
177. Các con là Thiên Đàng của Ta trên Trái Đất…  

Hãy lây lan hương thơm Tình Yêu của Ta 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare,ngày 6 tháng 11 năm 2015  

 

Clare bắt đầu… Vâng, gia đình của Thánh Tâm Chúa.. các bạn yêu quý của tôi, có vẻ như mỗi lần tôi 

chậm trễ một ngày, thông điệp thậm chí còn mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau. Tối nay chúng tôi nhận 

được một thông điệp đẹp, đẹp đẽ về tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta - cho mỗi chúng ta. 

Và điều Ngài mong muốn được trải nghiệm với chúng ta và để chúng ta trải nghiệm với Ngài. 

 

Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói, không để cho có sự hiểu sai bất cứ điều gì trong  thông điệp này. Đây 

là một sự trao đổi thuần khiết tình yêu từ Thiên Chúa mà không phải là một ý nghĩa của lễ hội. Đó là 

tình yêu hoàn toàn thuần khiết trong tinh thần, và điều này là có thể với tất cả chúng ta. Thông điệp 

này không phải về tôi, đó là về Chúa Giêsu và cách Ngài mong chờ mỗi người chúng ta. 

 

Tôi muốn bắt đầu bằng cách mô tả kinh nghiệm tôi có khi tôi cầu nguyện. Tôi sẽ liên lạc với Chúa như 

thế nào về niềm vui mà tôi đã trải nghiệm trong ngày này? Hôm nay, khi tôi thức dậy, tôi đi thẳng vào 

sự thờ phượng, trước khi tâm trí tôi có cơ hội suy nghĩ về những điều của thế giới. 

 

Chính Chúa đã chìm đắm trong tình yêu của tôi dành cho Ngài! Đó là một cảnh tượng để nhìn thấy, tôi 

có thể cảm thấy sự hiện diện ấm áp của Ngài quấn quanh tôi, tất nhiên là một cách thuần khiết và 

thánh thiện. Nhưng khi tôi thoáng nhìn thấy Khuôn mặt Thánh của Ngài, tôi đã rất ngạc nhiên. Chúng 

tôi đang nhảy theo những bài hát của Terry MacAlmon. Và đôi mắt của Chúa Giêsu đã nhắm lại khi 

Ngài tựa đầu Ngài vào tôi và là bức tranh hoàn hảo về một người hoàn toàn bị trói buộc trong Tình 

yêu. 

 

Ồ, có một câu của một bài hát mà chúng tôi đã nghe nó nói... "Hãy để tôi đổ tình yêu của tôi lên bạn, 

hương thơm của trái tim tôi". Và điều đó luôn khiến tôi xấu hổ, và tôi nao núng khi nghe thấy câu nói 

đó, bởi vì tôi không thấy trái tim tôi có mùi thơm chút nào. Tôi thấy nó có những lỗi lầm khiến tôi giật 

mình trước ý nghĩ rót vào Chúa Giêsu. Nhưng khi tôi thấy cách Ngài đang thưởng thức nội dung trong 

trái tim tôi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ngài phải có một loại lọc nào đó! Khi tôi nhìn chằm chằm vào 

khuôn mặt ngọt ngào của Ngài, hoàn toàn bị hấp thụ trong tôi, tôi bắt đầu nghĩ rằng phải có thứ gì đó 

thơm ở đó hoặc Ngài sẽ không được hấp thụ. Khi tôi đang suy nghĩ những điều này, tôi thấy nước mắt 

lăn dài trên má Ngài và tôi nghe Ngài nói… “Ước chi con biết được con mang đến cho Ta bao nhiêu sự 

an ủi. Con là Thiên Đường của Ta trên Trái Đất. ” 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu… “Người yêu dấu dịu dàng của Ta, phúc thay Ta đã có con trong vòng tay của 

Ta trong một thời gian ngắn thế nào. Ôi, ước gì nhân loại có thể trải nghiệm tình yêu tuyệt vời mà Ta 

dành cho họ, thì sẽ không bao giờ tội lỗi đi vào thế giới một lần nữa. ” 

 



“À vâng, mặc dù có ý chí tự do. Nhưng nếu một linh hồn có thể bị thâm nhập vào xương tủy của họ 

với Tình yêu Ta dành cho họ, thì sẽ không bao giờ phạm tội trong cuộc sống của họ nữa. Vấn đề nảy 

sinh khi linh hồn sẽ không có Ta, khi họ nói ‘điều này xa vời và không phụ thêm.’ Đó là sự suy bại và 

sụp đổ của họ. ” 

 

“Con thấy đấy, Ta nên nói hơi khác một chút… ‘Ước gì nhân loại cho phép Ta thâm nhập vào chính 

bản thể họ với tình yêu tuyệt vời mà Ta dành cho họ, không bao giờ sẽ có tội vào thế giới một lần nữa. 

Sẽ không thể có linh hồn nào được thấm vào với Tình yêu của Ta để phạm tội. Nhưng như Ta đã nói, 

vấn đề nảy sinh khi linh hồn vạch ra đường ranh, không phải Ta. Con có hiểu điều này ngay bây giờ 

chưa? ”   

 

(Clare) Vâng con hiểu, Chúa ơi. Con đã thấy sự bướng bỉnh của lòng người khi nói đến việc tiếp nhận 

Chúa đầy đủ. Con đã phạm tội như vậy. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, và nó thật vô dụng, rất cằn cỗi và không kết quả. Ước gì họ sẽ tin tưởng Ta, Ta sẽ 

chứng minh cho họ tình yêu của Ta. Họ sẽ trải nghiệm những phần thưởng của việc được tắm trong 

tình yêu của Ta, và thậm chí sẽ hiểu được những mâu thuẫn dài hạn không có ý nghĩa với những 

người sống trong xác thịt. ”  

 

(Clare) Tôi nghĩ rằng Ngài đang nói về những thứ như... 'Tại sao người ta chết', 'Tại sao trẻ em bị 

bệnh'. Đây là những mâu thuẫn dài hạn về tình yêu, nhưng chúng ta sẽ hiểu chúng nếu chúng ta được 

truyền đầy đủ với Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) “Clare, đứa con yêu dấu nhất của Ta và tình yêu, đó là trách nhiệm trang trọng của con 

để bộc lộ tình yêu thương này với họ. Đừng để họ tiếp tục trong sự mù quáng của tình yêu của Ta. 

Làm mọi thứ trong khả năng của mình để truyền bá nước hoa của Tình yêu của Ta cho họ. Mọi điều. 

Con có hiểu không, con yêu dấu của Ta? Làm mọi thứ trong sức lực của con. ”  

 

(Clare) Vâng, Chúa ơi. Xin giúp con. Cho con thấy những gì có trong sức lực của con, với ân sủng của 

Ngài. 

 

(Chúa Giêsu) “Ta sẽ chiêu mộ sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh con. Khám phá các địa điểm, tiếp 

cận các góc xa của trái đất này với tình yêu của Ta. Tuyên bố nó từ những mái nhà và gửi nó ngay cả 

vào ruột và những nơi tối tăm của trái đất này. Vì Ta kêu gọi tất cả mọi người đến với Ta, để Ta có thể 

yêu họ như họ chưa bao giờ được yêu trước đây. Tình yêu này thật tuyệt vời, đến nỗi ngay cả khi con 

đã lao động trong nhiều năm để đạt tới biên giới vô hạn của nguồn của nó, con vẫn chỉ bị trầy xước 

trên bề mặt thôi. ” 

 

“Nó quá rộng lớn, đến nỗi Ta không thể biến ngay cả một người, ngay cả kẻ ác nhất trong số những 

con người. Nếu họ ăn năn, cánh tay của Ta được mở rộng để nhận họ. Những cánh cửa của lòng 

thương xót vô hạn của Ta vẫn chưa đóng lại. Chúng vẫn mở. Vẫn còn hy vọng. Ta biết sự mệt mỏi của 

các Cô Dâu của Ta, nhưng Ta cũng biết các Cô Dâu của Ta yêu mến Ta với cuộc sống của họ và không 



có gì là quá lớn đối với Ta để yêu cầu họ. Không có gì."  

 

“Ta vẫn yêu cầu sự kiên nhẫn trong giờ này; kiên nhẫn, cầu nguyện, chịu đau khổ lâu dài và từ thiện 

cho nhân loại. Chẳng mấy chốc các con sẽ ở cùng với Ta trên Thiên Đường, đủ sớm những người yêu 

lao động của Ta. Sau đó, tất cả điều này sẽ có vẻ như một giấc mơ xấu, rất nhiều điều sẽ chỉ mờ đi khi 

các con đã đạt đến bờ của điểm đến của mình. Ồ, Ta đã hứa với các con rất nhiều, và Ta sẽ không lừa 

gạt các con. Vì vậy, nhiều hơn nữa đang được thêm vào kho báu của các con trên Thiên Đàng, khi các 

con tiếp tục hành quân vai sánh vai, trong hòa bình, tình yêu và sự cống hiến để mang các linh hồn 

vào lòng của Ta. "  

 

“Ta đã chờ đợi một đội quân các linh hồn như thế nào để trông chừng cho nhau mà không nghĩ đến 

phần thưởng của mình. Và trên kênh này Ta đã tìm thấy như vậy. Tất cả các con đã được rút ra cùng 

nhau bởi Tình yêu chảy từ các đài phun nước của Ta về ân sủng trên Thiên Đàng. Tất cả các con đã 

mang các người phụ lưu của mình vào sự hỗn hợp,  thêm ân sủng trên ân sủng trên ân sủng. " 

 

“Và đó là nó nên như vậy. Kinh nghiệm của tình yêu của Ta được nâng cao trên kênh này vì sự hy sinh 

của các con và tập trung vào Ta và những người Ta giao phó cho các con. Thật đẹp khi thấy bản giao 

hưởng tình yêu này được chơi trên những sợi dây ngọt ngào của Thiên Đàng và lôi kéo tất cả mọi 

người đến với Ta. ” 

 

“Các con đã chịu nhiều cơn bão: nhiều chướng ngại vật mũi tên, nhiều nỗ lực để làm hỏng những hy 

sinh tinh khiết và tình yêu của các con, nhiều nỗ lực để biến các con chống lại nhau. Các con đã thể 

hiện sự kiên nhẫn và đức hạnh tuyệt vời, các con là  những tôi tớ đáng tin cậy của Ta và trung thành 

với những điều nhỏ nhặt, Ta có thể gia tăng ân tứ ân sủng cho những linh hồn đã được chứng minh 

của Ta. Vâng, Ta sẽ tăng thêm những món quà của các con về sự khôn ngoan, tình yêu, sự kiên nhẫn 

và hiệu  quả trong lời cầu nguyện... các con cũng sẽ thấy nhiều sự chữa lành và nhiều trái tim tan chảy 

trong vòng tay của các con khi họ dâng cuộc sống của họ cho Ta. ”   

 

“Nhiều người trong các con đã bị đẩy lui và đã nhìn xuống trong các nhà thờ của chính mình. Nhiều 

người đã thực sự chịu đựng một đời bị từ chối và được truyền cho các Kitô hữu có ảnh hưởng và hào 

nhoáng hơn. Ta có thể nói, sự khiêm nhường của các con đã mang lại cho mình vinh dự cao của việc 

được chọn của Ta để mang lại mật hoa của tình yêu của Ta cho linh hồn đến thế giới cay đắng và tối 

tăm này? ” 

 

“Hãy chú ý Ta đã không nói kiến thức hay sự học tập, hoặc chuyên môn. Không, tất cả những thứ đó 

chỉ dùng để thổi phồng một người lên. Họ có vị trí của họ khi được xử lý với sự khiêm tốn tột cùng, 

nhưng không phải là thức ăn tối hậu của Thiên Đàng. Tình yêu là thức ăn tối hậu của Thiên Đàng. Và 

tất cả các con đã chọn phần tốt hơn của tình yêu, để  truyền bá hương thơm của tình yêu tinh tế của 

Ta đến một thế giới bị tổn thương và tối tăm. " 

 

“Ta biết điều này không dễ dàng cho các con. Ta biết nhiều lần các con đã muốn rút lui hoặc bỏ cuộc. 

Nhưng thay vì hiến tặng bản thân của mình, các con đã đến với Ta để có thêm ân sủng, ơn khôn 



ngoan và tình yêu, như các con vậy. Các con đã đến với Ta trước khi từ chức và yêu cầu thêm ân huệ. 

Và Ta đã không phủ nhận các con. Các con đã ở lại khóa học, chạy cuộc đua và đặt đôi mắt vào giải 

thưởng của cuộc gọi cao cả, vì nó đã được viết…  

 

‘Tôi không quan tâm đến bản thân mình như đã giữ nó; nhưng có một điều tôi làm ... quên đi những 

gì nằm phía sau và vươn tới những gì nằm phía trước, tôi nhấn mạnh vào mục tiêu cho giải thưởng 

của sự kêu gọi hướng lên của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. (Phi-líp 3:14)’  

 

“Và vì điều này, Ta gửi gắm các con và hứa hẹn nhiều lãnh thổ thuộc tâm linh hơn nữa. Bởi vì các con 

đã trung thành với một vài điều; Ta sẽ đặt các con phụ trách nhiều thứ. (Ma-thêu 25:21)  

 

“Ân sủng xây dựng trên ân sủng và khi các con xử lý chiên và cừu của Ta với sự dịu dàng, tiết lộ tình 

yêu của Ta, Ta sẽ tăng sự xức dầu của các con và mang lại cho các con vào sự  kêu gọi đầy đủ của 

mình. Và mặc dù các con có ít về số lượng, các con mạnh mẽ trong ân sủng và khôn ngoan để mang về 

những người tuyệt vọng, người đã chuyển vào Vương quốc của Ta. ”   

 

“Các con đang mở đường cho sự trở lại của Ta. Tất cả các con, ở bên phải của riêng mình, là tiếng kêu 

trong hoang địa. Khi nó đã được viết… Một tiếng nói kêu gọi trong hoang địa … ‘Hãy chuẩn bị con 

đường cho Đức Chúa, làm thẳng những con đường cho Ngài. Lấp đầy mỗi thung lũng, sang bằng mọi 

đồi núi. Những con đường quanh co sẽ được làm cho thẳng, những con đường gồ ghề được làm cho 

trơn tru. Và tất cả mọi người sẽ thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa. ’” (Lu-ca 3: 4) 

 

“Các con đang thực sự tạo ra những con đường thẳng cho Ta vào trái tim của những con người. Các 

con đã từ chối không bị cuốn vào những cuộc cãi vã về tôn giáo, hùng biện và tư thế… Không, cách 

của các con là cách yêu thích của Ta, không có những con đường tôn giáo và những trở ngại mà dân 

của Ta đã trở nên mệt mỏi. ”  

 

“Họ đói để trải nghiệm Ta, để có kinh nghiệm và mối quan hệ sâu sắc thực sự với Ta, không phải với 

con người và các thể chế. Mỗi thung lũng thực sự sẽ được lấp đầy trong khi sự khiêm tốn được ấp ủ 

và được nuôi dưỡng trong số các lựa chọn của Ta. Các con đã thực hiện con đường quá thấp đến nỗi 

bất cứ ai, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất, cũng có thể đi qua nó. ”  

 

“Những ngọn núi của niềm kiêu hãnh, những người nổi tiếng và sự biểu diễn đã được thay thế bằng 

sự yêu mến đơn giản của mọi linh hồn, bất kể mức độ thấp và tội lỗi. Vì tình yêu của Ta kêu lên… Quý 

giá! Quí giá! Quí giá! là linh hồn người khao khát Ta, vì anh ta  sẽ có Ta. ” 

 

“Đó là Máu của Ta đã làm cho người thấp hèn quý giá nhất trong số những người quý giá. Không có 

giá phải được trả cho những người như vậy, điều đó lớn hơn. Không có linh hồn nào lớn hơn sự hy 

sinh của Ta trên Thập tự giá. Vâng, đó là lĩnh vực san lấp mặt bằng tuyệt vời, nơi những ngọn núi của 

những người tự hào và giả vờ bị chi phối bởi, hoàn toàn bị coi là vô giá trị. ”  

 



“Những con đường quanh co được phát minh bởi những người gây ra rất nhiều sự từ bỏ trước khi họ 

đến với Ta, đã bị phá hủy hoàn toàn và những con đường gồ ghề đòi hỏi đạt được điều này và đạt 

được điều đó đã bị loại bỏ. Không có gì đạt được cho. Tất cả là một món quà miễn phí. Vì cánh tay của 

Ta mở rộng và trân quý tất cả những ai đến với Ta, bất kể mức độ thấp của địa vị trong cuộc sống của 

họ có thể như thế nào. ” 

 

"Vì vậy, thực sự các con đã bước trong bước chân của vị tiền hô của mình, Gioan, và như anh ta các 

con đang làm thẳng con đường của Chúa của mình. " 

 

“Vì vậy, được khuyến khích những người Ta đã chọn. Biết rằng những lời kêu gọi rất nhỏ bé và khiêm 

nhường của các con đang đến tận cùng trái đất và mang vào Mùa Gặt. Đừng để ai làm hoảng sợ hoặc 

ngăn cản các con. Vâng, hãy nắm bắt mọi suy nghĩ và tiếp tục trong sự hiểu biết, rằng các con đang 

làm hài lòng Ta. Bởi hoa trái của họ, các con sẽ biết họ. Một cây tốt không thể mang lại trái cây xấu, 

Tiếp tục để có xu hướng trồng nho và đưa ra rượu ngọt của tình yêu của Ta cho anh em đồng loại của 

mình. " 


