
553. Chúa Giêsu phán dạy về Hôn nhân và các thiên thần 

 

Tháng 2 & 9, 2017 - Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Hỡi Dân Ta, hôn nhân của các con đang bị hỗn loạn, vì các con không biết 

làm thế nào để ân cần chết cho chính mình. Các con đã sống một mình và làm theo cách riêng của 

mình trong bao nhiêu năm? Và các con đã khóc với Ta, 'Xin hãy mang cho con một người bạn đời.' Và 

cuối cùng Ta mang các con lại với nhau, nhưng các con không muốn sinh sống trong mối quan hệ. " 

 

"Các con có hiểu rằng mình không hoàn hảo và cô ấy cũng vậy không? Các con có biết rằng có những 

món quà sâu sắc trong các con và trong cô ấy sẽ làm cho cuộc sống của các con phong phú hơn 

không? Nhưng các con sẽ phải sẵn sàng để thử những điều mới. Đó là lý do tại sao Ta đã thiết lập các 

con trong tình yêu, bởi vì con đường phía trước là đá và đầy những cạm bẫy, có thể giết chết một 

cuộc hôn nhân. Mối liên hệ của tình yêu phải mạnh mẽ. "  

 

"Lúc đầu, các con giả vờ yêu mọi thứ họ làm và rất dễ chịu. Nhưng sau đó các con bỏ lỡ thói quen nhỏ 

của mình, những điều cô ấy không đồng ý hoặc thích và các con đã không nói với cô ấy rằng chỉ được 

nêu ra. Nhưng sau một thời gian, các con cảm thấy như mình đang sống trong một áo khoác thẳng, cố 

làm hài lòng cô ấy và từ chối bản thân mình. " 

 

"Sự trung thực rất quan trọng - nhưng các con sợ rằng nếu các con trung thực với cô ấy, cô ấy sẽ 

không kết hôn với mình. Cân nhắc cẩn thận, các con sẽ kết hôn và một hoặc hai năm sau các con sẽ có 

một sự oán giận tuyệt vời, bởi vì các con đã giấu diếm những thứ này khỏi cô ấy, hoặc có khi các con 

thực sự không muốn. Các con muốn tự do để có thói quen trở lại trong cuộc sống của mình, và các 

con đang phát triển trong sự oán giận và khó chịu. " 

 

"Nghị quyết là cả hai đều tìm kiếm Ta trước. Đây có phải là điều mà Ta đã cố gắng làm cho các con bỏ 

đi, hoặc liệu nó là một điều cần thiết? Đây có phải là điều cô ấy có thể mang lại hay cái gì cô ấy cần để 

hiểu là quan trọng đối với mình? " 

 

"Các con thân mến, Ta đã đưa người này vào cuộc sống của các con để giúp các con trở thành một 

người tốt hơn và chuẩn bị cho Thiên đàng. Cả hai các con đều có những điểm xấu; cả hai các con đều 

có nhu cầu - và một số trong những người thậm chí không nhận ra. Ta mang các con lại với nhau, bởi 

vì điều kia là điều quan trọng cho sự trưởng thành và hạnh phúc của các con. "  

 

"Nhưng nếu các con không kiềm chế và đặt theo cách của mình, các con sẽ không chỉ gặp xung đột và 

làm giảm tình yêu cho nhau, nhưng các con sẽ bỏ lỡ những phước lành lớn lao mà Ta có trong kho 

báu cho các con, khi các con sẵn sàng buông bỏ cuộc sống trước đây của mình để có một cuộc sống 

mới và tuyệt vời với nhau. "  

 

"Có một quan niệm sai lầm rằng các con kết hôn bởi vì các con là như nhau và có thể thưởng thức rất 



nhiều với nhau; người kia trở thành người gắn thẻ cùng bạn bè khi các con theo đuổi các mục tiêu của 

mình. Nhưng có rất nhiều công lao để có một cuộc hôn nhân có những đặc điểm trái ngược nhau - 

miễn là cả hai các con đều linh hoạt và yêu thương nhau mà không có một chương trình nghị sự. Bằng 

cách đó, ma quỷ sẽ liên tục cố gắng thu hút các con... 'Nhưng các con thích điều này... không phải 

những gì cô ấy thích, cô ấy cần phải thay đổi! Không phải các con.'"     

 

"Ta có muốn các con để bám chặt lấy cách cũ của mình hoặc Ta muốn các con thay đổi chúng? Bắt 

tâm trí và trái tim Ta cho lối sống của các con là chìa khóa. Các con sẽ được hạnh phúc nếu các con 

tuân theo; các con sẽ không được hạnh phúc nếu các con bỏ qua Ta. Không có kỹ năng truyền thông 

tốt, trung thực, khiêm tốn, linh hoạt, tình yêu anh em và cầu nguyện - những thay đổi sẽ rất hỗn loạn 

và gây tổn thương. "  

 

"Có lẽ có một thói quen xấu mà cần từ bỏ và cả hai người đều đồng ý với nó. Có một cách đúng đắn và 

sai trái để thay đổi nó. Sự cầu nguyện và hỗ trợ tích cực, với năng suất khi cần thiết, sẽ làm cho nó xảy 

ra sớm hơn và theo một cách tốt hơn. Một số thay đổi xảy ra trong vài tuần đầu; những người khác 

sau một thập niên. " 

 

"Khi Ta mang hai linh hồn lại với nhau, đó là vì Ta nhìn thấy trái tim và tương lai của họ. Ta thấy họ sẽ 

rất tương thích, bởi vì mục tiêu của họ là như nhau, nhưng sẽ có những cam kết tuyệt vời đối với Ta 

và của nhau. " 

 

"Khi hai người đến với nhau, có một nhu cầu để chết đi cho sự ích kỷ và sự phá hoại cách để nhường 

chỗ cho những món quà ẩn trong nhau để nở thành một đóa hoa tinh tế. Hai người trở thành một xác 

thịt, một trái tim, một tâm trí. " 

 

"Cả hai đều có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, và cả hai đều có nhiều lỗi lầm cần phải từ bỏ để thành 

công. Khi tình yêu mạnh mẽ, có một sự sẵn sàng để thực sự thử qua các chặng đường dài để nhìn từ 

bên trong của một người nhìn ra, và sẵn sàng để có chỗ cho cuộc sống mới bằng cách chết cho người 

già. " 

 

"Hãy cầu nguyện nhiều cho nhau, các con thân mến, và các con sẽ thấy nhiều phép lạ xảy ra. Ta mang 

các con đến với nhau cho một mục đích. Hãy nuôi dưỡng điều đó và phước lành của Ta sẽ được có 

trên cuộc hôn nhân của các con. "  

 

Chúa Giêsu phán... Cầu nguyện cho Thiên Thần của các con 

 

ban cho ngày 9 tháng 10 năm 2017 

 

"Ta muốn cho dân của Ta biết rằng thiên thần của họ đã cống hiến vì sự nghiệp của họ, để bảo vệ họ 

và gia đình họ. Nếu Ta cho phép các con nhìn thấy trạng thái của họ, thì thích hợp để an ủi và cầu 

nguyện cho họ. Đừng đi tìm những điều này, nhưng nếu Ta mang họ cho các con, thì các con có thể 

mục vụ cho họ. "   



"Ta có những đạo binh và đội binh thiên thần, Clare. Chỉ vì một bộ đang hồi phục từ trận chiến không 

có nghĩa là con không được che chở. Ta không thể để con không được bảo vệ ngay cả chỉ một chốc 

lát; có quá nhiều việc bị uốn cong để làm hại con. " 

 

"Vì vậy, họ đi cùng con và chiến đấu khi cần thiết. Sau đó, họ nghỉ ngơi hoặc được trao đổi cho một 

đội thiên thần mới. " 

 

"Hỡi dân của Ta, có rất nhiều ma quỷ đã được thả ra để vào các con trong thời điểm này. Sự gia tăng 

của ma quỷ là đáng kinh ngạc, nhưng chúng không phù hợp với các thiên thần của Ta và chúng đã phải 

chịu đựng nhiều thương vong hơn chúng ta. Các con nợ một khoản nợ lớn đối với các thiên thần của 

các con, và nó luôn luôn là phù hợp để cầu nguyện cho họ và cảm ơn họ. "  

 

"Họ yêu mến những linh hồn nhỏ bé, những linh hồn khiêm nhường mà thế giới ghét bỏ. Họ đặc biệt 

thích đến để giải cứu những người này. Vì vậy, đừng bao giờ sợ thiên thần của mình. Họ đang có đó 

để bảo vệ các con. Xin chúc lành và cầu nguyện cho họ thường xuyên. " 


