Giới Thiệu Các Sứ Điệp
Khi Thiên Chúa cất tiếng nói qua những sứ điệp này,
chúng ta không thể nào không nhận thấy được giọng nói
của hy vọng mà Người đang gửi đến cho chúng ta. Vâng,
đã nhiều lần Người khiển trách chúng ta, vì Người là
Cha, và cũng như bất cứ người cha nào khác khiển trách
con cái mình khi chúng có điều lầm lỗi. Cha trên Trời
của chúng ta cũng vậy, thế nhưng Người làm chuyện này
với lòng yêu thương vì Người là Tình Yêu, và do bởi tình
yêu mà Người tạo dựng nên chúng ta, để chúng ta đáp lại
Người bằng tình yêu.
Các sứ điệp này cho chúng ta thấy hình ảnh thân mật
của Thiên Chúa đối với thụ tạo của Người, và điều mà
Người đòi hỏi mỗi người chúng ta là cũng hãy trở nên
thân mật với Người, để chúng ta biết rõ về Người hơn.
Tuy nhiên, Người nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên
rằng Người là Đấng Thánh, và Người cũng yêu cầu chúng
I

ta hãy đem ra thực hành trong đời sống tâm tình “kính
sợ Thiên Chúa” nữa.
Những sứ điệp này là lời kêu gọi đối với nền tảng thực
của chúng ta, một nhắc nhở về Lời của Người, và về sự
hiện hữu của Người. Như chính Thiên Chúa đã nói:
“con hãy nói với họ rằng Sứ Điệp này được gửi đến
không phải là để gây cảm xúc nhất thời, nhưng mục
đích là để họ nhận thức được sự khẩn cấp của việc
hoán cải của họ; sự nghiêm trọng của tình trạng linh
hồn họ; tầm mức quan trọng của việc thay đổi nếp
sống và sống thánh thiện;” (18.05.1991)
Trong các sứ điệp này, Chúa Kitô kêu gọi các giáo hội
hãy hiệp nhất, đặc biệt là việc thống nhất ngày lễ Phục
Sinh. Trong các sứ điệp có nhiều đoạn đề cập về tình
trạng bội giáo lớn lao đã được thánh Phaolô tiên báo
trong thư thứ hai gửi tín hữu Thêxalônica, chương 2, và
về tinh thần phản loạn của thời đại chúng ta là quá đỗi
bạo gan. Ngày nay tinh thần phản loạn này giống như
cuộn khói, len lỏi vào trong Giáo Hội, gây ảnh hưởng
trên các giám mục và linh mục (Công Giáo) để chống lại
chủ chăn của họ là Đức Giáo Hoàng. Chúa Kitô đang kêu
gọi họ hãy quay trở lại để giữ lòng trung thành với Đức
Giáo Hoàng. Cuộc toàn thắng trên ác thần giờ đây không
còn bao xa, và Hai Trái Tim, (Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ
Maria và Trái Tim Chúa Giêsu) sẽ toàn thắng trên ác
thần này.
Có một lời kêu gọi nhìn nhận sự hiện diện của Chúa Kitô
trong Thiên Tính của Người và trong bí tích Thánh Thể,
và nhìn nhận Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Có trên 5000
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(năm ngàn) tham chiếu về Chúa Thánh Thần và những
giáo huấn sâu sắc về tác động của Chúa Thánh Thần.
Sau đó Thiên Chúa tiết lộ các sứ điệp tiên báo về giáo
hội Nga, rằng nước Nga sẽ là một quốc gia làm sáng
danh Người hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và nước Nga
sẽ đứng đầu (về phương diện tinh thần) của nhiều dân
tộc. Nhưng điểm đánh động hơn cả trong các sứ điệp này
là sự dịu hiền của Thiên Chúa đối với chúng ta, cho
chúng ta thấy lòng tốt và lượng từ bi thương xót vô biên
của Người. Sự diễn tả của Chúa Kitô về Thiên Chúa cho
chúng ta một tóm tắt tuyệt vời về hình ảnh của Người:
“Cha Ta là Vua, nhưng lại giống như mẹ hiền, Người
là Đấng Thẩm Phán, nhưng lại rất nhân hậu và yêu
thương, Người là Alpha và Ômêga, Nguyên Thủy và
Tận Cùng, nhưng lại rất hiền lành;”
Trong các sứ điệp này, Thiên Chúa đang cố gắng hồi
sinh trong chúng ta những gì đã chết. Ðó là lý do tại sao
Người tuôn đổ Thần Khí của Người trên chúng ta để đưa
chúng ta trở lại với Người, để sống sự sống thật trong
Người. Người hứa với chúng ta rằng, chẳng bao lâu nữa
sẽ có sự tuôn đổ Thần Khí trên nhân loại, và đây là
chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử, làm thay đổi toàn
thể trái đất. Đây là điều mà mọi người chúng ta cùng hy
vọng sẽ xẩy ra.
Có nhiều phần trong Kinh Thánh, từ sách Khải Huyền và
sách Tiên Tri Đanien đã được Chúa Giêsu Kitô khai trí
cho chúng ta hiểu trong các sứ điệp này.
Tại sao Thiên Chúa một lần nữa lại rất lo âu bồi hồi tỏ lộ
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Người ra một cách mạnh mẽ trong thời đại chúng ta, nếu
không phải là để cứu chúng ta? Khi mà Người nói trong
một sứ điệp:
Cha nhìn xuống trái đất hôm nay và ước gì Cha chưa
bao giờ nhìn ... Mắt Cha thấy những điều mà Cha
không bao giờ muốn thấy, và Tai Cha nghe những
điều mà Cha kinh sợ phải nghe! là người Cha, Trái
Tim Cha đắm chìm trong đau buồn; Cha đã tạo dựng
con người giống Hình Ảnh Cha, thế nhưng họ đã tự
làm mất phẩm giá của mình, và giờ đây, biết bao
nhiêu người đã trở nên giống như Loài Thú! Trái Tim
Cha đau đớn, vì Cha nhìn khắp cùng trái đất, và
những gì Cha thấy đều không phù hợp với những
khát vọng của Trái Tim Cha ... Cha các con điều
khiển mọi sự, trừ sự tự do của các con … nhưng loài
người đã dùng sai tự do của mình...”
Vì lẽ này, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, một
lần nữa phải ra tay can thiệp trong thời đại chúng ta.

Trong Hai Trái Tim,

Vassula Rydén
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