
  CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA PHẢI BÀY TỎ ĐỂ TÔN VINH NGƯỜI!  

 

 
... Chúa nhật 30-11-1919, bà Mechtilde Thaller (1868-1919) - nhũ danh 
Von Schoenwerth - phụ nữ Công Giáo Đức, êm ái trút hơi thở cuối cùng, 

hưởng dương 51 tuổi. Sau khi tắt thở, gương mặt bà biểu lộ một niềm hạnh 
phúc và an bình khôn tả. 
 
Trong số di vật của bà, người ta tìm thấy cuốn ”Nhật Ký” ghi lại những đặc ân 
bà nhận lãnh. Một trong những đặc ân đó là tiếp xúc thân mật và thường 
xuyên với các Thánh Thiên Thần, khởi đầu là Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của 
bà. Xin trích một đoạn trong cuốn ”Nhật Ký” bà Mechtilde viết về các Thiên 

Thần Bản Mệnh như sau. 
 

Các Thiên Thần Bản Mệnh không ngừng canh giữ loài người được giao cho các 
ngài trông coi. Con số các Thiên Thần thật đông đảo, đông đến độ không vị 

nào sau khi đưa người được che chở về trời rồi lại trở xuống trần gian để trông coi một người ở thế hệ 
tiếp theo sau đó. Thiên Thần Bản Mệnh một khi đã trợ giúp người nào sống ở dưới đất, thì cũng ở cạnh 

người ấy khi họ lên Thiên Đàng. Khi các linh hồn vào thiên quốc, niềm vui của các Thiên Thần canh giữ 
các linh hồn ấy tăng thêm bội phần, khôn tả xiết. 
 
Niềm hạnh phúc của các Thiên Thần Bản Mệnh của những người bị trầm luân, không bao giờ được 
chiêm ngắm ánh quang rạng ngời của THIÊN CHÚA, không mảy may bị giảm sút. THIÊN CHÚA ban 
cho các ngài cũng được hưởng niềm hạnh phúc y như các Thánh Thiên Thần khác. Các ngài gia nhập 
hàng ngũ các Thiên Thần phục dịch Đức MARIA Nữ Vương các Thánh Thiên Thần và đồng thanh chúc 

tụng quyền phép công thẳng của THIÊN CHÚA. 
 
Nơi các Thiên Thần Bản Mệnh có nhiều mức độ khác nhau. Có vị nồng nhiệt, có vị điềm đạm, hay có 
thể nói là ”dè dặt”. Đó là các Thiên Thần có nhiệm vụ trông coi những người đau khổ. Áo các ngài có 
màu đo đỏ, trên đầu mang vòng như mũ triều thiên .. Có các Thiên Thần mặc áo trắng, dáng điệu vui 

tươi, mang thắt lưng lộng lẫy. Một vòng hào quang chói sáng bao quanh đầu các vị: các vị phục dịch 
các người được che chở hơn là tháp tùng họ. Đó là các Thiên Thần Bản Mệnh của các tâm hồn trong 

trắng không tì vết. 
 
Các trẻ em có các Thiên Thần Bản Mệnh trông thật mĩ miều khả ái, không lời nào tả hết. Các vị mang 
áo màu xanh nhạt với thắt lưng bằng ngọc châu. Trên đầu có gắn vòng hoa hồng thơm ngát, không 
bao giờ tàn úa. Tay các vị chắp tay lại để cầu nguyện và mắt hướng về Trời. 
 

Những người tội lỗi đáng thương cũng có các Thiên Thần Bản Mệnh, với dáng điệu trang trọng không 
bút mực nào tả được. Áo các vị màu đỏ âm u và trên đầu có triều thiên. Các vị chắp tay trước ngực và 
mắt hướng về Trời trong một dáng điệu cầu khẩn và buồn ảo não. Ôi, tội lỗi thật xúc phạm đến THIÊN 
CHÚA ngần nào, khiến cho các Thiên Thần Bản Mệnh các người tội lỗi phải tỏ ra âu sầu dường ấy! 
 
Các linh hồn đạo đức sống trong môi trường ngoại giáo có các Thiên Thần Bản Mệnh riêng, thuộc hàng 
các Thiên Thần được THIÊN CHÚA giao phó các sứ mệnh đặc biệt. 

 
Không gì khả ái hơn một Thiên Thần Bản Mệnh và không gì sánh ví bằng lòng nhân hậu của THIÊN 
CHÚA, đã thương ban cho chúng ta muôn vạn ơn lành. THIÊN CHÚA yêu thương linh hồn loài người 
đến độ trao ban cho mỗi người một Thiên Thần Bản Mệnh để che chở, nhắc nhở và phục dịch. Hỡi 
ngài, người bạn trung tín của con, vị hiền huynh khả ái của con, hỡi Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của 
con, con xin kính chào ngài vạn vạn lần, nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Con xin cảm tạ THIÊN 
CHÚA đã dựng nên ngài đẹp đẽ, nhân lành và quyền năng. 

 
... Bấy giờ Thiên Sứ gọi hai cha con ông Tôbia lại và nói: “Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết 
tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã nói: giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng 
công trình của THIÊN CHÚA thì phải bày tỏ để tôn vinh Người. Hãy biết rằng khi ông và cô 



Sara cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển 

của Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. 
Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dỡ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai 
đến bên ông để thử thách ông. THIÊN CHÚA cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sara, con 

dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy Thiên Sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan 
vinh hiển của Chúa” (Tôbia 12,11-15). 
 
(Frédéric De Lama, ”Les Anges”, Editions Christiana, 1987) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 

 

 


