July 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 kiên vững trong đức tin và trong mọi
việc làm tốt. Đoạn các con sẽ sẵn sàng cho bất cứ sự gì mà khoảnh khắc hiện tại
ban tặng.”
July 2, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, khi các con đến ngày 4 tháng 8 này, Cha sẽ,
một lần nữa, thông ban cho các con Phép Lành Phụ Tử. Đây là Phép Lành đã
mang Noah vượt qua dòng nước đặc sệt để rồi cuối cùng đến được đất khô cạn.
Cùng một Phép Lành giúp cho Môisê khi ông chờ đợi Mười Điều Răn. Đó là phép
lành đem lại sự bình an và sức mạnh giữa những thánh giá lớn lao.
Các con không thể tìm thấy ơn an ủi qua Phép Lành này bất cứ nơi nào trên thế
giới. Nó tương tự như sự ấp ủ Phụ Tử của Cha. Hãy tin những gì Cha nói với các
con và chuẩn bị tâm hồn các con bằng việc cầu nguyện và hy sinh.
Cha chờ đợi vói Niềm Vui Phụ Tử khoảnh khắc mà một lần nữa, Cha thông chia
cho các con Phép Lành này.”
* Cho tới nay phép lành này chỉ được ban cho 4 lần:
August 6, 2017
October 7, 2017
August 5, 2018
April 28, 2019
Và sắp tới là ngày August 4th 2019
Đọc Thánh Vịnh 18:1-3
Con yêu mến Ngài, LẠY CHÚA là sức mạnh của con; Lạy Chúa lá núi đá, là
thành lũy, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú
ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu
CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
July 3, 2019
A.M.
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Khi Cha thông chia Phép Lành Phụ Tử là vì sự tốt lành
chung của toàn thể nhân loại. Những người hiện diện nơi cánh đồng (Trái Tim
Liên Kết) sẽ nhận được ơn ích nhiều nhất. Mặc dầu vậy, Cha đến vì lợi ích của

trái tim thế giới. Phép lành của Cha đến như ơn cứu rỗi cho nhiều người và xua
tan sự rối loạn trong tâm hồn của những người đón nhận phép lành đó. Phép lành
này sẽ được ban cho mỗi năm một lần, nhưng ơn ích ở đây tồn tại luôn mãi.”
Cha đặt phép lành trên người thánh thiện và tội lỗi như nhau. Cha mời gọi tất cả
hãy tin. Đức tin các con càng sâu sắc, thì phép Lành cho các con càng lớn hơn.
Nhiều người không tin sẽ được giao hòa với Sự Thật. Nhiều người thiếu lòng
trông cậy vào Cha sẽ bị kết án và sẽ hoán cải. Cha có thể ban tất cả những ơn này
vì Cha là Đấng Hằng Hữu – Cha của Vũ Trụ - Đấng tạo nên mọi sự tốt lành và
mọi ơn sủng.”
Đọc Thánh Vịnh 3:8; 5:11-12
Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài! … Còn những
người trú ẩn bên Chúa, Ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn
đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh, Nhờ Ngài, họ phấn khởi
mừng vui. Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính, Lấy ân
tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.
P.M.
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Maureen nói: “Thưa Cha, con không hiểu thông điệp Cha ban sớm
nay. Làm sao Phép Lành lại có thể ban chung? Làm sao một người không tin lại
được ơn ích từ Phép Lành nếu chúng ta phải có đức tin để nhận được ơn sủng từ
Phép Lành?”
Chúa Cha phán: “ Mỗi kinh nguyện được đọc trên thế giới và mọi ơn được ban
cho đều đem lại ơn ích cho toàn thể thế giới. Vì thế, hãy hiểu rằng mỗi ơn do
Thiên Đàng ban cho đều là của chung. Cha ban xuống ơn mà mỗi linh hồn cần
thiết ở thời điểm hoàn hảo. Có sự phân biệt giữa người không tin và những người
chống lại việc Phụng Vụ và những Thông Điệp này. Những người không tin hiện
diện nơi cánh đồng khi Phép Lành của Cha ban cho sẽ nhận được ơn họ cần để
hoán cải. Dĩ nhiên, ý chí tự do của mỗi linh hồn xác định sự đáp trả với bất kỳ ơn
sủng nào được ban cho họ.
July 4, 2019
Independence Day
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Phép Lành Phụ Tử là phép lành trọn vẹn mà
Cha có thể ban xuống trên trái đất. Sang năm, để chuẩn bị cho Phép Lành được
ban vào ngày Lễ Kính Cha vào tháng Tám (ngày 2 tháng 8 năm 2020), Cha sẽ

chuẩn bị cho các linh hồn bằng cách thông chia Phép Lành Ánh Sáng cho tất cả
những người hiện diện vào ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót (ngày 19 tháng 4
năm 2020). Cha Đấng Tạo nên mọi ánh sáng. Cha ước muốn ban cho các linh hồn
ánh sáng đặc biệt vào trạng thái của linh hồn họ như những gì mà họ cần phải làm
để đến gần Cha hơn trong việc chuẩn bị cho Phép Lành Phụ Tử của Cha vào
tháng Tám.
Vào ngày lễ Kính Cha sắp tới năm nay (ngày 4 tháng 8 năm 2019), Cha ước muốn
mọi linh hồn cầu nguyện để trở thành ống máng ơn sủng để chuẩn bị cho Phép
Lành Phụ Tử của Cha. Hãy chuẩn bị để đến gần Cha hơn và lấy đi khỏi tâm hồn
các con và đời sống của các con mọi sự thù hận - mọi tội lỗi - khi các con chờ đợi
phép lành mạnh mẽ nhất này. Cha chờ đợi mỗi người trong các con đến Cánh
Đồng Trái Tim Liên Kết.
Đọc Thánh Vịnh 19:7-14
Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh Chỉ. CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.
Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,
thật quý. báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.
Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn
Không còn vương trọng tội.
Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.
July 5, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Cha là

một. Cha mưu cầu việc đem tất cả các con vào trong Lòng Thương Xót và Tình
Yêu của Cha để đem các con vào sự hiệp nhất với Thánh ý Cha. Hãy dò xét tâm
hồn các con để tìm ra bất cứ tình trạng hay thói quen nào phân cách các con với
Lòng Thương Xót và Tình yêu của Cha. Hãy tin chắc vào nỗ lực làm vui lòng
Cha. Nỗ lực này sẽ có lợi cho việc nhận chìm các con vào Phép Lành Phụ Tử của
Cha.
Cha kêu gọi tất cả các con tới đây để cảm nghiệm Phép Lành Phụ Tử của Cha.
Các con càng ấp ủ Thánh Ý Cha bằng cách bắt chước Lòng Thương Xót và Tình
Yêu của Cha thì ảnh hưởng của Phép Lành Phụ Tử của Cha càng sâu sắc. Vì thế,
hãy thực hành việc tha thứ lẫn nhau. Hãy ý thức về những mối thù không cho
phép các con bỏ qua quá khứ. Nó không phải là của Cha, nhưng là xiềng xích mà
Satan đặt chung quanh linh hồn các con. Cha có thể nói với các con làm sao để
chuẩn bị những mỗi người các con phải chọn lựa để làm điều đó.
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 đa yêu thương chúng ta,
và vì chúng ta, đa tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa
hương thơm ngào ngạt.
July 6, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Giờ Đây Cha Là Đấng Hằng Hữu - Đấng dựng nên thời
gian và không gian - Dựng nên sự sống muôn loài – trên trời, dưới biển, trên mặt
đất và dưới lòng đất. Trong Cha là Alpha và Omega. Phép Lành Phụ Tử của Cha
mang theo mọi Chân Lý (Sự Thật) đến cho những người chấp nhận nó.
Phép Lành của Cha là Sức Mạnh của Cha ở giữa các con. Phép Lành chỉ được ban
cho với sự trọn vẹn của nó cho những ai hiện diện ở Cánh Đồng Trái Tim Liên
Kết. Mặc dầu vậy, Cha ban cho các con ơn huệ này. tất cả những người không thể
tới dự buổi phụng vụ vào ngày này (3 giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2019) phải
gởi thiên thần bản mệnh của họ tới. Thiên Thần sẽ nhận Phép Lành của Cha và
đem về cho các con. Các con càng tin tưởng vào thiên thần bản mệnh, thì phép
Lành thiên thần mang về càng mạnh.
Tất cả những ai ước muốn nhận lãnh Phép Lành này phải chuẩn bị tâm hồn trước
bằng cách gia tăng tình yêu và lòng thương xót. Hãy cầu nguyện về việc này.
Đọc Côlôsê 3:12-14

12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương.
Vi thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn
nại.13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì
phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh
em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái:
đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
July 7, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, lý do Cha đến đây – lý do mà Cha nói với
con ở đây – là để cung cấp của nuôi tinh thần cho cuộc hành trình đi vào sự sống
vĩnh cửu. Tất cả những gì xung quanh các con, Satan đang cố gắng ảnh hưởng lên
các con và lôi kéo các con vào con đường hủy diệt. Hắn là khối truyền thông, thời
trang và giải trí. Mọi khía cạnh của Chân Lý đều ở dưới sự tấn công của ma quỷ.
Nếu các con không nhận thức được điều này, thì các con không thể tự vệ chống
lại bất cứ sự ảnh hưởng nào của ma quỷ. Các con phải nhận ra kẻ thù của ơn cứu
rỗi của các con nơi nào Tình Yêu Thánh Thiện bị nhạo báng. Không ai vào được
thiên đàng mà không sống trong Tình Yêu Thánh Thiện. Các con phải chấp nhận
chịu tử đạo vì yêu mến như các Tông Đồ đã làm. Đời sống của các con phải thách
thức những sai lầm trên thế giới.
Luân lý chính đáng đang vụt qua. Đừng chấp nhận những gì mà thế giới chấp
nhận như Chân Lý. Hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho “Luật Nhịp Tim” được
chấp thuận bởi Tối Cao Pháp Viện. Hãy hiệp nhất trong mỗ lực này. Sự hiệp nhất
là sức mạnh của các con.
Đọc Êphêsô 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.
July 8, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Các con có một cây trong vườn đã chết giữa tất cả những

cây khỏe mạnh. Với Cha cây đó tượng trưng cho một linh hồn chọn lựa việc phạm
tội. Cây này chết về ơn sủng và sự an ủi. Nó có khả năng truyền căn bệnh tội lỗi
cho những người khác bằng việc ảnh hưởng lên những chọn lựa của họ.
Trong khi rất rõ ràng là cây này bị rắc rối, thì linh hồn trong trạng thái tội lỗi rất
thường là không thấy rõ được. Cây này có thể được lấy đi trước khi nó truyền
bệnh cho những cây khỏe mạnh xung quanh nó. Linh hồn trong trạn thái tội lỗi
vẫn ở trên thế giới và nó được ban cho mọi cơ hội để giành lại sự lành mạnh về
tâm linh. Rất thường thì họ ảnh hưởng xấu lên những linh hồn xung quanh họ truyền đi tội lỗi và sai lầm.
Vậy các con thấy ngay cả cây cối cũng làm lợi cho tâm linh mếu các con nhìn nó
với quan điểm của Cha.”
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.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.
July 9, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy phó thác mọi lãnh vực của đời sống hằng
ngày cho sự săn sóc Phụ Tử của Cha. Sự quan phòng của Cha thì hoàn hảo và
đúng thời hạn – Cha luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ về phúc lợi của các con. Các
quốc gia hiếu chiến hãy ghi nhận. Hãy chấp nhận Ý Cha khi Cha dẫn dắt các con
đến với ơn cứu rỗi của các con.
Những người cần công nghiệp nhiều nhất thì công nghiệp lớn nhất đến từ Lễ
Misa. Không có nghĩa là do họ tin hay không tin nơi Lễ Misa. Họ vẫn được
hưởng ơn ích từ đó.
Chúng ta phải trau dồi để hoán cải cá nhân như ý nghĩa của sự hoán cải toàn thể
nhân loại. Đừng choáng ngợp nhưng hãy làm từng bước một. Một mình Cha mới
thấy được toàn bộ bức ảnh. Hãy cố gắng tập trung vào Thánh Ý Cha, vốn là kim
chỉ nam của sự cứu rỗi của mỗi một người.

Toàn bộ các quốc gia có thể được ơn ích từ lời khuyên này. Ý Cha luôn luôn là
yêu thương và thương xót, được biểu hiện trong sự tha thứ.”
July 9, 2019: Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Các con có thể
hiểu được Thông Điệp này nếu các con hiểu được rằng mọi linh hồn hoán cải đều
góp phần vào sự hoán cải trái tim thế giới.”
Đọc 1 Côrintô 10:13
13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài
người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá
sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em
có sức chịu đựng.
Đọc 2 Côrintô 4:17
17 Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta
cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.
July 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, hãy giữ cho thần khí của tâm hồn các con
trong sạch – không bị tổn thương bởi thần khí thế gian. Bằng cách này, các con là
những công cụ mạnh mẽ nhất của Cha và ảnh hưởng tốt nhất lên những linh hồn
lầm lạc.
Các con không nhìn thấy sự lan tràn của tội lỗi trên thế giới như Cha nhìn thấy.
Đúng là khi các con tự bao vây quanh mình bằng những thứ tương tự như thần khí
tốt lành của chính các con. Thì cùng lúc đó, hãy hiểu cho rằng có hàng triệu linh
hồn không đụng tới Lời Cha ngay cả trong Kinh Thánh hay những thông điệp
này. Những người sống sót của Cha phải hiệp nhất trong một nỗ lực phối hợp với
nhau để hoán cải những người không tin bằng cách thức cầu nguyện và hy sinh.
Đôi khi tình huống trong đời sống của các con là một sự hy sinh đủ lớn nếu tất cả
đều được chấp nhận trong một thần khí của đức mến.
Hãy xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ cho các con luôn luôn chọn điều tốt hơn là
điều xấu. Các vị rất muốn giúp đỡ các con qua mọi khó khăn. Các vị là sự ảnh
hưởng của Cha giữa bất cứ sự rối loạn nào.”
Đọc 2 Timôthy 2:21-22
21 Vậy ai thanh tẩy mình cho sạch những điều xấu nói trên, người đó sẽ là một đồ

vật dùng vào việc cao quý, một đồ vật được thánh hiến, có ích cho chủ, sẵn sàng
làm mọi việc lành. 22 Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên
người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu
cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
July 11, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con những thông điệp này đến với các con như
một sự khích lệ để theo đuổi con đường thánh thiện cá nhân – con đường dẫn tới
Thiên Đàng. Đừng cho là các con đã thánh thiện đủ. Trong mỗi linh hồn đều có
một vùng tối cần được soi sáng bởi Sự Thật (Chân Lý). Điều đó cần một nỗ lực
anh hùng trong khiêm nhường và yêu mến để nhận ra và sửa chữa những khuyết
điểm này.
Mỗi linh hồn cần cầu nguyện để được khiêm nhường và Tình Yêu Thánh Thiện
sâu sắc để tiến sâu hơn vào sự hoàn thiện. Con đường đi sâu hơn vào sự thánh
thiện cá nhân thường trải đầy chướng ngại mà chúng phải vượt qua bằng sự cầu
nguyện. Bí mật của việc này trước tiên là nhận thức những cản trở đó là gì để linh
hồn có thể vượt qua chúng.
Có những thứ Satan không muốn chúng ta biết. Cha ban cho các con Chân Lý này
để giúp các con trên đường về Thiên Đàng.
Đọc Read 1 Thessalônica 3:11-13
11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giê-su
san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em.12 Xin Chúa cho tình thương
của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết,
cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.13 Như thế, Chúa sẽ cho
anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê
trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa
chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
July 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 ơn trọng đại nhất mà các con có thể nhận
được trên đời này là nhận biết và chấp nhận nơi các con đứng trước (Mặt) Cha. Sự
tin tưởng chắc chắn vào lương tâm đến với nhiều người đã viếng thăm nơi chốn
cầu nguyện này. Thường thường nó là một tiến trình sâu sắc hơn từ ngày này sang
ngày khác.

Hãy ghi nhớ rằng không ai hoàn hảo trong đời sống trên trần gian này. Mặc dầu
vậy, linh hồn càng tìm kiếm sự hoàn thiện trong Tình yêu thánh Thiện thì càng
được ban cho nhiều ơn để đạt được mục tiêu cao quý này. Không ai có thể nên
thánh thiện bên ngoài Tình Yêu Thánh Thiện. Vì thế, hiểu biết ơn sủng là gì là bị
kết án về sự thiếu xót Tình yêu Thánh Thiện, Hãy xử dụng bất kỳ kiến thức nào
mà Cha ban cho liên quan tới việc vượt qua bất kỳ khuyết điểm nào.
Linh hồn không thể tự mình đạt đến sự hoàn thiện, nhưng chỉ nhờ sự trợ giúp của
ơn sủng mà Cha đổ xuống qua Trái Tim Đức Mẹ vào mỗi linh hồn những ai tìm
kiếm nó. Những ngày này, Cha cố gắng linh ứng cho tất cả mọi linh hồn tìm kiếm
ơn này.
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.
July 13, 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, đừng ở trong đau khổ với hiện tại trong
ngày, nhưng ở trong chiến thắng khi những thách thức (trong ngày) được (các
con) vượt qua. Luôn luôn có lý do để cầu nguyện. Một số tình huống cấp bách
hơn những tình huống khác. Hãy vẫn kiên định trong đức tin – tin rằng Cha biết
rất đầy đủ mỗi ý nguyện.
Ý Cha ảnh hưởng lên cả thế giới. Có những tình huống các con không nhận thức
được là chúng hiện hữu. Có những dự tính hung ác bất chính trong lòng mà, nếu
nó sinh hoa kết quả, sẽ ảnh hưởng lên toàn thể nhân loại. Vì thế, Cha thúc giục
các con cầu nguyện cho chiến thắng của Cha trong những tâm hồn và trên thế
giới. Hãy tin tưởng rẳng Cha có thể thay đổi những tình huống và ý riêng để đem
lại ích lợi cho Cha. Nguồn gốc mọi lo lắng là do thiếu trông cậy vào lòng Nhân
Từ Bất Diệt của Cha. Phúc lợi của các thụ tạo của Cha luôn luôn nằm trong ý chỉ
của Trái Tim Phụ Tử Cha. Cha có thể ảnh hưởng lên ý chí tự do. Nhưng Cha
không thay đổi chúng. Nguy hiểm lớn nhất mà loài người đang đối diện là ảnh
hưởng của những quyết định theo ý riêng được làm mà không cầu nguyện.
Luôn luôn cầu khẩn với Trái Tim Cha để quyết định đúng đắn trước khi hành
động.”
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.
Đọc Rôma 2:13
13 Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính, không phải vì nghe biết
Lề Luật, nhưng là vì tuân giữ Lề Luật.
July 14, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Vui lòng hiểu cho rằng Satan không tôn trọng ơn gọi hay
định chế, hắng thường dùng chúng như bệ phóng cho những dự tính xấu xa của
hắn. Xấu xa, vì thế, thường đến với lớp áo tốt lành.”
July 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, vui lòng hiểu cho rằng Cha kêu gọi các con
tới đây (Thánh địa Maranatha) để lãnh nhận Phép Lành Phụ Tử không phải vì sự
sai lầm nhưng vì lòng yêu mến. Không có người nào có thẩm quyền có thể bức
chế hay điểu khiển ơn sủng được phân phát hào phóng nơi đây. Mỗi ơn đều được
gói ghém và đến với tính cách cá nhân. Đừng nhụt chí bởi bất cứ người nào có
thẩm quyền lạm dụng quyền hành, những người sợ sự phổ biến của những phép
lành được ban cho ở đây. Cha nói ở đây chỉ để cho các con Sự Thật. Cha nói với
tất cả mọi người ở mọi quốc gia.
Ơn cứu độ của các con không phụ thuộc vào lòng tin nơi việc Phụng Vụ này (tin
vào sứ mạng ở Maranatha) nhưng phụ thuộc vào lòng tin của các con vào Tình
Yêu Thánh Thiện, mà Cha ra lệnh cho các con sống theo các Giới Răn của Cha.
Sự lạm dụng quyền hành gây đau đớn cho Trái Tim Sầu Khổ của Con Cha. Người
kêu gọi tất cả mọi người và mọi quốc gia hãy mư cầu một trái tim biết phân định
và nhận thức được Tình Yêu Thánh Thiện đứng về phía Sự Thật. Thần Khí của
Sự Thật – Chúa Thánh Thần - chỉ bị sự dữ đối kháng.
Hỡi các con, Cha kêu gọi các con đến với ơn cứu rỗi. Tránh xa sự vâng lời giả tạo
dẫn các con đi tới sự vâng theo sự dối trá của ma quỷ. Với cả tấm lòng hãy đón
nhận Tình Yêu Thánh Thiện là chân lý. Hãy để cho Cha ban phép lành Phụ Tử
cho các con vào ngày 4 tháng 8 (Phép lành sẽ được ban vào ngày Chúa Nhật 4
tháng 8 năm 2019 lúc 3 pm ở Cánh Đồng Trái tim Liên Kết, thánh địa Maranatha.

Ai không đến được hãy gởi Thiên Thần Bản Mệnh của mình tới để lãnh phép lành
và đem về cho mình.)”
Đọc 1 Phêrô 2:2-4
2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh
em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ,3 nếu anh em đa nghiệm thấy Chúa tốt lành.
4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ,
nhưng đa được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá.
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.
July 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, hôm nay, Cha nói rất thẳng thắng với các
con và đòi hỏi các con mở lòng ra với Dự Thật. Có những người mà Cha đã ban
cho họ cơ hội để phục vụ Cha trong những địa vị quyền hành trong giáo hội, trong
chính phủ và ngay cả trong gia đình, nhưng họ lại làm Cha thất vọng. Họ dùng địa
vị của mình cho lợi ích cá nhân, tự phóng đại về mình, ngay cả lợi ích tài chánh
nữa. Những người này không đáng nhận được sự vâng lời bền bỉ (không sai chạy)
của các con.
Hãy luôn nhớ rằng Cha nắm quyền tối thượng. Cha mới là Đấng mà các con phải
làm vui lòng. Đây mới là sự vâng lời mà các con sẽ phải trả lẽ. Tất cả những tình
huống vâng lời khác chỉ được xét xử khi nào chúng làm hài lòng Cha.
Giới Răn của Cha phải được tôn trọng và vâng theo. Đây là cách thức mà Cha đòi
hỏi tất cả những người có thẩm quyền trên trái đất phải sống. Du di với Sự Thật
này chỉ gây ra việc khích lệ tội lỗi. Vì thế, trước tiên và đầu tiên hết các con phải

vâng giữ các Giới Răn của Cha. Những tước hiệu quan trọng không có quyền
vượt qua Chân Lý về những Giới Răn của Cha.
Hãy cẩn thận về nơi chốn mà các con đang được dẫn đến. Đừng đặt lòng tin nơi
những người không xứng đáng.”
Đọc Rôma16:17-18
17 Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và
làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đa học hỏi; anh em hãy xa lánh
họ.18 Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính
cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm
hồn đơn sơ.
Đọc tông Đồ Công Vụ 5:29
29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên
Chúa hơn vâng lời người phàm.
July 17, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Những người không hiểu được thời buổi này hay thời buồi
ma quỷ mà chúng ta đang sống cũng không hiểu được nhu cầu mà Cha ngõ lời
cho toàn thể nhân loại trong những Thông Điệp này. Luân lý tích cực giờ đây là
một thứ thuộc về quá khứ. Hôn nhân không còn nữa, trong nhiều trường hợp, họ
đã đem đến cho Cha để nhận Phép Lành của Cha. Bạo động tội ác là tin tức
thường lệ. Sự ngây thơ trong thắng của thời ấu thơ không còn được tôn trọng nữa.
Tất cả những thứ này và hơn thế nữa giờ đây đã trở nên một phần của đời sống
hằng ngày. Lương tâm thế giới đã trở nên đồng lõa (compromised) và cứng cõi
(hardened) cho nên những tội này không còn gây xốc nữa.
Vậy mà, khi Cha đến để nói ở đây, nó không được chấp nhận như điều kỳ diệu.
Lời khuyên của Cha bị gạt bỏ đi như thói quen hay còn làm nản lòng về tính xác
thực của nó nữa. Những người có khả năng khuyến khích việc tin vào những gì
Cha nói hãy hãnh diện chống lại điều đó và khuyến khích người khác làm như
vậy.
Vì thế, Cha tìm kiếm và khuyến khích những Tín Hữu Sống Sót những người cởi
mở với lòng tin. Hãy hiệp nhất trong Sự Thật, hỡi các con thân mến. Đừng khuất
phục sự tiêu cực kiêu căng. Cha luôn luôn ở với các con và ban cho các con sức
mạnh và sự nhẫn nại. Hãy ở trong an bình vì hiểu biết điều này. Đừng sợ khi bênh
vực cho Sự Thật ngay cả khi các con phải vát thánh giá vì là người thiểu số. Hãy

nói lên về sự vâng theo Những Giới Răn của Cha. Hãy là tiếng nói của Cha trên
thế giới, đừng nói với sự kiêu căng, nhưng với sự khiêm nhường.”
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 đa dạy cho
anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ.
July 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 uốn nắn đời sống mình theo Thánh ý
Cha bằng cách nắm lấy Tình Yêu Thánh Thiện. Đây là cầu thang dẫn đến sự
thánh thiện, thánh hóa và ơn cứu rỗi của các con. Đừng để bị lạc hướng bởi
những liên đới thế tục như cấp bậc địa vị, diện mạo bên ngoài, tiền bạc hay của
cải. Hãy có tấm lòng chân thành (không hai lòng, giả dối), luôn luôn làm những
mục tiêu hầu làm vui lòng Cha - Đấng Dựng Nên các con. Bằng cách này, các con
sẽ được thanh luyện dưới cái nhìn của Cha.
Người sống sót phải hiệp nhất trong tâm hồn với Chân Lý này. Ít nhất một lần
trong ngày, hãy cầu nguyện với ý chỉ cho trái tim thế giới nên một thể theo Ý
Cha. Rất, rất nhiều người còn không xem Cha là Chúa và Tạo Hóa của họ. Đây là
những người mà Cha không thể hướng dẫn và họ là mẫu gương của tội lỗi.
Trái Tim Cha than khóc cho những người coi thường những Thông Điệp này và
những người thực hành việc phân định sai lầm vì sự phân định sai lầm đó thích
hợp với những dự tính của họ. Hãy hiệp nhất trong Chân lý và Tình Yêu Thánh
Thiện.”
Đọc Philíphê 2:1-4
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu
tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu
chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin anh em hãy làm cho
niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến,
cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì
hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi
người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

July 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, Cha cần mọi lời nguyện về sự hoán cải của
trái tim thế giới. Các con đang sống trong thời bạo động - một thời đại trong đó sự
sống không được tôn trọng trong cung lòng hay cho tới cái chết tự nhiên. Bạo
động quá thường là giải pháp được chọn lựa trong mọi mâu thuẩn. Người tốt bị xử
vì sự tốt lành.
Cha mọi gọi các kitô Hữu hãy đạt đến sự trưởng thành bằng nỗ lực lớn lao trong
việc phân định sự đối kháng giữa thiện và ác. Hãy nhận thức Sứ Mạng này như nỗ
lực của Thiên Đàng để đem lại chiến thắng của sự thiện trên thế giới. Satan nhận
ra sức mạnh của nỗ lực cầu nguyện ở đây. Vì thế mà hắn chống lại điều đó nhiều.
Hắn tiếp tục trong nỗ lực bêu xấu tất cả những gì được ban tặng ở đây bằng cách
dùng những người có vẻ tốt để làm điều đó. Hãy cầu nguyện để nhận ra rằng việc
cầu nguyện dâng lên ở đây đang hổ trợ cho nỗ lực tốt lành của những người lãnh
đạo xứng đáng.
Cha kêu gọi các con hãy hiệp nhất trong việc xác tín về Sự Thật của Sứ Mạng này
và tham gia trong nỗ lực cầu nguyện ở đây. Hãy cầu xin ơn phân định.”
Đọc Giuđa 17-23
Lời khuyên nhủ và Giáo huấn
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, đa nói trước kia.18 Các ngài đa 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. 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 đa bị thân xác họ làm cho ra ô uế.
July 20, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy luôn nhớ đến Quyền Năng Tối Thượng
của Cha. Không có điều gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại mà Cha không nhận
biết. Trong chớp mắt Cha có thể thay đổi bất kỳ điều kiện nào của nhân loại. Sự

chọn lựa của chí tự do thay đổi những gì đang xảy ra xung quanh các con. Tội lỗi
gây ra những khía cạnh tiêu cực trong đời sống nhân loại. Thường thường, những
thánh giá lớn sẽ được làm cho nhẹ đi nếu một linh hồn trông cậy vào Ý Cha dành
cho họ.
Rất thường, người ta không biết được kết quả của những tình huống là phần lớn
lao nhất của bất kỳ một thánh giá. Chọn lựa sống theo Ý Cha có nghĩa là các con
đặt lòng trông cậy vào Cha để vác (thánh giá) tiến về phía trước. Cha luôn hướng
dẫn mỗi linh hồn hướng về ơn cứu rỗi của chính họ, ngay cả giữa nỗi sợ hãi và
thường là giữa sự mơ hồ lộn xộn (confision).
Cha không thể không bắt đầu diễn tả cho các con về sự huy hoàng của Thiên
Đàng. Không có sự lo âu – không đau tim – không mơ hồ lộn xộn hay đồng lõa
(compromise) trên Thiên Đàng. Chỉ có và niềm vui sướng và phần thưởng Thiên
Đàng dành cho mọi việc làm tốt mà các con hoàn thành trên trái đất. Hãy tin
tưởng vào điều này.”
Đọc Thánh Vịnh 3:8
Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Đọc Thánh Vịnh 4:5
Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa.
July 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, xin vui lòng cầu nguyện cho tất cả những
người chống lại Sứ mạng này. Họ không nói cho Cha, Họ nói chống lại Cha. Dự
tính của họ không phải để bảo vệ công chúng, nhưng để bảo vệ chính họ - thẩm
quyền của họ - tái chánh của họ. Hãy cầu cho niềm tin vào Sự Thật trong lòng họ.
Điều quan trọng nên nhớ là Satan đến với lớp áo tốt lành. Dĩ nhiên là hắn chống
lại mọi kinh nguyện, đặc biệt vào thời gian này khi mà kinh nguyện vô cùng cần
thiết. Đừng hốt hoảng vì những mưu chước của hắn hay những người mà hắn
dùng như công cụ để ngăn cản (làm nản lòng) nỗ lực cầu nguyện ở đây. Giữ sự
tập trung vào sức mạnh của nỗ lực cầu nguyện này. Đừng bối rối vì người chống
lại nó. Hãy cầu nguyện để tất cả những sự ngăn cản (làm cho nản lòng) bị đánh
bại bởi Sự Thật.”
Đọc Tông Đồ Công Vụ 5:38-39
38 Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ

về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ;39 còn
nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không
khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa." Họ tán thành ý kiến của ông.
July 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, đừng bị lôi kéo khỏi con đường công chính
bởi kẻ thù của linh hồn các con. Dĩ nhiên là hắn chống đối Sứ Mạng này và tất cả
những gì bênh vực cho nó. Chỉ có hắn và thủ hạ của hắn mới chống đối việc cầu
nguyện và sống trong Tình Yêu Thánh Thiện. Đạo đức trên thế gian đã suy tàn.
Những hình thức giao tiếp hiện đại đã bị lạm dụng để ủng hộ cho sự suy thoái
này. Cha đang nói với toàn thể nhân loại qua những Thông Điệp này để cứu các
linh hồn và làm cho trái tim thế giới hợp lý trở lại.
Chính Cha là Đấng Tạo nên Vũ Trụ, kêu gọi các con hiệp nhất trong cầu nguyện
để cử hành ngày Lễ Kính Cha vào tháng Tám này (ngày 4 tháng 8 năm 2019).
Đừng nản chí vì những người làm cho việc chọn lựa phứt tạp không hổ trợ cho nỗ
lực này. Mỗi kinh nguyện mà họ đọc để làm cho nản chí sẽ theo họ tới tòa phán
xét. Vì thế, hãy cầu nguyện cho những người cống đối Cha.
Yêu mến Cha là sự bình an và an toàn mà các tìm kiếm. Hãy theo Cha và từ bỏ
thế gian.”
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.
July 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, mỗi người trong các con hãy hình thành nên
ý kiến riêng của mình thể theo lương tâm của mỗi người. Nếu (thấy có) điều gì đó
có vẻ tốt và đúng đắn trong mắt các con, đừng để cho ý kiến của những người
khác thay đổi tư tưởng của mình. Đôi khi người ta hình thành nên những phán
quyết thiếu suy nghĩ (rash judgments) với danh nghĩa là phân định. Họ chọn
những ý tưởng có lợi cho họ nhất, nhưng trái ngược với Chân Lý (Sự Thật). Họ
không tiến đến vấn đề sắp tới với tâm trí công bằng và cởi mở, nhưng với quyết
định đã định trước với lợi ích cho chính họ. Đây là cách mà người khác bị dẫn đi
sai lạc. Đừng quyết định bất cứ điều gì dựa trên những ý kiến sai lạc của những

người khác, nhưng hãy tìm kiếm Sự Thật cho chính các con.
Biến chuyển và tranh luận dâng lên khi Sự thật bị sự dữ thách thức. Những người
sống sót phải hiệp nhất trong Sự Thật. Tương lai của xứ sở các con (U.S.A.) và
thế giới tùy thuộc vào nó. Các con không thể tìm ra Sự thật trừ khi các con yêu
mến Cha trên hết mọi sự và yêu thương người lân cận như chính mình. Sự Thật là
những Giới Răn của Cha.”
Đọc 2 Côrintô 4:1-4
1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên
chúng tôi không sờn lòng nản chí.2 Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành
động ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên
tạc lời Thiên Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi
để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa.3 Tin Mừng chúng
tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất,4
đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đa làm cho
tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh
quang của Đức Ki-tô, là hình ảnh Thiên Chúa.
July 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, để theo đuổi con đường công chính, các con
phải bắt chước Lòng Thường Xót và Tình Yêu của Cha. Cha là Lòng Thương Xót
và Yêu Thương. Hãy dò xét lương tâm các con và cầu xin ơn soi sáng xem điều gì
ngăn trở lòng thương xót và tình yêu trong tâm hồn các con.
Nếu tất cả mọi dân nước đều chú ý tới lời khuyên của Cha hôm nay, thì sẽ không
còn chiến tranh nữa. Sự khác biệt sẽ được giải quyết ôn hòa. Sự tha thứ sẽ chiếm
hữu những tâm hồn. Sự ác cảm và thành kiến sẽ chỉ là chuyện trong quá khứ. Tất
cả mọi dân nước sẽ hiệp nhất trong một nỗ lực làm vui lòng Cha. Sự Thống Trị
của Cha một lần nữa sẽ được phục hồi trong tâm hồn thế giới.
Như thế, việc sùng kính Cha đã bị sứt mẽ. Những kẻ không có lòng tin - những
người bất khả tri và không bao giờ theo đuổi Ý Cha - chiếm đại đa số. Lý tưởng
mà quốc gia các con đặt trên nền tảng trên đó đã bị lãng quên. Hôm nay, Cha tìm
kiếm lời cầu nguyện của các con, một lần nữa, cho những người không có lòng
tin. Hãy cầu cho sự ảnh hưởng của họ trên tâm hồn thế giới bị vô hiệu hóa và triệt
tiêu.

Đọc Read Rôma 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.
July 25, 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, Không có thế hệ nào có hay sẽ nhận
được nhiều phép lành lớn lao như Phép Lành Phụ Tử của Cha được ban cho như ở
đây và ongày 4 tháng 8. Những người pó mặt ở Cánh Đồng Trái Tim Liên Kết sẽ
nhận được ơn ích lớn lao nhất. Những ai không thể ở đây với Cha ngày đó những
gởi Thiên thần bản mệnh của họ tới cũng sẽ nhận được một số ơn ích, nhưng
không phải là tất cả. Kích thước của Ơn Cha bằng với lòng tin trong lòng (các
con) vào ngày đó.
Cha ban tác động của Phép Lành Phụ Từ trên thế hệ này, những người tìm kiếm
cách giải quyết mọi vấn đề theo đường hướng thế tục. Việc để Cha ở bên ngoài
những quyết định và giải pháp sẽ không bao giờ đem lại ơn ích cho các linh hồn
hay trái tim của thế giới. Người ta không thể tự mình giải quyết những tình
huống, vì họ không thể ảnh hưởng lên trái tim loài người theo cách mà Cha có thể
làm. Hãy học biết quay về với Cha và lắng nghe những gì Cha truyền. Hãy đem
người ta (đi) với các con vào ngày đó và giải thích cho họ những gì đang xảy ra.
Cha nóng lòng gởi xuống trái đất ảnh hưởng của Phép Lành của Cha. Hãy nóng
lòng nhận lãnh nó. Cha sẽ thanh tẩy những tâm hồn trong Sự Thật.
Đọc 2 Timôthy 2:21
21 Vậy ai thanh tẩy mình cho sạch những điều xấu nói trên, người đó sẽ là một đồ
vật dùng vào việc cao quý, một đồ vật được thánh hiến, có ích cho chủ, sẵn sàng
làm mọi việc lành.
July 25, 2019, P.M.
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Giờ đây Cha là Đấng Hằng Hữu - Đấng Dựng nên Vũ Trụ
- mọi sinh vật - bầu trời - biển cả - trái đất và tất cả những gì ở dưới mặt đất. Cha
ước muốn diễn tả cho các con chi tiết có ý nghĩa hơn về ảnh hưởng của Phép
Lành Phụ Tử của Cha. Lương tâm sẽ được soi sáng. Nhiều thánh giá sẽ được cất
đi - nhiều thánh giá sẽ được làm dịu bớt. Nhiều thứ sẽ được chấp nhận và dâng

lên Cha và Con Cha để hoán cải trái tim thế giới. Nơi nào có sự không tha thứ, ác
cảm sẽ được giải hòa. Thánh Ý Cha sẽ được nhận ra và chấp nhận bởi ngay cả
những tâm hồn cứng lòng nhất.
Mọi thứ Cha nói với các con hôm nay là phép lạ không nhìn thấy được bằng mắt
trần, nhưng lợi ích của nó lớn lao hơn sự chữa lành về thể xác. Đó là sự chữa lành
những tâm hồn.”
July 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, nhiều người tới đây với nhiều mức độ tin
tưởng khác nhau - với nhiều ý chỉ và đòi hỏi khác nhau. Cha sẽ hiện diện ở vùng
đất này vào ngày Lễ kính Cha (ngày 4 tháng 8 năm 2019). Cha sẽ đáp lại mỗi ý
chỉ tùy theo đức tin trong lòng các con. Ý Cha luôn luôn là các con của Cha hãy
đến gần Cha hơn. Mỗi linh hồn đến vào ngày đó sẽ có một cảm nghiệm cá nhân
độc nhất.
Đây là khoảnh khắc chờ đợi lâu dài cho Cha và tất cả những ai làm cuộc hành
trình đến đây. Trái tim Phụ Tử của Cha ước muốn những tốt đẹp nhất cho mỗi
linh hồn. Tốt nhất dĩ nhiên là việc nắm lấy an toàn ơn gọi nên công chính. Sứ
Mạng này tồn tại vì sự cứu rỗi các linh hồn. Điều này phải làm hài lòng mọi giới
chức có thẩm quyền, nếu họ ước muốn điều tốt đẹp nhất cho các linh hồn mà họ
chịu trách nhiệm. Đừng lẫn lộn giữa sự lạm dụng quyền hành những người cố
gắng bêu xấu (discredit) Ý Cha ở đây. Dự định của Cha ở đây là hiệp nhất trong
sự công chính, không phải chia rẻ trong sai lầm.
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.
July 27, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Vào ngày lễ Kính Cha, ngày 4 tháng 8, Cha sẽ đặt tay trên
những người hiện diện ở đây. Tùy theo đức tin trong lòng mà mỗi người nhận
được gì.
Ý định của Cha là tăng cường trái tim thế giới bởi đặc ân Cha ảnh hưởng lên
những tâm hồn vào ngày đó. Trái Tim thế giới đã xa rời Thánh Ý Cha. Việc vâng

theo các Giới Răn của Cha không còn là thứ tự ưu tiên và trong tâm hồn hầu hết
mọi người nó không còn là điều mà họ quan tâm nữa. Những tâm hồn không chọn
việc làm vui lòng Cha, nhưng làm vui lòng họ. Những chúa giả, những tôn giáo
giả và việc không tin vào Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện Ngục đã và đang làm
cho vô số người lạc lối. Không chú trọng đến đời sau là một việc rất phổ thông.
Vì thế, Cha đến để thông chia Phép Lành Phụ Tử với cố gắng thay đổi cá nhân
của những tâm hồn, những thứ tự ưu tiên và tâm hồn của thế giới. Cha phải
chuyển cầu với Sự Thật giữa thời gian rắc rối này.”
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 đa 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.
July 28, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Nay Cha là Đấng Hằng Hữu. Quyền thống trị của Cha
trên khắp trời đất. Những ai khước từ không chấp nhận điều này, không thay đổi
được Chân Lý này. trên trời không có thời gian và không gian. Bây giờ ở dưới
thế, các con nghiệm thấy ảnh hưởng của sự sống trong thời gian và không gian.
Cha xử dụng ýếu tố thời gian để đem đến trái đất Phép Lành Phụ Tử của Cha. Cha
dùng yếu tố không gian để đặt để (dictate) nơi chốn mà Phép Lành sẽ được ban.
Không tin vào những chứng cớ này không thay đổi được chúng. Việc các con
không tin chỉ thay đổi sức mạnh của Phép Lành của Cha trên các con.
Hãy bắt đầu hiểu biết thực tại về Quyền Thống Trị của Cha trên các con. Ngay cả
tội lỗi của các con cũng ở dưới Quyền Thống Trị của Cha. Hãy thừa nhận Quyền
Thống Trị của Cha với tâm hồn ăn năn - rồi Lòng Thương Xót của Cha sẽ bao bọc
lấy (embrace) các con. Hãy đem đến cho Cha tấm lòng ấp ủ những Điều Răn của
Cha - một tấm lòng ước muốn làm vui lòng Cha. Cha ước muốn đổ đầy mọi tâm
hồn Tình Yêu Thiêng Liêng Thánh Thiện. Hãy nên tinh tuyền nhờ những Lời Cha
ban cho các con hôm nay.”
Đọc Rôma 8:28

28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai
yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.
Đọc Thánh Vịnh 28:8-9
(8) CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng Người đã xức
dầu tấn phong.
(9) Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
July 29, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha hài lòng với mỗi người trong các con những người
nhẫn nại trong cầu nguyện. Các con là những chiến sĩ cầu nguyện của Cha - chiến
sĩ hòa bình. Cha bảo là những chiến sĩ vì có một trận chiến tâm linh đang gây
chiến trong tâm hồn chống lại sự bình an. Nếu các con không có sự bình an trong
tâm hồn thì sẽ không có sự bình an trên thế giới xung quanh các con.
Tương lai thế giới phụ thuộc vào việc cầu nguyện. Vì thế mà Cha kêu gọi tất cả
con cái Cha hãy hiệp nhất trong việc cầu nguyện chống lại sự dữ trong tâm hồn.
Hãy tin nơi Cha, ma quỷ hiệp nhất chặc chẽ để chống lại sự tốt lành của Sứ Mạng
này (sứ mạng toàn cầu ở Thánh Địa Maranatha). Vì thế, các chiến sĩ cầu nguyện
có bổn phận hiệp nhất nên một và cầu nguyện chống lại mọi tấn công của kẻ thù.
Hãy học biết nhận ra sự dữ, khi nó đến trong lớp áo tốt lành. Nỗ lực cầu nguyện
giúp các con chọn lựa điều thiện và nhận thức được sự dữ. Rất thường, Satan đặt
chương trình hoạch định của hắn trong những tâm hồn tốt lành khác. Nếu không
nhận thức được kẻ thù, các con không thể đánh được nó.
Cầu nguyện để được ơn khôn ngoan trong thời buổi nhiễu nhương này. Sự khôn
ngoan sẽ giúp các con chọn lành lánh dữ.”
Đọc Philíphê 2:1-2
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu
tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu
chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin anh em hãy làm cho
niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến,
cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.

July 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, những ngày này và vào giờ rối loạn đè nặng
trên thế giới, Cha thúc giục các con hãy cầu xin để có khả năng nhận thức được sự
cấp bách của Thần Khí Chúa trong lòng các con. Ngài là Thần Khí Sự Thật. Ngài
không áp đặt hay lạm dụng quyền hành. Ngài linh ứng để các linh hồn nhận ra Sự
Thật ngoài những gì không thật với cách thức êm dịu nhưng thuyết phục.
Phép Lành Phụ Tử sẽ xuống trên tất cả những người hiện diện nơi đây vào ngày
Lễ Kính Cha không chính thức (ngày 4 tháng 8 năm 2019) Cha không cần sự phê
chuẩn của thế gian để làm việc này. Tất cả các thiên thần mà người ta gởi tới đây
vào ngày đó sẽ nhận được một phần Phép Lành để đem về cho những người trên
thế giới những người mà các vị được ban cho trách nhiệm với họ. Vui lòng hiểu
cho rằng Quyền Năng của Cha vượt trên bất cứ mọi thế lực nào trên thế giới. Cha
có Quyền trên khắp thế giới và không bị ngăn trở bởi bất cứ thế lực trần gian nào.
Sự Phê Chuẩn của Cha có giá trị.
Những ai chống đối Cha trong nỗ lực cầu nguyện này cũng chống lại ơn sủng mà
Cha định ban cho một thế giới bất xứng này. Đừng bị ảnh hưởng bới những người
không tin vào nỗ lực của Cha ở đây. Hãy làm vui lòng Cha bằng sự tin tưởng.”
Đọc Tông Đồ Công Vụ 5:29+
29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên
Chúa hơn vâng lời người phàm.
Đọc 1 Phêrô 5:2-4+
2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đa giao phó cho anh em: lo
lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên
Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận
tuỵ.3 Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đa giao phó cho anh
em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao
xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.
July 30, 2019 (Phần 2)
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha là Thiên Chúa, Chúa của các con. Cha có quyền năng
để tạo dựng và hủy diệt. Cha tạo nên khoảnh khắc đặc biệt mà Cha sẽ thông ban
trên trái đất Phép Lành Phụ Tử của Cha. Đừng chống đối Cha bằng sự thiếu lòng
tin.

July 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, hãy làm cho tâm hồn mình trống rỗng khỏi
mọi lo lắng băng khoăng (concern) khi mong đợi Phép Lành Phụ Tử sắp tới của
Cha. Hãy cho Cha đổ đầy tâm hồn các con bằng sự Hiện Diện của Cha – Tình
Yêu Thiêng Liêng. Đừng tới với tâm hồn không tin tưởng hay tâm hồn tìm kiếm
bằng chứng về hiện thực của tất cả những gì xảy ra ở đây.
Những gì giữa Cha và mỗi tâm hồn những người đến đây là riêng tư và đặc biệt.
Càng từ bỏ mình cho Cha, kinh nghiệm của các con ở đây vào ngày đó càng lớn
hơn. Cha ao ước mọi tâm hồn hiện diện ở đây biết bao. Nó sẽ là một bước tiến vĩ
đại về phía hoà bình trên thế giới.
Một số người tới đây mưu đồ việc phá hủy lòng tin của những người tin vào Sự
Thật của Sứ Mạng này. Họ sẽ không nhận được Phép Lành của Cha. Một số
người tham dự còn không tin vào Cha. Cha đang bảo vệ những người đến đây với
đức tin và hy vọng trong lòng. Phép Lành của Cha ở khắp nơi là việc lôi kéo
những trái tim đi sâu hơn nữa vào sự thánh thiện cá nhân qua Sự Thật,
Read 1 John 3:19-24+
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. 21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta
được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta
được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm
những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh
Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người
đa ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong
Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta
biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người
đa ban cho chúng ta.

