
April 1, 2020 
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 cầu nguyện luôn để được ơn kiên trì 
trong bất cứ khoảnh khắc hiện tại nào được ban tặng cho các con. Đôi khi chiều 
dài và chiều rộng của thánh giá quá dài. Thường thường có những lúc, nó rất 
ngắn. Hãy chấp nhận mỗi khoảnh khắc khi Cha ban tặng nó cho các con. Cha 
biết chi tiết của mọi thử thách và ngay cả một số những khía cạnh của những 
thử thách mà các con không lường trước được. Cha biết những ơn các con sẽ 
nhận được và sự xuất hiện của nhiều chiến thắng của các con. 
 
Các con không thể suy nghĩ như Cha, và như thế các con cứ phải trông cậy 
ngay cả khi các con không hiểu được Ý Cha. Nhiều linh hồn đã được giải thoát 
trên trái đất lẫn trong luyện ngục khi các con trông cậy. Trông cậy, mà không 
cần lý do để trông cậy, là cả ơn sủng lẫn chiến thắng. 
 
Mỗi thánh giá đều được phát thảo và chọn lựa cách riêng cho các con, cũng như 
mỗi ơn sủng. Mỗi khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc đặc biệc Cha ban cho 
các con vì ơn cứu rỗi của các con và những người khác. Hãy mặc cho mỗi 
khoảnh khắc tấm áo của lòng trông cậy.” 
 
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. 
 
April 2, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Thứ tự hoàn hảo của cuộc hành trình của linh hồn đi 
vào sự thánh thiện trước tiên là Yêu Mến sự Thánh Thiện, vì yêu thương là nền 
tảng của mọi nhân đức. Tình Yêu Thánh Thiện càng sâu sắc trong tâm hồn, thì 
thì các nhân đức càng sâu sắc. Trên nền tảng của Tình Yêu Thánh Thiện là 
trông cậy. Trên trông cậy là phó thác. Hai nhân đức trông cậy và phó thác giúp 
cho linh hồn chấp nhận và sống trong Thánh ý Cha trong khoảnh khắc hiện tại. 
 



Linh hồn thánh thiện nhất không cần tỏ bày con đường này cho anh ta – anh ta 
chỉ theo đuổi nó như một tiến trình quan trọng. Vì tình yêu sâu sắc dành cho 
Cha, anh ta có khuynh hướng tự nhiên đi trên con đường thánh thiện mà không 
cần sự hướng dẫn của Cha hay bản chỉ đường dọc theo con đường. Tâm hồn 
anh ta luôn luôn mở ra cho Thần khí Cha và những Dự Tính của Cha đang hoàn 
tất trong anh ta. Phó thác cho Ý Cha không phải là một sự đấu tranh to lớn, 
nhưng con đường trông cậy trong linh hồn đó. 
 
Cầu nguyện là con đường trông cậy phó thác.” 
 
Đọc 1 Phêrô 1:13-16+ 
13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm 
trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su 
Ki-tô tỏ hiện.14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo 
những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội.15 Anh em hãy sống thánh 
thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,16 vì có 
lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. 
 
April 3, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Nếu các con phó thác cho Ý Cha, thì các con sẽ có bình 
an trong tâm hồn. Một tâm hồn bình an là dấu chỉ của một tâm hồn phù hợp với 
Ý Cha, ngay cả hiệp nhất với Ý Cha. Công việc của Satan là hủy diệt sự bình an 
trong tâm hồn, bằng cách đó hắn cầm giữ các con trong lo âu, thiếu lòng trông 
cậy và sợ hãi. Tâm hồn như thế - bị trói chặt – không thể phục vụ Cha như tâm 
hồn có sự bình an cư ngụ. Vậy các con không hiểu được rằng cả trận dịch này là 
công cụ của Satan để hủy diệt sự bình an trong những tâm hồn sao? 
 
Cha thách thức những tâm hồn, hôm nay, hãy trông cậy giữa những số liệu 
thống kê chết người. Hãy bình an khi các con theo những quy định về khoảng 
cách xã hội. Ở yên một chỗ và cư ngụ trong Trái Tim Cha. Đoạn, trông cậy vào 
Phép Lành của Cha trên các con.” 
 
Đọc Thánh Vịnh 3:8+ 
Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. 
 
April 4, 2020 
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 nói với các con để nhắc 
các con nhớ hai thời điểm quan trọng nhất trong đời sống của các con là bây giờ 



và giờ lâm tử. Như thế, khoảnh khắc hiện tại cần được xử dụng để chuẩn bị cho 
giờ - khoảnh khắc - giờ chết của các con. Cách chuẩn bị tốt nhất là chịu trách 
nhiệm với Cha như thể đây là giờ phán xét cuối cùng của các con. Các con sẽ bị 
phán xét là các con yêu mến Cha và người lân cận nhiều bao nhiêu. Khoảnh 
khắc hiện tại sẽ không bao giờ trở lại. Vì thế, hãy đánh giá thời gian hiện tại và 
xử dụng nó về hướng ơn cứu rỗi của chính các con. 
 
Càng yêu thương Cha, các con càng trông cậy vào Cha sâu sắc, Càng trông cậy 
Cha sâu sắc, kinh nguyện của các con càng mạnh mẽ hơn.  Mặc dầu vậy, đừng 
rơi vào cạm bẩy Satan, với tư tưởng tự hào về sức mạnh của lời cầu nguyện của 
các con. Kiêu ngạo thiêng liêng như thế tạo ra khoảng cách giữa trái tim của các 
con với Cha. Hãy tạ ơn khi lời cầu nguyện của các con được nhậm lời với sự 
hiểu biết rằng chính Quyền Năng của sự Thống Trị của Cha đã làm nên sự khác 
biệt. Hãy học biết cầu nguyện trong khiêm nhường – hãy phó thác cho Ý Cha.” 
  
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 đã chuẩn bị cho chúng ta. 
 
April 5, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Điều quan trọng là hiểu được Giáo Hội Sống Sót đặt cơ 
sở trên Chân Lý và Đức Tin. Không bao giờ có sự rời bỏ những Chân Lý này 
dựa trên cơ sở của những ý riêng hay hơn nữa là niềm tin đại chúng. Những 
nguyên lý của Đức Tin vẫn giữ không thay đổi và không biến thiên để làm hài 
lòng những ước muốn của người ta hay sự thuận lợi. Suy nghĩ như vậy là một 
bãi mìn chờ đợi sự bùng nổ thành bội giáo và dị giáo. 
 
Đừng tin rằng những ngưới có chức tước là được miễn trừ khỏi sự sai lầm. Sự 
tấn công của Satan không biết tới giới hạn. Cuộc tấn công lớn lao nhất là đánh 
vào những người ảnh hưởng lên nhiều người nhất. Hãy nắm lấy Truyền Thống 
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 đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để 
cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý.14 Chính vì 



thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh 
em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Kitô. 15 Vậy, 
thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã 
dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. 
 
April 6, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Đây là thế kỷ của những quyết định chết người. Giáo 
hội đã trở nên chia rẻ. Người sống sót bám víu vào Chân Lý (Sự Thật) và Tuyền 
Thống. Những người tự do thì cố gắng tái định nghĩa Chân Lý (Sự Thật) cho 
thích ứng với họ thay vì làm vui lòng Chúa. Việc tìm kiếm Giáo Hội Sống Sót 
đang trở nên khó khăn, khi càng ngày càng có nhiều người chọn giáo hội phổ 
biến theo những ý riêng – không phải là Chân Lý (Sự Thật). Cha đã đến để nói 
hầu hổ trợ cho Truyền Thống và Chân Lý (Sự Thật) vốn khó tìm kiếm và khó 
theo hơn. Nếu các con không nhận ra được hai giáo hội đang hiện diện dưới 
cùng một người lãnh đạo, các con sẽ bị quét sạch trong sự lẫn lộn. Đây là trận 
chiến không mặc đồng phục để nhận diện, nhưng chọn lựa phe ở trong lòng. 
 
Những vũ khí trong trận chiến này là truyền thông đại chúng chống lại phe 
Truyền Thống bên kia. Hãy chọn lựa sự mở rộng Chân Lý (Sự Thật). Rồi, Cha 
sẽ giúp các con chọn lựa nơi chốn trên Thiên Đàng vĩnh cửu.” 
 
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. 
 
April 7, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Trong những ngày, tuần, tháng mà thế giới phải quỳ gối 
xuống vì trận dịch, Đừng mất niềm tin vào sự Quan Phòng Nhân Từ của Cha. 
Cha cho phép cảnh ngộ này xảy ra là để lôi kéo sự chú ý của các con vào sự cần 
thiết của việc cầu nguyện và tất cả những khía cạnh chóng qua khác trong đời 
sống của các con là không quan trọng như thế nào. Khi các con cầu nguyện, 
đừng rơi vào cạm bẩy của Satan về việc tự cho mình là công chính. Mọi ơn 



sủng các con nhận được đều do sự rộng lượng của Cha. Trong khi thế giới đang 
cổ võ việc giữ khoảng cách trong xã hội, thì Cha kêu gọi các con hãy hiệp nhất 
thiêng liêng trong tâm hồn. Hãy cầu nguyện để sớm đánh bại con vi khuẩn tai 
hại này. Hãy xử dụng tốt thời gian của các con, vì sự cần thiết, các con phải tự 
cô lập mình ở nhà. Hãy nhận thức về nhiều nhu cầu các con có thể có được qua 
việc cầu nguyện. Hãy đặt ra những mục tiêu cho chính mình trong việc đến gần 
Cha hơn và trông cậy vào Cha. Hãy tìm kiếm sự bảo vệ của Mẹ Maria, Đấng 
bảo vệ Đức Tin. Khoảnh khắc cách ly trong lúc này sẽ không bao giờ trở lại 
một lần nữa. Hãy xử dụng nó cho tốt.” 
 
Đọc Philiphê 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. 
 
April 8, 2020 
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 cần phải chú tâm đến việc tuyên 
bố sự kiện cầu nguyện ở Cánh Đồng Trái Tim Liên Kết (Chúa Nhật ngày 21 
tháng 6 năm 2020). Chúng ta sẽ dời sự kiện này đến sang năm (Chúa Nhật ngày 
13 tháng 6 năm 2021), nếu mọi sự diễn biến tốt trên thế giới. Ý chí tự do của 
loài người thường đưa ra chướng ngại cho những chương trình của Cha. Trong 
trường hợp này, nếu loài người không có khả năng thành công trong việc tránh 
khỏi con vi khuẩn này. Cha sẽ xem xét kỹ sự kiện ngày 2 tháng 8 (Chúa nhật 
ngyà 2 tháng 8 năm 2020, Lễ kính Chúa Cha và Thánh Ý Chúa Cha và Lễ Đức 
Mẹ Maria Nữ Vương các Thiên Thần, phụng vụ lúc 3 giờ chiều ở Cánh Đồng 
Trái Tim Liên Kết [Cánh Đồng Chiến Thắng]). 
 
April 8, 2020 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 
 
“Khi giờ Phán Xét của Ta tới gần, Ta giữ sự tập trung vào Chiến Thắng. Chiến 
Thắng rất cần thiết cho tất cả mọi người mà Ta biết những đau đớn của Ta sẽ 
khốc liệt. Không có nỗi đau nào đã hay sẽ sánh được với cuộc Khổ Nạn của Ta. 
Vì thế, khi những thánh giá bất thường và không đoán trước được xảy ra trong 
đời sống của các con và khắp nơi trên thế giới, hãy nhớ rằng Ta đã đau đớn 
trước các con để mở Cổng Thiên Đàng cho các con. 
 



“Cha Ta, Đấng nhìn thấy tất cả và thấu suốt tất cả, đang giám sát mọi khó khăn 
của các con trong việc đáp lại lời cầu nguyện từ trái tim. Đừng để cho bất cứ 
biến cố nào làm dịp cho việc sự tự mãn hay kiêu ngạo thiêng liêng – đó chính là 
cạm bẩy của Satan - một cách để biến điều thiện thành điều ác. Hãy tin vào sự 
Quan Phòng của Ta. Ta sẽ linh ứng cho các con theo cách thức không thể nhìn 
thấy trước được để đáp ứng được những nhu cầu của các con. Sau hết, ai sẽ 
nghĩ rằng cái chết của Ta trên Thánh Giá là cay đắng?  
 
Đừng suy gẫm về Thánh Giá nhiều như sự Chiến Thắng mà Ta luôn luôn chia 
sẻ với các con.” 
 
Đọc Luca 23:46+ 
46 Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 
Nói xong, Người tắt thở. 
 
April 9, 2020 
Thứ Năm Tuần Thánh  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Trong những ngày thử thách này thế giới tìm được hiệp 
nhất trong một trận chiến chống lại căn bệnh chết người này. Cha ước ao được 
tìm thấy thế giới hiệp nhất trong niềm tin vào sự Hiện Diện Thật của Con Cha 
biết bao (Sự Hiện Diện Thật trong Bí Tích Thánh Thể). Món quà Bí Tích Thánh 
Thể này đuợc ban cho nhiều thế kỷ rồi. Thời đại này sang thời đại kia đã thấy 
niềm tin vào món quà này giảm dần cho đến ngày nay khi nó không còn giá trị 
hay tôn trọng như chính nó là nữa. Thiên chức thánh của linh mục đặt nền tảng 
trên sự Hiện Diện Thật của Con Cha trong Bí Tích Thánh Thể, vậy mà, hôm 
nay, có ít linh mục tập trung thiên chức của các ngài vào Sự Thật này. Điều đó 
đã và đang là cánh cửa của Satan đi vào việc hủy diệt ơn gọi này. 
 
Nếu những tâm hồn hiệp nhất trong niềm tin vào sự Hiện Diện Thật của Con 
Cha, thì thế giới sẽ không thấy nó bị ném vào sự đe dọa của chiến tranh triền 
miên. Sẽ không cần đến vũ khí giết người hàng loạt. Sự sống của tất cả mọi 
người sẽ được tôn trọng từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Các con sẽ không 
sống giữa những căn bệnh chết người vốn là nòi giống của ma quỷ.  
 
Vậy, hôm nay, Cha đòi hỏi các con, một lần nữa, toàn thể nhân loại hãy đánh 
giá lại những điểm chính mà các con tập trung vào trong đời sống. Hãy để cho 
Bí Tích Thánh Thể lôi kéo các con đến với nhau trong sự hiệp nhất của Tình 
Yêu Thánh Thiện. Chỉ khi đó các con mới thấy trái tim thế giới thay đổi và trở 
về với Ta.” 



 
Đọc Êphêsô 5:1-2+ 
1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu 
thương,2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, 
và vì chúng ta, đa tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa 
hương thơm ngào ngạt. 
 
Đọc 1 Cor 11:24-26+ 
Chúa Giê-su cầm lấy bánh,24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh 
em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như 
Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 
 
# Chỉ có hy tế đầy quyền năng của Chúa Kitô trên Thánh Giá mới xóa được tội 
chúng ta. Hiến lễ của các linh mục tồn tại qua lịch sử, đến thời nay mỗi khi 
phụng vụ thánh thể được cử hành. Không phải như trong Tân ước, phụng vụ 
“tưởng nhớ” không chỉ nhắc cho chúng ta nhớ lại về cái chết của Chúa, nhưng 
biểu hiện nó trước mắt chúng ta dưới hình thức một bí tích (Lk 22:19; 1 Cor 
11:24-26; CCC 1341, 1362). 
 
April 9, 2020 
Thứ Năm Tuần Thánh  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, tha thứ là thuốc bổ cho linh hồn các con. 
Khi tha thứ, trái tim các con kết hiệp với Trái tim Phụ Tử của chính Cha dễ 
dàng nhất. Hãy tha thứ cho mỗi một người trong quá khứ của các con. Đặc biệt 
nhất là tha thứ cho chính các con bằng cách tin rằng Cha đã tha thứ cho các con. 
Hãy tin vào Trái tim Cha Đầy Lòng Thương Xót - Đầy Tình yêu thương.” 
 
April 10, 2020 
Thứ Sáu Tuần Thánh 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Gisêu Giáng Thế.” 
“Cái chết của Ta trên Thánh Giá đã là một ví dụ hoàn hảo về cái chết của tất cả 
mọi người. Sự chết lấy đi tất cả những giá trị vật chất của con người - quyền 
lực, vẻ đẹp bề ngoài, danh dự, uy tín với người ta, thế lực tài chánh. Tất cả 
những thứ này, khi phó thác với tình yêu và sự kiên nhẫn, thì chúng trở nên sức 
mạnh trong thế giới tâm linh. Cuộc Khổ Nạn của Ta đã là một ví dụ cho tất cả 
mọi người noi theo trong những giờ cuối cùng trong đời sống. Ta mất đi sự độc 
lập không phải với sự giận dữ nhưng với tinh thần kiên nhẫn. Ta đã hoàn toàn 
hiệp nhất với Ý Cha Ta. 
 



Ta đã có thể giảm đi bất cứ cơn đau nào hay bất cứ phần nào những đau thương 
của Ta bằng một ý nghĩ. Ta kiên trì vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Hôm nay, 
khi chúng ta đấu tranh để tiến về phía trước giữa cơn bệnh dịch này, hãy can 
đảm trong sự nhẫn nại. Không có sự đau khổ hay phần nào của Thánh Giá của 
các con mà Ta không nhận biết. Phần đau khổ của các con cũng chính là của 
Ta. 
Hãy đem các linh hồn của những người vô tín ngưỡng về với Ta bằng những nỗ 
lực của các con.” 
 
Đọc Luca 24:25-26+ 
25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng 
trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng 
phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 
 
April 10, 2020 
Thứ Sáu Tuần Thánh 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Gisêu Giáng Thế.” 
“Khi Ta đang THỞ HƠI CUỐI CÙNG, tư tưởng cuối cùng của ta là Tình Yêu 
Thánh Thiện - Sứ Mạng này đang đau đớn vì sự tranh cãi và sự kiên trì của nó 
trước sự vu khống.” 
 
April 12, 2020 
Chúa Nhật Phục Sinh – Mừng Kính Chúa Sống Lại  
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 
“Hỡi các con, hôm nay, đánh dấu việc cử hành Chiến Thắng của Ta trên tội lỗi 
và sự chết. Đừng nhìn đến những gì các con không có hay không đạt được, 
nhưng những gì các con đã và đang đạt được. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau cử 
hành Ngày Chiến Thắng. Rồi, chúng ta cùng nói: Alleluia!” 
 
Việc cử hành này phải đem lại bình an trong tâm hồn các con khi chúng ta đang 
cùng nhau đạt được những chiến thắng nhỏ và lớn, sắp tới. Hãy xem xét những 
chiến thắng có thể được trong tương lai - sự hoán cải của tất cả những người 
không tin, một thế giới nghiêng về quan điểm của người Kitô hữu, niềm vui vì 
mọi người đều chấp nhận những mục tiêu của người Kitô hữu mà không bách 
hại. Hãy sống ngày hôm nay như thể là tất cả những mục tiêu này đã chiến 
thắng trong những ngày này. Đoạn Ta nói: Hãy vui mừng!” 
 
Đọc Luca 24:45-46+ 
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời 



Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi 
chết sống lại; 
 
April 13, 2020 

Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh  
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 
“Khi Ta từ cõi chết chỗi dậy, tất cả Sự Thật đều từ Ta đến, vì Ta là Đường, là 
Sự Thật và là Sự Sống. Ta ước muốn tất cả Chân Lý (Sự Thật) điều khiển 
những tâm hồn – bây giờ và mãi mãi. Sứ Mạng của Ta khi còn ở dưới thế là 
đem Chân Lý (Sự Thật) vào các tâm hồn và linh ứng cho các linh hồn theo 
Chân Lý để thống trị tâm hồn của họ. Sứ Mạng về Chân Lý này vẫn tiếp tục 
hôm nay qua Sứ Mạng Tình Yêu Thánh Thiện. Hãy sống trong Tình Yêu Thánh 
Thiện và các con sẽ sống trong Chân Lý (Sự Thật). Chân Lý này luôn luôn là Ý 
Ta cho các con.” 
 
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 đã chuẩn bị cho chúng ta. 
 
April 14, 2020 
Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Cha đến một lần nữa để nói với trái tim của toàn thể 
nhân loại. Mỗi linh hồn trưởng thành về tâm linh tùy theo ý chí tự do của mình. 
Một số được lợi từ những lầm lỗi của mình, ăn năn và sửa đổi. Những người 
khác thì không quan tâm tới việc làm vui lòng Cha. Họ đi xa và xa điều tốt đẹp 
hơn. Những người tự xem mình là trung tâm - chỉ tìm kiếm những gì làm hài 
lòng họ. Họ không xét mình dưới cái nhìn cải thiện tâm linh. 
 
Mỗi linh hồn chịu phán xét bởi công nghiệp về Tình Yêu Thánh Thiện trong 
trái tim họ khi thở hơi cuối cùng. Họ yêu mến Cha nhiều bao nhiêu? Họ yêu 
thương người lân cận sâu xa như thế nào? Họ có yêu người lân cận như chính 
mình không? Đại dịch này là một thử thách hiếm có về châm ngôn này. Mỗi 
linh hồn có thể phát triển về tâm linh trong trận đại dịch này, hay bất cứ cuộc 
khủng hoảng nào, hay tùy thuộc sự lệ thuộc duy nhất vào những nỗ lực của con 
người, trôi dạt xa Cha hơn.  Hãy học từ điều này và trông cậy vào sự Quan 
Phòng của Cha.” 



 
Đọc Luca 11:10-13+ 
10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai 
trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà 
cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là 
những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha 
trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? " 
 
April 15, 2020 
Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh 
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 nhắc nhỡ các con rằng các 
con không được là một người Kitô hữu chỉ trên danh nghĩa thôi. Một Kitô hữu 
đích thực bắt chước Con Cha trong mọi đàng. Hãy nhớ rằng, Con Cha đầy Lòng 
Thương Xót - Đầy Tình Yêu Thương. Người luôn luôn sẵn sàng chia sẻ của cải, 
tài năng và tha thứ. Con Cha không bao giờ mang một mối ác cảm (thù hận) 
nào trong lòng. Ngay cả khi chịu treo trên Thánh Giá Người còn nài xin ơn tha 
thứ cho những người tra tấn mình. Những người tự xem mình là Kitô không thể 
làm ít hơn như thế được. 
 
Chính Satan gợi lên những lý do để giận nhau. Chính ma quỷ làm cho linh hồn 
dè bĩu nên giả thiết về những thương tổn cho cái tôi hay bất cứ những sự biểu 
hiện tồi tệ chống lại hắn. Chúa Kitô là và đã là hiện thân của tình yêu thương 
tha thứ. Không ai có quyền làm ô danh người Kitô hữu và cùng lúc đó lại nuôi 
dưỡng một mối ác cảm (thù hận) trong lòng họ. 
 
Một Kitô hữu đích thực tha thứ cho anh em mình cũng như Cha tha thứ cho mọi 
người có tội ăn năn.” 
 
Đọc Luca 17:3-4+ 
3 Anh em hãy đề phòng! Sửa lỗi anh em 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày 
đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng 
phải tha cho nó." 
 
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. 
 
April 16, 2020 
Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh 



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 khó khăn cách chưa từng 
thấy. Kẻ thù của các con là con vi khuẩn vô hình làm chết hàng ngàn người - 
nhiều người chưa chuẩn bị. Sự quan trọng của việc vâng theo những đòi hỏi cua 
chính phủ về khoảng cách trong xả hội kèm theo hậu quả là án tử hình cho 
những người không vâng theo. Cha đã cảnh cáo các con trong quá khứ rằng 
bệnh dịch mới này có thể đến với dân chúng thế giới. Bây giờ thì nó đã ở đây. 
 
May mắn là, nhiều người đã hiệp nhất với nguyên nhân cao cả trong nỗ lực 
chiến đấu với sự dữ này. Người ta hiệp nhất không phải để giúp cho họ, nhưng 
cũng cho nhiều người khác nữa. Sự thận trọng khôn ngoan là mệnh lệnh của 
ngày hôm nay. Cha sẽ không mời hàng ngàn người đến đây để lãnh Ba Phép 
Lành như đã dự tính trong tháng Tám, dưới ánh sáng của sự nguy hiểm khi tụ 
tập đông người. Vì thế, Cha yêu cầu các con chờ đợi, như Cha làm, trong cơ hội 
kế tiếp kêu gọi các con một cách an toàn cho biến cố quan trọng này. Tất cả mọi 
người đều được mời gọi đến đây để cầu nguyện theo từng nhóm nhỏ. Cầu 
nguyện ở nhà trong trái tim để kết thúc sự dữ này. Các con càng hợp tác vâng 
theo việc giữ khoảng cách xã hội, thì càng sớm, Cha sẽ ban Ba Phép Lành. Cha 
nói với các con những điều này vói Tình Yêu Phụ Tử của Cha. Hãy đáp lại tình 
yêu của Cha bằng sự vâng lời của các con.”  
 
Đọc 2 John 6+ 
6 Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đa được 
nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là: anh em phải sống trong tình thương. 
 
April 16, 2020 
Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Cha không quên mà cũng không phải là không giữ lời 
hứa ban Ba Phép Lành xuống trên các con. Chúng ta sẽ tụ họp cho biến cố đặc 
biệt này ở một thời điểm thích hợp hơn khi việc quy tụ đông người như vậy sẽ 
dẫn đến khủng hoảng thay vì khâm phục. Từ đây đến khi đó, có nhiều phép 
lành được nghiệm thấy theo tính cách cá nhân ở đây nơi thánh địa cầu nguyện 
này.” 
 
April 17, 2020 
Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Với sự kiên nhẫn và khôn ngoan, hãy kiên nhẫn chịu 
đựng những ngày thử thách hiện tại. Tất cả những sự việc và tình huống đang 



qua đi. Hãy biết điều này, hãy hy vọng trong lòng. Hy vọng là tin tưởng vào 
điều gì đó các con không thấy được. Các con không thể nghiệm thấy vinh 
quang mà không trải qua những thử thách và chiến tranh trước. 
 
Việc mất đi những sự kiện cầu nguyện đặc biệt của chúng ta sẽ được làm dịu 
bớt nếu các con quyết tâm cầu nguyện trong trái tim. Hãy làm cho trái tim các 
con nên nhà nguyện riêng để cầu nguyện và tĩnh tâm nơi đó thường xuyên suốt 
ngày. Hãy làm những chuyến hành hương nhỏ đến thánh địa cầu nguyện yêu 
dấu của Cha. Tất cả những ơn sủng vẫn ở đây – không ai có dùng luật pháp để 
thể chống lại chúng. Hãy mong đợi cách thánh thiện rằng những sự kiện của 
chúng ta sẽ hồi phục và ít bị giám sát hơn như hiện nay. 
 
Cha yêu thương các con và tin rằng các con sẽ nhẫn nại.” 
 
Đọc 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 đọa. 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. 
 
April 18, 2020 
Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Qua mỗi thử thách Cha hy vọng lôi kéo các linh hồn 
đến gần Cha hơn. Cha muốn nói là có các linh hồn nhận thức được họ phụ 
thuộc vào Cha, và quay về với Cha như đứa con trở về với cha của mình trong 
thời nhiễu nhương. Không có khía cạnh thánh giá nào các con đau khổ mà Cha 
không nhận biết. 
 
Lo lắng nhẹ nhất hay nỗi đau của các con đều là mối quan tâm của Cha. Cha 
ước muốn tình yêu Phụ Tử của Cha ấp ủ trong lòng cho các con được đáp lại 
cho Cha gấp hai lần giữa mọi thử thách. Hãy học biết nhìn thấy những thử thách 
của các con như cơ hội để yêu mến Cha nhiều hơn - phụ thuộc vào Tình Yêu 
của Cha dành cho các con nhiều hơn. Cha có thể can thiệp vào đời sống của các 
con theo những cách thức không mong đợi. Cần phải có tình yêu và lòng trông 
cậy để tin điều này. Cha có thể đem đến niềm vui trong sầu khổ - hy vọng trong 
thất vọng, nếu các con quay về với Cha như người Cha dầy Yêu thương.” 
 



Thánh Vịnh 16:5-11+ 
(5) Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, 
là chén phúc lộc dành cho con; 
số mạng con, chính Ngài nắm giữ. 
(6) Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, 
vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. 
(7) Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, 
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. 
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 
 (9) Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, 
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. 
(10) Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, 
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 
(11) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: 
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, 
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! 
 
April 19, 2020 
Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 
“Ta đến với các con hôm nay như vị Vua đầy Lòng Thương Xót. Ta ước muốn 
tuôn đổ Lòng Thương Xót vào trái tim thế giới, bằng cách đó Ta thách thức mọi 
sự dữ và tất cả những gì giả dối. Trái Tim Ta là nơi Ẩn Náu đầy Lòng Thương 
Xót. Hãy chạy đến nơi Ẩn Náu này giữa mọi xáo trộn. Chính Lòng Thương Xót 
của Ta sẽ mặc khải cho các con sự khác biệt giữa thiện và ác. Nhờ ơn sủng của 
Lòng Thương Xót Ta, các con được dẫn dắt theo con đường công chính.  
 
Ta kêu gọi tất cả mọi người và mọi quốc gia hãy đi vào Tình Yêu Thánh Thiện 
– Con Đường Cứu Rỗi. Lời kêu gọi này là hoạt động của Lòng Thương Xót của 
Ta. Qua việc nói ‘xin vâng’ với Tình yêu Thánh Thiện tất cả mọi người và mọi 
quốc gia có thể hiệp nhất và sống trong hòa bình. Để rồi qua Lòng Thương Xót 
của Ta. Ta ban cho các con ơn sủng đầy thử thách này - giải quyết sự khác biệt 
và hiệp nhất trong Tình Yêu Thánh Thiện. Chỉ khi đó các con mới sống theo 
một đường lối mà trong đó kẻ thù không với tới các con được. Lòng Thương 
Xót của Ta sẽ mở ra cho các con và ấp ủ các con như một áo giáp của Thánh Ý 
Ta.” 
Đọc 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, đã nói trước kia.18 Các ngài đã nói với anh em: 
"Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô 



luân của mình."19 Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không 
có Thần Khí. 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 than xác họ làm cho ra ô uế. 
 
April 20, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Những người cử hành Lễ Lòng Thương Xót của Cha 
cũng phải cử hành Lòng Thương Xót của Cha trong tâm hồn. Qua Lòng 
Thương Xót của Cha nhân loại đến với những điều khoảng với con đường mà 
họ đã và đang chọn và những quyết định họ phải làm để vui lòng Cha. Những 
tâm hồn không thể chọn lựa khôn ngoan bên ngoài Tình Yêu Đầy Lòng Thương 
Xót của Cha. 
 
Hãy quan sát trận dịch gần đây - một kẻ thù vô hình đã thay đổi đời sống mãi 
mãi. Sự khôn ngoan thế gian đang chịu thử thách tốt nhất để giải quyết vấn đề 
này. Sự khôn ngoan từ trên cao là con đường để giải quyết những thách thức 
như vậy trong đời sống con người. Vì thế, cầu nguyện là động lực của bất cứ 
giải pháp nào. Ơn sủng để chiến thắng kẻ thù vô hình này ở trong Trái Tim đầy 
Lòng Thương Xót của Cha.” 
 
Đọc Giacôbê 3:13-18+ 
13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối 
sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền 
hậu và đức khôn ngoan.14 Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, 
chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với 
sự thật.15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự 
khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên,của ma quỷ.16 Thật vậy, ở 
đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu 
xa.17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh 
khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm 
trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.18 Người xây dựng hoà bình thu 
hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính. 
 
April 21, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 



Chúa Cha. Cha phán: “Mặc dù những thông Cha ban cho thế giới không phải là 
mặc khải về những kế hoạch bí mật màu mè và những âm mưu bí mật tàn ác 
trong những tâm hồn, chúng lại là những gì mà thế giới cần nghe trong lúc này. 
Đừng tin thông điệp ban bố sự tiên đoán liên quan đặc biệt tới những ngày. Đây 
là những gì có nguồn gốc từ con người. Đây là cách Satan dùng để đánh lạc 
hướng các con.” 
 
 

April 21, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, các con đang ở giữa một nỗi đau chưa từng 
có - tất cả các con với nhau. Rất thường, khía cạnh khó khăn nhất của bấy kỳ 
thánh giá nào là thời gian (kéo dài). Những gì quan trọng nhất trong lúc này là ở 
lại trong khoảnh khắc hiện tại. Đừng nhìn lại những gì các con đã trải qua hay 
tiến tới xem thánh giá này còn kéo dài bao lâu nữa. Trong hiện tại, hãy tìm 
kiếm sự an toàn trong sự Quan Phòng của Cha cách riêng là trong những cách 
thức bé mọn, thường vượt quá sự mong đợi (không mong đợi như vậy). Bất kể 
thánh giá kéo dài bao lâu và sâu xa bao nhiêu, Ơn Sủng Cha luôn luôn ở với các 
con.” 
 
Hãy tìm cách giúp đỡ người khác. Cầu nguyện cho nhau. Hãy là dấu chỉ của sự 
can đảm giữa rất nhiều sự nản lòng. Hãy tin vào Quyền Uy Tối Thượng của 
Cha trong mọi tình huống và để cho Cha vận hành. Đây chính là trông cậy. Nếu 
trông cậy, các con cũng sẽ tin rằng Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Rồi, 
các con sẽ có lòng can đảm.” 
 
Đọc Galát 6:9-10+ 
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. 
 
April 22, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, luôn luôn là nhờ sức mạnh của Ơn Sủng 
Cha và qua những công việc theo Thánh Ý Cha mà những tình huống thay đổi. 
Khi cầu nguyện, các con hãy cầu xin theo Ý Cha với đường hướng cầu nguyận 
đặc căn bản trên tình yêu thương. Việc cầu nguyện trở nên nhạt nhẽo (cũ rích, 
mất tác dụng) khi trước tiên nó không được đặt cơ sở trên tình thương. Cha chờ 
đợi những lời cầu nguyện nhiệt thành, đầy tình yêu thương trước khi Cha thay 
đổi đường hướng của những biến cố và tính cách. 
 



Sứ mạng này (Holy Love) vẫn tiếp tục ở thánh địa này (Ohio) nơi Cha mời gọi 
tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia đến và cảm nghiệm ơn sủng nơi đây và cầu 
nguyện. Đừng để ‘khoảng cách xả hội’ làm cho các con xa cách việc cầu 
nguyện. Hãy duy trì sự gần gũi với Cha trong tâm hồn nơi Cha sẽ linh ứng cho 
các con và hướng dẫn các con. Những cố gắng của các con để trở lại đời sống 
bình thường trước khi cách ly phải được định hướng theo Thánh Ý Cha. Đừng 
trở nên bất cẩn trong những cố gắng vượt qua sự ‘ngột ngạt’ (cabin fever) mà 
các con đang có. 
 
Hãy chọn lựa việc để cho sự ngột ngạt và mọi thánh giá đem các con đến gần 
Cha. Đó là cách thức mà thánh giá trở nên sự chiến thắng của các con và sự bại 
trận của Satan. 
 
Đọc 1 Gioan 5:4-5+ 
4vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm 
cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 5 Ai là kẻ thắng 
được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên 
Chúa? 
 
April 23, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là cơ hội để làm những 
quyết định tốt cho tương lai của đất nước và thế giới nói chung. Những quyết 
định của các con là để tránh tội lỗi tăng cường việc đáp trả của chính các con 
với sự công chính và làm cho đường lối của những người xunh quanh các con 
rõ ràng. Tránh sự đồng lõa trong mọi trường hợp. Đây là cách tốt nhất để làm 
gương cho những người lân cận. Những ngày này, không có quyết định nào là 
nhỏ. Các con hết sức cố gắng tránh làm ô uế thân xác và linh hồn của các con. 
Vi khuẩn đe dọa thể xác của các con. Ước muốn chỉ làm vui lòng mình đe dọa 
linh hồn các con và vì thế đe dọa trái tim thế giới. Thương vong cả hai loại này 
làm xứ sở của các con yếu đi. 
 
Hãy làm những nỗ lực có lương tâm để sống theo Sự Thật (Chân Lý) trong Tình 
Yêu Thánh Thiện trong mọi khoảnh khắc hiện tại. Trong những ngày đầy dẫy 
xung đột này, mỗi linh hồn cần phải sống trong Sự Thật (Chân Lý) để có thể 
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên những người khác luôn mãi. Bây giờ, các con 
không nhìn thấy kẻ thù của các con dưới hình dạng những con vi khuẩn. Thời 
gian tới kẻ thù sẽ được nhìn thấy rõ hơn và các con phải mạnh mẽ về tâm linh 
để đối kháng lại hắn.” 
 



Đọc 1 Timôthy 4:1-2, 7-8+ 
1 Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin 
mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là vì trò 
giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung. 7 Còn 
những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại bỏ. Hãy luyện tập 
sống đạo đức;8 vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức 
thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho 
người có lòng đạo đức. 
 
April 24, 2020 
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 can đảm (nghị lực) là sức mạnh nội tâm 
các con cần nhẫn nại. Trong thời gian như lúc này, sự đe dọa lớn lao nhất đối 
với sự bình an trong tâm hồn của các con là nhụt chí. Vì thế, các con cần cầu 
xin ơn can đảm. Hãy nhận thức rằng khi một thánh giá được nâng lên trong 
chiến thắng, thì nó rất thường được thay thế bằng một thánh giá khác. Ơn can 
đảm cho các con sức mạnh nội tâm để chấp nhận tất cả những gì Cha đòi hỏi 
các con trong mỗi khoảnh khắc hiện tại với sự can đảm thánh thiêng. 
 
Những cố gắng sẽ sớm được làm để phục hồi lại đời sống cởi mở hơn. Như một 
quốc gia, các con cần hiệp nhất trong cầu nguyện để hành động này không đem 
đến sự đảo lộn tất cả kết quả mà sự cách ly đã đạt được. Việc thả lỏng tất cả 
những nỗ lực để tránh chết nhiều hơn phải được xem như một lời mời gọi thiếu 
thận trọng trong cuộc đấu tranh tránh lây nhiễm. Kẻ thù vi khuẩn này vẫn còn 
lảng vảng xung quanh. Vì thế, hãy tiến lên với sự thận trọng vì đời sống hằng 
ngày của các con sẽ không bao giờ như cũ nữa. Nhận thức điều này để nhận lấy 
sự khôn ngoan. Can đảm là ơn để tiếp tục thực hiện.  
 
Đọc Philiphê 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. 
 
Đọc Philiphê 4:6-7+ 
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. 



 
April 24, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Cha đã đến để nói với các con điều này. Cha sẽ không 
chọn những ngày mà đám đông tụ tập ở đây nơi thánh địa này trong một thời 
gian. Cha có ý muốn nói là để các con tôn trọng khái niệm về khoảng cách xã 
hội đang được cổ động trên thế giới. Mặc dầu vậy, vùng đất này vẫn mở cửa và 
sẵn sàng cho những ai muốn đến đây. Cha không khuyến khích xe buýt chở 
người tới. Mặc dầu vậy, xe chở không hơn bốn người được chào đón ở đây. Sẽ 
không có những buổi phục vụ chính thức, nhưng mỗi nhóm nhỏ có thể tự xướng 
kinh cho nhóm mình. 
 
Mỗi kinh nguyện đều quan trọng. Các con có thể tiếp tục tôn trọng những ngày 
trong quá khứ mà chúng ta đã tụ tập thành những nhóm lớn (ví dụ như lễ Trái 
Tim Liên Kết (21 tháng 6 năm 2020, Lễ Kính Chúa Cha (2 tháng 8 năm 2020, 
Lễ Mân Côi (7 tháng 10 năm 2020 v.v…) 
 
Cha nói với các con tất cả những điều này để khuyến khích và hổ trợ các con.” 
 
Thánh địa Maranatha ở địa chỉ 37137 Butternut Ridge Rd in North Ridgeville, 
Ohio 44039. 
 
April 25, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Đây là thời chưa từng có. Chưa bao giờ sức khỏe và sự 
an mạnh của các con lại bị đe dọa chỉ vì sống trong mối quan hệ với môi trường 
của các con. Các con sẽ đánh giá cao hơn khi lệnh cách ly này được gỡ bỏ khỏi 
những đặc quyền cá nhân bình thường hằng ngày – như quyền tự do đi đến 
những nơi các con muốn – ăn ở các nhà hàng và xã giao hoà đồng với những 
người khác. Mặc dầu vậy, những con vi khuẩn này sẽ không biến đi trong chốc 
lát - điều đó sẽ là một chiến thắng từ từ từng bước một. Sự chú ý sẽ là chìa khóa 
khi xã hội được mở cửa một lần nữa.  
 
Tất cả những điều này không chỉ ảnh hưởng lên sự an mạnh vể thể xác, nhưng 
còn ảnh hưởng lên sự an mạnh về tinh thần nữa. Cha chờ đợi mỗi người trong 
các con trở lại những nơi thờ phượng. Cánh tay Cha và Trái Tim Cha mở ra cho 
các con. Một lần nữa, Cha thúc giục các con mở tâm hồn ra để hiệp nhất cầu 
nguyện khi giờ bào chữa (vindication) đến. Hãy tìm kiếm sự Khôn Ngoan 
Thiên Đàng sẽ hướng dẫn các con những gì nên làm và những gì không nên 
làm. Đừng chỉ tin cậy vào những gì các con muốn làm. Qua sự khôn ngoan thận 



trọng, hãy cho Cha hướng dẫn các con khi các con khám phá.” 
 
Đọc Giacôbê 3:13-18+ 
13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối 
sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền 
hậu và đức khôn ngoan.14 Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, 
chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với 
sự thật.15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự 
khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ.16 Thật vậy, ở 
đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu  
xa.17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh 
khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm 
trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.18 Người xây dựng hoà bình thu 
hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính. 
 
April 26, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Vâng giữ các Giới Răn của Cha là sự kiên vững trong 
đức công chính của các con. Nếu có nền tảng vững chắc này, thì những quyết 
định của các con trong mọi sự sẽ đều phản ảnh sự công chính. Những giới Răn 
của Cha là cẩm nang (guide) của các con trên con đường đi đến hạnh phúc vĩnh 
cửu. Chúng dẫn dắt các con trong mối quan hệ với tất cả những người khác và 
trong tất cả mọi quyết định từ lúc này sang lúc khác. 
 
Lý do khiến có nhiều rối loạn trên thế giới trong những ngày này là do việc bất 
chấp những Giới Răn của Cha. Những quyết định xấu xa, ngay cả quỷ quyệt, 
đều được làm trong việc bất chấp những mối quan hệ quốc tế và ngay cả đối với 
chính sự sống. Những linh hôn bị hướng đi sai lạc bởi truyền thông đại chúng, 
do sự giải thích sai lầm về Sự Thật (Chân Lý). Xã hội cần được cai trị phù hợp 
với những tiêu chuẩn của các Giới Răn của Cha. 
 
Sứ Mạng này (Holy Love) là phương tiện chuyên chở những gì giúp chấm dứt 
khuynh hướng chấp nhận những gì dối trá và phổ biến của tội lỗi trong thế giới 
ngày nay. Hãy tin cậy nơi đường lối kiên vững của đức công chính mà những 
Giới Răn của Cha dẫn dắt các con đi trên đó.” 
 
Đọc 1 Gioan 2:3-6+ 
3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là 
chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. 4 Ai nói rằng mình biết Người 



mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở 
nơi người ấy. 5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã 
thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong 
Thiên Chúa. 6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người,thì phải đi trên con đường 
Đức Giê-su đã đi. 
 
April 27, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Nguồn sức mạnh lớn lao nhất trong thời buổi chưa từng 
có này không phải là việc dành dụm tích trữ hay khoảng cách xã hội, nhưng đó 
là cầu nguyện. Cầu nguyện kêu cầu sự can thiệp của Chúa và sự linh ứng của 
Chúa Thánh Thần. Việc cầu nguyện khiến cho các con phó thác với lòng trông 
cậy nhờ thế các con sẽ không phí thời gian để tìm cách thay đổi hay đạt được 
những thứ không thể có được. 
 
Thánh giá này, không nhìn thấy được. Các linh hồn học biết trông cậy vào ơn 
sủng để được những thứ cần thiết. Ơn sủng có đó khi các con cầu xin. Thường 
thường, ơn sủng chỉ nhận được trong khoảnh khắc hiện tại khi nó biểu lộ. Các 
con không bao giờ bị Cha bỏ rơi trừ khi các con bỏ rơi Cha trước. Hãy phó thác 
những mối quan tâm của các con cho Cha. Cha đang lắng nghe và sẽ giúp đỡ 
các con nhận ra những giải pháp. 
 
Toàn bộ tình huống này và tất cả những chùm tua (tentacles) của những thử 
thách này là một thử nghiệm về lòng trông cậy.” 
 
Đọc Êphêsô 3:20-21+ 
20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà 
làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới,21 xin tôn vinh Người 
trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men. 
 
April 28, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, không có sự cách ly nào có thể giữ không 
cho Chúa Thánh Thần linh ứng cho tâm hồn của các con hay an ủi các con 
trong những nhu cầu của các con. Hãy giải thoát tâm hồn các con khỏi mọi 
gánh nặng buộc chặt các con xuống. Hãy từ bỏ mình cho Cha. Đây là thái độ 
giải thoát các con khỏi tinh thần của các con và giúp cho các con tìm được giải 
pháp cho những vấn đề của các con. 
 



Tự do đích thực của các con không di chuyển từ điểm A sang điểm B. Tự do 
thật của các con là khả năng hiệp nhất với Thánh Ý Cha và nhờ thế nó di 
chuyển ý muốn của các con theo ước muốn của Cha. Không có con vi khuẩn 
nào có thể ngăn cản điều này. Tất cả đều tùy thuộc vào việc các con ước muốn 
kết hiệp với Cha. Cha không bao giờ bị cách ly với tinh thần của các con. Vậy 
các con hãy mở lòng ra. Giải thoát tinh thần các con để hiệp nhất với Cha và 
với Ý Cha cho các con. 
 
Ý Muốn của Cha cho các con luôn luôn là sống trong Tình Yêu Thánh Thiện.” 
 
Đọc Êphêsô 5:1-2+ 
1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu 
thương,2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, 
và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa 
hương thơm ngào ngạt. 
 
April 29, 2020 
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim Đức 
Chúa Cha. Cha phán: “Sự cách ly mà thế giới đang nghiệm thấy trong lúc này 
lấy đi nhiều tính độc lập trong đời sống hằng ngày. Tuy vậy, các linh hồn vẫn 
có quyền chọn lựa ơn cứu rỗi của riêng họ. Quyền này không thể bị từ bỏ. 
Nhiều người không nhận thức hay đánh giá cao quyền này. Họ không chọn lựa 
việc thực hành quyền này và vì thế họ mở cửa cho mọi thứ sai lầm. 
 
Trong khi quyền công dân vẫn có thể được cân nhắc, bàn cãi, thì những Giới 
Răn của Cha lại không. Khi du di những Giới Răn của Cha, người ta không bao 
giờ có thể thay đổi với bất kỳ lý do nào. Mặc dầu vậy nó lại có thể bị quy phục 
(surrendered) để tán thành (favor) tội lỗi. Hãy chắc chắn rằng các con chọn lựa 
khôn ngoan để được ơn cứu rỗi, ngay cả giữa thời gian rắc rối này.” 
 
Đọc 1 Gioan 4:6+ 
6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe 
chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ 
dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. 
 
April 30, 2020 
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 xem sự nhẫn nại mà ông Noê và gia 
đình ông đã có trong việc tìm kiếm ý niệm lờ mờ về đất liền khi họ quây quần 
trên tàu. Họ có lòng tin rằng Cha đã cứu họ ngoài tất cả những người còn lại 



theo dự định của Cha, và như thế họ nhẫn nại chờ đợi thời giờ của Cha tỏ ra cho 
họ. Những ngày này, hỡi các con, các con cũng phải nhẫn nại, như vậy. Các con 
phải chờ cho những ngày cách ly mãn hạn và thận trọng chống lại sự lây nhiễm 
có thể xảy ra như đã xác định. Tất cả những sự việc này đều có dự tính của nó. 
Cha đang đem các con đi sâu hơn nữa vào đức vâng lời và lòng trông cậy. Cha 
đang dạy cho các con rằng các con phải phụ thuộc và sự Quan Phòng của Cha 
vốn tỏ ra cho các con bằng nhiều cách thức phong phú. 
 
Phần khó khăn nhất của bài học nhẫn nại này là không tới được nơi chốn thờ 
phượng của các con. Các con phải học cách cầu nguyện riêng tư trong tâm hồn 
của các con. Cha đang ở đó chờ đợi các con tìm kiếm Cha. Cha muốn ban cho 
các con sức mạnh về sự nhẫn nại ở phạm vi lớn. Hãy quay về với Cha để được 
sức mạnh nội tâm này.” 
 
Đọc Thánh Vịnh 23:1-6+ 
(1) CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
(2) Trong đồng cỏ xanh tươi,  
Người cho tôi nằm nghỉ.  
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành 
(3) và bổ sức cho tôi.  
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính  
vì danh dự của Người. 
(4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u  
con sợ gì nguy khốn,  
vì có Chúa ở cùng. 
Côn trượng Ngài bảo vệ,  
con vững dạ an tâm. 
(5) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc  
ngay trước mặt quân thù.  
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,  
ly rượu con đầy tràn chan chứa.  
(6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA  
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,  
và tôi được ở đền  
Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. 
 
 


