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Một tác phẩm như thế này có cần lời bạt không? Những
lời trong sách này tự nó đã đầy đủ, chúng không cần cắt
nghĩa hay thông qua một trung gian. Những lời này hết
sức hấp dẫn và đơn sơ. Tất cả đều nói với chúng ta về
Thiên Chúa và cho chúng ta biết đó là lời của Thiên
Chúa.
Lời của Thiên Chúa: một mạc khải khác?
Chỉ có một Mạc Khải của Thiên Chúa mà thôi, độc nhất
và chung thẩm, đó là Tin Mừng của Chúa Kitô. Những gì
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, những gì Người làm trong
đời sống dương thế của Người, đã được ghi khắc muôn
đời trong thánh ký của Giáo Hội. Nhưng đời sống Giáo
Hội thì phong phú và thâm sâu hơn những gì đã thể
hiện. Điều đó vượt ra ngoài tầm giới hữu hình.
Theo chiều hướng này, thì những lời trong Tin Mừng
theo Thánh Gioan rất có ý nghĩa cho trường hợp của
Vassula: “Còn có nhiều điều Chúa Giêsu đã làm; nếu viết
lại hết, từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng
không đủ chỗ để chứa các sách được viết ra.” (Ga
21,25).
Những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu mà các thánh
sử và các tông đồ không thể viết ra trong các sách của
các ngài, thì tồn tại trong Sách Tin Mừng Vĩnh Hằng.
Chính Thánh Gioan viết trong sách Khải Huyền: “Rồi tôi
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thấy một thiên thần khác…bay trên đỉnh vòm trời, cầm
cuốn Tin Mừng Vĩnh Hằng để loan báo cho mọi người
sống trên mặt đất...” (Kh 14,6).
Sách “Tin Mừng Vĩnh Hằng” này cũng thuộc về cùng một
Chúa Giêsu, Đấng đã nói với chúng ta trong sách Tin
Mừng của Người. Người nói chuyện tâm tình với từng
người chúng ta; ai có tai thì nghe lời Người. Đây không
phải là vấn đề của một Tin Mừng khác hay là một Giêsu
khác, vì “Chúa Giêsu vẫn là một, hôm qua cũng như
hôm nay, và Người sẽ vẫn như vậy mãi mãi đến muôn
ngàn đời.” (Dt 13,8).
Toàn thể lịch sử Giáo Hội đầy dẫy những mạc khải riêng
tư, những kinh nghiệm thần bí và những sứ điệp không
thể nói ra được, vì lúc nào cũng có những người được
tuyển chọn, cả nam lẫn nữ, mà Chúa Kitô, Mẹ Thánh của
Người, hay các Thánh nói chuyện trực tiếp với họ. Nhưng
trường hợp Vassula thì lại độc đáo.
Một hôm, sau khi bừng tỉnh trước mạc khải riêng tư này,
Vassula bắt đầu viết xuống những lời mà chính Chúa
Kitô nói với chị. Những lời này không mâu thuẫn với
Kinh Thánh và Tông Truyền. Chúng không nên được đọc
như những tài liệu bình thường.
Tài liệu này nên được đọc trong thinh lặng nội tâm. Ở
đây, chúng ta phải cảm nghiệm được sự tĩnh lặng của
vĩnh hằng. Đây là cuộc đối thoại giữa một linh hồn với
Chúa của mình: một cuộc đối thoại phát triển trong mầu
nhiệm đức tin. Mầu Nhiệm này giống như Ánh Sáng
chiếu rọi sự xuất hiện của mỗi người trên trần thế.
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Chúa tự biểu lộ bằng những lời giản dị: yêu thương, bình
an, vui sướng. “Cha yêu thương các con, các con thuộc về
Cha, các con là của Cha.” Chúng ta dần dần hiểu rằng
những lời này đến với chúng ta từ chốn vĩnh hằng. Phải
được lắng nghe bằng con tim. Phải lắng nghe trong kinh
nguyện. Những lời đã được công bố trong sách này phải
thấm nhuần vào con người chúng ta; những lời ấy phải
được cụ thể hóa trong con người chúng ta. Cuộc đối
thoại này phải trở thành cuộc đối thoại của chúng ta,1 để
lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trở nên lời cầu nguyện
của chúng ta và cũng là nhịp đập của con tim chúng ta:
“Lạy Cha dấu yêu,
xin thanh tẩy con bằng Máu Thánh của Con Cha.
Lạy Cha,
xin thanh tẩy con bằng Mình Thánh của Con Cha,
Lạy Cha dấu yêu,
xin xua đuổi tên ác thần hiện đang cám dỗ con. Amen”

Vì sứ điệp này là một cuốn sách để cầu nguyện: một lời
cầu nguyện chân thật và liên tục.
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Chú giải của nhà xuất bản: khi viết lời bạt cho “Sự Sống Thật Trong
Thiên Chúa” quyển đầu tiên, linh mục Zielinski chưa biết rằng sau
này Chúa Giêsu yêu cầu độc giả hãy thay thế tên Vassula bằng
chính tên của mình. Những lời trên đây của thần học gia Chính
Thống Nga, cha Zielinski, được coi như là lời tiên tri đối với Vassula
khi lần đầu tiên bà được đọc những lời này.
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