July 1, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, đức tin trong tâm hồn mạnh mẽ
hơn khi các con cầu nguyện – thì việc cầu nguyện của các con càng mạnh
mẽ hơn. Rất nhiều người tới đây nơi chốn cầu nguyện này đòi hỏi những
phép lạ từ những kinh nguyện của họ, nhưng không tin vào phép lạ. Như thể
là họ nói rằng – ‘này con đây – hãy tỏ ra cho con thấy.’ Đức tin thật liên kết
với lòng trông cậy. Lòng trông cậy tin tưởng vào những gì không nhìn thấy
được.
Khi linh hồn bước vào vùng đất này, Cha biết chính xác những gì họ cần
nhất. Đôi khi, đức tin của họ cần phải được thử thách. Những lúc khác, thì
phép lạ đến trong những cách thức không mong đợi - một cách thức mà linh
hồn không sẵn sàng để nhận ra. Khi nhìn lại quá khứ, họ nhận ra người ta và
những biến cố đan vào nhau hình thành nên phép lạ hoàn hảo như thế nào.
Cha kêu gọi những nhà lãnh đạo chính trị đến đây để Cha có thể dệt Chân
Lý (Sự Thật) vào tâm hồn của họ. Những chính sách hình thành trên sự giả
dối không ban cho hy vọng. Hãy cầu nguyện với đức tin rằng Chân Lý (Sự
Thật) sẽ nỗi lên bề mặt, cách riêng là trong lãnh vực truyền thông.”
Đọc Rôma 5:1-5 +
1 Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an
với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.2 Vì chúng ta tin, nên
Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như
chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được
hưởng vinh quang của Thiên Chúa.3 Nhưng không phải chỉ có thế; chúng
ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen
chịu đựng;4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được
công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.5 Trông cậy như thế, chúng
ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào
lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
July 2, 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 người mà Cha gởi đến trong
đời sống của các con phải thành một người tốt hơn - một bước gần gũi Cha
hơn - khi rời khỏi các con. Điều này đòi hỏi sự đánh giá cao mỗi khoảnh
khắc hiện tại của các con. Hãy dùng thời gian mà Cha ban cho các con để

hấp dẫn các linh hồn Cha gởi đến cho các con bằng tình yêu mến Cha sâu
sắc hơn. Không một lời nói hay cử chỉ nào là uổng phí liên quan tới việc đó.
Rất nhiều người đã được ban cho địa vị nỗi bậc nhất thời trên thế giới, mặc
dầu vậy, nó đã không được xử dụng khôn ngoan. Hơn nữa, sự tham lam và
tham vọng đã thiêu đốt trái tim và tâm trí họ dẫn họ đi xa Cha và ảnh hưởng
thêm nhiều người thân thuộc trên cùng con đường rối loạn và suy đồi luân
lý. Nếu các con hổ trợ tội lỗi và những việc làm sai trái, thì các con hổ trợ
Satan. Không có sự thỏa hiệp. Đôi khi có một con đường chính xác giữa
thiện và ác. Các con phải rất chú ý.”
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.
July 3, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Chính những người gây phiếng động bên ngoài
là những người khuyến khích tình trạng hỗn loạn vô chính phủ trong nước
các con (U.S.A.) và trên khắp thế giới. Tất cả những điều này mở màng cho
Tổ Chức Một Thế Giới sẽ mở đường cho tên Phản Chúa Kitô. Hắn sẽ hứa
hẹn một ban lãnh đạo phục hồi hòa bình và trật tự, nhưng những lời nói của
hắn, những dấu hiệu và kỳ quan của của hắn sẽ dẫn các con vào bóng tối,
hỡi các con.
Hãy duy trì sự trung thành với những Điều Răn của Cha. Bằng cách đó, các
con sẽ cẩn thận để nắm lấy Sự Thật (Chân Lý). Đừng có một chúa nào khác
trước các con. Đừng sợ làm người thiểu số. Hãy đứng về phía Chân Lý (Sự
Thật) về những Điều Răn của Cha. Cha sẽ đứng về phía các con. Đừng mù
quáng đi theo bất kỳ giáo lý mới nào hay người lãnh đạo mới nào cổ võ việc
chống lại Cha - Một Thiên Chúa Thật.
Tình trạng hỗn loạn vô chính phủ là tấm vé để giảm thiểu quyền tự do dưới
chương trình của Satan để hủy diệt các quyền hạn và quy tụ mọi người vào
mạng lưới rối loạn của hắn - thoát khỏi sự an ninh. Hãy tán dương Sự Thật
(Chân Lý) nơi những Điều Răn của Cha. Sự hỗn loạn vô chính phủ dẫn các
con vào vòng tay Satan.”

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.
July 4, 2020
Ngày Lễ Độc Lập
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. Quốc gia này (U.S.A.) tổ
chức lễ Độc Lập. Nền độc lập các con cử hành không có tình trạng hỗn loạn.
Những người tìm cách tồn tại bên ngoài luật công dân, thì tồn tại bên ngoài
những Điều Răn của Cha. Quốc gia của các con đã được đặt nền tảng bởi
những người tìm kiếm quyền để được thờ phượng như họ chọn lựa. Họ chọn
lựa việc thờ phượng Cha chớ không phải chủ thuyết bất khả thi
(agnosticism). Họ không tự mình làm ra luật pháp hay nắm lấy sự độc lập
mà chà đạp lên quyền của bất cứ một ai khác.
Không ai có thể thay đổi được Chân Lý giữa thiện và ác. Nếu các con cố
gắng sống chân lý của riêng các con và tách rời khỏi những Điều Răn của
Cha, thì các con đang sống dối trá. Các con phải tôn trọng quyền công dân
và không được lên án tất cả những vị có thẩm quyền vì hành động của một
hay hai người. Ý Cha cho tổ quốc các con là sự hiệp nhất của các con trong
Chân Lý nơi những Điều Răn của Cha. Ôi, Cha khao khát điều này biết bao
và Cha sẽ cử hành với bất cứ nước nào hoàn tất mục tiêu này! Hãy cầu
nguyện về việc này. Không phụ thuộc vào Chân Lý là ma quỷ (sự dữ).”
Đọc Philípphê 2:1-5+
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.5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy
có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.

July 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, chính kẻ thù của linh hồn các con
kẻ mưu cầu việc hủy diệt sức mạnh của các con trong di sản của các con. Đó
là sự chia sẻ trong lịch sử của đất nước các con (U.S.A.) vốn hiệp nhất các
con và làm cho các con mạnh mẽ hơn. Satan muốn chia rẻ các con với tư
cách là một dân – một dân của Chúa - một dân tìm kiếm sự tốt lành của Cha.
Khi làm như thế hắn có thể chiến thắng các con qua sự bối rối trong tâm hồn
các con. Lịch sử chung – gia sản chung - hiệp nhất các con lại. Đất nước các
con đặt nền tảng trên những người tìm kiếm tự do để cầu nguyện theo như
họ muốn. Những ngày này, chính là những ngày mà thời trang là chối bỏ
Cha và những Điều Răn của Cha.
Hãy có những người thánh thiện dám táo bạo thách đấu với sự sai lầm. Đừng
lắng nghe những người thối nát kêu gào những thành kiến. Những người tin
mù quáng là những người chống đối Chân Lý (Sự Thật) và sẽ không chấp
nhận những lý lẽ đúng. Cha đứng về phía những người đứng về phía Cha.”
Đọc Êphêsô 4:11-16 +
11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn
sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và
dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là
xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp
nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con
người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 14 Như vậy, chúng
ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió
đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước
quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.15 Nhưng, sống theo sự thật và trong
tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì
Người là Đầu.16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và
toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi
chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn
thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.
July 5, 2020, PM
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 đang củng cố những hướng
dẫn mới cho việc tuôn đổ ơn sủng nơi đây (Thánh địa Holy Love) Nơi Chốn
Cầu Nguyện này. Điều này là do đại dịch và khoảng cách xã hội. Cha tôn

trọng luật công dân chính đáng đã được sắp đặt, cũng như Cha tôn trọng các
con, các con của Cha, để tôn trọng Lề Luật của Cha.
Cha sẽ không gọi tên cách riêng những ngày có những sự kiện cầu nguyện
nữa. Người ta luôn luôn được chào đón ở đây, nhưng Phép Lành Gấp Ba
(Phép Lành Ánh Sáng, Phép Lành Phụ Tử và Phép Lành Tận Thế) sẽ được
ban hay không ban một cách ngẫu nhiên. Nói cách khác, một đám đông lớn
có thể quy tụ và Phép lành Gấp Ba sẽ không đến - rồi, một lần nữa, nó lại có
thể đến. Cha sẽ ban Phép Lành Gấp Ba với khối lượng lớn tài liệu hay tư
liệu (privately paper), những tư liệu này sẽ được phát miễn phí cho những
người tới hành hương. Người ta có thể lấy một số nhỏ cho những ai không
đến đây được. Những tư liệu này sẽ được phát ra ở nhà sách ở thánh địa này,
luôn luôn. Trong khi Cha không đặt tên cho những ngày, những Ngày Lễ sẽ
là một ơn huệ. Xe bus sẽ được chào đón ở đây một lần nữa nếu khoảng cách
xã hội được cỡi bỏ. Người ta nên tôn trọng những luật lệ Cha đặt để cũng
như Cha tôn trọng luật công dân.
Cho dù nhận được Phép Lành Gấp Ba hay không, một chuyến hành hương
đến đây luôn có giá trị to lớn. Có nhiều ơn được tuôn đổ nơi đây – không nói
đến Nước Thánh (Nước Thánh Phép Lạ ở Suối maranatha).
Lời tuyên bố về việc Cha thông ban Phép Lành Gấp Ba trên đám đông sẽ tự
phát mà không được tuyên bố trước. Lời sẽ được tuyên bố sau khi Phép
Lành được ban cho.
Maureen hỏi: “Đám đông có quan trọng không ạ? Khi nào thì Phép Lành
được Cha ban?”
Chúa Cha phán: “Nó có thể ở bất cứ nơi nào trên thánh địa. Đôi khi nhân
viên sẽ tuyên bố điều đó.”
“Cha sẽ nói với con sau về Phép Lành này.”
“Khi Phép Lành được ban, nó sẽ bao phủ toàn thánh địa. Ở vị trí nào không
quan trọng.”
July 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, đừng mất tinh thần khi Thông

Điệp cuối cùng của Cha (ngày 5 tháng 7 năm 2020) nói rằng Cha sẽ không
kêu gọi những sự kiện lớn nữa. Cha không, không bao giờ, bỏ rơi các con.
Đây là thời gian khó khăn - thời gian chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn. Vì
thế, Cha đòi hỏi thêm một ngày cầu nguyện trong mỗi tháng trong đó Cha sẽ
kêu gọi tất cả những người có thể quy tụ ở đây. Cha sẽ gọi tên những ngày
này. Tháng này sẽ là ngày 16 tháng 7. Chúng ta sẽ quy tụ vào ngày lễ Đức
Mẹ Núi Carmel. Nếu giả như Phép Lành Gấp Ba không sẵn sàng cho các
con tháng này, chúng ta sẽ làm cho chúng sẵn sàng trong tháng tám. Hãy đến
đây với trái tim đầy tin tưởng.”
Đọc Philípphê 4, 4-7+
4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh
em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần
đến.6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em
cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa
những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt
lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô
Giê-su.
July 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, đây là cách các con lãnh nhận
Phép Lành Gấp Ba của Cha (Phép Lành Ánh Sáng, Phép Lành Phụ Tử và
Phép Lành Tận Thế). Hẵy làm cho nó trở thành một phần của việc cầu
nguyện. Hãy cầu xin cho có đức tin trong trái tim (tâm hồn) các con. Đức tin
là nền tảng của một kinh nghiệm sâu sắc khi các con lãnh nhận Phép Lành
Mạnh Mẽ Nhất của Cha. Nếu Phép Lành được đặt trên các con khi các con
không mong đợi khi viếng thăm thánh địa này, hãy bảo đảm là tâm hồn các
con đã chuẩn bị sẵn sàng với đức tin vững vàng. Cha đang chia sẻ Phép
Lành này với những người tin vào Phép Lành này trên thế giới. Đó là một ơn
cho thời buổi này khi việc có mặt ở nhà thờ không được khuyến khích và
việc phá thai được khen ngợi.
Các con không có gì để mất nhưng mọi thứ đều đạt được khi tin.
Phép Lành này là nơi chốn trú ẩn trong một trận bão hỗn loạn vô chính phủ.
Khi các con mang một vật gì trên mình mà đã được đụng chạm tới Phép
Lành này, Cha hứa là Sức Mạnh của Cha sẽ ở với các con, khi các con tin.
Với Phép Lành này, Cha mưu cầu sự hiệp nhất mà Satan đang cố gắng chia
rẻ.”

July 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 học biết phụ thuộc vào ơn
sủng trong khoảnh khắc hiện tại thường đến vào phút cuối để giải quyết
những vấn đề khó khăn nhất. Đây là những gì mà lòng trông cậy đem lại.
Các con có thể tìm đuợc giải pháp khi các con nghĩ rằng chỉ có thất vọng.
Các con có thể gặp phải những kho tàng ơn sủng.
Bảo đảm đừng có việc gì xảy ra ngoài Thánh Ý Cha cho các con. Tình yêu
Cha dành cho các con ở trong mọi khoảnh khắc hiện tại.”
Đọc Thánh Vịnh 4:5+
Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa.
July 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, vì các con được chọn để tin vào
những gì Cha nói với các con đang xảy ra, Cha sẽ đem thêm nhiều ơn đến
tuôn đổ trên thánh địa cầu nguyện này. Phép Lành Gấp Ba sẽ đem đến sự
bình an sâu sắc cho tâm hồn và niềm vui cho linh hồn. Một số bệnh trên thân
xác sẽ được cất đi. Phép Lành này sẽ là nụ hôn từ trời.Cha vui sướng khi nói
với các con những điều này. Phép Lành này sẽ là liều thuốc cho những linh
hồn đón nhận với niềm vui và tham dự trong lúc Cha ban cho các con.”
Đọc Thánh Vịnh 5:11-12+
(11) Còn những người trú ẩn bên Chúa,
Ước chi họ đều được hỷ hoan
Và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
(12) Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,
Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.
July 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, khi các con đến thánh địa (thánh
địa Holy Love) này vào Ngày Đọc Kinh (ngày Chúa Cha mới quy định thêm
trong mỗi tháng), hãy đối xử với nhau với sự tôn trọng. Hãy lịch sự khi cố
gắng nhận được Bản Kinh (sẽ được phát miễn phí cho khách hành hương

vào ngày Chúa Cha ban Phép Lành Gấp Ba, luôn luôn phát ở nhà sách.
Chúng ta có thể lấy thêm một số để đem về cho những người không tới
được). Cha kêu gọi các con tới đây để tham gia cầu nguyện riêng. Sẽ không
có buổi cầu nguyện chính thức nào save lại trong những buổi cầu nguyện
kinh mân côi thường lệ 7 giờ tối (Giờ Eastern) (ở nhà nguyện và
Livestream). Phép Lành Gấp Ba (Phép Lành Ánh Sáng, Phép Lành Phụ Tử
và Phép Lành Tận Thế) sẽ được phát ra cho các con qua Bản Kinh không
qua bất cứ cuộc hiện ra nào cho Thị Nhân của Cha (Maureen).
Cha đòi hỏi các con tôn trọng quyền công dân bằng cách đeo khẩu trang và
thực hành việc giữ khoảng cách xã hội bên trong và bên ngoài. Khi hành xử
như vậy, các con sẽ làm vui lòng Cha. Cha mong đợi sự đánh động đến
những trái tim và đời sống qua Phép Lành này.”
Đọc Thánh Vịnh 21:1-3+
(1) Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỉ dường nào!
(2) Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.
(3) Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua.
July 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, đừng đánh mất đường hướng trong
khoảnh khắc hiện tại - mỗi khoảnh khắc hiện tại đều được dựng nên độc nhất
vô nhị cho các con - mỗi khoảnh khắc đều đem theo nó những ơn sủng riêng
biệt. Bởi Tay Cha, Cha ban cho các con tất cả những gì các con cần để chiến
thắng tội lỗi. Hãy cầu nguyện để sở hữu kho tàng trong giây phút hiện tại và
rồi các con sẽ khám phá ra những dự tính phứt tạp của Cha cho các con.
Như Cha ban cho các con ánh sáng mặt trời và mưa để nuôi dưỡng tất cả
thiên nhiên, Cha cũng ban cho các con ơn để nuôi dưỡng tâm linh các con và
đem các con đến gần Cha hơn. Thường, các con không nhận thức được
những Ơn Sủng của Cha – như hơi thở kế tiếp hay sự quan phòng cho chính
sự hiện hữu của các con. Cha có một chương trình phứt tạp cho mỗi người
trong các con. Cha không ban cho hay lấy đi bất cứ điều gì đối nghịch với
ơn cứu rỗi của các con. Nếu các con yêu mến Cha, các con sẽ tin và hy vọng
(trust) vào những Lời này của Cha cho các con.”

Đọc Êphêsô 4:7+
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho.
July 11, 2020 PM
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Có những câu hỏi về Bản Kinh (Holy Card) rồi.
Cha có thể nói với các con một số câu hỏi chỉ để tìm ra khuyết điểm. Bản
Kinh tự nó là một mặt của Phép Lành Gấp Ba. Đó là cách Cha chọn để phân
phát Phép Lành trong thời gian rắc rối này trên thế giới. Các con sẽ thấy ảnh
hưởng của nó.”
July 12, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Tuần này là chúng ta đã đến ngày cầu nguyện
(ngày 16 tháng 7 lễ Đức Mẹ Núi Camêlô). Hãy chuẩn bị tâm hồn các con
bằng nhiều chuỗi kinh mân côi và những kinh nguyện riêng. Những ý chỉ
cầu nguyện của các con vào ngày đó sẽ cực quan trọng và mạnh mẽ. Nếu các
con đến thánh địa để nhận Phép Lành Gấp Ba hãy tiếp tục cầu nguyện riêng
vì sẽ không có cầu nguyện công cộng. Các con sẽ nhận lãnh Phép Lành Gấp
Ba của Cha trong tâm hồn dưới hình thức của Bản Kinh được làm sẵn ở đây
vào ngày đó. Hãy nhớ rằng Phép Lành có thể đem đi với các con theo bản
kinh, vì chính Cha đã làm phép những Bản Kinh này. Hãy giữ những Bản
Kinh với sự tôn kính. Đừng cất giấu (trữ) chúng. Với nỗ lực để lấy được Bản
Kinh cho mình, đừng sinh lòng tham.
Các con không phải tới thánh địa để nhận Phép Lành này - mặc dầu vậy, các
con cần phải có Bản Kinh. Bản Kinh này không phải là ơn cứu rỗi của các
con, nhưng là một Phép Lành thâm thúy cần được trân trọng. Cách tốt nhất
là nhận lãnh với một tâm hồn thấm nhuần Tình Yêu Thánh Thiện.”
Đọc 1 Gioan 3:19-24+
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta
có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người
biết hết mọi sự. 21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng
ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì
chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các
điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của
Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và

phải yêu thương nhau, theo điều răn Người 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.
July 13, 2020
Lễ Đức Mẹ Hoa hồng Mầu Nhiệm (Feast of Rosa Mystica)
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Bản Kinh, Phép Lành và đức tin của các con
hợp lại đem lại cho các con phép lành lớn lao vào ngày Thứ Năm (16 tháng
7). Khi bắt đầu cầu nguyện các con sẽ nhận được Phép Lành. Khi Cha nói về
Bản Kinh, Cha nói về Phép Lành. Những điều này đến trong đời sống của
các con trong thời gian lẫn lộn giữa thiện và ác. Sau phép lành, các con sẽ
được bình an và có khả năng phân định đúng và sai. Bản Kinh chỉ đặc biệt
nhờ công nghiệp của Phép Lành của Cha trên đó.”
Theo như Cúc hiểu, thì vào ngày 16 tháng 7 năm 2020 này, Chúa Cha
sẽ ban phép lành Gấp Ba (Phép Lành Ánh Sáng – ơn phân định; Phép Lành
Phụ tử - sống trong ơn nghĩa Chúa; và Phép Lành Tận Thế - Ơn biết lo liệu
trong thời tận cùng) cho tất cả những ai tin. Phép Lành sẽ được ban cho
chúng ta qua Bản Kinh sẽ được phát ra ở Thánh Địa Holy Love vào giờ đọc
kinh thường lệ 7 PM giờ Ohio (6 PM Texas, 4 PM Cali). Vào giờ này chúng
ta sẽ có thể tham gia Livestream trên web để đọc kinh chung và nghe Thông
Điệp của Chúa Cha ban vào hôm đó. Và nếu có quen ai đến đất thánh được
hôm đó họ sẽ có thể đem bản kinh đó về cho chúng ta.
Khi vào trang www.HolyLove.org chúng ta sẽ thấy dấu hình tròn màu
đỏ đề chữ “LIVE” và chữ “STREAM” nhỏ hơn ở dưới. Bấm vào hình tròn
này chúng ta sẽ đi vào màn hình LIVESTREAM. Hy vọng mọi người sẽ thu
xếp vào đọc kinh chiều ngày 16 tháng 7 để nhận Phép Lành và nghe Thông
Điệp ban Phép Lành của Đức Chúa Cha.
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.
July 14, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Những ngày này, việc cầu nguyện được xem
như là phương kế cuối cùng. Những ngày sắp tới thì việc cầu nguyện sẽ trở
nên phương kế duy nhất. Cha kêu gọi làm ngày cầu nguyện bây giờ để dẫn
dắt loài người hướng về một nền tảng vững chắc hơn là phụ thuộc vào Cha
và Quyền Uy Tối Thượng của Cha. Tất cả khoa học kỹ thuật mà con người
phụ thuộc vào đến một ngày nào đó sẽ làm cho họ thất vọng. Cha cố gắng tỏ
ra cho thế giới con đường đến với Trái Tim Cha trước khi quá muộn. Các
con không thể đến với Cha trừ khi các con đi theo sự hướng dẫn của Cha.
Kiến thức và lạc thú đã trở nên chúa của người ta và trong người ta và đang
dẫn dắt người ta đi xa Cha. Cần phải lôi kéo trái tim thế giới khỏi sự lệ thuộc
vào cái tôi trở về với sự phụ thuộc vào Cha. Đừng chờ bàn tay Cha hành
động để việc này xảy ra. Hãy trở về với Cha ngay bây giờ.”
Đọc 1 Timôthy 4:1-2,7-8+
1 Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức
tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là
vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt
nung. 7 Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại
bỏ. Hãy luyện tập sống đạo đức;8 vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là
bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại
cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức.
July 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, hôm nay Cha phải nhắc nhỡ các
con rằng ngày cầu nguyện sắp tới vào ngày mai (16 tháng 7) xảy ra trên thế
giới - một thế giới được rèn luyện bởi nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề
quan trọng là vi khuẩn covid. Vì thế, Cha phải đòi hỏi sự hợp tác của các
con trong việc thực hành khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang. Nơi chốn
cầu nguyện này không miễn dịch trong không khí các con thở.

Nếu các con không hợp tác với những hướng dẫn này, các con có thể bị yêu
cầu rời khỏi nơi đây. Đừng làm phá hỏng ngày đầy ơn sủng dành cho tất cả
mọi người này bằng cách đến đây với tính cách ích kỷ khi các con bị bệnh
hay từ chối việc tôn trọng những sự thận trọng đơn giản này.
Đọc Philípphê 2:1-5+
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an
ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong
Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.3
Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường
mà coi người khác hơn mình.4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình,
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.
July 16, 2020
Lễ Đức Mẹ Núi Carmel
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 vui sướng chào đón các con ở
đây vào ngày cầu nguyện đặc biệt này. Mỗi người trên toàn thế giới những
người tôn vinh Lời Kêu Gọi của Cha cầu nguyện với Cha, hôm nay, ở đây
với Cha trong tâm hồn của họ. Khi thời gian trôi qua, thì Phép Lành Gấp Ba
của Cha dưới dạng bản kinh này sẽ vươn tới toàn thế giới. Đừng áy náy là
khi nào và như thế nào các con sẽ nhận được bản kinh của các con. Nếu
trong lòng các con ước muốn thì phép lành đó đã thuộc về các con rồi. Phép
Lành Gấp Ba của Cha phải thay đổi những tâm hồn bắt đầu từ hôm nay. Vì
thế, hãy cầu nguyện với lòng tin cậy trong tâm hồn. Phép Lành Gấp Ba của
Cha sẽ du hành với những ý chỉ của các con lên Thiên Đàng cùng với sự
bình an và niềm vui trong tâm hồn các con.”
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.

July 17, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Mọi người có mặt ở đây ngày hôm qua (Ngày
cầu nguyện tháng 7: 16/07/2020, Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô) đã hài lòng trong
khía cạnh nào đó. Bản Kinh (phát miễn phí cho những người tới thánh địa)
mang theo Phép Lành của Cha (Phép Lành Gấp Ba của Đức Chúa Cha) hoạt
động trong tâm hồn. Chờ đợi những chứng từ trung thực điền vào đó (Xin
gởi chứng từ vào link https://www.holylove.org/shrine/testimonies/ hay gởi
thơ tới địa chì: Holy Love Ministries / 37137 Butternut Ridge Rd. / North
Ridgeville, Ohio 44039).
Cha tuyên bố ngày kế tiếp, bây giờ vì nó sắp tới. Với niềm vui trong lòng
Cha kêu gọi mọi ngưòi và mọi quốc gia hãy tụ họp ở đây (Thánh Địa Holy
Love) ngày Chúa Nhật 2 tháng 8 (Lễ Kính Chúa Cha là Cha của Toàn Thể
Nhân Loại). Hãy tới trong khi giữ khoảng cách xã hội và mang khẩu trang.
Sẽ có thêm những chỗ phát bản kinh trên thánh địa.
Phép Lành Gấp Ba của Cha đáng để tìm kiếm. Một khi nhận được, hãy trân
trọng nó. Tùy theo ơn mà nó mang theo. Hãy kêu cầu sự Chuyển Cầu của
Cha qua Phép Lành này.”
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.
July 18, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Các con đừng để cho sự tham lam và thèm
muốn quyền lực của một số người chiếm hữu linh hồn của quốc gia này
(U.S.A.). Nước các con đặt nền tảng trên ước vọng trung thực về quyền tự
do thờ phượng, không phải là ước muốn chọn lựa việc không thờ phượng.
Rất nhiều kế hoạch chính trị lôi kéo quốc gia này đi xa khỏi Chân Lý (Sự
Thật) nên người ta không biết Chân Lý đích thực là gì nữa. Có nhiều vấn đề
riêng biệt đang hoạt động nơi đất nước các con hôm nay, khó mà nhớ được
những vấn để thật là gì. Đây là năm bầu cử. Các con phải bắt đầu thấy đâu là
những vấn đề đích thực và đâu là những trò chơi chính trị.

Hãy luôn luôn chọn phe Chân Lý (Sự Thật). Chân Lý hổ trợ Tình Yêu
Thánh Thiện. Tình Yêu Thánh Thiện không cố gắng hủy diệt điều thiện và
hổ trợ điều ác vì lợi ích cá nhân. Hãy cầu nguyện để được một tinh thần
trưởng thành nỗi bật về Chân Lý (Sự Thật).
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.
July 19, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Bây giờ, Phép Lành Gấp Ba của Cha đã được
phát hành trên thế giới dưới hình thức Bản Kinh (Holy Card) mà Cha đã làm
phép. Hãy cho tất cả những quy tắc hạn hẹp trên thế giới liên quan tới việc
di chuyển, đây là cách tốt nhất để truyền bá Phép Lành Gấp Ba của Cha trên
khắp thế giới. Những gì Cha ban cho các con, hãy mang theo trách nhiệm
với nó khi chuyển đi. Bây giờ các con là tôn đồ của Cha khi cầu nguyện để
Bản Kinh trở nên nhiều và có sẵn cho càng nhiều người càng tốt.
Người ta cần một dấu chỉ có thể thấy được về Sự Săn Sóc Đầy Yêu Thương
của Cha đối với họ dưới hình thức xác thực của Bản Phép Lành của Cha.
Hãy làm một người tông đồ đầy sức thuyết phục - một người tông đồ có tâm
(interested)”
Read 2 Timothy 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.
July 20, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy xem Bản Kinh như là một
phép lành. Chính kinh nguyện các con tự thêm vào đó mới làm cho ơn sủng

tồn tại trên Bản Kinh hoạt động. Đó là một phương tiện đặc biệt chuyên chở
Ơn Huệ đầy tình phụ tử của Trái Tim Cha.
Hãy cầu xin cho sự bình an được ban cho trong mọi tâm hồn và giữa mọi
quốc gia. Điều này chỉ có thể hoàn thành khi sự tham lam được chinh phục
và sự bác ái chiến thắng trong mọi tâm hồn. Sự nỗi loạn của tính ích kỹ đã
tàn phá trái tim thế giới. An Ủi Thánh Ý Cha không thể là một sự quan sát
cho đến khi những trái tim quay về với Ta trong những nhu cầu của họ thay
vì những túi tiền của họ và những hoạnh định ích kỷ. Những gì ẩn giấu trong
trái tim là sự ghê tởm và kinh hoàng. Bản Kinh là Cách Thức mà Cha đem
những trái tim trở lại vơi Cha.”
Đọc 2 Gioan 1:6+
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.
July 21, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Một lần nữa, Cha mời gọi người người hãy đến
đây vào ngày 2 tháng 8. Đây là ngày cử hành Lễ Kính Cha và Lễ Đức Mẹ
Nữ Vương các Thiên Thần. Chúng ta cùng cử hành chung với nhau. Mặc
dầu vậy, chúng ta phải tuân hành và thích ứng với thời cuộc. Đừng đến bằng
xe bus hay di chuyển gần gũi với nhau thành những nhóm lớn. Chúng ta
phải đánh giá cao giá trị thời gian mà chúng ta đến và đi và trong khi ở đây,
bằng cách thực hành giãn cách xã hội. Hãy lưu tâm đến những nguy hiểm
của thời này và mang khẩu trang. Hãy lịch sự trong những cố gắng để có
được Bản Kinh.
Rất nhiều ơn sắp đến từ bản kinh này, nhưng còn nhiều hơn nữa nếu các con
tôn trọng quyền của những người khác. Hãy nhớ rằng, để có được Bản Kinh
này là cho các con phải trở nên tông đồ của Cha và đòi hỏi các con cố gắng
truyền bá cả Bản Kinh lẫn những Thông Điệp. Khi thời gian đến gần, thêm
những Bản Kinh làm phép rồi sẽ có sẵn.
Hãy nên một trong tâm trí và nên một trong trái tim Cha vào ngày các con cố
gắng đến đây để lãnh Bản Kinh Phép Lành Gấp Ba.”
Đọc Philíphê 2:14-16+
14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như

thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở
nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa
đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm
trời,16 là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện
trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã
không lao nhọc vô ích.
July 22, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hãy bước vào con tàu đức tin thật vào ngày 2
tháng 8. Các con sẽ được ban cho ơn đức tin và chấp nhận tất cả những gì
Cha ban qua Phép lành Gấp Ba của Cha, nếu đức tin của các con chân thành.
Đừng đến với thái độ của một người thất tín, nghĩa là “hãy chứng tỏ cho tôi”
thấy tất cả những điều này là sự thật. Việc chấp nhận phải đến trước và đầu
tiên hết. Chấp nhận rằng Cha là Thiên Chúa Quyền Uy Tối Thượng và Cha
có thể làm mọi sự thể theo Tình Phụ Tử và Thánh Ý của Cha - rồi trái tim
của các con sẽ mở ra để tin.
Qua Phép Lành Gấp Ba này vào ngày hôm đó Cha ước muốn được đóng vào
trái tim các con, phép lành tinh lọc nhất của Cha - niềm vui và sự bình an.
Cha sẵng sàng để làm điều đó – các con cũng phải sẵn sàng.”
Đọc Êphêsô 6:10-17+
10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn
năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để
có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến
đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng,
với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác
chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của
Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng
vững trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý,
mình mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan
báo tin mừng bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em
sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là
ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
July 23, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Giống như Phép lành Gấp Ba của Cha ban cho
linh hồn sự sáng tỏ về tình trạng của chính linh hồn mình, hôm nay, Cha bảo

với các con, những ai sùng kính Phép Lành Gấp Ba của Cha cũng sẽ nhận
được sự sáng tỏ về tình trạng của những sự việc trên thế giới. Nhiều Sự Thật
từ trước đến nay giấu giếm sẽ được đem ra ánh sáng. Trận chiến giành
quyền lãnh đạo sẽ được hiểu rõ ràng nhất như một trận chiến giữa thiện và
ác. Đây là một ơn vĩ đại - một ơn cần thiết - về phía Chân Lý. Ơn này khiến
cho nhu cầu truyền bá Bản Kinh này với toàn bộ sức lực. Thiên Đàng tăng
thêm sức mạnh cho nỗ lực này.
Read 2 Timothy 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.
July 24, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy phụ thuộc vào Chân Lý Phúc
Âm. Đừng đi lạc. Bạo lực không đặt cơ sở trên Chân Lý này. Những người
hổ trợ cho bạo lực đã mất đi dấu chỉ của Chân Lý. Bạo lực đến từ lời nói và
việc làm. Hãy dịu dàng (gentle) – ngay cả trong khi các con đối kháng với
những người khác. Khi Con Cha (Chúa Giêsu Kitô) giảng, kiểm soát những
ý tưởng của Người trên trái đất, Người cũng làm như vậy với sự diụ dàng.
Tính cách thuộc loại này thì thuyết phục hơn bất cứ thái độ gây áp lực nào
khác. Sự dịu dàng khích lệ chân lý.”
Đọc Thánh Vịnh 2:10-11+
(10) Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,thủ lãnh trần gian, nào
tỉnh ngộ! (11) Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa.
July 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, hãy vẫn hiệp nhất trong cầu
nguyện. Đừng để cho những rắc rối của thời cuộc làm các con nhụt chí hay
xao lãng. Thị hiếu truyền thông đại chúng cố gắng che lấp điều tốt mà phe

chính nghĩa đang hoàn thành. Cho dù nó không được nhắc tới hay nó bị giải
thích sai lạc bởi những nỗ lực chính trị để gây lộn xộn. Đừng bỏ lỡ cơ hội
nào để chỉ ra điều thiện mà phe chính nghĩa đã hoàn thành.
Khi các con cầu nguyện để phe cấp tiến bị đánh bại, thì như thể có một vòi
cứu hỏa làm tắt đi những ngọn lửa sai lầm. Kẻ thù bị nhụt chí hết. Cha nói
với các con, những kinh nguyện của các con kích động Sự Ấp Ủ của Cha.
Không có điều gì có thể phá vỡ Sự Ấp Ủ của Cha ngoại trừ ý chí tự do của
các con.”
Đọc Philípphê 2:1-2+
1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an
ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong
Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,2 thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.
July 26, 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, kinh nguyện của các con tựa như
ngón tay nơi bờ đê (finger in the dike: ngạn ngữ nói về câu chuyện đứa trẻ
người Đức dùng ngón tay để ngăn chặn vết nứt ở bờ đê; có ý nói là sự cố
gắng để ngăn chặn) giữ dòng nước lũ của chủ nghĩa tự do, thái độ của những
người theo chủ nghĩa tự do đã được khuyến khích bởi những thế lực bên
ngoài với dụng ý hạ đất nước của các con xuống về kinh tế, tâm linh và xã
hội. Không có một lãnh vực nào của đất nước các con tồn tại mà không bị
tấn công.
Các con phải ý thức điều này và nhận ra rằng tất cả những gì các con nghe
nói trong truyền thông đại chúng đều không đúng. Chính trị lộn ngược Sự
Thật từ trong ra ngoài. Như một người Cha, Cha chỉ có thể cảnh giác các
con về những việc này nhưng Cha không thể bắt các con chọn lựa theo lẽ
phải và sống trong chân lý. Đừng hành động như con chiên không có chủ
chăn. Cha ở đây vì các con qua những thông điệp này. Các con phải chọn
lựa việc chú ý. Cha luôn luôn hiện diện trong Kinh Thánh (có thể hiểu như
những thong điệp Holy Love) và trong những Á Tích (sacramental favors:
có thể hiểu như hình ảnh Trái Tim Liên Kết, tượng ảnh Đức Mẹ Đấng Bảo
Vệ Đức Tin hay mới đây nhất là Bản Kinh) trong Giáo Hội.
Read 2 Timôthy 4:1-5+

1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và
kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ.3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý
lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến
thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý,
nhưng hướng về những chuyện hoang đường.5 Phần anh, hãy thận trọng
trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin
Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
July 27, 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 ngắm nhìn Bản Kinh mà Cha
phổ biến (impart) cho các con, hãy suy gẫm đến quyền năng cao cả đã khiêm
hạ từ Thiên Đàng xuống trên trái đất với cố gắng để giao hòa loài người với
Thiên Chúa của họ. Với lòng khiêm nhu cảm tạ, hãy đặt Bản Kinh gần trái
tim của các con khi các con cảm kích Quyền Năng Tối Thượng của Cha đã
không để các con bị bỏ rơi trong thời buổi nhiễu nhương này.
Sự rối loạn là quy luật của ngày này và tấm thẻ của Satan. Vì thế, Cha ban
cho các con phương tiện này (Bản Kinh) để làm sáng tỏ bầu khí dối trá của
ma quỷ truyền đi qua những người có thẩm quyền thế tục và giúp đỡ các con
trong việc làm chứng nhân cho Chân Lý. Cha để lại Dấu Ấn của Cha trong
thời gian này qua những Bản Kinh. Đức tin mà các con có càng lớn, thì ảnh
hưởng của Phép Lành của Cha càng lớn lao trên các con.”
Đọc Thánh Vịnh 3:3-8+
(3) Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con,
là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.
(4) Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của
Người.
(5) Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.
(6) Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.
(7) Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt, bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.
(8) Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài.
July 28, 2020

Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Đôi khi chất liệu của những biến cố trên thế
giới chỉ ra sự gặp gỡ giữa Trời và đất, như là những biến cố cầu nguyện của
chúng ta. Trên Trời tôn trọng những vấn đề về khoảng cách xã hội hiện nay
và cũng tôn trọng sự cần thiết của mệnh lệnh này trong thời gian này. Vì thế,
chúng ta sẽ đề nghị một ngày cầu nguyện vào Ngày Lễ Kính Cha (Ngày
Chúa Nhật 2 tháng 8, lễ Kính Chúa Cha và Thánh Ý Chúa Cha cũng là ngày
Lễ Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên Thần), không có một biến cố lớn nào mà
tất cả mọi người đều liên kết với nhau vào cùng một thời điểm. Hơn nữa,
những người tới nơi thánh địa này cần liên kết với nhau trong tinh thần trong
suốt ngày này qua ý nghĩa của việc cầu nguyện riêng từ trái tim. Thông Điệp
Cha ban sẽ được đọc đi đọc lại trong ngày.
Hình thức cầu nguyện liên tục làm Satan bối rối vì hắn không thể ảnh hưởng
lên các tâm hồn để ngưng không cho họ tập trung vào Cha. Điều đó có thể
so sánh với một hàng rào súng máy nhắm vào chính Satan. Cha cũng như
Đức Mẹ và nhiều thiên thần sẽ Hiện Diện với các con nơi thánh địa ngày
hôm đó. Hãy nhớ rằng, đó cũng là ngày Lễ Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh
Thiên Thần.
Hãy đến với tâm hồn đầy niềm tin và cầu nguyện theo những Ý Chỉ của
Cha, những Ý Chỉ của Đức Mẹ và sự chuyển cầu của các thánh thiên thần.”
Đọc Thánh Vịnh 62:7-8+
(7) Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
(8) Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
July 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 chuẩn bị cho Ngày Lễ Kính
Cha vào Chúa Nhật bằng cách cầu nguyện để có đức tin sâu sắc vào tất cả
những gì xảy ra ở đây (Thánh địa Holy Love). Bản Kinh ban cho các con
Gấp Ba Phép Lành. Nếu có đức tin, các con sẽ nhận được những ơn sâu sắc
nhất từ Phép Lành của Cha. Cha sẽ đụng chạm đến trái tim của các con với
cách thức thâm thúy. Phép Lành Gấp Ba của Cha là miếng vải đính vào mỗi
Bản Kinh.

Cha chưa từng làm bước nào như thế để vươn tới các linh hồn trên trái đất.
Mặc dầu vậy, chưa bao giờ cần thiết phải đụng chạm nhiều người đến như
vậy. Có những hậu quả đến như kết quả của sự kiêu căng của nhân loại và sự
yêu thích tội lỗi. Những người chấp nhận Phép Lành Gấp Ba của Cha sẽ
được tăng cường sức mạnh và chuẩn bị tốt hơn để chịu đựng những gì đang
chờ ở phía trước.”
Đọc 1 Phêrô 2:7-8+
7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không
tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường,8 và cũng là
viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin
vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.
July 30, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hôm nay, Cha mời gọi các con hãy
tìm kiếm sự bình an trong việc tín thác vào Phép lành Gấp Ba của Cha. Việc
tín thác của các con là sự chấp nhận rằng Phép Lành Gấp Ba của Cha là có
thật. Đoạn, các con sẽ cảm nhận ảnh hưởng trọn vẹn và sâu sắc của Sức
Mạnh Cha qua món quà mạnh mẽ của Phép Lành Cha.
Trái Tim của chúng ta đụng chạm trong Phép Lành này. Đoạn chúng ta có
thể đồng tâm nhất trí làm việc về hướng chấp nhận Sự Thật (Chân Lý) giữa
thiện và ác.
Một khi có thể phân định, các con sẽ được bình an. Chính lúc đó, các con sẽ
thấy chủ nghĩa cấp tiến như là chìa khóa mật khẩu của tư tưởng ma quỷ và
chủ nghĩa tự do.”
Đọc 2 Thessalonica 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.
July 31, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Sự nguy hiểm lớn nhất trong những ngày này là

người ta không nhận ra Chân Lý (Sự Thật). Họ không thể trung thành với Sự
Thật giữa thiện và ác nếu họ không nhận ra nó. Đây là sự đe dọa mà Satan
dệt ra xung quanh linh hồn trên thế giới. Vì thế mà người ta làm giảm đi
hiệu lực (hay giá trị) cua những ThôngĐiệp của Cha ở đây.
Cha tiếp tục vươn tới mọi linh hồn, đặc biệt trong thời gian này, trong thời
buổi lộn xộn đang đè nặng trên thế giới. Vì thế mà Cha ban tặng Bản Kinh
trọn vẹn với thánh tích Phép Lành Gấp Ba của Cha. Qua đó, bằng thánh tích
đó, Cha ban tặng cho thế giới ơn phân định là điều quan trọng nhất trong
những ngày này – hãy xử dụng thánh tích này khi các con cầu nguyện xin ơn
phân định.”
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.

