
June 1, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Chưa từng bao giơ mà xứ sở của các con (U.S.A.) 

đánh dấu sự chia rẻ về chính trị như vậy. Khi có nội chiến, thì có thể nhìn thấy 

kẻ thù. Những ngày này, kẻ thù ở trong tâm hồn và chỉ có thể nhìn thấy được 

qua những hành vi chia rẻ và ý riêng. Chia rẻ không nhìn thấy được đến từ 

Satan, nhưng luôn luôn là như vậy. Thiếu đoàn kết là thiếu bình an. 

 

Hình thành một mối quan hệ đằng sau vị tổng thống này (Donald J. Trump) 

bằng cách đó sẽ tăng cường sức mạnh cho đất nước của các con. Đừng chú ý 

tới sự chia rẻ mà Satan tiếp tục quậy lên. Hắn dùng sự kiêu căng của con 

người như chiếc muỗng để khuấy cái nồi chống đối lên. 

 

Hỡi các con, Cha quan sát sự thiện đang đấu tranh để giành lại lương tâm của 

thế giới. Nhiều vùng đất đã bị mất vì có thêm sự ham muốn bất hợp pháp. Thế 

gian và sự quyến rũ của nó là kẻ thù của Sự Thật. Sự Thật và sự chiến thắng 

tội lỗi là một. Vì thế, hãy nhìn xem và lắng nghe Sự Thật trong tất cả những 

người mà các con có quan hệ với họ. Tâm hồn của thế giới cùng nhịp đập với 

tính tự ái. Cha ước muốn nhịp đập của thế giới vững vàng theo đường hướng 

của Ý Cha. 

 

Đọc 1 Phêrô 1:22-23  

22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình 

huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm 

hồn.23 Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do 

hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, 

 

June 1, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Niềm vui Cha đặt trong những tâm hồn ở nhà 

nguyện nhỏ của Cha (Thánh Địa Đức Chúa Cha, Suối Nước và Thánh Địa 

Maranatha) – Phép Lành Phụ Tử với Niềm Vui của Cha - sẽ được nâng cao và 

đậm đà hơn khi sự Hiện Diện của Cha xuống trên trái đất vào Tháng Tám. 

Cha sẽ đặt ơn ăn năn sám hối trong lòng những người không ăn năn. Cha sẽ 

củng cố trong những tâm hồn lòng sùng kính trìu mến dành cho Cha và sự phụ 

thuộc vào sự can thiệp của Cha trong những nhu cầu của họ - như con cái phụ 

thuộc vào người cha của mình. 

 

June 2, 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 Tạo Dựng nên mọi sự tốt lành. Cha 

dựng nên thế giới, biển cả, đất liền và tất cả những vì sao trên trời. Cha để cho 

sự dữ (xảy ra), nhưng Cha không chấp nhận sự dữ. Cha dựng nên tất cả sinh 

vật sống trên bầu trời, dưới biển và trên đất liền. Mọi sự cải tiến mà con người 

tự cho là do tài khéo léo của mình đều được linh ứng bơi Thần Khí của Cha. 

Cha đến với các con dười hình thức những thông điệp này để được chấp nhận 

như Cha Trên Trời. Những thông điệp này là Ơn Sủng Cha ban cho, nó không 

phải là điềm lành cho những người vội vàng từ chối chúng. 

 

Theo với những người từ chối Ơn Sủng của Cha ở đây (Thánh Địa 

Maranatha) sẽ thấy mình càng ngày càng tự túc - những nhà lập pháp hãy vui 

lòng ghi nhận. Cha đến để hướng dẫn, để khuyên ngăn và nắm lấy những 

người biết lắng nghe. Cha ước muốn tất cả chấp nhận Cha như người Cha đầy 

tình yêu thương của họ, Đấng chắc chắn chỉ ước muốn những gì tốt cho họ. 

 

Với quyền năng của Cha đằng sau họ, nhân loại có thể chấm dứt được sự tiến 

tới việc hủy diệt chính mình. Họ có thể, một lần nữa, nhận thức và chấp nhận 

vị trí của họ trước Nhan Cha. Họ có thể để cho Cha làm Chúa của họ. 

 

Không có gì đến từ sự khước từ những gì tốt đẹp. Cha đang ban tặng những 

khả năng bên trên và vượt trên khả năng của loài người. Cha ước muốn đặt 

Sức Mạnh và Quyển Năng của Cha xung quanh nhân loại. Sự không tin cản  

trở Cha. Hãy cầu nguyện cho những người không tin.” 

 

Đọc 1 Côrintô 2:10-14  

10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. 

Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên 

Chúa.11 Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không 

phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được 

những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 

12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng 

là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa 

đã ban cho chúng ta.13 Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng 

những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng 

những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí 

linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí.14 Con người sống theo tính 

tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là 

sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét 

đoán. 

 



June 3, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tất cả mọi cố gắng của Cha ở đây (Thánh Địa 

này) cho con cái của Cha sinh hoa kết quả trừ khi chúng lựa chọn việc lắng 

nghe với tâm hồn cởi mở.  Mỗi thông điệp chứa đựng điều gì đó cho mọi 

người. Hãy đọc chúng cẩn thận và áp dụng chúng trong đời sống của các con. 

Không ai sống mà không có vấn đề trong đời sống. 

 

Sự hiện diện của Cha tiếp tục góp phần nơi mảnh đất này. Cha ở đây để bảo 

đảm cho sự cố gắng nên thánh của cá nhân các con và thuyết phục các con 

trên con đường công chính. Cha sẽ xua đuổi bất kỳ tinh thần chán nản nào về 

việc này. Khi các con chọn lựa đi theo con đường mà Cha hướng dẫn các con 

đi trên đó, là các con chọn làm tông đồ Tình Yêu Thánh Thiện của Cha. Cha 

sẽ ban cho các con nhiều cơ hội để truyền bá. Cha sẽ cho các con ơn để làm 

như vậy. 

 

Hãy tìm thời gian để đến đây và nhìn thấy những gì Cha ban cho và những Ơn 

mà Cha đã và đang hoàn hành mặc cho đủ loại chống đối. Chỉ riêng điều này 

cũng đủ thuyết phục tâm hồn những người không tin. Đối với Cha, không có 

gì là không thể được. Ý Cha sẽ tiếp tục kiện toàn ở đây với tình yêu và lòng 

sùng kính.” 

 

Đọc 1 Phêrô 1:13-16  

13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm 

trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su 

Ki-tô tỏ hiện.14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều 

theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội.15 Anh em hãy sống 

thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh 

em,16 vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. 

 

June 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 sống trong 

khoảnh khắc hiện tại. Nếu làm như vậy, mọi tội lỗi trong quá khứ sẽ được xóa 

đi khỏi trí nhớ. Trong khoảnh khắc hiện tại, các con sẽ khám phá ra ơn sủng 

Cha định ban cho các con thưởng thức. Không còn trận chiến với Satan vì sự 

chú ý của các con không chia lìa được. 

 

Hãy dâng lên mọi thử thách hay vấn đề đang tranh đua với sự chú ý của các 

con trong khoảnh khắc hiện tại vì những gì cần thiết nhất là giây phút hiện tại. 



Nếu mọi người đều sống như vậy, tình huống trên thế giới sẽ thay đổi. Người 

ta sẽ đổi xử công bằng với nhau. Tính tự ái rối loạn sẽ bị đánh bại. 

 

Vì những sự đối nghịch dẫn tới mâu thuẩn. Những người kỹ lưỡng sẽ được 

khen ngợi. Con đường công chính bị che khuất bởi những người cần kiếm tìm 

nó nhất. Không có vấn đề nào cả, thậm chí không quan trọng lâu dài, được 

xây dựng trên tất cả hay cuối cùng trong tương lai của xứ sở của các con 

(U.S.A.) Hãy trở về với thực tế của Sự Thật (Chân Lý) trong khoảnh khắc 

hiện tại. Hãy dừng lại và xem khoảnh khắc hiện tại đang bị sử dụng không 

chính đáng bởi kẻ thù của tất cả Sự Thật. Những nhà lập pháp hãy chú ý tới 

những vấn đề sắp tới cấp bách hơn. Một số những vấn đề này là sự sống hay 

sự chết. 

 

Trong khoảnh khắc hiện tại hãy dùng tất cả sức lực của các con - sức lực của 

Sự Công Chính - để đem lại chiến thắng cho dân Cha. Nếu các con cầu 

nguyện cho việc này, Cha sẽ tỏ ra con đường để hoàn thành việc này. Hãy 

chấp nhận Chân Lý của Thượng Đế.” 

 

Đọc Êphêsô 4:25  

25 Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự 

thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. 

 

Đọc Êphêsô 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. 

 

June 5, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trong thời gian này, thời gian mà quỷ dữ ở trong 

tâm hồn và trên thế giới, Satan khuyến khích tính tự mãn trong lòng con 

người, bằng cách ấy, hắn che đậy được những sách lượt của hắn như những gì 

có vẻ là tốt. Chỉ khi nào con người đặt nền tảng trái tim của họ trong Tình 

Yêu Thánh Thiện thì họ mới có khả năng nhận thức được ý định quỷ quyệt 

của kẻ thù. 

 

Hắn gài chiếc bẫy về quyền của người phụ nữ trên các thai nhi, các bé không 

có khả năng nói để tự vệ cho mình. Hắn ngụy trang chính trị với những quan 

điểm xem ra cao quý, trong khi nghiên cứu cẩn thận thì chúng chống lại 



những Điều Răn của Cha. Những tông đồ của Cha phải học cách quan sát 

những trò bịp bợm của hắn và nhìn thấy bên dưới và bên trên những sự chống 

đối mà kẻ thù tạo ra. 

 

Hãy có đầy tinh thần cầu nguyện trong mọi sự. Trong mọi quyết định của các 

con, hãy cầu nguyện trước và rồi quyết định. Đừng vội vàng ban sự hổ trợ cho 

bất cứ một ai hay bất cứ lý do nào. Điều quan trọng nhất trong thời gian này là 

các con phải cầu nguyện xin ơn phân định. Với nỗ lực này, đừng để cho sự 

phân định trờ thành việc phán quyết vội vàng. Hãy quyết định khi các con có 

đầy đủ những bằng chứng - cả hai phía và trong mọi vấn đề. 

 

Satan đang ở giữa mọi sự xáo trộn. Vì thế, đừng phó mình cho những người 

lãnh đạo sai trái hiến dâng mình cho người có quyền lực và không có lý do 

chính đáng. Trái tim của thế giới chịu ảnh hưởng tồi tệ vì quyết định vội vàng 

- quyết định không đặt cơ sở trên những Giới Răn của Cha.” 

 

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. 

 

June 6, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Ý chỉ trong tâm hồn là những gì mà Cha lắng 

nghe và những gì mà linh hồn chịu phán xét. Tình yêu cần phải điều khiển trái 

tim khi linh hồn trở về với việc cầu nguyện. Những lời nguyện như vậy mới 

được Cha đáp lời. Tình Yêu Thánh Thiện cần phải đóng vai trò canh giữ tâm 

hồn. 

 

Kẻ thù cố gắng tách rời những ý chỉ tốt qua sự nhụt chí và xao lãng. Đó là 

cách mà hắn cản trở Ý Cha. Trước khi cầu nguyện, các con hãy xin các thiên 

thần và các thánh bảo vệ những ý chỉ trong tâm hồn của các con. 

 

Tội lỗi là hoa qủa xấu của những ý chỉ xấu xa - những ý chỉ không hình thành 

trên tình yêu mến Cha và người lân cận. Những ý chỉ đó không được linh ứng 

bởi Chúa Thánh Thần, nhưng bởi thần khí tăm tối - thần khí hủy diệt ơn cứu 

rỗi của các con. 

 



Cuối ngày, linh hồn cần phải xem xét về những hành động của mình. Họ có 

thể làm như vậy để sửa chữa lương tâm nhờ công nghiệp của những ý chỉ của 

họ trong ngày. Ý chỉ của họ tập trung vào việc làm vui lòng Cha hay hài lnòg 

chính mình? Họ luôn có tình yêu trong lòng không – tình yêu có được soi 

sáng hầu phản ảnh tình yêu mến các giới Răn của Cha không? 

 

Hãy làm những ý chỉ nhất định trong tư tưởng, lời nói và việc làm phản ảnh 

Tình Yêu Thánh Thiện. Lúc đó Cha chú ý tới những ý chỉ cầu nguyện của các 

con nhiều nhất.” 

 

Đọc Êphêsô 4:29-30, 5:1-2  

29 Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói 

những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.30 Anh em chớ làm 

phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên 

anh em, để chờ ngày cứu chuộc. 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. 

 

June 7, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tham vọng ích kỹ sinh ra vu khống. Sự vu khống 

là nguồn cội của sự tranh luận. Sự tranh luận là cơ sở của sự rối loạn. Chính 

trị nuôi dưỡng tham vọng cá nhân thì chối bỏ Sự Thật (Chây Lý).  

 

Các con không thể có một đất nước ổn định mà không đặt nền tảng trên Sự 

Thật. Hãy nhận thức rằng trong những ngày này, Satan cố gắng xâm nhập vào 

mọi chính phủ bằng cách phỉ báng Sự thật. Hắn có những đối tượng riêng hổ 

trợ cho những chính sách riêng của mình. Hắn thành công trong việc gieo 

những hạt giống tham vọng ích kỹ trong lòng những người ở vị trí hàng đầu. 

Những người đói khát quyền lực và danh vọng.  

 

Vì thế các con phải khôn ngoan chọn lựa những người mà Cha hổ trợ nếu Cha 

ở địa vị của các con. Cách này bảo đảm sự hổ trợ của Cha đằng sau chính phủ 

của các con (U. S.A.). Sự hổ trợ của Cha thì mạnh mẽ hơn bất cứ thứ vũ khí 

giết người hàng loạt nào. 

Đọc Rôma 1:18, 24-25  

18 Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại 

mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm 

chân lý. 24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm 



những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn.25 Thay vì Thiên Chúa thật, họ 

đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng 

Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

 

June 8, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trong những ngày này, những người trên thế 

gian chỉ thuộc về thế gian. Mục tiêu của họ là sự an toàn trên thế gian và 

thuộc về thế gian. Mặc dầu vậy, mọi linh hồn ở trên thế gian là để giành được 

quyền làm công dân trên Thiên Đàng vĩnh cửu. Đây là một mục tiêu cao cả và 

là thứ đáng được tập trung trọn vẹn. Một cách nào đó, các linh hồn đã đánh 

mất thứ tự ưu tiên của họ. Tiền bạc, tiếng tăm trên thế giới và nhục dục được 

tìm kiếm nhiều hơn những thứ quan trọng trước Mắt Cha. Đa số không còn 

tôn trọng những Điều Răn của Cha nữa. Satan đã nuôi dưỡng những tôn giáo 

sai lầm và dị giáo, như chỉ cần một lần đầu phục trái tim cho Cha và Con Cha 

là đủ để được vào Thiên Đàng.  

 

Được vào Thiên Đàng là một sự cố gắng và đòi hỏi sự quyết tâm, đặt thế giới 

như bàn đạp để linh hồn tìm kiếm nước Thiên Đàng. Cha kêu gọi tất cả các 

linh hồn sống không phạm tội. Điều này có nghĩa là tội lỗi phải được xác 

định. Những Điều Răn Cha đã ban với mục đích này. Hãy chú trọng để thích 

ứng với những Điều Răn của Cha trong đời sống của các con.” 

 

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. 

 

June 9, 2019  

Lễ Đức Chúa Thánh thần Hiện Xuống Lễ Trọng 

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 không nói ở đây (thnáh địa này) 

để bảo đảm với các con rằng sẽ không có thử thách trong đời sống của các 

con. Cha đến để giúp các con hiệp nhất dưới sức mạnh của những Giới Răn 

của Cha. Bằng cách này, Cha sẽ bảo vệ các con và giúp các con nhận thức 

được mọi sự dữ. Các con không thể biết được ra sao mà chiến đấu với kẻ thù 

khi các con không thể nhận ra được chúng. Trong thời buổi đầy sự dữ này, 

Satan ẩn mình trong mọi hình thức giải trí, trong phương tiện truyền thông và 

thông thường nhất là trong những quan điểm hướng dẫn các linh hồn đi xa 

cách các Giới Răn của Cha. 



 

Chính trị không chỉ còn là chính trị. Chúng là phương tiện cổ võ cho những 

hoạch định của Satan. Hôm nay, Các con có một lãnh tụ mạnh mẽ như tổng 

thống (Donald J. Trump) ở nước các con (U.S.A.). Mặc dầu vậy, ngay cả 

những điều tốt ông ta cố gắng đạt được cãng bị tấn công bởi thủ hạ của Satan 

trên thế giới. Những người chịu ảnh hưởng của Satan trên thế giới không nhận 

thức được ai đang ảnh hưởng lên việc xuyên tạc Sự Thật của họ. Cha gọi đây 

là sự nhập nhằng (convoluted) về chính trị. 

 

Hãy nhớ rằng Satan là Vua của mọi sự dối trá. Hắn có thể bóp méo ngay cả 

nh4ưng kế hoạch cao cả bằng sự xấu xa của hắn. Cha đến để nói với các con 

hầu giúp cho các con tìm ra Sự Thật và vạch trần sự dối trá của Satan. Cha 

kêu gọi các con hãy nhận ra điều thiện và chống lại điều ác. Đừng chỉ tin vào 

chức quyền và địa vị. Hãy nhìn bên dưới bề mặt của sự Thật thể theo những 

Giới Răn của Cha. Giới chức thẩm quyền có giá trị thì tôn trọng các Gíới Răn 

của Cha.” 

 

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. 

 

June 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, các con sai lầm khi tách rời đời sống 

tâm linh khỏi những bổn phận hằng ngày trên thế gian. Tương quan giữa các 

con với Cha gánh nặng tất cả những lãnh vực trong đời sống của các con. 

Càng ở gần sự săn sóc Phụ Tử của Cha, thì sự quan phòng của Cha trong đời 

sống hằng ngày của các con càng sâu sắc. Nếu các con sống mà không có mối 

quan hệ với Cha, Cha sẽ tách rời khỏi các con và tất cả những tình huống tồn 

tại trên trần thế. 

 



Cha ước muốn góp phần lớn trong những công việc trong trái tim của thế giới. 

Những quyết định mà không có sự can thiệp của Cha đều viết lên thảm họa. 

Hyã để cho Cha là người Cha đầy yêu thương của các con. Từ bỏ những chúa 

giả đang chủ trì ở Trung Đông và trong tâm hồn của nhiều người ở tây 

phương dưới hình thức chủ nghĩa vật chất. Hồi Giáo đang cố gắng chủ yếu 

trên tiêu chuẩn phò sự sống, trong khi những người tự gọi mình là Kitô Hữu 

lại thực hành việc ngừa thai và phá thai. Điều này làm yếu đi giai cấp và hàng 

ngũ của đạo Kitô Giáo. Kho tàng sự sống mà Cha ban. Nhiều lãnh tụ lớn đã 

phá thai. 

 

Vậy, hôm nay, Cha nói với tất cả mọi người và mọi quốc gia. Con đường để 

thoát khỏi mọi vấn đề là trở về với Cha. Đoạn Cha sẽ biến đối những thử 

thách thành chiến thắng. 

 

Đọc Giuđa câu 17 – 23 

Khuyên Nhủ và Cổ Vũ 

17 Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các Tông Đồ của 

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia.18 Các ngài đã nói với anh 

em: "Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục 

vọng vô luân của mình."19 Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự 

nhiên, không có Thần Khí. Nhiệm vụ của đức bác ái 20 Nhưng anh em, hỡi 

anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của 

anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần,21 hãy cố gắng sống mãi trong tình 

thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, để được sống đời đời.22 Những người do dự thì anh em phải 

thương xót;23 hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, 

thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị 

thân xác họ làm cho ra ô uế. 

 

June 11, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha khen ngợi tổng thống của các con (President 

Donald J. Trump) trong việc đem đến gần hơn những cuộc điều tra mà chỉ 

dùng để kích động sự nghi ngờ về địa vị chính đáng của ông. Tranh luận nuôi 

dưỡng tranh luận. Đây là đặc thù dấu tay rối loạn của của Satan. 

Cha nhất định khuyến khích sự khắc khe hơn về luật phá thai gợi lại những 

ngày trong quá khứ khi luân lý phù hợp với việc vâng theo các Giới Răn của 

Cha. Cha sẽ ban ơn huệ cho các tiểu bang thay đổi lập trường về vấn đề phá 

thai trong những ngày, tháng và năm sắp tới. (Bàn) Cha sẽ đặt Tay trên họ. 

 



Mọi sự lành sẽ tuôn xuống từ (Bàn) Tay Cha. Mọi phần chu cấp đầy tràn trên 

tay Tay Cha và đổ xuống trên thế giới. Nhận thức điều này là chấp nhận Ý 

Cha. Đây là ơn sủng lớn lao và là bước tiến tới sự hoàn thiện trong sự thánh 

thiện của cá nhân. Mỗi linh hồn được dựng nên để nên thánh. Bất cứ thứ tự ưu 

tiên nào tách rời các con khỏi điều này đều không đến từ Cha. Đây là cách các 

con khám phá ra Ý Cha cho các con. Đừng lo lắng về những quyết định trong 

quá khứ. Hãy tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.” 

 

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. 

 

June 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, mỗi khoảnh khắc hiện tại nắm giữ 

ơn thánh hóa của các con. Đừng phí thì giờ để hối hận (hay thương hại) về 

quá khứ hay sợ tương lai.  

 

Trên thế giới hôm nay, người ta mói một đường nhưng hoàn toàn làm một 

nẻo. Các con phải cầu nguyện để hiểu được ai là người mà các con có thể tin. 

Ơn huệ của sự tử tế trên thế gian vào những ngày này, là hành động và nói để 

hổ trợ những thú vui cá nhâ mình. Không may là những thú vui này không 

luôn luôn tốt nhất cho đại đa số và không hổ trợ cho những Giới Răn của Cha. 

 

Nhiều người nói để hổ trợ sự hiệp nhất. Có hai cách hiệp nhất làm nên đề tài 

thảo luận.  Sự hiệp nhất mà Cha kêu gọi các con là sự hiệp nhất trong tình yêu 

các Giới Răn của Cha. Satan thì khuyến khích sự hiệp nhất giữa mọi quốc gia 

làm nền tảng cho Tổ Chức Một Thế Giới. Chương trình quỷ quyệt này mở ra 

con đường cho tên Phản Chúa Kitô đến. Khi không hề kêu gọi các con sợ hãi 

tương lai, Cha kêu gọi các con khôn ngoan trước dự tính của kẻ thù. 

 

Vì thế trong mọi khoảnh khắc hiện tại hãy hiệp nhất trong sự khôn ngoan.” 

 

 

Đọc Titô 2:11-14  

11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đa được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho 

mọi người.12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những 

đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian 



này.13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng 

mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ 

chúng ta, xuất hiện vinh quang.14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc 

chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến 

chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. 

 

June 13, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Đây là tháng kính Hai Trái Tim. Cha đã gởi Chúa 

và Mẹ Maria đến nơi này trên thế giới để cử hành lễ kính Trái Tim Liên kết 

trong tháng này. Hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 

 

Ở một số vùng trên thế giới, các tôn giáo giả đang ảnh hưởng lên những phán 

quyết của chính phủ. Những chính trị gia làm ơn cho thế giới được hòa bình 

cũng như phúc lợi cho dân của họ đã tiếp quản những nước này.  Hơn thế nữa, 

người ta thấy mình bị giam cầm bởi sự khống chế của những ý định quỷ 

quyệt. Quan điểm của thế giới tôn trọng những sự sai trái này. 

 

Cha khuyến khích những Tín Hữu Sống Sót đừng nhu nhược trong việc bênh 

vực cho Chân Lý với danh nghĩa là tôn trọng. Nhân quyền không được vi 

phạm dưới danh nghĩa của tà thần. Những sai lầm khủng khiếp (kỳ lạ) đang 

được công bố gắn liền với các Giới Răn của Cha. Hãy đấu tranh cho Sự Thật 

(Chân Lý). Đừng để cho Sự Thật làm chỗ tựa (take a backseat) cho sự sai lầm. 

Các con là những chiến sĩ của Sự Thật (Chân Lý). Hãy trang bị cho cuộc 

chiến. 

 

* Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu June 28, 2019 

* Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria June 29, 2019 

* Cuộc hiện ra ở thánh địa Maranatha sắp tới vào ngày Lễ Trái Tim Liên Kết 

June 30, 2019, lúc 3 giờ chiều trong buổi cầu nguyện toàn cầu. 

 

Đọc Êphêsô 6:10-18 

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. 18 Theo Thần Khí 

hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện 

luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho 

toàn thể dân thánh. 

 

June 14, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Khi nào các con thiếu bình an, là cò Satan đang ở 

giữa các con. Các con phải canh giữ sự bình an của các con bằng cách đừng 

để cho tình bạn trở nên những bè phái (factions). Ý kiến khác biệt không nên 

làm động cơ (fuel) cho sự thù nghịch. Hãy cố gắng giải quyết sự khác biệt 

trong cách thức trưởng thành và trong tình yêu thương. 

 

Bất cứ ở địa vị nào trên thế gian, các con đều ở trong Tay Cha, Qua Bàn Tay 

Cha tuôn ra mọi giải pháp để tìm được sự bình an. Bàn tay Cha giúp (lend a 

hand) các con bình an và an toàn và bảo vệ quyền lợi của các con như một 

công dân của Nước Trời. Đừng để Satan, giờ chia rẻ của hắn ở giữa các con. 

Như chiến sĩ của Sự Thật (Chân Lý), hãy sống theo Tình Yêu Thánh Thiện. 

Đừng nhìn quá nhiều vào tâm hồn của những người khác, nhưng hãy xem xét 

cẩn thận những tội lỗi và khuyết điểm (faults) của mình. Hãy mưu cầu việc cải 

thiện chính mình trong khiêm nhường. Hãy trở nên tận tụy để sống đời khiêm 

nhường, vì đây là con đường thanh luyện và thánh hóa. Đừng làm Cha thất 

vọng bằng cách quá tự phụ rằng mình có quyền sửa đổi mọi người xung 

quanh các con. Hãy tập trung vào những bước đi của mình trong sự thánh 

thiện.  

 

Cha chỉ có thể xử dụng các con trọn vẹn nếu các con sống trong Tình Yêu 

Thánh Thiện. Đừng để cho kẻ thù của linh hồn dập tắt Tình Yêu Thánh Thiện 

của các con. Sự hổ trợ của các con cho Sự Thật (Chân Lý) bắt đầu bằng việc 

mở mắt ra trong khiêm nhường để nhìn thấy các con đang ở vị trí nào trước 

Mặt Cha.” 

 

Đọc Máccô 7:6-8; 11:25-26  

6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isai-a thật đa nói tiên tri rất đúng về các ông là 

những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng 

miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô 



ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ 

điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 

 

25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì 

hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi 

cho anh em. 26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là 

Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." 

 

June 15, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Bất đồng ý kiến không quá quan trọng như việc 

sai với đúng, nhưng quan trọng ở chỗ ai đang sống những Thông Điệp này. 

Nếu Cha làm đau lòng (hurt feeling) ai vì Cha sửa đổi họ, thì Chân Lý (Sự 

Thật) đã làm đau lòng họ. Chấp nhận sự sửa đổi của Cha tùy thuộc nơi mỗi cá 

nhân. 

Một cuộc cãi vả nhỏ là ví dụ của những gì đang xảy ra trong bình diện lớn 

trên thế giới. Những người nói rằng họ đang sống trong Chân Lý thường bóp 

méo khái niệm về những gì là Chân lý - thiện chống lại ác. Khi người có thẩm 

quyền nhảy vào để sửa đổi họ - thì tính kiêu căng phản ứng bằng sự tổn 

thương, không tha thứ và trả đủa. Trong nhiều Thông Điệp của Cha và Đức 

Mẹ, rõ rằng là thiếu khiêm nhường và thiếu Tình Yêu Thánh Thiện làm cho 

nhiều vấn đề có thể giải quyết được trở nên những vấn đề lớn. Khi người ta 

chống lại sự sửa đổi, thì các con có chiến tranh. Chiến tranh luôn luôn có tổn 

thất. Thông thường thì nó gây tổn thương trong lòng. 

 

Hãy bảo đảm khi các con đặt quan điểm của mình trên bất cứ ý kiến nào thì 

các con hổ trợ cho các Giới Răn của Cha, những Ý Chỉ Tốt Lành của Cha mà 

không phải là những gì các con tin là Sự Thật (Chân Lý) hổ trợ cho quyền lợi 

riêng tư của các con. 

 

Đọc 1 Gioan 3:18; 4:20-21  

18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu 

môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 

 

20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy 

là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì 

không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. 21 Đây là điều răn 

mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu 

thương anh em mình. 
 



June 16, 2019  

Lễ Father's Day 

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Các con đã quan sát hết sức cẩn thận những chú 

chim con trong tổ khi chúng bay đi xa hôm nay - một dấu chỉ của sự Quan 

Phòng của Cha. Cha biết mỗi con ở đâu. Thật vậy, Cha biết tất cả những gì 

thuộc về thiên nhiên - Thụ Tạo của Cha - ở đâu. Nếu các con chứng kiến bất 

cứ chú chim nhỏ nào gặp khó khăn, các con sẽ rất buồn. Vậy hãy tưởng tượng 

đến nỗi buồn của Cha khi chứng kiến cảnh ngộ của nhiều người con của Cha. 

Nó giống như là những chú chim cùng quẩn (distress) khi chúng tập bay một 

mình. 

Chim mẹ rất chu đáo – đang trông nom mọi nhu cầu của chúng và hơn thế 

nữa. Các con có một Người Mẹ Trên Trời trông nom cho các con giống như 

vậy. Mỗi linh hồn luôn luôn ở dưới dự Bảo Vệ của Cha. Khi các con vấp ngã 

trên thế gian, sự Quan Phòng của Cha đến với các con bằng nhiều cách - 

thường là qua những người khác. Quá thường, những người cần sự giúp đỡ 

nhiều nhất lại là những người không nhận ra họ đang gặp khó khăn. Đó là vì 

họ không nhận thức được sự khác biệt giữa thiện và ác. Chim mẹ sẽ không đi 

theo những chú chim con của nó khi chúng bay vào thế giới một mình. Mặc 

dầu vậy, các con của Cha trên trái đất không bao giờ bị bỏ rơi luôn luôn nhận 

được sự săn sóc bởi thiên đàng. Hãy học biết trông cậy vào sự can thiệp của 

Thiên Đàng trong mọi nhu cầu của các con. 

 

Đọc 2 Thessalônica 3:3  

3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, 

và bảo vệ anh em khỏi ác thần. 

 

June 17, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha bảo với các con, mỗi linh hồn được dựng 

nên để sống trong Thánh Ý Cha. Điều này có nghĩa là họ chấp nhận mọi thánh 

giá với lòng tin vào sự can thiệp của Cha. Họ chấp nhận mọi chiến thắng là 

bởi Tay Cha. Họ chịu đựng những thử thách nhờ Sức Mạnh của Cha. Khi linh 

hồn có thể nhận thức và chấp nhận Ý Cha trong mọi khoảnh khắc hiện tại, thì 

họ được bình an. 

 

Trên thế giới, toàn thể các quốc gia đều chống lại Ý Cha. Tôn giáo sai lầm 

chặt ý muốn của bóng tối. Toàn thể các đảng phái chính trị chọn lựa chủ nghĩa 

tự do, chủ nghĩa này nắm chặt ý chí tự do của con người bên trên và trên cả 

Thánh Ý Cha. Những kiến thức Cha rộng lượng ban cho các con liên quan tới 



kỹ thuật bị lạm dụng. Kết quả của việc con người coi thường Ý Cha đã ảnh 

hưởng lên đời sống và các linh hồn.  

 

Hôm nay, Cha đến để giúp các linh hồn nhận ra Ý Cha trong mỗi khoảnh khắc 

hiện tại. Ơn Cha đi kèm với mọi thánh giá và mọi chiến thắng. Thể Diện của 

loài người không thách thức mà không có Cha. Chính Satan đem lại sự ngờ 

vực và sợ hãi trong các tâm hồn. Hãy tin vào những gì Cha nói với các con 

hôm nay. Đoạn các con sẽ có được bình an. 

 

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 đa chuẩn bị cho chúng 

ta. 

 

June 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, thời nay đeo mặt nạ ma quỷ dưới 

dạng lộn xộn. Sự tốt đẹp bị tô vẻ là xấu xa và ngược lại. Sự dối trá được bày 

tỏ như Sự Thật trong đa số các phương tiện truyền thông. Người không phân 

định thì dễ dàng bị phỉnh gạt. Đặc thù quan trọng là các linh hồn cầu nguyện 

hằng ngày để được ơn khôn ngoan và phân định để lựa ra Sự Thật giữa sự 

gian dối do Satan ngụy trang. 

 

Ngày nay Satan có thể vươn tới nhiều linh hồn hơn bao giờ hết bằng cách bóp 

méo Sự Thật với cách thức truyền thông hiện đại. Vì thế không có góc cạnh 

nào trên trái đất mà hắn không thể với tới được. Hãy làm chiến sĩ của Sự Thật 

của Cha hôm nay và mãi mãi. Hãy phân biệt được người đáng kính và không 

đáng kính giữa những công chức. Đừng mù quáng mà đi theo những tước hiệu 

và quyền hành. Hãy chú ý xem các con đang được dẫn dắt đi tới đâu. Luôn 

luôn tôn trọng những Giới Răn của Cha trước và đầu tiên hết. 

 

Chủ nghĩa tự do là bè phái của ma quỷ. Là những chiến sĩ của Cha, hãy nắm 

lấy Sự Thật Truyền Thống. Đừng lắng nghe những lý lẽ mà không chấp nhận 

Truyền Thống. Hãy hiệp nhất trong Sự Thật. 

 

Đọc 2 Thessalônica 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 đa 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 đa 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 Kitô. 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. 

 

June 18, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Quyền Uy Tối thượng Thiêng Liêng của Cha trải 

rộng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha đoái nhìn tới người người tốt và 

công chính, cũng như, người xấu xa độc ác. Không tội lỗi nào vượt quá tầm 

nhìn của Cha. Không sự dối trá nào thoát khỏi tầm nhìn của Cha. Những ai tin 

điều này sẽ sống theo những Giới Răn của Cha. Họ sẽ chia sẻ Cõi Phúc Thiên 

Đàng Đời Đời với Cha. Hãy cho đức tin của các con góp phần trong mỗi giây 

phút hiện tại.  

 

June 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, khi các con cầu nguyện hãy làm cho 

mình thoát khỏi mọi sự chia trí. Satan cố gắng chia trí các con vì hắn sợ sức 

mạnh của việc các con cầu nguyện. Đây là thời kỳ mà việc cầu nguyện là nhịp 

cầu bắt qua hố thẳm giữa Thiên Đàng và trái đất và chận đứng cơn Thịnh Nộ 

của Cha. 

 

Quốc gia này (U.S.A.) chú ý tới những trận đấu tranh chính trị đang trở nên 

khốc liệt. Hai đảng phái chính khác biệt với nhau như thiện và ác. Một đảng 

hổ trợ mạng sống con người, trông cậy vào Chúa và cầu nguyện. Đảng kia thì 

chỉ thích danh vọng và quyền lực. Các con phải hiệp nhất đàng sau những 

lãnh tụ tốt và lương thiện nhân danh Cha. Đừng bị phỉnh gạt bởi sự vu khống 

và hờ hững với Sự Thật (Chân Lý). Hiệp nhất trong Sự Thật là sức mạnh của 

các con trong thời gian này khi sự bất lương đang gặm gót chân của Sự Thật. 

 

Sự chọn lựa của các con làm nên mọi sự khác biệt bây giờ vì tương lai của xứ 

sở của các con và tương lai của thế giới. Hãy cầu xin ơn khôn ngoan.” 

 

Đọc 1 Timôthy 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. 

 

June 20, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tương lai đất nước các con (U.S.A) tuỳ thuộc 

vào khả năng người ta hiệp nhất trong Sự Thật. Vị Tổng Thống này (Donald J. 

Trump) cho người ta Sự Thật và cai trị trong thực tại của Sự Thật. Điều tốt mà 

ông ta đạt tới với sự giúp đỡ của Ta là bất chấp và phủ nhận đám truyền thông 

bị điều khiển bởi Satan.  

 

Trái tim thế giới gia tăng việc làm nạn nhân cho cùng tinh thần đó và chịu 

thống trị thể theo sự dối trá của Satan. Đừng nản lòng. Ít nhiều các con có thể 

làm là duy trì sự hiệp nhất đàng sau các lãnh tụ hổ trợ Chân Lý. Khi đạt được 

điều thiện hãy nhận biết nó. Hổ trợ đàng sau nó. Nhận ra và vạch trần những 

mưu chước của Satan. 

 

Cha ở với các con với Quyền Năng Tối Thượng. Cha hổ trợ cho sự bảo vệ 

điều thiện. Cha chống lại sự tự do hào phóng. Hãy tin vào nỗ lực hy sinh và 

cầu nguyện của các con. 

 

Đọc Ephêsô 4:1-6  

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 đa 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.4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, 

cũng như anh em đa được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.5 Chỉ có 

một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi 

người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. 

 

June 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, trên thế gian các con học biết chuẩn 

bị cho những sự kiện sắp tới. Các con chuẩn bị cho những ngày lễ nghĩ, đám 

cưới và những sự kiện trong ngày. Sao các con không chuẩn bị cho chiến 

thắng của Con Cha khi Người Đến Lần Thứ Hai? Các con không biết được 

hậu quả của những biến cố dẫn tới việc đó. Nó có thể gần như hơi thở sắp tới 

của các con, hay xa như thế hệ tới. 

 



Mục đích của việc Cha nói ở đây là để thức tỉnh những tâm hồn từ cách thức 

họ đi – cho đến thứ tự ưu tiên của họ, hiển hiện trên thế giới chính trị. Khi 

Con Cha trở lại thì địa vị cao của các con trên thế gian hay những gì các con 

sở hữu không còn quan trọng nữa. Tất cả những tiêu chuẩn thế gian đều sẽ bị 

bỏ qua một bên. Rồi lúc đó những gì các con yêu mến trong lòng sẽ xác định 

số phận đời đời của các con. 

 

Nếu các con không tin có hỏa ngục, thì nó không thay đổi thực tại của sự hiện 

hữu của nó. Nếu các con không tin vào Ý Cha, sự thật vẫn giữ nguyên như 

vậy. Cha đến với các con để giúp các con đi theo con đường hoàn thiện. Cha 

ban cho các con thời gian này để chuẩn bị cho Chúa Giêsu Đến Lần Thứ Hai 

bằng biện pháp nắm được Ý Cha trong khoảnh khắc hiện tại.” 

 

Đọc Galat 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.9 Khi 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 

đinh đức tin. 

 

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. 

 

June 22, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Những ngày này nhân loại không công nhận hay 

nhận ra được Quyền Năng của Cha. Khi quy luật thiên nhiên bị cầm lại, nhiều 

người sẽ trở về với Cha với nhu cầu lớn lao của họ. Tới khi đó, Cha sẽ cố 

gắng lôi kéo trái tim thế giới vào trong Trái tim Phụ Tử của Ta qua những 

thông điệp này. 

 

Loài người chưa nghiệm thấy trên thế gian tình yêu rất tuyệt vời mà Cha có 

cho họ. Thường thì hầu hết mỗi khía cạnh mà Cha chu cấp cho họ đều được 

gán cho là do tài khéo léo của con người. Hãy học biết phụ thuộc và sự can 



thiệp của Cha bây giờ trong thời gian bình thường để giờ Thịnh Nộ của Cha 

sẽ không quá mạnh đối với các con.  

 

Sức mạnh của việc cầu nguyện bị coi nhẹ (hay bỏ qua) trong thời gian này, 

thời gian mà loài người phụ thuộc vào chính mình. Cha kêu gọi loài người trở 

về cầu nguyện với Cha – Thiên Chúa Thật của họ. Đây là hy vọng cho tương 

lai của các con. Một kinh nguyện có thể thay đổi cách giải quyết (hay chiều 

hướng của) những biến cố từ thảm họa chiến tranh sang những giải pháp hòa 

bình. Hãy tin vào điều này. 

 

Hãy học biết trông cậy vào nỗ lực cầu nguyện của các con, Hãy trông cậy nơi 

Cha.” 

 

Đọc Thánh Vịnh 4:1-4  

(1) Hãy lắng nghe con khi con kêu cầu, 

Ôi Lạy Chúa là là Đấng chính trung 

 

(2) khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. 

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, 

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. 

 

(3) Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ 

lòng vẫn còn chai đá 

ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối? 

 

(4) Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; 

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. 

 

June 23, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trên thế giới nơi khu vực của các con ở có nhiều 

mưa và ngập lụt. Mùa màng thất thu và thu nhập mà nhiều người phụ thuộc 

vào sẽ ít ỏi. Trên thế giới tâm linh cũng vậy. Hạt giống đức tin Cha trồng 

trong tâm hồn đã bị xói mòn – ngay cả mất đi. Những tâm hồn bị ngập lụt bởi 

chủ nghĩa tự do và nhiều sự nhân nhượng.  

Như trong thế giới nông nghiệp, sự ngập lụt này rất khó mà vượt qua và trở lại 

như cũ. Giờ đây các con nghiệm thấy sự yếu kém trong việc thu thập đức tin 

trong tâm hồn, nhiều lãnh vực văn hóa đời sống đã bị thối nát - đặc biệt là vai 

trò lãnh đạo. Còn gì hơn nữa khi người ta không còn đòi hỏi đạo đức đúng đắn 

trong vai trò lãnh đạo nữa.  



 

Các con phải cầu nguyện để nước lụt về sự suy đồi luân lý rút đi và những 

thiệt hại đã làm trong tâm hồn trở lại như cũ. Những thông điệp này là những 

chiếc thuyền cứu hộ mang nhiều người đến bến bình an.” 

 

Đọc Máccô 4:14-20  

14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi 

lời đa gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đa gieo nơi 

họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui 

vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; 

sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đai vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những 

kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đa nghe lời,19 

nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê 

khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 

Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là 

những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì 

sáu mươi, kẻ thì một trăm." 

 

June 24, 2019  

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Không có tâm hồn của người nào có thể thấu hiểu 

được thực chất (hay số lượng) của sự dữ trên thế gian hay thực chất (hay số 

lượng) ơn sủng mà Cha đã ban xuống trên thế giới để khắc phục được sự dữ 

này. Mọi nỗ lực trong hy sinh và cầu nguyện đều cần thiết. Cha dùng nỗ lực 

cầu nguyện và hy sinh của các con để thay đổi tâm hồn. Tâm hồn của thế giới 

không thể thay đổi nếu mọi tâm hồn chưa thay đổi. Vì điều xảy ra là người ta 

phải trung thành với Giới Răn Thứ Nhất của Cha - yêu thương Cha trên hết 

mọi sự và rồi yêu thương bất cứ người lân cận nào như chính mình. Không có 

Chúa giả nào được chiếm chỗ của Cha trong tâm hồn để trái tim của thế giới 

vươn tới sự hoán cải.  

  

Những ngày này, những chúa giả đã đạt tới chiều cao mới khi kỹ thuật mới 

đến với khối lượng hình thức truyền thông đa dạng. Những tài năng khéo léo 

Cha ban cho các con, bằng nhiều cách đã bị rối rắm (convoluted). Phần lớn 

con cái Cha không còn tin tưởng vào Cha trong việc giải quyết những vấn đề 

của họ nữa. Họ cậy vào tài khéo của chính mình. Đó là vì cầu nguyện không 

còn được xem như cách giải quyết vấn đề nữa. 

 



Mặc dầu vậy, sức mạnh của cầu nguyện vẫn không thay đổi. Cầu nguyện thay 

đổi sự việc - người ta, ý tưởng và cách giải quyết. Hãy mở lòng ra, hỡi các 

con, và tin vào sức mạnh mà các con có dưới hình thức cầu nguyện.” 

 

Đọc 2 Thessalônica 3:1-2  

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. 

 

June 25, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hôm nay Cha đến để nói với các con về tâm linh 

què quặc. Đây là những người không cầu nguyện. Chọn lựa của họ giới hạn 

bởi sự linh ứng của loài người. Họ không được linh ứng bởi Chúa Thánh 

Thần. Có thể họ cảm thấy là họ được linh ứng, nhưng họ đang cầu nguyện với 

một chúa giả. Đây là những người gây ra hầu hết mọi rắc rối trên thế giới hôm 

nay. 

 

Toàn bộ các quốc gia đều bị hướng đi sai lạc bởi thần khí mù lòa. Đó là những 

nhà lãnh đạo què quặc với sự sai lầm linh ứng bởi ma quỷ. Đây là những nhà 

chính trị với tham vọng chính trị trong nước các con (U.S.A.) và chỉ chọn lựa 

theo ý riêng mà không theo Ý Chúa. Nhiều ích kỷ trong chính trị hôm nay. 

 

Những Người Sống Sót của Cha có những nhiệm vụ quá sức chịu đựng trong 

việc cầu nguyện để Chúa Thánh Thần - Thần Khí Chân Lý - chiến thắng trong 

trận chiến tâm linh vào những ngày này.” 

 

Đọc Roma 2:6-8 

6 Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm;7 

những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường 

sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời;8 còn những ai chống 

Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ 

nổi trận lôi đinh, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. 

 

June 26, 2019  

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 

Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha đến để thức tỉnh lương tâm thế giới về thực 

tại của sự dữ trên thế giới. Các con hồn phải nhận ra rằng mỗi quyết định là 

một chọn lựa giữa thiện và ác. Satan – Hoàng tử dối trá – khá tài tình trong 



việc cải trang mình là thiện, làm rối ren những quyết định trong khoảnh khắc 

hiện tại, bằng cách ấy hắn ảnh hưởng lên chính quyền, chính trị quốc gia và 

ngay cả những linh hồn đơn sơ nhất đang mưu cầu việc làm vui lòng Cha. 

 

Nếu các linh hồn tận tâm với những Giới Răn của Cha - hiện thân của những 

gì là Tình Yêu Thánh Thiện – thì họ sẽ khá sẵn sàng tỉnh thức trước những 

mưu chước của Satan. Như thế, tính tự ái đã tàn phá những tâm hồn gây ra 

việc coi nhẹ các Giới Răn của Cha. 

 

Những người tận tâm với những Thông Điệp này phải nhận thức chắc chắn 

được sự cấp bách của lời Kêu Gọi của Cha nơi đây. Như nỗ lực cuối cùng, 

Cha kêu gọi sự hiệp nhất trong Sự Thật (Chân Lý) – Chân Lý nơi những Giới 

Răn của Cha. Đừng bỏ qua những gì mà Cha đã đến để nói.  Hãy tin bằng cả 

tấm lòng của các con.” 

 

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. 

 

June 28, 2019  

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

 

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 

 

“Thánh Tâm Ta là nguồn ơn sủng, xót thương và tình yêu. Những ai làm kinh 

doanh thường không cậy nhờ vào Trái Tim Ta thì mất đi mọi mối lợi mà Ta 

ban tặng. 

Hãy quay về với Trái Tim Ta để được bình an giữa sự hỗn độn, vui giữa nỗi 

buồn. Hãy phó thác cho Ta mọi vấn đề vì Ta là Đấng giải quyết vấn đề. Trái 

Tim Ta bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ. Ý Ta là chốn nghĩ ngơi an bình cho 

các con.” 



 

June 29, 2019  

Lễ Thánh Tâm Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 

 

Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.” 

 

“Các con thân yêu, đây là thời gian bất hạnh thời gian mà trái tim thế giới đã 

trở nên xa lạ với việc sùng kính Trái Tim Cực Thánh của Con Mẹ và Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Cho dù không thiếu nhu cầu trợ giúp và bảo vệ 

của Con Mẹ và Mẹ. 

 

Mối căng thẳng mới dâng lên tất nhiên và thường là việc coi nhẹ sự dữ do 

khối truyền thông. Lòng Thương Xót của Chúa can thiệp vô hạn mặc cho sự 

h2ơ hữngcủa con người đối với Quyền Năng Chúa và sức mạnh của việc cầu 

nguyện. Bạo động đã trở nên giải pháp cho sự hờ hững.  

 

Một lần nữa, loài người phải để cho quyền năng của Chúa bổ xung cho sự yếu 

đuối của con người. 

 

Chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ được đánh dấu bằng 

việc hoàn vũ chấp nhận Tình Yêu Thánh Thiện trong tâm hồn. Chúa Cha sẽ 

phục hồi địa vị chính đáng của Cha như Vị Vua của Hoàn Vũ. Sau cùng Ý 

Cha sẽ hiển trị. Sự dữ sẽ bị đánh bại thật sự trong tâm hồn của thế giới. 

 

Cho đến khi chiến thắng của Mẹ, cũng chính là chiến thắng của Thánh Tâm 

Con Mẹ, loài người sẽ cần phải chọn lựa giữa thiện à ác. 

 

Mẹ cầu cho sự bác ái hiển trị trong mọi tâm hồn.” 

 

June 30, 2019  

Lễ Trái tim Liên Kết – Phụng vụ 3 giờ PM 

(Thông điệp này được ban làm nhiều phần trong nhiều ngày.) 

 

Trước hết, tôi (Maureen) thấy Hình Ảnh Trái Tim Liên Kết, hình ảnh phai đi 

đoạn Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến đây với Trái Tim phơi bày ra. 

 

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 

 

Đức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.” 

 



“Hỡi các con, Chúa Giêsu, luôn luôn là người quân tử (gentleman), để cho Mẹ 

nói trước hôm nay. Lý do thiên đàng vẫn tiếp tục liên lạc với trái đất ở đây là 

vì cả một thế hệ cần được giao hòa với Sự Thật. Ít người nhận thức được hiện 

hữu của mỗi linh hồn trên trái đất được ban cho với ý nghĩa là để giành được 

phần thưởng đời đời. Nhiều cố gắng được dành cho việc làm cho đời sống 

trên thế gian này được thoải mái và an toàn nhưng tất cả đều là tạm bợ. Mục 

tiêu đích thực của loài người là để biết Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi 

sự. Điều này không còn là mục tiêu của thế hệ tân tiến này nữa. 

 

Thiên đàng rất cần tiếp tục nói ở đây để lôi kéo người ta trở về với Sự Thật cơ 

bản là tại sao họ được dựng nên. Mẹ và Chúa Giêsu không đến để chữa những 

triệu chứng của bệnh tự ái, nhưng để chữa tận gốc căn bệnh. Triệu chứng đầy 

dẫy xung quanh các con. Sự đui mù về phương hướng mà loài người đang đi 

là một căn bệnh. 

 

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 

 

Hỡi anh chị em, giữa những ranh giới của Trái Tim Liên Kết là tất cả bí mật 

của đời sống. Tất cả mọi thụ tạo đều ở trong lãnh địa của Chúa mà Mẹ Maria. 

Trong khi loài người tìm kiếm những giải pháp, thì tất cả ở chính nơi đây dưới 

chiếc dù của Ý Cha Ta. Vì thế, loài người có nhiệm vụ phải đi sâu vào Trái 

Tim Liên Kết – nên mật thiết với những giải pháp Thiên Liêng và thực tại 

trong đời sống hằng ngày. 

 

Công Lý Ta đặt nặng trên tất cả những người không quan tâm đến khía cạnh 

Thiêng Liêng của mọi vấn đề và tình huống trong đời sống. Trái tim các con ở 

đâu khi các con thở hơi cuối cùng? Tâm hồn các con sẽ có hiệp nhất với 

Thánh Ý của Cha Ta không? 

 

Không có một vấn đề nào trên thế gian mà Trái Tim của Chúa và Mẹ không 

nhận thức được. Không có sức lực nào của thiên nhiên – không có vụ tai tiếng 

nào – không có bệnh tật nào – không có sự dữ nào mà thoát khỏi tầm nhìn của 

Chúa và Mẹ. Mẹ và Chúa muốn hướng dẫn người lành đi vòng quanh tất cả 

những kế hoạch của kẻ dữ ẩn kín trong những tâm hồn. Hãy chọn lựa việc tìm 

kiếm sự trợ giúp của Chúa và Mẹ. 

 

Những ai tìm kiếm những đường lối bất chính để phá đổ lý tưởng Kitô Giáo 

trên xứ sở này (U.S.A.) sẽ đối diện với sự thất bại. Những cuộc tranh cãi nỗi 

lên sẽ bị phản ứng ngược. Việc tìm kiếm Sự Thật sẽ được chiến thắng. Xứ sở 



của các con, một lần nữa, sẽ được củng cố trên những gì làm nền tảng cho nó 

– đức tin vào Chúa. 

 

Trái Tim của Chúa và Mẹ có mặt ở khắp mọi nơi. Không có gì che giấu được 

Chúa và Mẹ ở nơi thầm kín của cõi lòng hay trong trái tim thế giới. Ta bảo với 

các con rằng nhiều vùng bất hòa trên thế giới sẽ mang một ý nghĩa mới. Một 

số sẽ giao hòa với Sự Thật. Một số khác sẽ vẫn tiếp tục đe dọa hoà bình thế 

giới và thay đổi cục diện với nỗ lực về việc đàm phán hòa bình. Mậu dịch thế 

giới sẽ phải ủy thác vào việc cầu nguyện. 

 

Hãy tìm kiếm hòa bình nơi nào không có hòa bình và xung đột nơi nào không 

có xung đột. Hãy làm cho biên cương của nước các con và trái tim của các 

con được an ninh. 

 

Vui lòng hiểu cho rằng kinh tế quốc gia phản ảnh sự ổn định của chính phủ. 

Bên ngoài, có những phần tử ngoại quốc hăm hở làm cho Nước Mỹ yếu đi. 

Một sách lượt đã và đang được dùng là tấn công tổng thống (Donald J. 

Trump), gây rối loạn trong hàng ngũ và tài liệu. Một chính phủ yếu kém làm 

cho kinh tế và quốc gia què quặc. 

 

Hỡi anh chị em, anh chị em hãy trở về với việc cầu nguyện như một giải pháp 

cho thế giới khốn khổ này. Trái Tim Liên Kết vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ mưu 

chước nào của Satan. Chúa và Mẹ đầy Ơn Sủng, đầy Lòng Thương Xót và 

đầy Tình yêu Thương. Biết được những gì ở phía trước trong tương lai không 

phải là là giải pháp trên trái đất khốn khổ này. Phụ thuộc vào việc cầu nguyện 

mới là giải pháp. 

 

Hãy đền bồi cho Trái Tim Liên Kết. Chúa và Mẹ đã chịu thương tích nhiều 

bởi sự sai lầm trong trái tim loài người. 

 

Hôm nay, Ta thông chia lời hứa này với anh chị em - Ta sẽ chúc phúc cho bất 

cứ nơi nào Hình Ảnh Trái Tim Liên Kết được trưng bày và sùng kính. Hôm 

nay, Chúa và Mẹ nhận lấy tất cả những ý chỉ cầu nguyện vào trong Trái Tim 

Chúa và Mẹ Maria. Một số sẽ được nhậm lời theo cách thức phi thường. 

 

Chúa và Mẹ chúc lành cho anh chị em với Phép Lành của Trái Tim Liên Kết.” 


