
380. Hãy chiếm lấy Lãnh Thổ để chống lại những Công Tác mới,  

Làn Sóng mới của Ma Quỷ 

 

TĐ Chúa Giêsu ban ngày 30 tháng 8 năm 2016 

 

Thiên Chúa đã đi trước chúng ta. Ngài dạy chúng ta làm thế nào để chống lại các cuộc tấn công sắp tới 

đối với thể xác vào thời điểm này. Thực sự, rất luẩn quẩn, các cuộc tấn công vào các mối quan hệ, để 

gây nhầm lẫn và hiểu lầm.  

 

Nó đang được tung ra trên toàn thế giới. 

 

Và ngay bây giờ có rất nhiều người đang thấy mình trong chiều sâu của sự hiểu lầm và xung đột, 

không biết thực sự nó đã đến như thế nào. Nhưng Ngài thực sự không muốn chúng ta không biết gì về 

nó. Ngài thực sự muốn chúng ta hiểu được những gì chúng ta đang phải đối mặt. 

 

Vì vậy, đây là một thông điệp về điều đó. Các con quỷ đã được gửi đến để xoay từ và bóp méo ý nghĩa 

và ý định. Ngay cả những người tốt nhất của bạn bè thường giao tiếp thực sự cũng đang mọc lên 

chống lại nhau, hiểu lầm nhau mà không có cơ sở. 

 

Trong các giao dịch của các con với người khác, hãy hiểu rằng các con đang ở trong một cuộc chiến 

tranh mà đã được lên kế hoạch để làm hỏng mối quan hệ và dừng chuyển động về phía trước của các 

con. Chúng ta hơn bao giờ hết nên cẩn thận trong những gì chúng ta suy nghĩ hay nói, vì Thiên Chúa 

đang nắm giữ chúng ta đến một tiêu chuẩn cao hơn nhiều của đức tính. 

 

Trong thái độ, trái tim và suy nghĩ của các con. Suy nghĩ trước bất kỳ từ nào được hình thành với đôi 

môi của các con, hãy tỉ mỉ về sự khiêm tốn và bác ái. Và không ngạc nhiên nếu những người các con 

đang nói chuyện với hoàn toàn hiểu sai những gì các con vừa nói. 

 

Đừng cố gắng để cho m ình là đúng, chỉ cần tình yêu đối với người khác, đối xử với họ với sự tôn trọng 

và làm rõ ý nghĩa những gì các con muốn nói, chứ không phải là nhận thức viêm họ có những gì các 

con nói, mà thực tế là có một cái gì đó các con thậm chí không suy nghĩ! 

 

Bà Clare: Vâng, đó là những gì đã xảy ra với Ezekiel và tôi ngày hôm qua. Chúng tôi đã nhận ngang 

trong sự hiểu lầm. 

 

Và thay vì tôi hiền lành, xin lỗi và đặt xuống với nó, tôi đã phản đối và làm cho nó trở nên tồi tệ. 

Oh Boy...! Điều đó đã có một đoạn khá khó chịu trong ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã cầu nguyện và 

đã đền bù, và tôi đã đi ngủ, kiệt sức. Ezekiel được dẫn dắt để ở lại và làm việc về âm nhạc. Nhưng 

trong lời cầu nguyện buổi tối của ông, một cái gì đó đã hiện lên trong ông. Đối với tất cả những năm 

qua chúng tôi đã sợ hãi  bởi kẻ thù và chiến lợi phẩm hắn đã lấy từ chúng tôi. Nhưng kẻ thù đã thắng 



đêm qua. Đây là vài cuộc tấn công cuối cùng nó chỉ là rơm rạ. 

 

Chúa Giêsu đã tăng lên trong Ezekiel và Ngài nghiêm khắc quở trách quỷ dữ cho sự tàn phá này, hắn 

đã gây ra trong gia đình và ngay cả với các bạn và những người đang tìm kiếm một mối quan hệ sâu 

sắc hơn với Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở ông về tương lai của mình trong hồ lửa và rằng sẽ không có 

nước để làm dịu cơn khát của mình. Chúa đã qua trong cuộc gặp gỡ này và chỉ railed về ông ta. Nó 

thực sự là một khoảnh khắc siêu nhiên. Và quỷ dữ đã bị tê liệt tại chỗ, và bị buộc để nghe Ngài. 

 

Wow! Đó là khá tuyệt vời! Bằng cách này, ông ấy đang làm rất tốt với âm nhạc của mình và ông nhận 

được sự chữa lành đáng kể. Ông ấy đang làm thực sự tốt. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn một lần nữa cho 

những lời cầu nguyện của các bạn. 

 

Vâng, khi tôi mở e-mail và đã nhận được một lời từ bà: Lana Vawser mà hoàn toàn bị đóng đinh 

những gì đang xảy ra. Đây là những gì cô đã nói: 

 

"Tôi thấy cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trên dân Thiên Chúa được nhìn thấy việc phát hành một sự siêu 

phàm Một lý lẽ vững chắc vào cuộc sống và hoàn cảnh của họ. "  

 

Trên thực tế, lập luận, hay sự kiện mà giải quyết một vấn đề một cách thuyết phục.  

 

Wow, điều đó mới xảy ra đêm qua. 

 

"Tôi đã nhìn thấy những cuộc gặp gỡ rất quan trọng và biến đổi, và rất sâu sắc nơi người của Thiên 

Chúa trải nghiệm quyền năng của Ngài trên một mức độ chưa từng có và có bước đột phá bất ngờ và 

chiến thắng." 

 

Chính xác những gì đã xảy ra! 

 

"Ở giữa những cuộc gặp gỡ, tôi thấy một cái búa rất lớn được bửa xuống bởi bàn tay của Thiên Chúa 

trên những sợi dây xích, và những công tác của kẻ thù trên các tín hữu, khi những bất công và khi 

những điều không thể. Và như cái búa ch ạm trán với những căng thẳng, áp lực. Trong tình huống đó, 

tôi nghe thấy tiếng rạn nứt to nhất trong tinh thần và tôi nghe từ lý lẽ vững chắc cách siêu phàm. 

"Cảm giác dứt khoát bao quanh tôi. 'kết thúc của câu chuyện". Sự kết thúc của cuộc tấn công, tấn 

công dữ dội và bất công. Cảm giác bao quanh tôi một lần nữa của quân giặc, làm cho khiếp sợ 

(Jeremiah 20:11) và mang một kết thúc cuối cùng gửi đi mà kẻ thù đang chạy trong sợ hãi. Nơi ông đã 

đến thời gian sau khi thời gian để mang lại nỗi sợ hãi và sự tấn công như vậy đối với những tín hữu 

đang di chuyển về phía trước để chiếm lấy địa thế, Chúa đã chiến đấu cho họ và dẫn đến chấm dứt 

các cuộc tấn công luẩn quẩn. " 

 

Wow! Amen! Hãy nói "amen" vì vậy tôi có thể nghe thấy bạn, để tất cả chúng ta, những người đã 

từng theo các cuộc tấn công luẩn quẩn! 

 



"Từ nơi này gặp gỡ, tôi thấy người dân của Thiên Chúa tiến lên như là nhà vô địch khiếp sợ và di 

chuyển ra: dũng cảm, táo bạo, dũng cảm và có quyền như vậy và tạo ra sự tàn phá cho vương quốc 

của bóng tối qua động thái lạ thường của Chúa Thánh Thần và Vinh Quang của Thiên Chúa bừng lên 

trong họ và thông qua họ. " 

 

Wow, các bạn, đây là điều chính xác những gì đã xảy ra với Ezekiel đêm qua. 

 

"Kẻ thù đã cố gắng để loại ra nhiều người thời gian gần đây. Hắn đã cố gắng để giết nhiều người," 

Bà tiếp. "Hắn đã trở lại để cố gắng ăn cắp linh hồn của các con. Nhưng phải đối mặt với Chúa Giêsu 

trước Vinh Quang sâu sắc, phát sinh với một cái búa trong tay Ngài để tấn công và phát hành một sự 

dứt khoát. " 

 

Wow ...Tôi sẽ không muốn được ở bên phe khác ngay bây giờ! 

 

"Nhiều người trong số bạn đã cảm thấy bạn có được trong mùa giải này của sự tấn công tuyệt đối."  

 

Vâng..."Chúng tôi đã ở trong một mùa giải của cuộc đối đầu, nhưng Ngài đã làm việc trong bạn và đào 

sâu rễ vào Ngài. Và bây giờ có một bước ngoặt lớn lao diễn ra, từ mùa của sự tấn công với tinh thần 

gia tốc lớn hơn, đã tạo đà và trao cho năng quyền! 

 

"Các con thân yêu, là con cái của Thiên Chúa và đã khắc phục được họ, bởi vì Đấng đang ngự trong các 

con thì mạnh mẽ hơn kẻ ở trong thế gian. 

 

(1 Gioan 4: 4) Và đó là kết thúc TĐ của cô. 

 

Vì vậy, tôi đi vào cầu nguyện và tôi đã nói, "Lạy Chúa, những người đang có một số từ ngữ tuyệt vời từ 

cô Lana Vawser, và thật là đúng lúc!" 

 

Chúa Giêsu bắt đầu, "Cô ấy thực sự là tiên tri và tiên kiến của Ta và có một nhiệm vụ tuyệt vời duy 

nhất của sự khích lệ, giống như con làm. Các con thấy đấy, dân Ta, khi các con nói sự thật, các con tỏa 

sáng với một việc xức dầu đặc biệt, ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Khi các con cố gắng để bắt chước 

người khác, các con cũng giống như cũ, bánh mì cũ. Khi các con hợp tác với ân sủng của Ta, tính độc 

đáo của các con tỏa sáng trong những nơi tối tăm nhất mang lại ánh sáng, sự hiểu biết và độ phân 

giải. " 

 

"Đó là những gì Ta đang làm ngay bây giờ với Thân Thể của Ta. Đừng bắt chước điệu bộ của người 

khác, thay vì vậy các con phải là một người độc đáo duy nhất mà Ta đã tạo ra. Có một nơi trong cơ thể 

cho tất cả các con. Một nơi duy nhất của riêng các con. Và khi các con thực hiện nơi đó, nó sẽ mang lại 

cho những kẻ đói khát sự công chính, trong khi thực hiện những ước mơ mà các con thậm chí không 

biết các con đã có. Những người tìm kiếm Ta với tất cả trái tim của họ, sẽ mang Ta đến những người 

khác trong một cách mạnh mẽ. " 

 



"Ta cũng đang mời gọi các con, con cái của Ta, ngay bây giờ để dành địa thế từ các con quỷ. Các con 

có Danh Ta như là Đấng có Uy Quy ền của mình. Và khi các con làm việc trên sự thánh thiện cá nhân. 

Nó làm tăng trưởng được nhiều và nhiều quyền hơn trong Vương quốc của Ta. " 

 

"Hãy đứng lên với những kẻ hèn nhát. Hãy nói ra, Ta ở với các con và Ta sẽ phát sinh từ bên trong các 

con. Ezekiel đã có vai trò của mình. Vai trò của các con là gì? Khi nào các con sẽ nhận được đến điểm 

mà các con nói 'Đủ rồi !! Không cần nữa !! ' và vẽ ra đường ranh, và sẵn sàng để bảo vệ nó? " 

 

"Vâng, sẽ có đức hạnh trong đau khổ nhưng không có chỗ dành cho kẻ hèn nhát trong Vương quốc 

của Ta. Các con phải được nảy sinh và tiến tới trong sự công chính, đừng cho phép đối phương áp đảo 

trên tất cả các các con. Khi sự công chính của Ta nảy sinh trong các con. Hãy đứng lên và trở thành các 

chiến binh cho sự công chính của Ta cho ơn gọi của mình. " 

 

"Có một tiêu chuẩn mới được đưa ra ngay bây giờ cho tất cả các Kitô hữu. Một tiếng gọi oang oang 

phát ra. Đây là một thời điểm cấp bách để chiếm lấy địa thế cho Vương Quốc. Và làm cho kẻ địch bỏ 

chạy, gây thương vong trong cõi tâm linh của bóng tối. Các con phải đấu tranh với kẻ thù cho vùng đất 

mới, để chữa lành, cho công lý. Không còn có thể ngồi lại và bao quát tâm lý nạn nhân. Thay vào đó, 

giờ đây các con là những chiến sĩ xâm lược chống lại các mưu chước của ma quỷ, các con đừng bỏ 

cuộc, cũng đừng để mất đi bất cứ một vùng lãnh thổ nào. Thay vào đó, các con hãy cấp bách lấy lại 

lãnh thổ từ tay những kẻ ác. " 

 

"Đừng sợ hãi. Thay vào đó, phát sinh và xem Vinh Quang của Ta tất cả xung quanh các con, như búa 

bửa xuống và đập vỡ thành lũy của quá khứ trong cuộc sống của mình và cuộc sống của những người 

thân yêu của các con. Khi các con nổi lên, Vinh Quang của Ta sẽ ngự xuống trên và xung quanh các 

con. Các con đừng sợ! Thay vào đó phải làm cho đối phương sợ các con. Khi các con chiến đấu, Ta sẽ 

chứng tỏ sức mạnh của Ta thay cho các con. " 

 

"Hãy bước đi trong tư thế tấn công và can đảm. Sức mạnh của Ta được hoàn thiện trong sự yếu đuối 

của các con, và không có một vũ khí nào có thể chống lại các con. Thay vào đó, các con đặt kẻ thù trên 

đường chạy trốn và tuyên bố lãnh thổ mới của mình. " 


