November 1, 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 làm sáng tỏ một số bằng chứng là
Satan đã bị bao trùm trong sự rối loạn của hắn. Ma quỷ đã đảm trách sự tự do của
đãng phái chính trị trong xứ sở của các con (U.S.A.). Khi làm việc này, nó đã làm
cho những vấn để của con người trở thành đấu trường chính trị. Các con có một
đảng thành thật lo cho phúc lợi của dân chúng. Đảng kia chịu tác động của những
thế lực, sức mạnh chính trị và tham vọng ngoại bang. Xứ sở này là công cụ của
Cha trên thế giới và không được thu lại thành cái mà các con gọi là ‘cộng hòa
chuối’ (‘banana republic’ Một cách nói về một nền chính trị không ổn định của
một quốc gia nghèo, thối nát, cai trị kém cỏi, và có một nền kinh tế với lợi nhuận
bị ngoại bang thống trị). Một nước như vậy, tung hứng những người lãnh đạo của
họ trong và ngoài văn phòng đon thuần là sự nhất thời của một thiểu số.
Trong suốt quá trình lịch sử Cha đã cứu đất nước này, giữ nó bên trên những hoạch
định lừa dối và giấu giếm – đem nó tới chiến thắng những kẻ thù ngoại bang – làm
cho nó trở nên dấu chỉ của Sự Thật giữa sự rối loạn. Tất cả những điều này - tất cả
những can thiệp của Chúa - bị tấn công trong lúc này bởi những người trong chính
phủ và bên ngoằi quốc gia này những kẻ muốn làm cho nước này yếu đi, làm tổn
thương những ảnh hưởng của nó trên thế giới và thiếu độc lập. Mục tiêu tối hậu
của Chính Phủ Một Thế Giới. Trận chiến này ở trong tâm hồn nhưng tàn bạo hơn
những mâu thuẩn quân sự. Cha phải tiếp tục nói ở đây để đem ánh sáng vào đám
sương mù rối loạn đang cố gắng ngự trên Xứ Sở Sự Thật của Cha.
Cha thúc giục các con hiệp nhất trong Cha – trong Ý Cha. Hãy làm cho qưốc gia
này, một lần nữa, là một quốc gia dưới quyền thống trị của Cha. Từ bỏ tất cả
những ai chống lại điều này. Nhận ra phương hướng của tổng thống đương kim
(Donald J. Trump) đang dẫn dắt các con. Hãy hiệp nhất dưới trướng ông.”
Đọc Êphêsô 2:19-22+
19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người
đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa,20
bởi đa được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc
tường là chính Đức Ki-tô Giêsu. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn
khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong
Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người
khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
November 2, 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 rằng cách duy nhất mà ma quỷ có thể thành
công là biến hóa thiện thành ác. Đây là những gì đang xảy ra trong xứ sở các con
(U.S.A.) hôm nay. Mọi nỗ lực chính đáng và tốt đẹp của vị tổng thống này
(President Donald J. Trump) lập tức bị phản đối bởi một số người âm mưu khơi lên

để làm mất tín nhiệm nơi ông. Đây là triệu chứng của đường lối ma quỷ đang hoạt
động trên khắp thế giới.
Ý Cha muốn giữ quốc gia này xa cách khỏi bất cứ Tổ Chức Một Thế Giới nào.
Bằng cách đó nó có thể là công cụ của Cha trên toàn thế giới vĩnh viễn, Chính trị
nhanh chóng trở nên âm mưu của Satan để nắm quyền thống trị và ngăn trở Ý Cha.
Hắn chỉ có thể thành công qua những tâm hồn đầy tham vọng. Tham vọng (chiếm
hữu) Nước Trời thì tốt đẹp hơn nhiều thay vì bất cứ quyền lực nào trên trái đất.”
Đọc Côlôsê 3:1-3+
1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc
thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự ben hữu Thiên Chúa.2 Anh em hay hướng
lòng tri về những gi thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ
giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng
với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.
November 3, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha vẫn hiện diện ở đây nơi thánh địa này để phục vụ như
việc tăng sức cho những người Sống Sót. Chính người Sống Sót sẽ làm cho Truyền
Thống Đức Tin phát triển (Xem những Thông Điệp Holy Love liên quan tới Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Giáo Lý “Mới” ở www.holylove.org Multimedia/Printed Materials/Books and Booklets). Đừng phí thời gian quý giá để
nghi ngờ. Hãy tin và làm một chiến sĩ của Sự Thật.
Khi có mâu thuẩn về ý kiến gắn liền với sự phát triển của Sự Thật, thì có Satan ở
giữa các con. Hắn là sự rối loạn và ở trong sự tăm tối của nhiều ý kiến. Hắn cổ võ
những gì không đúng theo những cách thức mà người ta có thể không nhận thức
được. Hãy cảnh giác với bất cứ một ai bị tham vọng cá nhân lôi cuốn bởi như động
lực của mình. Đây là cách mà ma quỷ khuyến khích những chương trình của hắn
và chia rẻ những gì tốt đẹp.”
Cha không thể thúc giục các con cho đủ để hiệp nhất trong Sự Thật - Sự Thật về
những Giới Răn của Cha và Sự Thật của Công Lý Cha. Hãy chọn sự sống đời đời
mà Cha đã chọn cho các con, vốn là nềm vui vĩnh cửu trong Sự Hiện Diện của
Cha. Đừng bị thuyết phục chống lại đường lối này bởi bất cứ người lãnh đạo giả
mạo nào không cỗ võ cho phúc lợi của dân chúng hay Vương Quốc của Cha trên
trái đất. Có một số người lãnh đạo không xứng đáng với vai trò lãnh đạo của họ và
những người Cha không hổ trợ. Cha kêu gọi mỗi người trong các con hãy xem xét
cẩn thận ai là người các con đi theo. Vai trò lãnh đạo bao giờ cũng là bãi chiến
trường giữa thiện và ác.”
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.
November 3, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha đã và đang đến để giúp các con hiểu được những cách
thức Satan tấn công những linh hồn khác nhau. Hắn thấy được tất cả điểm mạnh và
điểm yếu của mỗi linh hồn. Vì thế, hắn biết xử dụng cách nào để đột nhập và giành
được lối vào trái tim. Hắn biết cách lợi dụng những gì làm tổn thương linh hồn,
hầu đặt những tư tưởng và ước muốn xấu xa vào trái tim đang trên đường công
chính. Hắn dùng những ham muốn xác thịt, lòng yêu mến những sự quyến rũ trên
thế giới, bất cứ căn bệnh nào hay khuynh hướng bệnh hoạn nào - thuộc về thể lý và
tâm lý để giảnh được chỗ đứng. Điều này không nói lên bệnh hoạn và sự yếu đuối
xác thịt hay ngay cả những ước muốn trần tục đều là sự dữ. Cha dùng mọi cây
thánh giá để giành được sức mạnh trên thế giới. Satan làm rối nhiều nỗ lực của
Cha, xoay chuyển sự hy sinh có giá trị tiềm tàng theo lối vào bến đỗ của hắn. Đây
là mức độ mà mỗi linh hồn nhận thức về sự yêu đuối của chính mình khiến cho
mình là một nhân tố có giá trị chống lại ma quỷ hay một nạn nhân của những thủ
đoạn của Satan.
Mỗi linh hồn cần được canh giữ khi hoạt động của ma quỷ ở gần hay ở xung quanh
anh ta. Ma quỷ có thể xoay chuyển những nỗ lực thánh thiện tốt đẹp nhất thành
cạm bẩy. Rất thường, cạm bẩy là sự tự mãn hay nhụt chí. Chọn lựa của ý chí tự do
xác định sự khác biệt giữa thiện và ác. Đừng tự cho mình là một nhân tố có giá trị
chống lại Satan. Cầu nguyện và hy sinh là vũ khí tốt nhất.”
November 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, trong cuộc hành trình đi vào Trái Tim Phụ Tử
của Cha, điều quan trọng nhất là nhận ra những yếu điểm của các con. Chỉ bằng
cách đó các con mới có thể được tăng cường và vượt qua chúng. Yếu đuối là
những gì đối nghịch với các nhân đức. Mục tiêu tối hậu dĩ nhiên là từ bỏ mình.
Yếu đuối là bất cứ nhân đức nào phát xuất từ sự kiêu ngạo. Đây là lý do quan trọng
nhất của việc cầu nguyện để được khiêm nhường đích thực. Khiêm nhường giúp
các con trên con đường từ bỏ mình. Những ai chết cho chính mình và sống chỉ cho
những người khác thì ở sâu nhất trong Trái tim Phụ Tử của Cha.
Chỉ với động lực của ý chí tự do của các con, các con mới có thể chọn lựa con
đường này. Ta chờ đợi mỗi linh hồn và dành sẵn chỗ trong Trái Tim Phụ Tử caủ
Cha cho mỗi người trong các con. Vậy, hãy hiểu biết sự quan trọng của việc nhận
biết chính mình.”
* Xem những chú thích quan trọng về Thông Điệp hôm nay dưới hai đoạn kinh

Thánh sau đây.
Đọc Do Thái 5:1-4+
1 Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được
đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để
dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ
ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối;3 mà vì yếu
đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội
cho chính mình như vậy.4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được
Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đa được gọi.
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.
Ghi chú:
*Đọc cuốn sách “Cuộc Hành Trình qua những Căn Phòng của Trái tim Liên Kết –
Theo đuổi sự Thánh Thiện.”
http://holylove.org/files/med_1572652555.pdf
- 2000/08/27 trích đoạn – Chúa Giêsu: “Con đường thiêng liêng qua những Căn
Phòng của Thánh Tâm Ta là con đường mà Ta gọi những người sống sót đi.”
- 2001/06/21 trích đoạn - Mẹ Maria Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện:
“Cuộc hành trình vào những Căn Phòng của Thánh Tâm Cực Thánh của Con Mẹ
chỉ là sự chuẩn bị cho những gì các con cần trong tương lai.”
- 2003/05/19 trích đoạn - Thánh Thomas Aquinas: “Ý Chúa là Tình yêu, Lòng
Thương Xót và Ơn Sủng. Trái Tim Liên Kết là Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu.
Cuộc hành trình qua những Căn Phòng là Ý Chúa. Đây là lý do mà Đức Mẹ đã nói
rằng mọi mặc khải - nếu chân thật – thì có nguồn gốc và tột đỉnh trong Thánh Ý
Chúa. Vì chưng mặc khải Những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết là con đường
trực tiếp dẫn đến sự hiệp nhất với Thánh Ý Chúa, mặc khải tự nó ôm ấp lấy tất cả,
trọn vẹn trong sự kiện toàn – không có thứ yếu. Mọi mặc khải khác - nếu chân thật
- phải hổ trợ và dẫn tới con đường này.”
** 2015/07/05 trích đoạn - Chúa Giêsu: “Trái tim Mẹ Ta mở ra cho tất cả những ai
tới thánh địa này. Mẹ sẵn sàng nới rộng ơn nhận biết chính mình cho tất cả mọi
người. Vì thế, các linh hồn nên can đảm làm cuộc hành hương đến đây - đừng bao
giờ nhụt chí. Trên hết tất cả, Mẹ Ta và Ta mời gọi những người không tin đến.
Không ai rời khỏi vùng đất này mà vẫn giữ nguyên như khi họ mới đến.”

- 1999/02/05 trích đoạn - Chúa Giêsu: “Anh chị em thân mến, khi Ta chúc lành
cho anh chị em hôm nay, hãy hiểu rằng ơn nhận biết chính mình sẽ được mặc khải
cho các con sau khi các con viếng thăm thánh địa này (Suối Nước và Thánh Địa
maranatha). Nó có thể bắt đầu vào giờ các con thăm viếng và tiếp tục nhiều ngày,
tuần và tháng sau khi các con viếng thăm vùng đất này.”
- 1998/09/07 trích đoạn - Đức Mẹ Ban Ơn: “Ngay cà những kẻ thù lớn lao nhất của
Holy Love cũng sẽ tin chắc về những sai sót của họ nếu anh ta tới vùng đất này; vì
ở đây, ơn nhận biết chính mình sẽ được ban nhưng không.”
November 4, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha sẽ thông ban Phép lành Tận Thế kế tiếp của Cha vào
ngày 18 tháng 11. Hãy cho (ngưòi ta) biết.”
November 5, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Món quà thời gian được ban cho thế giới để các linh hồn có
cơ hội yêu mến Cha và yêu thương người lân cận như chính mình. Những thông
điệp được ban cho thế giới để nâng cao món quà thời gian và lôi kéo các linh hồn
đi vào Trái Tim Phụ Tử của Cha. Mặc dầu vậy, những ngày này, thời gian đang
được dùng để tách rời loài người khỏi Cha và các Giới Răn của Cha.
Khoảnh khắc hiện tại sẽ không bao giờ trở lại với các con. Các con sẽ không bao
giờ được ban cho cùng một ơn trong khoảnh khắc đó để dùng vào khoảng ơn cứu
rỗi của chính các con và ơn cứu rỗi của người khác. Hãy xem món quà ở mỗi
khoảnh khắc là món quà nào và xử dụng nó trọn vẹn. Hãy chọn việc hiệp nhất với
Thánh Ý Cha trong mỗi khoảnh khắc. Từ bỏ sự yếu đuối và tội lỗi của các con
trong nỗ lực làm vui lòng Cha. Khi các con yêu mến Cha và ước muốn làm vui
lòng Cha, các con đang sống trong Ý Cha.”
Cha yêu thương mỗi linh hồn trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Cha than khóc khi
các linh hồn không nhận biết sự hiện hữu của Cha hay việc Cha ưa thích họ. Khi
ban cho các con món quà thời gian, hãy đáp lại bằng việc xử dụng nó cách khôn
ngoan. Hãy dùng mỗi khoảnh khắc để cải thiện quan hệ cùa các con với 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.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cách nhanh nhất để đi đến sự thánh thiện sâu sắc là chấp
nhận những gì mà khoảnh khắc hiện tại đem đến cho các con như ý Cha dành cho
các con. Những khó khăn dược Cha cho phép để gia tăng đức kiên nhẫn và lòng
trông cậy của các con vào Ý Cha. Không có gì xảy ra torng hiện tại mà Cha không
nhận biết. Chính trong sự chấp nhận tất cả những gì mà khoảnh khắc hiện tại đem
lại cho các con, sự thanh luyện và thánh hóa của các con diễn ra.
Khi Cha chia sẻ những khó khăn trong đời sống với các con, Cha cũng ăn mừng
mỗi một chiến thắng với các con - lớn và nhỏ. Không ai bước đi trong cuộc hành
trình trong đời sống mà Cha không tạo dựng nên và biết về chúng từ thuở bắt đầu
thời gian. Chính những gì trong mỗi trái tim sẽ giúp hay cản trở người ta trong việc
hợp tác với ơn sủng trong mỗi khoảnh khắc trong hiện tại. Cha không bao giờ bỏ
rơi bất cứ một linh hồn nào – chính linh hồn ấy bỏ rơi Cha. Chính các linh hồn
chọn lựa nơi chốn đời đời của họ – Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Không vâng theo
điều này không phải là được miễn. Vì thế, hãy hiểu rằng mỗi linh hồn chọn lựa nơi
chốn đời đời của mình. Hãy cầu xin ơn để chấp nhận Ý Cha trong mọi khoảnh
khắc và trong mọi tình huống.”
Đọc Êphêsô 5:15-17, 20+
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. 20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân
danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
November 7, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Chìa khóa đi tới ô cửa của sự thánh hóa và đi sâu hơn nữa
vào sự thánh thiện cá nhân là sự quên mình. Càng bác ái trong tâm hồn, thì những
bước tiến về sự thánh thiện càng lớn hơn. Hãy xin ơn để bỏ đi những xiềng xích
trong trái tim vốn gắn chặt các con với những sự quyến rũ của thế gian. Những
xiền xích đó là – vẻ nhìn bề ngoài, quyền lực, tiền bạc và quyền hành – đích thật là
bất cứ những gì làm tăng sự thoải mái của linh hồn hay địa vị trên thế giới. Thế
gian như các con được biết thì sẽ qua đi. Nó sẽ được thay thế bằng Giêrusalem Mới
nơi đó Vương Quốc của Cha và sự chiến thắng của Thánh Ý Cha sẽ đến.
Hãy cầu nguyện để được soi sáng xem điều gì hình thành nên tính tự ái rối loạn giữ
các con ở lại phía sau. Một khi các con được thanh luyện khỏi những xiềng xích
trong tâm hồn, hạnh phúc và bình an sẽ ở với các con. Những Chân Lý (Sự Thật)

này Cha ban cho các con vì tình yêu thương sâu sắc của Cha dành cho mỗi linh
hồn.”
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.
November 8, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Những ngày sắp tới sẽ ngắn đi nhân vì cuộc bầu cử. Nhiều
người sẽ bị lừa dối bởi giáo lý của ma quỷ đã tiến hành. Người lãnh đạo đúng đắn
sẽ toa rập (compromise) trong nỗ lực làm vui lòng người ta – chớ không phải Cha.
Quyền lực và quyền hành sẽ bị đặt vào tay (những người) không xứng đáng. Nhiều
thứ như vậy mà người khôn ngoan có thể phân định được đã xảy ra rồi.
Vì những lý do này, Cha bảo vệ Giáo Hội của Cha bằng công nghiệp của việc hình
thành những Tín Hữu Sống Sót. Mẹ Maria, Đấng Bảo Vệ Đức Tin sẽ chỉ huy đàn
chiên nhỏ này. Vì thể, Hãy hy vọng vào những Lời Cha ban cho các con hôm nay.
Cầu nguyện cho tất cả những ai đã và sẽ chống đối Cha. Cầu nguyện cho những
Người Sống Sót được tràn đầy đức tin.”
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.
Đọc 1 Timôthy 4:1-2+
1 Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà
theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là vì trò giả hình
của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung.
November 9, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Thời đại này đã được trao cho sự dữ. Điều này là do loài
người sống trong thời gian hiện tại chỉ sống cho chính mình và không sống để làm
vui lòng Cha trong bất cứ phương diện nào. Thú vui của nhân loại sẽ không bao
giờ sánh được với mối quan hệ gần gũi với Cha. Cha ước muốn với trọn Trái Tim
được đến gần hơn với con người - với mọi người. Mặc dầu vậy, Satan đã lấy đi ước

muốn này khỏi trái tim của thế giới.
Những gì liên quan tới thế gian luôn luôn là một phần của mọi khoảnh khắc hiện
tại. Con người lạc mất trong tương quan này chủ yếu là do thiếu trông cậy vào sự
quan phòng của Cha. Biết Cha, là hiểu biết Tình Yêu của Cha dành cho các con, là
tình yêu hoàn hảo trong mọi phương diện. Đó cùng là tình yêu khiến Cha kêu gọi
tội nhân sám hối. Đó cùng là tình yêu giúp cho mỗi linh hồn qua mọi khó khăn.
Cầu nguyện là cách để gia tăng tình yêu của các con và lòng trông cậy của các con
vào Cha. Cầu nguyện thay đổi những sự việc.
Vì thế, hôm nay, Cha đòi hỏi mỗi người Con Cái của Cha hãy xử dụng khoảnh
khắc hiện tại như một cơ hội để đến gần với Cha hơn qua việc cầu nguyện với lòng
trông cậy. Bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể được thánh hóa nếu các con chọn
việc dâng ngày của các con lên cho Cha mỗi buổi sáng. Đoạn cả ngày của các con
là một kinh nguyện.”
Đọc Philíphê 4:4-7+
4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5
Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.6 Anh
em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ
cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
November 10, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Những Thông Điệp này sẽ là nơi nương náu trong thời
nhiễu nhương, lo âu và ngay cả giờ Cơn Thịnh Nộ của Cha. Nên bây giờ, Cha ước
muốn mỗi người trong các con hãy đến gần Cha hơn như đứa trẻ đến gần cha của
nó trong thời buổi bấp bênh. Quan hệ với Cha giải khuyây các con và bảo vệ các
con trong giờ cần kíp.
Cha đã chẳng chọn mỗi người trong các con để lắng nghe những Thông Điệp này
để trở nên một tông đồ của Tình Yêu Thánh Thiện sao? Phải, mỗi người trong các
con là một người loan báo Tình Yêu nhờ công nghiệp trong đời sống hằng ngày
của các con. Cha cung cấp cho các con mọi nhu cầu và tình huống để làm điều đó.
Những người mà các con tiếp xúc là những người mà Cha gởi đến cho các con
trong khoảnh khắc đó. Đây là những người các con phải làm chứng cho họ như
một tông đồ đích thực của tình yêu làm.
Cha kêu gọi những Người Sống Sót của Cha hãy hiệp nhất với nhau trong tinh thần
Sự Thật. Hãy để cho Sự Thật nơi những Giới Răn của Cha hướng dẫn các con dẫn dắt các con.”

Đọc 1 Côrintô 6:17+
17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.
Đọc 2 Côrintô 4:13-15+
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đa chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì
chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói.14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã
làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa
Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em.15 Thật vậy, tất cả những
điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi
dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để
tôn vinh Người.
November 11, 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, truyền thông đại chúng bị ma quỷ tiếp
quản và cổ vũ cho những chương trình quỷ quyệt cùa hắn. Những công dân trung
lưu không thể tìm thấy Sự Thật và dể dàng bị lừa dối bởi lòng trông cậy vào kẻ làm
cho lạc lối qua truyền thông chung. Đây là cách mà truyền thông dùng quyền lực
và ảnh hưởng của họ để cổ võ cho ma quỷ như
sự tuyên bố buộc tội Tổng Thống (President Donald J. Trump). Không có sức
mạnh của báo chí đàng sau động lực này nó có thể được xem như là chuyện có thể
được.
Ma quỷ dùng truyền thông để vẻ nên bức tranh với Sự Thật bị bóp méo. Bằng cách
này, chúng chiếm được sức mạnh trong tâm hồn thế giới. Những tông đồ của Tình
Yêu Thánh Thiện đã không thoát khỏi ảnh hưởng quỷ quyệt của truyền thông đại
chúng. Có thêm hàng ngàn người tin nếu Sự Thật về Sứ Mạng này được hổ trợ
trước mắt quần chúng. Những người khôn khéo chống đối Sự Thật của Sứ Mạng
này đã dùng ảnh hưởng của họ để xoay truyền thông theo ảnh hưởng tiêu cực của ý
kiến quần chúng liên quan tới hoa quả tốt đẹp của Sứ Mạng của Cha ở đây. Đây là
thời của sự dối trá trong những tâm hồn và trên thế giới. Xin thiên Thần Bản Mệnh
của các con canh giữ tâm hồn của các con để đừng bị lừa dối bởi truyền thông đại
chúng.”
Đọc Read 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.
November 12, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Một lần nữa, Cha lưu ý các con chống lại bất cứ tội nào
mọc rễ từ trong tâm hồn các con. Khi các con sạch tội, trái tim các con trắng như
tuyết. Khi các con quyết định phạm tội (choose sin), Cha khó nhìn trái tim các con
lắm. Cha chỉ nhìn trái tim (tâm hồn) thôi. Cha không quan tâm tới cái nhìn bề
ngoài hay những thành tựu trên thế giới. Những vị thánh lớn là những người chỉ
sống cho những người khác. Đừng hãnh diện về cuộc hành trình tâm linh của
mình. Cái bên trong này chính là tội lỗi. Các con cũng đừng so sánh tâm linh của
mình với bất kỳ một ai. Chỉ nên đặt trái tim (tâm hồn) của các con trong Trái tim
Cha và Cha sẽ đặt Trái tim Cha trong trái tim của các con.
Hãy dùng thời gian như tấm giấy thông hành để về Thiên Đàng. Bằng cách này,
các con thánh hóa khoảnh khắc hiện tại. Đừng bao giờ chịu đầu hàng vì nhụt chí,
khi nghĩ rằng Cha ở một khoảng cách xa với các con và không nhận biết những
cơn cám dỗ của các các con hay những cố gắng của các con để nên thánh. Cha thấy
hết mọi khoảnh khắc hiện tại của đời sống mỗi người. Cha có thể làm điều này vì
Cha là Đấng Toàn năng – vì thế, Cha có mặt ở khắp mọi nơi.
Bảo đảm rằng tình yêu Cha dành cho các con là vĩnh cửu, và với tình yêu dành cho
Cha, hãy làm việc để được cứu rỗi hầu chúng ta có thể bên nhau đến muôn đời.”
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.
November 13, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Khi người ta muốn mọi sự theo đường lối của mình và
không chấp nhận khoảnh khắc hiện tại như nó đang diễn ra với họ, thì đó là khi họ
tự tách rời khỏi Cha và khỏi Ý Cha. Thường hay có những lần không rõ ràng là tại
sao một số sự việc lại xảy ra hay tại sao những thánh giá nhất định nào đó lại được
phép xảy ra. Chính lúc đó linh hồn cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Cha, hãy
tin tưởng rằng Ý Cha luôn luôn hướng về phúc lợi cho linh hồn đó.
Một số linh hồn có nhiều cuộc hành trình khó khăn phải đi hơn những linh hồn
khác. Giờ đây các con không thấy được phần thưởng đời đời được đo lường ra sao
và với những cái mà Ý Cha tương tác với thời gian chính xác như thế nào. Vì thế
mà sự trông cậy vào Ý Cha xứng đáng cho các con được bình an giữa bất kỳ khó
khăn nào. Hôm nay Cha kêu gọi các con hãy thấm nhuần trái tim của các con trong
Ý Cha để sự Bình An Thiêng Liêng của Cha tràn ngập toàn bản thể của các con.

Bất cứ điều xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại đều do Ý Cha – Ý Cha Cho Phép
hay Ý Cha Quy Định. Hãy hiệp nhất khoảnh khắc hiện tại với Thánh Ý Cha.”
Đọc Thánh Vịnh 5+
(1) Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.
(2) Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.
(3) Vâng, Lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.
(4) Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,
(5) trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
(6) Diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
Gớm ghê phường giảo quyệt.
(7) Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa;
Con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
(8) Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,
Xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,
Xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.
(9) Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
Lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
Khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
(10) Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
Chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
Vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.
(11) 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.
(12) Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,
Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.
Đọc Êphêsô 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.
November 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, bước thứ nhất trong cuộc hành trình đi vào
Trái Tim Phụ Tử của Chúa Cha là từ bỏ mình. Bước sau cùng trước khi cánh cửa
của Trái Tim Cha mở ra là từ bỏ mình. Linh hồn phải đánh mất chính mình để tìm
được Cha. Linh hồn có thể làm điều này thì được bình an vì anh ta không quan tâm
về sự hiện diện của mình trên thế giới.
Trong thời đại này khi truyền thông đại chúng là vua, có lời kêu gọi hoán cải trái
tim cách trọn vẹn – (nghĩa là) từ bỏ mình cho Cha. Ẩn giấu bên trong lời kêu gọi
này là sự cần thiết của đức tin – đức cậy và trên hết là đức mến. Linh hồn phải thay
thế tình yêu rối loạn của cái tôi và sự thoải mái nơi thụ tạo bằng tình yêu mến Cha.
Sự Quan Phòng của Cha là điều duy nhất có ý nghĩa trong một thế giới được nuôi
dưỡng bằng chủ nghĩa tiêu thụ.
Đừng để cho truyền thông đại chúng hướng dẫn các con đến bình an và hạnh phúc.
Hãy để cho Cha vào vị trí chính đáng, thống trị tâm hồn (trái tim) các con.”
Đọc Read Philíphê 2:14-16+
14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như thế, anh em
sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người
con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh
em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời,16 là làm sáng tỏ Lời ban sự
sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã
không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích.
November 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, chiều sâu của cuộc hành trình của các con vào
trong Trái Tim Phụ Tử của Cha phản ảnh chiều sâu của sự từ bỏ mình của các con.
Nếu ở sâu trong Trái tim Cha, các con sẽ không quan tâm vào những gì sẽ xảy ra
trong tương lai. Không có gì trong tương lai vượt trên sự Quan Phòng của Cha cho
các con. Vì thế, lòng trông cậy của các con vào Cha là một với sự từ bỏ mình.
Nhiều người đọc những Thông Điệp này với con mắt hướng về cuộc trừng phạt
trong tương lai và những gì nó chứa đựng. Các con chuẩn bị cho bất cứ biến cố nào
khi các con chuẩn bị tấm lòng trông cậy vào Cha. Lòng trông cậy của các con chỉ
sâu như chiều sâu của Tình yêu Thánh Thiện. Vậy, chúng ta hãy trở lại từ đầu với
Tình Yêu Thánh Thiện. Hãy đọc những Thông Điệp đã được ban cho các con về
Tình Yêu Thánh Thiện và Giáo Hội đền tội. những người dốc lòng hy sinh cho

chính mình và cho những người khác. Sự hy sinh bé nhỏ nhất có giá trị bằng tình
yêu mà nó ban tặng.”
Đọc 1 Phêrô 4:7-8+
7 Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để
có thể cầu nguyện được.8 Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng
yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.
November 15, 2019
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
“Khi Ta ban cho các con món quà thời gian, các con đền đáp lại bằng cách dành
cho Ta món quà thời gian trước Bí Tích Thánh Thể - sự Hiện Diện Thật của Ta. Ta
không bao giờ mệt mỏi vì sự hiện diện của các con trước (Nhan) Ta. Ta bao bọc
trái tim của các con bằng Ánh Sáng Tình yêu Ta. Các con được thoát khỏi
(removed) những vấn đề hay sự buồn phiền khi các con ở trước (Nhan) Ta. Điều
đó xảy ra với những người đến trước (Nhan) Ta để dâng hiến (surrender) cho Tình
Yêu Ta.”
November 16, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, Vương Quốc Thánh Ý Cha ở xung quanh các
con. Đến khi nào Ý Cha chưa được thể hiện và chấp nhận bởi mọi tâm hồn thì
Chiến Thắng của Cha sẽ không hoàn tất. Để chấp nhận Ý Cha, các linh hồn phải
cởi mở với Ý Cha trong bất kỳ và trong mọi khoảnh khắc hiện tại. Vì thế mà Cha
viếng thăm trái đất qua Phép Lành Tận Thế của Cha hàng tháng. (Phép Lành Tận
Thế sắp tới sẽ được ban vào ngày thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2019 lúc 7 pmOhio, 6 pm-Texas và 4 pm-Cali) Phép lành này giúp linh hồn chấpp nhận sự thay
đổi và nghịch cảnh trong bình an. Thật vậy, trong tương lai, các linh hồn sẽ cần
phân định thiện dối nghịch với ác nhiều hơn nữa, khi kẻ dữ sẽ ngồi trên những địa
vị cao. Các con có thể thoáng thấy điều này xảy ra rồi. Những ai đón nhận Phép
Lành Tận Thế sẽ khôn ngoan hơn nhiều trong việc chọn lựa ai để lắng nghe và
vâng theo.
Tâm hồn đón nhận Phép Lành này càng sâu sắc thì ảnh hưởng của phép lành này sẽ
tương ứng trên linh hồn đó. Phép Lành Tận Thế là ý Cha cho thế hệ này.
Đọc Êphêsô 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.

Đọc 2 Thessalônica 2:9-12+
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ
phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại
những kẻ phải hư mất, vì đa không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu
độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự
dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác,
thì sẽ bị kết án.
November 17, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Một lần nữa Cha đến để giúp các con hiểu được sự cần
thiết và quan trọng của Phép Lành Tận Thế của Cha. Satan đang lừa dối nhiều
người khi hắn xâm nhập vào tâm hồn của nhiều nhà lãnh đạo trong Giáo Hội lẫn
thế giới chính trị. Những nhà lãnh đạo này ở những địa vị xuất chúng - những địa
vị lớn lao và từ trước đến nay sự ảnh hưởng của họ được tin cậy. Từ lợi thế này,
nhiều lãnh vực trong Giáo Hội và chính trường thế giới sẽ và đã bị ảnh hưởng.
Điều này là do sự hiện diện của ma quỷ đã không được nhận ra.
Vì thế, Cha đến với Phép Lành này mỗi tháng một lần. Chính ơn của Phép Lành
này sẽ giúp con cái Cha nhận ra Sự Thật. Phép lành này giúp các con có cái nhìn
bên trên những tước hiệu và quyền bính và có thể nhận thức được con đường các
con đang bị thuyết phục đi theo. Những dấu chỉ giả tạo và phép mầu sẽ được thấy
như chính nó là dưới ánh sáng Sự Thật của Phép Lành này.
Khi thời gian trôi đi, sự quan trọng của phép lành này sẽ mãnh liệt hơn.”
Đọc 2 Thessalônica 2:9-12+
9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ
phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại
những kẻ phải hư mất, vì đa không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu
độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự
dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác,
thì sẽ bị kết án.
November 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, Cha đã giảng dạy ở đây tối nay để thông chia
cho các con Phép Lành Tận Thế. Phép Lành này mạnh mẽ đến nỗi ngay cả khi các
con gởi Thiên Thần Bản Mệnh tới đây tối nay, Thiên Thần sẽ đem nhiều ơn của
Phép Lành Tận Thế cho người có mặt ở đây về cho các con. Phép Lành này sẽ giúp
các con thấy được Sự Thật khi sự xáo trộn xóa đi lương tâm của nhân loại.”
Lòng tin các con vào Phép Lành Tận Thế càng sâu sắc thì của ơn sủng các con
nhận được càng sâu sắc tuyệt vời hơn.”

November 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, các con chưa nghiệm thấy toàn bộ sức lực của
Tận Thế. Phép Lành này là cách thức Cha dùng để chuẩn bị cho các con về những
gì đang tới và đã bắt đầu rồi. Với Phép Lành này, nếu các con lãnh nhận với trái
tim đầy tin tưởng, các con sẽ có thể phân định được người lãnh đạo tốt từ những
người xấu xa độc ác.
Cha thông ban cho các con đêm nay Phép Lành tận Thế của Cha.”
Ghi chú của người dịch: 7:27’ pm (giờ Ohio) 18/11/2019 trong giờ đọc kinh tối 7
pm, Chúa Cha đã đến ban phép lành Tận Thế này cho tất cả những người có mặt ở
thánh địa Holy Love, những người theo dõi trên Streamlive và những người gởi
Thiên Thần Bản Mệnh của họ tới lãnh Phép Lành và đem về cho họ.
November 19, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Cha là Đức Chúa, Chúa của các con - Đấng tạo dựng nên
Vũ Trụ và tất cả sự sống cư ngụ trong đó. Chỉ có một mình Cha mới có thể nói với
các con như Cha đã chọn hôm nay. Thế giới đang ở bờ vực Tận Thế. Tên phản
Chúa Kitô ở trong thế giới và đứng với tư thế đỉnh đạt - sẵn sàng lên ngôi. Nhiều
dấu chỉ và biến cố trên thế giới bây giờ tự nhiên là tận thế. Thế giới chỉ còn một
hay hai bước nữa là hoàn toàn đi vào Cùng Tận.
Nước này tới nước kia sẽ sụp đổ về kinh tế, vì nguồn lợi chính đã thất bại. Những
ai không công nhận Cha là Chúa của họ sẽ trở nên ảnh hưởng trên thế giới. Tất cả
thiên nhiên sẽ có vẻ như chống lại con người. Đức tin thật sẽ bị bách hại hơn và
hơn nữa cho đến khi có một người sống sót đích thực. Giáo hội sẽ sống sót nhưng
với một tỷ lệ rất nhỏ. Tinh thần tham vọng sẽ vượt qua vai trò người lãnh đạo quan
trọng, những quyết định du di (compromise) sẽ ảnh hưởng lên hàng triệu người.
Vậy, các con thấy, sẽ có thêm sự sa đọa xảy ra khi thế giới bước hết sức lực vào
thời Tận Cùng. Đây là lý do mà Phép Lành Tận Thế của Cha quan trọng như vậy.
Nó giúp người ta xác định Sự Thật và chỉ vâng theo Sự Thật giữa lúc biến loạn gia
tăng lên mãi.
Đọc Luca 21:10-11+
10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước
nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có
những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
November 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, khi Phép Lành Tận Thế xuống trên những tâm
hồn đầy đức tin đó là một chiến thắng trong Sự Thật. Phép Lành này là vũ khí
chống lại sự giả dối của Satan qua đó hắn đang cố gắng chỉ huy thế giới. Chỉ khi
các con nhận ra được sự khác biệt giữa Sự Thật và sự giả dối của Satan thì các con
có thể vẫn có thể bước đi vững vàng trên con đường công chính. Phép lành này là
cách thức Cha hổ trợ cho những người ước muốn ơn cứu độ và chỉ ra những nguy
hiểm trên đường đi.
Một khi nhận được Phép Lành Tận Thế, linh hồn sẽ không dễ bị dẫn đi sai lạc và
mù quáng vâng lời mà không nhận thức được mình dang bị dẫn đi đâu. Anh ta sẽ
nắm được người có thẩm quyền sai lầm hình dung được trách nhiệm của những
hành động của họ. Họ có khả năng phân biệt giữa người lãnh đạo hợp lý và người
lãnh đạo tìm tư lợi, tham vọng. Nhiều Sự Thật khó chấp nhận sẽ được chấp nhận.
Hỡi các con, Cha đang hổ trợ các con trong thời gian khó khăn này – thời gian
thậm chí kinh hoàng.”
Đọc 2 Thessalônica 3:1-3+
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.
November 21, 2019
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thánh
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Các con thân yêu, một khi các con đã nhận lãnh Phép Lành
Phụ Tử của Cha, các con sẽ mang nó với các con trong suốt quãng đời còn lại. Đây
là một bước quan trọng để chuẩn bị cho Tận Thế, với sự kiện các con ở trên trái đất
trong khi những biến cố này diễn ra. Những bước chuẩn bị sau này ở trong tâm hồn
của mỗi người. Hãy thanh khiết trong Tình Yêu Thánh Thiện, sống như một Tông
Đồ đích thực của Tình Yêu, luôn luôn làm vui lòng Cha trong tư tưởng, lời nói và
hành động.
Hãy hiệp nhất trong Tình yêu Thánh Thiện và đừng chống đối lẫn nhau – sống theo
các Giới Răn của Cha. Những bước chuẩn bị có vẻ như đơn giản, nhưng trong thực
tế, rất khó mà giữ mình tinh tuyền trước mắt Cha. Các linh hồn đã được chuẩn bị
sẽ ít có tranh chấp trong những ngày tăm tối với Con Thịnh Nộ của Cha.
Giờ đây hãy phó dâng trái tim của các con cho Cha trong thời gian chuẩn bị này.
Đừng thay đổi những cam kết của các con. Cha, là Thiên Chúa, là Chúa của các
con, vẫn canh chừng kỹ lưỡng.”

Đọc Do Thái 12:14+
14 Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì
không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.
November 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, những ngày này là hiểm họa đối với những ai
nhẫn nại trong đức tin. Sự Thật (Chân Lý) bị tấn công mọi mặt và tội lỗi hiếm khi
được nhìn nhận. Đây là hoa quả xấu của việc không yêu mến Cha đủ. Hỡi các linh
hồn, những ngày này, (người ta) yêu thương và tôn trọng ý riêng của của họ nhiều
hơn Cha. Đây là lý do mà các con không có hòa bình trên thế giới.
Các con có thể làm những cố gắng dũng cảm bằng những cuộc nói chuyện trong
bình an. Nhưng các con sẽ thất bại trừ khi có Cha góp phần trong những cuộc nói
chuyện đó. Những lời hứa không được giữ và tôn trọng nơi những tâm hồn không
ấp ủ Tình Yêu Thánh Thiện. Đây cũng là nguyên nhân của rất nhiều cuộc hôn nhân
thất bại.
Hãy sợ cơn Thịnh Nộ của Cha, nhưng hãy yêu mến Cha. Nếu các con yêu thương
ai với trái tim chân thành, các con sẽ cố gắng làm vui lòng người đó. Các con sẽ
xem xét kỹ lưỡng những ước muốn của người đó. Cha nói ở đây ngày hôm nay để
kêu gọi các linh hồn trở lại trong Vòng Tay Cha và tránh xa rất nhiều sự mất trật tự
bởi tính tự ái. Chỉ điều này thôi cũng đủ ngưng thế giới khỏi chiều hướng va chạm
với thảm họa.”
Đọc thơ Giuđa 17-23+
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 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. 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.
November 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, một lần nữa, Cha bảo với các con, cuộc hành
trình trên trái đất của các con phải tập trung ở một điểm - để giành được chỗ trên
Thiên Đàng. Cha đã đến để giải bày cho các con nhiều thứ, nhưng đây là điều quan
trọng nhất. Nếu các con tập trung vào phần thưởng Thiên Đàng, mọi sự sẽ đâu vào

đấy. Nếu tất cả các quốc gia đều sống Thông Điệp này, tương lai của thế giới sẽ
thay đổi mãi mãi. Động lực trong lòng sẽ được thích ứng để làm vui lòng Cha
trong mọi đàng. Sẽ không còn cạnh tranh hay ích kỹ trong việc xử dụng của cải thế
gian nữa.
Những mục tiêu sẽ thể theo Ý Cha. Hơn nữa, Ý Cha sẽ được chấp nhận với sự tôn
trọng xứng đáng. Chính trị sẽ một lần nữa được liêm chính và công bằng. Sẽ không
có vấn đề tấn công cá nhân nữa. Tất cả mọi mạng sồng đều được tôn trọng từ khi
thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Tôi lỗi được nhận thức là tội lỗi.
Đây là những gì sẽ có ở nơi Thành Đô Giêrusalem Mới. Mọi người sẽ chỉ có một
mục đích – là để giành một chỗ cao trên Thiên Đàng.
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.
November 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, trong đời sống mỗi người các con nhận được
tất cả những ơn cần thiết để đạt đến Hạnh Phúc Vĩnh Cử Đời Đời. Sự đáp trả của
linh hồn với những ơn sủng rất nhỏ đem họ đến những ơn lớn hơn và quan trọng
hơn. Ơn sủng xây dựng trên ơn sủng. Dĩ nhiên, ơn lớn nhất là ơn chấp nhận Sự
Thật. Với sự chấp nhận này, dẫn đến việc tin vào các Giới Răn của Cha. Linh hồn
phải tin vào những Giới Răn của Cha để mà vâng theo chúng.
Khuất phục Sự Thật (Chân Lý) là chìa khóa mở ra cánh cửa thánh thiện cá nhân và
ơn cứu rỗi. Nếu linh hồn thật sự khuất phục Sự Thật, anh ta sẽ yêu mến Cha với cả
trái tim. Để du lịch ra nước ngoài, các con cần giấy thông hành. Hôm nay Cha nhắc
nhỡ các con một lần nữa, rằng giấy thông hành lên Thiên Đàng là yêu mến Cha
trên hết mọi sự và yêu mến người lân cận như chính mình. Qua đời sống trong
Tình yêu Thánh Thiện này, Thiên Đàng là của các con.
Khi các con tin vào Cha, các con cũng trông cậy vào Cha. Trông cậy rằng Cha tiếp
tục ban ơn cứu rỗi cho những tội nhân cứng lòng nhất. Đối với Cha, không có gì là
không thể được.”
Đọc 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.
November 24, 2019
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
Ta long trọng bảo với các con, khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời sống mỗi
người là khoảnh khắc hiện tại. Trong khoảnh khắc đó linh hồn chọn việc nên thánh
– không phạm tội và làm vui lòng Ta, hay chọn sai lầm - tội lỗi – và làm hài lòng
mình hơn là yêu mến Ta.
Ý chí tự do là món quà lớn lao, nhưng thường bị lạm dụng qua tính tự ái vô trật tự.
Vậy, ý chí tự do sẽ chi phối số phận vĩnh viễn của linh hồn cho đến khi linh hồn đó
thở hơi cuối cùng.”
November 25, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hôm nay cha ước ao nói với các con về sự
vâng lời – có thể là một chủ đề khó. Có sự vâng lời do Cha ra lệnh – vâng theo
Những Giới Răn. Có sự vâng theo những lề luật công dân. Có những loại lề luật
cần được vâng theo một cách mù quáng – nghĩa là không cần xem xét kỹ lưỡng.
Nhưng có những hình thức vâng lời cần phải được thách thức. Trường hợp này
được chỉ ra là sự vâng theo những người có thẩm quyền những người đối nghịch
với Sứ Mạng này ngay trước khi nó bắt đầu sinh hoa kết quả. Nếu người Thông
Tín Viên này vâng lời cách mù quáng thì hàng triệu kinh nguyện đã bị bỏ không
đọc. Những thai nhi vô tội đã bị giết trong lòng mẹ. Nhiều Sự Thật (Chân Lý) đã
chưa bao giờ được biểu lộ.
Đó là lý do tại sao Cha tiếp tục nói với các con, các con phải chú ý tới kết quả của
việc vâng lời hay không vâng lời, vì đây là thời kỳ rối loạn của Satan. Hắn xử dụng
những gì xem có vẻ là tốt, để đạt được những dự tính ghê tởm của hắn. Có lúc sự
vâng lời đã và tiếp tục là một hình thức của sự điều khiển. Nhưng các con phải cầu
nguyện để phân định xem phải vâng lời ai và vâng theo cái gì. Rất thường, Satan
giành quyền điều khiển những tình huống, người ta và thể chế sáng lập qua sự
vâng lời mù quáng.”
Đọc 1 Phêrô 1:22+
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.
November 26, 2019

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Khi lễ Tạ Ơn gần đến trên xứ sở của các con (U.S.A.), Cha
nghiêm túc bảo với các con, hầu hết mọi nơi, đều không biết cách tạ ơn. Người ta
xem mọi sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, y học và sự ổn định kinh tế như kết quả
của sự khéo léo của chính của họ. Tạ ơn là nói về tạ ơn Cha – là Chúa và là Đấng
Dựng Nên muôn loài.
Không có nước nào - người nào – có thể thành công bên ngoài sự Quan Phòng của
Cha. Mọi sự được ban cho và thừa nhận đều nhờ sự rộng lượng của Cha. Hãy an ủi
Trái Tim Phụ Tử Cha bằng cách nhận thức được sự Quan Phòng đầy Tình Yêu
Thương của Cha. Trên Thiên Đàng, các Thiên thần và các thánh cử hành lễ tạ ơn
luôn, không chỉ mỗi năm một lần. Các thiên thần và các thánh thấy mọi sự đều phụ
thuộc vào Thánh Ý Cha như thế nào. Các ngài nhận thức với tình yêu nào mà Cha
cung cấp mọi nhu cầu lớn nhỏ cho tất cả con cái của Cha.
Hãy sống theo cách thức hầu đem phúc lành tới cho các các linh hồn và cho toàn
thể nhân loại nói chung. Hãy chuẩn bị ngày lễ sắp tới với trái tim tràn đầy lòng biết
ơn đối với Sự Quan Phòng của Cha. Cha thấy nhu cầu của linh hồn các con – tâm
linh, thể xác và tình cảm. Sự rộng lượng của Cha sẽ không thể hơn thế được.”
Đọc 1 Gioan 3:21-22+
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.
November 27, 2019
Lễ Đức Mẹ với Mề Đay Mầu Nhiệm (Miraculous Medal)
Đức Mẹ hiện ra như trên Mề Đay Mầu Nhiệm (hay còn gọi là Mề Đay Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đã hiện ra cho Nữ Tu Catherine Laboure ngày 27 tháng 11
năm 1830. Mẹ đòi hỏi nữ tu đúc Mề Đay Mầu Nhiệm này.). Mẹ phán: “Ngợi khen
Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, hôm nay, Mẹ đến để nhắc các con rằng phép lạ lớn lao nhất là
sự nhẫn nại trong đức tin của các con. Bằng nhiều cách Satan đã làm hao mòn đức
tin của các con hầu làm cho đức tin của các con có vẻ như không cần thiết – ngay
cả lỗi thời. Mẹ đến, hôm nay, để chúc mừng những tâm hồn tràn đầy đức tin. Các
con phải là ánh sáng trên thế gian tăm tối. Hãy can đảm trong việc làm cho đức tin
của các con biểu hiện ra bên ngoài cho người khác. Chính bằng cách này, người
khác mới nhận ra cách cư xử bình tĩnh và bình an của các con và những hành động
quyết liệt của các con trong sự công chính.
Mẹ ước muốn các con trông cậy vào Mẹ trong mọi khó khăn và trong mỗi quyết
định. Mẹ là Đấng Bảo Vệ và Nơi Nương Náu của các con trong mọi thử thách. Các

con không đối diện với khó khăn một mình. Hãy nhớ rằng Mẹ là Mẹ của các con –
là Đấng bảo vệ Chân Lý (Sự Thật). Khi kẻ thù cố gắng làm cho các con bị xáo trộn
bằng sự dối trá của hắn. Mẹ sẽ giúp các con tìm ra Sự Thật (Chân Lý), một lần
nữa. Hãy cầu nguyện mỗi ngày để tiếp tục nhẫn nại trong Đức Tin Thật.”
Đọc Philípphê 2:14-16+
14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như thế, anh em
sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người
con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh
em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời,16 là làm sáng tỏ Lời ban sự
sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã
không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích.
November 28, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hôm nay, Cha cùng với các con cử hành ngày
này như một ngày được dành riêng để Tạ Ơn. Cha cũng vậy, Cha cám ơn vì nhiều
thứ. Cha cám ơn vì Con Cha đã nhẫn nại tới cùng trên Thánh Giá. Cha cám ơn vì
tất cả các tìn hữu và nỗ lực của họ trong việc truyền bá Sự Thật. Cha cám ơn vì cơ
hội được nói với các con qua những Thông Điệp này. Cha cám ơn vì mọi linh hồn
để cho Cha cai quản tâm hồn của mình.
Cha cám ơn vì những người tin vào sự Quan Phòng của Cha – luôn luôn tin rằng
sự Quan Phòng của Cha hoàn hảo trong đời sống họ. Những người này không sợ
hãi, nhưng luôn luôn trông cậy và sự can thiệp hoàn hảo của Cha trong đời sống
của họ. Cha rất cám ơn những người chịu đựng đau khổ vì những thánh giá lớn lao
khi phục tùng Ý Cha. Cha có thể đem ơn cứu rỗi đến cho nhiều linh hồn nhờ
những nỗ lực như vậy. Mọi thánh giá đều có công nghiệp của nó. Trong Chân Lý
này, hãy nhận thức rằng cha cám ơn mầu nhiệm Giáo Hội Chuộc Tội (mystical
Church of Atonement) nhiều biết bao.
Hôm nay Cha chúc lành cho trái tim của nước các con (U.S.A.) và khi làm như
vậy, Cha giúp cho nước này trở lại với những giáo huấn nền tảng, mà lớn lao nhất
là Trông Cậy nơi Cha.”
Đọc Thánh Vịnh 5:11-12+
(11) 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.
(12) Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,
Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.

November 29, 2019
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, trong mọi khoảnh khắc hiện tại,
Hãy tiếp tục cảm tạ sự Quan Phòng của Cha, vốn luôn luôn hoàn hảo. Đừng thách
thức sự rộng lượng của Cha qua sự nghi ngờ. Hãy nhớ rằng, Cha là Đấng Dựng
Nên muôn loài.
Chúng ta hãy thật tâm cầu nguyện cho sự hoán cải của trái tim thế giới. Satan có
chương trình hung ác và bất chính rằng hắn đang linh ứng trong những tâm hồn
độc ác theo chiều những biến chuyển ấn tượng. Hắn dùng người tốt và hướng dẫn
họ đi trật khỏi con đường công chính qua những tham vọng ích kỷ. Vậy, họ không
còn công chính nữa, nhưng là những công cụ xấu xa của Satan. Vì thế, quan trọng
là các con đừng tôn trọng những quan chức hay những người có thẩm quyền mà
hướng dẫn các con đi lạc. Hãy giữ vững việc vâng theo những Giới Răn của Cha.
Đừng ngạc nhiên vì những người bị gán cho những nhãn hiệu bất lương – và thật
sự là như vậy – trong tương lai. Luận điệu sai lầm chống lại người công chính sẽ
triển nở, nhưng trên đường dài sẽ chứng minh là nó bị phá hủy bởi những người tố
cáo họ.
Hãy ở gần với Chân Lý (Sự Thật). Phép Lành Tận Thế của Cha sẽ bảo vệ Chân Lý
(Sự Thật) trong lòng của các con. Phép Lành này sẽ được ban một lần nữa vào
ngày 9 tháng 12.
Đọc 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.
November 30, 2019
Lễ Thánh An-đrê Tông Đồ
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức
Chúa Cha. Cha phán: “Hôm nay, Cha ước ao nói với các con về việc tặng quà.
Bên trong và tự bản thân việc tặng quà không xấu và, nếu thực hành việc này theo
cách thức cho đi bản thân mình, thì có thể lại là ơn phúc lớn lao. Mùa Giáng Sinh
chỉ trở nên rối khi tập trung vào chủ nghĩa vật chất thay vì việc Con Cha Giáng
Sinh. Đây là lúc truyền thông đại chúng đóng vai trò quan trọng. Chủ nghĩa tiêu
thụ được ca ngợi bởi giới truyền thông như cội nguồn của mọi niềm vui và hạnh
phúc, đặc biệt vào mùa lễ này.

Nếu linh hồn mất đi cái nhìn về ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh, thì niềm vui của
họ sẽ chỉ là đời sống ngắn ngủi và nông cạn nhất. Cha kêu gọi các con đi vào chiều
sâu ý nghĩa của niềm vui - một niềm vui đem lại sự bình an trong tâm hồn. Đây là
niềm vui đến với các con như một phần của niềm tin mà các con giữ trong lòng.
Những người giữ đức tin đích thực trong lòng và hết lòng tin rằng Con Cha đã sinh
ra trong máng cỏ ở Bethlehem thì có được món quà lớn nhất. Không có của cải nào
trên thế gian có thể đem lại miềm vui lớn lao hơn.
Tặng quà với ý nghĩa vật chất có thể là một sự tỏ lộ tình yêu của loài người - người
này cho người khác. Điều này tốt và chấp nhận được trước Mắt Cha. Mặc dầu vậy,
đừng để cho tâm hồn các con tập trung hoàn toàn vào việc đó khi tổ chức Lễ Giáng
Sinh.
Hãy chuẩn bị tâm hồn bằng những việc bác ái cho những người kém may mắn.
Điều này khiếm các con không tập trung vào mình và cho phép mình tập trung vào
ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh. Đoạn, Sinh Nhật Con Cha sẽ có một vị trí trong
tâm hồn của các con.”
Đọc Luca 2:6-7+
6 Khi hai người đang ở
đó, thì bà Ma-ri-a đa tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng,
lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong
nhà trọ.

