May 1, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hôm nay, Cha mời gọi các con hãy nhận thức
được rằng con vi khuẩn corona này không phải là căn bệnh thông thường.
Nó đã được chế tạo bởi sự khéo léo của con người với mục tiêu nhất định
nhắm vào người già và người có vấn đề về sức khỏe. Đây là dự tính cho
những thế hệ trong tương lai để thanh luyện nòi giống con người trên khắp
thế giới. Nó được thả vào quần chúng nhân dân trước thời gian đã định - do
tai nạn. Những người chịu trách nhiệm đang chờ đợi để làm giảm đi khả
năng của những nhà lãnh đạo tại chức trong chính phủ của đất nước của các
con (U.S.A.). Mặc dầu vậy, những tuyên bố về thiệt hại đã và đang bộc phát
trên toàn thể nhân loại.
Cha nói với các con những điều này để giúp các con nhận thức được điểm
nhấn mà sự dữ đang hoành hành và ẩn giấu trong lòng trong những ngày
này. Các con không thể bị lẫn lộn bởi bất cứ khúc ngoặc nào của những biến
cố này. Trong mọi tình huống, Cha luôn nắm quyền thống trị. Không ai
được ban cho sức mạnh trên các con, lớn hơn sức mạnh của Thiên Chúa Cha
Hằng Hữu của các con. Vì thế, hãy mạnh dạn hơn với kiến thức này. Nếu
các con nhẫn nại trong Sự Thật, các con đã trang bị cho mình những vũ khí
chống lại những gì có vẻ như thật và giải trừ chúng bằng Sự Thật.”
Đọc 2 Timôthy 4:1-5+
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và
kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý
lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến
thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý,
nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng
trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin
Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
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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: “Đây là thời bất định. Không chỉ vì ảnh hưởng
của con vi khuẩn này, mà còn do những dự tính bất chính và hung ác trong
tâm hồn của con người nữa. Rất nhiều thứ đã và đang có thể xảy ra mà con
người không thể trù tính được. Việc thả con vi khuẩn này ra chỉ là một trong

những âm mưu như thế. Vì thế, Cha long trọng nói với các con, việc chuẩn
bị tốt nhất cho những gì mình không biết được là cầu nguyện từ trái tim để
được sức mạnh nội tâm. Việc cầu nguyện như thế là sự hiệp nhất trong một
sức mạnh mà loài người không thể tập trung được bởi nỗ lực của con người.
Satan mất đi khí thế khi có thêm và thêm những tâm hồn chính trực vạch
trần thực chất của những hành động của chúng ra. Hỡi các con, hãy tiếp tục
là ánh sáng giữa bóng tối mà Satan bao phủ. Các con là những công cụ của
Cha và vũ khí của Cha khi các con làm như thế.”
Đọc 1 Thessalônica 5:4-8+
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt
chợt anh em.5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.
Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.6 Vậy chúng ta
đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.7
Ai ngủ, thì ngủ ban đêm; ai say sưa, thì say sưa ban đêm.8 Nhưng chúng ta,
chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và
đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy hít thở sâu và tiếp tục ở yên
một chỗ (shelter in place). Đừng để bị kẻ thù vô hình này phỉnh gạt. Những
con vi khuẩn mà các con không nhìn thấy, vẫn nguy hiểm chết người như
khi nó mới bắt đầu. Các con sẽ không chống nỗi nó không phải là các con đã
được bảo vệ khỏi (tác hại) của nó. Các con phải đủ khôn ngoan để làm tất cả
những gì các con có thể làm để tránh tiếp xúc với kẻ thù này. Đừng tạo ra
những cơ hội điên rồ - những cơ hội không cần thiết.
Cha cần các con ở tuyến đầu cầu nguyện và hy sinh. Những con vi khuẩn
này là cố gắng của Satan để giảm thiểu dân số và bắt những linh hồn không
sẵn sàng cho cuộc phán xét cuối cùng. Hãy đủ khôn ngoan để nhìn thấy bàn
tay của Satan trong tất cả những sự việc này. Hãy tự vệ bằng tấm khiêng Sự
Thật (Chân Lý) mà Cha trao cho các con hôm nay. Đừng nghe những lời
gian dối của Satan cố gắng thuyết phục các con rơi vào sự bất cẩn. Cha, là
Thiên Chúa Hằng Hữu, mời gọi các con trong Sự Thật (Chân Lý).”
Đọc Êphêsô 6:10-17+
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn
năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để

có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng,
với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác
chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của
Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng
vững trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý,
mình mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan
báo tin mừng bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em
sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là
ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
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Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Chiều sâu và sức mạnh của Ơn Sủng Cha trên
nhân loại gia tăng theo sự ngặc nghèo của thời buổi này. Như thế, thì, khi
đối diện với những khó khăn lớn lao nhất, các con nhận được cân xứng
những ơn sủng sâu sắc nhất. Vật, có nghĩa là, trong thời gian mà tất cả nhân
loại đang chịu thách thức bởi sự đe dọa của con vi khuẩn chết người này và
cùng lúc đó lại bị từ chối không được an ủi ở nơi chốn thờ phượng. Ơn sủng
sâu sắc nhất của Cha ở trong lòng của những người tín hữu đích thực những
người từ chối không để cho đức tin của mình bị lung lay. Những người như
vậy tùy thuộc vào Ơn Sủng của Cha với tấm lòng trông cậy.
Sự sợ hãi và nhụt chí là kẻ thù và được phát thảo bởi Satan để tước đoạt vũ
khí của các tín hữu. Mỗi khoảnh khắc đều mang theo với nó ơn sủng để kiên
trì trong Sự Thật (Chân Lý). Không có hai khoảnh khắc nào giống nhau.
Mỗi khoảnh khắc đều có sự sắp đặt nhất định của những tình huống và ơn
sủng. Các con sẽ được ban cho mỗi khoảnh khắc hiện tại những gì các con
cần để kiên trì và giúp đỡ những người khác kiên trì. Hãy để cho điều này
làm căn bản cho sự can đảm của các con.”
Đọc Thánh Vịnh 13:5-6+
Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA, được Ngài cứu độ, lòng
con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.
May 5, 2020
Lễ Đức Mẹ Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện
Kỹ niệm lần thứ 23

Đức Mẹ đến như Mẹ Maria Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ
phán: “ Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm ngày này không
được cử hành như ngày Lễ Mẹ Maria, Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh
Thiện. Bề ngoài, không có Đội Vương Miện hay rước kiệu hay những buổi
cầu nguyện phụng vụ. Nhưng Mẹ đang cử hành với các con trong tâm hồn.
Chúng ta sẽ không bao giờ giao ngày này cho quyền lực của Satan.
Khi các con giữ trong lòng những tư tưởng tốt lành và lạc quan, các con
đang đánh bại Satan trong dự tính chiến thắng trong khoảnh khắc hiện tại
của hắn. Mỗi mùa trên thế giới đều đem theo với nó những đặc tính riêng
biệt. Nhìn chung thì mùa xuân này không kiên định trong những gì nó mang
đến. Khí hậu không đáng tin cậy. Những dấu hiệu của mùa hè hiện giữa ra
nhiệt độ đóng băng, nhưng, hỡi các con, hãy mang lời hứa về những ngày tốt
đẹp hơn sẽ đến trong tâm hồn của các con và các con sẽ vẫn vui vẻ. Điều
này cũng có thật, nếu các con suy gẫm về sự quang lâm khải hoàn của Con
Mẹ trên trái đất ngay cả khi các con sống giữa nhiều sai lầm và tội lỗi.”
Mẹ luôn luôn ở với các con trong mọi tình huống. Sự cách ly này cũng
không khác gì và cuối cùng sẽ là một chiến thắng. Chúng ta hãy cùng hiệp
nhất trong tâm hồn và trong cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ. Trái
tim các con là nơi mà các con có thể tìm gặp Mẹ.”
Đọc Thánh Vịnh 4:3+
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi tôi kêu, Chúa
đã nghe lời.
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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: “Chim trời vẫn độc lập vì chúng không lệ thuộc
vào bất cứ nguồn thức ăn hay sự quan trọng của sự sống sót. Đây cũng là
quy luật chung của bất cứ quốc gia nào ước muốn bảo vệ sự độc lập của
nước mình. Nước nào tự túc được là nước đó an toàn nhất. Vì thế, nội bộ của
mỗi quốc gia phải có trách nhiệm trở nên mạnh mẽ để duy trì sự độc lập của
mình. Điều này đúng nếu mọi quốc gia đều đáng tin cậy trong việc chia nhau
những tài nguyên của họ.

Tham vọng điều khiển tâm hồn của nhiều lãnh tụ. Không khôn ngoan khi
ngây thơ tin rằng một số quốc gia không có những kế hoạch bí ẩn. Sự giả dối
(hai mặt) điều khiển nhiều phương tiện sinh sống của một quốc gia. Đây là
cách tốt nhất để duy trì sự tôn trọng ở mức độ quốc tế. Những biến cố trong
tương lai sẽ xác nhận đây là sự thật.”
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.
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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: “Mọi quyết định các con làm trong đời sống trên
trái đất ảnh hưởng đến thân phận của các con trước Nhan Cha. Mặc dù Cha
luôn luôn tha thứ cho những tội nhân ăn năn, nhưng quyết định của các con
chọn lựa tội lỗi trên sự công chính vẫn ảnh hưởng lên phần thưởng Thiên
Đàng của các con. Một người có thể sống đời tội lỗi và ăn năn trong giờ lâm
tử. Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, họ được cứu, nhưng phần thưởng Thiên
Đàng của họ sẽ ít hơn nhiều so với linh hồn vâng theo Những Giới Răn của
Cha và trong sống trong Tình Yêu Thánh Thiện.
Hãy sống mỗi khoảnh khắc như thể các con đang đứng trước Nhan Cha và
Cha đang nhìn vào tâm hồn các con. Hãy đổ đầy đôi tay các con những việc
làm tốt mà các con có thể cho Cha như những món quà khi chúng ta mặt đối
mặt trong đời sống Vĩnh Cửu. Nếu các con chọn lựa sự thánh thiện, Cha sẽ
giúp các con khám phá Satan tấn công và làm tắc nghẽn cuộc hành trình tiến
sâu xa vào sự thánh thiện cá nhân của các con như thế nào. Cha sẽ giúp các
con làm những quyết định thánh thiện.”
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: “Hỡi các con, hãy ý thức rằng mối đe dọa lớn
nhất cho nhân loại, trong những ngày này, không phải là vi khuẩn corona và
ảnh hưởng chết người của nó. Nó cũng không phải là chiến tranh. Mối đe
dọa lớn lao nhất cho nhân loại là và luôn luôn là sự thiếu tình yêu trong tâm
hồn. Thiếu tình yêu trong tâm hồn là nguyên nhân khiến loài người tự tách
rời xa Thánh Ý Cha. Đây là cửa ngỏ cho việc chấp nhận tội lỗi và cuối cùng
là yêu thích sự dữ.
Linh hồn của người không yêu mến Cha trên hết mọi sự và không yêu
thương người lân cận như chính mình, thay thế Tình Yêu Thánh Thiện bằng
tình yêu mến sự xấu xa độc ác của thế gian và tự ái bừa bãi. Những gì thế
giới hôm nay cần là nhân loại thấu hiểu những quyết định trong khoảnh khắc
hiện tại đang dẫn họ đi đến đâu. Nếu không thấu hiểu, họ sẽ có thể kinh ngạc
về vị trí của họ trước Nhan Cha hay xa cách Cha vĩnh viễn.”
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.
May 9, 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, mỗi khoảnh khắc hiện tại là cửa
ngỏ đi đến ơn sủng cá nhân mới. Không có hai khoảnh khắc hiện tại nào
giống nhau. Không có hai ơn nào giống nhau. Hãy ở gần bên Cha để Cha có
thể giúp các con khám phá ra vẻ đẹp của mỗi khoảnh khắc. nếu các con
không ở gần bên Cha, tất cả những khoảnh khắc (Cha) ban trên con đường
ơn sủng sẽ vụt khỏi sự nhận thức của các con và không được quý trọng.

Nỗ lực của Cha nhằm dẫn dắt các con đi trong ơn sủng sẽ chỉ được khám
phá ra nếu các con quan sát kỹ những gì (Cha) ban cho các con trong khoảnh
khắc hiện tại. Nếu các con không khám phá ra được ơn sủng Cha ban cho
các con, các con sẽ dễ dàng lạc lối và đi theo đường lối sai lầm. Hãy vâng
theo các Giới Răn của Cha vì đây là con đường đối nghịch với sự hủy diệt
các con. Hãy cầu nguyện để nhận ra được những ơn sủng Cha ban và xử
dụng chúng cách khôn ngoan. Đây là con đường để theo Thánh Ý Cha dành
cho các con.”
Đọc 1 Gioan 3:21-24+
21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta
được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của
Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của Người: chúng
ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương
nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn
của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người
ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng
ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
May 10, 2020
Ngày Vinh Danh Những Người Mẹ
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Những ngày này, sự sống trong lòng mẹ không
được còn được tôn trọng xứng đáng nữa. Kết quả là vai trò làm mẹ cũng
không được tôn trong xứng đáng. Việc sùng kính Đức Mẹ bị giảm thiểu và
không được nhìn nhận với lòng mến yêu và tôn kính như thời quá khứ nữa.
Rất nhiều ơn huệ và ơn sủng đã mất đi vì việc không tôn kính Đức Mẹ và sự
quan trọng của chuỗi kinh mân côi. Nếu các linh hồn không hiểu được chiều
sâu đích thật của những ơn huệ khi tham gia đọc kinh Mân Côi, họ mất đi
phương hướng trên con đường thánh thiện cá nhân. Như bất cứ người mẹ
nào, người Mẹ trên Thiên Quốc của các con khát khao hướng dẫn mỗi người
con của Mẹ trên con đường Cứu Độ.
Khi các con nài xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ, thì Mẹ cúi xuống trái đất
với tất cả cảm tình của một người mẹ trên trái đất và còn hơn nữa vì tình yêu
của Mẹ hoàn hảo và tinh tuyền. Mẹ lắng nghe với ơn sủng chân thành và an
ủi những người khốn khổ trong khi tăng sức cho những tâm hồn thất vọng.

Cha nói với các con hôm nay liên quan tới tình mẩu tử vì Đức Mẹ quá khiêm
nhường nên không bao giờ tập trung vào chính mình. Mẹ cầu nguyện trong
mọi khoảnh khắc cho mỗi người con của Mẹ, nhưng Mẹ ban dư dật ơn sủng
cho những người sùng kính Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi. Hãy từ bỏ những
sự thế gian và phó thác cho Đức Mẹ.”
Đọc Luca 2:6-7+
6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã 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.
May 11, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Lúc sau này Cha đã nói với các con về những
quyết định. Những quyết định các con làm trong khoảnh khắc hiện tại xác
định sự sống đời sau của các con. Không ai đạt được ơn thánh hóa bằng cách
chỉ suy nghĩ về nó. Nhưng các con phải yêu mến Cha bằng cả trái tim mà
không giữ lại gì cả. Rồi, các con mới sẵn sàng để làm những quyết định
thánh hóa. Tội lỗi là hoa quả xấu khi đặt mình lên trước hết - trước Cha và
tất cả những người khác. Yêu mến kiểu này là tội lỗi và phá hủy đức tin của
các con.
“Hãy sống đời sống làm hài lòng Cha và những người khác. Loại yêu
thương quên mình này sinh hoa quả tốt và làm cho tâm hồn các con thành
ánh sáng giữa bóng tối tội lỗi đang tàn phá tâm hồn của toàn thể nhân loại.
Tình yêu quên mình có thể thay đổi hướng đi của tương lai thế giới.”
Đọc Êphêsô 5:6-11+
6 Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó
mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục.7
Vậy anh em đừng thông đồng với họ.8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây
giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái
ánh sáng;9 mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính
và chân thật.10 Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa.11 Đừng cộng tác
vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra
mới đúng.
May 13, 2020
Our Lady of Fatima

Đức Mẹ đến như Đức Mẹ Fatima. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, Mẹ đến với các con nhiều thập niên rồi để kêu gọi các
con trong những thách thức về lòng trông cậy vào tương lai. Vậy Mẹ nói với
các con rằng hy vọng của các con bao bọc (clothed) trong việc cầu nguyện
và hy sinh. Hôm nay, Mẹ đến đây để ban cho các con một lời khuyên giống
như vậy. Lời khuyên này là giải pháp cho tất cả những sự thống khổ và tai
ương (woes) trên trái đất. Không có cầu nguyện và hy sinh, loài người
không thể đến gần Mẹ được. Mẹ không thể hướng dẫn những chọn lựa theo
ý chí tự do của họ nếu họ vẫn chọn việc giữ khoảng cách xa Mẹ và Sự Thật
(Chân Lý).
Cầu nguyện và hy sinh đem các con đến việc chấp nhận Thánh Ý Chúa cho
các con. Những ngày này, trong thời gian này, nhân loại xem ý chí tự do như
là quyền được chọn bất cứ đường hướng hành động nào – ngay cả những
hành động tội lỗi và xấu xa độc ác – như quyền của họ trước mặt Chúa.
Không có sự cố gắng làm vui lòng Chúa khi lương tâm được hình thành
trong sự thiếu Chân Lý (Sự Thật). Chính việc thiếu Chân Lý (Sự Thật) đã
làm cho những chọn lựa của con người lẫn lộn giữa thiện và ác.
Việc lẫn lộn này và sự thiếu Chân Lý sản sinh ra sự phân định kém cỏi. Đây
là cách làm cho một số các quốc gia đã nắm lấy tiêu chuẩn kép (tiêu chuẩn
hai mặt) và không thể trông cậy được. Vì thế mà những vấn đề không đâu lại
leo thang thành những vấn đề chính. Những giải pháp rõ ràng bị che phủ bởi
vì thiếu Sự Thật (Chân Lý). Các linh hồn phải ước muốn tìm kiếm Mẹ trong
Sự Thật (Chân Lý).”
May 13, 2020
Our Lady of Fatima
Đức Mẹ đến như Đức Mẹ Fatima. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
Các con thân yêu, hôm nay Mẹ tìm đến các con một lần nữa. Hãy nắm lấy
Tay Mẹ và Mẹ sẽ giúp các con tìm ra con đường Sự Thật giữa rất nhiều biện
bác chính trị.
Việc Mẹ hiện ra với các con hôm nay chứng tỏ tình yêu của Mẹ dành cho
các con và ước muốn của Mẹ là các con hãy hy vọng vào tương lai.”
Đọc 2 Timôthy 1:13-14+

13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy.14
Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần
ngự trong chúng ta.
May 14, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Sự quan phòng của Cha ban cho đất nước của
các con (U.S.A.) dồi dào và trọn vẹn. Vì thế, đừng chấp nhận sự thiếu hụt
tiện nghi của công chúng như là Sự Thật. Lường trước về bất cứ sự thiếu hụt
nào dẫn tới việc tích trữ dẫn tới sự khan hiếm một số sản phẩm nhất định.
Thông tin sai lạc như vậy được cổ võ bởi các thế lực nhất định bên ngoài
vốn là, những người ước muốn cho kinh tế của quốc gia này sụp đổ. Đừng
như con cừu đi theo người chủ chiên ác hại. Đừng tự tạo ra sự thiếu hụt bằng
cách chấp nhận sự ảnh hưởng quốc tế vốn cổ võ những gì sai lầm và gây ra
việc dự trữ. Căn bản của nền kinh tế lành mạnh là Sự Thật. Đừng để bị dẫn
đi sai lạc bởi ma quỷ dối trá kẻ cổ võ sự bất an. Hãy tìm kiếm Sự Thật về
việc cổ võ sự thiếu hụt cao độ. Nếu làm như vậy, các con sẽ tìm được Sự
Quan Phòng toàn vẹn của Cha nhưng ẩn giấu khỏi tầm nhìn.”
Đọc Luca 11:9-13+
9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.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? "
May 14, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Các con sùng đạo thân mến, Cha tuyên bố việc
chính thức mở cửa lại Vùng Đất Cầu Nguyện của Cha (Thánh Địa Holy
Love). Đó sẽ là ngày Chúa Nhật 24 tháng 5 Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo
Hữu. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đọc Chuỗi kinh Mân Côi 7 PM chiều hôm đó,
tôn trọng khoảng cách xã hội. Lúc đó, chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự chấm
dứt bệnh dịch này. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện với ý chỉ này đến khi
Cha cho lời khuyên khác.”

May 15, 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, đừng mất tinh thần (hay mất hết
can đảm) vì những thay đổi đang xảy ra trên thế giới trong những ngày này.
Những việc này phải xảy ra trước khi Con Cha Khải Hoàn trở lại trái đất.
Hãy đặt tâm hồn các con trước Sự Hiện Diện của Con Cha và bằng cách ấy
nhận lãnh sức mạnh siêu nhiên mà các con cần để được can đảm trong
những thử thách phải xảy ra như một điềm báo về Chiến Thắng của Người.
Hãy chấp nhận những thử thách này, những thử thách này cần thiết trong
Chương Trình của Cha để đánh bại Satan.
Ở trên Thiên Đàng, mọi thử thách đều được cất đi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở
với nhau mà không nản chí. Các con sẽ được bình an mãi mãi. Từ đây đến
khi đó, hãy chấp nhận mỗi khoảnh khắc hiện tại với sự can đảm vui vẻ. Hãy
trông cậy vào sự Quan Phòng của Cha qua tất cả những gì đang đến.”
Đọc Luca 21:10-19+
Những dấu chỉ và Bách Hại
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.
12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và
ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến
trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em
làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em
đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói
thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi
hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn
hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em
sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng
không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
May 16, 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, khi cầu nguyện, trước tiên các con
hãy chuẩn bị tâm hồn bằng cách nhớ tới tình yêu mến Cha. Phản ảnh Kinh
Thánh và tình yêu lớn lao Cha dành cho các con, biểu hiện trong việc Cha
Dựng Nên các con và dựng nên cả thế giới.

Đừng đến với Cha như những đứa con (hư) được nuông chìu với một bản
liệt kê những yêu cầu, mà các con đòi hỏi được thỏa mãng theo cách thức
của các con và theo thời gian của các con. Hãy tôn trọng Thánh Ý Cha cho
các con. Đôi khi, Cha phải nói ‘không’ với các con trước những quyền lợi
của các con và quyền lợi của những người khác. Cha là Đấng Thấu Suốt Mọi
Sự và luôn luôn biết cách dệt nên tấm thảm ơn cứu rỗi của các con qua và
trong ý chí tự do của các con.
Những lời nguyện của các con mạnh mẽ nhất khi các con cầu nguyện với
tâm hồn cởi mở. Hãy cởi mở với những gì Cha đáp trả như cởi mở với một
Người Cha Thấu Suốt Mọi Sự và Khôn Ngoan. Đừng thử thách Cha hay mất
lòng tin vào Cha khi các con không đạt được những gì các con muốn. Cha sẽ
cung cấp những gì các con cần, nhưng không luôn luôn là những gì các con
muốn. Ý Cha cho các con không bao giờ sai. Mỗi người trong các con có
một thánh giá nhất định trong đời sống, mà khi các con dâng nó lên cho Cha
với tình yêu thì các con có thể thay đổi được những trái tim và những tình
huống. Đây là cách làm khí cụ của Cha trên thế giới. Đây là cách đánh bại
Satan.”
Đọc Read 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.
May 17, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trong khoảnh khắc phán xét tới đây, các linh
hồn sẽ được xét xử trong Chân Lý (Sự Thật). Sự mù mờ của Satan sẽ được
cất đi và linh hồn sẽ nhận thức được những sai lầm trong tư tưởng và đường
lối tội lỗi mà họ đã muốn theo. Vào khoảnh khắc đó thiện và ác sẽ được làm
sáng tỏ.
Sự sáng tỏ này là những gì các con cần cầu nguyện trong suốt cuộc đời trên
trái đất - rồi đời sống của các con sẽ làm vui lòng Cha và Con Cha. Các con
sẽ sẵn sàng nhận thức được đường lối của Thánh Ý Cha mà các con phải
theo để đạt đến Thiên Đàng.

Mỗi người trong các con đều có một chỗ trên Thiên Đàng. Qua ý chí tự do
các con sẽ chấp nhận hay từ chối nó. Vì thế, nơi chốn vĩnh cửu của các con
là do các con chọn lựa. Đừng khước từ Chân Lý được định nghĩa cho các
con trong Tình Yêu Thánh Thiện.”
Đọc 1 Côrintô 13:4-7, 13+
4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang,
không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận,
không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy
điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả,
chịu đựng tất cả... 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại,
nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
May 17, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Việc phân phối mọi ơn sủng được điều khiển
bởi Thánh Ý Cha. Ý Cha tương tác với khuynh hướng của trái tim (tâm hồn)
loài người. Mọi ơn sủng đều hướng các linh hồn về Thiên Đàng và gần gũi
hơn với ơn thánh hóa của họ.
Đôi khi ơn sủng lớn lao nhất được ẩn giấu nơi những thánh giá. Khoảng thời
gian đó mang lại hoa quả của sự hiểu biết về dự định của từng ơn sủng. Rất
thường, các linh hồn xin những ơn mà Cha sẽ không ban cho họ khi chúng
có hại cho sự cứu rỗi của họ. Cần phải nắm được Thánh Ý Cha sâu xa hơn
để ý chí tự do hiểu được tất cả những việc này.”
May 18, 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 sủng là sự linh ứng của Chúa
Thánh Thần, lôi kéo các con đi vào cầu nguyện. Chính quyết định của các
con thúc đẩy những việc làm tốt. Ơn sủng mặc cho tâm hồn các con ước
muốn hưởng phúc đời đời với Cha trên Thiên Đàng. Ơn sủng mặc khải cho
các con sự tốt lành nơi những người khác và không xét đoán.
Lễ phục của ơn sủng của các con ngăn cản sự dữ và ảnh hưởng lên những
người khác trên con đường thánh thiện cá nhân. Mọi việc làm tốt đều được
linh ứng bởi ơn sủng. Linh ứng nhỏ nhặt nhất của ơn sủng tác động lên Tình
Yêu Thánh Thiện có thể lớn lên thành vô số những việc làm lớn lao và sự
hoán cải của nhiều tâm hồn. Vì thế, hãy nhận thức rằng những gì trong tâm

hồn của các con thì cũng ở trong thế giới xung quanh các con. Hãy chọn lựa
khôn ngoan để theo những việc làm tốt trong ơn sủng.”
Đọc Êphêsô 2:4-10+
4 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,5
nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng
sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!6 Người đã
cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên
cõi trời. 7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta
trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng
dồi dào phong phú của Người.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.
May 19, 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 xử lý mỗi khoảnh khắc hiện
tại như một món quà của Cha. Kiên trì trong sự thánh thiện cá nhân. Đừng
để cho Satan lấy đi sự tin tưởng của các con vào Ơn Sủng của Cha. Mỗi
khoảnh khắc hiện tại là một cơ hội để thay đổi trái tim thế giới. Hãy vững
vàng trong những hy sinh của các con bằng cách đừng tính toán phí tổn của
cái tôi.
Hãy tin rằng Cha luôn luôn ở với các con. Tình yêu của các con dành cho
Cha làm cho mọi sự đều có thể (xảy ra) được. Đức tin của các con vào Cha
làm cho mỗi thánh giá nhẹ đi.”
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.
May 21, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Đây là giờ phải đứng vững trong đức tin. Hãy lo
lắng nhưng đừng choáng ngợp, vì Cha ở với các con. Chúng ta phải cùng
nhau đối diện với mọi hậu quả. Đây là giờ phải can đảm trong những gì thân

thuộc xung quanh và trong sự hiệp nhất trong cầu nguyện. Đừng nghĩ tới
thất bại nhưng nghĩ tới vinh quang. Có một cuộc chiến được tiến hành và có
một trận chiến thắng vinh quang.”
Đọc Philíphê 2:1-4+
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an
ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong
Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3
Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường
mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình,
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.
May 21, 2020
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng thế.”
“Nỗi đau đớn nhất trong cuộc Khổ Nạn của Ta không phải là do trận đòn,
mão gai hay ngay cả sự đóng đinh. Ta đau đớn vì hàng triệu người qua nhiều
thời đại những người không để cho cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Ta làm
cho đời sống của họ khác đi.”
Những thông điệp hôm nay nhằm cải tạo lương tâm thế giới và đặt Chúa
Thống Trị tất cả mọi tâm hồn và mọi quốc gia.”
(Chúa Giêsu ngày 27 tháng 2 năm 2002)

May 22, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Khi các con ước muốn đi theo con đường mà
Cha dẫn dắt các con đi, thì các con mạnh mẽ hơn về thể xác, tinh thần và
tình cảm. Cha không bao giờ dẫn dắt một linh hồn nào đến chốn diệt vong.
Cha là Đấng bàu chữa, bất kể nhiều vấn đề quan trọng trong tình huống hiện
tại. Vì thế, hãy hiểu biết sự cần thiết của lòng trông cậy của các con. Cha là
sức mạnh của các con.
Bên dưới tất cả sự rối loạn của con vi khuẩn này, hãy hiểu ra việc chính
Satan cố gắng dẫn dắt tất cả mọi người và mọi quốc gia vào tổ chức Một Thế
Giới. Hắn sẽ dùng những lý lẽ loài người để cuối cùng sẽ hiệp nhất người ta
lại cùng gia nhập với tên Phản Chúa Kitô. Hãy nhìn xem những gì đang xảy
ra dưới danh nghĩa sức khỏe tốt. Các nhà thờ đã đóng cửa. Việc phá thai đã
trở nên một cách thức càng phổ thông hơn để duy trì sức khỏe tốt. Tập hợp

những người cao niên là mục tiêu của con vi khuẩn đe dọa đến tính mạng
này. Đây là tất cả dự tính của Satan để tạo nên một sự lệ thuộc vào chính
phủ mà không phải là Cha - Đấng Dựng Nên tất cả những gì tốt đẹp. Hãy
chú ý xem các con đang được dẫn dắt đi đâu. Hãy theo thiện – tránh ác. Hãy
trông cậy vào Cha.”
Đọc Êphêsô 6:10-17+
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn
năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để
có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng,
với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác
chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của
Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng
vững trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý,
mình mặc áo giáp là sự công chính,
May 22, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hoa quả xấu của COVID 19: nó đã chia rẻ các
quốc gia, người ta và ngay cả người của Chúa. Bây giờ, dân chúng trên thế
giới bị chia rẻ nên nó có thể sụp đổ dễ dàng nhất dưới quân Lãnh Đạo Một
Thế Giới.”
May 23, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hôm nay, Cha mời gọi các con hãy nhìn thấy,
hỡi các con thân yêu, Satan đến dưới lớp áo của những công việc trá hình và
đa dạng. Mặc dầu vậy mục tiêu tối hậu là luôn luôn là sự khống chế. Như
thế, đối với vi khuẩn này cũng vậy. Hắn đã thành công trong việc truyền đi
sự sợ hãi trong tất cả mọi tâm hồn trong lúc này và đang dùng sự sợ hãi đó
để chiếm lợi thế. Mọi người sẽ sớm cần được nhận diện vì tình trạng sức
khỏe của họ và mối quan hệ của họ đối với con vi khuẩn này. Rồi thì, để
thuận tiện, những thông tin này sẽ được cung cấp trong một con “chip điện
tử.” (Xem những thông điệp dưới đây liên quan tới con chip điện tử).
Nhưng, con “chip điện tử” này sẽ nói lên nhiều hơn sự hiện diện của con vi
khuẩn và đặc tính về thuốc chủng. Nó chỉ là một hình thức khác của sự
khống chế. Rối sẽ sớm cần có con chip để mua bán.”

Những người theo Cha sẽ cần phải bước sang một bên và độc lập khỏi thị
hiếu đại chúng để làm những quyết định giống như Chúa Kitô và được tự do
thờ phượng. Người sống sót của Cha sẽ phải có tiếng nói của riêng họ. Họ sẽ
phải có đủ can đảm để có thể nhìn thấy trước những lời chỉ trích.”
Đọc 2 Timôthy 4:1-5+
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và
kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý
lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến
thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý,
nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng
trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin
Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
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 đã 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.
Thông điệp Hàng Tháng cho Mọi Người và Mọi Quốc Gia
Ngày 5 tháng 8 năm 2004
Chúa Giêsu và Đức Mẹ ở đây với y phục hoàn toàn trắng và Trái Tim lộ ra.
Đức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Kitô.”
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
Các vị chào các linh mục và những người ở đây.
Đức Mẹ phán: “Cám ơn các con đã đến đây hôm nay.”
Chúa Giêsu: “Anh chị em, hôm nay khi chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm sinh
nhật Mẹ Ta, chúng ta hãy cùng suy gẫm trong lòng về việc người Mẹ Thiên
Quốc đã cộng tác với chương trình của Chúa cho Mẹ như thế nào. Trong tâm
hồn các con hôm nay, hãy cho Mẹ món quà thiên đàng đơn sơ về dự tính

trong đời sống của các con bằng cách hợp tác với Ý Chúa trong khoảnh khắc
hiện tại vốn luôn luôn là Tình yêu Thánh Thiện.
Ta đã đến để giúp các con hiểu được những gì mà những người dâng mình
cho thế giới không thể hiểu được. Kinh tế thế giới đặt cơ sở trên lòng yêu
thích chủ nghĩa tiêu thụ của loài người. Satan đang thống trị thế giới tài
chánh. Hắn đã sắp đặt con chip ‘thiên thần’ trong nhiều năm, trước khi tất cả
mọi người thấy cần phải có nó để tiến hành ngay cả những việc trao đổi đơn
giản nhất hằng ngày. Con chip ‘thiên thần’ này - được đặc tên để cho một
hình ảnh lạc quan về nó - sẽ được cấy vào dưới da. Nó sẽ được quảng cáo
như một cách để tìm trẻ lạc, làm những mậu dịch tài chánh hữu hiệu hơn và
làm cho những dữ kiện cá nhân sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.
Đây là sự thật. ‘Thiên thần’ này là ‘thiên thần bóng tối.’ Nó được xử dụng
để đặt tên Phản Chúa Kitô lên ngôi. Bằng phương tiện ‘con chip’ này – nó sẽ
mang cùng với nó nhãn hiệu của con thú - kẻ nghịch sẽ có thể điều khiển
được trí óc. hắn sẽ, lập tức, biết được ai mang nó đang ở đâu. Qua con chip
nhỏ này hắn sẽ có thể bùng lên nhãn hiệu của hắn trên khắp thế giới tâm
linh.
Những ai yêu mến Ta - những người mưu cầu sống trong Thánh Ý Chúa –
không bao giờ được nhượng bộ việc mang ‘thiên thần bóng tối’ này dưới da
của họ. Các con, những người được chọn, không được để cho Satan điều
khiển các con bằng cách này. Các con là của Ta và Ta ước muốn các con
vẫn như thế. Phúc lợi của các con ở trong nơi Ẩn Náu của Trái Tim Liên Kết
của Chúng Ta.
Chúng ta hiệp nhất trong sự Thánh Thiện và Tình Yêu Chúa. Đừng rời bỏ
Mẹ Ta và Ta vì ‘thiên thần bóng tối’ sẽ khiến cho các con đánh mất chính
linh hồn của các con. Hãy trông cậy vào sự Quan Phòng của Ta. Ta sẽ săn
sóc cho mỗi người trong các con theo những cách thức chưa từng nghe thấy
- những cách thức mà các con không thể dò thấu được. Ơn Ta sẽ tuôn đổ
trong đời sống của Người Sống Sót của Ta. Các con không được sợ. Giờ đó
làm hàng triệu người tuyệt vọng những người đi theo Satan. Các con không
được thất vọng. Các con không cần tất cả những câu trả lời là các con sẽ sẽ
sống sót như thế nào. Các con cần tín thác. Người Sống Sót của Ta sẽ được
cho những cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau trong sự Quan Phòng của Chúa.
Ta không đến để làm cho các con kinh sợ, nhưng để vạch trần sự thật về thời
mà các con đang sống. Những ngày mà trên Phản Chúa Kitô nắm quyền sẽ

được rút ngắn vì người được chọn. Hãy nhìn xem hắn đã sẵn sàng để lên
ngôi. Trước đây chưa từng có những vấn đề luân lý báng bổ như vậy làm đối
tượng trong những cuộc tranh biện chính trị. Chưa từng có nạn đói xảy ra
cho dân chúng trên thế giới như thế này. Ở đây Ta không nói đến sự đói khát
những của nuôi thân xác. Thế giới nghèo đói tình thương. Vậy mà, khi Ta
gởi Mẹ Ta đến với Tình Yêu Thánh Thiện, và khi chính Ta đến với Tình
Yêu Chúa, thì ngay cả những người bạn cũng thách thức Ta.
Điều này không cản trở chúng ta trên con đường chúng ta đã chọn. Súu
Mạng này là vĩnh cửu, cũng như tình yêu cũng là vĩnh cửu. Ta từ Trời xuống
trái đất, và trở về Trời một lần nữa bởi Thánh Ý Cha Ta. Ma quỷ sẽ bị đánh
bại bởi một chuỗi những biến cố qua sự hiệp nhất của tình yêu.
Hôm nay Chúng Ta ban cho các con Phép Lành Trái Tim Liên Kết của
Chúng Ta.”
Ngày 14 tháng 6 năm 2012
Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
Ta đến với các con hôm nay, như mọi lần, với một Trái tim Yêu Thương và
một ước muốn rằng tất cả mọi người và mọi quốc gia chấp nhận Tình Yêu
của Ta, noi gương Tình Yêu của Ta, và sống trong sự hài hoàn với Giới Răn
Yêu Thương của Ta.
Các con không được ngây thơ trước những biến cố trên thế giới hiện nay.
Các con không chiến đấu với sự kiêu căng sai lầm của những nhà lãnh đạo
trên thế giới. Các con đang chiến đấu với thần quyền bóng tối kẻ đang sinh
sôi nẩy nở những sai lầm trong mọi lãnh vực hiện hữu của các con. Đừng
nghĩ rằng những gì được cổ võ như một giải pháp đơn giản (như tố chức
Một Chính Phủ, Một Hệ Thống Kinh Tế, hay ‘con chip’) là của Ta. Những
thứ này là dự tính của Satan đang cố gắng thực hiện để tạo điều kiện cho
những kế hoạch của chúng, là lãnh đạo tất cả dân chúng trên thế giới.
Các con, than mến, là con cái của Ánh Sáng. Các con phải khôn ngoan như
con rắn và hiền lành như bồ câu. Đừng để cho ai nắm hết quyền điều khiển.
Hãy suy nghĩ như con cái Chúa và tín thác vào sự Quan Phòng của Chúa –
không phải vào những gì chính phủ ban bố. Hãy phụ thuộc vào Chúa Dấng
dựng nên các con, thế giới và mọi thứ trên thế giới.

Sự hiệp nhất các con kiếm tìm là Tình Yêu Chúa – Thánh Tâm Cực Thánh
của Ta. Không có Tình Yêu Chúa, tất cả sự đoàn kết đều sụp đổ. Sẽ chóng
đến thời các con hiểu những cảnh cáo của Ta tốt hơn.”
May 23, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Miếng vải tương lai thế giới đang được đan lại
với nhau bằng sợi chỉ của vi khuẩn corona.”
May 24, 2020
Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu
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 vẫn luôn ở dưới sự bảo hộ của
Thánh Ý Cha. Đừng để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng dẫn dắt các con đi lạc.
Thời giờ đã đến, thật vậy nó đã ở đây rồi, thời các con sẽ bị cám dỗ đi theo
những ý kiến và quan điểm của đại chúng mặc cho sự nguy hiểm phần xác
và phần hồn. Hãy khôn ngoan mà phân định thiện ác. Không phải tước hiệu
hay địa vị làm cho một người đáng tin cậy – chính Chân Lý (Sự Thật) mà họ
nắm giữ hay từ chối trong lòng của họ.
Trên thế giới của các con hôm nay có những nhà lãnh đạo sai lầm - những
nhà lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ cao và lên ngôi với những ảnh hưởng
nghiêm trọng. Hãy nhìn xem hành động của mỗi người lãnh đạo và bằng hoa
quả các con sẽ biết họ trước khi các con mù quáng đi theo những tước hiệu.”
Đọc Côlôsê 2:8-10+
8 Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư
tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu
tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô. 9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự
viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể,10 và trong Người, anh em
được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
Đọc Rôma 16:17-18+
17 Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ
và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy
xa lánh họ.18 Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, mà
phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà
quyến rũ những tâm hồn đơn sơ.
May 25, 2020

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Chính nhờ nỗ lực của con người và Ơn Cha mà
nhiều người được cứu khỏi con vi khuẩn chết người đang chuyển động qua
dân chúng trên thế giới. Trái tim của toàn thể nhân loại tập hợp để thay đổi
đường hướng của căn bệnh này và cuối cùng sẽ vượt qua nó. Cùng loại nỗ
lực có thể thay đổi được con đường tự hủy diệt mà nguyên nhân là sự khuất
phục tội lỗi. Chính nổ lực của các con và Ơn Cha mà thế giới có thể thay đổi
đường hướng tội lỗi mà giờ đây nó đang đi theo. Không có ‘luân lý’ mới chỉ có những Điều Răn của Cha. Yêu ý riêng của mình và yêu thích tội lỗi là
căn bệnh thời nay và đại dịch tâm linh đang tàn phá thế giới văn minh thời
nay. ‘Thuốc chủng’ của căn bệnh này không có ở trong bất kỳ ống nghiệm
nào. Nó là quyền tự do chọn lựa - chọn lựa tránh xa tội lỗi và nắm lấy tình
yêu Cha.”
Đọc 2 Thessalônica 3:3-5+
3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được vững
mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào
anh em: anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền.
May 26, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Để linh hồn đạt được sự bình an vĩnh cửu, trước
tiên nó phải đi qua lỗ kim Sự Thật (Chân Lý). Lỗ của cây kim thiêng liêng
này là lương tâm của chính linh hồn đó, lương tâm đó phải chịu kết án về
những tội lỗi và sai lầm trước khi đạt được giá trị của niềm vui vĩnh cửu.
Đây là Căn Phòng Đầu Tiên của Trái Tim Liên Kết. Không có quy luật nào
khác đối với những tín ngưỡng khác nhau. Mỗi người đều được đo lường bởi
cùng một tiêu chuẩn về Sự Thật (Chân Lý).
Biết được điều này không đồng nghĩa với việc sống theo Sự Thật (Chân Lý
này. Hiểu biết tất cả những điều này là chịu trách nhiệm về cách sống theo
những Điều Răn của Cha.”
Đọc 1 Gioan 3:18,24+
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi
đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc
làm. 24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết
được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người
đã ban cho chúng ta.

May 27, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trái Tim Cha buồn nhất vì linh hồn những
người đã và đang tôn trọng Sự Thật (Chân Lý), nhưng lại ném nó sang một
bên để đi theo ý chí tự do. Xin vui lòng hiểu rằng, ý chí tự do không được
định nghĩa là tư tưởng, lời nói hay việc làm mà không phải trả giá. Ý chí tự
do là tự do để chọn lựa thiện hay ác. Mặc dầu vậy, (các con) luôn luôn có
trách nhiệm vì những chọn lựa của ý chí tự do.
Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chịu phán xét thể theo việc họ chấp nhận hay
từ chối Sự Thật về những Điều Răn của Cha. Ý chí tự do không phải là cớ
để chọn lựa tội lỗi. Linh hồn không thể trốn sau ý chí tự do như đường lối để
đến với Lòng Thương Xót của Cha. Tất cả trách nhiệm về tội lỗi nằm ở
trong tâm hồn con người. Chính những gì mà trái tim chấp nhận như sự thật
và đáng để tin xác định sự sống đời sau của linh hồn.”
Đọc 2 Timôthy 1:13-14+
13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy.14
Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần
ngự trong chúng ta.
Đọc Giacôbê 2:10-12+
10 Quả thế, ai tuân giữ tất cả Lề Luật, mà chỉ sa ngã về một điểm thôi, thì
cũng thành người có tội về hết mọi điểm.11 Thật vậy, Đấng đã phán: Ngươi
không được ngoại tình, cũng đã phán: Ngươi không được giết người. Vậy
nếu bạn không ngoại tình, nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi
phạm Lề Luật.12 Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị
xét xử theo luật tự do.
May 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, các con phải luôn luôn trông cậy
rằng có nhiều chương trình cho nhân loại cũng như có nhiều thiên thần trên
Thiên Đàng. Khi một chương trình không hữu hiệu, Cha có thể thay đổi
những tình huống để làm cho chương trình khác thành công. Cha luôn luôn
sẵn sàng để đặt những người mới giữa những tình huống để thay đổi kết quả
của bất cứ tình huống nào đã được ban.

Các con phải can đảm trong sự Quan Phòng của Cha, sự Quan Phòng luôn
luôn thích ứng với những gì xung quanh các con để trợ giúp cho sự thánh
thiện sâu sắc hơn của các con. Nếu các con yêu mến Cha, các con sẽ dễ dàng
thấy những chương trình Cha có cho các con và những chương trình đó thích
hợp với đời sống của các con như thế nào. Yình yêu của các con dành cho
Cha giúp các con thích nghi một cách can đảm nhất.”
Đọc 1 Gioan 4:16-18+
16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và
đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở
lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. 17 Căn cứ vào
điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được
mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như
vậy ở thế gian này. 18 Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn
hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không
đạt tới tình yêu hoàn hảo.
May 29, 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 nhận thức rằng toàn thể nhân
loại đều từ ông Noê và gia đình ông ấy trở xuống. Đây là một phép lạ đang
diễn ra. Mỗi dòng giống hiện hữu hiện nay đều do phép lạ về sự sống này.
Mỗi quy luật - mỗi quyết định của những nhà lãnh đạo bất kể chức tước hay
vai trò nào - đều là hoa quả của phép lạ đang diễn ra này. Cha biết rõ trước
rằng những quyết định của con người đều có khuynh hướng để chọn lựa.
Cha hầu như có thể cứu được loài người dễ dàng khỏi những quyết định
thảm khốc của họ hay Cha có thể lùi bước và để cho sự dữ thao túng. Sự
khác biệt trong những quyết định là đức tin con người đặt vào Cha và vào sự
can thiệp của Cha. Trước những hậu quả có vẻ như không công bằng họ có
trông cậy rằng Cha đang biến đổi chúng thành những điều tốt lành của Cha
không?
Toàn thể nhân loại chỉ tồn tại và bất diệt theo Ý Cha. Ý Cha là luôn luôn
tuân theo những Điều Răn của Cha. Nếu những quyết định của các con từ
khoảnh khắc này sang khoảnh khác phản ánh Ý Cha, các con là Sức Mạnh
của Cha trên trái đất. Sức Mạnh của Cha ở trong các con, xung quanh các
con và phản ảnh trong những quyết định của các con. Hãy lấy điều này làm
can đảm trong mọi tình huống. Cha xử dụng các con như Sức Mạnh của Cha
để làm cho loài người tồn tại vĩnh viễn.”

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.
May 30, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tin, Cậy mến là nền tảng và là những viên gạch
(xây nên) mọi kinh nguyện tốt đẹp và mọi đời sống cầu nguyện thuần túy.
Ba Nhân Đức này đến từ Trái Tim Cha, xuyên qua Trái Tim Con Cha, qua
Trái Tim của Đấng Trung Gian mọi ơn sủng (Đức Trinh Nữ Maria), vào
trong trái tim con người. Nhân đức này nuôi dưỡng nhân đức khác. Các con
không thể có đức tin mà không có đức cậy. Chiều sâu của tình yêu xác định
chiều sâu của đức tin và đức cậy. Hãy cầu nguyện để nuôi dưỡng nhân đức
Tình Yêu Thánh Thiện sâu sắc trong tâm hồn các con để các con có thể sống
trong Thánh Ý Cha. Đức Tin, đức cậy và đức mến giúp các con hiểu được
Thánh Ý Cha cho các con.”
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.
May 31, 2020
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Hôm nay, Mẹ ôm ấp toàn thế giới và toàn thể nhân loại trong Tình Yên
Thánh Thiện. Ước muốn của Mẹ còn cao cả hơn nữa là lại được đón nhận
cùng một Thần Khí Thánh Thiện này từ tất cả con cái Mẹ. Điều này chi có
thể xảy ra khi loài người yêu mến Chúa trên hết mọi sự từ thâm sâu trái tim
họ. Khi con người ấp ủ Tình Yêu Thánh Thiện, thì họ càng mở rộng tâm hồn
ra để lại đón nhận tình yêu và ơn sủng.
Mẹ khao khát chia sẻ với các con những bí mật về sự sống đời đời và chỉ
cho mỗi người trong các con nơi chốn của các con trên Thiên Đàng. Hãy yêu

mến Chúa và đặt Người trước tiên trong tâm hồn các con. Đây là cách để có
bình an trong tâm hồn và trong thế giới xung quanh của các con.
Ngay cả khi Mẹ nói, thì có những dự định bất chính trong lòng thế giới hòng
lật đổ điều thiện và cổ võ sự dữ. Những nhà lãnh đạo tốt sẽ mất đi ảnh
hưởng của họ. Những kế hoạch giấu kín đang được đem ra ánh sáng. Những
nổ lực để làm sáng tỏ Sự Thật (Chân Lý) về sự dối trá của Satan đang bị cản
trở khắp nơi trên thế giới. Sự hiệp nhất bị yếu đi vì bệnh dịch. Hãy hiệp nhất
trong cầu nguyện. Đây phải là sức mạnh của các con. Các con thân yêu, Mẹ
đang cầu nguyện với các con. Những chuỗi kinh Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ
nhất và là giải pháp tốt nhất mà các con có.”
Đọc Philíphê 2:1-2+
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an
ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong
Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.

