Ngày 25-6-2009
BA CUỘC HIỆN RA KHÁC NHAU Ở MỄ DU
(MẸ HIỆN RA VỚI BA THỊ NHÂN : MARIJA, IVANKA VÀ
IVAN)

Địa điểm thánh thiêng ở nhà nguyện tư của Paolo và Marija nơi Mẹ Thiên Chúa
đã hiện ra nhiều lần. Ngày 25-6-2009 này, nơi đó với ngọn nến được thắp lên,
trang hoàng đầy hoa, nơi mà trong vòng ít phút đã đón tiếp Đức Mẹ vào năm
hiện ra thứ 28 tại Mễ Du để cứu thế giới. Người ta chỉ có thể suy gẫm mà thôi,
….. vì hết sức may mắn được sống trong thời gian mà Thiên Chúa đã chọn và làm
cho Mẹ Maria được biết đến trên khắp thế giới, cho dù niềm tin của họ ra sao, là
người vô thần hay là tất cả những người với niềm tin khác nhau hay cả những
người vô tín nữa. Qua những bí mật đã đến gần, mọi chứng từ cần thiết cho
người ta tin sẽ được hoàn tất. Thế giới sẽ như thế nào ? Thế giới của Mẹ Maria
dành cho những ai chấp nhận. Những ai từ chối, chỉ một giây phung phí là đưa
đến hoả ngục. Ngày Lễ Kỷ Niệm 25-6-2009 đã là ngày hết sức nhộn nhịp. Ngày
Lễ Kỷ Niệm 25-6-2009 đã là ngày hết sức nhộn nhịp. Marija được dự cuộc hiện
ra trong nhà nguyện nhỏ của cô và nhận sứ điệp ngày 25 ban cho toàn thế giới.

Sau đó tại Mễ Du, Mẹ đã làm cho chúng ta ngạc nhiên vào buổi chiều tối, là lại
hiện ra cho Ivan trong suốt buổi cầu nguyện nhóm lúc 10 giờ đêm.
Tuy nhiên, một lần hiện ra khác nữa cho Ivanka trong lần hiện ra cho cô hàng
năm. Ba lần hiện ra ở Mễ Du trong chỉ một ngày ! Nhà nguyện của Marija và
chồng của cô được trang hoàng bằng hoa rất xinh đẹp cho ngày Lễ Kỷ Niệm 28
năm Đức Mẹ hiện ra. Đêm trước, thứ Tư ngày 24 tháng Sáu, 2009, Marija và
Ivan tiếp đón Mẹ ở nhà nguyện riêng của Ivan. Họ thưa chuyện với Đức Mẹ, hồi
tưởng về những ngày đầu tiên của các cuộc hiện ra.
Thật là hết sức cảm động và thân tình đến nỗi Ivan không thể nói được gì cả. Lần
hiện ra ngày 25 cho Marija khoảng 6 phút.
Cô ấy nói rằng Mẹ mặc lễ phục bằng vàng.
Marija đã thường nói rằng màu vàng đó / từ người của Mẹ / xuyên qua trang
phục của Mẹ.
Marija đã nói về ngày Lễ Kỷ Niệm này là Mẹ xinh đẹp quá đến nỗi cô muốn lên
Thiên Đàng với Mẹ.
Marija đã nói rằng: “Mỗi ngày Mẹ hiện ra, Mẹ lại xinh đẹp hơn ngày trước
nữa.”
Khi có nhiều người hối cải hơn thì Thiên Chúa lại càng ban tặng cho Mẹ được
kiều diễm hơn. Về sau, lúc 10 giờ đêm, Đức Mẹ hiện ra với Ivan trên Núi Hiện
Ra. *
Người ta bắt đầu tụ họp lúc 7 giờ tối, thành một đám đông hàng ngàn người trước
giờ hiện ra.
Thời tiết lại làm cho sự hy sinh leo núi thêm mạnh mẽ.
Những tảng đá ở Mễ Du rất trơn trượt khi ướt, lại càng thêm trơn trượt hơn thế
khi hàng ngàn đôi giày phủ bùn sình lên những tảng đá ấy.
Nhiều trường hợp bị thương xảy ra trong tình huống như vậy, tuy nhiên Mẹ
Maria, Người hết lòng chăm sóc chúng ta, vẫn kêu gọi chúng ta lên núi, ngay cả
với những nguy hiểm như thế.
Điều này trái ngược với sự suy nghĩ của con người là luôn luôn tránh những điều
như thế.
Chính là Mẹ Nữ Vương kêu gọi chúng ta, ngay cả trong những hoàn cảnh này,
trên ngọn núi rải đầy đá sỏi, đã khó leo khi thời tiết tốt, lại càng khó hơn khi thời
tiết xấu.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của Mẹ nơi sự hiện diện của chúng ta và kế hoạch
của Mẹ tiến triển như thế khiến Ivan không thể diễn tả đầy đủ những gì anh
thấy trong niềm vui của Mẹ.
Vì thế trong tương lai, điều gì chắc chắn sẽ đến như luôn luôn như thế trong suy
nghĩ của loài người, rằng con đường nên được lát phẳng hay làm cho nó dễ leo
trèo hơn, phải được phản đối kịch liệt. Mẹ cần sự hy sinh.
Điều này trái ngược với đường lối của Mẹ nơi đây tại Mễ Du và ước muốn của Mẹ.
Ivan kể lại cuộc hiện ra :
“Từ lúc gặp Mẹ, thật khó mà diễn tả được, nhất là hôm nay, niềm vui thật sự lớn
lao trong đôi mắt của Mẹ và trên khuôn mặt của Mẹ.
Thật khó diễn tả tất cả điều này bằng lời.Vì thế, tôi muốn chuyển đến quí vị sự
quan trọng này. Lần nữa, tôi xin lập lại Mẹ đến (với chúng ta) hết sức là hạnh

phúc và vui mừng. Mẹ chào tất cả chúng ta : ‘Xin ngợi khen Chúa Giêsu, các con
yêu dấu của Mẹ, các con bé nhỏ của Mẹ.’
“Thế rồi, một lúc lâu hơn nữa, Mẹ cầu nguyện với đôi tay mở rộng trên tất cả
chúng ta đang hiện diện nơi đây. Rồi Mẹ cầu nguyện cách đặc biệt trên người
bệnh đang có mặt tại đây nữa.
“Các con yêu dấu, hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con, kêu gọi các con hãy
sống Sứ Điệp của Mẹ. Hôm nay, Mẹ đã ban Sứ Điệp cho các con. Hãy lãnh
nhận những Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của Mẹ để Người Mẹ này có thể
trao cho các con những Sứ Điệp mới. Mẹ cám ơn các con hôm nay nữa, hỡi các
con yêu dấu, vì đã đón nhận Mẹ và các Sứ Điệp của Mẹ và sống Sứ Điệp của
Mẹ.”
Xong rồi, Mẹ ban cho chúng ta Phúc lành Từ mẫu của Mẹ, và làm phép tất cả các
vật đạo được mang đến và Mẹ nói rằng :
Sau đó, một lát nữa, Mẹ cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình trên thế giới. Rồi
chúng tôi nguyện kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh cùng với Mẹ. Thế rồi, Mẹ ra đi
trong hình một Dấu Thánh Giá sáng láng với lời chào : ‘Hãy đi bình an, các con
yêu dấu của Mẹ.’
“Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh rằng Mẹ kêu gọi chúng ta đón nhận Sứ Điệp Mẹ
ban cho chúng ta lúc 6:40 chiều, để chúng ta lãnh nhận Sứ Điệp đó và sống Sứ
Điệp để Mẹ có thể trao cho chúng ta những Sứ Điệp mới và hướng dẫn chúng ta
qua những Sứ Điệp đó. Xin cám ơn quí vị.”
Ivanka không còn được gặp Mẹ trong những buổi hiện ra hàng ngày vào ngày 7
tháng Năm, 1985.
Ivanka được ơn gặp Mẹ một năm một lần vào ngày Lễ Kỷ Niệm Mẹ hiện ra.
Những thị nhân, thường thường trong những cuộc hiện ra hàng ngày, đều cảm
thấy khó khăn, khổ sở khi Mẹ rời đi.
Làm sao mà Mẹ có thể hiện ra với các thị nhân mỗi ngày hàng bao nhiêu năm
như thế, trong mối thâm tình họ gặp gỡ Mẹ như thế và làm sao họ có thể sống
nổi nếu Mẹ hoàn toàn ngưng hiện ra trong suốt quãng đời còn lại của họ ?
Là người Mẹ, Mẹ biết rằng Mẹ không thể cắt đứt với các thị nhân sau khi hiện
diện lâu dài như vậy trong cuộc đời họ.
Ivanka đã thấy nhiều điều qua những cuộc hiện ra hàng năm, liên quan tới 10 bí
mật cô đã nhận được.
Trong một lần hiện ra, không phải là một phần của các bí mật, Ivanka thấy hàng
ngàn ngàn thi thể trôi nổi trên một con sông ở Rwanda . Những tháng tiếp sau
điều ấy đã thực sự xảy ra.
Ivanka được dự cuộc hiện ra tại nhà với chồng cô và các con. Ivan nói tiếp là Mẹ
ở với cô khoảng 10 phút và nói với cô về bí mật thứ mười.
‘Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con hãy là những tông đồ bình an của Mẹ.
Hoà bình, hoà bình, hoà bình.’
Trong khi chúng ta không biết các bí mật, thì chính Mẹ cho phép các thị nhân nói
cho chúng ta rằng Mẹ và họ nói về những bí mật.
Tại sao ? Mẹ muốn chúng ta biết là có những bí mật.

Mẹ muốn chúng ta ý thức về hậu quả nếu không hối cải.
Tuy nhiên trong tâm hồn, sự phẫn nộ của người Kitô hữu thì quá ít ỏi, chúng ta
không thể hiệp nhất để thay đổi sự việc, mặc dù chúng ta rõ ràng đông hơn lực
lượng của bóng tối.
Trong xã hội của chúng ta, người Kitô hữu không sống cuộc đời trọn vẹn như tổ
tiên chúng ta đã sống.
Nếu chúng ta sống như họ đã sống, bóng tối sẽ không, không thể ngự trị được.
Mẹ sẽ ngự trị với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ ở bên trong và nhờ trái tim của quí
vị. Chiến thắng của Mẹ sẽ ở trong trái tim của quí vị, nếu quí vị muốn điều đó.
Mẹ đã nói :
Ngày 25-8-2000
“…Trong trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, Mẹ cảm thấy rằng có nhiều người tiến đến
gần hơn với Mẹ và, cách đặc biệt, mang chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm
của Mẹ trong trái tim của họ bằng cầu nguyện và hối cải…”
Tất cả đều tuỳ thuộc vào quí vị. Hãy lớn lên trong tình yêu với Mẹ. Hãy ước ao
Mẹ. Hãy mong mỏi Mẹ. Hãy là tông đồ. Tất cả đều sẵn sàng nếu quí vị muốn.
Thế giới sẽ thay đổi.
Trong tình yêu của Mẹ
Một người bạn Mễ Du
Từ Mễ Du

Nhà nguyện riêng của Marija và Paolô đã nghinh đón Nữ Vương Thiên Đàng trong
ngày Lễ Kỷ Niệm 28 năm hiện ra.

Đó là vinh dự đặ c biệ t khi đượ c nghe Sứ Điệ p ban cho thế giớ i do
Marija đọ c lầ n đầ u tiên sau khi tiế p nhậ n Sứ Điệ p.
Nơi đây Marija đang đọc Sứ Điệp ngày 25-6-2009. Niềm vui được nghe những lời
mới mẻ từ trời trong vòng 15 phút được trao cho là giây phút đặc biệt.
Những lời của Mẹ từ Trời được toàn thế giới lắng nghe, tuy nhiên chỉ được nghe
bởi một phần nhỏ dân số thế giới.
Vì thế, quí vị có vinh dự ở trong thời gian ân sủng được đọc những Sứ Điệp này
lần đầu tiên, như những tông đồ tiên khởi của đạo Công giáo, đầu tiên nghe lời
dạy của Chúa Giêsu Kitô.

Người ta luôn luôn đến sớm khi có những cuộc hiện ra với Ivan.
Có một nỗi xúc động nào đó khi bạn đến và bắt đầu suy gẫm trong niềm kính sợ
rằng bạn đang ngồi trên ngọn núi này, ngọn núi thánh thiêng, nơi đây đã được sự
hiện diện của Mẹ chạm đến trong suốt 28 năm.
Bạn tự hỏi bạn là ai mà có mặt nơi đây. Bạn chỉ có thể trả lời : “Tôi không là gì
cả.”
Ý thức được mình không là gì cả, bạn được vinh dự có mặt trong sự hiện diện của
Nữ Vương Hoà Bình trong thời của Mẹ đang dẫn đưa đến Triều đại của Mẹ
Maria.

Ngày 25-6-2009 lúc 9 giờ đêm – Đám đông, hầu như đã hoàn thành xong trong
cuộc hành trình vất vả lên Núi Hiện Ra.
Họ hài lòng chờ đợi khi ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho đêm tối.
Đến lượt, Mẹ đến khi mặt trời lặn, trong ánh sáng của Thiên Chúa và chiến thắng
màn đêm tối tăm bằng tình yêu của Mẹ.
Cầu nguyện lâu giờ trên đám đông đêm nay, những nơi sâu kín của từng trái tim
không thể che giấu bất cứ góc tối nào trong những tháng năm sắp tới.
Bạn phải chấp nhận những gì mà Mẹ soi sáng trong tâm hồn bạn điều mà bạn
phải thay đổi hay là bạn khước từ Mẹ.
Cám ơn chị Maria Hoàng Lan
đã dịch tài liệu này cho chúng ta.
Xin Đức Mẹ chúc lành chị.

------------------ English ------------The holy spot in Marija and Paolo’s private chapel where the Mother of God has
appeared many times.
This June 25, 2009, the spot with a candle lit, arrayed in flowers, where within a few
minutes received Our Lady on the 28th year of appearing in Medjugorje to save the
world.
One can only contemplate, pinch oneself, to be so fortunate to be alive in this time
God has chosen to make Mary known to all the world, despite their faith, being
atheist, and all other beliefs or nonbeliefs.

Through the secrets to come, all proof necessary for one to believe will be completed.
What kind of world will that be? Mary’s world for those who accept. Those who
reject, a waste second only to hell.
The anniversary of June 25, 2009 was a very active day.
Marija had her apparition in her chapel and received the 25th message to the world.
Our Lady surprised us in Medjugorje later in the evening, appearing to Ivan during
his prayer group for a 10:00 p.m. apparition.
Yet, again another apparition to Ivanka in her annual apparition. Three apparitions
in Medjugorje in one day !
Marija and her husband’s chapel were beautifully adorned in flowers for Our
Lady’s 28th anniversary.
The night before, Wednesday, June 24, 2009, Marija and Ivan received Our Lady in
Ivan’s private chapel.
They were conversing with Our Lady, reminiscing about the beginning days of the
apparitions.
It was very moving and intimate, so much so that Ivan could not talk about it.
Marija’s 25th apparition lasted about six minutes.
She said that Our Lady was arrayed in a dress of gold.
Marija has often said that the gold emulates (it imitates gold) from Our Lady’s
being through Her dress.
Marija said of this anniversary that Our Lady was so beautiful she wanted to go to
Heaven with Her.
Marija has said that “Each day Our Lady appears, She is more beautiful than day
before.”
As more convert, the more beauty God bestows in Our Lady’s being.
Later, at 10:00 p.m., Ivan’s apparition was on Apparition Mountain .
People began to gather at 7:00 p.m., becoming a crowd of several thousand by
apparition time.
The weather again strengthened the sacrifice of climbing the mountain.
Medjugorje rocks are very slick when wet, even more so when thousands of shoes
coat the rocks with mud.
Several injuries usually occur in this type of situation, yet the Mother, the One who
cares so much for us, still calls us to the mountain, even with the risk.
This is contrary to human thinking of always avoiding such things.
Our Lady needs sacrifice.
It is the Queen Mother who calls us, even in these
conditions, on a rock strewn mountain, difficult to climb in good weather, much less
so in bad.
Yet, Our Lady’s happiness in our being present and Her plan working was such that
Ivan could not fully describe what he saw in Her joy.
This is why in the future, what is surely to come / as it always does /in human
thinking, that the trail should be paved or made easier to climb, should be
vehemently opposed.
This would be a contradiction of Our Lady’s way here in Medjugorje and Her
desire. Ivan describes the apparition:
“From the meeting with Our Lady; it is difficult to describe, especially today, the
great, truly great joy in Her eyes and on Her face.

It is difficult to express all this in words.
That is why I would like to convey this importance to you. Again, I repeat Our Lady
came very, very happy and joyful. She greeted us all with a greeting, ‘Praised be
Jesus, my dear children, my little children.’
“Our Lady then for a longer time prayed with Her hands extended over all of us
present here. Then She prayed especially over the sick present here.
She then blessed us with Her Motherly Blessing, and blessed all the religious articles
brought for blessing and then Our Lady said:
“Dear children, also today I desire to call you, to call you to live my messages.
Today I gave you a message. Accept my messages and live my messages that the
Mother can give you new messages. Thank you also today, dear children for having
accepted me and my messages and for living my messages.”
Afterwards, for a time, Our Lady especially prayed for peace in the world. Then we
prayed an Our Father and a Glory Be together with Her. Our Lady then left in an
illuminated Sign of the Cross with a greeting, ‘Go in peace my dear children.’
“I would like to especially emphasize that Our Lady is calling us to the message She
gave to us at 6:40 p.m., for us to accept that message and to live it so that She can
give us new messages and to lead us through them. Thank you.”
Ivanka’s Annual Apparition on June 25, 2009
Cuộc Hiện Ra Hàng Năm vào ngày 25-6-2009
Ivanka ceased seeing Our Lady in daily apparitions on May 7, 1985.
Ivanka was given the gift of seeing Our Lady once a year on the anniversary.
The visionaries, often in their daily apparitions, have difficulty when Our Lady
leaves.
How could Our Lady appear to the visionaries for years every day, in a
profoundness in the way they see Her and survive if Our Lady completely stops Her
apparition for the rest of their lives?
As a mother, Our Lady knows She cannot just cut off the visionaries after being so
much a part of their daily lives.
Ivanka has seen many things through her annual apparitions, connected to the ten
secrets she has received.
Click Here for more on the Ten Secrets... In one apparition, not part of the secrets,
Ivanka saw tens of thousands of bodies floating down a river in Rwanda . Months
later it actually happened.
Ivanka had her apparition at home with her husband and children. Ivanka relayed
that Our Lady was with her for 10 minutes and spoke to her of the tenth secret.
‘Dear children, I call you to be apostles of peace. Peace, peace, peace.’
While we do not know the secrets, it is Our Lady who allows the visionaries to tell us
that they spoke about them.
Why? Our Lady wants us to know there are secrets.
She wants us to realize there are consequences of not converting.
Yet, the Christians’ indignation in the heart is so little, we are not able to even unite
to change things, even though we clearly outnumber the forces of darkness.
In our society the Christian life is not lived in the fullness our forefathers lived it.

If we did, as they did, darkness would not, could not, reign. Our Lady is to reign
with Her Immaculate Heart in and through your heart. Her triumph is in your
heart, if you want it.
Our Lady said:
August 25, 2000
“…In my Immaculate Heart I feel that there are many of those who have drawn
closer to me and are, in a special way, carrying the victory of my Immaculate Heart
in their hearts by praying and converting…”
All is up to you. Grow in love with Our Lady. Want for Her. Long for Her. Be an
apostle. All is available if you want. The world will change.
In the Love of Our Lady,
A Friend of Medjugorje
From Medjugorje

Marija and Paolo’s Private Chapel that hosted the Queen of Heaven for the 28th
anniversary apparition.

It is a special honor to hear the message for the world being read by Marija for the
first time after receiving it.
Here Marija is reading the message of June 25, 2009. The joy of hearing these fresh
words from Heaven within 15 minutes of them being given is a special moment.
Our Lady’s words from Heaven are heard across the whole world, yet by only a
small segment of the world’s population.
You, therefore, have the honor in the time of grace to read these messages first in
their beginning, as the apostles in the origins of Christianity, first heard the
teachings of Christ.
Vì thế, quí vị có vinh dự ở trong thời gian ân sủng được đọc những Sứ Điệp này lần
đầu tiên, như những tông đồ tiên khởi của đạo Công giáo, đầu tiên nghe lời dạy của
Chúa Giêsu Kitô.

For Ivan’s apparitions, people always begin arriving early.
There is a certain excitement when you arrive and begin to contemplate in awe that
you are sitting on this mountain, this Holy Mountain , this place kissed by Our
Lady’s presence for 28 years.
You ask yourself who are you to be here. You can only answer, “I am nobody.”
Crushed by your nothingness, that you are honored to be in the presence of the
Queen of Peace in Her time which is ushering in the Reign of Mary.

June 25, 2009, 9:00 p.m. – The crowd, almost complete, in their trek up Apparition
Mountain .
They wait contentedly as the light of the day gives way to the night.
Our Lady, in turn, comes in this setting, in the light of God and vanquishes with Her
love all darkness.
Praying for a long time over the crowd this night, the recesses of each heart cannot
keep hidden any corner of darkness in the coming months and years.
You must accept what She illuminates in your heart what you must change or you
reject Her.

