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Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh
Ngày 2 tháng 10 năm 1995
(Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh)
Alleluia!
Hãy ca tụng Giavê Thiên Chúa, tự cõi trời thăm thẳm,
ca tụng Người, trên chốn cao xanh,
ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!
Nào ca tụng Thánh Danh Chúa Giavê,
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vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành;
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Cha là Giêsu, Cha ban Bình An của Cha cho con;
con hãy đến mà cầu nguyện với Cha; hãy cầu
nguyện như thế này:
Lạy Đấng Tối Cao từ thuở khai thiên lập địa,
xin lắng nghe lời con kêu xin;
linh hồn và trái tim con đang khao khát Chúa;
đôi mắt con ước mong được nhìn thấy Chúa,
nên con không nhìn ngắm một ai khác,
vì không có vị thần nào sánh được với Chúa,
không có gì cao cả hơn Chúa,
vì chỉ mình Chúa là Đấng Tối Cao,
vì thế, xin Chúa hãy tập trung các dân nước,
1
2

TV 148,1-2.
TV 148,5.
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để họ dâng lời tạ ơn và chúc tụng Danh Thánh Chúa
chung quanh một Nhà Tạm duy nhất,
xin cho họ cùng nhau dâng Hy Lễ của Chúa
lên Cha chúng con trên Trời,
trong cùng một tiếng nói và cùng một Thần Khí
Lạy Đấng gìn giữ linh hồn chúng con,
Chúa mạnh mẽ phi thường và bất bại,
ước gì cho toàn thể tạo thành của Chúa
phụng sự Chúa trong Ba Ngôi Cực Thánh,
xin ban ơn phúc này cho chúng con; amen;
hãy đến đây nào, trong quyền năng của Thần Khí
Cha, Cha sẽ sai Đanien, thiên thần bản mệnh của
con đến với con; ic;
(Thiên thần Bản Mệnh của tôi
nói:)

Ta là Đanien, ta chúc phúc
cho bạn; hỡi Dấu Chỉ Hiệp
Nhất, 1 bạn hãy giữ lòng
trung thành với Chúa; hãy
triển nở trong Người, chứ
đừng triển nở trong một ai
khác; vì chỉ mình Giavê
Thiên Chúa là Đấng Tốt
Lành; bạn hãy cầu xin cho
mình được thêm mạnh mẽ,
1

Khi tôi nghe thiên thần nói đến “Dấu chỉ”, đồng thời tôi cũng
nghe thấy từ “Biểu tượng”.
1
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ngõ hầu bạn có thể lãnh nhận được sức mạnh nơi
Chúa mà phục hồi Nhà Của Người, và hoàn thành
sứ mệnh của bạn;
ta sẽ luôn luôn bảo vệ bạn, ta sẽ không ngừng
hướng dẫn bạn; Đanien của bạn;
Đanien, thiên thần bản mệnh của bạn hằng bảo vệ
bạn;

Con Đừng Từ Chối Làm Điều Lành Cho Bất Cứ Ai
Hôm Nay, Con Thú Đang Thách Thức Thiên Đàng
Ngày 6 tháng 10 năm 1995.
Lạy Chúa của con! Đôi mắt con đã được vinh dự
chiêm ngưỡng Uy Quyền huy hoàng của Chúa;
Chúa đã ban cho con một ân huệ lớn lao biết chừng nào!
dù con là kẻ kém cỏi nhất,
nhưng con đã được lãnh nhận một ân huệ lớn lao
là có thể sở hữu Chúa Thượng,
và chiêm ngắm Chúa trong Mầu Nhiệm của Chúa.
− Lạy Nguồn Suối Khôn Ngoan,
Chúa đã đối xử với con một cách tuyệt vời,
đầy nhân ái và hết sức dịu dàng,
để con nhận biết Thiên Chúa của con
là Đấng Chí Thánh, nhận biết Thiên Chúa là Cha,
là Người Yêu Dấu và là Abba.
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− Lạy Nguồn Suối Hiểu Biết,
Chúa đã biến sa mạc thành thửa vườn,
Chúa đã làm cho bụi gai trở thành cây ăn trái,
Dung nhan rực rỡ của Chúa làm tim con
bị mê hoặc, say mê hồi hộp không thể tưởng được,
− Lạy Nguồn Suối Chỉ Đạo,
là Chén, là Rượu Nồng của con,
Là Đức Vua từ thuở tạo thiên lập địa,
Chúa đã không ngừng khuyên dạy học trò của Chúa,
Một cách dịu dàng và oai phong; Đó là lý do
khiến tim con mòn mỏi ngóng chờ vì yêu.
Thánh Danh Chúa thật hiển vinh;
nào ai có thể tôn vinh Chúa cho đủ?
− Lạy Nguồn Suối Dũng Mạnh, rực rỡ và tuyệt vời
Chúa chẳng thấy thân phận chúng con sao?
Nhỏ bé, thiếu thốn, yếu đuối và hỗn độn thậm tệ,
thế nhưng chúng con thuộc về Chúa,
chúng con bởi Chúa mà ra.
Chúa chẳng thấy đầu gối chúng con run rẩy,
và yếu nhược vì thiếu lương thực sao?
Chúa chẳng thấy khá nhiều người trong chúng con
đã trở nên trò cười cho thiên hạ sao?
Vì vậy, kính lạy Chúa Thánh Thần
là nguồn mạch Ân Sủng, xin hãy đến
Con nài xin Chúa Thượng’
ban Thần Khí Chúa cho chúng con một lần nữa,
Để chúng con bắt đầu một cuộc sống mới.
Một lời Chúa phán, toàn thế giới sẽ được đổi mới!
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Lạy Nguồn Suối Thông Hiểu,
Xin hãy đến mà hướng dẫn con,
Để con thấu hiểu Mầu Nhiệm Thiên Chúa;
Mắt con đã chẳng thấy gì,
Tai con đã chẳng nghe được gì,
Và xúc giác của con vẫn không cảm nhận được gì,
trừ phi Chúa tỏ cho con thấy Tôn Nhan Chúa,
và cho tai con nghe thấy Tiếng Nói của Chúa;
Chúa không thấy con đang khao khát
được vào Cung Điện của Chúa sao?
Lạy Nguồn Suối Đạo Đức,
Hiểu được Chúa thật là quá khó!
Phải chăng vì tay con nhơ bẩn?
Tại sao Chúa cứ tránh né con?
Phải chăng con vẫn mãi mãi bất toàn?
Chúa luôn luôn trung thành với lời hứa,
và Chúa có tiếng là ban sự tự do cho kẻ bị giam cầm,
nên con khẩn nài Chúa
ban cho con thái độ của các thánh,
Để một ngày kia, con có thể tán tụng
những hành động đầy quyền uy của Chúa.
Xin hãy giải thoát con,
vì người đạo đức sẽ được an toàn
dưới sự che chở của Chúa.
Lạy Suối Nguồn Kính Sợ,
là bảo chứng của người môn đệ đích thật,
là tinh hoa của Nước Thiên Chúa,
là nhịp tim của Giáo Hội,
và lòng tôn kính các mầu nhiệm của Giáo Hội,
Làm sao chúng con có thể đón nhận Chúa,
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và chiếm hữu Chúa mãi mãi?
Chúa là tất cả …, là Nụ Hồng của trái tim con,
Xin ban cho con ơn kính sợ,
để con được kể vào số con cái của Chúa.
Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan,
và là con đường đưa tới sự sống vĩnh cửu.
Ôi Ngai Toà Vinh Hiển,
ngự chốn trời cao từ thuở tạo thiên lập địa,
xin lôi kéo con ra khỏi mọi sự dữ,
và tỏ cho con thấy Đấng ngự trên Ngai Vinh hiển!

Cha 1 sẽ tuôn đổ Ánh Sáng Cực Thánh của Cha trên
con và những người khao khát Cha; để cứu chuộc
con và đưa con về Nhà Cha của con, Cha sẽ làm cho
thần trí con được no đầy Hơi Thở của Cha; con vẫn
còn bám rễ tạm bợ, nhưng con hãy cậy dựa vào Cha
như Người Bạn thân thiết nhất của con, vì Cha sẽ
gìn giữ con khỏi bị bật rễ; con cưng ơi, khi con bước
đi, Cha sẽ làm Người Hướng Đạo duy nhất của con;
khi con nằm nghỉ, Cha sẽ là Người Bảo Vệ trung
thành; khi con thức giấc, Cha sẽ là Bạn Đồng Hành
vui tươi của con;
2

Chúc con được bình an; con đã chẳng nghe nói
rằng: “khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành
cho bất cứ ai kêu xin, nếu như điều ấy nằm trong

1
2

Chúa Thánh Thần tuyên phán.
Đến đây, Chúa Giêsu lên tiếng.
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khả năng của con;” 1 nên Cha đã nói: “hỡi Vassiliki,
là kẻ đã được Thánh Thần ràng buộc với Cha bằng
mối dây hôn ước, và được Cha nuôi dưỡng, con sẽ
được Cha ưu ái và vui hưởng Sự Hiện Diện của
Cha;” đó là lý do Cha đã đến gặp con, và hỡi con,
Cha nói cho con biết rằng, Cha cảm thấy mãn
nguyện như một đứa trẻ được no nê bầu sữa mẹ nay
được dứt sữa; Cha cảm thấy hoan toan hạnh phúc;
con hãy trung tín với Cha, hãy nhớ rằng Cha là Phu
Quân của con, vậy con hãy noi gương bắt chước Phu
Quân của con, Đấng thậm chí đã dón nhận thân
phận của một nô lệ ...
hỡi con, ngày đêm Thánh Danh Cha đã bị báng bổ,
và Cha đã bị chính con cái Cha xúc phạm, − Cha
đã bị ngược đãi – con hãy chia sẻ những nỗi thống
khổ của Cha, Cha đã hạ mình xuống để nài xin lòng
yêu thương của các con, Cha đã hạ mình nài xin
lòng quảng đại của các con; hãy chia sẻ nỗi đau đớn
của Cha; đêm nay nhiều linh hồn hiến tế sẽ cất
gánh nặng cho Cha...
Lạy Chúa! Hình như mọi việc đã vượt khỏi tầm tay!

con đừng than khóc cho Cha, nhưng hãy than khóc
cho thế hệ này ... Cha hết lòng yêu thương các con,
và Cha sẽ lại lên đồi Calvariô bất cứ lúc nào, nếu
1

Châm Ngôn 3:27.
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điều đó có thể cứu các con thoat khỏi tình trạng Bội
Giáo này; Cha cần lòng quảng đại và sự nhiệt tình,
đó là bằng chứng của tình yêu ...
hỡi con, Cha bảo cho con biết: Cha không hối tiếc vì
đã đến với con; đúng vậy, Cha đã nhìn thấy thế hệ
này sa sút và thiếu thốn; và Thánh Tâm Cha đau
đớn vượt sự hiểu biết của loài người; đó là lý do
khiến Cha muốn con thổi bùng làm rực sáng tất cả
những gì Cha đã ban cho con; truyền bá những kho
tàng của Thánh Tâm Cha, vì những kho tàng ấy
được ban cho con là để con phân phát;
con đã được giao phó nhiệm vụ gìn giữ Kho Tàng Vô
Tận mà Cha đã dành cho thời đại của con; với sự
trợ giúp của Thánh Thần Cha, con hãy phân phát
Kho Tàng ấy; Đấng Cứu Chuộc con cũng sẽ cứu
chuộc những người khác;
Chén của con và Rượu nồng của con sẽ tỏ Lòng
Thương Xót cho nhiều người trong các con, vì Cha
muốn quy tụ tất cả các con lại như quy tụ đàn
chiên, và chỉ cho các con biết nơi nghỉ ngơi; như lời
các con kêu cầu, Cha sẽ sai Thánh Thần của Cha từ
trời xuống, để dọi chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm
của các con; hãy đến, hỡi những ai khao khát Cha
và hãy nuôi mình bằng Lời Cha; Lời Cha thì phong
nhiêu, và linh hồn các con sẽ được trang điểm bằng
sự Huy Hoàng của Cha; Tình Yêu sẽ ở với các con từ
nay cho đến muôn đời ...
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Lạy Chúa, xin tô điểm tạo thành của Chúa bằng vẻ lộng
lẫy của Chúa.

nếu Cha nghe họ khóc lóc sám hối, thì Cha sẽ ban
Bình An cho trái tim họ và cũng ban ơn Cứu Độ cho
linh hồn họ nữa ... hãy ăn năn sám hối, rồi các con
sẽ gặt hái hoa quả của tha thứ; hãy tha thứ, thì các
con sẽ gặt hái hoa quả của tình yêu và bình an; hãy
đến và sám hối ... cơn thịnh nộ của Cha Ta đã nhen
nhúm một Ngọn Lửa để thiêu hủy thế giới!
hỡi con, con thấy đó, thế hệ này đã có ý định làm
điều ghê tởm mà ngôn sứ Đanien đã nói; chúng sẽ
thực hịên một hành động rùng rợn; làm sao Cha Ta
không nổi giận được? Cha Ta sẽ không chịu đựng
nổi, khi nhìn thấy cảnh tượng Con của Người bị giày
xéo dưới chân, ngã quỵ dưới đất, và Thánh Micaen
cũng sẽ không chịu đựng nổi – Thánh Micaen và
đạo binh của người sẽ đứng lên; – hôm nay, Con
Thú đang thách thức Thiên Đàng, thậm chí thách
thức cả Quyền Lực của Ta!
đó là lý do khiến Cha Ta sẽ dùng Lửa mà tiêu hủy
tội ác của thế hệ này, và Lửa sẽ xuất hiện vào ngày
mà họ không ngờ: bởi lời phát xuất từ Miệng Ta và
mệnh lệnh của Cha Ta, trời đất hiện nay sẽ bị thiêu
hủy; các con đã được cảnh báo về điều này nhiều
lần, nhưng các con đã dập đi, chứ không loan báo!
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... bị khống chế bởi sự yếu đuối của các con....1 , Ta
nói cho các con biết điều Thánh Kinh đã nói: phúc
cho những ai được tha thứ tội ác và tội lỗi được tẩy
xóa; phúc cho người được Chúa kể là vô tội!” 2
khi Ngày của Ta đến;
hỡi con, con hãy cầu nguyện cho thế hệ của con;
con hãy kiên trì, rồi Ta sẽ mang Niềm Hy Vọng
đến cho con; Ta chúc lành cho con, ic;

Sứ Điệp Cho Vị Linh Hướng Của Vassula
Ngày 13 tháng 10 năm 1995
Chúa Giêsu ơi?

Cha đây, Đấng Hằng Hữu, cho phép Cha sử dụng
Miệng con; Cha sẽ làm cho họ nhớ lại Tình Yêu
Cha; hỡi con yêu quý của Cha, con hãy nói cho vị
linh hướng biết điều này:
vì Cha đã tự nguyện hy sinh Mạng Sống của mình,
nên các môn đệ của Cha đã bị vấp phạm; Cha tự
nguyện hy sinh mạng sống mình, nhưng họ lại
không biết rằng Cha có quyền lấy lại Mạng Sống của
mình; Cha để cho Mình bị chèn ép vì ích lợi của đàn
1
2

Chúa Giêsu nói điều này như thể nói với chính mình.
Rm. 4:7-8; Tv 32:1-2.
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Chiên ... Cha nói cho con biết điều ấy, ngõ hầu tầm
hiểu biết của con có thể nên trọn vẹn; 1
con hãy biết rằng, Cha đã chọn Vassula, để nhờ cô
mà Cha có thể được tôn vinh; và như trước cô, Cha
đã sai những người khác đi vào thế giới, thì nay Cha
sai cô đi vào một thế giới đầy bất công; hành trình
của cô sẽ không dễ dàng, 2 vì Chúa Cha đã muốn
như thế vì vinh quang cao cả của Người; con hãy
nhìn cô như Cha nhìn cô; ước gì các con hiệp nhất
với nhau một cách trọn vẹn như Cha khao khát, chứ
đừng phá đổ hiệp nhất; hãy yêu thương nhau như
Cha yêu thương các con; hỡi người bạn của Cha,
Cha nài xin con đừng làm khó dễ dưới bất cứ hình
thức nào, vì điều đó làm cho Thánh Thần của Cha
đau buồn; Cha là Đấng Nhân Từ và Cha dạy dỗ một
cách dịu dàng; các con sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc
hành trình nay qua những quốc gia mà Cha đã
chọn;
− Cha ở với các con; các con hãy kiên trì trong tình
yêu và sự thánh thiện; hãy làm cho con cái Cha
được vui hưởng ánh sáng mà Cha ban xuyên qua
các Sứ Điêp nay; hỡi người bạn của Cha, các con
hãy tiếp tục tôn vinh Chúng Ta, tức Ba Ngôi Cực
Thánh, và tôn vinh Trái Tim Cực Thanh Cực Sạch
Điều này giúp chúng ta hiểu từ “ngăn chặn” trong một sứ địêp
trước.
2
Đồng thời tôi cung nghe rằng “không dễ dàng”.
1
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của Mẹ cac con; Cha bảo thật cho các con biết: các
con hãy bắt tay làm việc ngay với các Sứ Điệp của
Ba Ngôi Cực Thánh và hoàn thành công việc của
mình; các con hãy nương tựa vào Cha, và xin Thánh
Thần Cha giúp các con hoàn tất những gì các con đã
khởi sự; 1
Cha chúc lành cho các con; Cha ở với các con; ic;

Nơi Nào Có Thánh Thần Của Cha, Nơi Đó Có Tự
Do
Ngày 17 tháng 10 năm 1995
Lạy Chúa và cũng là mục tử của chúng con,
xin Chúa chăn dắt chúng con,
và làm cho đường nẻo của chúng con nên ngay thẳng
chúng con là bây chiên trong ran chiên cua Chua,
vì Tình Yêu Trung Tín của Chúa,
nên con tin chắc chắn rằng,
Chúa sẽ đem chiên lac trở về ràn chiên của Chúa,
hết con này đến con khác.
Chính Chúa, là Mục Tử,
đã lôi kéo con ra khỏi lòng thế giới đê hèn.
Con xin chúc tụng Danh Cực Thánh của Chúa.
Lạy Chúa là Vẻ Đẹp Toan Bích,
Chúa bổ đưỡng linh hồn con
bằng những lời ngọt ngào hơn mật ong,
xin Chúa mở Mịêng mà công bố
1

Tức là các quyên sách ‘Sự Sống Thật trong thiên Chúa’.
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những Kỳ Công do Thánh Chỉ của Chúa thực hiện,
ngõ hầu nhiều người sẽ được giải thóat.
Xin Chúa biểu lộ Tình Yêu trung tín
đối với mọi loài thụ tạo mà Chúa đã dựng nên,
xin Chúa tỏ lòng từ bi, quảng đại và thương xót
chúng con, ngõ hầu chúng con sẽ mở mắt
mà nhìn ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Amen.

Cha là Giêsu, Cha chúc lành cho con;
con hãy năm lấy Bàn Tay Uy Quyền của Cha, Cha sẽ
dẫn dắt con; viêc dân dăt con va lam Ban Đông
Hanh Chi Thanh của con trong cuôc hanh trinh đơi
con la niêm vui sương triên miên cho Cha; con thây
chư? Cha đã ban cho con một trái tim tự do; nhờ
Thánh Thần của Cha, con đã được tự do; nhờ Ngọn
Lửa thanh luyện của Thánh Thần, con đã trở nên
tinh sạch; nơi nào có Thánh Thần của Cha, nơi đó
có tự do, vi nơi đó có sự canh tân và biến đổi trong
sự Hiện Diện của Người; con đã được tái sinh nhờ
Thần Khí của Cha, chứ không phải do hạt giống
mục nát; hỡi Niềm-Vui-của-Lòng-Cha, con hãy cho
Cha được sử dụng con như chiêc lưới, ngõ hầu Cha
có thể đem nhiều người về sống trong sự tự do ấy;
con hãy yêu Cha và an ủi Cha; Cha hằng ở với con;
con hãy tôn vinh Cha và chúc tụng Thánh Danh ba
lần Thánh của Cha;
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Con Đã Bị Một Trong Những Người Của Cha Bán Rẻ
Ngày 25 tháng 10 năm 1995
chúc con được bình an! Cha hằng ở với con; con
không thấy những lời tiên báo của Cha đã được ứng
nghiệm sao?
hỡi đóa hoa của Lòng Cha, hỡi người Cha hằng yêu
thương; con chỉ có thể hoan tất sứ mệnh của mình
khi Cha để cho họ đóng đinh con; nay thì con đang
bước đi trên một con đường gồ ghề, nhưng Cha
hằng ở với con; con hãy can đảm và đừng đánh mất
sự Bình An mà Cha đã ban cho con; Cha đã nói với
con rằng, Chúa Cha đã vạch ra cho con một con
đường tương tự con đường mà Cha đã đi; những gì
mà Cha đã chịu đựng, con cũng sẽ chịu đựng,
nhưng tất cả những điều ấy sẽ phù hợp và vừa sức
chịu đựng của con;
đến nay thì con đã biết rằng, con đã bị một trong những
người của Cha bán rẻ; hỡi con quý yêu, chính dân của
con đã phản bội mà đổ máu vô tội ... một trong những
người nhà của con 1 đã giao nộp con cho người Roma,
để con bị kết án, và rồi ... bị đóng đinh;
hỡi Vassula, chính con sẽ giữ thinh lặng như Ta đã
thinh lặng, 2 vì con đã có đủ nhân chứng có thể
1
2

Chúa Kitô tỏ cho tôi biết ngươi đo là ai.
Tôi không nên tự bênh vực cho mình.
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bênh vực con; người trung tín sẽ tiếp tục trung tín;
“con ơi, áo quần của con sẽ thấm đầy máu, và đó
cũng là bằng chứng con từ Cha mà đến; chính vì
thế mà con được sinh ra, và Cha vui mừng vì con
đã chấp nhận như vậy, vì nhờ những nỗi đau khổ
của con mà Cha sẽ cứu chuộc nhiều người; nhờ
những nỗi dày vò mà con chịu, Ta sẽ chiếu ánh
sáng vào trong Giáo Hội, và khai sinh một cuộc
canh tân trong Thánh Thần Cực Thánh của Cha;
trong khi những kẻ áp bức con vui mừng hoan hỉ,
thì thiên thần thứ bảy của Cha sẽ trút chén của
mình vào không trung, đốt cháy toan thể bầu khí
quyển 1.... hỡi Vassiliki, con hãy nhìn vào Mắt Cha
2
... nếu con yêu Cha, con hãy hứa là sẽ tha thứ cho
tất cả mọi người, đối với nhiều người thì lam như
thế la có vẻ phi lý, nhưng con chẳng phải là môn đệ
của Cha sao?
Da vâng, lạy Chúa, con là môn đệ của Chúa.

vậy con hãy bắt chước Thầy của con; cuối cùng thì
Cha sẽ chiến thắng ... cho đến nay, họ đã không
hiểu rằng Sứ Điệp này phát xuất từ Cha 3...
Lạy Chúa con, con tạ ơn Chúa

Điều này gợi nhớ sứ điệp của Akita tại Nhật Bản.
Tôi đã nhin vao Măt Chua và cảm thấy rung động.
3
Chúa Giêsu nói điều này như thể nói với chính mình, với một giọng
nói nhỏ nhẹ.
1
2

16

Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Quyển 5

vì tất cả những việc mà Chúa đang làm cho con,
con càng yêu Chúa sâu đậm hơn,

hỡi bồ câu của Cha, Đấng Cứu Chuộc yêu thương
con và chúc lành cho con; ic;

