September 1, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Khi các con đi theo một ứng cử viên nào, đó là
một dấu chỉ bên ngoài của việc ác con chấp thuận những nghị trình của
người đó. Đừng bÎ phỉnh gạt vởi những từ ngữ chính trị. Nếu ứng cử viên
tuyên bố là một người cấp tiến, khi nói với các con ông ta đòi hỏi một
lương tâm lỏng lẽo đối với những gì các con quan tâm về những hậu quả
của những hành động của ông ấy. Trong thời đại này ngay cả luật pháp và
tôn tri trật tự cũng sẵn sàng để nắm bắt, các con phải đòi hỏi một ‘ứng cử
viên cấp tiến’ vô trách nhiệm trong việc đem những thủ phạm bạo động ra
công lý.
‘Ứng cử viên cấp tiến’ khoang dung với luật pháp và tôn tri trật tự, thật ra
sẽ đe dọa những quyền tự do của các con. Lấy ví dụ như cụm từ ‘những
thành phố tự trị.’ Những nơi này là bằng chứng của những ổ trụy lạc nơi
bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai có an toàn ở những môi
trường như vậy. Tất cả những sinh hoạt chung hằng ngày cho phép sự
cướp bóc hoành hành. Đừng bầu cho người có tinh thần như vậy nắm
quyền lực chính trị.
Cắt ngân sách của cảnh sát, những người canh giữ những quyền tự do và
bảo vệ luật pháp và tôn tri trật tự, có thể giống như tinh thần nỗi loạn của
tuổi niên thiếu chống lại người có thẩm quyền. Điều này không bảo vệ tự
do của các con. Nó gây nguy hiểm cho quyên tự do.
Hãy can đảm và làm những quyết định can đảm, trưởng thành và khôn
ngoan khi bầu cử. Đừng bầu để mất quyền tự do. Hãy bầu để bảo vệ
những gì các con có như những quyền mà Chúa ban cho các con. Cha đã
ban cho các con những Điều Răn. Các con không cần phải được dẫn dắt
bởi những người tán thành sự bất tuân vì họ. Việc vâng lời Cha phải là
dụng cụ để đo lường việc chọn lựa khôn ngoan về chính trị và một ứng cử
viên có giá trị. Nếu các con nghĩ phạm tội là quyền mà các con muốn, các
con sẽ không chọn lựa khôn ngoan.”
Đọc Sách Khôn ngoan 6: 1-11+
1

Vậy, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương;

hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian.

2

Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông
đảo chư dân.
3

Vì chính Ðức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Ðấng Tối Cao
đã ban quyền thống trị. Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm
và dò xét những điều chư vị toan tính.
4

Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như chư vị không xét
xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa,
5

thì quả là kinh khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, vì
một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có
quyền. 6 Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền
thế lại bị xét xử thẳng tay.
7

Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người
cũng chẳng kiêng dè.Sang hay hèn đều do Người tạo tác,
đều được Người chăm sóc hệt như nhau,
8

nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.

9

Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây, xin gửi tới
chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà khỏi phải sẩy chân trật bước.
10

Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân.

Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa.
11

Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, và chư vị sẽ được chỉ bảo.
Ðức Khôn Ngoan gặp gỡ con người
September 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, nếu các con sống trong Tình Yêu
Thánh Thiện ngày này sang ngày khác, thì những chọn lựa các con sẽ đơn
giản. Những vấn đề như những người đang đùa giỡn trong cuộc biểu tình
sắp tới sẽ dễ dàng được xác định luôn vì công chúng hay việc bóp méo Sự
Thật. Một số chính trị gia xem Sự Thật (Chân Lý) như kẻ thù và thách thức
phải vượt qua. Ứng cử viên chân thật ở bất cứ địa vị nào cũng canh giữ
Chân Lý (Sự Thật) và sống trung thực. Điều này cần phải là mục tiêu của
tất cä mọi người và mọi quốc gia. Chọn lựa theo cách khác và du di về Sự
Thật là sống không trung thực.
Sự Thật (Chân Lý) thì luôn luôn nắm giữ những Điều Răn của Cha. Đừng
thách thức Sự Thật này vì những để nghị của Satan. Các con sẽ được cho

những cơ hội để đem người khác đến với Sự Thật bằng gương mẫu hay
bằng việc truyền bá những thông điệp này. Hãy cầu nguyện cho những
người đầy tham vọng. Họ nắm lấy chủ nghĩa tự do. Điều này chỉ gây ấn
tượng cho những người đã du di với Sự Thật. Một số người cố gắng làm
cho chữ bảo thủ trở nên tiêu cực. Trong Mắt Cha người bảo thủ là người
không bị phỉnh gạt bởi sự ngụy biện.”
Đọc 2 Timôthy 1:13-14+
(13)
Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Ðức Kitô
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.
September 3, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Trong thời gian tế nhị này, Cha thúc giục tất cả
con cái Cha cầu nguyện cho lương tâm của xứ sờ này (U.S.A.). Những
người có quyền lực đã cố ý xóa đi sự quan tâm tới người khác và những
hậu quả của những hành động của họ. Người ta nghĩ rằng bằng việc theo
đuổi những cuộc biểu tình bạo động không bảo đảm này thì họ đang thay
đổi để đất nước này tốt hơn. Bằng chứng là họ đang bị ma quỷ đẫn dắt để
chọn bạo động (bất chấp) luật pháp và trật tự. Những cuộc biểu tình này
do chính trị kích động. Trong khi những người biểu tình nghĩ là họ đang
giúp đỡ những người khác, thì họ không nhìn trước để thấy những ảnh
hưởng lâu dài của tình trạng xã hội mất trật tự như vậy. Sự mất trật tự này
được dẫn dắt bởi một lãnh tụ bên ngoài có vẻ như là giải pháp nhưng có
một kế hoạch giấu kín của ma quỷ một khi hắn nắm được quyền lực.
Những người khác có thể chỉ tìm kiếm địa vị những họ chỉ là con rối do ma
quỷ điều khiển.
Hãy cầu nguyện, hỡi các con, để trái tim của đất nước này nhận được sự
soi sáng tâm linh trong nội tâm về những gì và ai đang gây ra (truyền cảm
hứng cho) cuộc bạo động chưa từng có này. Đây là lời kêu gọi nhận ra Sự
Thật vầ ai là người xui khiến tất cả những sự mất trật tự này.”
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.
September 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, hãy luôn cầu nguyện cho Chân Lý
chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử. Điều này chỉ có thể được nếu trong đời
sống của mỗi ứng cử viên phải sống như một chiến sĩ của Chân Lý. Mâu
thuẩn là hoa quả xấu của chiến tranh giữa sự chính đáng và không chính
đáng.
Một lần nữa, Cha nói với những người đấu tranh từ ngữ. Từ ngữ ‘phân
biệt chủng tộc’ đã được thổi phồng sự mâu thuẩn ngay lập tức và ngay cả
bạo động. Sự khác biệt giữa các chủng tộc chỉ có thể được giải quyết ôn
hòa để được duy trì. Bạo động không được sinh ra thêm bạo động. Cha hổ
trợ cho những cuộc biểu tình ôn hòa. Những ngày này, việc tìm kiếm cơ
hội thể hiện bất cứ địa vị nào để gây bạo động thịnh hành. Đừng để cho
mình bị thao túng bởi sự mâu thuẩn của những người dùng phương tiện
truyền thông để kích động biểu tình và làm yếu đất nước của các con
(U.S.A.). Xã hội không không được là thương trường chiến tranh, nhưng
đặt cơ sở trên hoà bình - dấu chỉ văn minh của Chân Lý. Cuối cùng, những
cuộc nỗi loạn sinh ra hoa quả thiếu an ninh và mất đi đặc tính tích cực, văn
minh. Khi có sự khác biệt giữa những người và các quốc gia, vui lòng để
cho Cha góp phần vào giải phàp bằng Tình Yêu Thánh Thiện. Đây là con
đường có nhân phẩm và hòa bình.”
Đọc Do Thái 12:14+
(14)

Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh
thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.
September 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, trong thời gian này, những gì phải

xảy ra trước khi Con Cha Trở Lại, hãy thành tâm cầu nguyện trong đời
sống, bảo đảm rằng tất cả những quyết định của các con đều phù hợp với
Thánh Ý Cha. Hãy để cho bình an trong tâm hồn các con và bình an xung
quanh các con - vì những gì ở trong tâm hồn các con thì ở trong thế giới
xung quanh các con. Hãy hiệp nhất trong bình an. Chính Satan mưu càu
việc chia rẻ các con. Các con sẽ luôn luôn có những ý kiến khác nhau
nhưng hãy đem những ý kiến của các con đến với Cha và để cho Cha giúp
các con quyết định.
Hãy sống trong sự hiệp nhất với những Điều Răn của Cha. Đây là những
gì làm nên sự khác biệt giữa chiến tranh và hòa bình. Đừng phí thời gian vì
những sự khác biệt ngớ ngẫn không có giá trị đối với lời kêu gọi tổng quát
của Cha về hòa bình trên thế giới. Các con sẽ không bao giờ thay đổi
được chiều hướng trên thế giới bằng cách cãi vả. Điều này chỉ hoàn thành
qua việc cầu nguyện và ăn chay. Bằng cách này, những quyết định hòa
bình mới được làm và sẽ được lâu dài.
Hỡi các con bé nhỏ, hãy góp phần trong niềm hạnh phúc của Cha trên trái
đất và các con sẽ được vui mừng trên Thiên Đàng.”
Đọc Philípphê 2:1-5+
1)

Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô 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) Ðừng 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 Ðức Kitô Giêsu.
September 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, đây là thời gian mà các con đã
được cảnh cáo về nó - thời gian nà Sự Thật sẽ bị lãnh tránh vì ý riêng. Cha
không thể chọn lựa Sự Thật cho các con, nhưng các con sẽ tìm ra nó dễ
dàng hơn qua những Thông Điệp ngắn gọn này. Nếu các con có Chân Lý

(Sự Thật) trong tâm hồn các con, các con sẽ có thể tìm ra được thiện ác.
Trong đời sống công cộng hôm nay cả hai (thiện và ác) đều hiệu hữu.
Cha ước muốn các con hiệp nhất trong và qua Tình Yêu Thánh Thiện vốn
đem các con đến với Sự Thật (Chân Lý) và là biểu hiện của những Điều
Răn của Cha. Đây là cấu trúc mà nhân loại tìm kiếm nhưng sẽ không bao
giờ tìm được bằng bạo động. Hãy bộc lộ quan điểm của các con theo cách
thức văn minh. Bạo động chỉ chứng minh các con bị ma quỷ dẫn dắt.
Những cuộc tranh luận sôi nỗi có thể chiếu soi ánh sáng Chân Lý cho một
số người có lập trường trong những vấn đề quan trọng. Mặc dầu vậy, chọn
lựa của các con vẫn là những gì có giá trị. Sự sáng tỏ trong chính trong
tâm hồn của các con phải có sức mạnh. Hãy cầu nguyện để các con đừng
lầm lạc.”
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 hóa và nhờ lòng tin vào
chân lý. (14) Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo
mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta
là Ðức Giêsu 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.
September 7, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Các con của Cha, đừng tìm kiếm sự che chở
(shelter) nơi những ý kiến sai lầm. Một số người có vẻ như biết mọi thứ kể
cả thời gian và ngày của những biến cố nhất định. Nếu lắng nghe Cha, các
con sẽ tìm sự che chở trong mối quan hệ với Cha. Qua việc cầu nguyện và
hy sinh, các con sẽ cảm thấy an toàn hơn, vì nhiều người tìm kiếm và đuổi
theo những dấu chỉ và phép lạ sẽ ngã xuống bên vệ đường.
Hãy nắm lấy những Điều Răn của Cha, sống Chúng và tuân giữ Chúng.
Đó là cách để gây ấn tượng nơi những người khác với lời kêu gọi trung
thực của những Thông Điệp này. Nhiều mối quan tâm và sự tuyệt vọng
trong thời gian này phải được phó thác cho Cha, thay cho những tường
trình sai lầm của giới truyền thông ngày nay. Sự cản trở của Satan ở khắp

nơi xung quanh các con. Bàn tay đầy Quyền Năng cùng Thánh Ý Cha
cũng ở khắp nơi xung quanh các con. Vì thế, đừng để cho Satan xâm
phạm đến sự bình an trong tâm hồn của các con. Hãy xua đuổi hắn đi với
những chuỗi kinh Mân Côi chân thành.
Cha luôn luôn ở với các con và Cha là một phần của mọi khoảnh khắc của
các con. Hãy an ủi Cha khi Cha qua sát thời gian đang bắt kịp những
người thất tín.”
Đọc Galát 6:7-10+
(7)
Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo
báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. (8) Ai theo tính
xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự
hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của
Thần Khí, là sự sống đời đời. (9) Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí,
vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. (10) Vậy bao lâu còn
thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh
em cùng trong đại gia đình đức tin.
September 8, 2020
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria theo Phụng Vụ
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân yêu, hôm nay Mẹ sung sướng cử hành với các con lễ Sinh
Nhật của Mẹ theo Phụng Vụ. Đây là ngày Giáo Hội nhìn nhận là ngày Sinh
Nhật của Mẹ, nhưng như các con biết thật ra đó là ngày 5 tháng 8. Ít người
nhận biết cả hai ngày này. Việc sùng kính Mẹ đã vuột khỏi trái tim của toàn
thể nhân loại. Đau khổ hơn nữa là việc không phổ biến lòng yêu mến Bí
Tích Thánh Thể. Chúng ta có thể thay đổi tất cả những sự việc này qua
việc cầu nguyện và gương sáng.
Ngày nay rất nhiều người tôn sùng vật chất thế gian - tiền bạc, danh vọng
và những thứ như thế. Họ không có thì giờ để phát triển mối quan hệ tinh
thần với Thiên Chúa của họ. Điều này đã dẫn tới hậu quả rộng rãi trên thế
giới thiếu hiểu biết về Thánh Ý Thiên Chúa. Một số người chỉ quay về để
được giúp đỡ khi cần mà thôi. Chúa không bao giờ quay lưng trước những
lời cầu nguyện chân thành. Trong vài cách thức, Chúa nhận lời theo cách
thức của Chúa - theo thời gian của Chúa. Những người tiếp tục trung tín

trong việc cầu nguyện là niềm vui của Chúa Cha và ở sâu trong Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Như thế hôm nay, món quà cho Mẹ trong
ngày Sinh Nhật theo Phụng Vụ của Mẹ - là việc khuyến khích và trở về với
lòng yêu mến Chuỗi Kinh Rất Thánh Mân Côi của Mẹ.
September 9, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Một số người đọc những Thông Điệp này để
canh chừng hầu phát hiện ra những thảm họa kế tiếp nào đang chờ đợi họ
trong tương lai. Dự tính của việc Cha nói chuyện với người Sứ Giả này
mỗi ngày là để lôi kéo các linh hồn vào việc ăn năn sám hối và vào trong
một đời sống tìm kiếm việc kiện toàn sự thánh thiện. Nếu một linh hồn
sống với mục tiêu này trong tâm trí, thì số phận của họ trên thế giới này
không quan trọng.
Khi những thứ tự ưu tiên trong đời sống lệch lạc, thì linh hồn rất thường có
sự sợ hãi lớn lao về những gì đang chờ đợi họ trong tương lai. Sợ hãi là
một trong những công cụ mà Satan ưa thích. Hắn dùng sự sợ hãi để làm
cho người ta rối loạn và để làm suy yếu những Chương Trình của Cha cho
người ta. Hắn lôi kéo những chương trình mà Cha có đi xa khỏi họ vì sợ
hãi, làm trật đường rầy và rời xa khỏi con đường mà Cha kêu gọi họ đi trên
đó.
Sợ hãi đối nghịch với chân lý (sự thật). Nó là kẻ thù của chân lý (sự thật).
Vì lý do này và qua những Thông Điệp này, Cha kêu gọi trái tim thế giới trở
về với chân lý (sự thật) trong sự Quan Phòng và sự Bảo Vệ của Cha.”
Đọc Luca 12:4-7
(4)
"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ
những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. (5) Thầy sẽ
chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném
vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Ðấng
ấy. (6) Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không
một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. (7) Ngay đến tóc trên đầu
anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn
muôn vàn chim sẻ.
September 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, trên thế giới, loài người đang tiến

tới thời gian quan trọng nhất trong lịch sử. Công lý của Cha còn xa mới với
tới được. Nó đã biểu hiện theo cách thức giảm nhẹ đi trên khắp thế giới.
Nếu tất cả các con của Cha đều tập trung và chú ý đến những dấu chỉ của
thời đại, Cha sẽ chú ý tới sự ăn năn và giảm nhẹ đi công lý của Cha. Như
thế, các con đang có đại dịch, những trận thiên tai chưa từng có từ trước
đến nay và sự va chạm giữa các quốc gia dâng lên với những hậu quả
chết người nếu chúng không được giải quyết.
Nhũng nguồn tài nguyên thiên nhân rất thường được giữ như món tiền
chuộc. Sự khác biệt về chính trị mang theo trách nhiệm hình thành tưong
lai thế giới trong quyết định cuối cùng của họ. Vì loài người có sức mạnh
và kiến thức để sáng tạo và hủy diệt như vậy, nên những gì họ mang trong
lòng rất quan trọng. Những Thông Điệp này đến như một phương tiện để
ảnh hưởng lên những tâm hồn vì những điều tốt đẹp hơn. Cha thúc giục
các con giờ đây hãy chú ý và chỉnh sửa tâm hồn của các con theo những
gì mà những Điều Răn của Cha đã viết. Đây là hy vọng cuối cùng của các
con.”
Đọc Giôna 3: 3-10+
3

Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Ðức Chúa phán. Ni-ni-vê là
một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày
đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố:
"Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ." 5 Dân Ni-ni-vê tin vào
Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến
trẻ nhỏ. 6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng,
khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ
của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê
không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống
nước. 8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên
Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực
của mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng
phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết." 10 Thiên Chúa
thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai
hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
September 11, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Đánh dấu ngày này trong những năm trước
nhiều mạng sống đã mất trong cuộc tấn công khủng bố trên đất nước của

các con (9 tháng 11 năm 2001 993 U.S.A.). Không may là những sai lầm
trong những tâm hồn vào lúc đó vẫn còn trong tâm hồn nhiều người trên
thế giới hôm nay. Sự thù ghét đã hình thành nên tôn giáo riêng của nó. Ma
quỷ đã thuyết phục nhiều người rằng Cha hài lòng với sự bạo động. Cha
hài lòng với mọi tâm hồn ấp ủ Tình Yêu Thánh Thiện - yêu mến Cha và
yêu mến người lân cận như chính mình. Điều này cũng bao gồm cả việc
chấp nhận Thánh Ý Cha trong mọi khoảnh khắc hiện tại.
Khi một linh hồn cam kết trong việc chấp nhận Ý Cha, thì họ chấp nhận
điều tốt và những biến cố êm đềm trong đời sống họ cùng với bất cứ
những khó khăn nào đến trên đường đi, vì họ biết rằng Sự Trợ Giúp của
Cha ở với họ khi họ xin. Vì thế mà Cha chào đón một mối quan hệ gần gũi
với mỗi người con cái Cha. Mối quan hệ này được hình thành khi linh hồn
dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày. Cha ban cho mỗi người 24 tiếng đồng
hồ mỗi ngày. Có bao nhiêu thời giờ trong khoảng thời gian Chúa cho mà
các con dành cho Cha? Cha ước muốn sự phụ thuộc của các con vào sự
Can Thiệp của Cha trong đời sống hằng ngày. Mối quan hệ gần gũi này
với Cha giúp các con theo những cách thức không thể tưởng tượng được.
Vòng tay của Cha luôn luôn rộng mở và luôn luôn rộng mở cho các con.
Hãy tận dụng Vòng Tay chào đón Ấp Ủ của Cha.”
Đọc 1 Thessalônica 5:8-10+
(8)
Nhưng chúng ta; chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo
giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. (9) Vì
Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được
hưởng ơn cứu độ, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, (10) Ðấng đã chết vì
chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.
September 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, đừng để cho tâm hồn các con bị
chiếm hữu bởi những tư tưởng của quá khứ. Hãy ở lại với Cha trong
khoảnh khắc hiện tại. Ơn cứu rỗi của các con ở trong giây phút hiện tại.
Trong mỗi khoảnh khắc hãy đế cho Cha canh tâm hồn của các con trong
Tình Yêu Thánh Thiện. Những ngày này, việc thiếu Tình Yêu Thánh Thiện
trong tâm hồn đã và đang gây ra nhiều vấn đề - bỏ đạo, tham lam, không
kiên nhẫn với người khác, thiếu lòng trông cậy, nói dối, và nói chung là rối
loạn. Những điều này trầm trọng hơn chỉ là tính xấu - chúng là những tà
khí - tà khí xấu xa mà người ta hợp tác với chúng.

Mỗi ngày khi thức dây các con hãy canh tân sự cam kết của các con với
Tình Yêu Thánh Thiện. Điều này sẽ làm thành một rào cản chống lại
những gợi ý của Satan khi ngày trôi qua. Thiên Thần của các con muốn
bảo vệ các con khỏi sai lầm, nhưng các con phải hợp tác với các ngài. Hãy
học biết nhận ra những cuộc tấn công của Satan bằng cách cầu xin ơn
phân định. Đây là cách để các con giải trừ những dự tính của kẻ thù trong
tâm hồn các con.
Trong phạm vi lớn, đây là một dự tính đơn giản để có hòa binh trên thế
giới.”
Đọc Galát 6:7-10+
7)
Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo
báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. (8) Ai theo tính
xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự
hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của
Thần Khí, là sự sống đời đời. (9) Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí,
vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. (10) Vậy bao lâu còn
thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh
em cùng trong đại gia đình đức tin.
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 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.
September 13, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha đang chuẩn bị cho những tâm hồn đến

hành hương ở đây trong sự kiện cầu nguyện sắp tới vào ngày Lễ Đức Mẹ
Sầu Bi (Ngày 15 tháng 9 năm 2020). Mặc dù Mẹ được đặc ân được chọn
là Mẹ của Con Một Yêu Dấu Cha, Mẹ cũng can đảm mang nhiều nỗi đau
buồn trong đời sống của Mẹ. Cha đã ban cho Mẹ Thánh Giuse như Đấng
bảo trợ của Mẹ trên trái đất. Mẹ cũng nương tựa vào mối quan hệ gần gũi
với Cha như vậy trong suốt thời gian Mẹ hiện hữu trên trần thế. Thánh
Anna dưỡng dục Mẹ làm như vậy.
Có bao nhiêu người trẻ tuổi ngày hôm nay được dưỡng dục theo cách
thức nương tựa vào Cha trong những khó khăn? Rất nhiều người đối diện
với những đau thương chết người - bất công, bệnh tật, ngay cả nghèo khó
và không biết quay về với Cha để được giúp đỡ trong những đau thương
của họ. Họ phụ thuộc vào sự can thiệp của con người vốn thường không
đầy đủ. Cầu nguyện rất thường không được xem như là nguồn lực để
nương tựa vào đó.
Do đó, Cha đang rất hài lòng khi chứng kiến một số đông sẽ đến đây để
tôn vinh lễ tưởng niệm Những Niềm Đau của Đức Mẹ. Cha sẽ vinh danh
những người hiện diện ở đây một lần nữa với Phép Lành Gấp Ba của Cha.
Hãy chọn lựa việc đến đây (Thánh địa Holy Love).”
Đọc Thánh Vịnh 4:2-3+
(2) Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá ưa thích chuyện
hư không, chạy theo điều giả dối?
(3) Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi tôi kêu,
Chúa đã nghe lời.
September 15, 2020
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Thông Điệp này được ban gồm nhiều phần trong nhiều ngày.
Đức Trinh Nữ Maria phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu”
Khi các con tưởng nhớ Bảy Niềm Đau của Mẹ, có một số điều Mẹ mời gọi
các con hãy xem xét. Trong những ngày qua, tất cả những Niềm Đau của
Mẹ là cách thức mà Con của Mẹ bị đối xử trong Cuộc Khổ Nạn của Người.
Hôm nay, Mẹ đau buồn vì cách thức hằng ngày Chúa bị đối xử như một
điều tất nhiên phải như thế. Thời gian này thật man rợ đối với những người
bất chấp những Điều Răn của Chúa. Việc bất chấp này dẫn tới việc phá
thai - một tội ác cực kỳ tàn bạo được xem như một quyền hợp pháp. Điều

này chỉ có thể xảy ra với quần chúng không thể phân biệt được thiện và
ác. Hôm nay Mẹ than khóc vì càng ngày càng có thêm những tội lỗi trở nên
những quyền hợp pháp và, vì thế, mà xã hội chấp nhận. Bạo động là một
ví dụ khác, khi đó là sự không tôn trọng luật pháp và trật tự.
Hãy quý trọng những quyền hợp pháp mà cha ông các con đã bảo tồn cho
các con. Họ đã làm điều đó khi chạy trốn chế độ chuyên chế nơi quê
hương của họ. Quốc gia này (U.S.A.) luôn luôn là nơi ẩn náu của sự bình
an và an toàn. Bây giờ, Satan đang cố gắng để thay đổi nó thành một lò rối
loạn. Đừng đặt chức vụ lãnh đạo công chúng vào (tay) một người là con rối
của ma quỷ. Hồ sơ dịch vụ của họ phải là những phát thảo điều tốt chống
lại điều xấu cho các con.
Hãy khôn ngoan đủ để đừng phức tạp hóa những Niềm Đau của Mẹ bằng
cách hổ trợ cho những ứng cử viên không tôn trọng điều tốt. Những người
phục vụ công cộng trước tiên phải phục vụ Chúa rồi đến quê hương.”
Đọc 1 Gioan 2:28-29+
(28)
Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong
Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu
hổ, vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm. (29) Nếu anh em
biết Thiên Chúa là Ðấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai
sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra.
“Hỡi các con, hôm nay vào ngày Lễ Sầu Bi của Mẹ, Mẹ ước muốn các con
tưởng nhớ không chỉ những Niềm Đau Mẹ chịu đựng trong ngày Chúa
Chịu đóng đinh, nhưng còn là những Niềm Đau đâm thấu Tim Mẹ hôm
nay.”
Đạo đức ngày nay đã rời bỏ lời kêu gọi nên trong sạch làm vui lòng Chúa
Giêsu. Nó bắt đầu tất cả bằng viên thuốc ngừa thai và phá thai. Giờ đây,
việc sinh sản không còn xem như một nguyên nhân của mối quan hệ thể
xác giữa người nam và vợ nhưng là lạc thú. Điều này đã trở nên nguyên
nhân của nhiều cuộc hôn nhân thất bại và hậu quả của nhiều gia đình rơi
vào sự hủy diệt. Có lẽ Bây giờ các con có thể thấy dự tính của ma quỷ
trong tất cả những điều này. Tất cả những điều này đã được xem như
quyền tự do. Vì thế mà Mẹ đau buồn khi nhìn thấy những địa vị chính trị
mời chào thêm quyền tự do nếu họ được hổ trợ.

Nỗi Đau Buồn lớn của Mẹ hôm nay là việc con người xem thường những
Điều Răn của Chúa. Con người tìm kiếm việc làm hài lòng họ trước tiên.
Việc làm vui lòng Chúa bằng cách vâng theo các Điều Răn của Chúa
không phải là mục tiêu. Đạo đức đã trở nên rất sa sút, người ta đã quay lại
chống đối cảnh sát - người những người bảo vệ quyền tự do.
Vì thế hôm nay, khi các con tưởng nhớ những Niềm Đau của Mẹ, hãy cử
hành việc Mẹ đến với các con để sửa sai xã hội và lôi kéo các con, hỡi các
con của Mẹ, đi xa khỏi sự sa sút của ngày nay và trở lại đường lối vâng
theo những Điều Răn của Chúa. Đó là con đường duy nhất cứu rỗi các
con.”
Đọc 1 Gioan 3:18+
(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.
September 16, 2020
Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
“Mọi tội lỗi, lớn hay nhỏ đều làm thương tổn Trái Tim Vô Cùng Sầu Khổ
của Ta (My Most Mournful Heart). Các con không thể yêu mến Ta quá
nhiều. Hãy tìm kiếm sự Hiện Diện của Ta, như Ta luôn luôn mưu cầu ở với
các con. Hãy thay đổi các thứ tự ưu tiên, hãy làm cho thời giờ (ở) với Ta
trở nên cực kỳ quý giá trong suốt ngày của các con. Ta chờ đợi các con
nơi những nhà tạm trên thế giới.
Có những tôn giáo nhất định khuyến khích bạo động - không yêu thương.
Nhiều người đã bị kích động trong việc chấp nhận cách thức suy nghĩ này
vì họ không tìm kiếm Chân Lý (Sự Thật). Những người trong các con đã
chấp nhận Ta là Thiên Chúa của họ thì ở trong Ánh Sáng và phải cẩn thận
để ở lại trong Ánh Sáng Sự Thật (Chân Lý). Đừng để cho chính trị thời nay
lôi kéo các con lạc hướng.
Bạo động không được là giải pháp cho bất cứ vấn đề nào cả. Nạn phân
biệt chủng tộc không được kích động các con bạo động. Luật pháp và trật
tự phải là môi trường xung quanh các con để thể hiện quan điểm của các
con trong bất cứ chủ đề nào. Bằng cách này, những người chống đối sẽ
tôn trọng các con và kiên nhẫn lắng nghe quan điểm của các con.

Lời khuyên tốt nhất của Ta cho các con là hãy làm vui lòng Cha ta bằng
cách vâng giữ các Điều Răn của Cha. Rồi mọi sự đâu sẽ vào đấy.”
Đọc Rôma 8:28+
(28)
Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những
ai mến yêu Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý
Người định.
September 17, 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 ngày khi thức dậy, hãy tận
hiến ngày cho việc phục tùng Thánh Ý Cha. Trong việc phục tùng này các
con chấp nhận mọi thứ như chúng đến từ Thánh Ý Cha. Đây là sự hy sinh
lớn nhất các con có thể làm. Nói cách khác, các con đang kiêng cử ý riêng
của mình. Không có sự hy sinh nào có thể làm lớn hơn. Các con không từ
chối thánh giá Cha ban cho các con. Các con xem mọi thánh giá như một
cơ hội để cứu rỗi các linh hồn và để đến gần Cha hơn - Thiên Chúa Cha
của các con.
Những vấn đề nhỏ và bất tiện được đáp ứng đúng với sự kiên nhẫn.
Những vấn đế lớn hơn được chấp nhận cách can đảm với một tấm lòng
yêu mến Cha. Trung thành với những Điều Răn của Cha giúp cho các con
phục tùng Ý Cha. Tình Yêu Thánh Thiện nên được ấp ủ bằng những cố
gắng của các con.”
Đọc 1 Phêrô 2:4-5+
(4)
Anh em hãy tiến lại gần Ðức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ,
nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. (5) Hãy để Thiên
Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Ðền
Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh,
dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Ðức Giêsu Kitô.
September 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, việc cầu nguyện của các con
trong những ngày này quan trọng hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người.
Ở xứ sở này các con có cuộc bầu cử tổng thống sắp tới - Kết quả của nó
sẽ ảnh hưởng cả thế giới. Các con đang chọn lựa người lãnh đạo thế giới,
không chỉ người lãnh đạo của quốc gia này. Điều quan trọng là các con giữ
sự tập trung khi các con cầu nguyện. Hãy tập trung tư tưởng của các con

vào Cha. Cầu nguyện ở nơi thinh lặng. Phó dâng trái tim của các con cho
Ý Cha, không phải vào nhiều tình huống và hoàn cảnh xung quanh các
con. Cha sẽ lắng nghe bất cứ ý chỉ cầu nguyện tốt lành nào, đặc biệt là lời
cầu nguyện chân thành.
Cha, là Đấng tạo dựng nên thế giới và Thiên Đàng, chính vì điều đó, luôn
luôn sẵn sàng lắng nghe các con. Cha biết sự thất vọng trong tâm hồn của
các con và tất cả những gì mà các con đang và nên tỏ lòng biết ơn. Cha
muốn các con đã và đang nhận ra Sức Mạnh của Cha là sự Chuyển Cầu
vìlợi ích của các con. Trước khi vào cầu nguyện, hãy kêu cầu Mẹ Maria,
Đấng Bảo Vệ Đức Tin và Nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Cũng
như kêu cầu Thánh Giuse, Đấng làm cho Ma Quỷ Khiếp Sợ. Nỗ lực cầu
nguyện của các con là sự An Ủi của Cha trong những ngày này.”
Đọc Giôna 3: 8-10+
8

Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa.
Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của
mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và
nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết." 10 Thiên Chúa thấy việc
họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ
Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
September 19, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha an bài sự sống và sự chết theo Thánh Ý
Cha. Trong mỗi trường hợp, thời hạn của Cha đều có ý nghĩa và hoàn hảo.
Điều này là trường hợp ngày hôm qua khi Cha gọi bà Ruth Bader Ginsburg
đến tòa phán xét. Không một ai - bất cứ họ ở vai trò quan trọng như thế
nào trên thế giới - thoát khỏi Công Lý của Cha. Mỗi người đều được phán
xét dựa trên việc họ vâng theo những Điều Răn của Cha. Sự qua đời của
bà Chánh Án Tối Cao Pháp Viện mở cửa cho cơ hội. Tổng thống của các
con (Donald J. Trump) giờ đây có thể thay thế người phụ nữ theo chủ
nghĩa tự do phóng khoáng này bằng một vị Chánh Án bảo thủ. Hành động
này của ông như một vị tổng thống đang nắm quyền sẽ gia tăng quyền lực
cho địa vị của ông như một ứng cử viên tổng thống. Vì cái chết của một
người có nhiều quyền lực nhất trên thế giới, việc bà qua đời sẽ tăng cường
sức mạnh cho những người chống đối bà. Đối với nhiều người, dường
như chiếc gông xung quanh cổ của họ đã được tháo đi.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến tới trong tự do - giáng một đòn tấn
công với ít sự ức chế hơn để được tự do và để cho tự do được thống trị
bởi Tình Yêu Thánh Thiện trong tâm hồn.”
Đọc 1 Gioan 3:24+
(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 mà Người
đã ban cho chúng ta.
September 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, các con thấy vinh dự mà bà
Chánh Án Tối Cao Pháp Viện được đối đãi ra sao. Không có gì quan trọng
ở đây cả. Những gì có giá trị là những gì trong tâm hồn của bà ta khi bà
trút hơi thở cuối cùng. Những gì quan trọng là tình trạng của mỗi linh hồn
trước Nhan Cha. Người ta phải hiểu rằng phá thai là giết người. Giết người
thì chống lại những Điều Răn của Cha. Những thập kỷ trước, việc phá thai
làm cho đại đa số quần chúng kinh khiếp. Hôm nay, Quan Tòa giương cao
ngọn cờ phá thai lại được ca ngợi như một anh hùng. Hãy nhìn xem đạo
đức trong tâm hồn thế giới hôm nay đã trở nên méo mó biết bao.
Công việc của mỗi Kitô hữu là đảo ngược sự suy thoái của đạo đức thời
đại này. Hãy làm việc này bằng sự cầu nguyện và đứng về phía Chân Lý
sự thật của việc phá thai. Đừng để cho Chân Lý (Sự Thật) bị che giấu và
cầm buộc bởi sự chế nhạo và thông đồng, như nó đang diễn ra trong
những ngày này. Hãy giữ lập trường. Hãy là một chiến sĩ của Chân Lý (Sự
Thật). Rồi khi các con đến trước Tòa Phán Xét của Con Cha, các con sẽ
không bị kết án về tội phá thai gkê gớm này.”
Đọc 2 Timôthy 2:15-16+
(15)
Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử
luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời
chân lý. (16) Còn những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, anh hãy tránh xa, vì
những kẻ nói những chuyện ấy sẽ tiến sâu vào con đường vô luân.
September 21, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Nếu đa số người trong Tối Cao Pháp Viện
thuộc phe bảo thủ, thì đó là bước đầu thay đổi quyết định về đạo đức

mạnh mẽ nơi xứ sở này (U.S.A.). Cùng với sự mạnh mẽ mà chúng ta cần
đó, một lần nữa, là một Tổng Thống Bảo Thủ. Tất cả các ban nghành trong
chính phủ làm việc với nhau hướng về cái nhìn bảo thủ vững chắc, có
nghĩa là một cái nhìn bảo thủ vững chắc hơn trong tương lai. Điều này sẽ
dẫn tới kết quả về luật pháp và trật tự - một cảm quan an toàn - và một làn
sóng cao đẹp trong tất cả các chính sách của chính phủ.
Như Thiên Chúa là Cha, Cha quan tâm đến tất cả những lãnh vực trong
đời sống của các con. Cha ước muốn chấm dứt đạo đức suy đồi dưới
danh nghĩa tự do. Cụm từ tự do đã bị lạm dụng trong thời gian này và đã
dẫn tới bạo động và xáo trộn. Đây không phải là loại tự do mà cha ông các
con mưu cầu nhưng các vị đã trốn tránh chế độ chuyên chế để đến đây và
củng cố một quốc gia tự do. Tự do hôm nay là một khẩu hiệu để làm
những gì hướng về những gì các con thích. Đây là việc không quan tâm
đến hậu quả đối với người khác. Cấu trúc của luật pháp và trật tự đang bị
tấn công. Đừng bao giờ nghĩ là loại ‘tự do’ này sẽ dẫn tới hạnh phúc và an
ninh.
Cha đã ban cho các con lề luật để theo đó hướng về hoà bình và an ninh.
Chúng là Mười Điều Răn của Cha. Hãy tuân giữ chúng và mọi sự khác sẽ
được thêm vào dựa vào đó.”
Đọc 2 Gioan 6-9+
(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. (7) Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là
những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên
người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi
chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy
đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức
Kitô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có
Chúa Cha và Chúa Con.
September 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, hãy chuẩn bị tâm hồn của các
con trước khi đi bầu cử lần này hay bất cứ cuộc bầu cử nào.

“Lạy Cha Hằng Hữu, xin rửa sạch tâm hồn con trong Chân Lý (Sự
Thật). Xin giúp con bầu cử theo đường lối mà Chúa sẽ bầu. Xin giúp
con quyết định theo Thánh Ý Chúa.”
Nếu cầu nguyện kinh này từ trái tim, tất cả những hứa hẹn giả tạo của các
ứng cử viên sẽ được nhìn thấy như chính nó là. Sự Thật về ảnh hưởng
của những phiếu bầu của các con sẽ được làm cho sáng tỏ. Cha rất ước
muốn đừng có ai bị phỉnh gạt bởi sự xao động và giả dối xung quanh cuộc
bầu cử này, đang được hổ trợ bởi giới truyền thông. Điều này bao gồm kết
quả của những thùng phiếu nhất định.
Cha ủy thác cho các Thánh Thiên Thần truyền bá nhanh chóng kinh
nguyện này, vì một số phiếu đã được tính rồi.”
Đọc 2 Thessalônica 3:5+
(5)
Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Chúa và
biết chịu đựng như Ðức Kitô.
September 23, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Các con phải hiểu, các con thân mến, rằng kết
quả cuối cùng của cuộc bầu cử này sẽ còn lâu mới tới. Nó không giống
như người chiến thắng vượt qua vạch đích và chiến thắng an toàn và xác
định chắc chắn. Sẽ có nhiều cuộc khảo sát với những nỗ lực gian lận.
Satan đang cố gắng chiếm hữu trái tim thế giới bằng chính trị. Vì thế, hãy
cầu nguyện cho Chiến Thắng của Cha trong các tâm hồn, để hắn sẽ không
thành công. Đừng để cho luân lý suy đồi chiến thắng sự công chính trong
những chọn lựa chính trị. Một số ứng cử viên là con rối của ma quỷ. Nếu
chúng được bầu vào các chức vụ, thì chính những người hổ trợ cho chúng
sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Đây là thời mà sự giả hình thống trị nhiều tâm hồn - đó là - người ta có thể
nói một đàng nhưng lại hành động theo những chương trình quỷ quyệt của
Satan. Tham vọng được xử dụng trong những trường hợp như vậy. Có vẻ
như người ta đặt cái tôi trước quyền lợi chung của những người khác.

Hỡi các con, các con phải cầu nguyện và là một cử tri nắm được tình hình
trước khi bầu cử. Hãy tìm kiếm Chân Lý đích thực và luôn luôn chọn lựa
điều đó. Ứng cử viên tốt nhất là người tuân giữ các Điều Răn của Cha.”
Đọc 1 Timôthy 4:1-2+
(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 của ma quỷ;
September 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 cầu nguyện để được khôn
ngoan mà nhìn thấy thực tế của những chọn lựa của các con. Bạo động và
nỗi loạn, lấy đi mạng sống của người khác, chỉ làm mồi con cơn thịnh nộ
của Thiên Chúa. Sự nhấn mạnh về nạn phân biệt chủng tộc không làm
giảm đi thành kiến, chỉ tạo ra thêm những rào cản lớn hơn giữa các chủng
tộc. Không phải chỉ có mạng sống của một giống dân là quan trọng. Ví dụ
như, mạng sống của cảnh sát thì sao? Họ cũng quan trọng. Nếu các con
đứng về phía đối kháng với pháp luật và trật tự, thì các con tự thành kiến
với chính mình, với những quyền tự do của các con, mục tiêu của các con
là sống trong hòa bình không làm hại những người khác.
Hãy để cho cung thánh của các con ở trong Trái Tim Liên Kết của Chúa
Giêsu và Mẹ Maria và trong Thánh Ý Cha. Các con không thể tạo nên thiên
đàng đưới thế bằng cách chỉ sống trong tự ái. Loại suy nghĩ này chỉ dẫn tới
việc tự hủy diệt. Nó không dẫn tới sự cứu rỗi đời đời. Sự cứu rỗi đời đời
được rèn luyện bằng việc làm vui lòng Cha qua việc tuân giữ các Giới Răn
của Cha. Điều này cần phải là mục tiêu và sự ưu tiên của các con. Hãy tìm
kiếm nơi ẩn náu của các con - cung thánh của các con - trong Chân Lý
này.”
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) Ðó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng
ta, (4) Ðấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.
September 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, Chân Lý (Sự Thật) luôn luôn bị
đánh lừa bởi sự giả dối. Đây là sự rối loạn của Satan. Căn bản của Chân
Lý (Sự Thật) sẽ đứng vững trước thử thách qua sự nhẫn nại. Satan tấn
công Chân Lý (Sự Thật) đặc biệt nếu sự công chính của Sự Thật phơi bày
sự xấu xa của hắn trong mắt quần chúng.
Trong những ngày khó khăn của hiện nay, thường khó phân biệt được Sự
Thật với sự giả dối của Satan. Các con có cả một mạng lưới truyền thông
bẻ cong trong khi tháo gỡ Sự Thật bằng sự giả mạo đáng tin cậy. Đừng
nhanh chóng chấp nhận tất cả những gì các con nghe nói. Hãy nghiên cứu
trước khi các con quyết định. Hãy khám phá ra lẽ phải với sự bình an trong
tâm hồn của các con.
Bạo động không bao giờ là giải pháp, nhưng là một vấn đề. Cùng lúc đó,
các con cũng không thể ‘ngồi yên một chỗ không làm gì’ trước những vấn
đề chính yếu. Không quyết định - là quyết định. Sự Thật thường là sự cân
bằng mong manh đối kháng với sự dữ. Sự tin tưởng trung thành giải quyết
nhiều rắc rối.”
Đọc 2 Timôthy 1:14+
(14)
Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh
Thần ngự trong chúng ta.
September 26, 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 xin các con, hãy hiệp nhất trong
cầu nguyện - không biểu tình bạo động. Bạo động không bao giờ là giải
pháp - đó là vấn đề. Những thành phố tự trị phải là tự trị trong hòa bình không phải tự trị theo ý chí tự do của người ta nơi mà thứ gì cũng có thể
tiến hành. Cha ước muốn sứ sở này là một cung thánh (xứ sở tự trị) nơi
mà Thánh Ý Cha được tôn vinh. Đoạn nhân loại sẽ tìm thấy bình an trong
Trái Tim Cha.
Các con sẽ không bao giờ làm nên thiên đàng dưới thế. Thật vậy, các con
sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc bằng cách nắm lấy ý chí tự do như

chúa của chính các con. Hãy nắm lấy Tình Yêu Thánh Thiện như tất cả và
cuối cùng của các con. Sự bình an nội tâm mà các con nghiệm thấy trong
nỗ lực như vậy sẽ không có gì sánh bằng. Đừng nuôi dưỡng những vấn đề
như nạn phân biệt chủng tộc và mang sự ác cảm trong tâm hồn của các
con. Điều này chỉ phục vụ cho việc phát triển nhanh kích thước của bất cứ
mọi vấn đề. Hãy tha thứ, như Cha tha thứ.
Khi các con trông cậy vào Ơn Cha, kích thước của mọi vấn đề sẽ thu nhỏ
lại. Chỉ qua sự trông cậy này các con mới tìm thấy bình an và giải pháp.
Hãy cầu nguyện với nhau. Đừng ghét nhau.”
Đọc Philíphê 2:1-4+
(1)
Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô 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) Ðừng 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.
Đọc Thánh Vịnh 5:11-12+
(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. (13) Vâng lạy CHÚA, Ngài ban
phúc lành cho người công chính, Lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên
che.
September 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, những ngày này, các con không
được phụ thuộc vào sự trợ giúp của thế gian nhiều như các con con phụ
thuộc vào Chúa. Không có gì xảy ra ngoài bên ngoài quyền lực của vương
quốc Cha. Cha có thể biến những gì không thể được thành phép lạ. Cha
cho phép những gì cần thiết về sự cứu rỗi của mỗi một người và về sự
hoán cải của trái tim toàn thể nhân loại.
Gần đây, nơi vùng đất này, các con đã nghiệm thấy phép lạ bởi Tay Cha
dưới hình thức sương mù trên bức ảnh Đức Mẹ Sầu Bi. Điều này xảy ra vì
Mẹ rất đau buồn khi nhắm nhìn trái tim toàn thể nhân loại. Hãy tôn kính

dấu chỉ này như sự chứng thực của Thiên Đàng về Sứ Mạng này từ Thiên
Đàng và tất cả những lời cầu nguyện và hy sinh được dâng lên ở đây và
kết quả của Sứ Mạng này.
Hãy tiếp tục, hỡi các con, Thiên Đàng đang quan sát. Dấu chỉ này - được
ban xuống từ Thiên Đàng - sẽ tự nó lập đi lập lại trong thinh lặng mà không
phô trương. Hãy tự vấn mình. Không thấy mà tin là một ơn cao trọng.”
Đọc Giôna 3:10+
10
Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người
hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không
giáng xuống nữa.
September 28, 2020
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Cha rất sung sướng vì có được hiệp ước hoà
bình ở Trung Đông, mặc dù người Palestine không tuân theo nó. Cha ước
muốn có hòa bình giữa tất cả con cái Cha. Cha ước muốn rằng tất cả đều
hiệp nhất vì lợi ích chung. Lý do mà Đức Mẹ Maria Sầu Bi - toát ra sương
mù từ trời ở thánh địa cầu nguyện này lần này sang lần khác là vì hôm nay
Mẹ đau buồn sâu sắc vì trái tim của thế giới luôn luôn tìm kiếm những lý do
mới để chống đối lẫn nhau - đôi khi bạo động. Nếu các con không thể sống
hòa bình với nhau trên trái đất - làm sao các con có thể sống chung với
nhau trên Thiên Đàng? Bạo động không bao giờ là giải pháp. Nó là một
phần của vấn đề. Đừng để cho những người ở trước mắt công chúng giới truyền thông - kích động bằng cách đánh giá cao cái giá của sự phân
biệt chủng tộc - bằng cách đó gây ra rắc rối mới. Hãy đối xử với nhau với
con mắt hướng về sự hòa bình - đùng rắc rối thêm nữa.
Hãy để cho những Điều Răn của Cha xét xử sự khác biệt giữa thiện và ác.
Hãy bình an và cổ vũ cho sự bình an.”
Đọc Êphêsô 4:1-6+
(1)
Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống
cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. (2) Anh em
hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu
đựng lẫn nhau. (3) Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí
đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. (4) Chỉ có một thân thể,
một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẽ cùng một niềm hy

vọng. (5)Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. (6) Chỉ có một Thiên
Chúa, Cha của mọi người, Ðấng ngự trên mọi người và trong mọi người.
September 29, 2020
Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel
Một lần nữa, tôi (Maureen) thấy Ngọn Lửa Lớn mà tôi biết đó là Trái Tim
Đức Chúa Cha. Cha phán: “Hỡi các con, hãy cầu nguyện cho chiến thắng
của Chân Lý trong các tâm hồn, cách riêng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Chính trị rất thường là chiến trường của Satan. Nhiều khi thần khí dối trá ở
phía sau những ý nghĩ nhất định. Hãy cầu nguyện cho Chân Lý (Sự Thật)
linh ứng trong tâm hồn của các ứng cử viên và những người lắng nghe họ.
Chân Lý (Sự Thật) là nền tảng của việc phân định.
Trong đất nước này, các con có truyền thông đại chúng, ảnh hưởng lên thế
giới. Giới tuyền thông này rất thiên vị và lay chuyển tâm hồn người ta về
hướng sai lầm. Vì thế trước khi một linh hồn chọn lựa cần phải để cho
những người tìm kiếm địa vị được kiểm tra dựa vào Những Điều Răn của
Cha. Đây là thước đo giá trị. Tương lai thế giới tùy thuộc vào chọn lựa của
các cử tri vào tháng 11.
Cha tin tưởng nhiều vào sự khôn ngoan của con cái Cha.”
Đọc 2 Thessalônica 3:5+
(5)
Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Chúa và
biết chịu đựng như Ðức Kitô.
Đọc 2 Timôthy 1:14+
(14)
Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh
Thần ngự trong chúng ta.
September 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, các con đang đối diện với những
quyết định quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trên hết, hãy cầu nguyện
trước khi các con quyết định. Đất nước của các con đặt nền tảng trên
quyền được cầu nguyện. Các con đang có quyền cầu nguyện. Hãy xử
dụng quyền ấy. Đoạn cha sẽ giúp các con chọn lựa.
Trong những ngày này, các viên chức được tuyển chọn phần lớn không
củng cố một mối quan hệ tốt với Cha để giúp họ trong những bổn phận

hành chánh. Một số dùng địa vị để hướng tới những quyền lợi cá nhân.
Nhiều người có những hoạch định che giấu ở phía sau. Việc cầu nguyện
sẽ giúp cho các con vạch trần ra Sự Thật. Đất nước giữ sự gần gũi với
Cha sẽ được thịnh vượng.
Một đời sống cầu nguyện tốt giúp các con đối xử với nhau với sự tôn trọng.
Qua việc cầu nguyện Thánh Ý Cha trở nên rõ ràng cho các con, Rồi các
con sẽ biết cách xử lý mỗi thử thách. Cầu nguyện là cách thức để thống
nhất đất nước của các con.”
Đọc Philíphê 2:1-2+
(1)
Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô 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.

