
NGÀY CẦU NGUYỆN HÀNG THÁNG SẮP TỚI:  
Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 
 
- Giờ mở cửa kéo dài hơn trong ngày 2 tháng 8:  
- Thánh Địa: Sẽ Thông Báo sau (TBD) 
- Trung Tâm Đón Khách: Sẽ Thông Báo sau (TBD) Chứa được 40 người 
- Nhà Sách: Sẽ Thông Báo sau (TBD) 
- Nhà Nguyện: Sẽ Thông Báo sau (TBD) Chứa được 60 người.  
                       Nhà Nguyện sẽ mở cửa cho giờ Cầu Nguyện Phụng Vụ   
                       7 PM  (Ohio)  
                       Tất cả mọi người tham dự phải đeo khẩu trang và giữ  
                       khoảng cách xã hội. 
                       Buổi cầu nguyện sẽ được LiveStream. 
- Các loại xe đến đây là xe  nhỏ 5 chỗ ngồi. Không đến bằng xe bus. 
 
- Giờ mở cửa bình thường: 
   Thánh Địa: 9 AM - & PM 
   Trung Tâm Đón Khách: 10 AM – 5 PM 
   Nhà Sách: Thứ 2 - thứ 6: 11 AM – 5 PM 
                     Thứ Bảy & Chúa Nhật 12 PM – 5 PM 
 
 

HỎI ĐÁP VỀ PHÉP LÀNH GẤP BA / BẢN KINH / NGÀY CẦU NGUYỆN 
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

Hai thông điệp sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu: 
 

- Thông Điệp ngày 11 tháng 7 năm 2020: “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.” - Đức Chúa Cha 
 
- Thông Điệp ngày 13 tháng 7 năm 2020: “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.” - Đức Chúa Cha 



 
- Phép Lành Gấp Ba của Đức Chúa Cha là gì?  
Phép Lành Gấp Ba của Đức Chúa Cha bao gồm những Phép Lành sau đây:  Phép 
Lành Ánh Sáng soi sáng cho linh hồn thấy mình như thế nào trước Nhan Thánh 
Chúa. Phép Lành Tận Thế chuẩn bị linh hồn trước những thay đổi chưa từng nói 
tới hay chưa từng nghiệm thấy trong đời sống. Phép Lành này đặt trong tâm hồn 
ước muốn đến gần Chúa hơn bằng mọi cách, mở tâm hồn ra để ước muốn hoán 
cải. Cho linh hồn kiến thức để chấp nhận sự thay đổi và nghịch cảnh với sự bình 
an. Phép Lành Phụ Tử mang theo món quà phân định thiện ác và lôi kéo linh hồn 
đi sâu hơn nữa vào Trái Tim Phụ Tử của Đức Chúa Cha và vào trong sự Hiệp 
Nhất với Thánh Ý Chúa. 
 

- Chúng ta có thể nhận Phép Lành qua Bản Kinh cho dù chúng ta ở bất cứ 
nơi nào không? CÓ. NẾU BẠN CẦU NGUYỆN VÀ TIN. 

- Có kinh nguyện chính thức nào để được Phép Lành không? KHÔNG. 
THEO PHỤNG VỤ Ở HOLY LOVE NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2020. 

- Làm sao chúng ta nhận được Phép Lành? KHI CẦM BẢN KINH, BẮT 
ĐẦU CẦU NGUYỆN VÀ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC PHÉP LÀNH. 

- Phép Lành sẽ còn được ban cho trên toàn lãnh thổ thánh địa theo thong 
điệp ngày 5 tháng 7 không? CÓ. 

- Chúa Cha còn tiếp tục tuyên bố ban Phép Lành không? CÓ. 
- Có sự khác biệt giữa việc nhận Phép Lành giữa người tới thánh địa vào 

ngày cầu nguyện và/hay người nhận Bản Kinh từ người khác không? 
KHÔNG. 

- Bản Kinh có gởi tới cho những người không hành hương tới đây được 
không? CHÚNG TÔI ĐANG DỰ TÍNH LÀM NHỮNG BẢN KINH 
MIỄN PHÍ SẴN VÀ SẼ TÍNH TIỀN CƯỚC PHÍ – CHI TIẾT SẼ CHO 
BIẾT SAU. XIN CHECK WEBSITE ĐỂ BIẾT TIN TỨC CẬP NHẬT. 

- Bản Kinh chỉ có sẵn vào ngày đoc kinh phải không? KHÔNG. 
- Chúng ta cần có Bản Kinh trước rồi mới cầu nguyện phải không? PHẢI. 
- Nếu chúng ta đụng chạm Bản Kinh vào một vật khác hay người khác thì 

người hay vật đó có nhận được Phép Lành không? PHẢI CÓ BẢN KINH 
– KHÔNG TRUYỀN ĐI ĐƯỢC. 

- Vào lúc tôi nhận Phép Lành ở thánh địa tất cả những vật tôi mang theo có 
nhận được Phép Lành hay được sự hiện Diện của Chúa Cha không? 
KHÔNG. 

- Làm sao tôi nhận được Bản Kinh? QUA NHÀ SÁCH Ở ĐẤT THÁNH 
KHI NGƯỜI TA MỞ CỬA. 

- Tôi có thể gởi SASE để nhận được Bản Kinh không? SẼ THÔNG BÁO 
SAU.  



- Chúng ta có những buổi đọc kinh chính thức trong ngày đọc kinh không? 
KHÔNG, ĐỂ DÀNH CHO GIỜ ĐỌC KINH MÂN CÔI PHỤNG VỤ 7 
PM. 

- Một Bản Kinh có thể dung cho cả gia đình không? KHÔNG. MỖI NGƯỜI 
PHẢI CÓ MỘT BẢN KINH. 

- Tôi có nên cho một người không muốn Bản Kinh không? CHỈ ĐƯỢC 
NHẬN BẢN KINH VỚI LÒNG TIN. 

- Ngày đọc kinh tháng 8 là ngày nào? 02/08/2020. 
 
Pray: 

* to treasure the present moment and then you will discover My intricate plan for you. (7/11) 
* For the unity in the Truth of My Commandments for your nation. (7/4) 
* with faith that Truth will rise to the surface, especially in the media. (7/1) 
* against those who oppose patriotism. (6/22) 
* for discernment so that you live in the Truth. (6/14) 
* to recognize those whose ambition is a One World Government so as not to be tricked into 
following them. (6/13) 
* for stronger faith, hope and love. (6/07) 
* to nurture a deep virtue of Holy Love in your heart so that you can live in My Divine Will. 
(5/30) 
* for crystal-clear clarity to recognize good and evil. (5/17) 
* for the grace to accept each present moment with joyful courage and to trust in God the 
Father’s Provision throughout all that is to come. (5/15) 
* for an end to this pandemic. (5/14) 
* to recognize the graces God the Father offers and to use them wisely. (5/9) 
* to seek heavenly wisdom which will guide you as to what you should and should not do and 
to not trust merely what you want to do. 4/25) 
* for fortitude. (4/24) 
* for the grace to persevere in whatever the present moment offers you. (4/1) 
* for God the Father’s Heavenly Protection and that His Will is victorious over this evil threat. 
(3/29) 
* for spiritual, physical and emotional strength. (3/21) 
* for the strength to increase in virtue. (3/19) 
* for the Truth to be victorious over the greed of ambitious leaders. (2/1) 

 


