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Chúa Giêsu bắt đầu... "Khi các con đã làm mọi thứ có thể trong một hoàn cảnh và không thay đổi 

được gì, đó là lúc phải buông bỏ. Khi các con đã đầu tư toàn bộ cái tôi và không có gì xây dựng, đó là 

thời gian để cắt dây neo và để cho nó trôi đi. " 

 

"Các con đã trải qua một số tuần và nhiều tháng hỗn loạn và các con đã tôn trọng những mong muốn 

của Ta trong từng tình huống. Bây giờ là lúc để đặt nó phía sau. Cam kết với Ta. Ta vẫn làm chủ quyền. 

Một quá trình đã được bắt đầu; Nó không phải của các con để xem nó hoàn thành, nhưng để tuân 

theo và tôn vinh thời gian của Ta, thời khắc của Ta. Nói cách khác, Ta sẽ không tranh đấu với nhân loại 

mãi mãi. Cuối cùng, Ta sẽ cho phép họ đi theo con đường riêng của họ. "  

 

"Ta biết các con đang tự hỏi nếu có sự chân thành ở đó không?. Câu trả lời là có. Nhưng linh hồn liều 

lĩnh bước vào nước trên đầu của họ, nghĩ rằng họ có thể chinh phục thế giới. Con cái của Ta, có những 

ranh giới mà Ta đã vẽ cho các con trong lĩnh vực của cuộc sống. Nếu các con đang đi theo Ta trong 

một thời gian, thì những ranh giới này rất an toàn. "   

 

"Tuy nhiên, một linh hồn có xu hướng bồn chồn và muốn chiếm nhiều lãnh thổ hơn là sẵn sàng. Khi 

một người làm điều đó, họ tự đặt mình vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm và thỏa hiệp. Chỉ vì các con 

đã thành công trong một lĩnh vực không có nghĩa là nó được trao cho các con để lấn vào tất cả các 

khu vực mà không có sự khôn ngoan. " 

 

"Khi một linh hồn muốn làm đúng, một triệu biện minh cho mọi hành động họ thực hiện. Một linh hồn 

như vậy là rất dễ đánh lừa, bởi vì họ có thể dễ dàng được hãnh diện tin rằng những gì họ muốn làm là 

được ban cho họ từ phía trên. Đó không phải là trường hợp cho những người thân yêu của Ta. " 

 

"Với tinh thần tham vọng, linh hồn dễ dàng đánh mất những đường ranh giới mà Ta đã vạch ra cho 

họ. Không gian là vô tận, và họ đang tiến lên phía trước." 

 

"Các con không thể nhìn thấy sự xuất hiện này, nhưng các con đã thấy những điều khác đang đến: các 

dấu hiệu cảnh báo. Và những gì các con thấy thực sự đã xảy ra. Thật đau buồn cho Ta để thấy một 

trong những đứa con của Ta rơi xuống dưới một đám mây của sự nâng cao địa vị quyền hành. Đây là 

lý do tại sao Ta rất chậm trong việc đưa ra các sự xúc tiến và phần thưởng. Không có gì nguy hiểm cho 

bản thân mình hơn là một tinh thần quá tự tin. Các con đã thấy những ảnh hưởng của sự liều lĩnh này 

trước đây, trong cuộc sống của chính mình. "  

 



"Con cái của Ta, khi Ta ban thưởng cho các con một món quà, các con phải giữ nó gần trái tim của 

mình. Nếu các con đi thổi loa và khoe khoang về nó, một tên trộm đang nằm chờ đợi chắc chắn sẽ 

khước từ các con về nó. Các con càng nói nhiều, quảng cáo càng nhiều, các con càng tiến bộ trong 

món quà của mình mà không cần thận trọng, các con càng dễ đánh mất nó hơn. "  

 

"Ta ước ao các con sẽ thành công trong những món quà mà Ta ban tặng cho các con, nhưng đừng để 

điều đó khiến các con nghĩ rằng những thiên thần sợ đi. Tiếp tục áp dụng cho mình với sự tiến bộ đều 

đặn, nhưng đừng tưởng tượng rằng mình không bị thất bại hoặc chiến thắng trong mọi trận chiến. 

Thật ra, điều an toàn nhất là chuẩn bị cho trái tim mình rằng mình sẽ mắc sai lầm khi tiến lên phía 

trước. Sai lỗi là không thể tránh khỏi, và là một phần quan trọng trong học tập. Vì vậy, đừng giả sử là 

đúng trong mọi trường hợp; Thay vì chờ đợi những người đang đi dọc theo con đường cuộc sống của 

họ để tư vấn cho mình khi các con đang di chuyển vào lãnh thổ mới. Theo cách đó, tiến bộ của các con 

sẽ được an toàn và có trật tự. " 

 

"Rất khó để tìm thấy một linh hồn khỏi sai lầm khi họ đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc. Vì vậy phần 

lớn cái tôi bị thổi phồng khiến cho hình ảnh chiến thắng, không mệt mỏi này gần như là không thể ". 

"Vấp ngã trong công chúng mang theo nó là tình trạng bối rối. Tuy nhiên, những người thú nhận sự 

thất bại của họ thường xuyên và không hình dung sự duy trì, xử lý một cách dễ dàng và trung thực 

hơn. Nó là sự khiêm tốn? Vâng, bởi vì một người đã không nâng mình lên cao để được giống như 

Thiên Chúa, thay vì vậy họ đã ở dưới đất, nơi dễ dàng đứng dậy sau khi đã ngã và không cần che đậy, 

đó là sự thật đơn giản. " 


