380. Ruhsal Savaş Bölüm 7
(English Title - Jesus is calling us to take ground from the Enemy - Spiritual Warfare Part 7)
30 Ağustos 2016 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Jesus sözlerine şöyle başladı... "Ey halkım, siz otantik olduğunuzda, kutsamanın size verdiği
parlaklıkla karanlıkta parlarsınız. Eğer başkalarını taklit etmeye çalışırsanız, o zaman bayat ekmeğe
benzersiniz. İnayetimle işbirliği yaparsanız, eşsizliğiniz en karanlık yerde bile parlar ve o ışık, anlayış
ve çözümler getirir."
"Şu an Bedenim ile bunu yapıyorum. Başkalarının hizmetini taklit etmeyin, daha ziyade sizi olmanız
için yarattığım şekilde benzersiz olun. Hepiniz için Bedende bir yer var. Sizin için benzersiz bir yer.
Ve o hülyalara sahip olduğunuzu bilmediğiniz hülyalar gerçekleşirken, o yerin taleplerine yeterli
olursanız, adalete açlık ve susuzluk çekenlere adalet getirirsiniz. Bütün kalpleriyle beni arayanlar,
beni bulur. Bana bütün kalbini verenler, beni başkalarına güçlü ve benzersiz bir şekilde ulaştırır."
"Çocuklarım, sizi şeytanların egemenliğini yıkmaya çağırıyorum. Otoriteniz olarak adıma sahipsiniz.
Siz şahsi kutsiyetiniz üzerinde çalışırken ve onu çoğaltırken, krallığımda daha da çok yetki
kazanırsınız."
"Bu korkaklara karşı ayağa kalkın ve benim sizinle olduğumu ve içinizden doğacağımı açıkça
söyleyin. Ezekiel bıkıp usanmıştı. Sizin bıkıp usanmanıza neden olan nedir? Ne zaman 'Yeter! Artık
yeter!' diyecek duruma gelecek, çizgiyi çekecek ve savunmak için hazır olacaksınız?"
"Evet, acıda bir erdem vardır, ancak Krallığımda korkaklara yer yoktur. Kalkıp dürüstlükle öne
çıkmalısınız, düşmanın üzerinize yürümesine izin vermemelisiniz. Benim adaletli öfkem içinizde
yükselirse, gerekeni yapın ve çizgiyi çekin. Ayağa kalkın ve sizi görevlendirdiğim adaletin savaşçısı
olun."
"Artık tüm Hıristiyanlar için yeni bir standart ortaya çıkacak. Yeni bir fanfar çalıyor. Bu içeri dalma
ve Krallığım için yer kazanma ve düşmanı kovalayıp ona karanlığın ruhsal âleminde zarar verme
zamanıdır. Yeni yerler, şifa ve adalet için düşmanla mücadele etmelisiniz. Artık arkanıza yaslanıp
kurban zihniyetinde duramazsınız. Aksine, iblislerin hilelerine karşı saldırgan olmalısınız, ne
kazandığınız bölgeden vazgeçmelisiniz, ne de hiçbir bölgeyi kaybetmelisiniz. Daha ziyade
ilerleyerek kötülerin alanlarını elinize geçirmelisiniz."
"Korkmayın. Bunun yerine, ortaya çıkın ve çekiç indikçe ve sizin ve sevdiklerinizin geçmişlerindeki
kaleleri parçaladıkça, ihtişamımın sizi sardığını görün. Ortaya çıktığınızda, ihtişamım da sizi saracak.
Korkmayın - bunun yerine düşmanınızı korkutun. Siz mücadele ettikçe, sizin lehinize gücümü
göstereceğim. Saldırmaya devam edin ve cesur olun. Gücüm sizin zayıflığınızda kusursuzdur, sizin
yıkımınız için üretilen hiçbir silah size işlemeyecek. Bunun yerine düşmanı kovalayın ve yeni
toprağınıza sahip olduğunuzu ilan edin."
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