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MẸ THĂNG THIÊN! Aug 15, 2011
1:27 PM, Aug 15, 2011 tai nha chau Thanh The S.
L: Thưa Cha hôm nay xin cho con viết về Mẹ. Hôm nay là ngày
Lễ Mẹ Lên Trời, chúng con mừng lễ ngày Mẹ hồn xác về Trời
cùng Thiên Chúa cách đây bao ngàn năm về trước, nhưng mãi
mãi tồn tại trong lòng của chúng con. Một dấu chỉ và cả một sự
vinh hiển cho loài người chúng con. Mẹ về bên Chúa luôn xác và
hồn, được hưởng nhan Chúa và triều thần Thiên Quốc hát ca
ngợi, chúc mừng Mẹ trên thiên đàng. Mẹ ơi, Mẹ thay thế loài
người chúng con được xác về Trời thật sung sướng kỳ diệu biết
bao. Trinh Nữ Vương của Thiên Triều và Mẹ loài người chúng
con. Thật vô cùng vinh phúc được làm con cái của Mẹ dù bao
lâu hay trải qua bao thế hệ, mẫu tử tình thâm không nhạt màu
hay thay đổi với bất cứ hình thức nào. Dù thời gian là bao lâu,
qua bao nhiêu thế hệ. Mẹ vẫn đó một lòng với Chúa yêu thương
các con, yêu thương nhân loại, yêu và yêu mãi không rời xa!
BM: Các con của Mẹ, các con ơi các con có biết không thời điểm
nào cũng vậy, dầu Mẹ ở nơi đâu ngoài Chúa ra trong lòng của
Mẹ lúc nào cũng để sẵn một thâm tình sâu thẳm dành cho các
con. Mẹ chờ đợi các con từng người một, chấp nhận và đến với
Mẹ để Mẹ được ôm các con trong lòng. Bàn tay êm ái của Mẹ sẽ
xoa dịu vết thương lòng cho con. Mẹ sẽ giúp con những lúc đau
đớn, thương tâm mà cuộc đời để lại trong tim con.
Mẹ vỗ về, dỗ dành khi con sa ngã trong những đam mê lạc thú
của cuộc sống lôi cuốn đời con, sa ngã cạm bẫy của trần
gian. Mẹ nâng đỡ khi con sa ngã, Mẹ nắm tay dắt con khi qua
khúc quanh long đong cuộc đời. Mẹ che phủ tà áo khi con chạy
đến nương thân bên Mẹ, Mẹ giúp con khi bị chối từ tình người

phụ bạc. Mẹ lau dòng nước mắt của con khi con đi đến con
đường cùng bế tắc của cuộc sống. Mẹ cứu con khi đứng trước
vực thẳm sa lầy của bóng tối tối lỗi.
Ôi thật nhiều và nhiều lắm. Mẹ sẵn sàng và muốn làm cho chúng
con. Mẹ không từ chối điều gì khi chúng con chạy đến kêu cầu
với Mẹ. Hãy đến với Mẹ đem những gì mà sức con người không
chịu đựng nổi, Mẹ sẽ lãnh nhận đồng hành với con. Mẹ khẩn cầu
xin Chúa cho con, Mẹ cùng với các con chia sẽ đắng cay, vui
buồn lẫn lộn. Hãy dùng con mắt đức tin các con sẽ cảm nghiệm.
Các con ơi, Mẹ không từ chối những điều các con nài xin với Mẹ,
Hãy mạnh dạn bước ra khỏi những điều giam lỏng, vây chặt,
khống chế của tục lụy trần gian! Các con sẽ có một bầu trời mới,
đất mới. Nơi đó đầy hứa hẹn vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa
dành cho các con. Nơi đó chính là nhà thật sự của các con, Mẹ
sẽ đón chờ và dẫn dắt các con về bên Chúa. Nương thân trong
tình yêu thương bao la vô bờ bến, vượt trên tất cả mọi sự dành
cho loài người thế gian.
L.: Mẹ ơi, con xin Mẹ có thể cho con biết một chút gì về ngày Lễ
Mẹ Thăng Thiên không Mẹ. Con nghe nói Thăng Thiên là về
Trời, về Trời là Thăng Thiên. Chỉ vậy thôi sao? Con nói đơn giản
quá! Có thể Mẹ kể cho chúng con nghe về ý nghĩa của ngày lễ
này không Mẹ? Con rất muốn nghe và được biết thật là một
hồng ân, thật là một hồng phúc. Có đâu Mẹ Thiên Chúa và cả
loài người kể cho con nghe về ở trên Trời.
BM: Ánh sáng lan tỏa khắp nơi, bầu trời hé mở. Triều Thần
Thánh rất đông vô số, tầng tầng, lớp lớp rất rộng lớn bao là cả
bầu trời. Ở giữa bầu trời có một con đường trải thảm rất rộng và
lớn. Nhìn thật bao la, các Thiên Thần mặc áo trắng, các Thánh
mặc áo trắng ngà, trông rất đẹp, đều đặn và từng lớp theo thứ tư
của những cấp bậc mà Chúa phong cho.
Các Thiên Thần thổi kèn nhạc vang lên nhịp nhàng, hùng mạnh
tùy theo bản. Từ xa tiến gần. Nhạc rất hay và thánh thót như
tiếng chim hót ánh ban mai. Lần lượt tiếng trống dập vang, tiếng
sáo du dương, tiếng kèn oai phong lẫm liệt, tiếng nhạc tiếng đàn
hòa chung tấu lên những lời thánh thót nhịp nhàng réo rắt đi vào
cõi lòng thâm trầm trong tim. Mẹ không diễn tả nỗi để các con có
thể hiểu thêm. Từ đằng xa, từ từ bước đến vào trong rất xa và
rất xa và đẹp lộng lẫy ánh sáng chói lòa màu vàng kim từ Ngai
Chúa ngự. Ánh sáng tỏa ra rất đông và chiếu xa thật xa. Mẹ nghĩ

đó là ánh sáng của Thiên Chúa.
Sáng cả thiên đàng không ai có thể dùng cặp mắt mà đoán được
ánh sáng đó được. Chỉ có Chúa, Ngài đã cho các Thánh, Thiên
Thần cùng tất cả những người được ở Thiên Đàng có đôi mắt mà
Chúa cho họ cách đặc biệt để sống trên thiên đàng với
Ngài. Riêng Mẹ với bộ áo trắng ngà như sáng hôm nay Mẹ mặc
lúc tham dự Thánh Lễ. Áo trắng ngà pha nhẹ nhàng với màu
nhạt mao. Khăn trên đầu bằng voan trắng, rất xinh và đẹp lắm!
L: Cái áo sáng nay con thấy Mẹ mặc rất lộng lẫy, rất long trọng
và đẹp lắm, lại khác như áo mặc hàng ngày thật đẹp lắm. Thật
quá ư là đẹp! Con không thể viết và diễn tả sao cho đúng màu và
vẻ đẹp tuyệt vời, kiều diễm của một Nữ Vương Thiên Triều. Vẻ
mặt đó con nhận xét chưa hết và chưa hết. Những gì con cảm
giác và thấy được trong tâm hồn. Mẹ ơi, mình nói xong về chiếc
áo và mình quay lại lúc bắt đầu tiếng vào trong Ngai Thánh của
Chúa Cha rồi phải không Mẹ?
BM: Mẹ lần lượt từ từ bước lên cung thánh, chân đi từ từ chậm
từng bước, từng bước và hai bên có triều thần cùng đi với
Mẹ. Đến gần Ngai Chúa ngự khoảng vài chục mét, Thiên Thần
đỡ Mẹ quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Cha, Ngài thật to
lớn. Giọng nói hay và oai phong lắm. Áo của Ngài toàn là ánh
sáng màu vàng kim tuyệt vời không có gì có thể sánh nổi. Đó là
Mẹ thấy được cung điện của Đức Chúa Cha. Còn nhiều, còn
nhiều chi tiết nữa Mẹ không kể hết cho con nghe được.
Mẹ thấy Chúa Giesu con Mẹ ở trần gian. Ngài bước ra khuôn
mặt sáng chói rất bình thường, tóc lừng lững gần ngang vai rất
đẹp. Lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng đối với Mẹ, cử chỉ ân
cần, thân thương như hồi còn ở trần gian. Được ra mắt Đức
Chúa Cha và tiếp cận Chúa Giesu, còn nhiều điều nữa Mẹ chỉ kể
cho con ngang đó!
L: Lạy Mẹ con cảm ơn Mẹ hết sức, có đâu người trần gian mà
biết được như vậy. Thật là một điều sung sướng và hạnh phúc
mà Mẹ cho con biết về ngày Mẹ về trời.
BM: L., Mẹ thưởng cho con có lòng yêu mến Chúa và Mẹ và có
còn rất nhiều điều nữa. Con nhớ giữ đời sống tâm linh tốt lành
và yêu mến thờ phượng Chúa ngay ở đời này. Con sẽ được
Chúa cho biết nhiều việc hơn nữa. Hãy cố gắng sống tốt lành và
luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện và Chúa luôn luôn ở bên con và
Thánh Thần gìn giữ con ở cuộc trời này, đầy cạm bẩy nghe

con. Con về đi.
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