February 1, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, lý do duy nhất khiến Cha vượt qua
thời gian và không gian để nói với các con là để giúp các con làm những chọn
lựa tốt hơn - những chọn lựa đúng đắn. Trên thế giới, hầu hết các linh hồn
không nghiêng cứu việc thiện đối đầu với ác. Các linh hồn chỉ chọn những gì
đáng khen hay làm hài lòng họ. Kết quả là, chủ nghĩa vật chất, bạo động, ngay
cả tham vọng lãnh đạo là những chuyện thường tình. Chũ nghĩa Luân Lý
Tương Đối thống trị các tâm hồn – không phải các Giới Răn của Ta.
“Từ thuở ban đầu khi loài người hiện hữu, những chọn lựa xấu đã thay đổi
mối quan hệ giữa tâm hồn loài người với Cha. Cha kêu gọi loài người sống
hòa bình với nhau. Người ta chọn việc gây hấn và chiến tranh. Cha ban sự
sống trong cung lòng. Loài người hợp thức hóa chọn lựa giết đi sự sống trong
cung lòng. Cha kêu gọi cá nhân mỗi linh hồn thánh thiện. Loài người hiến
mình cho thế gian xung quanh họ. Những chọn lựa này rõ ràng là đối chọi với
việc Con Cha Đến Lần Thứ Hai.
Hãy hiểu rằng những chọn lựa tội lỗi gây ra cơn Thịnh Nộ của Cha. Mỗi
khoảng khắc hiện tại là thêm một khoảng khắc cho loài người ăn năn. Hầu hết
không chọn lựa như vậy. Hầu hết chọn lựa không ăn năn. Hầu hết chọn lựa để
bị kết án bằng đường lối của họ. Ý Cha không được xem xét đến.
Khi Con Cha trở lại, tất cả sẽ được làm mới lại. Trái đất sẽ không phản ảnh
Cơn Thịnh Nộ của Cha và cơn thịnh nộ công chính. Bình An sẽ hiển trị trong
lòng mọi người. Giêrusalem Mới sẽ xuống trên trái đất. Tất cả sẽ sống theo Ý
Cha. Điều đó có kỳ diệu không?
Tiếng Xin Vâng của các con trong khoảnh khắc hiện tại với Tình Yêu Thánh
Thiện là chọn lựa xây dựng Vương Quốc của Cha trên trái đất. Cha không thể
làm cho nó đơn giản. Chọn lựa sống trong Tình Yêu Thánh Thiện và bằng
cách làm như vậy, hãy chọn Vương Quốc của Cha với Thánh Ý Cha trong tâm
hồn.
Những chọn lựa của các con phản ảnh Cơn Thịnh Nộ của Cha hay Chiến
Thắng của Cha.”
Đọc Êphêsô 5: 15-17
15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ
khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi
hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng hoá
ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.
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February 2, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, một mùa nữa sắp mở ra trên trái đất.
Khi đứng trước ngưỡng cửa mùa xuân, các con đoán trước được sự bừng tỉnh
của sự sống mới trong thế giới tự nhiên. Trong thế giới tâm linh, Cha tiếp tục
ban sự sống mới vào trong các linh hồn qua những Thông Điệp này (Thông
Điệp ban ở suối nước và thánh địa Maranatha). Rất nhiều linh hồn từ khước
những gì Cha ban. Nhiều sự tăng trưởng diễn ra dưới mặt đất trong thiên
nhiên. Cha ước ao có thể nói nhiều về sự tăng trưởng diễn ra trong tâm hồn.
Điều quan trọng là vài tháng nữa, vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ đâm chồi và ngay
cả bây giờ nó đã được chuẩn bị bởi Bàn Tay Cha. Cha cố gắng chuẩn bị
những tâm hồn cho việc Con Cha Đến lần Thứ Hai.
Cha ước ao mặc cho tất cả con cái Cha vẻ đẹp của đức tin nóng bỏng - một
đức tin háo hức được tỏ ra cho thế giới. Một đức tin đem ánh sáng đến nơi
chốn tối tăm – sự sống đến nơi không có sự sống. Cha có thể chuẩn bị vẻ đẹp
trong thiên nhiên cho mùa xuân đang tới vì tự nhiên không bị ý chí tự do điều
khiển. Mặc dầu vậy, đối với tâm hồn loài người thì ý chí tự do quyết định sự
sống trong Chúa Thánh Thần hay sự chết bởi những chọn lựa bởi ý chí tự do.
Mọi cám dỗ của các con là cỏ dại nó cản trở sự tăng trưởng về tâm linh. Từng
cây một chúng phải bị triệt hạ. Hãy để cho Cha làm cho tâm hồn các con trở
nên kiểu mẫu mang vẻ đẹp làm rạng rỡ thế giới xung quanh các con. Rồi,
những người mà các con gặp gỡ sẽ nhận thức được sự trưởng thành về tâm
linh của các con và cảm phục vẻ đẹp của tâm hồn của các con.”
Đọc Galát 6:7-10
7 Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng
đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.8 Ai theo tính xác thịt mà
gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai
theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự
sống đời đời.9Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta
sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.10 Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy
làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia
đình đức tin.
February 3, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, luôn luôn chuẩn bị cho nguy cơ của
bất cứ thảm họa thiên nhiên nào. Những việc này thường xảy ra ngoài sự
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mong đợi, nhưng tâm hồn gần gũi với Cha có thể chế ngự và tin tưởng vào sự
quan phòng của Cha, vì họ biết rằng Cha yêu thương họ. Ảnh hưởng tích cực
của bất cứ biến cố thảm họa nào là các linh hồn nhận thức rằng Cha vận hành.
Rồi họ sẽ hiệp nhất với Cha và với người khác để cố gắng hồi phục.
Những tâm hồn gần gũi với Cha trong mọi khoảng khắc không trở nên hoảng
hốt hay náo loạn bất kể tình huống nào xung quanh họ. Đây là những tâm hồn
yên tĩnh gần gũi nhất với Cha và có thể hướng dẫn người khác.
Cha nói với các con những điều này không phải là cách để tiên báo về những
biến cố đó, nhưng để giúp các con thấy được đây là biện pháp để luôn bình an.
Đọc Ephêsô 4:1-3:
1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho
xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.2 Anh em hãy ăn ở
thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn
nhau.3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng
cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
February 4, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Cha mời gọi các con nhận thức rằng
trong mỗi khoảnh khắc các con đều ở dưới sự vận hành của Cha. Tình Phụ Tử
của Cha dành cho mỗi linh hồn không thay đổi bất kể con người đáp trả lại
Tình Yêu Cha ra sao. Mỗi tình huống trong mỗi khoảnh khắc trong hiện tại
trong đời sống mỗi người dược Cha biết đến từ khi bắt đầu thời gian.
Điều này rất khó chấp nhận nếu các con không nhận ra rằng Cha không bị chi
phối bởi thời gian và không gian. Cha dựng nên thời gian và không gian. Hãy
đón nhận Cha như Tạo Hóa của các con giữa một thời đại đầy hoài nghi này.
Hãy yêu mến và trông cậy Cha trong một thời đại mà người ta chỉ tập trung
tin tưởng vào sức lực của mình.
Nếu và khi chấp nhận Sự Thật này, các con sẽ bắt đầu hiểu được sự lớn lao
của món quà Các Giới Răn của Cha. Tuân giữ các Giới Răn của Cha là dấu
chỉ của tình yêu dành cho Cha. Hãy cảm tạ Cha vì ơn sủng liên tục qua việc
Cha tiếp tục đối thoại với các con qua những Thông Điệp này. Cha sẽ tiếp tục
kêu gọi các linh hồn để họ được làm một phần tử trong những Tín Hữu Sống
Sót.
Đọc Êphêsô 2:19-22
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19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là
người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên
Chúa,20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ,
còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.21 Trong Người, toàn thể
công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong
Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những
người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
February 5, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Cha kêu gọi các con trong đời sống
này hãy vận hành (govern) vương quốc tâm hồn của các con bằng Tình Yêu
Thánh Thiện. Nếu tất cả mọi người đều làm như vậy, cả quốc gia sẽ thay đổi.
Cũng như thế đối với chính trị và các chính trị gia thống trị các quốc gia. Quá
thường, các chính trị gia đầu phục tâm hồn mình cho tham vọng cá nhân. Giáo
Hội cũng không miễn trừ việc có những vị lãnh đạo đầy tham vọng. Bằng
chứng là, các vị có phẩm quyền luôn luôn là mục tiêu đầu tiên của Satan. Họ
cần được các con cầu nguyện.
Nếu Tình Yêu Thánh Thiện canh giữ biên cương của tâm hồn các con, các
con sẽ được an toàn khỏi mọi cám dỗ mà Satan dùng để tấn công các con. Cầu
nguyện là vũ khí các con chọn lựa. Ma quỷ run sợ trước Thánh Danh Chúa
Giêsu và Mẹ Maria. Khi bị lún sâu vào bất cứ loại cám dỗ nào, các con cần lui
vào tâm hồn mình và phân định chính xác xem Satan đã tấn công các con như
thế nào? Hắn vào bằng cánh cổng nào? Kẻ thù biết quá rõ yếu điểm của các
con. Mọi linh hồn đều là mục tiêu của hắn. Hãy dùng Tình Yêu Thánh Thiện
như vũ khí của các con, (dùng Tình Yêu Thánh Thiện để) bảo vệ và điều tra
hầu phân định được yếu điểm của các con và điểm dễ gây tổn thương nhất khi
bị tấn công. Hiểu biết chính mình là cách tự vệ mạnh mẽ nhất.
Đọc Ephêsô 5:1-2
1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người
yêu thương,2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương
chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên
Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.
February 6, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, vì Yêu Thương mà Cha đến với các
con để đem cho các con Tình Yêu. Cha đã chuẩn bị một chỗ cho mỗi người
trong các con trên Thiên Đàng. Các con ở trong thế giới ngày hôm nay để
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nhận được chỗ ấy. Hãy mặc cho mình chiếc áo Tình Yêu Thánh Thiện, để khi
giờ phán xét đến Cha có thể dễ dàng nhận ra được mỗi người trong các con.
Hãy nhớ rằng, Cha luôn luôn Bảo Vệ và Quan Phòng các con.
Những ngày này, Satan tấn công loài người bằng mọi cách hắn có thể - qua
giải trí, qua những tham vọng mục tiêu trong công việc, quan hệ cá nhân và
hơn thế nữa. Vì yêu thương các con, nên Cha đã ban cho các con các Giới Răn
để hướng dẫn các con trên cuộc hành trình về Thiên Đàng. Hơn thế nữa, các
giới răn này còn lớn hơn là những hướng dẫn. Chúng còn bộc lộ ma quỷ trong
đời sống các con và trong thế giới xung quanh các con. Không có điều gì quan
trọng hơn tình yêu của các con dành cho Cha. Bất cứ tội lỗi nào bất kể là nó
nhỏ như thế nào, cũng là sự cản trở các con đến với tình yêu mến Cha. Cha
khuyến khích các con hãy hình thành một lương tâm lành mạnh và tự vấn
(search) lương tâm mỗi buổi tối về bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất phạm đến bất
cứ điều răn nào của Cha. Hãy yêu mến cha đủ để làm việc này.”
Đọc Đệ Nhị luật 11:1
1 Anh em phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, và mọi ngày
phải giữ điều Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của
Người.
February 7, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Cha đến với các con như bao giờ
cũng vậy, hy vọng chuẩn bị tâm hồn các con để (đón nhận) Phép Lành Trưởng
Gia vào ngày lễ Kính Lòng Thương Xót của Chúa sắp tới (3 giờ chiều ngày
28 tháng 4 năm 2019).
Để chuẩn bị cho biến cố tâm linh này, các con hãy uốn nắn mình theo Thánh
Ý Cha. Các con sẽ nhận ra được Ý Cha vào mỗi khoảnh khắc trong hiện tại
bằng cách này. Các con hãy hiểu rằng Cha Vận Hành Mọi Sự Lừng Lẫy. Bàn
Tay Cha ở trên mọi khoảng khắc trong hiện tại. Cha ước muốn Ý Cha được
hiệp với ý của muôn dân nước. Hãy tìm cách làm vui lòng Cha bằng cách thi
hành các Giới Răn của Cha. Đây là Ý Cha đối với các con. Đây là con đường
để cảm nghiệm được Vòng Tay Phụ Tử của Cha. Cha ước muốn sự Hiệp Nhất
Thánh Thiện giữa mọi người.
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Tà Thần và Tà Giáo phải biến mất khỏi các con. Hãy theo Một Thiên Chúa
Thật một Thượng Đế Thật. Hãy cầu nguyện để chuẩn bị cho ngày Lễ Kính
Lòng Thương Xót của Chúa theo cách này.
LẠY CHA TRÊN TRỜI, TỘC TRƯỞNG CỦA MỌI DÂN NƯỚC, XIN
HÃY ĐẶT VÀO TIM CHÚNG CON MỘT TÌNH YÊU SÂU SẮC VÀ
CHUNG THỦY VỚI CHA VÀ NHỮNG GIỚI RĂN CỦA CHA. XIN
ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON RỜI XA THÁNH Ý CHÚA DÀNH CHO
CON. XIN THƯƠNG XÓT CON. AMEN.”
Hãy đọc kinh này cùng với Kinh Cha đã dạy cho các con trước đây (ngày 8
tháng 1 năm 2019: “LẠY CHA TRÊN TRỜI, XIN GIÚP CON TÔN
TRỌNG VÀ YÊU MẾN DANH CHÚA (GOD). XIN GIÚP CON ĐỪNG
BAO GIỜ DÙNG DANH CHA CÁCH BẤT KÍNH HAY VÔ ÍCH.”
(Phép lành Tộc Trưởng[Patriarchal Blessing] được nói đến trong
những thông điệp ngày 7, 18, 22, 23, 24 tháng 8 năm 2017 và ngày 9
tháng 10 năm 2017 và này 11 tháng 8 năm 2018; Phép lành này đã
được Chúa ban cho 3 lần: ngày 6 tháng 8 năm 2017, ngày 7 tháng 10
năm 2017 và ngày 5 tháng 8 năm 2018). Phép Lành Tộc Trưởng qua
các thông điệp nêu trên có thể tóm tắc như sau:
Phép lành này do Chúa Cha ban cho những ai có mặt ở Thánh Địa
Holy Love vào những ngày Chúa Cha báo trước. Dịp sắp tới sẽ vào lúc
3 pm ngày 28 tháng 4 năm 2019. Khi tới đó để lãnh ơn chúng ta phải có
mặt ở Cánh Đồng Trái Tim Liên Kết. Không được ở những nơi khác,
như trong building, parking lot, trong xe v.v… Phép lành này chỉ ban
trực tiếp cho người có mặt ở đó không chuyển tiếp cho người khác
được như những phép lành khác. Những vật đem theo để làm phép cũng
được Chúa Cha làm phép có ý nghĩa như chính sự hiện diện của Chúa
Cha trên vật đó (chuỗi ảnh, vải, khăng v.v…). Phép lành này cho chúng
ta ơn phân định thiện ác và biết được trình trạng của mình trước Nhan
Thánh Chúa. Phép lành này cũng cho chúng ta khả năng hướng dẫn
người khác sống. Lòng yêu mến Chúa Cha thắm thiết như Tình Phụ Tử,
đầy ước muốn làm vui lòng Chúa Cha và Tuân Giữ các Giới Răn của
Cha. Ao ước được ngày càng đi sâu vào Trái Tim Liên Kết. Hợp tác với
Ơn Sủng và Hiệp nhất với Thánh Ý Chúa. Vạch trần được sự dữ xung
quanh mình. Đức tin vào mặc khải ở Holy Love vững mạnh hơn. Phép
lành này ban ơn thanh tẩy tâm linh và chữa lành bệnh tật cho một số
người. Những người không được chữa lành thì được ban ơn để chịu
đựng khó khăn, đau khổ. Phép lành năm 2018 được ban cho tất cả mọi
người có mặt trên vùng đất không chỉ ở Cánh Đồng Trái Tim Liên Kết.
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Những ai hiền lành và đơn sơ với tâm hồn luôn sẵn sàng với Tình Yêu
Thánh Thiện sẽ được Chúa Cha ấp ủ trong cánh tay Cha. Đừng cố sắp
xếp các chuỗi biến cố nhưng luôn sẵn sàng để đón nhận thời khóa biểu
của Chúa Cha duy chỉ mình Cha biết được thời khóa biểu này..
Đọc Êphêsô: 5:15-17+
15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ
khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi
hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng
hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.
February 8, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Cha dựng nên mỗi người trong các
con để các con được biết và yêu mến Cha. Các con không đạt được mục tiêu
này khi phạm tội. Hãy cố gắng vượt qua khuyết điểm và thiếu sót dẫn tới tội
lỗi. Hãy có một trái tim dịu dàng và tha thứ. Nếu các con nghiêng về sự không
kiên nhẫn, hãy cầu xin Cha Trợ Giúp trong tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Không tha thứ là một rào cản lớn lao giữa tâm hồn loài người và Cha. Đừng
tiếp tục làm mới lại việc không tha thứ trong tâm hồn bằng cách gẫm suy lại
sự đau đớn về tình cảm trong quá khứ. Việc này chỉ mở những vết thương ra.
Nếu các con yêu mến Cha, hãy làm một tấm gương về Tình Yêu Thánh Thiện
cho những người khác. Đừng sợ khi gọi tội lỗi là tội. Việc sửa sai của các con
có thể là hy vọng duy nhất hay cuối cùng của người ta để họ nghe được Sự
Thật.
Đây là thời đại bóp méo tư tưởng và những gì không thật. Người ta chấp nhận
tội lỗi như sự công chính vì dễ dàng nhất khi làm như vậy.
Hãy đặt Thiên Đàng là mục tiêu của các con và làm khí cụ để giúp người khác
làm như vậy. Hãy tìm kiếm làm vui lòng Cha trước và tất cả mọi người khác,
bao gồm cả các con, sau.”
Read Deuteronomy 6:4-5
4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA
duy nhất.5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết
dạ, hết sức anh em.
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February 9, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, kẻ thù của ơn cứu rỗi của các con
chỉ có thể cám dỗ các con phạm tội qua việc du di (compromise) Sự Thật. Hắn
là cha đẻ của sự dối trá và hắn cố gắng thuyết phục các con rằng sai là đúng.
Nếu các con nhớ rằng Tình Yêu Thánh Thiện là Sự Thật, các con sẽ luôn luôn
phân định được thiện và ác.
Sự du di thách thức sự thật ngay cả đến niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Cha.
Sự sai lầm là một trong những dụng cụ của Satan để làm phiền và quấy nhiễu
các linh hồn của những người cuối cùng đang trên đường đến với ơn cứu rỗi.
Đây là sự dối trá gây sự nghi ngờ vào Lòng Thương Xót của Cha – một ơn
đích thật mà Cha đã ban xuống cho các con qua Con Cha.
Bất cứ điều gì quấy nhiễu sự bình an của các con đều bắt nguồn từ Satan - kẻ
cải trang cho mình bằng sự lo lắng và sợ hãi. Vậy hãy hiểu biết rằng các con
cần cầu nguyện mỗi ngày cho sự thật. Cầu nguyện để có thể bám chặt vào Sự
Thật mặc dù ma quỷ tấn công. Hãy tin tưởng vào Sự Thật.”
Đọc 2 Timothy 4:3-5
3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh,
nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi
ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng
về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy
chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn
chức vụ của anh.
February 10, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Cha khát khao được ấp ủ trái tim
nhân loại (the world) trong Tình Phụ Tử Cha. Rồi, Cha có thể sửa đổi tất cả
những sai lầm, khuyến cáo tất cả tội lỗi và cầu xin Chúa Thánh Thần linh ứng
cho tâm hồn xa xôi nhất. Chính loài người làm ra khoảng cách với Cha –
không phải Cha làm ra khoảng cách giữa Cha với bất cứ người nào mà Cha đã
tạo dựng.
Cha luôn luôn ở trong tầm tay với - sẵn sàng giải cứu ngay cả tội nhân cứng
lòng nhất khỏi nanh vuốt của Satan. Cầu nguyện có thể thay đổi được tình
huống, hoàng cảnh và tâm hồn - mối quan hệ giữa linh hồn với Cha là quan
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trọng nhất. Điểm chính yếu trong đời sống mỗi người được hình thành bởi ý
chí tự do, nhưng nó có thể thay đổi được bằng việc cầu nguyện.
Hãy cầu nguyện cho các chính trị gia những người cổ võ sự dữ như phá thai.
Chỉ có Satan mới có thể gây ra luật dung thứ việc giết chết trẻ sơ sinh. Chỉ có
Satan mới làm nhụt chí những người đối kháng lại những gì ghê gớm như vậy.
Mỗi mạng sống có một tương lai độc nhất dưới cái nhìn Phụ Tử của Cha. Gạt
bỏ nó đi, cho dù từ lúc thụ thai hay khi mới sinh ra, đều thay đổi lịch sử của
nhân loại vĩnh viển. Đừng thử thách Cơn Thịnh Nộ của Cha hơn thế nữa. Hãy
hủy bỏ sự dữ này đi khi các con còn thế thể làm được. Mỗi mạng sống là do
Cha sáng tạo. Hãy ăn năn vì sự ghê tởm này. Hãy cầu cho nó bị đánh bại.”
Read Hebrews 3:12-13+
12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ
xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống.13 Trái lại, ngày ngày
anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai
trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.
February 11, 2019
Feast of Our Lady of Lourdes
Đức Mẹ đến như Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Hỡi các con, Mẹ đến với các con hôm nay như Đức Mẹ của mọi quốc gia và
mọi thế hệ. Mẹ là Mẹ của các thai nhi từ lúc thụ thai. Thế giới các con không
ổ định và thiếu hòa bình vì thiếu tôn trọng sự sống con người. Hãy thay đổi
tâm tính các con về việc liên quan tới sự sống và các con sẽ có hòa bình trên
thế giới.
Hãy tìm đường về với các Giới Răn. Đừng cố gắng thay đổi Sự Thật. Hãy
nhận thức rằng ma quỷ đầy dẫy xung quanh các con chúng chống lại ơn cứu
rỗi của các con. Mẹ ban cho các con những lời này vì yêu thương mỗi người
trong các con.”

February 11, 2019
Feast of Our Lady of Lourdes
Đức Mẹ đến như Đức Mẹ Lộ Đức. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, Mẹ đến một lần nữa, vào ngày lễ kính Mẹ, để nói với tất
9

cả các con những người sẽ lắng nghe. Quá thường, quả thật, người ta không
nhận thức được vẻ đẹp của sự quan phòng Chúa đầy dẫy xung quanh họ. Mẹ
nói về sự kỳ diệu của thiên nhiên khi sang mùa. Mẹ cũng muốn nói tới vẻ đẹp
ở Thánh Địa này giữa thế giới trần tục. Nếu tâm hồn ít bị tiêu hao vì những sự
thế gian, nếu linh hồn đơn sơ hơn trong việc đánh giá thế giới xung quanh họ,
họ đã vui sướng vì những ơn sủng được ban cho ở Thánh Địa này.
Mẹ sắp thêm vào những ơn phong phú nữa. Khi các linh hồn đến đây cầu
nguyện, họ sẽ không chỉ nhận được ơn soi sáng tâm linh, mà con nhận được
Phép Lành Đặc Biệt của Mẹ nữa. Phép lành này, trong quá khứ, chỉ được ban
vào những dịp hiếm hoi và ở những nơi chốn hiện ra khác. Điều làm cho nó
đặc biệt là sự liên đới giữa tâm hồn nhận được ơn ấy và Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội của chính Mẹ. Vì khi linh hồn lãnh nhận nó, thì trái tim họ phải
mở ra và đón nhận những thông Điệp và những ơn ở đây ban cho. Mẹ không
ban ơn cho những người tới đây để tìm bằng chứng về sự hiện hữu thật của
Mẹ ở đây với danh nghĩa phân định. Đây là một ơn huệ mới Con Mẹ ban cho
vì sự cấp bách của thời này. Hãy mặc khải điều đó.
LỜI HỨA CHO NHỮNG AI TÔN KÍNH
BỨC ẢNH TRÁI TIM LIÊN KẾT HOÀN CHỈNH
Ngày 24 tháng 5 năm 2009
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Trái Tim có 7 hoa hồng và lưỡi gươm đâm thâu ở giữa là Trái Tim Đức Mẹ.
Trái Tim có Vòng Gai quấn quanh là Trái Tim Chúa Giêsu.
Trái Tim kết bằng những Cánh Chim Bồ Câu là Trái Tim Chúa Thánh Thần.
Trái Tim như hình lửa màu đỏ bên ngoài là Trái tim Chúa Cha.
Đức Mẹ phán: “ Ngợi khen Chúa Giêsu.”
Hỡi con, Mẹ được gởi đến với các con với ba lời hứa quan trọng liên quan tới
việc sùng kính Bức Ảnh Trái Tim Liên Kết Hoàn Chỉnh.
1. “Những linh hồn trưng bày Bức Ảnh này với lòng tôn kính sẽ được
chính Tay Chúa Cha ban ơn lôi kéo đến với Thánh Ý của Chúa Cha,
ngay cả giữa thế giới ngày càng phân cách mình với Thánh ý Đời Đời
và Hoàn Hảo của Chúa Cha.
2. Con Yêu Dấu của Mẹ hứa rằng tất cả triều thần Thiên Quốc sẽ bảo trợ
cho các linh hồn tôn kính Bức Ảnh này.
3. Nhờ lời chuyển cầu của Trái tim Vô nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các
linh hồn sùng kính Bức Ảnh này sẽ được bảo vệ khỏi dị giáo; như thế,
Người Mẹ Thiên Quốc của họ sẽ bảo vệ Đức Tin của họ.”
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February 12, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, những ngày này các con nghiệm
thấy mâu thuẩn trong chính phủ có mưu đồ trói tay vị tổng thống đang trị vì
này (Donald J. Trump). Đó là vì tham vọng của các chính trị gia về những kế
hoạch của cá nhân mình nhiều hơn là phúc lợi của dân chúng và xứ sở.
“Đây là cách Satan hoạt động – luôn luôn cố gắng bêu xấu những việc làm tốt
để cổ võ kế hoạch của mình con dưới mắt của người ta. Đừng mù quáng bởi
tin đồn và những chống đối có tính toán âm mưu hầu làm cho các con xao
lãng những gì tốt. Kế hoạch của kẻ thù rất rắc rối khó mà khám phá được bàn
tay đầy quyền lực của hắn đàng sau sự náo động mà hắn bí mật bày ra.
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Giữ tâm hồn mình luôn tập trung vào Chân Lý Tình Yêu Thánh Thiện – đó
chính là Ý Cha cho các con. Bằng cách này, các con sẽ để cho Cha đem ma
quỷ ra ánh sáng. Bằng cách này, Sự Hiện Diện Đầy Uy Quyền của Cha cùng
nhân loại sẽ đánh bại ma quỷ và vạch trần những người cổ võ nó.”
Read 1 Timothy 2:1-4
1 Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn
cho tất cả mọi người,2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để
chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.3 Đó
là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,4 Đấng muốn cho
mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.
February 12, 2019
Maureen hỏi Đức Trinh Nữ Maria: “Thưa Mẹ, dường như có sự mơ hồ về
Thông Điệp Mẹ ban hồi hôm qua (ngày 11 tháng 2 năm 2019) liên quan tới
ơn soi sáng tâm linh và Phép Lành Đặc Biệt. Có phải là bất cứ ai tới đây đều
nhận được hai ơn đó?”
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ơn soi sáng tâm linh ban cho những ai đến với
lòng khiêm nhường, không kiêu căng, cố gắng thử nghiệm tính xác thực của
những cuộc hiện ra ở đây và những Thông Điệp, Sự Thật đối với Phép Lành
Đặc Biệt cũng vậy. Không có quyền thử thách Chúa.”
February 13, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha là Đấng Hằng Hữu - Đấng Tạo Dựng nên Vũ
Trụ và mọi sinh vật. Đừng thừa nhận Quyền Năng của Cha là của bất cứ một
ai đơn giản là vì chúng chọn không tin Cha. Những gì mà loài người chấp
nhận như Chân lý ở trong lòng, quyết định sự sống đời sau của họ. Không tin
có Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện Ngục không thay đổi được sự hiện hữu
của chúng. Đừng phí thời gian tìm cách thuyết phục Cha theo cách khác. Ý
Cha không thay đổi chỉ vì các con thất bại trong việc tin Cha.
Ý riêng của các con trong đời sống trên trái đất dừng lại và ngưng lại ở cuộc
phán xét. Lúc đó quá muộn để quyết định biết Cha và yêu mến Cha. Rồi các
con đi qua thế gian chịu điều khiển bởi thời gian và không gian này để đi vào
nơi vĩnh cửu. Vĩnh Cửu là như thế. Không kết thúc. Kéo dài vô tận. Sau khi
phán xét – không cởi mở để thương lượng - sự hiện hữu của các con là những
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gì các con chọn lựa trong đời sống. Hoặc là niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu
với Cha trên Thiên Đàng, hay là chịu án phạt trong lửa Hỏa Ngục.
Bước thứ nhất trong việc chọn lựa niềm vui vĩnh cửu là Điều Răn Thứ Nhất
của Cha – yêu mến Cha trên hết mọi sự. Các con không được có Chúa nào
khác trước mặt Cha – chúa tiền bạc, tham vọng, danh tiếng hay những thứ phù
vân trên thế giới. Đặt Cha trước hết trong trái tim. Rồi các con sẽ có một chân
đời đời trên Thiên Đàng.”
Đọc Đệ Nhị Luật 5:6-7
6 "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập,
khỏi cảnh nô lệ.
7 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
Đọc Lê-Vi 20:7-8
7 Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên
Chúa của các ngươi.
8 Các ngươi phải giữ các quy tắc của Ta và đem ra thực hành. Ta là ĐỨC
CHÚA, Đấng thánh hiến các ngươi.
February 14, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, mỗi ngày các con hãy cầu nguyện
để cơn Thịnh Nộ của Cha không sôi sục lên trên thế gian thất tín này. Nhiều
người trong các con sống như thể các con được dựng nên đơn giản bởi con
người. Bàn Tay Tạo Hóa của Cha không được xem thấy trong vẻ đẹp của sự
sống mới. Hầu hết đều không sống vâng theo những Giới Răn của Cha. Hầu
hết đều thờ ơ với Vai Trò của Cha trong đời sống của họ.
Cha tạo dựng mỗi khoảnh khắc hiện tại để loài người xử dụng hướng về on
cứu rỗi của họ. Hầu hết không tin hay chấp nhận vai trò của họ trong việc
chọn lựa ơn cứu rỗi. Thờ ơ với Tình Yêu của Cha là chuyện bình thường.
Những tôn giáo lầm lạc cũ và mới được người ta theo, tạo ra những chúa giả
để thờ phượng. Một số người bị hướng đi sai lạc bời Hồi Giáo theo chủ nghĩa
khủng bố như những gì được chấp nhận. Sự thù ghét Chân Lý và người Kitô
Hữu đích thật giờ đây đã trở thành bình thường.
Những linh hồn can đảm nắm lấy Sự Thật ngày càng bị bách hại nhiều hơn
bởi những người theo sự sai lầm. Hãy bước vào Trái Tim Phụ Tử của Cha nơi
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Tình Yêu của Cha là sự bảo vệ cho các con. Đừng xem đời sống này như là tất
cả và cùng đích. Hãy chuẩn bị tâm hồn cho sự sống đời đời.”
Đọc 1 Timothy 4:7-8
7 Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại bỏ. Hãy
luyện tập sống đạo đức;8 vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn
lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như
tương lai cho người có lòng đạo đức.

February 15, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, mỗi lần Cha đến với các con qua
những Thông Điệp này, Cha đến trong Quyền Năng Vô Hạn của Cha với mọi
sự tốt lành và tất cả Sức Mạnh của Cha. Cha đến để giảng dạy, để hướng dẫn
và để yêu thương tất cả con cái của Cha. Cha là Cha của mọi thế hệ. Cha là
nguồn gốc của mọi phép lạ. Cha có thể biến đổi sự bình thường thành phi
thường. Cha dùng thế giới tự nhiên để thể hiện Quyền Năng và sự Hiện Diện
của Cha.
Cha chọn thời gian này để nói với thế hệ này qua Ngọn Lửa của Trái Tim
Cha. Cha đến để thiêu hủy (burn away) ma quỷ khi chúng ẩn nấp và để chinh
phục những người thất tín. Cha đến để đem ánh sáng đến nơi tối tăm.
Vì Cha biểu dương Sức Mạnh của Cha, nhiều sự bách hại chống lại Sứ Mạng
này, nơi chốn này và những Thông Điệp này. Bạn bè trở thành thù địch. Luôn
luôn có sự thách thức. Nhưng, nếu các con tin vào Sức Mạnh của Cha, các con
sẽ mạnh hơn bất cứ kẻ thù nào. Các con phải tha thứ cho kẻ thù của các con,
đừng nghĩ tới (dwell: nghĩa hiếm) những cuộc tấn công của chúng, vì khi đó
kẻ thù của các con vẫn giữ được sức mạnh trên các con. Cha đến để giúp đỡ
tất cả các con trong việc hấp thụ Tình Yêu Thánh Thiện. Cha đến để thiêu hủy
mọi tội lỗi. Cha là Ngọn Lửa Đời Đời của Tình Yêu Thiên Chúa. Cha là Ánh
Sáng.”
Đọc Ephêsô 5:6-13
6 Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục.7 Vậy
anh em đừng thông đồng với họ.8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ,
trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh
15

sáng;9 mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và
chân thật.10 Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa.11 Đừng cộng tác vào
những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới
đúng.12 Vì những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi.13 Nhưng
tất cả những gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra;

February 16, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Ngọn Lửa Trái Tim Phụ Tử Cha đầy
Xót Thương - đầy Tình Yêu. Cha giữ cho Ngọn Lửa đó sẵn sàng để đi vào tội
nhân phạm tội nặng nhất. Cha hiện diện trong mỗi giai đoạn của đời sống.
Cha ở bên cạnh mỗi linh hồn khi chiến thắng và trong những cuộc khủng
hoảng nặng nề. Không có việc gì thoát khỏi Tầm Nhìn của Cha. Hãy biết điều
này, hãy vững tin khi các con tiến bước kế tiếp về phía trước.
Cha giúp các con thấy rõ lương tâm khi các con xét mình mỗi tối để tìm ra
những yếu điểm hay tội lỗi ảnh hưởng lên ngày của các con. Cha vạnh trần ma
quỷ và vui mừng với các con trong việc tốt lành. Hãy chú ý tới sự thôi thúc
trong tâm hồn các con. Cha ở đó sẵn sàng dẫn dắt các con tránh sai lầm và đi
vào chiến thắng.
Thế giới không xem Cha như một người Cha đầy yêu thương, nhưng là một
quan tòa nghiêm khắc. Cha phải đáp lại và hành động chống lại những người
coi thường trắng trợn những Giới Răn của Cha. Cha không thích thú khi nỗi
Cơn Thịnh Nộ. Cha khao khát nhen lên một tinh thần sám hối trước khi Cơn
Thịnh Nộ của Cha sắp giáng xuống trái đất. Đó là lý do người ta thoáng nhìn
thấy cơn thịnh nộ của Cha qua những thảm họa thiên nhiên và những thảm
họa khác. Cha chờ đợi sự đáp trả bằng lòng sám hối và yêu mến.”
Đọc Ephêsô 5:15-17+
15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ
khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi
hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng
hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.

February 17, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy phó dâng tình yêu trong tâm
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hồn các con cho Cha. Đặt Cha trên hết mọi thứ khác - tất cả những quyến rũ
của thế gian. Hãy tin rằng Cha sẽ chăm sóc mọi sự cho các con qua những
người khác và trong mọi tình huống trong đời sống. Bằng cách này, các con
đang sống trong Chân Lý (the Truth).
Satan bày ra mọi mối quan hệ, khi thì với người ta hay với của cải thế gian,
như những vấn đề. Hắn gợi lên những vấn đề không có thật. Hắn muốn các
con cảm thấy bất lực. Nhiều thứ các con đầu tư và quan tâm, không thật là
mối liên hệ với Quyền Năng Tối Thượng của Cha.
Hãy vui lòng khi biết rằng Cha vẫn là Chúa của mọi loài. Cha đã đặt các thiên
thần xung quanh các con để lôi kéo các con trên con đường theo Ý Cha và tất
cả những gì tốt lành. Chân Lý sẽ không trốn khỏi các con nếu tâm hồn các con
thấm nhuần Tình Yêu Thánh Thiện. Đừng giữ ác cảm. Tha thứ ngay cả những
người bách hại các con nặng nề nhất. Đừng nghĩ tới những sai lầm (người ta)
làm cho các con. Điều này tạo ra rào cản giữa trái tim (heart) của các con với
Trái Tim (Heart) của Cha.
Cha ước muốn một tình yêu qua lại giữa chúng ta. Đây là cách biến đổi trái
tim của toàn thể nhân loại. Các con phải uốn nắn trái tim (heart: trái tim hay
tâm hồn) của mình cho thích ứng với Cha – Cha không phải là Đấng phải
thích ứng Trái Tim (Heart) của Cha với trái tim (heart) của các con. Cha đã
nói với các con qua Mười Điều Răn. Những Điều Răn này là Ý Cha. Hãy giữ
các Giới Răn đó.
Đọc 2 Thessalonians 3:1-5+
1 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa
được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em.2 Xin
cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi
vì không phải ai cũng có đức tin.3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ
làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.4 Trong
Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em: anh em đang làm và sẽ làm những gì
chúng tôi truyền.5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu
mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.
February 18, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “ Cha là Chúa Cha - Tộc Trưởng của mọi thời đại.
Cha trị vì từ thế hệ này sang thế hệ khác - từ chân trời này tới chân trời khác.
Sự trị vì của Cha không có biên giới. Không có linh hồn nào mà Cha không
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nhận thức được họ - từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Cha nói với các
con qua những Thông Điệp này để thúc giục và soi dẫn các con trở về với việc
vâng theo những Giới Răn của Cha.
Các con sẽ chỉ tìm thấy con đường cứu rỗi nếu các con kiểm tra tâm hồn mình
để khám phá ra Sự Thật (the Truth) là các con ở vị trí nào trước Nhan Cha.
Nếu các con chỉ nhận thức được sự Hiện Hữu của Cha và Những Giới Răn
của Cha thôi thì không đủ. Làm đẹp lòng Cha là mục tiêu quan trọng nhất
trong đời sống của các con. Ngày nay hầu hết mọi người say mê kỹ thuật hiện
đại và tất cả những gì mà nó có thể (đem lại) cho các con. Cha là Đấng Sáng
Tạo ra những gì mà các con nghĩ rằng các con tạo dựng ra. Cha là Cha của
mọi phát minh và là sự linh ứng cho tất cả những gì con người tin rằng đó là
những nỗ lực của mình.
Cha không thể dẫn dắt các con đến được với ơn cứu rỗi nếu các con không
cho phép Cha. Quyết định luôn luôn tùy thuộc vào ý chí tự do của các con.
Cha đến để làm cho các con hiểu được tất cả những gì thuộc về trái đất đều ở
dưới Thánh Ý của Cha. Cha tôn trọng ý chí tự do của các con, nhưng Cha đến
trái đất qua những Thông Điệp này để giúp các con hình thành ý chí của mình
trong sự công minh chính trực. Hãy tìm kiếm con đường Chân Lý trong tất cả
những Cha nói với các con hôm nay.”
Đọc Do Thái 2:1-4
1 Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị
cuốn trôi đi mất.2 Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu
lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng,3 thì làm
sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế?
Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho
chúng ta thấy là có hiệu lực,4 đồng thời được Thiên Chúa chứng thực bằng
những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân
huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.
February 19, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy để Cha làm Cha của các con, để
bảo vệ, hướng dẫn và chu cấp cho các con. Nếu các con không chấp nhận Cha
và yêu mến Cha như Cha của các con, các con đễ bị tổn thương bởi mọi thứ
thần khí trên thế gian. Satan có thể dễ dàng lừa dối các con và lôi kéo các con
rời xa con đường cứu rỗi. Khi tâm hồn các con không ở với Cha, nó chống lại
Cha. Tâm hồn các con ở nơi những gì các con yêu thích. Nếu các con yêu tiền
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bạc, quyền lực, của cải thế gian hay bất cứ thứ gì hơn Cha, thì Satan nắm giữ
các con.
Hãy xử dụng mọi quà tặng mà Cha ban cho các con trong Tình Yêu Thánh
Thiện. Dùng mọi năng khiếu để làm cho Vương Quốc Cha trên thế giới vững
mạnh. Xây dựng Vương Quốc theo Ý Cha trên thế giới bằng cách thưa ‘xin
vâng’ với Tình Yêu Thánh Thiện. Tiếng ‘xin vâng’ của một người có thể xoay
chuyển toàn bộcác cộng đoàn và ảnh hưởng lên cả các quốc gia. Cha tích lũy
tiếng ‘xin vâng’ của các con với Tình Yêu Thánh Thiện và xử dụng tất cả để
tổng hợp chúng thành đạn dượt chống lại những mưu kế của Satan trên thế
giới.
Hãy hiệp nhất. Rút ra khỏi những người dâng mình cho những quyến rũ của
thế gian. Góp phần vào kho vũ khí mà Cha có thể phụ thuộc vào. Hãy đoàn
kết với nhau như dấu chỉ của Thánh Ý Cha.”
Đọc Galát 5:13-15
13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là
đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà
phục vụ lẫn nhau.14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất
này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.15 Nhưng nếu anh em
cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!
Đọc Êphêsô 2:19-22
19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là
người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên
Chúa,20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ,
còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.21 Trong Người, toàn thể
công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong
Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những
người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
February 20, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, vui lòng hiểu cho rằng Cha chỉ ước
muốn phúc lợi và sự cứu rỗi cho các con. Hôm nay, Cha muốn nói với các con
về những bức tường. Các quốc gia cần có biên giới xác định lãnh thổ của
mình và bảo vệ dân chúng, đáng tin cậy về địa lý, cũng như tài nguyên. Ở
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nước các con (USA), bức tường hữu hình cần được xây lên để bảo vệ đất
nước khỏi khối di dân khổng lồ đến từ phía nam.
Mặc dầu vậy, có một bức tường quan trọng hơn nữa mà hôm nay Cha ước ao
lôi kéo được sự chú ý của các con. Đó là bức tường các con có xung quang
trái tim mình. Bức tường tâm linh này không cho phép những Giới Răn của
Cha và Tình Yêu của Cha đi vào. Nó bảo vệ cho sự không tin tưởng vào Cha
như Đấng Tạo hóa và Đấng Chu cấp cho tất cà mọi loài hữu hình và vô hình.
Vào ngày phán xét, bức tường này sẽ hạ xuống và trái tim lộ ra. Những gì trái
tim đã bảo vệ - bất cứ loại tội lỗi nào hay sự không tha thứ - sẽ lộ ra.
Một bức tường tốt – khi nó bảo vệ các quốc gia khỏi bị xâm lăng bởi những
người di dân kém phẩm hạnh. Bức tường tâm linh xung quanh trái tim không
tốt – nhưng xấu xa. Nó ngăn cản không cho người ta tìm thấy ơn cứu rỗi phía
sau nó. Nó làm chứng dối cho những mục tiêu xấu xa. Một bức tường hữu
hình trên thế giới. Một bức tường khác – bức tường tâm linh vô hình xung
quanh trái tim – không nhìn thấy được bằng mắt trần. Nó chỉ nhìn thấy qua
việc chấp nhận tội lỗi, qua những thứ tự ưu tiên trong đời sống và tình tự ái
rối loạn.
Hãy chú ý tới những gì mà Cha đã đến trái đất để nói với các con.”
Đọc Rôma 2:13-16
13 Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính, không phải vì nghe
biết Lề Luật, nhưng là vì tuân giữ Lề Luật.14 Dân ngoại là những người
không có Luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì
Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình, mặc dầu họ không có Luật Môsê.15 Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ.
Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì
cho mình là trái, khi thì cho mình là phải.16 Người ta sẽ thấy điều đó, trong
ngày Thiên Chúa cho Đức Ki-tô Giê-su đến xét xử những gì bí ẩn nơi con
người theo Tin Mừng tôi rao giảng.
February 21, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Những ranh giới của trái tim có thể tốt hay xấu.
Ranh giới tốt bảo vệ trái tim khỏi nắm lấy sự dữ của ngày hôm nay. Ranh giới
xấu ngăn cản trái tim không cho nó nắm lấy Sự Thật. Sự Thật vạch trần sự dữ
và tất cả những gì chối bỏ Chân Lý về các Giới Răn của Cha.
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Ngày nay, các linh hồn dững dưng với trách nhiệm về ơn cứu rỗi của chính
họ. Điều này bao gồm việc nhận thức tội lỗi trogn đời sống của họ. Họ dâng
hiến tâm hồn cho kỹ thuật, những hình thức giải trí tội lỗi và tiền bạc. Họ yêu
chuộng thế gian và sự quyến rũ của nó hơn Cha. Cha ban cho nhân loại các
Giới Răn như con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Những giới răn này không lỗi
thời và không cần phải tái định nghĩa lại. Cần phải vâng theo các Giới Răn.
Nếu các linh hồn tuân phục những Giới Răn của Cha theo lối họ làm đối với
những chúa giả của thế gian, thì các con sẽ có hòa bình.
Những tôn giáo sai lầm như Hồi Giáo, Phật Giáo và nhiều tôn giáo khác nữa
đang lôi kéo người ta xa cách nhau và gây ra chia rẻ giữa các quốc gia. Chân
Lý về những Giới Răn của Cha kêu gọi sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người và
mọi quốc gia. Chân Lý đó không kêu gọi Một Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu. Nhà
lãnh đạo dọn đường cho Cơn Thịnh Nộ của Cha và việc Con Cha Đến lần Thứ
Hai. Sự hiệp nhất đích thực không mở cửa cho chế độ độc tài. Nó mở ra cánh
cửa hiệp nhất trong Sự Thật của các Giới Răn của Cha.”
“Hãy chú ý.”
Đọc 2 Thesalônica 2:9-12
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ
thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm
hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để
được cứu độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho
chúng tin theo sự dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng
ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.
February 22, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy đền tạ Trái tim Phụ Tử của Cha
vì tất cả những người không quan tâm tới việc Cha có yêu thương họ hay
không. Việc này sẽ làm dịu Trái Tim Cha và vỗ về (nghĩa hiếm của từ silent)
cơn giận của Cha. Việc đền tạ của các con cho những người không quan tâm
đến Cha sẽ chặn trước Cơn Thịnh Nộ của Cha.
Cha ước ao làm cho những ngày của Cơn Thịnh Nộ của Cha sắp tới ngắn hơn
vì lợi ích của những người được chọn. Mặc dầu vậy, Cha phải chặn trước Cơn
Thịnh Nộ của Cha trong nỗ lực làm gia tăng Số Tín Hữu Sống Sót. Một số
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người phải chuyển giao Truyền Thống Đức Tin và xây dựng lại cộng đoàn,
như ông Noê đã làm trong những ngày của ông.
Trái tim Cha đổ máu vì những người tiếp tục sống trong tội lỗi. Họ chọn việc
làm cho Cha đau đớn – làm cho Cha tức giận – và từ khước Tình Yêu của
Cha. Họ chọn việc không vâng theo những Giới Răn mà Cha đã truyền mấy
thế kỷ qua với tình yêu thương. Những ai lạm dùng quyền hành của Cha trong
đời sống của họ trước khi Cha ban những Giới Răn sẽ không bị quở trách
nhiều như thế hệ này những người đã biết đầy đủ và rõ ràng con đường hủy
diệt mà họ chọn lựa.
Hãy cầu nguyện để những người Sống Sót của Cha sẽ phát triển mạnh và
không chán nản khi đương đầu với sự thối nát trong thời gian này.
Đọc Ephêsô 2:19-22
19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là
người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên
Chúa,20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ,
còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.21 Trong Người, toàn thể
công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong
Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những
người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
February 23, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, thêm một số ý tưởng về ranh giới
của trái tim. Những gì ở trong tim các con vào giờ chết sẽ xác định sự sống
đời đời của các con. Vì thế, các con phải canh chừng những gì các con giữ
trong lòng như Chân Lý. Đừng cố gắng tái định nghĩa khi nào sự sống băt đầu
và khi nào nó chấm dứt. Đừng bất chấp những Giới Răn của Cha hay những
hậu quả từ đó mà ra. Hãy học biết quý trọng khoảnh khắc hiện tại như phương
tiện (để đạt được) ơn cứu rỗi.
Khi lý lẽ các con tin chấp nhận tội lỗi như cách thức các con sống, các con đã
chọn việc không thông phần phúc Thiêng Đàng với Cha. Các con không quyết
định được đâu là tội và đâu không là tội. Các con phải sống theo định nghĩa về
Sự Thật của Cha – không có chút luân lý tương đối nào cả.
Khi trái tim các con ấp ủ Tình Yêu Thánh Thiện, thì Cha ấp ủ các con. Đó là
khi các con có được bình an trong tâm hồn. Những người lắng nghe Cha và
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hành động theo Lời Cha đang hình thành nên những Tín Hữu Sống Sót của
Cha. Những người này không tìm kiếm sự thỏa mãn cho cái tôi và loài người
trước nhất, nhưng là những người yêu mến Cha trên hết mọi sự. Với tình yêu
dành cho Cha không thỏa hiệp (với người ta và cái tôi), nhân loại hiệp nhất
với Ý Cha.
Đọc 2 Thesalônica 2:13-15
13 Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ
ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi
đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân
lý.14 Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu
gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức
Giê-su Ki-tô.15 Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các
truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ.
Đọc 2 Timôthy 4:1-5
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ
chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2 hãy
rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận
tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm
dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành
mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy
nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng
hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi
sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và
chu toàn chức vụ của anh.
February 24, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Vì chưng Cha là Đấng Hằng Hữu – là Đấng Tạo
Thành Vũ Trụ. Cha ở khắp mọi nơi, vì Cha đã dựng nên mọi sự. Cha ban cho
nhân loại Nơi Trú Ẩn là Trái Tim Phụ Tử của Cha. Hãy nhớ điều này - việc
Cha ban tặng. Sẽ tới thời gian nơi đây sẽ là nơi trú ẩn và bảo chứng duy nhất
của các con. Nhiều người sẽ không bao giờ biết tìm kiếm nó.
Có rất nhiều sự nhượng bộ và nhập nhằng về Sự Thật trên Thế Giới ngày hôm
nay. Người ta sống như thể mọi sự đều phụ thuộc và họ hay nỗ lực của loài
người. Không có gì có thể xa cách hơn Sự Thật. Cha là Đấng duy nhất điều
khiển thời gian và không gian. Cha chính là Đấng đặt nhân loại vào trong đời
sống và hoàng cảnh đem lại những chọn lựa dựa vào trái tim nhân loại. Nhiều
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người liên đới với thời gian và ngày của những biến cố đặc biệt đánh dấu sự
tiến triển vào Thời Kỳ Cuối này. Nếu tâm hồn đã được chuẩn bị cho cuộc
phán xét cuối cùng, thì đó là tất cả những gì có giá trị. Những biến cố trên thế
giới đều ở dưới sự Vận Hành của Cha. Sự tích lũy của cải hay những không
gian an toàn trên thế giới sẽ không bảo đảm được sự an toàn và hạnh phúc đời
đời của các con. Cha dựng nên mỗi linh hồn để thông chia hạnh phúc Thiên
Đàng với Cha. Hãy chuẩn bị cho tương lai của các con bằng cách hiểu biết
Cha nhiều hơn qua Kinh Thánh – qua việc tuân theo những Giới Răn của Cha.
Đây là sự chuẩn bị duy nhất bảo đảm hiệu quả lâu dài. Cha chỉ nhìn đến trái
tim và những gì mà trái tim ấp ủ. Hôm nay hãy đặc vào trái tim các con - dự
tính của Cha – vì hòa bình và sự an toàn trong mỗi giây phút hiện tại. Hãy
chuẩn bị tâm hồn của các con.”
Đọc 1 Timôthy 4:7-8
7 Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại bỏ. Hãy
luyện tập sống đạo đức;8 vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn
lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như
tương lai cho người có lòng đạo đức.
February 25, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, nếu các con nghiêm túc về sự cứu
rỗi của chính các con, thì các con phải nghiêm túc về những gì các con yêu
mến trong trái tim của các con. Khi ở trước toà phán xét của Con Cha, các con
sẽ chỉ chịu phán xét dựa trên những gì ở trong trái tim của các con. Khốn cho
những người dành cảm tình trong trái tim cho những sự thế gian và tất cả
những lạc thú của nó.
Cha không có ấn tượng với những người được coi trọng trên thế giới. Những
thành đạt của các con trong đời sống thế gian phải được công nhận là do Cha.
Cách các con xử dụng những gì Cha đã ban cho các con trong đời sống dưới
thế có quan hệ với sự phán xét của các con khi chết. Các con chịu xét xử về
việc xử dụng của cải thế gian trong Tình Yêu Thánh Thiện để giúp đỡ lẫn
nhau trong những nhu cầu trên trần thế và để giúp người ta trong cuộc hành
trình hướng về ơn cứu độ.
Các con phải có một mục tiêu trên hết tất cả những mục tiêu khác – là lên
Thiên Đàng. Những linh hổn đó được hứa ban cho niềm vui và sự sống vĩnh
cửu trên Thiên Đàng với Cha. Tên của họ đã được viết trong sổ của những
người được chọn.”
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Đọc 1 Côrintô 2:9
9 Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng
người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai
mến yêu Người.

Sent
THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH
February 26, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Vào thời điểm này trong lịch sử loài người, nhân
loại phải chọn lấy hay chống lại sự cứu rỗi của chính họ giữa đại dương thất
tín. Cha đến để nói với các con hầu giúp các con chọn lựa chính đáng. Những
người thất tín công nhận tất cả những gì tốt, năng suất cao và tài ba đều do nỗ
lực của con người. Họ bỏ qua biểu thức thành công = Thiêng Đàng Soi Dẫn
(Heavenly Inspiration).
Không có việc gì đến với các con hay hiện hữu mà do các con, Loài Người
trên Trái Đất, ngoài Ý Cha. Cha là Đấng tạo dựng và soi dẫn. Cha là Đấng tỏ
bày những giải pháp và sự chọn lựa. Cha là Đấng dựng nên trí khôn loài
người. Hãy hợp tác với Ý Cha trong mỗi khúc quanh trong đời sống. Đừng để
cho số đông người thất tín xung quanh nuốt chửng các con. Các con là người
phải ảnh hưởng lên họ - những người thất tín không được ảnh hưởng lên các
con. Hãy xem Tình Yêu Thánh Thiện như con tàu cứu hộ giữa rất nhiều sự
mâu thuẩn với ơn cứu rỗi của các con.
Hãy giúp Cha can ngăn những người thất tín dưới thủ đoạn quỷ quyệt của
Satan. Hãy sắp đặt thứ tự ưu tiên của các con dựa vào Ý Cha và giúp người
khác cũng làm như vậy.”
Đọc Ephêsô 2:8-10
8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây
không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;9 cũng không
phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.10 Thật thế, chúng ta
là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su,
để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng
ta.
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Không có thông điệp ngày 29 tháng 2, ngày tông thống Donald Trump họp
với ông Kim Yoong Un ở Việt Nam. Có thể hôm đó không có thông điệp cho
công chúng mà chỉ có thông điệp tư gởi cho ông Trump
February 28, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, thế hệ này, hơn bất kỳ thế hệ khác,
cần những Giới Răn của Cha khắc ghi vào tim họ. Sự lạm dụng trắng trợn
những Giới Răn của Cha dẫn tới việc nỗi lên những tà giáo. Giải trí, cách ăn
mặc và tham vọng quá khích đã trở thành những gì mà xã hội chấp nhận.
Hơn bất kỳ thế hệ nào trong quá khứ, Satan đột nhập vào tâm hồn (mà người
ta) không nhận thức được. Vì sự dữ không được nhận diện như vậy, nên sự
thiện không đấu tranh với nó. Một phần của việc đấu tranh với sự dữ là nhận
ra nó. Đừng sợ, hỡi các con, khi vạnh trần việc làm của Satan cho công chúng.
Các con là con cái của ánh sáng – Công cụ của Cha trên thế giới. Các con là
phần tử sống sót của Cha - thường bị bách hại và vu khống – tuy nhiên, hỡi
các đồng minh của Cha, đừng thất đảm. Bàn Tay Phụ Tử của Cha đặt lên các
con (My Paternal Hand rests upon you).”
Đọc Ephêsô 5:6-10
6 Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục.7 Vậy
anh em đừng thông đồng với họ.8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ,
trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh
sáng;9 mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và
chân thật.10 Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa.
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