363. VIHOLLISEN TAKTIIKAT… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ
Herra selittää vihollisen taktiikoita… Hengellistä sodankäyntiä Osa 1
Olkoon Jeesuksen rauha aina läsnä keskuudessamme, Sydänasukkaat. Nämä viime päivät ovat
olleet intensiivistä hengellistä sodankäyntiä ja vihollinen vihaa tätä kanavaa intohimoisesti ja tekee
kaikkensa vähäpätöisellä voimallaan lopettaakseen viestit. Siis, kiitos teille teidän rukouksistanne,
ne todella merkitsevät!
Ezekieliä ja minua ja meidän suhdettamme vastaan hyökättiin. Ja jaan kanssanne, kuinka Herra
päästi meidät pahasta, joka tuli vastaamme.
Ensin aloitin hetkeni Hänen kanssaan: Herra, onko sinulla viestiä meille? Ensin haluan sanoa, että
olen pahoillani, että olen niin poissa tolaltani, Herra.
Ja Hän vastasi minulle… ” Ikään kuin voisit auttaa asiaa? ”
No niin, yritin olla olematta tolaltani.
” Se ei auttanut, eihän? ”
Ei.
” Sitten te rukoilitte yhdessä… se auttoi, eikö auttanutkin? ”
Kyllä, se auttoi.
” No niin, he vihaavat sitä. ”
Hän puhuu demoneista tässä.
” Kun joudut jonkun kanssa sivuraiteille ja te molemmat pysähdytte rukoilemaan yhdessä, se on
kaikkein vihastuttavin asia mitä voitte demoneille tehdä. Ja se tietenkin auttoi, ja heidän täytyi
lähteä. Se on sen takia, kun Ezekielillä on valta ylitsesi hengellisessä valtakunnassa. Minä voin
ilokseni sanoa, että ne ovat ja hän voi laittaa ne lentämään milloin vain. ”
Vau! Minun tarvitsi kuulla tuo.
” No niin, se on totta. Ja tulevina viikkoina Minä tulen avaamaan sinulle monia hengellisen
sodankäynnin puolia, jotka tekevät rukouksista paljon tehokkaampia. Minkä vihollinen tarkoitti
pahaan, sitä Minä aion käyttää opettamaan sinulle, kuinka käsitellä vastustusta tehokkaammin. ”
” Ensimmäinen muistettava asia on, että missä on armeliaisuutta ja anteeksiantoa tulvillaan, siellä
on parannusta. Missä on kiistanalaisuutta, omapäisyyttä, itsetietoisuutta tulvillaan – siellä on
loukkaantumisia. ”
” Minun Morsiameni, käyttäytymisellänne te avaatte ja suljette ovia. Kun olette säyseitä,
ystävällisiä ja nöyriä, te jätätte vain vähän polttopuita nuotioon pantavaksi. Siellä missä on
kiistanalaisuutta, Ylpeyttä kiihotetaan ja kaikki paha versoo Ylpeydestä – esimerkiksi oikeassa
olemisen tarve ja toisten väheksyminen. Tämä johtaa vain loukkaantumiseen. Tarvitaan kaksi
tappelemaan tai olemaan samaa mieltä. ”
” Monilla aviollisilla väitteillä ei ole mitään tekemistä pinnalle nousseen asian kanssa. Demonit
lyövät pinnan alla olevalla tukahdutetulla vihamielisyydellä joka puolelle… Kunnes ei ole enää
keskusteluyhteyttä, vain loukkaantumista – ja kuka voi loukata eniten, kunnes toinen peräytyy ja

voi sitten hallita. Demonien maailmassa on oikein erityisiä demoneita Jakaantumisen Demonin
alaisuudessa, ja niitä määrätään pareille tuottamaan erillisyyttä. ”
” Milloin ikinä tunnettekin keskeytyksen veljellisessä rakkaudessa, voitte olla varmoja, että joku ovi
avattiin ja demonit, jotka odottivat lupaa, ryntäävät sisään. Teidän täytyy määrittää, missä ovi on
ja lisäksi siivota verilöylyn jäljet ja passittaa demonit kuiluun. Kyllä, te voitte passittaa ne kuiluun.
Minä olen antanut teille käskyvallan tallata skorpionit Minun Nimessäni ja Minun Verelläni, ja
nämä ovat kaikkein voimakkaimmat keinot vapauttaa itsenne niistä. Jos ette kuitenkaan vaella
todellista hyveiden tietä, ne tulevat heti takaisin. ”
” Tänään Clareen iski Murhe ja Suru. Aikaisemmin Ezekiel ja monet, monet teistä kokivat sen. Nyt,
Minä haluan tehdä selväksi, että Minä sallin kärsimystä auttamaan sielujen pelastusta. Ja juuri nyt
Me koemme erityisen suuren Lähi-Idän ihmisten kääntymysten sisään virtauksen, he ovat
siirtyneet pois paikaltaan. Ja Minä puhun aidoista kääntymyksistä. Siis, teidän saattaa tarvita
kantaa taakkaa heidän puolestaan. ”
” Murhe ja Suru ovat erittäin voimakkaita pidäkkeitä, jotka estävät sinua harjoittamasta lahjojasi
tai edes huolehtimasta velvollisuuksistasi. Se voi tulla ulkopuolisten olosuhteiden vaikutuksesta tai
sisäisestä valtataistelusta, joka olisi vältetty, jos olisi tultu toista puolitiehen vastaan. Kun sinulla
on tällaisia tunteita ja ei ole mitään todellista syytä niiden takana, sitä on aihetta olettaa
demonisesta nimityksestä johtuvaksi. On myös oikein hyvä tutkia, onko ovi avoinna. Olitko
Kriittinen? Epäkunnioittava? Kiittämätön? Nämä asenteet alkavat pieninä siemeninä, jotka pian
juurtuvat ja leviävät sielusi maaperään. ”
” Jos niitä ei välittömästi neutraloida katumuksella ja anteeksipyynnöllä, ne juurtuvat. Sinä haudot
mielessäsi ja jopa lankeat itsesääliin ja ne levittävät säikeitään kuin syöpä. Pian läpimurto pahan
valtakuntaan on tehty ja ovi luotu, jonka kautta ne voivat tulla ja mennä helposti. ”
” Ne ovat säälimättömiä ja välittävät vain yhdestä asiasta: kaiken hyvän tuhoamisesta, mitä on
sinussa ja suhteessanne. Tässä vaaditaan suurta viisautta ja määrätietoisuutta välttämään tämä
ansa, välttämään epäsovun siementen kylvö. Toinen voi tulla toista puolitiehen vastaan, mutta
salassa tuntea vakavaa närkästystä, joka on kasvanut vuosien mittaan. Ja niin, kuinka paljon
tahansa pyydät anteeksi tai toinen pyytää anteeksi, on olemassa pitkään kestänyt
loukkaantumisen historia, joka helposti avaa uudestaan aikaisemman, syvän, emotionaalisen
haavan, sallien sinun silkan elämänvoiman lipuvan näiden demonien käsiin. ”
Ja Hän kertoi meille toisessa viestissä, että ne keräävät meiltä elämänvoimaa… tunteita, joilla on
energiakenttä. Ja ne keräävät tämän ja ottavat sen meiltä pois.
Hän jatkoi… ” Te selviätte näistä kohtauksista emotionaalisesti, henkisesti ja fyysisesti ehtyneinä ja
turmeltuneina. Jos voisitte nähdä sydämenne tilan, te näkisitte avoimia haavoja, mustelmia ja
hiertymiä – jopa särkyneitä sydämiä, joissa on nestemäistä jätevettä ( nestemäistä jätettä tai
viemärivettä, joka lasketaan jokeen tai mereen ) roiskittuna niiden päälle yltympäri. ”
” Tämä ei ole sen aikaansaannosta, jonka kanssa sinulla oli erimielisyyttä; tämä on tullut
demoneilta, jotka lähetettiin hajottamaan ja hallitsemaan. Ja kun tämä on tehty, he jättävät
heidän ulosteensa sydämeenne sabotoidakseen sen lahjomattomuutta ja saattaakseen sinut
alttiiksi uusille haavoille ja haavoittuneisuudelle. Mutta näkemättä todellista alkulähdettä, te
alatte syyttämään toisianne, mikä aukaisee toisen oven, tuomitsemisen ja paheksumisen oven – ja
vihollinen saa taas sisäänpääsyn. Koko suhteenne, jonka oli tarkoitus olla voimavaranne, on sitten
muuttunut teidän alamäeksenne. ”

” Voi, ne ovat todella ovelia ja taitavia tuhoamaan suhteita. Ei ole lahjomattomuutta, vain
salakähmäisiä, iskuja vyön alle. Minä haluaisin näyttää teille, kuinka välttää näitä tragedioita ja
saada vihollinen pakenemaan. Mutta ensiksi, sinun täytyy saada selville, miten aukaisit oven
synnillisellä asenteellasi tai toimellasi. ”
” Tämä on vain heille, jotka ovat vakavissaan palvelemassa Minua. Minä kerron näitä asioita, niin
että voitte saada iloa avioliittoonne. Mutta se ei ole helppoa. Se vaatii paljon työtä teiltä,
molemmilta teiltä. ”
” Tietäkää, että vihollisenne ei ole teidän ystävänne tai teidän kumppaninne; kaikkein useimmin on
ryhmä demoneita, jotka ovat liittyneet yhteen aiheuttaakseen ongelmia. He lavastavat teidät ja
puolisonne yhtä aikaa. He lymyävät odottamassa täydellistä tilaisuutta, kun olette väsyneitä,
sairaita tai turhautuneita työstänne. Sitten he aiheuttavat näitä pikkuriikkisiä murtumia, ja jos ette
ole valppaina hoitamaan ne välittömästi, niistä tulee leveästi auki olevia ovia. ”
Siis, mitä Herra tässä sanoo, on että he aiheuttavat tietynlaisen tyytymättömyyden, joka saa
meidät lankeamaan tuomitsemiseen, vihaan, kärsimättömyyteen – jotakin sen tapaista. Ja kun me
lankeamme, me olemme aukaisseet oven. Siis, mitä hän pyytää meitä tekemään, on pitämään
huolen näistä pikkuriikkisistä murtumista, se tarkoittaa – sillä hetkellä, kun alat tuntemaan jotain
sellaista, pysähdy! Moiti niitä erottelun demoneita. Pysähdy ja tarkastele asennettasi ja kadu, jos
olet päästänyt mitään sisään. ”
Herra jatkoi… ” Muistakaa, Minun rakkaat, te olette sodassa ja kohteena on varastaa teidän ilonne
ja lavastaa teidät tuholle. Kun tiedätte nämä asiat, te olette viisaita tarkistaaksenne sydämenne,
sananne ja tekonne ja tunnustaa kaikki syntiset asenteet. Pitäkää ne ovet tiukasti kiinni. Jos
lankeatte, katukaa välittömästi. Jos tarpeellista, pyytäkää anteeksiantoa, ja rukoilkaa demoneita
vastaan. He, ei teidän puolisonne, on kaikkien huolienne lähde. Mutta muistakaa: teillä on valta
pitää ovi kiinni ja olla aukaisematta sitä asenteillanne. ”
” Siis pitäkää sydämenne puhtaina, täynnä hyvyyttä, veljellistä rakkautta, rakastaen toinen
toistanne enemmän kuin itseänne, ja heillä ei ole sisäänpääsyä. Siis, pitäkää sydämenne puhtaina.
Täynnä rakkautta, kärsivällisyyttä. Rakastakaa toinen toistanne vilpittömästi sydämestänne, tämä
on paras suojanne vihollista vastaan. ”

