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Πρόσφατα είχα ένα όραμα της καρδιάς. Ονομάζεται: Η παραβολή των δύο πολεμιστών. 
Το όραμα άρχισε…Είδα δύο πολεμιστές να ανεβαίνουν στο βουνό. Ο πρώτος πολεμιστής ήταν 
πολύ επιβλητικός, δυνατός και καλά εξοπλισμένος. Το σπαθί και η ασπίδα ήταν όμορφα 
γυαλισμένα και τεράστια. Η πανοπλία του ήταν πλούσια διακοσμημένη και πολύ όμορφη και ο 
μανδύας του ήταν από το καλύτερο μετάξι. Αυτός ήταν μακράν ο πιο εντυπωσιακός πολεμιστής 
που έχω δει ποτέ. Τόσο η πανοπλία όσο και τα όπλα ήταν καλυμμένα με ιερές γραφές και 
κατάλαβα ότι ήταν χριστιανός. Τον φώναζα Κόσμο. 
Ο δεύτερος πολεμιστής ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν μικρός και πολύ αδύνατος. Η 
πανοπλία του ήταν απλή και λιτή. Τα όπλα του ήταν μαζεμένα και καταχωνιασμένα, και 
κρατούσε ένα ξεροκέφαλο μπαστούνι. Αυτός ο πολεμιστής ακουμπούσε μαζικά στο μπαστούνι 
του, σαν να το χρειαζόταν για να μπορεί να περπατήσει. Ήταν ντυμένος από την κορυφή ως 
τα νύχια με ένα μετανοητικό ένδυμα. Μόνο τα χέρια του ήταν ορατά. Συνειδητοποίησα ότι αυτός 
ο πολεμιστής είναι επίσης χριστιανός. Τον αποκάλεσα Σεθ. 
Οι δύο τους στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Όσο δυνατός και υπέροχος έμοιαζε ο Κόσμο, 
τόσο σεμνός και ταπεινός ήταν ο Σεθ. 
Ανέβηκαν μαζί στο βουνό για να φτάσουν στην κορυφή και να αψηφήσουν τους απειλητικούς 
κινδύνους και τις παγίδες των δαιμόνων. 
Κόσμο περπατούσε με πολύ έντονα και εκτεταμένα βήματα και με φουσκωμένο στήθος. Ο Σεθ 
περπατούσε αργά, στηριζόμενος βαριά στο μπαστούνι του. Μερικές φορές φαινόταν ότι 
έκλαιγε και κρατούσε πολύ σφιχτά το μπαστούνι. Κόσμος φαινόταν πολύ δυνατός, ενώ ο Σεθ 
φαινόταν πολύ αδύναμος. 
Σύντομα ο Κόσμο ήταν πολύ μπροστά από τον Σεθ και τον κορόιδευε που ήταν ακόμα τόσο 
πίσω. Σε απάντηση, ο Σεθ άρχισε να σφίγγει ακόμα πιο σφιχτά το μπαστούνι του. 
Συνειδητοποίησα ότι ο Σεθ προσευχόταν για τον Κόσμο εκείνες τις στιγμές. 
Υπήρχαν πολλά σκαλοπάτια στο βουνό και υπήρχαν περιοχές όπου το έδαφος ήταν 
ισοπεδωμένο, ώστε ο ταξιδιώτης να μπορεί να ξεκουραστεί για λίγο. 
Καθώς  Κόσμο πλησίαζε σε μια από αυτές τις άκρες του δρόμου, παρατήρησε μια μυρωδιά 
μπροστά του. Ήταν το πιο πλούσιο φαγητό και ποτό στη χώρα, και ήταν απλωμένο σε ένα 
πέτρινο τραπέζι, καυτό και αφύλαχτο. Κόσμο γύρισε στο πλάι για να επιθεωρήσει το φαγητό. 
Όταν άπλωσε το χέρι του για να το φάει, δίστασε για μια στιγμή, αλλά μετά πήρε ένα μεγάλο 
πιάτο και κάθισε να το φάει. 
Ενώ έτρωγε, ο Σεθ τον πλησίασε. Όταν είδε το πλούσιο γλέντι, πήρε πάλι το μπαστούνι του 
και ακολούθησε τον δρόμο του, επαναλαμβάνοντας τώρα ψιθυριστά: "Ο άνθρωπος δεν θα 
ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο του Θεού" 
Κόσμο παρέμεινε καθιστός και έφαγε και ήπιε. Και σύντομα γέμισε αρκετά. Σηκώθηκε ξανά και 
ακολούθησε το μονοπάτι προς τα πάνω. 
Εκείνη τη στιγμή γνώριζα ότι το Πνεύμα του Θεού Αραέλ ήταν μαζί μου για να παρακολουθήσει 
αυτό το θέαμα στην καρδιά μου. Τον ρώτησα λοιπόν: ‘Μπορείτε να μου εξηγήσετε με 
περισσότερες λεπτομέρειες τι συμβαίνει εδώ;‘ 
(Αραέλ) "Το συμπόσιο ήταν μια παγίδα του Σατανά. Ο δισταγμός του Κόσμο ήταν η στιγμή 

που το Άγιο Πνεύμα τον συμβούλευσε να μην φάει από αυτό, αλλά να συνεχίσει. Εκείνη τη 
στιγμή, αγνοώντας Τον, έπεσε και έφαγε." 
Καθώς ο Άραελ τα έλεγε αυτά, είδα δαίμονες να αιωρούνται γύρω από τον Κόσμο, εισπνέοντας 
βαθιά τις αηδιαστικές πράσινες αναθυμιάσεις που αναδύονταν από αυτόν και φαινομενικά 
αναζωογονήθηκαν από αυτό. 
Ρώτησα: ‘Τι είναι αυτό που εισπνέουν από αυτόν;' 
(Αραέλ) "ΑΜΑΡΤΙΑ. Το να συμφωνήσει με αυτό και να φάει το φαγητό, την παγίδα που του 
είχε στήσει ο Σατανάς, αυτό ήταν αμαρτία. Οι δαίμονες αντλούν την ενέργεια και τη δύναμή 
τους από την αμαρτία. Τώρα κοιτάξτε τον Σεθ. " 
Έτσι υπάκουσα. Όταν επικεντρώθηκα στον Σεθ, είδα ότι υπήρχαν δαίμονες που αιωρούνταν 
και γύρω του, αλλά ήταν όλοι τους πολύ αδύνατοι και αποστεωμένοι. Ένδοξες, μπλε-χρυσές 
μυρωδιές περιέβαλαν τον Σεθ και έμοιαζαν να πνίγουν τους δαίμονες, αλλά ταυτόχρονα οι 
μυρωδιές αυτές ανέβαιναν κατευθείαν στον ουρανό. 
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(Αραέλ) "Αυτό είναι το ευωδιαστό θυμίαμα μιας ψυχής αφοσιωμένης στην αγιότητα, την 
υπακοή και την ταπείνωση. Οι δαίμονες δεν αντέχουν αυτή τη μυρωδιά και σύντομα θα 
φύγουν. Αυτό το θυμίαμα ανεβαίνει κατευθείαν στον ουρανό και αναπνέεται από τον Κύριο - 
και όλος ο ουρανός μπορεί να το μυρίσει." 
Οι δαίμονες πραγματικά έφυγαν από τον Σεθ και πήγαν προς τον Κόσμο, ο οποίος τώρα 
φαινόταν ακόμα πιο εξαντλημένος και νωθρός. Οι δαίμονες που τον περιτριγύριζαν ήταν τώρα 
αρκετά χοντροί και μεγάλοι, και οι αδύνατοι που είχαν φύγει από τον Σεθ άρχισαν να τρέφονται 
και από αυτόν. 
(Αραέλ) "Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Σατανάς και οι δαίμονές 
του προκαλούν τα παιδιά των ανθρώπων στην αμαρτία. Δεν πρόκειται μόνο για το να βλάψεις 
τους ανθρώπους και να σφηνώσεις μια σφήνα ανάμεσα σ' αυτούς και τον Θεό, ώστε να 
ανοίξεις την πόρτα για να τους κοσκινίσεις. Πρόκειται επίσης για την επαναφόρτιση από την 
αμαρτία. Αποτελεί πηγή ενέργειας για αυτά." 
Κόσμο δεν φαινόταν καθόλου καλά σε αυτό το σημείο, αλλά συνέχισε να προχωρά. Ο Σεθ ήταν 
πλέον πολύ μπροστά του. 
(Αραέλ) "Ο πόλεμος έρχεται." 
Ένα σύννεφο από μικρά, φτερωτά, άτακτα πλάσματα εμπόδισε το δρόμο των δύο πολεμιστών. 
Πρέπει να ήταν χιλιάδες. Συνέχισαν να ψέλνουν ένα μάντρα…"Φόβος, αμφιβολία, δυσπιστία" 
καθώς έβλεπαν τους πολεμιστές να πλησιάζουν. Μπορούσα να δω τον Σεθ να μένει ακίνητος 
για μια στιγμή καθώς κάποιοι δαίμονες του φόβου πετούσαν από δίπλα του- όχι πολύ κοντά 
λόγω του θυμιάματος της αρετής που τον περιέβαλλε, αλλά μερικοί τολμούσαν να πλησιάσουν. 
Συνειδητοποίησα ότι οι δύο πολεμιστές δεν μπορούσαν να δουν αυτά τα πλάσματα. 
Τότε οι δαίμονες του φόβου συνωστίστηκαν γύρω από τον Κόσμο, ο οποίος φοβήθηκε φανερά 
και άρπαξε το σπαθί του για να το κουνήσει άγρια, αλλά αστόχησε εντελώς από τους δαίμονες. 
Αλλά όταν χτύπησε, η λεπίδα δεν έκοψε καν την εκτεθειμένη μορφή του δαίμονα. Ήταν εντελώς 
αναποτελεσματικός. 
Ο Σεθ, ωστόσο, άρπαξε το μπαστούνι του και το σήκωσε ψηλά. Προσευχήθηκε μια απλή 
προσευχή και έτρεξε μέσα στο σμήνος χωρίς φόβο. Ξαφνικά το σπαθί και η ασπίδα του 
πετάχτηκαν κάτω από τον μανδύα του και χτύπησαν, εμποδίζοντας τους δαίμονες που 
πλησίαζαν πολύ. Όσοι στέκονταν στο δρόμο του, τους έδεσε στο όνομα του Ιησού - και όντως 
δέθηκαν. 
Εδώ παρατήρησα ότι ούτε το σπαθί ούτε η ασπίδα του Σεθ είχαν λαβή, και όμως πετούσαν με 
τέτοια ταχύτητα, δύναμη και ακρίβεια, και ενεργούσαν στη μάχη όπως κανένας άνθρωπος δεν 
θα μπορούσε! Ρώτησα τον Αραέλ γιατί ήταν έτσι. 
(Αραέλ) "Οι λαβές για το σπαθί και την ασπίδα είναι στην καρδιά του. Όταν άρχισε να υψώνει 
το όνομα του Κυρίου και να τον βάζει ανάμεσα στον εχθρό και τον εαυτό του, ο Κύριος κατέβηκε 
και έστειλε τους αγίους αγγέλους Του να πολεμήσουν γι' αυτόν." 
Τότε συνειδητοποίησα ότι το μπαστούνι αντιπροσώπευε τον Χριστό. Μπορούσα τώρα να δω 
την επιγραφή στο μπαστούνι του Σεθ που έγραφε: "To κλαδάκι." Μπορούσα επίσης να δω 
πολλούς αγγέλους γύρω του, να χτυπούν τους δεμένους δαίμονες και να τους απομακρύνουν. 
Σύντομα οι δαίμονες αποχωρίστηκαν από τον Σεθ και δεν του αντιστάθηκαν πλέον. Ο Σεθ 
κοίταξε πίσω και παρατήρησε ότι ο Κόσμο εξακολουθούσε να δέχεται σφοδρή επίθεση. 
Δαγκώθηκε και καλύφθηκε από περιττώματα, τα οποία σταδιακά έτρωγαν την πανοπλία του 
όπως το καυτό λάδι το βούτυρο. Ο Σεθ, κλαίγοντας για την τραυματισμένη κατάσταση του 
συντρόφου του, γονάτισε και προσευχήθηκε να ελευθερωθεί Κόσμο. Πολλοί άγγελοι ήρθαν και 
τράβηξαν τους δαίμονες μακριά από τον Κόσμο. 
(Αραέλ) "Είχε (Κόσμο) τις γραφές χαραγμένες στην πανοπλία του, αλλά όχι στην καρδιά του. 
Κρατούσε τα όπλα του αδύναμα λόγω έλλειψης αρετής. Και όντας υπό καταδίκη και φόβο, το 
χρησιμοποίησε με λίγη πεποίθηση. Πολέμησε όπως ο κόσμος και δεν μπορείς να νικήσεις τον 
Σατανά ή τα κακά πνεύματά του με τη σάρκα.“ 
Τότε άκουσα αυτά τα λόγια: "Φιλοσοφία, ψυχολογία και σοφία του κόσμου" 
(Αραέλ) "Ναι, είναι ανίσχυροι μπροστά στον Σατανά." 
 


