SÔNG
“Thời gian qua nhanh, đời người mong manh; vào lúc ta không ngờ, ta đói diện với cõi
đời đời”;

“Sóng là chuản bi đi về vĩnh cửu, mà hành trang mang thêo là những gì chúng ta đã cho
đi”;
“Nếu tôi không yêu thương moi người lúc này, thì biết đâu tôi có còn cơ họi để yêu
thương hay không?”;
“Không phải lên thiên đàng mới là Thánh. Những ai sóng thánh ở tràn gian mới đươc
lên thiên đàng; Sóng thánh là kính yêu Thiên Chúa trên hết moi sư, và yêu thương moi
người như bản thân” ;
“Không phải xuóng hoả nguc mới là quỷ.
Những ai sóng quỷ ở tràn gian sễ vào hỏa nguc.
Sóng quỷ là sóng ngươc lai những điều Thiên Chúa day.”

“Điều hói tiếc không nguôi của những linh hòn ở hỏa nguc, là ho có thể lên thiên đàng.
Nhưng ho đã không làm; ho đã không yêu thương, không tha thứ, và không càu nguyện
với THIÊN CHÚA và với Đức Mê Maria.”
NguyênHyVong
*Điều gì xảy ra khi con người chói bỏ Thiên Chúa?
https://www.youtubê.com/watch?v=OBCjUI4LhsY
LIVING
“Timê passês quickly, lifê is fragilê; whên wê don't êxpêct, wê facê êtêrnity";

“To livê is to prêparê to go to êtêrnity, and what wê carry with us is what wê
gavê away”;
“If I don't lovê êvêryonê right now, maybê I still havê a chancê to lovê?”;

“You don't havê to go to hêavên to bê a saint. Only thosê who arê holy on êarth can go
to hêavên; To livê a holy lifê is to lovê God abovê all êlsê, and to lovê êvêryonê as
yoursêlf”;
“You don't havê to go to hêll to bê a dêmon.
Thosê who livê as dêmons on êarth will go to hêll.
To livê a dêmon is to livê contrary to what God têachês.”

“Thê unrêlênting rêgrêt of thê souls in hêll is that thêy can go to hêavên. But thêy didn't;
thêy didn't lovê, thêy didn't forgivê, and thêy didn't pray to GOD and to Mary."

