Người Phụ Nữ Được Điểm Trang Bằng Mặt Trời
Ngày 20 tháng 3 năm 1996
(Sứ Điệp này được nhận từ ngày 20 đến ngày 26
tháng 3 năm 1996. Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng
3 năm 1996.)
Con là tôi tớ Chúa, này con đây để phụng sự Chúa.
Lạy Đấng Cao Cả, Uy Nghi,
không có Chúa, con chỉ là hư không.
Lạy Chúa là sự mãn nguyện Tinh Tuyền
của linh hồn con,
Này con xin lắng nghe!

hỡi con yêu dấu của Ta, con hãy đến mà học cho
biết: ai đã tôn vinh Ta nhất? Ta sẽ nói cho con biết
ai đã tôn vinh Ta hơn cả: đó chính là Evà Mới; đúng
vậy! Người Phụ Nữ được điểm trang bằng mặt trời,
đứng trên mặt trăng, đầu đội Triều Thiên mười hai
ngôi sao;1 bởi vì chính Ta đây, Đấng sáng tạo trời và
muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển
và muôn vật trong biển2 đã đặt Bà trên hết tất cả
những thứ này;3
Trước Nhan Đấng Tối-cao, Bà luôn luôn là NữVương-Thiên-Đàng; Danh Hiệu Bà cao cả như trời
Kh. 12,1.
Kh. 10,6.
3
Dấu hiệu của việc này là Người đứng trên mặt trăng.
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cao hơn đất, và tỏa chiếu một vòm Hào-Quang; toàn
thể thế giới hãy quỳ gối trước Bà, Đấng mang
Thánh Danh:
Mẹ Thiên Chúa;
trong cung lòng Khiết Trinh Vẹn Toàn, Mẹ đã tôn
vinh Ta bằng việc đón nhận Ta, Con Chiên vô tì vết,
làm nên một Thánh Điện cho Thánh Điện, nào! các
con hãy hát một bài ca mới để tôn vinh Mẹ, mọi
người sống trên trần thế hãy tỏ lòng tôn kính Trái
Tim Vẹn Sạch Mẹ, đó chính là Bàn Thờ mà Ta đã
được cưu mang và cũng trở thành Thiên-Chúa-LàmNgười;1 không ai tôn vinh Ta nhiều bằng Người Phụ
Nữ được điểm trang bằng mặt trời;
đúng vậy! Tình Yêu hoàn hảo của Mẹ cao đẹp tuyệt
vời đến nỗi, các hải đảo, núi, đồi, thung lũng và
suối nguồn tất cả đều cúi rạp xuống kính chào khi
Mẹ đi ngang qua chúng; và hôm nay cũng như hôm
qua, khi Đấng là hiện thân của Tình Yêu Vẹn Tuyền
đi qua trái đất, có các Thiên Thần của Ta tháp tùng,
thì mắt các Thiên Thần ấy không ngừng thán phục
Đấng Đáng Thán Phục, Đấng Thánh Thiện Nhất
trong các Thánh Đồng Trinh, và kinh ngạc trước vẻ
Kiều Diễm của Kiệt Tác của Cha Ta; khi Mẹ đi qua
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Chúa Giêsu thêm chữ ‘cũng’ vì Ngài cũng là Thiên Chúa.
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trái đất, Mẹ âu yếm can thiệp, và đáp lại lời cầu xin
tha thiết của các con;
để Ta nói cho các con biết: Thánh Tâm Ta là Thiên
Đàng của các con; hỡi thọ sinh, Thánh Tâm Ta mà
rất nhiều người trong các con chối bỏ và khước từ,
chính là Thiên Đàng của các con, là Địa Đàng, là
Vương Quốc, là Gia Nghiệp và là Chốn-Nghỉ-NgơiĐời-Đời của các con; vậy các con hãy đến với Trái
Tim Ta đây, một Trái Tim rất yêu thương các con,
rồi Ta sẽ tuôn đổ muôn phúc lành từ Trái Tim Ta
tràn ngập tâm hồn các con, để biến linh hồn các
con tươi sáng như mùa Xuân, để biến linh hồn các
con thành một tháp ngà, một Thiên Đàng cho một
mình Ta mà thôi; làm sao lại có người có thể nghi
ngờ Tình Yêu của Ta? chao ôi, hỡi các con yêu dấu,
mỗi khi các con nghi ngờ Tình Yêu Ta, Ta thất vọng
như mặt trời ủ dột ….
ngày hôm nay đây, vì Tình Yêu Cao Cả của Ta, Ta
muốn phô bày Trái Tim của Mẹ Ta,1
“Ôi Kiệt Tác của Cha con! Ôi Kiệt Tác Tuyệt Vời
của Giavê Thiên Chúa! Hiền Thê của Chúa Thánh
Thần! Nhà Tạm Chói Ngời của Con! lạy Mẹ Yêu Dấu
2

Tôi cảm thấy Trái Tim Chúa Giêsu đầy yêu thương và xúc động khi Ngài
phát âm tiếng “Mẹ”.
2
Bằng một tiếng kêu lớn, Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ .
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của Đấng Dấu Yêu, 1 Trái Tim Mẹ là Một với Trái
Tim Ba Ngôi Thiên Chúa! Trái Tim Mẹ là vườn khép
kín, là suối niêm phong của Con; Trái Tim Mẹ là
Mạch Suối làm cho vườn tược phì nhiêu; Trái Tim
Mẹ chính là Ngai Tòa của Con, một Trái Tim Đáng
Tôn Thờ, mà trên đó Con đã được tôn vinh; Trái
Tim của Trái Tim, Đấng mà Con đã đội Triều Thiên
cho trước Nhan Thiên Chúa, và trước mặt cả triều
thần thiên quốc của Con,2 làm sao mà trong các thụ
tạo của Con lại có người có thể chối bỏ Trái Tim Mẹ
vậy?3 Mẹ là Hòm Bia quyền năng, mặc toàn nhân
đức, Mẹ là Bài Ca Mới,4 là Hạc Cầm, là Thành Lũy
của Con, Đấng Tạo Thành trời đất say mê vẻ lộng
lẫy của Mẹ; Mẹ là Đấng đại diện cho sự Hiện Diện
của Thiên Chúa, luôn luôn quan tâm tới những ai
kêu cầu Mẹ; thế mà sao con người lại tệ bạc đến nỗi
chọn con đường lầm lạc chối bỏ Trái Tim Mẹ vậy?”
hỡi thọ sinh, các con không nghe nói hay sao: Ta là
Trái Tim của Trái Tim Mẹ, Linh Hồn của Linh Hồn
Mẹ, Thần Trí của Thần Trí Mẹ? các con không nghe
nói rằng Hai Trái Tim Mẹ Con Ta hiệp nhất và nên
Một hay sao? các con hãy suy gẫm Trái Tim Cứu
Tôi hiểu“”Đấng Dấu Yêu” là nói về “Chúa Ba Ngôi Yêu Dấu”
Bỗng nhiên Chúa Kitô hạ giọng và trở nên buồn sầu.
3
Chúa Giêsu vừa buồn sầu vừa ngạc nhiên.
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Tôi hiểu ‘Bài Ca Mới’ ở đây có nghĩa là Evà Mới.
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Chuộc của Ta, hãy suy gẫm Trái Tim Đồng-CôngCứu-Chuộc của Mẹ; hãy suy gẫm Niềm Vui Sướng
của Lòng Ta, lên cao như Bình Minh, để làm cho
trái đất u tối trở nên tươi sáng; hãy suy gẫm về Trái
Tim của Đức Nữ Vương chiếu rọi trên nhân loại,
ánh quang chói lọi của Người còn sáng hơn tất cả
các chòm sao hợp lại; rực rỡ hơn mặt trời; huy
hoàng như Vinh Quang của Ta vì sự hoàn hảo độc
nhất của Người; các con hãy suy gẫm về Nhà Tạm
của Thiên Chúa các con; hãy suy gẫm và hết sức
quý trọng Mẹ như Ta quý trọng Ngai Tòa của Ta
vậy;
các con đừng hỏi: “làm sao mà Đấng Tối Cao lại có
thể đặt định cho Mẹ một ngôi cao như thế trong
Triều Thần Thiên Quốc?” các con hãy nhìn xem,
không những Ta đã vinh thăng Mẹ là Nữ Vương các
Thiên Thần và các loài thụ tạo của Ta, mà Ta còn
vinh thăng Mẹ là Ngai Tòa của Ta nữa; Nữ Vương
trời đất chính là Ngai Tòa của Vua trên hết các vua,
bởi vì Ta, là Chúa Muôn Loài, đã đặt Mẹ vào chỗ ưu
tiên nhất trong Thánh Tâm Ta;
Mẹ được sinh ra để làm Triều Thiên Vinh Hiển của
Ta, Mẹ được sinh ra để làm Bình đựng Ánh Sáng
Thật, Đấng mặc lấy xác phàm từ Dòng Dõi Đavít,
Mẹ được sinh ra để làm niềm vinh dự và kiêu hãnh
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của Ta, Chúa Thánh Thần với Ta và Chúa Cha đã
nói:
“hỡi Maria đầy ơn phúc, Ba Ngôi Thiên Chúa ở với
Con; Chúng Ta sẽ không giấu Con một bí mật nào
cả, Hơi Thở của Chúng Ta sẽ là hơi thở của Con,
phát sinh tinh tuyền từ Vinh Quang của Chúng Ta,
hỡi Maria, hiện thân sự tốt lành của Ba Ngôi Thiên
Chúa, Chúng Ta ban Bình An cho Trái Tim Con,
trong Trái Tim hoàn hảo này, mà Ta, là Chúa Con,
sẽ chiến thắng; Trái Tim của Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ
là Trái Tim của Con, một lò lửa bừng cháy tình yêu
linh thánh, Linh Hồn của Chúng Ta sẽ là Linh Hồn
của Con, 1 một kho báu đáng quí trọng, một Địa
Đàng cho Ba Ngôi Thiên Chúa; Thần Trí của Chúng
Ta sẽ là Thần Trí của Con; đúng vậy, vì bất cứ ai
được hợp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa thì nên một
thần trí với Ba Ngôi Thiên Chúa;”
đây chính là Đấng mà Ba Ngôi Cha hết sức sủng ái,
Đấng mà rất nhiều người chối từ nhưng lại là dầu
xức mắt các con, là thuốc thơm làm dịu vết thương
các con, là lời bầu chữa đầy tình thương xót với
Chúa Cha Hằng Hữu cho những lời khấn nguyện
của các con; Đấng làm trung gian hòa giải và cũng
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Linh hồn nên được hiểu là mạng sống, như trong Luca 9,24.
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là trạng sư của linh hồn các con;
hỡi con người yếu đuối … Hiền Thê của Thánh
Thần của Ta chính là Đền Thờ của Đền Thờ, là đất
hứa của những người yếu đuối và khốn cùng, Mẹ là
ánh quang phản chiếu Ánh Sáng vĩnh cửu của Ta;
Mẹ là người an ủi của Đấng An Ủi các con, và cũng
là nguồn an ủi cho những nỗi sầu khổ của các con
… con người phải nói sao đây? con người có thể nói
gì trong lều trại mình? trong thân xác hay chết và
linh hồn trĩu nặng tội lỗi, làm sao nó có thể khám
phá ra những sự việc của trời cao, điều mà Bàn Tay
toàn-năng của Cha Ta đã làm? hỡi loài người, các
con sử dụng tâm trí mình một cách thiếu sáng suốt,
thiếu ý thức;
hỡi nhân loại, ngày hôm nay các con hãy mở lòng
mình ra, thì mọi mầu nhiệm mà đối với các con có
vẻ như là những mầu nhiệm khôn dò, sẽ được Ánh
Sáng Thần Linh, ngàn trùng Chí Thánh của Ta mặc
khải cho, và các con sẽ hiểu Người Phụ Nữ được
điểm trang bằng mặt trời, là ai; lúc ấy, cả con người
của các con sẽ được nâng lên, và tâm hồn các con
sẽ hoan hỉ sung sướng vô ngần, vì khi tấm màn che
mắt các con được tháo bỏ, các con sẽ được thấy
Trái Tim Diễm Phúc nhất trong những trái tim diễm
phúc, Đấng Chí Thánh trên hết các thánh, Trái Tim
Khôn Sánh, cháy lửa tình yêu vô biên, một ngọn lửa
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bừng cháy, rực rỡ và sáng ngời;
hỡi bạn, lúc ấy bạn sẽ hiểu Nhân Đức là gì, và trong
Trái Tim Trinh Khiết Đầy Nhân Đức ấy, Ta là Thiên
Chúa, đã trở thành Thiên-Chúa-Làm-Người, bạn sẽ
nhìn thấy Mẹ Đấng Cứu Thế của mình, Mẹ các
thánh tiên tri, Mẹ các thánh tông đồ, Mẹ các đặc
sủng, Mẹ của Chiến Thắng Khải Hoàn, Mẹ của ân
sủng vô biên; Mẹ của Đấng Cứu Chuộc khôn sánh;
là Vườn Nho của Cây Nho Thật, là Đường đi tới Con
Đường hướng dẫn mọi người đến với Ta, là Cổng
rộng mở tới Thiên Đàng cho mọi người được vào và
hưởng đời sống vĩnh cửu;
─ các con không chú ý thấy Trái Tim Ta luôn luôn
cảm kích và sủng ái Trái Tim Mẹ như thế nào hay
sao? làm sao Trái Tim ấy, Trái Tim đã từng cưu
mang Đức Vua của các con, lại có thể bị từ chối về
bất cứ điều gì Mẹ xin cùng Ta? mọi tín hữu hãy
chúc tụng Trái Tim Mẹ, vì khi chúc tụng Trái Tim
Mẹ là các con chúc tụng chính Ta;
một khi các con hiểu biết Mẹ, thì các con sẽ tuyên
dương Mẹ là Nữ Vương và đáng tôn thờ; vậy, hỡi
thọ sinh, hãy ngước mắt lên mà chiêm ngắm Trái
Tim Mẹ, và Ta hứa với các con, là các con sẽ không
ngừng trưởng thành trong huy hoàng, rực rỡ; trong
lò lửa của Trái Tim Mẹ, tâm hồn các con sẽ được
nâng lên, và các con sẽ đi vào Trái Tim Mẹ hoan lạc
8

thỏa thuê, như người ta đi vào một đại dương tình
yêu, vì những của cải Kho Tàng của Trái Tim Mẹ
rộng lớn bao la như Biển Cả, chảy vào các con, và
cuốn hút các con vào Biển Cả này; mọi sự Giàu
Sang Phong Phú trên trời dưới đất tất cả đều nằm
trong Trái Tim Mẹ, và có thể là tất cả cho các con!
mặc dầu đêm tối còn bao phủ tâm trí các con,
nhưng các con hãy chỗi dậy! hãy chỗi dậy và ngước
mắt lên nhìn cảnh tượng rực rỡ chói ngời của Trái
Tim Mẹ, cảnh tượng mà nhiều tiên tri muốn được
thấy trong thời đại của mình mà không được; hãy
chỗi dậy và hát một thánh thi mới cho đấng hiện
thân là Thánh Thi của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, các
con hãy hát lên rằng: “anh em ơi! chị em ơi! hãy
đến để được Áo Choàng Ân Sủng trong Ân Sủng che
phủ cho; hãy đến để được Ánh Sáng của Đức Nữ
Vương che phủ cho; nào, chúng ta hãy để Đấng đã
được Chúa Thánh Thần rợp bóng che phủ cho;” các
con chưa nghe thấy sao: sau cùng, khi Trái Tim Mẹ
sẽ thắng cùng với Trái Tim Ta, thì mọi dân nước sẽ
đến với Ánh Sáng của Mẹ, và vua chúa sẽ đến với
ánh bình minh của Mẹ; đối với những người chỉ
nghĩ đến giàu sang, phú quí, thì (Trái Tim Mẹ) là
một bí mật, nhưng còn đối với những người nghèo
khó và thấp hèn thì (Trái Tim Mẹ) lại chính là một
Hồng Phúc mà họ hết lòng mong đợi …
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Ôi hãy đến! trước khi nạn lụt vì tội lỗi xẩy đến bất
thình lình cho các con! hãy vào trong Tàu1 này, đây
là Con Tàu có thể cứu độ các con; đừng như tổ tiên
các con vào thời ông Noe, những người không chịu
lắng nghe; hãy vào trong Tàu thì các con sẽ được
cứu khỏi những giòng nước lũ của tội lỗi, và khỏi
chết trong những trận lụt của tội lỗi; hãy đến và trở
nên đứa con ân sủng của Đấng Trung Gian, với tư
cách là hoa quả của lòng sùng kính các con đã dành
cho Mẹ;
khi tận hiến cho Mẹ chính là các con hiến mình cho
Ta; mọi việc tận hiến, tôn sùng Trái Tim Mẹ, sẽ
khuếch đại lên Ta, vì sự hiệp nhất giữa Mẹ Con Ta
rất hoàn hảo; khi các con tận hiến cho Trái Tim Mẹ,
thì nhờ Ánh Sáng Mẹ soi dẫn, mà tất cả các chỉ thị
của Ta sẽ được hiểu rõ hơn, vì đường đời các con đi
sẽ được Trái Tim Mẹ hướng dẫn, bởi lẽ bàn tay các
con sẽ được chính Mẹ là Tòa Ân Sủng nắm lấy;
phúc cho các con khi lặp lại lời tận hiến cho Trái
Tim Mẹ!
các con hãy đến với Đấng rất Hồng Phúc, Đấng
hằng chứng tỏ với con cái Tình Thương Hiền Mẫu,
bằng cách chỉ cho chúng đường về Thiên Đàng;
hãy đến với Đấng Đồng-Công-Cứu-Chuộc của Đấng
1

Trong Trái Tim Rất Thánh Đức Mẹ của chúng ta.
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Cứu Chuộc các con, Trái Tim Mẹ, đầy lửa mến,
cũng đã hiến dâng để bị đâm thâu vì các con; nào,
hãy tôn vinh Trái Tim đang chiếu tỏa ánh sáng rạng
ngời như ngọn đèn cả trong lẫn ngoài bên cạnh Trái
Tim Ta;
nếu các con nói: “chúng tôi không cần Trái Tim của
Bà ấy”, thì hãy biết rằng trong thực tế, chính là các
con đang nói: “chúng tôi không cần Trái Tim
Chúa!” hỡi con người yếu đuối, hãy biết rằng,
Thánh Tâm Ta và Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ các
con được kết hiệp mật thiết hoàn hảo đến nỗi, Hai
Trái Tim Thần Linh này đã trở nên Một; Ta long
trọng tuyên bố với các con rằng: nếu các con nhìn
nhận Trái Tim Mẹ, thì không những là các con đã
nhìn nhận Trái Tim Ta, mà còn nhìn nhận cả Trái
Tim của Chúa Cha nữa; Ta đã chẳng nói rằng, Ta ở
trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Ta đó sao?
nếu Ta ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ta,
thì cả Trái Tim Ta, cũng ở trong Chúa Cha, và Trái
Tim Chúa Cha ở trong Trái Tim Ta; ai mà nói rằng
Cha Con Ta có thể tách rời ra được và không phải là
Một, tức là chối bỏ Lời Ta1; vậy các con đừng làm
nô lệ cho thần trí của mình, và chớ để cho luận
điệu của thế gian thắng được các con;

Nói cách khác: “ai mà nói rằng Cha Con Ta không phải là không thể
tách rời ra được và không phải là Một, tức là chối bỏ Lời Ta”
1
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các con hãy cho Ta biết, có con tim của tạo vật nào
giống như Trái Tim của Mẹ Maria không? không có
một trái tim nào giống với Trái Tim của Mẹ Maria
cả; từ ban đầu Trái Tim Mẹ đã hoàn hảo, Tinh
Tuyền Vẹn Sạch ngay từ khi sinh ra 1 và đầy Ân
Sủng, trong ân sủng vượt trên ân sủng các Thiên
Thần của Ta; vì lý do này, từng đám đông các Thiên
Thần xúm lại hỏi nhau:
“Người đội khăn choàng này là ai vậy?”
“tại sao những đỉnh núi lại cúi rạp xuống, kính
chào Bà, khi Bà đi qua chúng ?”
“Người mà Trái Tim vô tì vết và rất đẹp lòng Thiên
Chúa này là ai?”
“các bạn có thấy mọi tạo vật của Thiên Chúa đều
cúi xuống như thế nào khi Bà đi ngang qua không?”
“Bà là ai mà giống như mạch nước, làm cho vườn
tược phì nhiêu bằng ân sủng của Mình, mạch nước
hằng sống này là ai?”

1

Đức Mẹ được đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội.
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“Bà là ai, với Trái Tim rất tinh tuyền đầy tình yêu
Thiên Chúa, ngày đêm hằng khát vọng Thiên Chúa,
ngày đêm kết hiệp trọn vẹn với Đấng Tối Cao?”
“Trinh Nữ này là ai, mặc dù giầu nhân đức và ân
sủng, mà khiêm nhường đến thế, đến nỗi đôi Mắt
của Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, không bao giờ rời
khỏi Bà?”
nhiều Thiên Thần của Ta âm thầm thán phục,
không nói lên lời …
chính trong Trái Tim ấy, trong Vực Thẳm ân sủng
ấy, Ta đã thực hiện quyền năng của Ta, Ta là Đấng
Sáng Tạo trời đất, Tác Giả của ân sủng, đã tìm được
thiên đàng của Mình trong thiên đàng, ân sủng của
Mình trong ân sủng, để đến trong thân phận của
một nô lệ; Ta đã đến với Đấng Khiêm Nhường Thẳm
Sâu1 để phục vụ chứ không phải để được phục vụ;
Ta là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, Đấng
Thiên Sai (Mêsia) đã được hứa ban, đã đến với hình
ảnh hoàn hảo giống hệt như Thánh Tâm Ta, để chia
sẻ nỗi buồn, Niềm Vui, sự đau đớn, thống khổ,
những điều kỳ diệu, bị phản bội, cơn hấp hối, đòn
vọt, (gai nhọn) đâm thâu, và chịu đóng đinh vào

1

Rất Thánh Đức Mẹ.
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Thánh Giá; Trái Tim Mẹ Con Ta đã cùng nhau
chuộc tội (cho nhân loại);
mọi khoảnh khắc mà Mẹ Thánh của Ta trải qua ở
trần thế chính là một bài thánh thi tình yêu, bác ái,
khiêm nhường và khiết trinh vẹn toàn; một kho báu
trong những kho báu của Ta; Ta đã đến trong Trái
Tim Thánh Thiện đó, là hình ảnh và là hiện thân
của Thánh Tâm Ta, để trở thành Thiên - Chúa Làm - Người; ngõ hầu Ta đi theo bước chân Mẹ,1 và
sau này Mẹ đi theo bước chân Ta;2 Ta đã nói rằng
Mẹ và Ta chia sẻ mọi sự suốt chặng đường đi tới
Thánh Giá;
sự hiệp nhất của Mẹ Con Ta mật thiết hoàn hảo đến
nỗi Chúng Ta không cần phải nói thành lời, vì lời
đó đã ở ngay trong Trái Tim của Chúng Ta rồi; khi
Ta vắng mặt, những lời Ta nói cũng như các tư
tưởng Ta suy nghĩ không cần phải nhắn chuyển đến
cho Mẹ; với quyền năng tối cao của Thánh Thần Ta,
mọi sự đều được thông tri cho Mẹ biết; trong Trái
Tim trinh khiết của Mẹ, Mẹ đều biết được mọi sự,
vì Mẹ sở hữu Thiên Chúa và Thiên Chúa sở hữu Mẹ;
vì thế của ăn nuôi dưỡng Mẹ hằng ngày chính là
Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu;

1
2

Khi còn nhỏ
a Giêsu đi theo Mẹ Ngài.
Tôi hiểu là Mẹ Maria theo Chúa Giêsu trong Sứ Mệnh của Chúa.
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Ôi, hỡi thụ tao! Ta thất kinh khi quá nhiều người
trong các con chối bỏ Trái Tim Mẹ! và các Thiên
Thần của Ta run sợ cho cái ngày mà Ta sẽ chính
thức công bố những người này là: có tội! nhưng đối
với những ai tôn kính và yêu mến Mẹ, thì Cánh
Cổng Trái Tim Mẹ sẽ được mở ra cho các con bước
vào Thiên Đàng; đối với những người yêu mến và
tôn kính Mẹ, Ta sẽ nói với các con: “này hỡi các
con! lòng các con kính yêu Mẹ ở trần thế cao quý
đến nỗi, ngày hôm nay các con có thể vào chỗ của
mình, và hãy cúi chào trước Đền Thánh1 của Ta;”
hỡi tạo thành, Dấu Chỉ Vĩ Đại2 trên trời, Người Phụ
Nữ được điểm trang bằng Mặt Trời khiến cho ma
quỉ tê liệt vì sợ hãi, Dấu Chỉ Vĩ Đại ấy chiếu sáng
các tầng trời, và làm cho Thần Tối Tăm kinh sợ 3
không ai khác mà chính là Mẹ Ta; tương phản với
tối tăm, Ta đã nâng Đức Rất Thánh Đồng Trinh lên
làm cột lửa chói ngời, để hướng dẫn bước đi của
các con ban đêm, và ban ngày làm mặt trời soi sáng
bóng tối khủng khiếp của các con;
− ngày Ta được đầu thai bởi Chúa Thánh Thần
trong Cung Lòng Khiết Trinh của Mẹ, tất cả ma quỉ
đều bị tê liệt vì sợ hãi, trong khi đó trên Thiên
1
2
3

Rất Thánh Đức Mẹ: Đền Thờ Thiên Chúa.
Kh 12,1.
Ma Quỉ.
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Đàng, đông đảo các đạo binh ngợi khen Thiên Chúa
và ca hát:
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, và Bình An dưới
thế cho những người vui hưởng Ân Huệ của Người;”
như thế, Ta đã từ Thiên Đàng xuống Thiên Đàng, từ
ngai báu của Ta xuống ngai báu của Ta …
đúng vậy, nơi mà mọi nhân đức nở rộ, làm Thánh
Tâm Ta vui sướng bởi hương thơm của Tình Yêu
hoàn hảo của Mẹ; Trái Tim Đấng Hoàn Hảo của Ta
thì vô song và hoàn toàn đáng yêu … vì việc Đầu
Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Trái Tim Mẹ là
một kinh nguyện liên lỉ, một nén hương đền tội, là
việc thờ phượng Thiên Chúa không ngừng; đây
chính là Vườn Nho của Ta1, ngôi vườn mà Bàn Tay
đầy quyền năng của Cha Ta đã vun trồng, ngõ hầu
Cây Nho Thật mọc rễ trong đất ấy;
các con hãy đến với Trái Tim Người Mẹ Hồng Phúc
của mình, Trái Tim Mẹ sáng rực như ban ngày, các
con hãy đến mà lãnh nhận ân huệ của Người, vô số
ân huệ đang chiếu tỏa những tia sáng từ Bàn Tay
của Mẹ; Trái Tim Ta, một Trái Tim đầy ân sủng và
chân lý, đã trở thành xác phàm trong Cung Lòng
1

Đức Mẹ.
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Khiết Trinh đầy chân lý và ân sủng; và giờ đây, Hai
Trái Tim của Mẹ Con Ta, kết hiệp làm Một, sẽ tiểu
trừ Ôn Dịch và Khổ Ngải, không phải bằng sức
mạnh của cơ thể, mà cũng không phải bằng vũ khí,
nhưng là bằng tình yêu và hy sinh;
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