo trước, những biến
cố sắp xẩy đến với nhân loại và đã ở ngay trước cửa
ngõ chúng ta; những biến cố xẩy đến do tánh độc
ác, ích kỷ, thiếu tình yêu của thế giới gây ra, và cũng
là do hậu quả của việc khước từ Lời Chúa, thù hận,
đạo đức giả và sự vô đạo của thế giới.
Đức Mẹ nói rằng trái đất đang bị đe dọa và sẽ khốn
đốn vì lửa. Cơn thịnh nộ của Chúa không thể trì
hoãn lâu hơn được nữa và sẽ đổ ập xuống đầu họ, vì
con người không chịu khống chế tội lỗi. (Mẹ nói)
Bao nhiêu năm nay Chúa tỏ lòng thương xót để lôi
kéo mọi người về với Chúa, Chúa giang Tay cứu vớt
họ, nhưng chỉ có một số ít hiểu và lắng nghe. Thời
gian của Lòng Thương Xót Chúa không còn kéo dài
lâu hơn được nữa, và đã đến lúc mọi người sẽ bị thử

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

645

thách, lòng đất sẽ phun lên những dòng sông lửa,
thiên hạ sẽ thấy rõ mình vô dụng và bất lực bởi
không có Chúa trong tâm hồn, Thiên Chúa kiên
quyết và giữ đúng Lời Ngài nói. Đã đến lúc toàn thể
Nhà Chúa sẽ bị thử thách, và những người khước từ
Lòng Thương Xót Chúa sẽ nếm mùi Lửa Công Chính
của Thiên Chúa. (Đến đây tôi hỏi Mẹ về những
người trong Giáo Hội đã làm khổ chúng ta và không
ngó ngàng tới Công Cuộc của Lòng Thương Xót
Chúa) Đức Mẹ nói rằng cả những người đó cũng sẽ
phải trả lẽ thích đáng.
Đức Mẹ tiếp tục nói về hy sinh. Mẹ dạy tôi nhắc nhở
mọi người rằng Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng chúng
ta, kêu gọi chúng ta dấn thân cho Chúa hơn nữa, và
hoán cải mà không có hãm mình hy sinh và kiên trì
cầu nguyện thì vẫn chưa đủ; nếu ai đó nói rằng họ
đã hoán cải và đã tìm thấy Chúa qua “Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa”, thì họ nên dâng thêm hy sinh
như một việc hiến tế. Có nhiều cách để chứng tỏ
tình yêu và lòng quảng đại của họ đối với Thiên
Chúa;
Không ai có thể nói “chúng tôi là những người sống
trong Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” mà lại không
dâng hiến hy sinh vì tình yêu; những ai thực sự yêu
mến Thiên Chúa thì được chúc phúc và không phải
sợ hãi trong những ngày ấy.
Đức Mẹ nói rằng những người kiên trì trong gian
nan thì được chúc lành; Mẹ hài lòng với tất cả các
linh mục (tức hàng giáo sĩ) đã chia sẻ và xúc tiến
những Công Việc đó của Thiên Chúa (như những
công việc của “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” và
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cả những người mở lòng đón nhận Thánh Linh) vậy
họ cứ vững tin, bởi vì họ đã nhận được những đặc
ân từ Thánh Thần Thiên Chúa, và nhờ Thánh Thần,
họ đã mạnh mẽ hơn trong Chúa mà sống theo các
chương trình cứu độ của Người. Chúa Kitô ban cho
họ Bình An của Người.
“nếu ai phụng sự và hiến tế bản thân như một hy lễ,
thì sự phán xét bằng lửa sắp đến sẽ không quá
nghiêm khắc đối với họ, vì tâm hồn họ sẽ được vui
hưởng tiếng gọi của Chúa là tiếng gọi đem họ đến sự
sống;”
Đức Mẹ nói rằng, nhiều người đã bỏ đạo, nhưng
cũng có nhiều người sẽ chỗi dậy. Nhiều người đã
không khắc ghi Lời Chúa trong tâm hồn, lại còn xúc
phạm Lời Chúa đã ban cho họ, không những qua
các sứ điệp của Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, mà
còn qua Lời Chúa ban cho họ trong Kinh Thánh
nữa.
Ngày 28 tháng 11 năm 2009 Chúa gọi tôi, ban cho một
kinh nguyện và bảo tôi phải phổ biến, Người muốn
chúng ta dùng kinh này để cầu xin Lòng Thương Xót của
Người. Đây là điều Chúa nói:

hỡi Vassula, hãy cầu nguyện lên Cha như sau:
Lạy Cha Nhân Ái,
xin Cha ngưng thịnh nộ trên thế hệ này,
để tất cả chúng con khỏi bị tiêu diệt;
Xin Cha đừng đổ tai ương và thống khổ
trên đàn chiên của Cha,
vì các nguồn nước sẽ khô cạn
và thiên nhiên sẽ héo tàn; tất cả sẽ tiêu tan
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không còn vết tích khi Cha thịnh nộ;
Hơi Thở nóng bỏng của Cha
sẽ thiêu đốt địa cầu thành nơi hoang phế!
Một vì sao sẽ được nhìn thấy ở chân trời;
Đêm tối biến đi, và bụi tro sẽ rơi như tuyết đông
bao phủ dân Cha như những bóng ma;
Lạy Thiên Chúa,
xin rủ lòng Thương Xót chúng con,
và xin đừng giáng phạt chúng con;
Xin Cha nhớ đến
những tâm hồn sung sướng trong Cha
và Cha trong họ!
Xin Cha nhớ đến những con cái tín trung của Cha
mà ngưng Tay quyền lực giáng xuống chúng con,
nhờ Lòng Nhân Hậu,
xin Cha nâng đỡ chúng con,
và đặt các mệnh lệnh của Cha trong mọi tâm hồn;
Amen”
Ngày 14 tháng 4 năm 2010, núi lửa Eyjafjällajokull phun
ra đám mây bụi tro như chúng ta đã nghe nói. Vùng
chung quanh núi lửa đó phải di tản. Có một vài người
quay phim gần đó, họ không thể nhìn thấy rõ được vài
mét ở phía trước, vì những đám mây bụi mù trong không
khí. Tất cả đều xám xịt vì bị tro tàn bao phủ. Kinh tế của
ngành hàng không thật thê thảm vì rất nhiều chuyến bay
phải hủy bỏ, và mỗi ngày thiệt hại hàng triệu triệu đô la.
Trái cây, cá và bao sản phẩm khác bị hư thối trong kho
chứa hàng. Bao nhiêu hành khách trên thế giới bị lâm
vào hoàn cảnh khó khăn không biết làm sao mà xoay sở.
Xưa kia loại núi lửa đặc biệt này một khi đã bùng lên thì
nó luôn tiếp tục phun tro trong vòng một năm rưỡi.
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Trong khi tôi đang viết bài này, người ta vẫn còn phải
chờ xem khi nào thì nó mới ngừng.
Tuy nhiên, điều tệ hại hơn nữa sẽ xảy ra trên trái đất này
nếu người ta bắt chước thái độ của Pharaoh, để cứ tiếp
tục phớt lờ những dấu chỉ của thời đại (và khi nhận ra
thì) đã quá trễ rồi.
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 một vì sao chói lọi được
nhìn thấy phía chân trời vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Thật
ngoạn mục! Nhiều băng Video đã quay được, và các bạn
có thể tìm xem trong youtube (Many videos):

Phụ Lục

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa

649

Sao Băng khổng lồ được nhìn thấy
tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ

«Khối Cầu Lửa khổng lồ
băng ngang bầu trời Trung Tây Hoa Kỳ»
Ngày 14 tháng 4 năm 2010
Đài Khí Tượng Quốc Gia loan tin giới hữu trách của một
số tiểu bang vùng Trung Tây đã bị tràn ngập với hàng
loạt những báo cáo về một quả cầu lửa khổng lồ sáng
ngời trên bầu trời vào đêm thứ Tư.
Đài Khí Tượng Quốc Gia ở Sullivan, Wisconsin, cho biết
họ bắt đầu nhìn thấy khối cầu lửa ngay phía tây của
Milwaukee bắt đầu từ 10 giờ tối, và kéo dài trong vòng
15 phút.
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Đài Khí Tượng Quốc Gia trong vùng Quad Cities, kể cả
các phần của vùng Iowa và Illinois cho biết: Khối cầu lửa
được nhìn thấy băng qua từ Tây sang Đông trên bầu trời
phía bắc. Bản tường trình nói rằng :
“Ngay trước khi chạm vào chân trời, khối cầu lửa bể ra
thành những mảnh nhỏ rồi biến mất. Nhiều báo cáo cho
biết dọc các vùng phía Bắc của Xa Lộ 20 có một hồi sấm
rền vang làm rung chuyển nhà cửa, cây cối và những đồ
vật khác kể cả các chùm chuông gió.”
Bản tường thuật cho biết khối cầu lửa được nhìn thấy
dọc theo các tiểu bang Missouri, Illinois, Indiana and
Wisconsin. Đài truyền hình WISN-TV, chi nhánh của đài
CNN, nói rằng dân chúng ở tiểu bang Ohio cũng trông
thấy khối cầu này.
Video của WISN chiếu quang cảnh một khối cầu sáng
khổng lồ nổ rền vang khi băng ngang bầu trời.

Đài NWS cho biết, hệ thống Radar Doppler của đài khí tượng
Quad Cities ghi lại được một phần đuôi giải khói của khối
cầu lửa ngay sau 10 giờ tối. Nó xuất hiện giống như một lằn
mỏng kéo dài băng qua vùng quận hạt Grant và Iowa của tiểu
bang Wisconsin.
Đài Khí Tượng Quốc Gia ở Sullivan cho biết hiện chưa có
sự nhận định chính thức nào xác định nguyên nhân của
khối cầu lửa.
Tuy nhiên, bản tường trình nói rằng có một hiện tượng
mưa sao băng có tên là Gamma Virginids xảy ra từ ngày
4 tháng Tư đến 21 tháng Tư, và cao điểm của hoạt động
của nó sẽ vào khoảng thứ Tư và thứ Năm.
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Đài Khí Tượng quốc Gia cho biết:
“Có lẽ một khối thiên thạch lớn đã gây ra khối cầu lửa
cháy sáng này”
Đài Khí Tượng Quốc Gia tại Quad Cities nói rằng họ
không biết có phần nào của khối thiên thạch rớt xuống
đất hay không.
Theo cơ quan NASA, hiện tượng sao băng xuất hiện khi
có một khối thiên thạch – phần lớn chứa kim loại hoặc
đá – từ không gian lao vào vùng khí quyển của Trái Đất.
Sự ma sát của bầu khí quyển khiến khối thiên thạch
cháy rực lên gây ra một giải khí bụi thiên thạch nóng
chảy sáng chói,” “đôi khi người ta gọi những sao băng
sáng chói nhất là những khối cầu lửa.”
Thiên Chúa đã biết khối thiên thạch này đang tiến đến
gần trái đất. Người ta sẽ hỏi “tại sao vào ngày 28 tháng
11 năm 2009 Thiên Chúa lại dạy chúng ta đọc một kinh
nguyện nhắc nhở đến ‘một vì sao ở chân trời’ như thế?
Tôi nghĩ rằng sở dĩ Người dạy cho chúng ta kinh này, để
nếu chúng ta cầu nguyện theo đó (và thật sự chúng ta đã
cầu nguyện) chúng ta sẽ thoát khỏi thảm họa này. Dần
dần tôi đã hiểu được rằng Thiên Chúa có cách thức sửa
phạt cầm chừng, và Người là một Thiên Chúa hay đoái
thương lắng nghe lời cầu xin kèo nài của chúng ta.
Chuyện này chẳng khác gì như Abraham (là người nổi
tiếng kèo nài) đối với hai thành phố Sôđôma và
Gômôrrah. Thiên Chúa đã nói với Abraham rằng, Người
sẵn sàng bỏ qua cho 2 thành phố này, nếu chỉ cần trong
đó có được 10 người tốt lành; thế mà chẳng tìm ra được
người tốt lành nào cả trừ ông Lot và gia đình của ông.
Thiên Chúa đo lường mọi sự theo hình phạt cầm chừng
của Người. Người xét đến mức độ chúng ta yêu thương,
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tin tưởng, cầu nguyện và sống như thế nào; xét đến (mức
độ) chúng ta sống thành thật, chúng ta cảm thông đối với
người khác, cũng như lòng bác ái của chúng ta ra sao,
Người đếm từng giây phút còn lại Lòng Thương Xót của
Người dành cho chúng ta; Người đếm từng giây phút
chúng ta dành cho việc hối cải, v.v. và một điều mà
Người biết chắc, đó là chúng ta không biết theo gương
Abraham, là người đã từng biết kèo nài với Người. Thực
sự đúng là như vậy. Người quá rõ chúng ta yếu mềm như
sợi bún ướt, với đầu óc ngu muội nên ngay cả việc cố
gắng kèo nài mà cũng không biết làm. Thậm chí Người
phải đặt cả những lời kèo nài vào môi miệng chúng ta để
mà biết nói ra như thế nào, đó là kinh nguyện Người ban
cho chúng ta vào ngày 28 tháng 11 năm 2009! Nếu
không có lời nguyện đó thì ai dám bảo đảm rằng khối
sao băng kia lại không đụng vào trái đất, và một khi đã
đụng vào, nó sẽ chôn vùi chúng ta trong tro bụi. Chính
Thiên Chúa đã đặt vào môi miệng chúng ta hai lần
những lời như: “xin Cha ngưng thịnh nộ trên chúng
con,” nếu không, một khi cơn thịnh nộ của Người mà đổ
xuống, thì “các nguồn nước sẽ khô cạn và thiên nhiên
sẽ héo tàn.” Quả thật nếu đêm hôm đó mà khối sao
băng kia đụng vào trái đất thì nó sẽ gây nên cảnh hoang
tàn như vậy. Như lời trong kinh nguyện, “… sẽ thiêu
đốt địa cầu thành nơi hoang phế.” Và đêm hôm đó nó
có thể đụng vào bất cứ nơi nào, kể cả một thành phố lớn
nào đó như Chicago, ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ; lời
nguyện cũng có câu, “và bụi tro sẽ rơi như tuyết đông
bao phủ dân Cha như những bóng ma;”
Trong lời cầu nguyện Thiên Chúa đã dạy, Người đặt vào
môi miệng bất toàn của chúng ta những lời cầu xin “Lạy
Thiên Chúa, xin rủ lòng Thương Xót chúng con, và
xin đừng giáng phạt chúng con;” Tiếp theo đó, lời kinh
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nhắc nhở xin Chúa nhớ đến những người trung thành và
những người yêu mến Chúa, để ít ra Chúa cũng để ý đến
những người này trong khi xét xử. Lời kinh này được ban
cho chúng ta để cầu nguyện và kêu nài với Người, và
chúng ta đã làm như thế; Lời kinh này đã được cầu
nguyện trên khắp thế giới, vì chúng ta có những nhóm
cầu nguyện ở mọi nơi mọi nước. Thế nên tôi mới nói đây
là một kinh nguyện “kèo nài”. Đó là điều Thiên Chúa
muốn nghe chúng ta, và tôi tin rằng với lời cầu nguyện
như thế, đồng thời với tình thương xót của Người, Người
đã giảm bớt cơn thịnh nộ và giảm ảnh hưởng khôn lường
của khối thiên thạch. Mọi (tai họa) đã được giảm đi, và
núi lửa ở Iceland bắt đầu nổ tung tro bụi trên khắp bầu
trời Châu Âu, làm tê liệt toàn bộ các chuyến bay suốt
hơn một tuần lễ. Các công ty (hàng không) mỗi ngày thất
thu hàng triệu triệu đô la. Bởi vì đó là thời điểm bắt đầu
của các mùa nghỉ, hằng ngàn hành khách lâm vào tình
trạng bế tắc, phải ngủ ngay tại các phi trường, và phải
dùng các phương tiện đường lộ để đi tới những nơi đã dự
định. Đây không phải là chuyện tầm thường. Mãi tới tuần
này (cuối tháng 4 năm 2010) người ta mới cho phép một
ít chuyến bay cất cánh, thế nhưng chúng ta không biết
núi lửa này còn phun ra những luồng tro bụi tới bao lâu
nữa và không biết chuyện gì sẽ xẩy ra.
Như trước đây tôi đã nói: cũng có thể đây mới chỉ là một
‘món khai vị’ nhỏ của tai họa có thể thực sự xẩy đến cho
chúng ta, giống như màn giáo đầu, nếu chúng ta không
biết cải thiện đời sống, thì ‘tai họa chính’ sẽ xảy ra tiếp
theo đó. Chắc hẳn có nhiều người trên thế giới đang sống
trong tình trạng thờ ơ lãnh đạm và bất cần đến Thiên
Chúa. Họ đã nhốt Thiên Chúa vào một ngăn kéo nào đó
rồi khóa lại cẩn thận và nuốt luôn cả chìa khóa, không
còn cách chi mở được. Có nhiều giáo sĩ đang cấm đoán
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Thiên Chúa nói với dân Người như Người đang nói bây
giờ, đồng thời còn khuyên các tín hữu đừng nghe lời
Người nói, cũng như cấm họ tham dự những buổi họp
mặt của các nhóm cầu nguyện theo SSTTTC, như vậy
chẳng khác gì các giáo sĩ này cấm các tín hữu không
được biết đến Thánh Ý Thiên Chúa. Các vị giáo sĩ này
chẳng hơn gì các môn đệ của Chúa Giêsu về sự yếu lòng
tin của họ. Kinh Thánh có nói khi Chúa Giêsu sống lại
và “hiện ra với nhóm Mười Một trong lúc các ông đang
dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và ngoan
cố, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã thấy Người
sau khi Người trỗi dậy. (Mc 16, 14,15)1 "
Các bạn nghĩ Chúa Giêsu sẽ phải làm gì với những tâm
hồn chai đá và hoài nghi này? Liệu Người sẽ tán thưởng
họ về sự không tin, dưới chiêu bài là phải thận trọng như
thế này chăng: «Tốt, các con rất giỏi trong việc ngăn cấm
các tín hữu lắng nghe Cha!" Không, Người sẽ không nói
như thế đâu, đúng vậy, Người sẽ khiển trách họ như đã
khiển trách các môn đệ xưa kia của Người.
Vào ngày 18 tháng 2 năm1993, Chúa Giêsu đã cảnh báo
chúng ta rằng:

“Ấn niêm phong thứ sáu sắp bị đập bể, và tất cả các
ngươi sẽ bị nhận chìm trong bóng tối, khi đó không
có ánh sáng chiếu soi nữa, vì khói từ Vực Thẳm
14 Sau cùng, Ngài tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một trong khi các ông
đang dùng bữa. Ngài khiển trách các ông thiếu lòng tin và ngoan cố,
bởi lẽ các ông không chịu tin những người đã được thấy Ngài sau khi
Ngài trỗi dậy.15 Ngài nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương
thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
1
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phun lên sẽ giống như khói từ một lò lửa khổng lồ,
đến nỗi mặt trời và bầu trời sẽ bị tối sầm lại vì khói;
chính vì Chén Công Lý của Ta, Ta sẽ khiến cho các
ngươi giống như những con rắn, những loài rắn độc;
vào những ngày tối tăm ấy, Ta sẽ bắt các ngươi phải
bò bằng bụng và ăn bụi đất; Ta sẽ đè các ngươi
xuống đất để nhắc cho các ngươi nhớ rằng các ngươi
không hơn gì những loài rắn độc … các ngươi sẽ
chết ngạt, sẽ ngộp thở trong tội lỗi của mình;
trong cơn giận dữ, Ta sẽ giẫm lên các ngươi; trong
cơn thịnh nộ, Ta sẽ chà đạp các ngươi! (…) khi giờ
của Tối Tăm đến, Ta sẽ cho các ngươi thấy nội tâm
của chính mình; Ta sẽ phơi bầy linh hồn các ngươi
từ trong ra ngoài, và khi các ngươi thấy linh hồn
mình đen như than, thì không những các ngươi sẽ
cảm thấy một nỗi đau đớn dữ dằn trước đây chưa
từng bị như vậy bao giờ, mà các ngươi còn đấm
ngực với nỗi đau đớn cực độ, và nói rằng, sự tối tăm
của chính các ngươi còn ghê tởm hơn bóng tối
chung quanh các ngươi rất nhiều;
Ta sẽ làm cho mạng sống con người trở thành hiếm
hoi hơn bao giờ hết; khi Ta đã nguôi cơn thịnh nộ,
Ta sẽ đặt Ngai Toà Ta trong mỗi người các con, rồi
cùng một tiếng nói, một trái tim, một ngôn ngữ, các
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con sẽ đồng nhất lên tiếng ngợi khen Ta: Con
Chiên!”
Một lần nữa chúng ta được ban cho thời giờ để ăn năn
thống hối trước khi lời tiên tri này ứng nghiệm trên
chúng ta. Hiển nhiên trong các sứ điệp tại Fatima và
Akita, Đức Mẹ cũng đã cảnh báo chúng ta về Sự Trừng
Phạt bằng lửa sẽ xảy đến cho chúng ta, nếu chúng ta
không thay đổi tâm hồn và thành thực tin theo Thiên
Chúa. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ được thể hiện
bằng lửa. Đây sẽ là Sự Trừng Phạt đã được giải thích
trong các sứ điệp SSTTTC. Một số người sẽ nói tại sao
Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ mà lại làm điều đó cho
chúng ta? Khi tôi hỏi về điều này, Chúa Giêsu đã trả lời,
“nếu con chết, thì đó là do sự bội giáo của con.” Đúng
thế, Sự Bội Giáo khiêu khích Phép Công Thẳng của
Thiên Chúa, và mặc dầu Người ban cho chúng ta thời
gian, thì cũng có ngày, như Chúa Giêsu đã nói, Chúa Cha
sẽ hét lên: “thôi đủ rồi!”
Lời tiên tri hay là lời ‘cảnh cáo’ này, nếu các bạn muốn
gọi như vậy, về sự trừng phạt bằng lửa, không thể bãi bỏ
được, Chúa Cha đã nói, “không thể bớt đi được chút gì
đâu”. Muốn hoàn toàn tránh khỏi tai họa thì đã quá trễ
rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể giảm cường độ của sự
trừng phạt này bằng sự cầu nguyện, ăn năn hối cải, thay
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đổi nếp sống và sống thánh thiện. Chúng ta được kêu gọi
để sống Sự Sống Thật trong Thiên Chúa. Thiên Chúa có
thể khoan dãn mà động lòng thương như Người đã từng
thương xót dân thành Ninivê.
Các sứ điệp trong «Sự Sống Thật trong Thiên Chúa»
không tiên báo sự diệt vong hay cảnh sầu thảm. Thiên
Chúa gửi các sứ điệp ấy đến cho chúng ta trong thời buổi
này là để uốn nắn chúng ta; đây chính là lời kêu gọi phát
xuất từ tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa
không cho phép chúng ta cứ mãi mãi xúc phạm đến
Thánh Danh Người và sống trái với đạo nghĩa. Đây là lý
do tại sao Người đến để ban cho chúng ta những lời cảnh
báo với lòng thương xót bao la của Người.
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