March 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, hãy biết chắc rằng đôi Cánh Tay
Cha đang ôm lấy các con. Cha đang chuẩn bị các con cho giờ Công Lý bằng
đặc ân là những Thông Điệp này. Hãy chú ý tới những lời khuyên Phụ Tử của
Cha. Hãy tận hưởng khoảng khắc hiện tại vì Cha đang ở đó với các con. Nếu
tâm linh các con mở ra, các con sẽ thấy ơn sủng ở mọi hướng. Rồi các con sẽ
biết rằng mình là phần tử Tín Hữu Sống Sót của Cha.
Thế giới các con bắt đầu một tháng mới - một tháng bắt đầt lạnh lẽo nhưng
nhiệt độ sẽ dần dần ấm hơn, dễ chịu hơn. Điều này không giống như một linh
hồn đang sống trong tội lỗi, nhưng giống như một linh hồn quay về với Cha
bằng việc thức tĩnh tâm linh. Tâm hồn anh ta có thể lạnh lẽo khi tìm thấy Cha,
nhưng dần dần ấm lên khi anh ra lớn lên trong Tâm Linh, và cuối cùng ở lại
trong Trái tim Từ Mẫu của Cha.
Bên trong Trái Tim Cha là mọi thứ các con cần, mọi sự an ủi. Hãy ước ao
kiếm tìm Trái Tim Cha bằng việc ‘xin vâng’ với Thánh Ý Cha. Ý Cha muốn
bảo vệ các con khỏi cái chết chắc chắn. Đó là hy vọng cho tương lai vững
chắc của các con. Ý Cha luôn luôn góp phần trong đời sống hằng ngày của
các con. Ý Cha giúp mỗi linh hồn tìm thấy Chân Lý trong mọi tình huống và
bám vào đó. Ý Cha chính là việc vạnh trần sự dữ và dẫn đưa những người
Sống Sót vào Ánh Sáng.
Hãy nguôi âu lo đi và sống với niềm cậy trông dẫn dắt các con đi trong Ý
Cha. Hãy hy vọng vào Chân Lý này.”
Đọc 1 Gioan 2:28-29, 3:1-3
28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong
Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu
hổ, vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.29 Nếu anh em biết
Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống
công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra.
1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa -mà thực sự chúng ta là con Thiên
Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,là vì thế gian đã không biết
Người.2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;nhưng chúng
ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô

xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ
thấy Người như vậy. Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi 3 Phàm ai đặt
hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là
Đấng thanh sạch.
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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 gì người ta chấp nhận như
Chân Lý trong tâm hồn điều khiển tư tưởng lời nói và hành động của họ. Vì
thế mà Cha nói trong các Thông Điệp ở thánh địa Maranatha này. Cha nói lên
Sự Thật rằng việc loài người vâng phục các Giới Răn của Cha xác định chốn
(vĩnh phúc) đời đời của họ. Nếu họ để cho những Giới Răn của Cha hình
thành nên tư tưởng, lời nói và việc làm của họ, họ sẽ thông chia (hạnh phúc)
Thiên Đàng với Cha.
Vì thế, mọi sự và tất cả những gì Cha đòi hỏi nơi các con là chấp nhận nghiêm
ngặt và vâng theo các Giới Răn của Cha. Bằng cách này, các linh hồn có thể
phân định rõ ràng sự lành đối nghịch với sự dữ. Hãy đầu phục chọn lựa làm
vui lòng mọi người của các con. Làm gương mẫu về việc vâng theo những
Giới Răn của Cha. Đây là cách giảng dạy về Chân Lý trong mỗi khoảnh khắc
hiện tại. Đây là cách sống theo Thánh Ý Cha.”
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.
Đọc Rôma 13:10
10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn
Lề Luật vậy.

March 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, hãy chuẩn bị tâm hồn cho Mùa
Chay sắp tới như thể là chuẩn bị cho việc Con Cha Đến Lần Thứ Hai. Quét
sạch nhà của linh hồn các con khỏi mọi tội lỗi. Đoạn, như thế sáng Phục Sinh,
là các con chạy tới ngôi mộ để thấy rằng nó trống không. Nó giống như thể

việc các con nói chuyện với ngưòi giữ vườn và khám phá rằng Con Cha đã
Phục Sinh.
Nếu các con làm cho tâm hồn mình khỏi mọi chia trí, các con có thể thông
chia Niềm Vui Phục Sinh, như các Tông Đồ đã làm với sự kỳ diệu và Kinh
ngạc. Hãy chú ý trong Mùa Chay xem những cảm tình nào đang thiêu đốt tâm
hồn các con. Hãy để cho Nhà Tạm của Trái Tim Con Cha mở ra và ở giữa các
con ra và vào suốt ngày. Nếu các con bận rộn trên thế gian này, hãy nguyện
những câu thốt trong khi làm việc – “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.”
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ trên Thiêng Đàng của con, xin hãy đến cứu giúp con.”
“Cha hy vọng mỗi người trong các con sẽ xem Mùa Chay như thời gian chuẩn
bị để cử hành Đại Lễ Phục Sinh.”
Đọc Luca 24:12
12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông
thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về
sự việc đã xảy ra.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha đây là Đấng Hằng có. Cha là Cha của mọi
thế hệ. Cha là Đấng Sáng Tạo thời gian và không gian. Cha nói nơi thánh địa
này để thức tỉnh lương tâm và chuẩn bị những tâm hồn cho tương lai. Những
ngày này, Satan chiếm được quá nhiều tâm hồn, khi hắn cổ võ việc nghiện
ngập chính mình (self-addiction) và làm cho nhục dục trở nên mục tiêu tối hậu
mà ngươi ta tìm kiếm.
Hãy thức dậy như sự khác biệt giữa thiện và ác! Đừng nhẹ dạ chấp thuận tính
tự nhiên của xả hội thời nay vốn chấp nhận mọi thứ đều tốt bao lâu đó là điều
làm cho đem lại lạc thú cho các con. Những mục tiêu như thế trong đời sống
sẽ không bao giờ cổ võ cho một thế hệ sẵn sàng cho việc Con Cha Đến Lần
Thứ Hai.
Việc tôn trọng Giới Răn của Cha chỉ ra con đường đi đến sự cứu rỗi cho các
con. Đó là những gì các con đặt trong tâm hồn như điều quan trọng nhất quyết
định phần thưởng đời đời của các con. Cha giao cho các con hãy đặt Cha lên
trên hết trong đời sống và trong tâm hồn của các con. Đây là lý do mà Cha
dựng nên các con.

Hãy cho Cha thống trị tâm hồn của các con, Đó là cách duy nhất để việc Cha
Thống Trị tâm hồn thế giới được phục hồi. Đừng chờ Cơn Thịnh Nộ của Cha
thay đổi những mục tiêu của các con. Hãy quay về với Cha với tâm hồn ăn
năn thống hối.”
Đọc Do Thái 3:12-15
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.14 Quả thế, chúng ta đã được
thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản
của lòng tin đã có từ ban đầu.15 Trong câu: Ngày hôm nay, nếu các ngươi
nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn,
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Nỗi buồn của Cha là do những người không tìm
kiếm Ý Cha trong mọi quyết định hằng ngày. Niềm vui của Cha là do những
người tìm kiếm Ý Cha và tuân theo. Những người ước muốn làm vui lòng Cha
bằng mọi cách đã sống trong Thành Đô Giêrusalem Mới. Cánh Tay Cha ôm
lấy họ và ấp ủ họ trong thời gian khó khăn cũng như trong thời gian thuận lợi.
Cha tiếp tục nói với thế giới qua những Thông Điệp này, vì ước muốn Phụ Tử
của Cha là gia tăng số người sống sót. Chính người sống sót phải chuyên chở
Truyền Thống Đức Tin. Người sống sót phải bám chắt vào Chân Lý Đức Tin
bất chấp sự đối kháng của xã hội. ‘Luân Lý mới’ đã làm hại thế hệ này và cơ
sở luân lý bị cho là lỗi thời.
Ý Cha ở trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Thánh giá được trao ban làm cho
linh hồn các con mạnh mẽ; nếu các con chấp nhận những thánh giá đó một
phần là vì Ý Cha cho phép. Việc chấp nhận Thánh Giá đem lại ơn sủng cho
thế giới khi tội lỗi lan tràn – ơn tin chắc vào lương tâm và ơn hoán cải tâm
hồn. Vì thế, việc chấp nhận bất kỳ thánh giá nào làm gia tăng số người Sống
Sót. Vậy hãy hiểu biết rằng, việc các con chấp nhận bất cứ thánh giá nào của
mình quan trọng biết bao đối với Cha. Hãy nhẫn nại.
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.
Đọc Philíphê 2:14-18
14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như thế, anh
em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên
những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ.
Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời,16 là
làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày
Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc
vô ích.17 Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy
đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả
anh em.18 Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với
tôi.
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Ash Wednesday
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, khi mùa chay (Mùa chay kéo dài 40
ngày không kể ngày Chúa Nhật. Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày 6 tháng 3
lễ Tro tới ngày 23 tháng 4 thứ Bảy Tuần Thánh.) diễn ra trước mặt các con,
hãy giúp Cha mang lấy gánh nặng vì thiếu tình yêu thương trong tâm hồn thời
nay. Vì thiếu tình yêu thương mà sự sống trong cung lòng đã trở nên những
vấn đề chính trị. Vì thiếu Tình Yêu Thánh Thiện trong tâm hồn mà đời sống
gia đình bị tấn công.
Hãy nhận thức rằng Satan không đến với các con với những cái sừng và cây
chỉa ba. Hắn cải trang từ người đối kháng, thành ra thông đồng và luôn luôn
có vẻ tốt. Hỡi các con, ngày nay, hãy cầu nguyện xin ơn khôn ngoan và phân
định. Đó là những đức tính cứu các con trong thế giới mà thiện dường như là
ác và ác dường như là thiện.
Hãy cầu nguyện để sự lưa dối của Satan bị vạch trần. Đây là cách duy nhất
làm cho những người làm công cụ cho Satan bị bại lộ họ là ai.
Hãy xử dụng mùa chay này để giúp Cha vạch trần những chương trình của
Satan.

Đọc Đọc Êphêsô 6:10-17
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng
của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể
đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến đấu
không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với
những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn
trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên
Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững
trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc
áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng
bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập
tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và
cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, điều khó hiểu nhất đối với các con
là không có không gian và thời gian trên Thiên Đàng. Chốn vĩnh cửu không
có giới hạn. Hãy quyết định khôn ngoan về nơi chốn vĩnh cửu của các con.
Các con quyết định về cõi đời đời của các con ngay khi còn ở trên trái đất.
Cha giữ trong Tim Cha - những gì làm một với Thánh Ý Cha - tất cả sự tiện
nghi, an ủi và những cách giải quyết các con luôn luôn cần khi còn ở trên trái
đất. Hãy chọn chốn nghĩ ngơi trong Trái Tim Cha trong mọi khoảnh khắc
trong đời sống. Đừng tự mãn. Các con có thể và nên luôn luôn cố gắng cải
thiện mối quan hệ với Cha. Hãy vào trong Trái Tim Cha bằng cách chấp nhận
Ý Cha. Những gì xảy ra với các con trong mọi khoảnh khắc hiện tại đều do Ý
Cha. Những thánh giá trong đời sống các con được cha cho phép (xảy ra) để
làm cho tâm linh các con mạnh mẽ. Cha mang trong Trái Tim Cha – Thánh ý
Cha – dự tính cho mỗi linh hồn. Vì Cha không bị ràn buộc bởi không gian và
thời gian, Cha có thể quan sát sự chấp thuận hay từ chối Ý Cha của mỗi linh
hồn. Các con không bao giờ đơn độc, nhưng luôn luôn ở trong tầm nhìn của
Cha.
Đọc 2 Thessalônica 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.
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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 linh hồn được thụ thai đều là
công dân của Nước Trời. Như thế, Cha trông nom từng linh hồn và mỗi linh
hồn Cha đã tạo dựng. Quá thường ý chí tự do hủy diệt những gì Cha tạo dựng.
Hầu hết các linh hồn trưởng thành không sống như công dân của Nước Trời,
nhưng các linh hồn này hết lòng tận tụy với đời sống thế tục. Họ hết lòng tận
tụy với những gì hiện hữu và hữu hình.
Sự hiện diện của Cha qua những Thông Điệp này mang ý nghĩa là sự hiệp
nhất mỗi linh hồn với Thánh Ý Cha. Họ không được đem lòng yêu mến tất cả
những phương diện thế tục trong đời sống trên Cha nữa. Họ phải yêu mến Cha
trên hết mọi sự, vì thế, họ phải để cho Cha thống trị tâm hồn mình. Chỉ có mối
quan hệ như thế với Đấng Tạo Hóa, người ta mới có được an toàn tuyệt đối và
bình an trên trái đất.
Chân Lý này không thể được khoang nhượng hay thương lượng. Nó tồn tại
trong mọi thời. Mỗi linh hồn quyết định để Cha thống trị trái tim mình ảnh
hưởng lên trái tim thế giới. Theo quan điểm trong lúc này, loài người đui mù
về vai trò của họ trong vị thế mà họ đóng trong việc điều khiển trái tim thế
giới. Họ thấy quyền lực ở trong tiền bạc, chính trị, sự hưởng thụ và mọi thứ
thuộc về thế gian, vì Satan đã làm cho họ đui mù. Người ta không sống theo
Chân Lý về sức mạnh của họ nơi trái tim thế giới. Họ không phản ảnh tư cách
của người công dân vĩnh viễn ở trên thiên Đàng.
Điều này phải được đảo ngược nếu nhân loại luôn luôn sống trong Ý Cha và
được phần thưởng là công dân vĩnh viễn của Nưóc Trời.
Êphêsô2: 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.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, các con đang ở trong mùa chay để
chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh. Vì thế chúng ta hãy thảo luận về sự ăn năn
sám hối. Cách ăn năn sám hối tốt nhất là ăn chay với ý chí tự do của mình.
Điều này đòi hỏi sự nỗ lực trong lòng các con muốn làm vui lòng Cha trên
mọi thứ khác – yêu mến Cha trên mọi thứ khác. Sau hết, đây là Điều Răn thứ
nhất của Cha. Để hoàn thành việc này, các con phải cố gắng để đừng nhìn
thấy mọi thứ tác động lên chính các con ra sao. Hãy đặt thế gian và tất cả sự
quyến rũ của nó sau cùng trong thứ tự ưu tiên trong lòng các con. Đầu phục
những ảnh hưởng xấu xa của bất kỳ sự xấu xa nào có thể xảy đến với các con.
Đây cũng là một đơn thuốc để được sự bình an trong tâm hồn. Sự phân giải
trong tâm hồn đem các con đi sâu vào niềm trông cậy nơi Thánh Ý Cha. Linh
hồn phung phí nhiều thời gian và năng lượng khi chỉ cậy dựa vào chính mình
và nỗ lực của loài người. Cha nhắc nhỡ các con rằng Cha mạnh mẽ hơn bất cứ
một ai và bất cứ vật gì. Cha vận hành những tình huống hiện hữu của các con
trên thế gian. Vậy, quyết định tốt nhất của các con là phó dâng mình cho Cha.
Đừng nhìn tương lai bằng sự sợ hãi nhưng với lòng trông cậy mến yêu. Cha
chờ đợi các con đầu phục ý chí của các con vào mỗi buổi sáng.
Đọc Côlôsê 3:5-10
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh
em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam
cũng là thờ ngẫu tượng.6 Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục.7 Chính anh em xưa kia
cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy.8 Nhưng nay,
cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc
ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục. 9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã
cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi,10 và anh em đã mặc lấy
con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá,
để được ơn thông hiểu.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Khi Con Cha trở lại, tất cả những cuộc tranh cãi
xung quanh Sứ Mạng này sẽ được xếp lại. Chân Lý sẽ chiến thắng mọi thần

khí dối trá. Chân Lý cao quý của những Thông Điệp này vang dội trong tâm
hồn. Tới khi đó, Cha sẽ thưởng cho những người giữ vững đức tin mặc cho sự
đối nghịch.
Ngay cả trong mùa chay này, Cha cũng làm phép lạ ở thánh địa này và ở nơi
nào có giữ nước suối phép lạ. Cha khuyến khích việc cầu nguyện cho tất cả
những người không tin cách riêng cho những người gièm pha nói xấu về việc
Chuyển Cầu của Thiên Đàng ở đây. Biết bao nhiêu người sống gần đến mức
có thể đi bộ tới đất thánh này mà vẫn giữ khoảng cách không cố gắng chút
nào để khám phá những ơn sủng được ban tặng nơi đây.
Mặc dầu vậy, không khác gì với những ngày Con Cha (sống trên trái đất).
Ngưòi làm phép lạ và nói những Chân Lý đáng kinh ngạc để thức tĩnh các linh
hồn sự thực về những đường lối tội lỗi của họ. Vậy mà rất nhiều người đã
không tin. Những ngày này, Đấng tạo dựng nên trời dất nói ở đây. Con cái
Cha không làm ầm lên để lắng nghe. Nhiều người nghe – nhưng không lắng
nghe với tâm hồn của họ.
Cha sẽ vẫn tiếp tục nói mặc cho nhiều người từ chối. Cha không đến để vâng
theo của lề luật loài người, nhưng để kêu gọi loài người trở về vâng theo Lề
Luật của Cha - Những Giới Răn của Cha. Hãy ghi nhớ trong lòng, vâng lời
Cha - Đấng Tạo dựng nên các con thì tốt hơn là vâng theo loài người.”
Đọc Công Vụ Tông Đồ 5:29
9 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời
Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, khi chuẩn bị tâm hồn mình để Cha
đến với các con vào lễ Phục Sinh (Chúa Cha chào đón mọi tâm hồn rộng mở),
hãy nhớ rằng Chiến Thắng của Cha là Thập Giá của Con Cha. Đừng khinh
chê những thánh giá trong đời sống của chính các con. Hãy xem chúng như
bàn đạp (steppingstone / hay cầu thang) để đi đến chiến thắng.
Mỗi cuộc đời đối diện với một chuỗi những thách thức - một chuỗi những
thánh giá. Các con không bao giờ ở xa chiến thắng khi các con khiêm nhường
chấp nhận những thánh giá của các con. Lòng trông cậy là chìa khóa để chấp
nhận bất kỳ thánh giá nào. Trông cậy rằng Cha sẽ không bao giờ cho phép bất
kỳ thánh giá nào quá lớn đối với các con. Khi chấp nhận thánh giá là các con

đầu phục. Mỗi thánh giá đều được Cha phát thảo (designed) ra để đem các con
đến gần với Cha. Khi linh hồn từ chối không chấp nhận thánh giá của mình,
thì anh ta cột tay Cha và Cha không thể giúp anh ta vát lấy nó. Khi anh ta
chấp nhận thánh giá vì yêu mến Cha, Cha giúp đỡ anh ta bằng những cách
thức lớn nhỏ.
Trong suốt đời sống của của các con, Cha luôn kêu gọi các con hãy trông cậy
nơi Cha. Cùng nhau, chúng ta có thể đi trên con đường định mệnh– ơn cứu rỗi
của các con. Hãy tìm kiếm ơn sủng trong mọi tình huống. Ơn sủng luôn đi
kèm theo mỗi thánh giá.
Đọc Do Thái 2:10
10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn
đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng,
là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn
đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.
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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 nói với các con, một lần nữa, về
ý nghĩa của việc ‘nạp lại’ năng lượng Đức Tin của các con. Các con không thể
hiểu thấu được biết bao nhiêu con cái Cha đã mất đức tin trong thời gian lộn
xộn và nhượng bộ về Chân Lý này. Cha kêu gọi các con hãy kiên trì. Đừng
xấu hổ khi nỗi bật lên như một tín hữu. Ta đứng về phía các con. Hãy học
cách phụ thuộc vào Ơn Sùng của Cha mà Cha biểu hiện qua Thánh Tâm của
Rất Thánh Trinh Nữ Maria.
Cha không ban cho các con kiến thức về chuỗi thời gian khi nào mỗi biến cố
dẫn đến việc Con Cha Trở Lại sẽ xảy ra. Cha đòi hỏi các con thinh lặng chuẩn
bị tâm hồn khi những thử thách lớn lao nhất chưa xảy tới. Chính đức tin của
các con phải hổ trợ cho mỗi linh hồn mới nghiệm thấy thời gian Người Đến
Lần Thứ Hai ở phía trước. Tình Yêu Thánh Thiện là bến đỗ cho đức tin của
các con.
Vì thế, hãy sống như những chiến sĩ của tình yêu và đức tin, vì đây chính là áo
giáp và đãn dượt của các con. Hãy làm cho mỗi khoảnh khắc hiện tại của các
con tốt đẹp nhất bằng cách sống đức tin trong Tình Yêu Thánh Thiện. Đây là
cách chuẩn bị tối nhất mà Cha mời gọi các con. Không có giả thiết dự tính nào
khác sẽ bảo vệ các con. Ngay cả bây giờ, các con cũng đang tham gia trong
cuộc chiến Chính Nghĩa chống lại sự gian dối của Satan.”

Đọc Êphêsô 6:10-17
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng
của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể
đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến đấu
không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với
những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn
trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên
Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững
trong ngày đen tối.14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc
áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng
bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập
tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và
cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
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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 trở nên những
chiến sĩ của Chân Lý. Như thế, các con phải chiến đấu chống lại sự dối trá của
Satan trên thế giới. Làm như vậy các con sẽ xua tan được sự dối trá của Satan.
Sự dối trá của hắn tàn phá những chính sách của chính phủ, gia đình ngay cả
chính sự sống. Trước đây chưa bao giờ cần phải tìm tòi Chân Lý trong những
vấn đề về đức tin như vậy. Bây giờ, các con phải xác định ai là tự do và ai là
bảo thủ trước khi các con hổ trợ cho những vấn đề mà họ bênh vực.
Tự do đã lấy đi biểu tượng (token) của những vấn đề đơn giản, như khi nào sự
sống bắt đầu và kết thúc. Quyền lợi bản thân cực đoan lôi kéo lên linh hồn xa
rời lẽ phải và nguỵ trang Chân Lý như sự dữ. Đó là việc làm của Satan – làm
lẫn lộn sự khác biệt giữa thiện và ác. Một tâm hồn phân định đích thực thật
hiếm có. Cha có thể dùng Sứ Mạng này như một ví dụ. Chân Lý trong những
Thông Điệp này đã bị bởi tấn công bởi sự sai lầm và giải thích sai như sự sai
trái.
Như các chiến sĩ của Chân Lý, hãy cầu nguyện cho sự can đảm mà các con
cần để bảo vê Chân Lý ngay cả khi dân số của các con đang lâm nguy. Cha
tuần hành bên cạnh các con trong trận chiến vô hình này.”
Đọc 2 Timothy 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.
March 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, trong những ngày này, các con sống
trong thời đại điện tử. Mọi thông tin đều ở trong những đầu ngón tay của các
con. Vậy mà thông tin quan trọng nhất – lý do các con hiện hữu – lại thoát
khỏi tầm tay của các con. Các con ở trên trái đất – xác và hồn - để đạt được sự
sống đời đời. Nếu các con chọn việc vâng theo các Giới Răn của Cha, và trên
hết là đặt tình yêu mến Cha trên hết mọi thứ khác – thì Cha sẽ chia sẻ Thiên
Đàng với các con. Không làm như vậy khiến các con đi đến cái chết vĩnh
viễn. Các chết vĩnh viễn là bị tướt đoạt tất cả tình yêu - mọi Ánh Sáng và sự
Hiện Diện của Cha. Trong cõi đời đời, nơi chốn cuối cùng các con đến sẽ kéo
dài vĩnh viễn. Các con không thể mặc cả về cách thức các con lên Thiên Đàng
hay thương lượng về cách thức các con ra khỏi Hỏa Ngục. Những gì các con
ôm trong lòng khi trút hơi thở cuối cùng xác định nơi chốn vĩnh cửu của các
con. Đó phải là Tình Yêu Thánh Thiện.
Cha không ấn tượng với bao nhiêu thứ các con có và các con biết. Các con
không được xét xử theo kỹ năng các con biết về máy vi tính. Tâm hồn như trẻ
thơ và đơn sơ có cơ hội lớn lao nhất để được vào Thiên Đàng. Con Cha chết
cho mỗi người trong các con khi bị lột hết tất cả những gì Người có. Mỗi
người trong các con cũng sẽ y như vậy. Hãy quy phục lời kêu gọi của Cha để
sống cho ơn cứu rỗi của các con trong mỗi giây phút hiện tại.”
Đọc John 3:36
36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin
vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
đè nặng trên kẻ ấy."
March 14, 2019
Chúa Giêsu và Đức Mẹ đều ở đây. Đức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
Và Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu, giáng thế.”

Chúa Giêsu phán: “Chúa và Mẹ hài lòng hết sức về “Dự Luật Nhịp Tim’ có
vẻ như đã được thông qua ở tiểu bang Ohio. Ngay cả khi chỉ có một mạng
sống được cứu nhờ kết quả của dự luật này, nó vẫn có giá trị tốt. Việc này xác
nhận Chân Lý là sự sống thật ra được bắt đầu từ trong cung lòng. Đây là lý do
chúng ta ăn mừng.
Ghi chú: “Dự Luật Nhịp Tim’ cấm phá thai khi một thai nhi bắt đầu có nhịp
tim, nếu đo được từ bên ngoài.
March 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, hãy luôn giữ trong sổ sách những
giá trị mà các con giữ trong lòng. Đừng để cho Satan làm sứt mẻ Chân Lý về
những giá trị Kitô Giáo. Chủ nghĩa luân Lý tương đối (moral relativism) là sự
thỏa hiệp những Chân Lý này để làm hài lòng cái tôi và người khác. Vì thế mà
các con phải đặt trong tâm hồn giá trị làm hài lòng Cha. Khi các con để cho
Cha thống trị tâm hồn các con, Cha sẽ dẫn dắt các con theo con đường Cứu
độ.
Chính con đường này, Cha sẽ đặt tâm hồn các con trong Chân Lý về những
Giới Răn của Cha. Sự bình an và an toàn của các con nằm ở chỗ đó. Sự phục
tùng Ý Cha nằm ở đó. Không ai vào Thiên Đàng mà không vâng theo những
Giới Răn của Cha. Mọi linh hồn đều không vâng theo những Giới Răn của
Cha Đôi lúc trong đời sống. Hôm nay Cha nhấn mạnh về sự quan trọng của
tâm hồn sám hối. Cha sẽ vinh danh một tâm hồn sám hối như thể họ chưa bao
giờ bất tuân. Cha sẽ chào đón tâm hồn sám hối vào Vương Quốc Thiên Đàng
của Cha.
Vì thế, hãy hiểu rằng Cha chỉ nhìn vào tâm hồn mà thôi. Những gì mà tâm
hồn giữ như Chân Lý và quan trọng (đối với họ) xác định chốn vĩnh cửu của
họ.”
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.

Đọc Côlôsê 3:1-4
1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì
thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hãy
hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì
thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện
đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống
của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người
hưởng phúc vinh quang.
March 16, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Gần đây, khu vực trong xứ sở con trải qua sự
bùng nổ của những cơn lốc xoáy. Kỹ thuật tinh vi được xử dụng để theo dõi
đường đi của những cơn bão và mức độ trầm trọng của chúng. Việc này đe
dọa đến an sinh về thể lý của nhiều người. Có sự đe dọa quan trọng hơn – là
sự đe dọa với ơn cứu rỗi đời đời của nhân loại - diễn ra mà không bị phát hiện.
Đó là hoạt động của Satan trong tâm hồn và trên thế gian. Sự tổn hại không
được ghi nhận là bởi hắn, nhưng bởi người ta, nơi chốn và đồ vật. Hắn muốn
ẩn nấp – đó là thế mạnh của hắn. Hơn nữa, không giống như những cơn bão,
người ta không lo tìm ra dấu vết để xem hắn ở đâu. Ảnh hưởng do sự hiện
diện của hắn bị cáo buộc là sự yếu đuối mỏng giòn của loài người.
Cha đã đến để nói với các con hãy chú ý tới những gì ảnh hưởng đến chốn
vĩnh phúc đời đời của các con. Qua việc cầu nguyện và hy sinh các con sẽ sẵn
sàng để phát hiện ra những việc làm bởi tay Satan. Nếu các con không phó
dâng tâm hồn các con cho việc cầu nguyện và hy sinh, các con sẽ sống với sự
xáo trộn của Satan. Đây là việc làm yêú đi nỗ lực của những người tốt - thiếu
cầu nguyện và hy sinh.”
Đọc Rôma 6:20-23
20 Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công
chính.21 Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm những việc mà ngày
nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ
chết.22 Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở
thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh
thiện, và rốt cuộc được sống đời đời.23 Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả
cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời
đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

March 17, 2019
Lễ kính Thánh Patrick
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Giới Răn Thứ Nhất – yêu mến Cha
trên hết mọi sự và người lân cận như vậy – khiến các con vâng theo tất cả
những giới răn khác. Trước tiên các con phải yêu mến Cha và trong sự yêu
mến này hãy mưu cầu việc làm hài lòng Cha. Rồi - chỉ khi đó – các con mới
ước muốn giữ tất cả các Giới Răn của Cha. Nếu các con yêu mến người lân
cận, các con sẽ không ham muốn của cải, không làm hại thân xác, trộm cắp
hay giết hại người ta. Hãy hiểu rằng, lúc đó, Tình Yêu Thánh Thiện là hiện
thân của tất cả các Giới Răn.
Đây là tổng kết tất cả những gì Thiên Đàng đã đến để dạy dỗ các con qua
những tập Thông Điệp ở đây. Đây là những gì mà ơn cứu rỗi của các con phụ
thuộc vào. Đây cũng là cách thức vạnh trần Satan và những hoạt động của
hắn. Bất cứ sự nhượng bộ nào về các Giới Răn của Cha đều mang dấu của của
Satan. Ví dụ, hãy quan sát số các bạn trẻ chọn sống với nhau ngoài hôn thú
ngày hôm nay. Những gì ngày xưa bị cấm kỵ bây giờ lại được chấp nhận. Vì
thế, hãy nhận thức nhu cầu lớn lao trong việc sửa đổi lương tâm qua lời mời
gọi của Cha để trở về với việc vâng giữ Giới Răn Cha qua Tình Yêu Thánh
Thiện.
Vị Thánh mà các con cử hành hôm nay (Thánh Patrick) sống giữa dân ngoại
giảng dạy Chân lý mà Cha ban cho các con ở đây hôm nay. Trong nhiều mối
quan hệ, Cha đòi hỏi các con hãy truyền bá những Thông Điệp này cho những
người vô thần thời đại này vốn đông hơn số Kitô Hữu hôm nay.
Đọc Rôma 6:20-23
20 Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công
chính.21 Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm những việc mà ngày
nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ
chết.22 Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở
thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh
thiện, và rốt cuộc được sống đời đời.23 Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả
cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời
đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
March 18, 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 tin vào Quyền Năng Tối
Thượng của Cha. Hãy trông cậy vào Quyền Năng Tối Thượng của Cha. Đừng

sợ bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào. Sức mạnh của Cha luôn luôn ở với các
con mọi mùa trong đời sống. Cha nhìn thấu mỗi tâm hồn. Cha biết mỗi yếu
điểm và ưu điểm của các con. Cha là Đấng Bảo Vệ và Chu Cấp.
Tiếng kêu trách của Cha lớn lao trước mặt kẻ phản bội. Đức tin thật đã trở nên
rất hiếm hoi. Sự tận tâm với Chân Lý lại càng hiếm hoi hơn nữa. Không có nỗ
lực nào của loài người được xem như dẫn đến Ánh Sáng Sự Sống trừ khi
chúng đặt nền tảng trên Ý Cha. Nếu không phải như vậy, Cha bước lùi lại và
để cho hoa quả xấu xa của những nỗ lực đó dẫn lối.
Các con không thể đo lường được niềm vui khi được làm công cụ của Cha
trên thế giới trừ khi các con bước đi xa khỏi sự rối loạn của tính tự ái. Đây là
niềm vui Cha không thể dạy cho các con – các con chỉ có thể nghiệm thấy nó.
Hãy sống sao cho đẹp lòng Cha, và những người lân cận, còn cái tôi thì sau
rốt. Đây là chìa khóa để thành công về tâm linh - một niềm vui và bình an sâu
thẳm vững chắc. Đó là Tình Yêu Thiêng Liêng của Cha. Đó là công cụ của
Cha chống lại sự phản bội.”
Đọc Do Thái 3:12-15
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.14 Quả thế, chúng ta đã được
thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản
của lòng tin đã có từ ban đầu.15 Trong câu: Ngày hôm nay, nếu các ngươi
nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn,
March 19, 2019
Lễ Kính Thánh Giuse
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 cho Cha làm Cha để dẫn dắt các
con và bảo vệ các con. Cha sẽ giúp các con tìm ra con đường của các con trên
thế giới, nếu các cho để cho Cha làm. Lý lẽ về luân lý đạo đức đã làm nên
khúc quẹo ghê tởm khiến các con của Cha không còn quan hệ Cha - con với
Cha nữa. Người ta chọn lựa việc quyết định một mình. Họ không đánh giá cao
sự cung cấp và trợ giúp của Cha. Hướng dẫn tốt nhất của Cha là các Giới Răn
của Cha.
Đức Mẹ dựa vào Thánh Giuse trong những năm đầu quan trọng trong cuộc
đời của Chúa Giêsu trên trần thế. Chúa Giêsu, cũng vậy, dựa vào Thánh Giuse

trong những năm thơ ấu. Thánh Giuse là một hình tượng mạnh mẽ về Người
Cha. Ngài mạnh mẽ như vậy là do Ngài phụ thuộc vào sự hướng dẫn của Cha.
Cha giúp cho ngài tìm chỗ trọ khi không còn phòng cho họ trong Khách Sạn.
Ngài phụ thuộc vào Cha trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Cha là Đấng luôn
trợ giúp và bảo vệ Thánh Gia. Ngày nay, đời sống gia đình dễ dàng trở nên
mục tiêu cho Satan khi gia đình không có mối quan hệ tốt với Cha – Cha của
họ Trên Trời. Có thể nói tương tự đối với những người lãnh đạo các quốc gia.
Sự sống con người tự nó là món quà của Cha - không được đánh giá đúng.
Điển hình là sự phá thai và nạn khủng bố.
Hỡi lài người trên trái đất, hãy quay về với Cha như Cha của các con. Hãy bao
gồm Cha trong những quyết định của các con từ khoảnh khắc này sang
khoảnh khắc khác trong đời sống. Hãy cho Cha ở trong tâm hồn của các con.
Đọc Sáng Thế Ký 2:7
7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí
vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
March 20, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha không đến để áp đặt Ý Cha lên bất cứ một ai
cả. Hơn nữa, Cha đến để tỏ bày Sự Thật về những gì con người chọn lựa thì
dẫn dắt họ. Khi người ta không tôn trọng quyền Tối Thượng của Cha trên họ,
thì Satan dễ dàng nói với họ chọn lựa những gì tội lỗi. Khi đó, người ta không
nhận thức được tầm ảnh hưởng của hắn trên những chọn lựa trong khoảnh
khắc hiện tại.
Khi một người hành động theo ước muốn làm vui lòng Cha, anh ta có đầy ơn
sủng xung quanh và bên trên anh ta. Hậu quả của những chọn lựa xấu xa làm
cho người ta xa cách với Cha. Satan làm đầy khoảng cách này bằng những đề
nghị ném đá giấu tay của hắn. Như chế độ ăn uống lành mạnh làm cho cơ thể
khỏe mạnh – thì mối quan hệ tốt với Cha hổ trợ những chọn lựa tốt lành mỗi
ngày trong đời sống. Điều này, lúc đó là con đường vòng quanh chiến tranh,
kinh tế sụp đổ và chế độ độc tài nỗi lên.
Hãy cho Cha thống trị tâm hồn các con bằng cách vâng giữ các Giới Răn cùa
Cha. Bằng cách này, các con sẽ thấy rõ khi nào những chọn lựa của các con
đang dẫn đưa các con đi. Lúc đó, Bàn Tay Cha sẽ đặt trên con.”

Đọc Do Thái 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.
March 21, 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 ước muốn các con đến để biết
Cha là người Cha đầy tình yêu thương – không phải là một thẩm phán giận
dữ. Như người Cha đầy tình yêu thương, Cha ước muốn những gì tốt nhất cho
con cái mình. Đôi khi, Cha phải gây sự chú ý của chúng khi chúng đang nguy
hiểm. Nếu các con của Cha vẫn tiếp tục không quan tâm tới những luật lệ Cha
ban cho chúng (Giới Răn của Cha), thì sẽ có hình phạt đích đáng. Vì Cha đã
và đang tiếp tục khuyên nhủ tất cả các con của Cha qua những biến cố mà chỉ
có Cha mới có thể thay đổi. Cha phải, như bất kỳ người Cha đầy tình yêu
thương nào, gia tăng hình phạt vì sự kêu hãnh của chúng.
Các con không được phụ thuộc vào truyền thông xã hội hay những ước muốn
của loài người mà đặt ra tiêu chuẩn luân lý đạo đức. Tội lỗi xác thịt khiến Cha
đau buồn cùng cực. Các con phải nỗ lực chọn lựa giữa thiện và ác. Nếu xã hội
không cố gắng làm hài lòng Cha - người Cha đầy yêu thương – Cha không
còn chọn lựa nào khác là gởi đến cuộc thanh trừng chưa từng có trong lịch sử
nhân loại.
Cha là Đấng duy nhất điều khiển các tầng trời và các vì sao chiếu soi bầu trời
ban đêm. Cha là Đấng duy nhất vận hành quỷ đạo của các thiên thể. Cha ước
muốn trật tự trên trời và bình an dưới đất vẫn tiếp diễn.
Hỡi các con, đừng tiếp tục khiêu khích Bàn Tay Thịnh Nộ của Cha.”
Đọc Luca 21:25-26
25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất,
muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta
sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các
quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
March 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, Cha đang ở đây - Đấng Tạo thành

vũ trụ - Đấng tạo thành thời gian và không gian. Cha chính là Đấng sắp đặt
mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Cha chính là Đấng tạo dựng nên mọi
phương diện của con người. Cha dựng nên mọi sự vì yêu thương. Nhờ sự rộng
lượng của Cha mà loài người hiện hữu. Có những hành tinh khác, hệ mặt trời
khác nhưng không có nơi nào có thể khoe khoang rằng Con MộtYêu Dấu Cha
đã được sai đến với họ để cứu rỗi mọi linh hồn.
Cha quý trọng trái đất như không hề có một hành tinh nào khác. Tất cả những
gì Cha đã dựng nên tồn lại bời Ý Cha. Vì thế, Cha kêu gọi loài người hãy yêu
thương Cha, thờ phượng Cha và tôn trọng Ý Cha. Nếu các con không nhận ra
sự lệ thuộc của các con vào sự nhân hậu của Ý Cha, thì các con không tôn
trọng Cha hay các giới Răn của Chúa.
Hãy quý trọng sự hiện diện của các con trên trái đất – hãy xử dụng hầu hết
thời gian này và hãy đem những Sứ Điệp Tin Mừng bằng đời sống chứng
nhân của các con. Đó là lời kêu gọi vĩnh cửu của Cha đối với toàn thể nhân
loại. Các con không thể điều khiển hay giữ mặt trời, mặt trăng và những ngôi
sao ở một nơi được. Điều tốt nhất các con có thể làm là sống theo Phúc Âm
qua những thông điệp này. Cha đã sai Con Một Cha đến để ban (Lời Chúa)
cho các con. Tương lai của hành tinh của các con tùy thuộc vào đó.
Đọc Ephesians 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.
March 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, ơn tham dự việc cầu nguyện ở nơi
này và những thông điệp này tự nó đã được ban cho để trợ giúp các linh hồn
trong việc chọn (choose) ơn cứu rỗi cho họ. Ơn cứu rỗi của các con không
phải là thứ mà các con có thể thương lượng được. Các con lãnh nhận ơn cứu
rỗi qua đời sống hằng ngày của các con. Nếu các con quyết định (choose) yêu
mến Cha trên hết mọi sự và yêu thương người lân cận như chính mình, thì các
con chọn ơn cứu rỗi cho mình. Cha nhìn thấu tâm hồn các con.Cha thấy tình
cảm của các con nằm ở đâu.
Các con phải thể hiện sự quý giá của những Thông Điệp này trong đời sống
của các con. Đừng chọn việc du di đối với những Giới Răn của Cha, vì đây là

chọn tội lỗi. Những ngày này, xã hội chấp nhận tội lỗi, như trong ngày của
thành Sodom và Gomorrah. Như cơn Thịnh Nộ của Cha rơi xuống trên hai
thành đó, nó cũng sẽ rơi xuống trên thế giới hôm nay. Do kỹ thuật tân tiến,
những sai lầm về tội lỗi tràn lan khắp thế giới – không giới hạn ở một vùng
nhỏ hơn. Vì thế, Cơn Thịnh Nộ của Cha sẽ rộng khắp. Lòng Thương Xót của
Cha cũng vậy – vươn tới mọi linh hồn ăn năn sám hối. Như thế, hôm nay, Cha
kêu gọi tất cả các linh hồn hãy ăn năn sám hối tội lỗi và sai lầm, để xứng đáng
với Lòng Thương Xót của Cha trong những ngày sắp tới.”
Đọc 1 Timôthy 4:1-2,7-8
1 Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức
tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là vì
trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung.
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.
March 24, 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, lời Cha đến với các con vào lúc này
để khơi dậy sự thay đổi trong tâm hồn đã dần dần trở nên nguội lạnh – thậm
chí còn lạnh nữa. Các con không hiểu rằng những gì trong tâm hồn là những
gì sẽ tới trong thế giới xung quanh các con. Nếu các con mang Tình Yêu
Thánh Thiện trong lòng, thì nó sẽ biểu hiện xung quanh các con. Nếu sự thù
ghét thiêu đốt tâm hồn các con, nó sẽ trở lại với các con.
Ngày nay, không có một khoảnh khắc nào trôi qua mà thế giới không bấp
bênh trên bờ của sự hủy diệt. Sự bấp bênh này đã và đang như thế từ bình
minh của thời đại nguyên tử. Bây giờ, kiến thức về nguyên tử có khả năng ở
trong tay của những lãnh tụ không có lương tâm, như thế sự chết chóc thậm
chí còn gần hơn nữa.
Hầu hết các con của Cha đều không chú ý tới lời kêu gọi hoán cải của Cha.
Chúng sống trong sự ấp ủ một cảm giác an toàn giả tạo. Đây là ý chí tự do.
Cha nói với các con hôm nay, để lên án tâm hồn của các con trong Chân Lý.
Các con đang ở nơi đầu ngón tay của sự chọn lựa tự hủy diệt nhân danh công
lý. Cha nắm giữ Quyền Năng Tối Thượng trong sự chọn lựa định hướng lại
ma quỷ trong việc xử dụng vũ khí giết người hàng loạt nếu tâm hồn các con

trở về với việc cầu nguyện. Cầu nguyện để chống lại và đánh đổ sự hủy diệt.
Hãy giữ ý chỉ đó trong tâm hồn các con khi cầu nguyện. Hãy nhớ rằng, những
gì trong tâm hồn các con thì ở trong thế giới xung quanh các con.”
Đọc 1 Phêrô 4:7-8
7 Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em hãy sống chừng mực và tiết
độ để có thể cầu nguyện được.8 Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương
nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.
March 25, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha đã gìn giữ Rất Thánh Trinh Nữ Maria khỏi
mọi vết nhơ tội lỗi bởi tội tổ tông truyền. Tiếng ‘Xin Vâng’ với những Dự
Tính của Thiên Đàng của Mẹ khiến Mẹ trở nên ống máng hoàn hảo cho sự
Nhập Thể của Con Một Yêu Dấu Cha. Mẹ là Khí Cụ Hoàn Hảo của Cha, khi
hợp tác với Chương Trình Thánh Thiêng của Cha. Ngày nay, Mẹ vẫn là Khí
Cụ của Cha, khi Mẹ Cầu bầu cho tất cả những ai cầu khẩn Danh Mẹ.
Cha đã phó giao hòa bình thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của
Mẹ. Mẹ là khí cụ của tất cả những nỗ lực chân thành hướng về sự hoà bình.
Cha đã ban cho Mẹ trông nom tất cả các thiên thần và các thánh - tất cả những
vị đứng về phía Mẹ sẵn sàng dưới mệnh lệnh của Mẹ.
Mẹ là Kho Báu của Trái Tim Phụ Tử của Cha. Mẹ đang kêu gọi những Tín
Hữu Sống Sót liên kết với Mẹ trong Chân Lý. Vì Mẹ, hôm nay Cha nói, để
kêu gọi tất cả mọi người và mọi quốc gia hãy trang bị cho mình Chuỗi kinh
Mân Côi – vũ khí của thời buổi mà quỷ này. Hãy hợp tác với ơn sủng mà Mẹ
sẵng sàng ban cho tất cả những người sống trong Chân Lý. Cha vinh danh sự
chuyển cầu của Mẹ. Cũng như Mẹ tôn vinh lời mời gọi của Cha để tiếp nhận
Con Cha nơi Cung Lòng Cực Thánh của Mẹ.”
Đọc Luca 1:26-31
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-rien đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã
thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ
ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự
hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin
đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một
con trai, và đặt tên là Giê-su.

March 26, 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 xử dụng tối đa những ngày này,
vì thời gian các con đang sống còn rất ngắn. Hãy đến gần Cha hơn bằng cách
yêu mến các Giới Răn của Cha. Hãy học cách nhận ra kẻ thù ở giữa các con.
Chưa từng có thế hệ nào được ban cho nhiều mà lại từ khước nhiều (như thế
hệ này).
Cát được đổ vào đồng hồ cát của thế hệ được tuyển chọn này. Chúa Thánh
Thần đang dồn hết sức Nỗ Lực của Ngài để cố gắng giành được sự chú ý của
các con. Nhiều lần, Nỗ Lực của Ngài bị chế giễu - thậm chí bị chối bỏ. Hãy
mở tâm hồn các con ra như bông hoa nở vào mùa xuân. Hãy thay đổi quan
điểm từ việc phán đoán sai lầm sang sự phân định xác thực. Khi viếng thăm
nơi chốn cầu nguyện này (thánh địa và suối nước Maranatha), hãy đến để tìm
những gì tốt lành - đừng tìm sự dữ. Nhiều thứ được ban cho ở đây, cũng như
rất nhiều thứ được ban cho tất cả mọi tâm hồn trên thế giới.
Hãy ước ao nhận lãnh Phép Lành Phụ Tử của Cha vào ngày lễ kính Lòng
Thương Xót của Chúa. Cha yêu thương tất cả các linh hồn những người cố
gắng đến đây. Cha yêu thương mọi linh hồn như kiệt tác mà Cha đã tạo dựng.
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.
March 26, 2019
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Bình an trên thế giới bắt đầu và kết thúc trong cá nhân mỗi tâm hồn. Đừng
ngồi lại và phê bình người khác mà trước hết không nhìn vào trong tâm hồn
các con và bảo đảm rằng nó đặt nền tảng trên Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ quy
cho mỗi linh hồn trách nhiệm làm hòa trong tâm hồn bằng cách tha thứ cho tất
cả những người về chuyện quá khứ. Hãy nghĩ tốt về nhau. Nhận ra bất cứ thái
độ tiêu cực nào và cố gắng giải quyết trước khi nó hủy diệt sự bình an trong
tâm hồn các con.
Mẹ luôn luôn ở với các con và sẵn sàng giúp đỡ các con. Hãy góp phần vào
Dự Tính Hòa Bình của Mẹ trên thế giới.”

March 27, 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, Các con thấy tất cả những dấu chỉ
về mùa màng xung quanh các con - sự đến và ra đi của chúng. Các con chuẩn
bị cho chúng đến. Nếu mùa xuân tới gần, các con bắt đầu trồng những (mầm)
sống mới. Các con chuẩn bị thu hoạch mùa màng mà các con trồng trong mùa
thu. Mùa đông gần đến mời gọi các con chuẩn bị nhà cửa của và quần áo cho
thời tiết lạnh. Vậy mà, với tất cả những dấu chỉ xung quanh các con về việc
Con Cha đến lần thứ hai, ít người chuẩn bị cho Mùa Thắng Lợi của Chúa. Một
số người ngưng nếp sống của họ chỉ đủ để nhận ra nó.
Mùa gặt các thiên Thần sẽ đến như đã tiên báo – phân chia người lành khỏi kẻ
dữ. Những linh hồn nào chọn lối sống trong Tình Yêu Thánh Thiện sẽ được
hộ tống lên Nước Thiên Đàng. Những người chưa hay không chọn việc nắm
lấy các Giới Răn của Cha sẽ đời đời tiếc nuối vì những chọn lựa của họ.
Lúc nào cũng phải chú ý tới đường hướng mà ý chí tự do các con chọn đang
dẫn dắt các con đi đâu. Cha không đến để chọn lựa cho các con. Cha đến để
soi sáng cho các con trong thời buổi mà các con đang sống. Hãy chuẩn bị.
Đọc Luca 12:54-56
Nhận xét thời đại
54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên
ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như
vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng
như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết
nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?
March 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, hôm qua, Lời của Cha cho các con
là chuẩn bị cho Con Cha Đến Lần Thứ Hai. Hôm nay, Cha đến để nói với các
con chuẩn bị như thế nào. Con Cha chỉ nhìn xem tâm hồn các con.Vì thế,
những gì các con giữ trong lòng thì quan trọng. Hãy chuẩn bị tâm hồn các con
như thể các con đang xây một chiếc ‘tàu’ (chứa đựng) Chân Lý trong đó –
Chân Lý là Tình Yêu Thánh Thiện. Như thế là vì trong những ngày cuối Chân
Lý sẽ không được nhận thức trừ khi nhờ vào việc giám sát Tình Yêu Thánh
Thiện.

Nhiều người mang những danh nghĩa ấn tượng sẽ vây hãm Tình Yêu Thánh
Thiện trong tâm hồn của các con. Họ sẽ không thành công trừ khi tính tự ái
đối với danh nghĩa của các con vượt trên Chân Lý. Sự công kích này đã bắt
đầu. Kho vũ khí và công cụ của các con dùng để xây dựng chiếc tàu Chân Lý
này là một và cùng một thứ với nhau - cầu nguyện và hy sinh. Đây là những gì
sẽ xây nên con tàu và cũng để bảo vệ nó.
Đừng tin rằng có bất cứ chất liệu nào giành được hay vật gì trên thế giới quan
trọng khi Con Cha trở lại. Người sẽ xem những gì ở trong lòng các con.
Những thứ đó mới có giá trị.
Đọc 2 Thessalonians 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.
March 29, 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 mà ma quỷ nắm chặt tâm hồn
thế giới là vì thiếu sự tôn trọng phẩm giá con người. Vì thế mà những đàm
phán về hòa bình thất bại và những trao đổi mậu dịch không thể được thương
lượng song phẳng. Đây là cốt lõi của sự phá thai và khủng bố.
Cha ở đây giữa các con đòi hỏi tất cả mọi người và mọi quốc gia sống trong
Tình Yêu Thánh Thiện vì đây là việc nắm giữ các Giới Răn của Cha. Trái tim
của thế giới phải hiệp nhất dưới quyền uy tối thượng của Cha. Những nhà
lãnh đạo công chính công nhận quyền thống trị của Cha trên họ. Những ngày
này, ma quỷ tỏ ra là mình công chính. Đừng bị phỉnh gạt mà chấp nhận bất cứ
quy định nào bên ngoài Tình Yêu Thánh Thiện. Sự lãnh đạo đúng đắn không
bị lung lay bởi sự giả dối của Satan. Kẻ có thế lực không được là chúa của các
con.
Sự việc trong đó chính quyền đối xử người công dân thấp hèn nhất là thử
thách về việc thật sự chấp nhận Tình Yêu Thánh Thiện. Trước hết là tỏ lòng
kính trọng Cha và rồi sau đó là những người khác. Bất cứ lời kêu gọi hiệp
nhất nào ngoài những điều này đều không thuộc về Cha.

Đọc Ephêsô5:1-2
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.
Đọc 1 Timôthy 2:1-4
1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su theo lệnh Thiên Chúa, Đấng
cứu độ chúng ta, và theo lệnh Đức Ki-tô Giê-su, niềm hy vọng của chúng
ta,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con tôi đã sinh ra trong đức tin. Xin Thiên
Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, ban cho anh ân sủng,
lòng thương xót và sự bình an.3 Khi đi Ma-kê-đô-ni-a, tôi đã khuyên anh ở lại
Ê-phê-xô để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lý khác,4 cũng
đừng chú ý đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài dòng;
những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch của
Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết
Đọc Philíphê 2:4
4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người
khác
March 30, 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 của Cha bao
lâu ngày còn dài. Các con phải cảm nhận sự thất vọng của Cha khi nhìn thấy
rất nhiều sự tấn công tinh vi làm xói mòn Đức Tin. Một lần nữa Cha đến để
khuyến khích các con những Tín Hữu Sống Sót hãy bám vào Đức Tin Truyền
Thống. Đừng bị lay chuyển bởi những tư tưởng hào phóng tự do. Một số
người cố gắng tạo ra những giáo lý mới làm hài lòng loài người hơn. Hãy hổ
trợ Chân Lý đã và đang truyền xuống cho các con từ thời các Tông Đồ. Đừng
theo luân lý tương đối, hổ trợ thêm cho những giáo lý của ma quỷ, thấm nhập
vào tâm hồn các con.
Các con phải nhận thức được rằng tâm hồn đang bị tấn công như chưa từng
bao giờ có. Satan biết quá rõ và đầy đủ rằng đây là giờ của hắn lôi kéo các
linh hồn Tín Hữu Sống Sót (Remnant Faithful) xa rời khỏi (Đức Tin Tuyền
Thống) mà đi vào sai lầm. Những ai hổ trợ cho sự sai lầm đã được nhìn thấy
rõ hơn. Thế hệ này không được dùng thành Sôđôm hay Gômôrarrah làm mẫu
mực cho mình. Tất cả sự rối loạn tấn công Chân Lý Đức Tin là dấu chỉ Cơn

Thịnh Nộ của Cha gần đến. Hỡi các con, các con phải sống như những linh
hồn ở thành Ninivê đã sống.
Read Jonah 3:1-10
1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy,
đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ
truyền cho ngươi."3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC
CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải
mất ba ngày đường.4Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và
công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."5 Dân Ni-ni-vê tin
vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến
trẻ nhỏ.6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng,
khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của
đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được
nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.8 Người và súc
vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở
lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.9 Biết đâu Thiên
Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ,
khiến chúng ta khỏi phải chết."10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ
đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ
giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
* Hãy xem Thông Điệp của Đức Mẹ và Chúa Giêsu về Tín Hữu Sống Sót
ngày 13 tháng 2 và ngày 6 tháng 3 năm 2015.
Thông Điệp ngày 13 tháng 2 năm 2015
CHO NHỮNG NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG SÓT
Bảy Tiêu Chuẩn về Luân Lý Đích Thực
Đức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, Mẹ đến một lần nữa để hổ trợ cho những Tín Hữu Sống
Sót – đó là những người vẫn tin theo Tuyền Thống. Có những Chân Lý căn
bản các con đừng bao giờ quên và luôn luôn bảo vệ.
1. Có sự phán xét cuối cùng dành cho mỗi linh hồn
2. Thiên Đàng và Hỏa Ngục có thật
3. Satan hiện hữu và muốn hủy diệt Sự Thật
4. Các con phải giữ vững Chân Lý giữa thiện và ác
5. Tình Yêu Thánh Thiện xác định điều thiện và dẫn đưa các con đến ơn
cứu rỗi

6. Mọi tội lỗi - tất cả sự thỏa hiệp về Sự Thật và lạm dụng quyền hành đều
được truyền cảm hứng bời sở thích cá nhân.
7. Đừng bao giờ trọng người ta và ý riêng của họ hơn Chúa. – Hãy nhớ
rằng Chúa nhìn xem những gì các con vâng theo chớ không phải là
người mà các con vâng theo.
Mỗi điểm này là nền tảng vững chắc của những Tín Hữu Sống Sót. Hãy
sống những tiêu chuẩn này.
Ngày 6 tháng 3 năm 2015
TÓM TẮT VỀ NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG SÓT
“Ta là Chúa Giêsu giáng thế.”
“Hôm nay, Cha đến để nói với các con rằng các Tín Hữu Sống Sót là hy vọng
và nền tảng của thành đô Giêrusalem Mới; vì khi Ta trở lại, tất cả mọi người v
àmọi quốc gia sẽ sống theo Mười Điều Răn của Chúa Cha và Tiêu Chuẩn
Luân Lý Đích Thật trong Tình Yêu Thánh Thiện. Luân Lý Kitô Hữu sẽ được
nâng cao và Sự Thật sẽ được làm sáng tỏ.
“Hãy sống theo những Giới Răn này [Mười Điều Răn và Tiêu Chuẩn Luân Lý
Đích Thực], vì chúng làm hài lòng Ta. Đó là dấu chỉ của số mạng tiền định.
Một lần nữa, xin vui lòng biết cho là không có biên giới địa lý phân biệt
những Tín Hữu Sống Sót Thánh Thiện. Hơn nữa, đó là điều ở trong lòng.
Điều Xác Định Phẩm Chất, là sự hiệp nhất giữa những Tín Hữu Sống Sót. Họ
không đối kháng lẫn nhau. Điều thiện không đối nghịch với sự thiện. Chỉ có
sự dữ mới đối nghịch với sự thiện.
Hãy canh chừng việc tự coi mình là Công Chính như cạm bẩy mà Satan đặt ra
trước các con.
March 31, 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, trong mọi tình huống xin vui lòng
biết cho rằng Cha ở đó để đem lại chiến thắng cho các con từ những gì có vẻ
như đã bị đánh bại. Nếu các con hy vọng vào sự Chiến Thắng của Cha thì trận
chiến không có vẻ cay đắng.
Đó là ơn trong trận chiến giành quyền điều khiển chính phủ ở xứ sở của các
con (U.S.A.) đã được đem ra ánh sáng. Rất nhiều người cố gắng thách thức
một hệ thống có vẻ như hoàn thiện. Mặc dầu vậy, kẻ thù không chọn việc ở lại
trên nền tảng và tiêp tục quậy lên hết cuộc tranh cãi này đến cuộc tranh cãi

khác. Cha cám ơn sự bảo thủ, lãnh đạo cứng cõi mà các con đang có (Tổng
Thống Donald J. Trumpt). Nếu không, phe dân chủ đã không chống nỗi mưu
chước của Satan.
Ngay trong chính quyền, Satan đã lật nhào dự tính dành cho mỗi linh hồn.
Không linh hồn nào tránh khỏi sự cám dỗ. Vậy hãy tỉnh thức trước mỗi mâu
thuẩn, mỗi sự tương giao với người khác, đặc biệt là những người không tin.
Canh chừng sự tinh vi của kẻ thù đột nhập vào đời sống hằng ngày của các
con. Các tín hữu phải vững vàng chống lại bất kỳ hình thức chia rẻ nào. Hãy
cầu nguyện dể Cha chiến thắng trong mọi thử thách. Cha luôn luôn cố gắng để
sửa đổi tình huống hướng về sự cứu rỗi của các con.
Read Ephesians 6:10-17
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng
của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể
đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến đấu
không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với
những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn
trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên
Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững
trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc
áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng
bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập
tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và
cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
Read 1 John 3:19-20
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.20 Vì nếu lòng chúng ta có
cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết
mọi sự.
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