
June 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, bắt đầu tháng tận hiến cho Thánh 
Tâm Con Cha. Thật là một Trái Tim Thánh Thiêng! Hoàn hảo trong sự trắc 
ẩn, niềm vui và sự thông cảm. Không ai chạy đến với Thánh Tâm Chúa 
Giêsu mà bị thất vọng. Cha kêu gọi tất cả mọi người và mọi quốc gia hãy đặt 
mình dưới sự thống trị của Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
 
Không tin vào những gì Cha nói không thay đổi được quyền năng của Thánh 
Tâm Chúa Giêsu. Không tin cũng không làm yếu đi hoạt động của ơn sủng 
mà Chúa Giêsu thông ban cho linh hồn. Vậy, hãy hiểu biết rằng đức tin mà 
linh hồn đặt vào Thánh Tâm Chúa Giêsu xác định ảnh hưởng của sự sùng 
kính có trong mỗi linh hồn. 
 
Bất cứ nơi nào có treo hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu hay Trái Tim Liên 
Kết đều nhận được phép lành từ trời. Đây là thông tin có giá trị. Các con nên 
đặt bức ảnh này ở chỗ làm, trên xe và ở nhà - rồi phép lành từ trời sẽ luôn 
luôn ở với các con. Hãy tin vào Sự Thật ( Chân Lý) này.” 
 
Đọc Thánh Vịnh 3:8+ 
Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. 
 
June 2, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Mọi sự các con làm với Tình Yêu Thánh Thiện 
trong tâm hồn lôi kéo các con đi sâu vào Trái Tim Phụ Tử của Cha. Bây giờ 
là thời gian náo loạn khi những sai lầm chết người đang bị phứt tạp hóa bởi 
những sự đáp trả lớn lao hơn. Đa số người ta không lấy việc đến gần Cha 
hơn làm mục tiêu của họ - họ bỏ mặc sự ưu tiên này. Tình yêu thương của 
Cha cho tất cả nhân loại phần lớn đều không được đáp trả. Khi một số người 
cầu nguyện, thì họ đặt nền tảng đức tin của họ vào sự đáp ứng của Cha trước 
những đòi hỏi của họ. Họ không quan tâm đến Thánh Ý Cha. Cuối cùng thì 
Ý Cha luôn luôn là những gì tốt đẹp nhất cho họ. 
 
Mỗi linh hồn có một cuộc hành trình tiêng biệt về hướng ơn cứu rỗi của 
riêng họ. Khi phép lạ xảy ra trong đời sống một người, thì không nhất thiết 
phải xảy ra cho người kế tiếp nhận được cùng một phép lạ đó. Mỗi người 
nhận được ơn tùy theo Kế Hoạch Thiêng Liêng của Cha cho họ. Chấp nhận 
Ý Cha chính là một phép lạ cho họ. Linh hồn chấp nhận Ý Cha thì chấp 
nhận những gì xảy ra trong bất kỳ khoảnh khắc hiện tại nào cho dù đó là 



những gì Ý Cha cho Phép Xảy Ra hay Ý Cha Ban Cho. Cả hai yếu tố đó đều 
là dự tính đầy yêu thương của Cha - một dự tính nhằm kiện toàn linh hồn 
trong sự thánh thiện và đào sâu mối quan hệ với Cha.” 
 
Đọc 2 Gioan 6+ 
6 Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã 
được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là: anh em phải sống trong tình 
thương. 
 
June 3, 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 làm mọi cố gắng trong khoảnh 
khắc hiện tại để gia tăng sự thánh thiện qua Tình Yêu Thánh Thiện sâu sắc 
hơn. Đây là cách thức: Hãy Học Hỏi về các Điều Răn và sống những Điều 
Răn đó cẩn thận; Hãy yêu mến việc vâng theo các Điều Răn của Cha. Khi 
làm gương mẫu trong việc vâng lời đó, các con sẽ giúp cho người khác trong 
cuộc hành trình thánh thiện của họ. Đây là loại truyền giáo mà không cần 
thuyết giảng. Việc truyền giáo như vậy không bao giờ cần được thôi thúc 
bởi nhãn hiệu. Đừng bao giờ xem mình thánh thiện đủ. Luôn luôn có chỗ để 
yêu mến nhiều hơn trong trái tim của các con. Đoạn, khi các con mưu cầu 
cải thiện hình ảnh của chính mình trong sự thánh thiện, các con cũng sẽ hoạt 
động bí mật trên sự thánh thiện của những người lân cận qua việc làm 
gương.” 
 
Đọc 1 Timôthy 6:11-16+ 
11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy 
gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy 
gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao 
đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã 
được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước 
mặt nhiều nhân chứng.13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho 
mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà 
tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền 
cho anh:14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không 
chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện.15 
Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc 
vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. 16 Chỉ mình Người là Đấng trường 
sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã 
thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. 
A-men. 



 
June 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, đức tin của các con càng mạnh thì 
lời nguyện của các con càng mạnh. Cha ước muốn ngự trong thâm sâu trái 
tim các con khi các con cầu nguyện. Các con chính là người phải đặt Cha ở 
đó.” 
 
Những kẻ cố gắng hủy diệt đất nước này (U.S.A.) mang mục tiêu xấu xa độc 
ác này trong lòng chúng luôn luôn. Các con phải đảo ngược điều đó với mục 
tiêu chiến thắng sự dữ trong mọi tâm hồn – cách riêng là khi các con cầu 
nguyện. Hãy theo những người lãnh đạo hổ trợ kế hoạch hòa bình và yêu 
thương trong tâm hồn họ. Đừng cố gắng lấy ác trả ác. Hãy nhận thức đây là 
một trận chiến thiêng liêng mà các con đang tham gia. Chúng ta phải chiến 
thắng từng linh hồn một qua việc cầu nguyện và hy sinh.”  
 
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? " 
 
June 5, 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, Cha muốn các con thành công 
trong những cố gắng hướng về sự thánh thiện cá nhân. Cầu nguyện là người 
bạn của các con, không phải là việc vặt trong nhà. Chính việc cầu nguyện 
đem các con tới gần Cha hơn. Chính việc cầu nguyện sẽ đẩy lui những cố 
gắng của Satan để làm cho các con nhụt chí. 
 
Rất nhiều (điều) trên thế giới sẽ không bao giờ xảy ra nếu trái tim (người ta)  
dành chỗ cho sự cầu nguyện. Trong cùng ánh sáng đó, nhiều điều tốt lành sẽ 
xảy ra nếu việc cầu nguyện là động lực trong tư tưởng, lời nói và việc làm. 
Như thế, người ta hành động mà không lắng nghe Cha hay xem xét những 
Điều Răn của Cha. Thường có những hậu quả cay đắng vì những hành động 
như vậy. Thường thường, sự đáp trả lại việc phạm tội là phạm tội nhiều hơn 



nữa. Trái Tim Cha đau buồn khi nhìn thấy những chọn lựa mà loài người 
làm – những chọn lựa làm biến đổi tương lai thế giới.  
 
Cha ước muốn chào đón tất cả nhân loại vào trong vòng tay của Cha. Vì lý 
do đó, Cha tiếp tục đến đây để nhắc nhỡ các con vâng giữ các Giới Răn của 
Cha trong mọi khoảnh khắc hiện tại. Đây là Ý Cha dành cho các con.” 
 
Đọc 1 Gioan 3:23-24+ 
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. 
 
June 6, 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 lớn nhất mà Cha có thể ban cho 
các con là ơn ‘salvific.’ Đây là ơn giúp các con khám phá thiện ác và theo 
con đường thiện. Tất cả những gì Cha ban cho các con bằng con đường ơn 
sủng đều vô dụng trừ khi các con chọn lựa điều thiện bằng ý chí tự do của 
các con. Vì thế mà những chọn lựa bằng ý chí tự do của các con được hướng 
dẫn và hình thành trong Tình Yêu Thánh Thiện là rất quan trọng. Cha có thể 
trưng ra sự chọn lựa thiện ác cho các con, nhưng chính các con phải chọn 
lựa theo ý chí tự do của các con. 
 
Những ơn mà các con chấp nhận hay từ chối cho dù chúng phù hợp với 
Thánh Ý Cha hay chúng chối bỏ. Cha kêu gọi tất cả các con hãy là những 
khí cụ của Ơn Sủng Cha. Các con không thể vô dụng các con chú ý tới 
những gì mà ý chí tự do của các con đang hướng dẫn các con. Nếu các con 
chọn việc vâng theo những Điều Răn của Cha, những chọn lựa của các con 
sẽ đầy tràn ơn sủng.”  
 
Đọc Êphêsô 5:15-17+ 
15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ 
khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi 
hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng 
hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 
 
June 7, 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 nhẫn nại trong thời gian  tranh 
chấp bất hòa này giữa cơn đại dịch, nỗi loạn chủng tộc và những chuyện sẽ 
đến. Nhiều thứ đã được phối hợp bởi Satan hòng làm nản chí việc tái tuyển 
cử Tổng Thống của các con (President Donald J. Trump). Giới truyền thông 
nắm lấy sự hỗn loạn và nhân bội lên trong những tâm hồn. Họ không loại bỏ 
bất cứ nguyên nhân nào để phủ định những điều tốt đẹp mà chính quyền đã 
thành tựu. Họ đã xé nát cơ cấu đạo đức của xứ sở lớn lao này (U.S.A.). 
 
Các con, con của Cha, phải cầu nguyện để được mạnh mẽ trong đức tin, đức 
cậy và đức mến. Nếu những nhân đức này mạnh mẽ trong tâm hồn các con, 
thì các con sẽ có thể thành công trong việc bác bỏ sự tuyên truyền của giới 
truyền thông và bám vào Chân Lý (Sự Thật). Hãy đặt ba nhân đức này - đức 
tin, đức cậy và đức mến – sâu trong tâm thất của trái tim các con. Hãy biểu 
hiện chúng ra giữa sự thất tín. Hãy hãnh diện mặc lấy chúng.” 
 
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. 
 
June 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, hãy để cho kho tàng mà các con 
tìm kiếm là Thiên Đàng. Không có mục tiêu nào khác làm thỏa mãn hay 
kiện toàn cả. Nếu các con đi theo hướng dẫn này thì mọi thứ sẽ được đặt 
đúng chỗ và các con sẽ được bình an. Rất nhiều người tìm kiếm nguyên 
nhân để tranh đấu. Trong khi điều này có thể được biện minh rằng nó không 
thể lấp đầy chỗ trống để lại vì đã không làm cho Thiên Đàng trở thành tất cả 
và kết cục của tất cả các con. Thường thường những nguyên nhân này dập 
tắt đi tỷ số khi so sánh nguyên nhân đó với việc yêu mến Cha trên hết mọi 
sự. 
 
Giữa một số những nguyên nhân này là sự cần thiết phải tha thứ. Khi Con 
Cha chịu treo trên Thánh Giá, Người đã xin Cha tha tội cho những người 
hành quyết mình. Dĩ nhiên, là Cha đã tha cho những tâm hồn ăn năn sám 
hối. Nếu tìm kiếm Thiên Đàng trước và trước tiên hết, các con sẽ không để 



cho tâm hồn của các con bị lôi kéo vì những vấn đề tức giận. Thay vào đó 
các con sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề này bằ sự tha thứ.” 
 
Đọc Luca 17:3-4+ 
3 Anh em hãy đề phòng! 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 Luca 23:33-34+ 
33 Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc 
với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.34 Bấy giờ Đức Giê-
su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ 
làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.  
 
June 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, như những người tin vào Sứ Mạng 
và những thông điệp này (Holy Love), các con phải là ánh sáng trên một thế 
giới đã hiến mình cho bóng tối. Cùng lúc đó, mặc dầu vậy, các con cũng 
phải lo lắng để đừng tự phụ trong cuộc hành trình tâm linh của các con. Hãy 
chia sẻ niềm tin với những người khác trong tinh thần của đức ái không phải 
với tinh thần kiêu căng. Chính tình yêu mới hấp dẫn các linh hồn của những 
người trên thế gian này, vì tình yêu không thể mua được. 
 
Thần Khí của Cha sẽ biểu hiện cho các con nhiều cơ hội để tỏ bày Tình yêu 
Thánh Thiện hoạt động với những người trên thế giới xung quanh các con. 
Hãy mở tâm hồn ra với sự thúc đẩy của Thần Khí và xử dụng  những gợi ý 
mà Thần Khí ban cho các con trong khiêm nhường. Đừng đánh mất cơ hội 
mà Thần Khí ban cho các con.” 
 
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 
thân xác họ làm cho ra ô uế. 
 
June 10, 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 học biết phụ thuộc 
vào ơn sủng hầu chỉ ra cho các con một giải pháp khi ảnh hưởng của loài 
người không có tác dụng. Không có gì thoát khỏi tầm nhìn của Cha, vì Cha 
là Đấng Hiện Diện ở Khắp Mọi Nơi và Quyền Uy Tối Thượng. Nên, đây là 
lý do để các con tín thác vào Cha. Không có vấn đề nào – tình huống nào – 
mà ơn sủng không thể tác động trên đó. Tiến lên trong Tình Yêu Thánh 
Thiện đưa các con đi về phía trước mà không sợ hãi. 
 
Tín thác là phương tiện chuyên chở hành động. Đừng sợ người ta hơn là tín 
thác vào Cha. Những người không biết đến Ơn Sủng của Cha chờ đợi các 
con vẩy tay và mời gọi. Chỉ nên sợ sức mạnh do sự thiếu tín thác của các 
con. Mỗi thánh thức chỉ là một thử nghiệm về sự tín thác của các con.” 
 
Đọc Luca 12:29-31+ 
29 Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm.30 
Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha 
của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó.31 Vậy hãy lo tìm Nước của 
Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho. 
 
June 11, 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, xin vui lòng hiểu cho rằng không 
có điều gì xảy ra ngoài Ý Cha dành cho các con – Ý Cha Cho Phép hay Ý 
Cha Ban. Tất cả những biến cố đều được dệt thành một tấm thảm của Ý Cha. 
Sự đáp trả của các con với Ý Cha là kết quả của sự sống đời đời của các con. 
Tấm thảm tinh xảo nhất trong đời sống của các con được dệt bằng sợi chỉ 
tuân theo những Điều Răn của Cha. Không có điều gì mà các con hoàn 
thành trên trái đất quan trọng hơn sợi chỉ đáp lại những Điều Răn của Cha. 
Sự đáp trả này là những gì các con gom góp lại thành món quà cuối cùng 
trong đời sống mà các con sẽ tặng cho Con Cha khi các con thở hơi cuối 
cùng. Chính trong khoảnh khắc đó các con bày tỏ với Người tất cả sức mạnh 
và sự yếu đuối về mọi nhân đức trong suốt đời sống của các con, đặc biệt là 
trong hơi thở cuối cùng. 
 



“Đừng để Satan làm yếu đi những nhân đức của các con giữa bất cứ khó 
khăn nào.” 
 
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. 
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, 
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta 
có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người 
biết hết mọi sự. 21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng 
ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì 
chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các 
điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của 
Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và 
phải yêu thương nhau, theo điều răn Người 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. 
 
June 12, 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 cẩn thận về những gì các con 
chấp nhận như chuyện bình thường ngày lại ngày trong đời sống các con. 
Satan đang bày ra những tiêu chuẩn của hắn trong ngành giải trí, những mối 
quan hệ với những người có thẩm quyền – cách riêng là nhân viên cảnh sát, 
thời trang và những vấn đề chính trị, như những phương tiện để làm yếu đi 
cơ cấu nội tại của quốc gia này (U.S.A.). Những gì xem như chấp nhận được 
là những gì lúc đó trở nên những chọn lựa mà người ta sẽ làm theo thói 
quen. 
 
Ngành giải trí đã thành công trong việc giới thiệu quan hệ đồng tính, những 
mối quan hệ ngoài hôn nhân, việc xử dụng những loại thuốc bất hợp pháp và 
bạo lực như thói quen. Chiến tranh và giết chóc bây giờ cực kỳ thường 
xuyên không còn gây kinh ngạc nữa. Khi việc hình thành những tiêu chuẩn 
luân lý tiến lên phía trước, thì sự ổn định của quốc gia yếu kém đi. Lúc đó, 
việc ma quỷ giành được những thế lực chính trị, kinh tế và những tiêu chuẩn 
tinh thần trở nên dễ dàng hơn nhiều.  
 



Vì thế, các con phải xem xét những hậu quả của những chọn lựa của các 
con. Luôn luôn nâng cao những Điều Răn của Cha. Lúc đó, các con sẽ được 
an toàn về mọi phương diện trong đời sống.” 
 
Đọc Titô 2:11-14+ 
11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đa được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến 
cho mọi người.12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và 
những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở 
thế gian này.13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn 
hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu 
độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu 
chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng 
ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc 
thiện. 
 
June 13, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Có những thế lực bất chính trên thế giới hôm 
nay có ý định chiếm hữu thế giới, sau đó tạo nên một chính phủ khống chế 
cả thế giới. Đó là những người xem nhẹ lợi ích của những người khác và 
mưu cầu lợi ích cho mình trước tiên và cao trọng nhất. Ảnh hưởng của nó 
như một căn bệnh dịch của quyền lực ma quỷ lan tràn mà không ai thấy 
được, nhưng với sức mạnh lớn lao - chết người. 
 
Tham vọng là đặc điểm cố chấp của Chính Phủ Đại Đồng này (One World 
Govement). Sự khôn ngoan của chúng không đến từ trên cao nhưng được 
truyền cảm hứng bởi ma quỷ. Các con phải cầu nguyện để nhận ra những 
thứ như vậy nếu không các con sẽ bị phỉnh gạt mà theo chúng.” 
 
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 đa gieo trong hoà bình, là cuộc 
đời công chính. 
 
June 14, 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 truyền cho các con hãy quan sát 
thời kỳ mà các con đang sống trước khi các con hoạch định một tương lai 
hòa bình. Những dấu chỉ đang ở xung quanh các con. Chiến tranh xây dựng 
trên chiến tranh. Sự công chính bị bóp nghẹt bởi sự rối loạn của Satan. 
Những gì các con thường xem như là sự bảo vệ giờ đây bị miêu tả như là sự 
nguy hiểm. Những thế lực bên ngoài đang hoạt động với nỗ lực xé nát tổ 
quốc đã một thời an ninh trong công chính của các con (U.S.A.). Bây giờ các 
con có cả một đảng phái chính trị cố ý hủy diệt những cơ cấu nội tại của 
quốc gia này với nỗ lực nghiền nát cốt lõi của quốc gia nay, như thế nó sẽ bị 
hủy diệt từ bên trong mà ra. 
 
Điều quan trọng là các con phải cầu nguyện để phân định hầu các con sống 
trong Sự Thật (Chân Lý). Sự Thật (Chân Lý) được miêu tả trong những Điều 
Răn của Cha sẽ dẫn dắt các con đi đến chiến thắng. Đừng chấp nhận sự 
khoang nhượng trong Sự Thật (Chân Lý) hay bị dẫn đi sai lạc bởi những 
người có địa vị quan trọng. Hãy chắc chắn là con đường các con theo là 
Chân Lý (Sự Thật). Đoạn, Cha sẽ hướng dẫn những bước các con đi.” 
 
Đọc 1 Timôthy 2:1-4+ 
1 Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn 
cho tất cả mọi người,2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để 
chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.3 Đó 
là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,4 Đấng muốn cho 
mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 
 
June 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, hãy hiệp nhất nhưng hiệp nhất 
trong điều thiện – không phải điều ác. Các con phải chú ý đến đường hướng 
người lãnh đạo đang dẫn các con đi. Đừng bị phỉnh gạt đi theo con đường 
xấu hay bị mê hoặc bởi những gì có vẻ phi thường, nhưng khi nghiêng cứu 
xa hơn thì nó có nguồn gốc từ cố gắng của con người. Chỉ nên để những 
người theo những Điều Răn của Cha thuyết phục mình theo. Hãy hiệp nhất 
dưới bóng (umbrella) những Điều Răn của Cha.” 
 



Một người sẽ đến hắn sẽ cố gắng thuyết phục các con cách khác.” 
 
Đọc 2 Timôthy 4:1-5+ 
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và 
kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2 
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không 
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và 
chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 
lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến 
thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, 
nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng 
trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin 
Mừng và chu toàn chức vụ của anh. 
 
June 16, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Vậy, hỡi các con, chúng ta đã củng cố sự cần 
thiết về sự hiểu biết đường lối mà các con đang được dẫn dắt. Hãy nhận biết 
bất cứ kế hoạch mà người lãnh đạo của các con đang theo có trong tâm hồn 
của họ. Hãy theo con đường dẫn các con đi bảo đảm vâng theo những Điều 
Răn của Cha. Đây là con đường chắc chắn theo Thánh Ý Cha. Một khi các 
con đã quyết định theo con đường này, sự dữ không thể làm cho các con rối 
loạn hay xao lãng. Hãy phó thác trái tim của các con cho sự vâng lời vương 
giả này (royal), con đường Chân Lý (Sự Thật) giữa những gian dối của 
Satan. 
 
Nếu các con phó mình cho Chân Lý này, các con sẽ không phản bội Ý Cha 
cho các con. Các con sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong tay Cha. Các con sẽ 
luôn luôn chọn lựa điều thiện hơn là chọn điều ác. Các con sẽ được ở trên 
Thiên Đàng với Cha.” 
 
Đọc Êphêsô 5:15-17+ 
15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ 
khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi 
hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng 
hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 
 
June 17, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Con hỏi Cha làm sao các con có thể đến gần 



Cha hơn. Cha bảo các con: hãy dùng tất cả năm giác quan mà Cha đã ban 
cho các con để đem vinh dự và vinh quang đến cho Cha. Khi nhìn thấy sự 
huy hoàng của thiên nhiên, hãy nhìn xem Bàn Tay Cha đã dựng nên chúng. 
Hãy lắng nghe những người đang nói với các con bằng trái tim thiêng liêng. 
Tất cả những gì các con đụng chạm đến và ngửi thấy đều là thụ tạo của Cha. 
Tất cả những gì có mùi vị các con được ban cho để thưởng thức đều đến từ 
Cha. Trong đời sống hằng ngày hãy biết ơn vì tất cả những món quà Cha đã 
ban tặng cho các con. 
 
Các con là thụ tạo của Cha, cũng như thế giới xung quanh các con. Trong 
Mắt Cha, mọi sự đều có mục đích riêng biệt trong đời sống để kiện toàn. 
Mỗi tật nguyền là một ơn gọi thiêng liêng của Cha để chịu đựng nhân Danh 
Cha. Hãy cho Cha – qua việc các con chấp nhận - được xử dụng những món 
quà đặc biệt nơi bệnh tật của các con qua việc các con chấp nhận chúng. Một 
số bệnh tật nhìn thấy rõ ràng hơn những bệnh tật khác. Một số người xin 
được dâng lên những căn bệnh cá nhân. Những người khác có thể có một 
bệnh tật mà người khác đã nhìn thấy được. Bất cứ bệnh tật nào được dâng 
lên cho Cha với tình yêu, đều có thể thay đổi những tâm hồn và thay đổi 
những biến cố trong tương lai trên thế giới. 
 
Mỗi buổi sáng hãy phó dâng cho Cha năm giác quan của các con.” 
 
Đọc 1 Côrintô 7:17+ 
17 Ngoài ra, như Chúa đã định cho mỗi người làm sao, như Thiên Chúa đã 
kêu gọi mỗi người thế nào, thì cứ sống như vậy: đó là điều tôi truyền dạy 
trong mỗi Hội Thánh. 
 
June 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, hãy để cho Cha đảm trách mỗi 
ngày của các con theo thời gian. Bằng cách đó, các con sẽ liên tục tạ ơn vì Ý 
Cha trong đời sống của các con. Hơn hết những gì Cha yêu cầu. Hãy trông 
cậy vào sự quan phòng của Cha. Cách thức trông cậy được đặt trong tình 
yêu thương.” 
 
Đọc Thánh Vịnh 5:11-12+ 
Còn những người trú ẩn bên Chúa, Ước chi họ đều được hỷ hoan. Và reo 
vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh, Nhờ 
Ngài, họ phấn khởi mừng vui. Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho 
người công chính, Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che. 



 
June 19, 2020  
Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.” 
 
Bình an của Ta ở với các con. Hôm nay, Ta mời gọi từng người và tất cả 
mọi người đến với Thánh Tâm Ta và kết ước với niềm vui và sự bình an của 
nguồn mạch Yêu Thương tinh tuyền này. Đừng bao giờ cư xử như thể các 
con chưa bao giờ nghe tới Tình Yêu Thánh Thiện. Vào lúc các con đọc dù 
chỉ một Thông Điệp các con cũng được kết ước với sức sống (hoạt động) 
của Tình Yêu Thánh Thiện.” 
 
Hãy tỏ sự quan tâm của các con về kết ước với tình yêu Thánh Thiện cho 
những người khác. Khi làm điều này, Trái Tim Ta rực sáng lên tình yêu 
dành cho các con. Rất nhiều người bất đồng ý liến với Cha trong nhiều cách 
thức. Các con, hỡi những người con thân yêu, phải đền bù cho sự khác biệt 
và chữa lành Trái Tim Tân Khổ của Ta với nỗ lực của các con trong việc cầu 
nguyện và hy sinh. Nỗ lực của các con tuôn đổ ơn sủng trên thế giới không 
tin tưởng vào tình yêu.” 
 
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. 
 
June 20, 2020  

Lễ Trọng Kính Trái Tim Đức Mẹ 
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Hỡi các con, Mẹ đến với các con vì Chúa Giêsu 
Giáng Thế gởi Mẹ đến để kêu cầu nỗ lực cầu nguyện của các con để đem lại 
Chiến Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Đến thời cùng tận 
này Mẹ kêu gọi các con hãy chịu đựng đau khổ về mọi đàng để đánh bại tất 
cả những mưu chước của Satan chống lại Chiến Thắng Vinh Quang của Mẹ 
sắp tới trên thế giới. Sự tham lam đã thay thế cho những gì phải làm với tình 
huynh đệ trong tâm hồn của nhiều lãnh tụ xuất chúng. Những gì trở nên ưu 
tiên về quyền bình đẳng đã lấn át lý lẽ chính đáng trong xã hội ngày nay. 
 



Nỗ lực cuối cùng của Satan trên thế giới đặt cơ sở trên sự yêu mến cái tôi 
vốn đối kháng với lòng tự trọng và tình yêu mến Chúa. Điều Răn thứ nhất 
trở thành yêu mến cái tôi trên hết mọi thứ khác. Satan còn lôi kéo những linh 
hồn đã ra khỏi thế gian để hình thành băng nhóm những kẻ đi theo hắn trở 
nên ngày càng mở rộng với những cố gắng quỷ quyệt của chúng. 
 
Các con thân yêu, hãy xem tất cả những việc này như sự chống cự cuối cùng 
của Satan trước khi hắn bị đánh bại. Đó là cố gắng tuyệt vọng cuối cùng 
trước chiến thắng (của Mẹ). Hãy thành thật với lời Kêu Gọi của Mẹ trở 
thành chiến sĩ cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Mẹ sẽ nắm lấy những 
cố gắng của các con.” 
 
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. 
 
June 21, 2020 
Lễ Trái Tim Liên Kết 
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, khi chúng ta vinh danh 
tất cả những người cha, Cha mời gọi những người cha hãy đánh giá cao mọi 
khoảnh khắc hiện tại như đó là - một món quà của Cha. Hãy dạy cho con cái 
củ các con biết đánh giá những ơn sủng chi li củ thể được ban cho chúng 
trong mỗi khoảnh khắc - những ơn giúp chúng dẫn dắt con cái của chúng lên 
Thiên Đàng. Đừng nản chí khi bởi ý chí tự do chúng chọn một con đường 
giang hồ lang thang không đúng tiêu chuẩn (errant). Hãy là một người kiên 
định trong đời sống của chúng để chúng có thể trở về với sự hướng dẫn vững 
vàng của Người Kitô Hữu. Hãy là một trụ cột vững chắc trong gia đình, luôn 
luôn là một tấm gương của Thánh Giuse cho những người xung quanh các 
con.  



 
Qua đời sống, hãy giúp cho con cái của các con giá trị của Những Trái Tim 
Liên Kết - sự bảo vệ kiên cố chống lại mọi ảnh hưởng của ma quỷ. Dạy cho 
chúng sức mạnh của sự ảnh hưởng của sự chuyển cầu của Những Trái Tim 
Liên Kết. Mỗi linh hồn có thể được công nghiệp nhờ ơn sủng tuôn ra từ một 
việc làm sung kính chân thành cho Những Trái tim Liên Kết. Hãy nhớ rằng, 
nếu các con trưng bày một bức ảnh Trái Tim Liên Kết ở bất cứ nơi nào, Cha 
sẽ đặt để Phép Lành của Cha ở nơi ấy.” 
 
* Hình ảnh Trái tim Liên Kết gởi kèm theo email này. 
 
Đọc Galát 1:3-5+ 
3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh 
em ân sủng và bình an.4 Để cứu chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại, 
Đức Giê-su Ki-tô đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Thiên Chúa 
là Cha chúng ta.5 Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. A-
men. 
 
June 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, xin vui lòng nhận thức rằng để đất 
nước các con bị hủy diệt, thì sự hiệp nhất phải được xé nát. Điều này chỉ có 
thể được hoàn thành nếu chủ nghĩa yêu nước bị tiêu diệt. Những thế lực bên 
ngoài đang hoạt động dùng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc để kích động quốc 
gia chia rẻ. Làm như vậy, thì những tiêu chuẩn căn bản của quốc gia này sẽ 
thay đổi để cho phép cấp tiến nhiều hơn nữa chớ không chỉ là tiếng nói thôi, 
nhưng những lý lẽ sai lầm gây bạo động và dung túng trước những điều luật 
mà quốc gia này đặt nền tảng trên đó. 
 
Hãy chấp nhận những tiêu chuẩn của chính phủ hiện hành đang đặt nền tảng 
trên đó. Đừng chấp nhận bất cứ lý do nào làm lệch hướng từ sự trung thành 
sang chủ nghĩa yêu nước. Hãy cầu nguyện chống lại những người chống lại 
chủ nghĩa yêu nước. Cầu nguyện là vũ khí của các con để hổ trợ cho Chân 
Lý và vạch trần mọi sự dữ. 
 
Đọc Ephêsô 5:6-13+ 
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.12 Vì những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi.13 
Nhưng tất cả những gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; 
 
June 23, 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 cân nhắc xem tất cả những 
quyết định mà các con làm trong ngày và chuyển chúng qua cái sàng Tình 
Yêu Thánh Thiện. Nếu mọi tư tưởng, lời nói và hành động chuyển qua sự 
phán xét của Tình Yêu Thánh Thiện dễ dàng, thì các con có thể có một 
lương tâm trong sáng. Bất cứ thứ gì kẹt lại do Tình Yêu Thánh Thiện phải 
được trình lên cho Cha với trái tim ăn năn sám hối và rửa sạch bằng nước 
mắt ăn năn hối hận. 
 
Thế giới sẽ khác đi biết bao nếu lương tâm được xem xét trong ngày và làm 
sạch trước Mắt Cha. Những ngày này, chỉ có một chút hay không có chút cố 
gắng nào được làm để vui lòng Cha không chỉ trong khoảnh khắc hiện tại 
mà còn tích lũy cả ngày. 
 
Ý Cha là các Điều Răn của Cha một lần nữa được đặt ở vị trí thống trị các 
tâm hồn và trên thế giới. Đoạn, những ngày xấc xược và bất tuân những điều 
răn trong thời buổi tân tiến hiện nay sẽ kêu gọi để tìm cách đạt được trật tự 
theo Ý Cha.” 
 
Đọc 2 Gioan John 4-6+ 
4 Tôi rất vui mừng vì đa gặp thấy trong số con cái của Bà, những người 
sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha.5 
Thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà điều này -đây không phải là một điều răn mới 
tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đa có từ lúc khởi đầu- đó là: chúng ta 
phải yêu thương nhau.6 Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên 
Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là: anh em 
phải sống trong tình thương. 
 
June 24, 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 và thời đại này hãy đủ khôn 
ngoan để nhận thức được ảnh hưởng của ma quỷ đang gia tăng trong mọi 
cục diện của đời sống. Các loại giải trí hấp dẫn đại chúng, tập trung lên giới 



truyền thông ảnh hưởng lên mọi lứa tuổi và thời đại, những đường lối mà 
người ta chịu ảnh hưởng hòng chấp nhận sự dữ, tất cả những thứ này đều 
tinh vi, hơn nữa, chúng là công việc nguy hiểm của Satan.   
 
Vì thế, Cha cảnh giác các con, hãy đủ khôn ngoan để lựa ra điều thiện khỏi 
điều ác và đừng suy nghĩ, nói năng hay hành động mà không phân định. 
Đừng vô tình làm công cụ của Satan bằng việc hành động quá nhanh chóng 
mà không xem xét tới những gì làm vui lòng Cha. Nếu các con luôn mang 
trong lòng mục tiêu làm vui lòng Cha, thì Satan khó mà dệt nên chiếc lưới 
ma quỷ vào tâm hồn các con. 
 
Đồng thời, đừng trở nên tự mãn rằng các con có tất cả mọi câu trả lời. Đây 
cũng là cạm bẩy của Satan. Đức tin là cuộc hành trình tiếp diễn trong tình 
yêu mà Cha muốn thực hiện trong mỗi người các con.” 
 
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. 
 
June 25, 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 nhận thức được rằng 
con đường đem quốc gia này (U.S.A.) trở về thực tại là con đường Chân 
Chính. Các con phải nhận ra rằng có những thế lực ma quỷ lừa dối những 
người có thế lực cổ võ những nghiêng cứu đã phát thảo ra để làm rối tung 
việc chấp nhận Sự Thật (Chân Lý). Nếu các con không thật thức được Sự 
Thật, các con không thể sống theo Chân Lý (Sự Thật). Chân Lý là việc chấp 
nhận các Điều Răn của Cha. Các con không thể đặt nền tảng lành mạnh trên 
sự dối trá và vu khống, tất cả đặt trên cơ sở tham vọng chính trị. Tham vọng 
như vậy là hậu quả của sự yêu mến cái tôi méo mó mà ra. 



 
Hãy đặt tình yêu của các con ở vị trí trung tâm là tình yêu mến Cha và 
những Điều Răn của Cha và các con sẽ không dễ dàng bị lầm lạc vì sự gian 
dối của Satan.” 
 
Đọc 2 Timôthy 4:1-5+ 
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và 
kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2 
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không 
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và 
chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý 
lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến 
thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, 
nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng 
trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin 
Mừng và chu toàn chức vụ của anh. 
 
June 26, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tấn công những bức tượng tiêu biểu cho những 
sự kiện lịch sự thì không khác gì là tấn công Chân Lý (Sự Thật). Không tôn 
trọng những sự kiện lịch và của hiến pháp trắng trợn làm suy yếu sự ổn định 
của quốc gia này (U.S.A.) và quyền hành mà quốc gia này đặt nền tảng trên 
đó. Không thể tưởng tượng được rằng những hành động này có thể trở nên 
những vấn để chính trị. Điều này biểu lộ cho người ta phân định được tình 
trạng của lương tâm trên thế giới. Trong quá khứ, những chủ đề chính trị 
như vậy đã là sự sỉ nhục – ngay cả phạm pháp. Hơn nữa, những chính trị gia 
tuyên bố những vấn đề như vậy để xem xét đã có thể là trò hề cho chính họ. 
Như thế, các con thấy, luân lý đạo đức đã quay đi xa khỏi Sự Thật (Chân 
Lý) biết bao. Các con thấy những người cực đoan phải quay đi để xem xét 
những vấn đề cực đoan như vậy. Những ngày này, những gì được chấp nhận 
như Chân Lý (Sự Thật) là vũ khí chọn lọc để chống lại những luận lý Kitô 
Giáo. Những gì người ta chấp nhận như Sự Thật bộc lộ rất nhiều những gì 
trong tâm hồn người ta. Cuối cùng, những người không thể phân định được 
Chân Lý sẽ bị phỉnh gạt bởi tên Phản Chúa Kitô và và bị lừa dối bởi sự giả 
tạo của hắn. Họ sẽ nắm lấy sự sai lầm và sẽ không tìm kiếm Sự Thật. Họ sẽ 
không nhận thức được nó.” 
 
Đọc 2 Thessalônica 2:9-12+ 



9 Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ 
thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm 
hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để 
được cứu độ.11 Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho 
chúng tin theo sự dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, 
nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án. 

 
June 27, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Vui lòng hiểu cho rằng mọi thử thách của người 
ta đều được Cha nhìn thấy trước (khi xảy ra). Những gì đang xảy ra gắn liền 
với những quyết định của người ta từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc 
khác. Đường lối ơn sủng thì luôn luôn mở ra nếu người ta chọn lựa nó. Rất 
thường, họ chỉ thấy những vấn về nhưng không thấy những giải pháp mà 
Cha gởi tới – ví dụ như viên cảnh sát mà Cha sai tới để giúp đỡ trong trường 
hợp khẩn cấp người đã bị ném đá và tấn công. 
 
Chính trong thởigian này, người ta cần quay về với việc cầu nguyện để làm 
những quyết định đúng đắn. Sự trả thù không bao giờ là giải pháp nhưng chỉ 
gây thêm vấn đề. Đừng ngạc nhiên khi những gì khiến người bạn biến thành 
kẻ thù. Tha thứ không bao giờ là sự yếu đuối nhưng là sức mạnh. 
 
Đừng tạo ra những vấn đề để gây chia rẻ, nhưng hãy tạo ra những lý do để 
tha thứ. Đây chính là tư duy để sản sinh ra hòa bình.” 

 
June 28, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Bây giờ hãy dừng lại suy nghĩ. Mọi thứ phe tự 
do đều đang bị tấn công - từ bài quốc ca cho tới Chúa Giêsu của Cha – đều 
là nguồn gốc của sự hãnh diện và an ninh. Họ đang cố gắng rút chân ra khỏi 
sự kiêu hãnh của quốc gia được xác định dưới quyền thống trị của đạo Kitô 
Giáo. Bằng việc làm như thế, đảng cộng hòa sẽ dễ dàng được bầu hơn. An 
ninh quốc gia cũng sẽ bị đe dọa với những cuộc tấn công trên cảnh sát và 
luật pháp và trật tự. Điều này, dĩ nhiên, sẽ dẫn tới sự thiếu an ninh ở nhiều 
mức độ. 
 
Hỡi các con, đây là một thời mà đúng là sai và sai là đúng. Tâm hồn không 
phân định thì dễ bị phỉnh gạt, khi họ không xem tới những gì dưới bề mặt. 
Những người chủ mưu trong chiến dịch này đang mưu cầu việc hủy diệt xứ 
sở của các con (U.S.A.) từ bên trong. Chúng làm như vậy để hủy diệt Chân 



Lý (Sự Thật) vốn đã là nền tảng của quốc gia này. Bây giờ, các con có cuộc 
chạy đua đại diện cho chủ nghĩa tự do và phía kia là phe dân chủ. Sự chia rẻ 
này làm mất đi sự bình an nội tại và nó đặt cơ sở trên sự phân biệt chủng tộc. 
Chủng tộc là vấn đề tế nhị giống như chiếc công tắc điều khiển nhịp đập của 
đất nước. 
 
Cha kêu gọi tất cả các con hãy nhìn qua điều này và đừng để cho mình bị 
điều khiển bởi những thế lực bên ngoài háo hức muốn điều khiển tình cảm 
của các con. Hãy đặt tình yêu của các con, một lần nữa, vào Chúa Giêsu. 
Hãy để cho những Điều Răn của Cha dẫn dắt các con. Sự lôi kéo của chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc đang cố gắng cổ võ sự bất lương. Hãy bám vào 
Chân Lý (Sự Thật) và đừng để bị điều khiển bởi tình cảm của các con. Hãy 
để cho truyền thống được nâng cao như điều thiện. Cha sẽ dẫn dắt các con.”  
 
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 đa dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu 
gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức 
Giê-su Kitô. 15 Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các 
truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. 

 

June 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, đừng để cho chữ ‘phân biệt chủng 
tộc’ khuấy động lên bạo động trong tâm hồn các con. Phân biệt chủng tộc là 
một chữ diễn tả cảm giác tiêu cực trong tâm hồn nhưng không cần phải là 
như vậy. Hãy xem những chủng tộc khác như những thụ tạo của Cha và 
những cơ hội để yêu mến như yêu mến những thụ tạo của Cha. Đừng để cho 
phân biệt chủng tộc là một cái công tắc bấm vào sự thù ghét trong tâm hồn 
các con và là nguyên nhân của sự tiêu cực hướng về những người khác, 
những người mà Cha đã tự tay dựng nên họ. 
 
Hãy hiệp nhất trong tình yêu thương của Cha và hướng về nhau. Đừng để 
cho sự khác biệt chia rẻ các con. Hãy để cho sự hiệp nhất là mục tiêu và 
những sự khác biệt là sự gắn kết khoang dung và vững chắc vì yêu mến Cha 
và người khác. Đây là Tình Yêu Thánh Thiện Cha kêu gọi các con.” 
 
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. 
 
June 30, 2020  
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim 
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trong đời sống, và đặc biệt trong thế giới chính 
trị, sự thật là người ta nói gì cũng được - bằng lòng với điều gì cũng được. 
Điều này chỉ đôi khi có ý nghĩa nếu người ta theo sau đó bằng những hành 
động. Đối với mọi sự, những gì trong tâm hồn mới tính. Vì thế mà Cha chỉ 
nhìn đến tâm hồn của người ta. Để yêu mến Cha nhiều hơn, mỗi ngày linh 
hồn phải tìm một cách mới để đi sâu hơn nữa vào Trái Tim Phụ Tử của Cha. 
Tuyên bố về một tình yêu sâu xa hơn dành cho Cha thì không đủ, linh hồn 
cần phải tỏ ra tình yêu này bằng lời nói và những hành động. Hãy tỏ cho Cha 
tình yêu sâu xa hơn bằng cách đọc kinh nhiều hơn – hình thức đọc kinh cũng 
là một hành động sinh hoa kết quả. Hãy cho Cha đôi bàn tay đầy những việc 
làm tốt - việc làm tốt làm vì yêu mến. Hãy dùng những gì gây ảnh hưởng mà 
Cha ban cho các con để đem về cho Cha nhiều linh hồn hơn. Hãy dùng 
những tài năng mà Cha ban cho các con để đem những người khác đến gần 
Cha hơn. Khi Cha ban cho các con điều gì đó các con phải cho lại điều gì đó. 
 
Hãy làm cho điều này thành mệnh lệnh của các con trong ngày. Bằng cách 
đó, các con sẽ sẵn sàng để bước vào Vương Quốc của Cha khi Cha gọi các 
con.” 
 
Đọc 2 Côrintô 5:10 + 
10Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để 
mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, 
khi còn ở trong thân xác. 


