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HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 
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( Clare ) Herra, pyydän, auta meitä täysin ymmärtämään, että kun me laitamme haarniskamme 

päällemme, että se on pakko näinä vakavan hengellisen sodankäynnin aikoina, se ei ole vain 

satunnainen asia. Tai pahempaa – jotakin, jota voi pitää itsestään selvyytenä, koska me olemme 

Jumalan Valtakunnan Lapsia. Pyydän, vakuuta meidät siitä, että tämä kallisarvoinen suojaus, kuin 

myös miekat, jotka Sinä olet antanut meille – ne täytyy erottamattomasti kytkeä sydämiimme ja 

tahtoomme, täydessä palveluksessa Sinulle, meidän Rakastetulle Kuninkaallemme… Amen.  

Yhdellä meidän rukoussotureistammeoli Sydännäyksi kutsumansa näky joku aika sitten. Se on 

nimeltään ”Kahden Soturin vertauskuva”.  

Näky alkaa… Minä näin kahden soturin kiipeävän vuorta ylös. Ensimmäinen soturi oli hyvin 

näyttävä, voimakas ja hyvin varustettu. Hänen miekkansa ja kilpensä olivat hyvin kiillotettuja ja 

suuria. Hänen haarniskansa oli koristeellinen ja hyvin kaunis ja hänen viittansa oli hienointa silkkiä. 

Tämä oli kaikkein vaikuttavin soturi, jonka koskaan olin nähnyt. Hänen haarniskansa ja aseensa 

olivat koristettuja Pyhillä Kirjoituksilla ja minä huomasin, että hän oli kristitty.   

Minä kutsun häntä Cosmoksi.  

Toinen soturi oli täydellinen vastakohta. Hän oli lyhyt ja hyvin solakka. Hänen haarniskansa oli 

yksinkertainen ja koristelematon. Hänen aseensa olivat tupeissaan ja poissa näkyvistä ja hän 

kantoi kyhmyistä kävelysauvaa. Tämä soturi nojasi sauvaansa kovasti, aivan kuin olisi tarvinnut sitä 

kävelemiseen. Hän oli verhoutunut päästä varpaisiin säkkikankaaseen. Vain hänen kätensä olivat 

näkyvissä. Minä huomasin, että myös tämä soturi oli kristitty.  

Minä kutsun häntä Sethiksi.  

He molemmat seisoivat vierekkäin, kuin vertailuna. Kuinka voimakkaalta ja kunniakkaalta Cosmo 

näytti, Seth näytti alhaiselta eikä tehnyt vaikutusta.   

He molemmat kiipesivät vuorta ylöspäin yhdessä, saavuttaakseen huipun ja kohdatakseen 

rohkeasti hengenvaarallisia vaaroja ja demonien kikkoja.   

Cosmo askelsi hyvin selväpiirteisesti suurilla askelilla ja rinta pöyhistyneenä. Seth käveli hitaasti, 

nojaten raskaasti kävelysauvaansa. Seth näytti ajoittain itkevän ja tarrautuvan sauvaansa tiukasti. 

Cosmo vaikutti hyvin voimakkaalta, kun Seth vaikutti yhtä lailla heikolta.  

Cosmo oli pian paljon Sethin edellä, jopa pilkaten häntä siitä, että oli niin kaukana takana. Seth 

puolestaan alkoi tarrautumaan kävelysauvaansa jopa tiukemmin. Minä huomasin, että Seth rukoili 

Cosmon puolesta näinä hetkinä.  

Vuoren huipulle oli monta askelta ja oli myös alueita, joissa maaperä oli tasoittunut, missä 

matkalainen pystyi lepäämään hetken.  

Kun Cosmo lähestyi yhtä tällaista tienvartta, hänen edellään tuli tuoksu. Se tuli mitä 

mahtavimmasta ruoasta ja juomasta koko maassa, katettuna kivipöydälle, höyryävän kuumana ja 

vartioimattomana. Cosmo kääntyi sivuun tutkimaan ruokaa. Kun hän kurkotti ottamaan osaa siitä, 

hän epäröi hetken. Mutta sitten hän otti suuren lautasen ja istui alas syömään sitä.  



Kun hän oli syömässä, Seth tuli hänen viereensä. Kun hän näki mahtavan juhla-aterian, hän jälleen 

tarttui kävelysauvaansa ja jatkoi matkaansa, toistaen nyt hengityksensä välistä… ”Ihminen ei elä 

yksin leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta.” 

Cosmo jatkoi istumistaan syöden ja juoden. Ja ennen pitkää, hän oli aika täynnä. Hän nousi ylös 

jälleen ja jatkoi kävelemistään polulla ylöspäin. 

Tässä kohdassa minä olin tietoinen, että Jumalan enkeli oli läsnä minun kanssani, katsellen tätä 

näytelmää minun sydämessäni. Siispä minä pyysin häntä… ”Pystykö sinä selittämään 

syvällisemmin, mitä on tapahtumassa?”  

( Enkeli ) ”Juhla-ateria oli Saatanan ansa. Cosmon epäröinti oli hetki, jolloin Pyhä Henki neuvoi 

häntä olemaan syömättä sitä, vaan jatkamaan matkaansa. Mutta hän sivuutti Hänet, hän lankesi 

sillä hetkellä ja söi.” 

Kun enkeli sanoi sen, minä näin demonien kelluvan Cosmon ympärillä, hengittäen sisäänsä 

tahmaisia, vihreitä höyryjä, joita hänestä nousi ja he tulivat silminnähden virkistyneiksi niistä. 

”Mitä he ovat hengittämässä sisään hänestä?”  

( Enkeli ) ”SYNTIÄ. Kytkeytyen mukaan, turvoten ateriasta; ansa, jonka Saatana asetti hänelle, oli 

syntiä. Demonit vetävät energiaa & voimaa Synnistä. Nyt, katso Sethiä.” 

 Siispä minä tottelin. Keskittyen Sethiin, minä näin, että hänenkin ympärillään kellui demoneita. 

Mutta ne olivat hyvin ohuita ja kuihtuneita. Kauniit, sinikultaiset tuoksut ympäröivät Sethiä ja ne 

näyttivät tukahduttavan demonit. Mutta samaan aikaan, he olivat leijailemassa suoraan ylös 

Taivaaseen.  

( Enkeli ) ” Tämä on pyhyyteen, tottelevaisuuteen ja nöyryyteen omistautuneen sielun tuoksuva 

suitsutus. Demonit eivät voi sietää tätä tuoksua ja tulevat pian pakenemaan sitä. Tämä suitsutus 

menee suoraan Taivaaseen ja sen hengittää sisäänsä itse Herra Jumalan sieraimet – ja koko Taivas 

voi tuntea sen tuoksun.” 

Totta tosiaan, demonit pakenivat Sethiä ja menivät Cosmon luokse – joka näytti jopa vielä 

enemmän tyhjiin ammennetulta & jopa veltommalta. Häntä ympäröivät demonit olivat nyt aika 

lihavia ja suuria ja Sethin luota paenneet ohuet demonit alkoivat myös ruokkia itseään hänellä.  

( Enkeli ) ” Tämä on myös yksi niistä syistä, miksi Saatana ja hänen Demoninsa provosoivat ihmisen 

poikia tuottamaan syntiä. Se ei ole vain ihmistä vahingoittaakseen, lyömään kiilaa heidän ja 

Jumalan väliin ja avaamaan oven, että heitä tutkittaisiin, seulottaisiin. Vaan myös ladatakseen 

itseään Synnillä. Se on heille energian lähde.”  

Tässä vaiheessa Cosmo ei näyttänyt yhtään hyvältä, mutta hän jatkoi kävelemistä. Seth oli nyt 

hyvän matkaa häntä edellä.   

( Enkeli ) ” Sodankäynti lähestyy.”  

Pilvi pieniä, ilkikurisia, siivellisiä olentoja tukki kahden soturin polun. Niitä täytyi olla tuhansia. He 

hymisivät mantraa… ”Pelko, Epäilys, Epäusko”, yhä uudelleen ja uudelleen, kun he katsoivat 

soturien lähestyvän. Minä pystyin näkemään Sethin seisovan hiljaa hetken, kun muutama Pelon 

demoni lensi hänen ohitseen. Ei liian läheltä, koska Hyveen tuoksu ympäröi häntä – vaan muutama 

uskaltautui lähelle. Minä havaitsin, että kaksi soturia eivät pystyneet näkemään näitä olentoja. 



Sitten Pelon demonit parveilivat Cosmon ympärillä, joka tuli silmin nähden pelokkaaksi ja otti 

otteen miekastaan, heiluttaen sitä villisti, mutta lyöden täysin demonien ohi. Kun hän otti 

kosketusta, terä ei edes leikannut demonien paljastettua muotoa. Hän oli täysin tehoton. 

Seth kuitenkin otti otteen kävelysauvastaan ja nosti sitä korkealle. Rukoillen yksinkertaisen 

rukouksen, hän alkoi kävellä parvea kohti, pelottomana. Yhtäkkiä, säkkiviittansa alta, hänen 

miekkansa ja kilpensä tulivat esille, iskien ja estäen demoneita, jotka tulivat liian lähelle. Ne, jotka 

seisoivat hänen tiellään, hän sitoi Jeesuksen Nimessä – ja ne todella sidottiin.  

Tässä vaiheessa, minä oivalsin, että Sethin miekassa ja kilvessä ei ollut mihin tarttua, ei kahvoja, 

kuitenkin ne tulivat esille sellaisella nopeudella, voimalla ja tarkkuudella ja suorittivat taistelun, 

johon ei kukaan ihminen pystyisi! Ja minä kysyin enkeliltä, miksi on niin?  

( Enkeli ) ” Miekan ja kilven tarttumakohdat ovat hänen sydämessään. Kun hän alkoi nousemaan 

Herran Nimessä ja asettamaan hänet vihollisen ja itsensä väliin, Herra astui esiin ja lähetti Hänen 

pyhät enkelinsä taistelemaan hänen puolestaan.”  

Minä oivalsin silloin, että kävelysauva edusti Kristusta. Minä pystyin näkemään nyt, että Sethin 

kävelysauvaan oli kirjoitettu… ”OKSA”. Minä pystyin näkemään myös monia enkeleitä hänen 

ympärillään, lyöden ja raahaten pois demoneita, jotka oli sidottu. 

Ennen pitkää demonit lähtivät pois Sethin luota, eivätkä enää vastustaneet häntä. Seth katsellen 

taakseen, näki, että Cosmo oli yhä raskaan hyökkäyksen kohteena, häntä purtiin ja hän oli 

ulosteen peittämä, uloste alkoi syömään hänen haarniskaansa, kuin kuuma öljy menee voin läpi. 

Seth, itkien kumppaninsa haavoittunutta tilaa, polvistui ja rukoili, että Cosmo päästettäisiin 

pahasta. Silloin monet enkelit alkoivat raahaamaan pois demoneita Cosmon luota.  

( Enkeli ) ” Hänellä (Cosmo) oli Pyhiä Kirjoituksia kirjoitettuina haarniskaansa, mutta ei 

sydämeensä. Hän kantoi aseitaan heikosti, Hyveen puutteen vuoksi. Ja kun hän oli Tuomitsemisen 

ja Pelon alainen, hän käytti niitä pienellä vakaumuksella. Hän taisteli niin kuin Maailma taistelee ja 

Saatanaa ja hänen pahoja henkiään ei voi kukistaa lihallisuudella.”  

Minä kuulin silloin nämä sanat… ”Filosofia, Psykologia ja Maailman viisaus.”  

( Enkeli ) ”Kyllä, nämä ovat voimattomia Saatanaa vastaan.”  

Se oli rukoussoturin näyn loppu. Mutta Herra muistutti minua viestin kappaleesta… ”308. Ottakaa 

Minun Varoitukseni vakavasti… Pahuus on lisääntymässä & Vihollisen Seuraavat Askeleet.” 

Pyydän, katsokaa tai lukekaa tämä viesti myös. Me laitamme linkin videon alle YouTubeen. Herra 

siunaa teitä kaikkia. 


