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 إلى حياة جديدةفراري : الفصل األول
 

 )6:22أمثال ( "َربِّ اْلَوَلَد ِفي َطِريِقِه َفَمَتى َشاَخ َأْيضًا َال َيِحيُد َعْنهُ "
 

مر يسوع المسيح ألطاعة إ - ةوالغامض ة، الرائعهذه قصة عن أعمال اهللا العليِّ 
 ."ما فعلته لكلإذهب وٕاشهد : "الذي قال لي

يفكر الشخص عن سوء الحظ بأنه عمل القدر وأنه ليس بإمكاننا أن نفعل شيئًا  قد
 اً في حالة يكون الفرد إبن. معينهذا الكالم صحيح إلى مدى . لتغيير أحداث حياتنا

بغض النظر إن كانت تلك الخطة قد ). 9:16أمثال (ا هللا، فإن حياته مخطط له
مدى قرب الفرد من اهللا، نظرة  :عديدة يعتمد على عوامل ذلكنجزت أم ال فإن أُ 

 .الغرض الرئيسي للحياة، البيئة اإلجتماعية والروحية الذي يتواجد فيهاإلى الفرد 
ادتك بطريق إلى األزمة حينما تسلم إر تصل  .طريقة حياتك عوامل خارجيةتتحدى 

قد ترغب في الفهم أو عدم . بإمكانك أن تحب أو تكره. للشر مأو بأخر، للخير أ
لعدم  رادةاإلللطاعة هي أعظم قوة للمسيحي المولود ثانية، في حين رادة اإل. الفهم

 . الطاعة هي أعظم قوة مدمرة لإلنسان الخاطئ
الخير أو الشر، : تحكم بهت في العالم فإن قوة من القوتين هحينما ُيترك الطفل لوحد

إحدى هاتين ن يتحدى معرض أل فردكل . الصواب أو الباطل، اهللا أو الشيطان



وأنا أؤمن . يعيشهاينبغي أن أي حياة القوتين في الحياة، وكل واحد ينبغي أن يختار 
" يُد َعْنهُ َربِّ اْلَوَلَد ِفي َطِريِقِه َفَمَتى َشاَخ َأْيضًا َال َيحِ : "ما يقوله الكتاب المقدسب

الطفل اليتيم هو . ستتفق معي أن الشخص األعز واألقرب لقلب أي طفل هو والدته
مع الذين يكونون طفل تعيس وأكثر عرضة لهجومات الشيطان من األطفال 

الوالدين كال تتضاعف حينما ُيفقد المأساة األم تحمي الجسد والنفس ولكن  .الوالدين
  .غموضاً األحداث خاصة في أكثر و 

في قرية صغيرة تدعى أميري إيريغبو أوزو إيتم التابعة عامًا  22قصتي بدأت منذ 
ن الم يكن والديَّ مصنف. لسلطة الحكومة المحلية في بندي، في والية إيمو النيجيرية

هكتارًا من األراضي من  42ن يرث ألوالدي اإلمتياز كان لضمن األغنياء ولكن 
كان . على اإلطالق عاسة في تاريخ العائلةجدي، هذه النعمة جلبت اليوم أعظم ت

 ال أعلمها، ربما لميراثه أراضٍ  أقرباء والدي المقربين والبعيدين يحسدونه ألسباب
 .فسيحة

. محبة ومارغريت وٕايمانويل وجينيير: كنا عائلة سعيدة، كان لوالديَّ أربعة أطفال
) اإلبن الوحيد(عليَّ بعد والدة البنتين إنتظر والديَّ أربعة عشر سنة قبل الحصول 

هذا الشيء جلب سعادة حقيقية للعائلة ولكن . دت إختي الصغيرة جينييرثم الحقًا ولِ 
ي الُمحبة تتوفيت والد. قصيرة األجل عند أول ضربة مأساة كانتهذه السعادة 

ُزعم أنها توفيت بسبب السحر، وبعد مرور أربعة سنوات توفي والدي، . والمعتنية
بعد سنتين من وفاتهما، إختفت  .عمل جوجو السحري ضده منفاته و  ُزعم أيضًا أن

كانت هناك حلقة . إختلَّ عقلها ختي األصغر منهاأأختي الكبيرة بشكل غامض، و 
ي ثم ُأرسلنا أنا وأختي جينيير إلى جد. من المأسي في حياة عائلة متواضعة وسعيدة

ت وصل. ة إيتيم الثانويةهناك أنهيت دراستي اإلبتدائية ثم دخلت إلى مدرس. وجدتي
بعد ذلك  .تمويل لرسوم المدرسةلعدم وجود تركت المدرسة  إلى الصف الثالث ثم

 .أيضاً  جدي وجدتيي بفترة قصيرة توف
بأخذ أختي  ،غير معروف -بعد كل المراسيم الجنازية، قام أحد أقرباء العائلة 

سوء المعامالت ُأجبرت ل. هذا اليوم مكانهاإلى لست أعلم و الصغيرة جينيير، 
كيف يمكن لطفل . عاماً  13إلى منزل والدي، عشت هناك وحيدًا وأنا بعمر بالرجوع 



كنت عامًا أن ُيطعم نفسه وسط أعداء والدي وبالتالي وسط أعدائي؟  13بعمر 
أن األحداث أنها تجلبني نحو نهاية الحياة المستحق هذه بدت لي  !خائفًا جداً 

 حالة ه أمري؟ هل كان هناك شخص يهمههل كان هناك شخص يهم .عيشهاأ
 "صبي صغير تعيس؟"

. في يوم إلتقيت بصديق كنت أعرفه أيام الدراسة اإلبتدائية يدعى جينيدوم أونوكوا
ع كل ما حصل لي أخذني إلى والديه الذين كان جينيدوم يحبني جدًا وألنه سمِ 

كانوا . ها ثانيةطبيعتبدأت الحياة تعود إلى . لهم إستقبلوني وأخذوني كإبن ثانٍ 
ينئذ علمت أن إله والدتي الذي ح، أصحبت سعيدًا مرة أخرى. يعتنون بي كثيراً 

ت إليه حينما كانت على قيد الحياة بأنه حي في مكان ما لذلك جهزني بوالدين صلَّ 
ضرب الشيطان تمتعت بهذه الطيبة لفترة سنتين ثم . جديدين، هكذا فكرت في ذهني

 .ثانيةضربته 
إلى أومواهيا وٕاصطدمت سيارتهم بشاحنة تحمل مسافرين وم ووالديه جينيدكان 

ال . حين سمعت الخبر ُأغمي عليَّ ! توفي جينيدوم ووالديه في الحال. صخورًا حمراء
مراسيم الجنازة، خالل إستطعت البقاء على قيد الحياة . يمكن تصور مدى حزني

: المكلف بهامهام قود والعلى حطب الو المطبوخ لطعام بما تبقى من امجهزًا نفسي 
وضيعة عدت راجعًا إلى منزل والدي وبدأت من جديد أعمل األعمال الفي النهاية و 

في و  مزرعةفي الغريبة ستمرت في عمل أعمال إ .ألتمكن من إطعام نفسي
إلى أن جاء يوم قام أناس بالغين في السن أذهب الى صيد السمك مع و  البساتين

فيما و . )نصف نايرا(كوبو  50ه مقابل مزرعتعمل في رجل من المنطقة بتأجيري لل
 بأن أريه أراضيسألني أوًال . عدة أسئلةالرجل عرض عليَّ كنت في المزرعة 

. ثانيًا أن أسلِّم هذه األراضي إلى رجل، بغض النظر عن مدى القرابة معهو والدي، 
. ةثم أقسم بأنه سيقتلني في الغاب. في كلتا الحالتين رفضت عرضه فتضايق

لسوء مكان العمل وألن . ركضت وصرت أصرخ طلبًا للمساعدةو أصبحت خائفًا 
طاردني . في غابة كثيفة، لم يأِت أحد لمساعدتي سوى اهللان بعيدًا وموجودًا الحظ كا

في حفرة لكني سقطت كنت أسرع منه ًا سنته وألني كنت أصغر منه الرجل بسكين
بحث عني وبعد فترة تخلى  .ة فيهاباألعشاب الموجود مترًا وتغطيتُ  1.82بعمق 



رجعت إلى القرية عبر طريق للخروج من الحفرة و كافحت بعدها . عن مطاردتي
مأزق اليتامى هذا هو : لوا شيئاً رويت ما حدث لي لشيوخ المنطقة ولكن لم يعم. أخر

هذا الحدث ترك كراهية حقيقية في قلبي اليافع، لم يكن هناك من يحبني، . المألوف
لماذا يريد كل وصرت أتساءل إنعكس ذلك في ذهني . هناك من يهتم بيلم يكن 

األن أعلم . كانت الحياة ممتلئة بالتعاسة. واحد أن يقتلني عالمًا أنه ليس لي والدين
صرت أذهب للكنيسة . الشيطان من أن يقترح عليَّ اإلنتحاركبح  أن اهللا في محبته

ولكن ) وال زلت كذلك(في قريتي وأصبحت عضوًا كامًال في كنيسة تجمعات اهللا 
وجود بعض األعضاء الذين كانوا رغم لسوء حظي لم يكن هناك من يهتم بي 

إني أصبحت عضوَا كامًال في الكنيسة دون أن اإلشارة من األهمية . يعرفون عني
في  إن كنتَ . لم أكن أعلم أبدًا معنى أن أكون مولودًا ثانية. أعرف يسوع المسيح

يح ووجدت نفسك في الحالة التي كنُت فيها، ألعطيت حياتك كنيسة يسوع المس
ُكْم َعَلْيِه َألنَُّه ُهَو َيْعَتِني ِبُكمْ " :مكتوبيقول ال. ب يسوع المسيحللرَّ   1" (ُمْلِقيَن ُكلَّ َهمِّ

 ) 7:5بطرس 
كانت فتاة كنت أعرفها أيام  َاليس! َاليسفي وسط هذه المشقات والمعاناة ظهرت 

كنا في نفس . القريةسنوات ومن نفس كانت تكبرني بخمس . ائيةالدراسة اإلبتد
وبعالقة الحب الطفولية هذه، . الصف، نجلس على نفس المقعد وكنا أصدقاء جداً 

سنة حينذاك،  11طفل بعمر ! يا للسخرية. وعدنا بأن نتزوج عندما نكبر في العمر
 من فتاة تكبره بخمس ثقافة وال طعام لألكل، يعطي وعدًا للزواجبدون والدين ودون 

الثانوية وأرسلتني تها دراسلتدرس في مدينة أكيوري ل َاليسالحقًا ذهبت ! سنوات
 .دزينة من رسائل الحب

كانت قد . عاماً  20عامًا وهي  15كان عمري  َاليسفي هذه المرة التي إلتقيت ب
 في مدينة اندردأنهت تعليمها في المدرسة الثانوية وصارت تعمل في بنك ست

 .، حيث يعيش والديها)يعتبر اليوم البنك األول(غوس ال
قالت لي بأن . عن خلفية حياتي ومأزقي قامت بإستغالل ذلكتعرف  َاليسوٕاذ كانت 

عملة هي نايرا (نايرا  50تني عنوان منزلها مع ألتحق بها في مدينة الغوس وأعط
 2بدًا أكثر من عامًا لم يكتسب أ 15شاب بعمر  لصبيٍّ  هذه كانت ثروةٌ )! نيجيريا



تكون ينبغي أن  ن السماء وهذا يعني أن الغوسكان ذلك منَّ مِ . نايرا في اليوم
الذهاب . مدينة رائعة وفيها الكثير من المال وأشياء كثيرة للحياة ليتمتع بها الجميع

الفرار من أعداء والدي، الفرار من . إلى الغوس في ذهني كان طريقي الوحيد للفرار
كل ما هو نعم، فرار من ! فرار! فرار. ار من الجوع ومن كل المشاكلأعدائي، الفر 

 !!!شرير

 
 
 اإلدخال: الفصل الثاني

  
 )12:14 أمثال(" .ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلِإلْنَساِن ُمْسَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوتِ "
 َيْسَتِطيُع َأْن َيْهَدَأ َوَتْقِذُف ِمَياُهُه َحْمَأًة َأمَّا اَألْشَراُر َفَكاْلَبْحِر اْلُمْضَطِرِب َألنَُّه الَ "

 )21-20: 57ء إشعيا(" .َلْيَس َسَالٌم َقاَل ِإَلِهي ِلَألْشَرارِ . َوِطيناً 
 

غادرت . األيات المذكورة َانفاً هي بالضبط معلنة في الحياة خارج يسوع المسيح 
ًا إلى الحرية هاربيس، قريتي مجهز بخسمين نايرا وبعنوان معطى لي من قبل َال

كان بعيدًا عما كنت أتصوره في أنه ولكن كما سترى الحقًا : والمتعة وكل ما يرافقها
جميلة جدًا في عيني وقارنتها مع كانت حينما وصلت إلى الغوس، . قلبي اليافع

رأيت كل تلك البنايات الشاهقة والجميلة وكنت أرى . السماء، أيًا كان شكل السماء
كل واحد  ،نشغلة جداً كانت الناس م ).بحسب فكري(ي وجه كل شخص السعادة ف

  !"ني حربأاألن علمت "أثارني ذلك فقلت في نفسي،  .عملهمهتم ب
كان . َاليس والديِّ بي  في مدينة فكتوريا أيالند ورحبَّ رود وصلت إلى شارع أكينتوال 

كنهم لم يعرفوا أبدًا عن خلفيتي ألننا كنا من نفس القرية ول واالوالدين يعرفونني ويعرف
. الرجل التي إختارته للزواجمتني َاليس إليهم شخصيًا بأني فقدَّ . عالقتي بإبنتهم

معها، وافقوا بشرط مساعدتهم  مناقشاتقليل من الصدمة ولكن بعد بالوالدين ُأصيب 
رفضت َاليس عرضهم وطلبت أن ُيسمح لي بالعيش معها في . تعليميفي إكمال 



كان هناك جدال قوي . ت على طلبهال الوالدين ذلك ولكنها أصرَّ لم يقب. شقتها
  . مع َاليس في شقتها ألربعة أيام وتحت تأثير غير معروف وافقوا فإنتقلتُ 

بأنها تعمل محاسبة في بنك ستاندرد وأنها  ،فتاة جميلة جداً ، وهي قالت لي َاليس
إستقر فقط ومتِّع : "تستجعلني غنيًا وتعطيني كل ما أحتاجه في هذه الحياة وقال

منذ بضعة أشهر فعن الغوس صحيحًا، كان إنطباعي األول بعد كل هذا !" نفسك
كنت أعيش في كوخ صغير في قرية صغيرة محاطًا بالكراهية والجوع والمعاناة وها 
أنا األن أعيش في مدينة كبيرة، في شقة مفروشة مع زوجة جميلة وعدت بأن 

، ’حب‘أغدقت عليَّ بهدايا ومال ومالبس و. الحياةقدمه تعطيني كل ما يمكن أن ت
الشيطان مخادع ’ .األشياء الجيدة‘لم أكن أعلم أن العالم كان مملوءًا بهذه . إلخ
َالسَّاِرُق َال َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك َوَأمَّا : "بكل معنى الكلمة تقول األية! فعالً 

 )10:10يوحنا " (.ُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلتَ 
. مع نفسكل تبادكل ما يعطيه لك هو ! عزيزي القارئ، الشيطان ال يقدم هدية مجاناً 

ثالثة أشهر مرور األجل، ألنه بعد  ةقصير  تهذه الحالة من الشعور العقلي كان
 .بالظهور بدأت أشياء غريبة

 
 ةريبختبارات غإ
 )من نوع األصلة العاصرة( في جوف الليل ووجدت أفعى كبيرة ي ليلة، نهضتُ ف

بعض الليالي كنت أنهض ألرى في . أردت أن أصرخ لكني لم أستطع. بجانبي
. في بعض الليالي كانت تختفي وتظهر ثانية. ناالسيلوفكيس جسد َاليس شفافًا مثل 

لم أستطع . رفة النومفي بعض الليالي كنت أسمع أصوات غريبة أو رقص في غو 
بعد تحمل حدوث هذه األشياء المخيفة لذلك قررت أن أسألها، أول رد فعل منها 

ال تسألني هذا السؤال مرة أخرى وٕاال سأتعامل : "قالت. كان تحذير عنيف وخطير
  ." بنفسي معك

لذلك صرت أفضل المعاناة في القرية . منذ ذلك الحين عرفت أن حياتي في خطر
بعد مرور يومين جاءت بإبتسامة وهدايا . صرت أخاف منها. هنا هعما إكتشفت

إهتمامها وشجعتني بأن ال أخاف لي وعن قالت لي عن مدى حبها . وعانقتني



ليلي وذكرتني بوعدها  إلى نادٍ  أخذتني. ووعدتني بأن تشرح لي هذه األشياء الحقاً 
عدنا وٕاستمرت !" رفهفي يوم ستعرف كل ما أع: "وقالت لي ،.خبأن تجعلني غنيًا، إل

في داخلي، كنت أعلم إني في خطر، ولكن كيف يمكنني . الحياة عادية فيما بيننا
ا أن و هنا بأن والديِّ َاليس لم يعرفاإلشارة الفرار وٕالى أين سأهرب؟ من األهمية 

القوى الخفية واألرواح وحذرتني في إبنتهم، مع كونها شابة، متورطة بشكل خطير 
 .أحب حياتي أقول لهم ذلك إن كنتُ أن ال جدي بشكل 

عامًا تعمل كل هذه  20عزيزي القارئ، هل يمكنك أن تتصور، أن فتاة بعمر 
تعمل في بنك كبير غير مؤذية يراها كفتاة جميلة و كان العالم الخارجي األشياء؟ 

ذلك جد َاليس في العالم اليوم كما ستثل هناك الكثير م. لكنها كانت وكيلة إلبليس
   .في هذا الكتابالحقًا 

 
 إكتشاف مروِّع

لكونها في بداية . ، قررت أن أفتش ما في الشقةالعملفي يوم، بعد مغادرتها إلى 
لها أربعة ثالجات وفيما كنت أفتح  تكان. شبابها، كانت الشقة مفروشة بشكل جيد

منها الطازجة  أعضاء مختلفة لجسد بشريو  واحدة منها، رأيت جماجم بشرية
في زاوية من إحدى الغرف رأيت . هياكل عظمية تداخل السقف كان في. والجافة

وِقدر ماء مملوء بالدم وشجرة صغيرة في ) قةمطو  ’حجرة‘أنها فيما بعد  عرفت(
األن علمت . لم أستطع اإلستمرار .نبهاوقماش أحمر بج در، ويقطينمنتصف القِ 
ياتي لما سيحدث مت حسلَّ . جأ إليهتطالما ليس هناك مكان ألال محال بأني ميت 

 . لن أقول شيئًا ألحدلي، سواء حيًا أم ميتًا و 
عادت َاليس من العمل ومن طريقة نظرتها لي، عرفُت بأنها وهي في مكتب عملها 

 .مت ما فعلته في الشقةعلِ 
 

 لقاء مع العالم السري
كنت أعلم بأني مأسور ولم يكن . في اليوم التالي طلبت مني أن أتبعها إلى إجتماع

كان (عند وصولنا . ذهبنا إلى بناية كبيرة جدًا في إحدى ضواحي الغوس. خيارلي 



 . ، ُأمرت من قبل َاليس بأن أدخل بشكل عكسي)للبناية قاعة مؤتمر تحت األرض
كانت القاعة . أطعت كالمها ودخلت بشكل عكسي، وهي أيضًا فعلت ذات الشيء

الجالس دائرة، وكان شكل ي فشاب وشابة جالسين  500كبيرة جدًا وفيها ما يقارب 
كان بعض هؤالء . لهمرئيسًا رأسه وبدون جسد، لم يكن منظورًا سوى فوقهم رجل 

 .امعة والمتخرجين واألساتذة، إلخالشباب من الطالب غير المتخرجين من الج
فعلت . األرض فجلستُ تحت مقعد من ظهر ضغطت َاليس على زر في الجدار ف

متني إلى الرعية كعضو جديد فصفق قدَّ . ست عليهذلك ثانية فظهر مقعد أخر فجل
لم أفهم أي شيء من كل ما . حت َاليس ترقيةلذلك ُمنِ نتيجة . لي الجميع ورحبوا بي

في نهاية اإلجتماع فيما كنا نغادر، طلب مني الرئيس أن أعود . كانوا يناقشونه
 .  كان هذا أول لقاء لي مع العالم السري. لوحدي في اليوم التالي

هذه هي الساعة المعتادة لإلجتماعات (صباحًا  2ي نفس الليلة عند الساعة ف
، أيقظتني َاليس وكشفت لي )امن قبل جميع قوات الظلمة ووكالئهوالعمليات الخطرة 

أنا نصف إنسان ونصف روح ولكني . أنا لست إنسانة عادية: "قالت. أمورًا معينة
طوقة هو ما أستخدمه أثناء صالتي ما رأيته في حجرتي الم. روح بالدرجة األولى

فيما يخص الهياكل . ذلك اليومخالل كل صباح، لكي ما ترشدني األرواح في 
 ."العظمية سأقول لك ذلك الحقاً 

جلبت لي بعض الكتب عن العالم السري ألقرأها، وألنه لي ذهن . لم أقل شيئًا أبداً 
ومن . ة صرت راغبًا فيهاوفي خالل فترة قصير . اقرائتهحب للبحث والتحقيق قررت مُ 

كنت قد ُأمرت، وٕاذ . إسمي إلى جمعية سرية في الهندبدون علمي بعثت َاليس 
. في اليوم التالي إلى الجمعية لوحدي وٕالتقيت بتسعة أخرين وبعض الشهودعدت 

عينا إلى مركز القاعة وُأعطيت لنا األمور دُ . في الجمعيةأن ندخل ُطلب منا 
  :التالية

هذا يؤهلني ألكون . دة مواد مثل معجون تم فركه على أجسادنامزيج من ع. 1
 .عضوًا كامالً 

 .وكيالً هذا يؤهلني ألكون . كأس صغيرة من سائل مثل الزيت ُأعطي لنا لنشربه. 2
 .سرارهم المخفيةلدراسة أهذا يؤهلني . مادة تشبه البارود ُفركت على رؤوسنا. 3



تسجل في الهند وفي اليوم التالي مراسيم اإلدخال هذه كانت علمي، دون ومن 
خ على الرسالة بدمي بأن ُألطِّ  في الرسالة ُأعطيت تعليمات. إستلمت رسالة منهم

. ففعلت ذلك. وأرسلها إليهم من خالل وسيلة وصفوها لي، ليس عن طريق البريد
الموت كما ُنبهت دائمًا رجوع معناه ، الرجوعلم يكن هناك طريق للهذه اللحظة، من 

 . أعلم أنه ليس لي أي رجاء بعدُ وكنت 
 

 عهد مع َاليس
في . في المنزلطقس مهم لننجزه أن هناك َاليس في صباح أحد األيام، قالت لي 

 قدامو . ًال يزحف على يديه ورجليه، لقد كانت فتاة حيةصباحًا، جلبت طف 2الساعة 
، إستخدمت َاليس أصابعها وٕاقتلعت عيني الطفلة لطفلة كسر صراخ تلك ا. عينيَّ

أن  يفي وعاء وطلبت منجسدها ودمها ثم ذبحت الطفلة إلى قطع وصبت . قلبي
وما خرج من عينيها ال يمكنني وصفه مباشرة نظرت إليَّ . رفضت ذلك. تناولهأ

. بل ولحست الدم أيضاً قبل أن أعلم ما كان يحدث، لم أكن أمضغ اللحم . كتابةبال
تراني ما بيننا، لن تقول أبدًا أي شيء هذا عهد في: "قالت ليذلك وفيما كان يحدث 

في اليوم الذي تكسر هذا العهد . أفعله أو أي شيء عني ألي إنسان على األرض
  . وهذا معناه إني في اليوم الذي أكسر هذا العهد سُأقتل." تكون حياتك قد إنتهت

 ولم أعد بعدُ  لقد تغيرتُ . بشعور غريب في داخلي حسُّ بعد هذا الحدث بدأت أ
من يقدم المساعدة أيتها األم هل تعرفين . كلمة تحذير لألمهات. كم في نفسيأتح

عنها قبل  ⁄خلفيتها؟ هل تهتمين في معرفة كل شيء عنه  ⁄لمنزلك؟ ما شكل خلفيته 
إليها؟ قد تسأل، كيف إستطاعت َاليس الحصول  ⁄ك إليه طفالأن تأتمني بحياة أ

م ن يقدِّ أيها الوالدين، إعرفوا خلفية مَ لذلك . على تلك الطفلة الصغيرة التي ذبحتها
 . المساعدة لمنزلكم

التعامل مع (األرواحية في تمامًا  منشغالً جعلي حينما رأت َاليس أنها نجحت في 
. ، أصبحت مسرورة وعرفت أن مهمتها قد ُأنجزتاأنمو بسرعة فيهبأني و  )األرواح

 .القةفصلت العوجدت لي شقة وساعدتني في تأثيثها وبعد ذلك ثم 
 



 عهد في الهند
عطيت وأُ . طالبة مني المجيء إلى الهندالجمعية في دلهي برسالة ثانية بعثت لي 

أتناول فضالت، أتناول جرذان متعفنة كريهة الرائحة، : "لي تعليمات بأن أفعل التالي
 ." مع األرواح في المقبرة في الليلجنس وأمارس ال

. مارس الجنس مع أية إمرأة على األرضذلك ُربطت بإلتزام أن ال أكل بعد إنجاز 
ولست أعلم كيف سفر أرسلت جوابًا على رسالتهم ُأخبرهم فيها أنه ليست لي تأشيرة 

كنت من . في هذا الوقت كنت قد بدأت بعمل تجاري. يمكنني الوصول إلى الهند
مشاكل مع لي خلفي لم تكن تواجدة الم ةرين وبسبب القو مهربي البضائع الخط

   .إلخ، الجمارك
في يوم، . بدأت أكتسب الكثير من المال ولم يعد هناك نقص في الطعام والمواد

كنت . رجل جالس في الردهةبالباب وٕاذ فتحت العودة عند ت شقتي وخرجت، و قفل
تي وأخذك إلى ُأرسلت ألَ : "قال. قلت نعم" موس؟اَ ألست أنت إيمانويل : "سأل. ائفاً خ

وسادة كل شيء وذهبت وجلست بجانبه على الأغلقت ." جهِّز نفسك لكالهند، لذ
 .برق لمسني وٕاختفيناالولكن مثل . ألمر التاليستالم امستعدًا إل

كان قاعة مؤتمر كبيرة في دلهي، مع رعية فيه المكان التالي الذي وجدت نفسي 
ها عليجلبوا إضبارات وجدت إسمي مكتوبًا . كبيرة جالسة ومنتظرة للترحيب بي

ثم ُجلب طبق يحتوي على جسد بشري . ففعلت ذلك. يع بجانبهاوطلبوا مني التوق
شخص أتى إبريق فارغ، ثم وُأعطي لكل شخص . مقطَّع إلى قطع مع وعاء فيه دم

كما أنه ُأشعلت شموع . صار يدور ويصب الدم والجسد في كل إبريقو  بدون رأس
ن الدم وشرب كل واحد مل الرجل بدون الرأس بعض التعويذات عمِ . وبخور مختلفة

   .  اللحم ثم إنتهى اإلجتماعمن تناول و 
 

 اإلدخال في الهند
فيه أنواع  تتواجد. مئتي مترعميق بنحو  وادٍ ُأرسلت إلى . جاء األن وقت إمتحاني

توجب . تعذيبيكانت هناك بقصد . ش البريةمختلفة من الزواحف الخطرة والوحو 
العاقبة أخفقت في اإلمتحان و  حينئذ أكون قدذلك عليَّ أن ال أصرخ، ألني إن فعلت 



بعد سبعة أيام من الكرب ُجلبت إلى الخارج وُأرسلت إلى مكان يدعى . الموتهي 
  .’غابة الهند‘

مختلفة من الطيور الشيطانية، وأقول شيطانية ألن  اً الغابة رأيت أنواعتلك في 
. ةكان لها أجنحرغم ذلك . خإلالبعض منها كان لها وجوه مثل الكالب والقطط، 

. وهذا الكهف ُيفتح فقط من قبل هذه الطيور الشيطانية ،كان في هذه الغابة كهف
كانت . األشياء التي رأيتها هناك يصعب عليَّ شرحها. فيه فتحوا الكهف ودخلتُ 

البشر ولكن لها ذيول وبدون وجوه بشرية، شبه تهناك مخلوقات رهيبة، البعض منها 
. جحيمجزء من العذيب هناك يمكنني وصفه بالت. كان هذا مكان أخر للتعذيب. خإل

  .كنت في تلك الحالة لسبعة أيام ثم ُجلبت إلى الخارج
من الكتب السرية ثم ُأرسلت إلى مكتبة كبيرة جدًا تحتوي على مجلدات ضخمة 

ومعناه الدمار، والثاني ’أبيسينيا‘واحد بعنوان : إلتقطت كتابينبعدئذ . لدراسةل
ُأعطيت تعليمات . الحقًا ُأعطيت كتب أخرى. ةداواياة أو مإعطاء حومعناه  ’أسينيا‘
ِقدر : "أن أبني حجرة مطوقة حال رجوعي إلى نيجيريا وأضع فيها األشياء التاليةب

جلود حيوانات ماء محليٍّ مملوء بدم بشري، شجرة حية، جمجمة بشرية، ريش نسر، 
الدم ." الِقدر بجانبر أحمر كبير ولماع صخبرية، جلد أفعى من نوع األصلة و 

كما ُطلب مني أن ال أتناول أبدًا . ينبغي شربه في كل صباح مع تعويذة ِقدرالداخل 
ت إلى عد. أي طعام مطبوخ من قبل البشر بل سُأطعم بطريقة خارقة للطبيعة

 .جميعاً ، وأنجزتها مات بنفس الطريقة التي ذهبت فيهانيجيريا بكل هذه التعلي
 

 العودة إلى نيجيريا
األن جزءًا وحزمة من العالم الروحي وصار بإمكاني السفر بحسب مشيئتي  أصبحت

الكائنات الروحية تعيش بحسب الكتب التي جلبتها معي، . إلى أي جزء من العالم
خرجت من منزلي . ذلكمحاولة بإمكانها زيادة قوتي، لذلك قررت لعلَّ . في الفضاء

وجدت نفسي في الفضاء ورأيت . تفيتعويذات وناديت الزوبعة وٕاختوعملت بعض ال
 .   قلت لها بأني أريد قوة أكثرفماذا تريد، : حيث سألتني ،كائنات روحية



كما قلت سابقًا، لم أعد . رثمكتسبًا منهم قوة أكأسبوعين ثانية إلى األرض بعد عدت 
إستلمتها، إال أني قد  كنتُ رغم كل هذه القوة التي . أستطيع التحكم في نفسي

برهن ما ألُ  تحت سطح األرضالذهاب بعدئذ قررت ! ة أكثر وأكثرإلى قو إحتجت 
 . في الكتب التي ُأعطيت ليكان موجودًا 

مخفي في الغابة، عملت بعض التعويذات كما هي مكتوبة  في يوم ذهبت إلى مكانٍ 
درجات الشياطين ٕابتكرت إنفتحت األرض و . في الكتب وأمرت األرض بأن تنفتح

كان هناك ظالم . يها وذهبت في الحال إلى داخل األرضنزلت عل .لم في الحالسُ 
ن مثلما الكوارث التي ظهرت في مصر بأحد دامس يمكنني مقارنته  في الكتاب دوِّ

رأيت أناس مقيدين . رأيت الكثير من األشياء يصعب عليَّ شرحها. المقدس
هيز كان واجبهم العمل ليًال ونهارًا لتج -المال ُصنع إستخدمت لبسالسل، أناس 

 .معتِقليهممال لال
جاءوا إلى هناك لتقديم بعض الذبائح حيث  بعض النخبة من أعضاء الجمعيةرأيت 

ورجعوا إلى األرض ببعض الهدايا المعطاة لهم من قبل األرواح التي كانت تتحكم 
لحين جاءوا إلحراز قوة أكثر، قوة  حيث بعض قادة الكنائسرأيت . في ذلك المكان

بقيت هناك لفترة أسبوعين . في الكنيسة ًال دون طرح أسئلةقول شيء يكون مقبو 
يعلموا  بريئًا لكنهم لم يكونواو كانت الناس تراني شابًا . ورجعت بعد إستالم قوة أكثر

فقط الذين في المسيح يسوع هم أناس كثيرين من هذا النوع، هناك . ي خطيرإن
  . الناجين بالمعنى الحقيقي للنجاة

 
 ئعهد مع ملكة الشاط

، شابة لموقف الباص إيبيوت ميتارأيت عند محطة . في ليلة، قررت أن أمشي
في اليوم التالي فيما كنت أعبر من . لم أتكلم معها أي شيء أبداً . جميلة واقفة هناك

واقفة أيضًا في نفس  هافي اليوم الثالث رأيت. كانهناك رأيتها واقفة في نفس الم
توقفت وقدَّمت نفسي لها بأني إيمانويل . تنيوفيما كنت أعبر من هناك ناد كانالم
فني بنفسهااَ    .موس لكنها رفضت أن تعرِّ



سألتني عن عنواني فقلت لها إسم . سألت عن إسمها وعنوانها لكنها ضحكت فقط
قلت . كنت على وشك المغادرة، قالت لي بأنها ستزوني يومًا مافيما . الشارع فقط

ولكن . رقم المنزل فكيف يمكنها المجيء لم أعطهافأنا في ذهني هذا مستحيل، 
ا، سمعت طرقًا على باب منزلي بعد أسبوع من لقائي معها عند كالمهبحسب تمامًا 

تسائلت عن . (رحبت بها في ذهني! وها هي السيدة الغامضة هنا. محطة الباص
ثم فتها ضيَّ ) من تكون هذه السيدة الجميلة، وهل تعلم أنها تطأ على أرض خطرة؟

 .أصبحت زياراتها منتظمة بدون أية عالقات معهاتها األولى، زيار بعد . غادرت
 

دقيقة مبكرة أو بالحظت أنه في زياراتها كانت تأتي في نفس الوقت، ولم تكن تأتي 
أخذها إلى شاطئ باربيتش الغوس، أو إلى فندق  في بعض زياراتها كنتُ ! متأخرة

قررت . إسمهامور ولم تعِطني بعُد هذه األكل . خباراماونت أو فندق أمبسادور، إل
كما إني كنت . علم أن العالقة لن تتطور أكثر مما كانت عليهما دمت أأن ال أقلق 

  .أن ال ألمس أية إمرأة أبداً مرت قد أُ 
األن جاء : "خالل إحدى زياراتها قالت لي. وفجأة غيَّرت الزيارات النهارية إلى الليلية

. قنا معاً لفي اليوم التالي إنط. الساعة الثامنة صباحاً  بقينا معًا لحد." وقتك لتزورني
فيما توقفنا هناك، . إلتحقنا بباص وقالت للسائق بأن يتوقف عند شاطئ باربيتش

أخذتني إلى زاوية ." ال تقلق، أنت ستعرف منزلي: "قالت" إلى أين نذهب؟: "سألتها
الحال جاءت قوة  شيئًا مثل حزام وربطتنا به وفي من شاطئ باربيتش، إستخدمتْ 
مباشرة إلى جئنا بدأنا نطير على سطح الماء و . من الخلف ودفعتنا إلى البحر

 .المحيط
 

غصنا في معين عند موقع ! ماديٍّ رئ، هذه األمور حدثت وأنا بشكٍل عزيزي القا
إنتقلنا إلى مدينة فيها . جوف البحر ولدهشتي رأيت أنفسنا نمشي بموازاة طريق سريع

 .منشغلين في أعمالهموا كاناس الكثير من الن
 
 



 العالم الروحي
عند خلف . علمية، مختبرات تصميم، ومسرحالمختبرات الرأيت مختبرات، مثل 

لم يكن هناك أناس بالغين في . المدينة، رأيت شابات جميالت ورجال وسيمين
فتني عليهم ورُ . السن  غرفة"و " الغرفة المظلمة"أخذتني إلى أماكن مثل . حب بيعرَّ

ثم جئنا  ،ثم أخذتني إلى مصنع رئيسي وٕالى مستودع". غرفة التعبئة"و " التجفيف
وٕاني راغبة جدًا  ملكة الشاطئأنا : "وهناك أجلستني وقالت لي. إلى قصرها الخاص

ا، حماية وكل ما يرافقها، أوعدك بأني سأعطيك ثروة وكل ما يرافقه. في العمل معك
  ."كلُيرشد’ مالك‘حياة و

أمرت بأفعى . وأكلناه معاً ) في قطع(زر فظهر طبق فيه لحم بشري ضغطت على 
على  أصرَّت. لم أستطع ذلك. من نوع األصلة بالظهور وطلبت مني أن أبلعها

قوتها  حينئذ إستخدمتْ . ، كيف يمكنني إبتالع أفعى حيةلكني لم أستطع كالمها
من نوع األصلة األفعى ، اللحم البشري والدم: ثالثة عهودهذه كانت . هاوبلعتُ 

 . سر أيُّ  كشفدائمًا للتأكد من أن ال يُ موجودة  ستكونو  المالك الشيطانيو
 

يؤدبني في حال ضلت عن الطريق وأن يجلب كي قد ُأعطي قوة ل ولكن المالك كان
بأن أطيعها  وعدتُ . على األرضهنا أكون في أي وقت لي الطعام من البحر 

ء أخر من المحيط، في هذه المرة أخذتني إلى بعد هذا الوعد أخذتني إلى جز . دائماً 
 :كانت هناك أشجار وكان لكل شجرة من هذه األشجار عمل مختلف. جزيرة

 ،شجرة للتسميم -
 ،شجرة للقتل -
 مناشدة،شجرة لل -
 .شجرة للمداواة -

حيوانات البحر مثل جاموس البحر، جميع أنواع كما أنها أعطتني قوة ألتحول إلى 
بقيت في البحر لفترة أسبوع  .إختفت بعدئذ .وتمساح ،صلة العاصرةأفعى من نوع األ
 .عدت إلى العالم) كتمساح(وبإحدى الطرق 

 



 مختبرات تحت سطح األرض
. في هذه المرة بقيت شهرينو  لفترة أسبوع ثم رجعت إلى البحربقيت في الغوس 

يين رأيت أطباء نفس. يحدث هناكالذي ذهبت إلى المختبرات العلمية ألرى ما 
عمل هؤالء العلماء هو تصميم أشياء جميلة مثل . وعلماء يعملون كلهم بجدية

إن كان . سر هذا العالموا رفوأحدث األسلحة وأن يع، .خسيارات ملفتة للنظر، إل
 أن يعرفوا دعامة هذا العالم إلستطاعوا ذلك، ولكن شكرًا هللا، اهللا يعرف ذلكممكنًا 
 .  وحده

 
ر وأنواع و م وهناك رأيت الكثير من نماذج األقمشة والعطإنتقلت إلى غرفة التصمي

هي لصرف  كل هذه األشياء بحسب لوسيفر. مصنفة من مستحضرات التجميل
كما إني رأيت تصاميم مختلفة لإللكترونيات . إلى اهللا العليِّ عن التوجه الناس إنتباه 

من هم لمعرفة  يستخدمونهكما كان هناك تلفزيون . والكمبيوترات وأجهزة اإلنذارات
زون الذاهبين إلى هناك ينظرون ويميِّ . لمسيحيين المولودين ثانية في العالما

 .حقيقيينالذين هم مسيحيين و الكنيسة 
 

الغرفة المظلمة . ’غرفة التجفيف‘و ’ الغرفة المظلمة‘ثم إنتقلت من المختبرات إلى 
إستنزاف دم الشخص يتم القتل أوًال ب. هي المكان الذي فيه يقتلون أي عضو متمرد

رسل الرماد ثم يُ رماد هي إلى  ⁄طحن هوحيث يُ اكنة ثم إرسال الشخص إلى غرفة الم
كي مشعوذين لمحليين الكيس ويحفظ لألطباء الحيث يوضع في ’ لكيسغرفة ا‘إلى 

وجود رغم . كان هناك أشياء أخرى يصعب عليَّ شرحها بالكتابة. لسحرهمه نيجمعو 
، إال مؤهًال للقاء لوسيفر بل مؤهل فقط ألكون  أنني لم أكن بعدُ  كل هذه القوات فيَّ

لكنني كنت راضيًا بأنه لي األن قوة وبإمكاني مواجهة وتحدي وتدمير . وكيًال له
هل هناك أية قوة أخرى في أي كنت مستغرقًا في ذهني . أشياء بحسب مشيئتي

 .  مكان

 
 



 الُملك الشرير: الفصل الثالث
 
ْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َالسَّاِرُق َال يَ "

 )10:10يوحنا (" .َلُهْم َأْفَضلُ 
 

وبعد مرور أسبوعين رجعت  مهنتي التجاريةي إلى الغوس، إستمرت في عودتعند 
ينبغي عليَّ الذهاب ". المهمة األولى"بـ أعطتني ملكة الشاطئ ما أسمته . إلى البحر

الذي كان مسؤوًال و  ،مشهور وقويو  شعوذمإلى قريتي وقتل عمي، وهو طبيب 
  .بحسب كالمها عن موت والديَّ 

له، بل أطعت كالمها وذهبت وألني لم أكن قد قتلت سابقًا، لم تكن لي الشجاعة ألقت
. هذا اليوم لحدقد جميع زبائنه كنتيجة لهذا العمل ف. عاجزاً  دمرت أدويته وجعلته

قالت لي أن عاقبة . ليَّ تقريرًا عن مهمتي لكنها كانت حانقة عقدِّم عدت راجعًا أل
تعليماتها هو الموت، ولكن ألجل حبها لي ستقوم بإرسالي ثانية إلى  عدم إطاعة

تل مساعدة في قالما نهما قدَّ بأنفس القرية لقتل إثنين من شيوخ القرية الَّذين قالت 
 .  لست أعلم إن كان ذلك عقابًا لعدم إطاعتها أم ال. والديَّ 

على أي حال، أطعت كالمها ورجعت إلى القرية وتمكنت من قتل هذين الرجلين 
للمالبسات الغامضة حول وفاتهما، ذهب الشيوخ في كنتيجة . إليهاهم وأرسلت دم

بأن يبحث  ،قرسل بر كان عادة يُ والذي قوي أخر  القرية ليستعلموا من طبيب مشعوذ
ولسوء حظ هؤالء الناس، إلتقيت أنا بهذا الطبيب المشعوذ في الروح . عن القاتل

شيء إن كان يحب  التي حذرته بدورها من قول أيِّ و حيث كان يستشير األرواح 
عاد الطبيب المشعوذ ليقول للشيوخ بأن يذهبوا إلى بيوتهم وناشد أحد أبنائهما . حياته
 .  لم يذكر إسمي أبداً إليه و اءت أسممن 

البرق الذي أرسله رجع وضرب في وسطهم وقتل بعضًا منهم وترك الكثيرين 
كنت أشوِّه فتاة لرفضها . نفسهاُتظهر بعد هذه الحادثة، بدأت القوة فيَّ . مجروحين

 .خصداقتي، إل
 



 لقائي مع إبليس
والديِّ نينا كان  .في يوم، فتاة تدعى نينا جاءت إليَّ . إلى الغوسبعدئذ عدت راجعًا 

شابة جميلة جدًا ولكنها تعيش بصورة رئيسية في البحر، نينا من والية أنامبرا وكانت 
كانت وكيلة لملكة الشاطئ ومتحمسة وشريرة . أي في العالم الروحي تحت الماء

. لى أبعد حد لمحاربة المسيحيةمستعدة للمضي إبشدة و سيحيين كانت تكره الم. جداً 
إليَّ برسالة شفهية من ملكة جاءت نينا . معها أثناء زيارتي للبحركان أول لقائي 

 .الشاطئ
 

أعطانا . عن مؤتمر لنا مع لوسيفر غادرنا في الحال وعند وصولنا إلى هناك علمتُ 
المؤمنين وليس غير  حاربأن ن: إبليس في هذا اإلجتماع، التعليمات التالية

: ينما قال ذلك، سأله أحد مناح. عائدين لهالمؤمنين، ألن غير المؤمنين هم 
رفض أن يلفظ كلمة (’ ذاك المكان‘قال أن السبب هو أن اهللا طرده من " لماذا؟"
، بل كان يستخدم دائمًا كلمة ’السماء‘وطوال إجتماعنا معه لم يذكر كلمة ’ السماء‘
فهو ال يريد أي مسيحي أن يذهب إلى هناك بسبب الكبرياء، لذلك ) ’ذاك المكان‘
 ).السماء(

: قائالً  إستمر في كالمه. "ألنهم مثلي"منافقين، ال حاربقال لنا بأن ال نأنه كما 
علينا أن "أن وقته قريب، لذلك بو ." فقط المسيحيين الحقيقيين حاربعلينا أن ن"
حينئذ سأله أحد  !".بكل قوتنا وأن نتأكد من عدم دخول أحد إلى ذاك المكان حاربن

: حينئذ سأل إبليس." ًا إلنقاذ البشرية وٕاعادتها هللاسمعنا أن اهللا أرسل شخص: "منا
سقط لوسيفر من إذ ، ٕامتلكتنا الدهشةو  "يسوع"جاب أحد األعضاء أ" من هو ذاك؟"

من  صرخ على ذلك الرجل وأنذره بأن ال يذكر ذلك اإلسم أبدًا في أيٍّ . كرسيه
ينبغي أن أنه بإسم يسوع كل ركبة الكالم صائب . إجتماعاتنا إن كان يحب حياته

  .إبليس م، بضمنه)10:2فيلبي (تنحني 
سيحكم  ه، وأن"هؤالء المسيحيين"بعد هذا الحدث شجعنا وقال لنا بأن ال نقلق من 

أنه بكي ال نعاني مع بقية العالم و نحن الوكالء مكانًا أفضل  ويعطي لناالعالم قريبًا 
الالفتة للنظر  طالما اإلنسان يحب األشياءأنه يقول وٕاستمر . اً سيجعلنا حكام



هذه األشياء والتأكد من أن ذاك الشخص ال ستمر في صنع والفاخرة، فإنه سي
 :في تدمير الكنيسة شياء التاليةمع إلهه وبأنه سيستخدم األ له وقت

 ،المال. 1
 ،الثروة. 2
 .النساء. 3
 

. ن أول إجتماع مع إبليسهذا كا. اإلجتماعلوسيفر صرف هذا الحديث في نهاية 
ولكن فيما كنا نغادر، دعتني ملكة الشاطئ، التي . عدة إجتماعات أخرى هثم تبعت

أدخلت رماد بشري مع مواد أخرى في . األن، إلى قصرهاظهرت بشكل مختلف 
، و شيئًا أخر داخل وضعت في إصبعي و ) يعادليس حجر ( حجرعظام رجليَّ
 .عظم يدي اليمنى

لمعرفة فكر أي شخص الحجر في إصبعي كان . هاواجبكل هذه األشياء لها 
رجليَّ هو لجعلي الذي في و  لمنحي قوة للتدميرفي يدي اليمنى كان الذي و . ضدي
على التحول إلى إمرأة، إلى وأيضًا لجعلي قادرًا أكثر رًا خطوأصير  قساوةأكثر 

المختبرات وأعطتني تلسكوب أحد ثم أخذتني إلى . خحيوان، إلى طير، إلى قطة، إل
المسيحيين تستخدم في كشف ه األشياء لم تكن أشياء عادية بل هذ. وتلفزيون وفيديو

 .يسة في داخل الكنيسةذاهبي الكنالمولودين ثانية و 
ت إحدى نينا كان. أعطتني ستة عشر فتاة للعمل معي كوكيالت ليفي النهاية 

 .المذكورة َانفاً ’ الهدايا‘عدت راجعًا إلى الغوس مدججًا بـ . نَّ منه
 

 إلبليستحولت إلى وكيًال 
ودمرت عمل مباشرة للذهبت . شعور بشري أو رحمة في قلبي لم يعد لي بعدُ 

. رض مع ساكنيهاكلها غاصت داخل األ. واحدة بضربةخمسة شقق مزدوجة 
عت المسؤولية على المقاول لعدم وضعه وضِ . 1982ب عام حدث ذلك في شهر اَ 

ي يحدث في العالم اليوم الكثير من الدمار الذ. ودفع الثمن غالياً شقق أساس جيد لل



أقول مرة أخرى، . عمل إبليس هو للسرقة والقتل والتدمير. نساناإل ليس من صنع 
 ".إبليس ال يعطي هدية مجاناً "

ود أن أذكرها عن قضية أ. خالتسبب في حوادث السيارات على الطرق، إلقمت في 
األذى كثير من كان يسبب ال. عن خالصه وتحريرهويشهد كان يجول  شاب مهتدٍ 

في يوم كان راكبًا على . عمله هذا، لذلك خططت لحادث بشأنهفي العالم الروحي ب
فيما كان الباص يسير . لتقديم شهادته اً كان له موعد. باص ذاهب إلى الغوس

جميع . فإرتطم الباص بشجرةن مساره الباص عبسرعة قصوى، قمت بتحريف 
 .ما عدا هذا الشاب المهتديماتوا المسافرين 

أنا نجيت، : "صرخأعجوبة ألنه خرج من الباص من صندوق الباص و  ته كاننجا
 .من تقديم شهادته لكننا أخفقناإيقافه حاولنا !" أنا نجيت

بشكل جدي كنا نطارده تاب حديثًا و كنا نعرف الشخص الذي من خالل التلفزيون، 
كنا نذهب  بعد مرور ستة أشهر، حينئذإخفقنا إن . لنرى إن كان بإمكاننا جعله يرتد

كنا نضطهده من يعمل في خدمة مدنية هي  ⁄إن كان هو . ُيفِلسإلى عمله وجعله 
إن كان بعد كل هذه . نجعل سيد العمل ينهي عمله، وٕان أمكن خالل سيد العمل
ولكن إن إرتد فإنه سُيقتل . حينئذ كنا نكف عن مالحقتهاإلرتداد األمور يرفض 
    .توبةفرصة ثانية للإعطاءه للتأكد من عدم 

 
رئيسًا على دمرت حياة أناس إلى درجة أصبح لوسيفر مسرورًا جدًا وجعلني 

حضرنا اإلجتماع كطيور . هذا المنصب، ُعقد إجتماع فيبعد مرور شهر . السحرة
 :تستخدم لألسباب التاليةهذه الكائنات . حيَّاتو طط وق
 .ورةالتحول إلى طيور يجعل السحرة أكثر خط. 1
 .طط يجعل السحرة قادرين على الوصول إلى األرواح والناسالتحول إلى ق. 2
منزل بسهولة، ثم في الليل الالتحول إلى جرذان يعطي القدرة للسحرة للدخول إلى . 3

 .ل، ثم إلى بشر ويمتصون دم الضحيةيتحولون إلى ظِ 
 



ثم  ."المسيحيين: "في هذا اإلجتماع كان هناك موضوع واحد على جدول األعمال
 .1983عام نيجيريا مؤتمر سحرة أفريقي في مدينة بنين في عدًا لعقد حددنا مو 

تحشدت جميع قوات . تم نشره في جميع الجرائد اليومية وفي الصحف المحلية
في الواقع كل . يعيق هذا اإلجتماعيئًا الظلمة وكنا على ثقة كبيرة أنه لن يحدث ش

  . شيء كان مخططًا بشكل جيد ولم تكن هناك أية فجوة
كل تبعثرت هم و هوالتسبيح إلل الصالةفي المسيحيين في نيجيريا إشترك جأة، ف

إرتباك حقيقي في مملكة حصل أيضًا بل تبعثرت أن خططنا ليس فقط . خططنا
ينبغي أن . نتيجة لذلك، لم يكن باإلمكان عقد مؤتمر السحرة في نيجيريا. الظلمة

، بتسابيح حقيقية هللا العليِّ  ينتبه المسيحيون أنه في اللحظة التي يشتركوا فيها
وكالء لن يجد ون هناك إضطراب وٕارباك في كل من البحر والهواء، و فإنه سيك

في  مصممة لتنفجر في الحالالصالة هي مثل إلقاء قنبلة . إبليس مكانًا للراحة
   .لحياتها ⁄وسطنا وكل واحد سيلوذ بالفرار لحياته 

لطة التي أعطاها لهم اهللا، فإنهم لو أدرك المسيحيون وٕاستخدموا القوة والس
 .إنقاذ أمتنابإمكانهم ن فقط والمسيحي! سيتحكمون في شؤون أمتهم

 
للعودة إلى  عيتُ ، دُ في جنوب أفريقيافيما بعد ُعقد هذا المؤتمر، الذي فشل بعد 
سأجعل البحر مكان  حين وصلت إلى هناك، قيل لي أنه من تلك اللحظة. البحر

إبتكار تعويذات : مهمة جديدةعطيت أُ . بةفقط لعمليات صع إقامتي وسأزور العالم
مسؤوًال على غرفة التحكم وٕارسال الهدايا، مثل محليين المشعوذين، و لألطباء ال

، إفتتاح مستشفيات توليد، إفتتاح )بيوت صالة(إفتتاح كنائس الثوب األبيض 
 : لو األخرىتسأقوم بشرحها واحدة . لماو  ’أطفال‘إعطاء ، مزدهرةمخازن وجعلها 

 
 :إفتتاح كنائس الثوب األبيض. 1

حينما يأتي شخص إلينا طلبًا للمساعدة لبناء بيت صالة وأن نساعده في إنجاز 
 :الشفاءات، إلخ، فإنه سُيعطى بعض الشروط

 .كل سنةنفسين في ًا أو نفسمنحنا وافق على سيُ . أ



 .تناإدخاله في جمعيسيتم في الكنيسة منصبه مرحلة معينة لعند . ب
 . وفي رجليه حذاء سمح ألي عضو بالدخول إلى بيت الصالةلن يُ . ج
 

حصاة بيضاء، عظام بشرية، دم حينما يقبل بهذه الشروط، فإنه سُيعطى شيئًا مثل 
يدفن هذا الِقدر مع جميع وسُيعطى إرشادات بأن . في ِقدر محليٍّ كلها وتعويذات، 

بعد الدفن، سيكون  .الِقدر محتوياته في مقدمة الكنيسة ويدفن الصليب فوق
حيث  ضيبني بركة أو يحتفظ بحو بأن طى تعليمات عوسيُ . فقطمنظورًا الصليب 

ماء "ه سمُّونيهذا الماء هو ما تسمعه . تقوم األرواح بتجهيز ماء خاص بإستمرار
     ."مقدس

لكي ’ األنبياء‘األرواح الشريرة يأتون إلى هؤالء عندما تزعجهم من الناس كثير ال
الشيطان ال . نهم فقط يضيفون شياطين أخرى إليهمأالحقيقة هي، . خرجوهايُ 

قوم سيأنه ما يفعله النبي هو، . )19-17: 11ا لوق( خرج شيطاناً يستطيع أن يُ 
صحه بأن ين، و ضعه في منزلهييعطيها قماشًا أحمر ل ⁄ويعطيه  عضوللبالصالة 

في بعض . ص إلى منزلهبهذه الطريقة يدعونا الشخ. يصلي دائمًا بشموع وبخور
هذه الذبائح هي لنا لكي . للذبيحة، .خسُينصح العضو بأن يجلب معزاة، إلاألحيان 

 .  النبي ليس لديه قوة ليعالج أو يشفي. نأتي ونساعد في عالج الشخص
   
 :إفتتاح مستشفى توليد. 2

ه إن أتت إمرأة إلينا طلبًا للمساعدة في فتح مستشفى توليد وجعله يزدهر، فإن
 :عطى لها هذا الشرطيُ س
فيه كل األطفال المولودين في مستشفى التوليد  ،شهر سيتم إختياره من قبلنا"

 ."األطفالفستحيا بقية األشهر أما ، سيموتوا
فإنه سُيعطى لها أيضًا تعويذة تجذب الناس للمجيء إلى مستشفى إن وافقت، 

للبس ال ُيسمح  .غوس، إلخمثل هذه المستشفيات في أونيتشا في التتواجد . التوليد
 .مستشفياتهكذا حذية في أ
 



 :إفتتاح مخازن فاخرة. 3
حينما يدنو شخص إلينا طلبًا للمساعدة بهذا الخصوص، فإنه سُيعطى محبس بشرط 

. نالدييوافق على أن يكون عضوًا كما أنه يجب أن . أن ال يسمح ألي إمرأة بلمسه
جهز دائمًا بأفضل وأحدث المواد من فإن مخزنه سيُ إن قبل بإنجاز هذه الشروط، 

  .قبلنا
 
 :إعطاء األطفال. 4

بعد تقديم شكواها، المشعوذين، فإن جاءت إمرأة عاقر إلى بعض األطباء المحليين 
 المعتنيديك أبيض، معزاة، طباشير محلي، و : التالي سُيطلب منها أن تجلب

حلي إلينا جالبًا هذه سيتم نصحها بالذهاب وفي غيابها، سيأتي الطبيب الم. الطفلب
شرحها بالكتابة، والتي  م نحن بمزج مواد معينة يصعب عليَّ بعدئذ سنقو . األشياء

في طبخ طعام ألشياء سيقوم الطبيب المحلي بإستخدام هذه ا. رماد تشري تضمنت
إن كان الطفل إنثى . اً عادي اً لكنه ليس إنسانثم ستحمل المرأة وتلد، . ، إلخللمرأة

إن كان . عاقرًا طوال حياتهابقى حتى بإمكانها أن تتزوج لكنها ستفإنها ستعيش و 
إنهم ال . الطفل ذكرًا فإنه سيعيش حتى أنه سيتم تدريبه لكي ما يموت فجأة

 .والديهمإلى وقت دفن يعيشون 
إمرأة عاقر هنا رى قد ت. العقم على األغلب سببه الشياطينأود أن أذكر هنا بأن 

لذلك فإني أنصح أوالد اهللا بأن . أطفال في البحر على األرض، لكن سيكون لها
 .اهللا وحده ألنه هو وحده يعطي األطفال الحقيقيينينتظروا 

 
 :إعطاء المال. 5

سُيطلب منه أن : عطى له هذه الشروط لينجزهاتُ إلينا طلبًا للمال، فسأتى رجل إن 
إن كان . هيجلب إبنأو إن كانت له عائلة سُيطلب منه أن ُيعطي عضوًا من جسده 

 .األصغرأو  أخيه األكبرعازبًا، سُيطلب منه أن يجلب 
هناك شيء ينبغي . أن يكون من نفس الرحمينبغي فإنه أيًا كان من يقرر جلبه 

عالقته . سُيعطى رمحًا أو سهماً للضحية جالب أثناء قتل الضحية، الشخص ال: ذكره



حينئذ شخص الذي منحه، البقبل حالما يُ . ِمرأةمن  هسُتقبل بعد عبور مع الضحية 
الرمح أو السهم وحال حدوث ذلك فإن الضحية ستموت  سُيطلب منه أن يضرب

  .أيًا كان مكانها
أن يتأكد من الطرق : إبليس وهويء واحد يفعله هناك طرق أخرى ولكن هناك ش

 طعنعن موت الضحية، بجعل المانح يمسؤوًال يصير المانح أن بالمختلفة، 
 !س ال يعطي هدية مجاناً تذكر، إبلي. الضحية

 
 

 كيف يحارب إبليس المسيحيين: الفصل الرابع
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 محاربة المسيحيين

خططًا بعد صدور األمر من قبل لوسيفر لمحاربة المسيحيين، جلسنا وصرنا نضع 
 :لمحاربتهم كما يلي

 .إحداث أمراض. 1
 .إحداث عقم. 2
 .نوم في الكنيسةإحداث . 3
 .إحداث تشويش في الكنيسة. 4
 .إحداث فتور في الكنيسة. 5
 .جعلهم جاهلين لكلمة اهللا. 6
 .ةحاكاالمالمالبس و واسطة ب. 7
 .جسدياً  تهممحارب. 8

 :ذكرتها أنفاً ما شرح إثنين مأن أأود 



 :جسدياً محاربتهم . 1
نحن ال . بواسطة التلفزيون الُمعطى لي، كنت أرى المسيحيين المولودين ثانية

. نا أوًال إلى الكنائس الكبيرةُنرسل فتياتئذ بعد. نحارب المنافقين ألنهم عائدين لنا
وفي داخل الكنيسة كنَّ يمضغن العلكة أو يجعلن طفًال يبكي أو يفعلن أي شيء 

ويجعلن قد يقررن المجيء بشكل روحي . يصرف نظر الناس إلى سماع كلمة اهللا
في اللحظة التي ينظرن أنه لديك تعابير يقظة . الناس تنام فيما الِعظة مستمرة

لترحب بك ينتظرن خارج الكنيسة وحال خروجك تأتي واحدة منهنَّ بسبب الِعظة، س
 .وتظهر الفتاة بأنها ودية جداً ) دائمًا من النوع التي تحبها( وقد تعطيك هدية
في  لمتهيحدث تكون قد نسيت كل ما تعكان وقبل أن تعرف ما وستفعل كل شيء 

د الخدمة، ستقفز ولكن في حالة مسيحيٍّ حقيقي، واحدة من الفتيات بع. الكنيسة
ال تعرف بحجة أنها جديدة في المدينة و ه الرغبة في معرفة منزل ُتظهرو  هللترحيب ب

سرع في شراء ، فإنها ستُ هعند أخذها إلى منزل. في المنطقةالكثيرين من المسيحيين 
طفئ تُ ستستمر بعدئذ في زياراتها إلى أن . عالمة محبةكموز وسيأخذ المسيحي ذلك 

في الكنائس رئيسية العمليات ال. ثم تتوقف عن المجيءتمامًا  فيه نور المسيح
إعاقة المسيحيين لقراءة ودراسة كلمة اهللا، وبذلك : وشركة المؤمنين هيفعالة ال

ُترسل  ساحات الحمالت التبشيريةفي  .ووعود اهللا لهمتهم جعلهم جاهلين لسلط
 . أؤلئك الفتيات إلحداث معارضات ومشاجرات

 
 يحيين؟كيف ُيعرف المس

نه دائمًا أو اب المقدس الذي يحملو ليس المسيحيين المولودين ثانية معروفين بالكت
إنهم معروفين في العالم الروحي بالنور الذي . بعدد حضورهم إلجتماعات الشركة

في القلب أو دائرة من النور حول بصورة مستمرة مثل شمعة منيرة جدًا  عيش
 ⁄نرى مالئكة تمشي معه ما يمشي المسيحي حين. الرأس أو جدار من النار حولهم

حال ال وهذا يجعل. إلى يساره، وواحد من خلفهواحد و  ،معها، واحد إلى يمينه
 .منها ⁄مستحيًال علينا أن نقترب منه 



يعطينا بذلك الطريقة الوحيدة التي ننجح بها هي جعل المسيحي يقع في الخطية، و 
نؤذيها،  ⁄سيارة ونريد أن نؤذيه الحي حينما يسوق المسي. منهاندخل فجوة صغيرة ل
ما بحوزة اهللا جميع أه لو يعلم المسيحي فقط . البتة لوحده في السيارةنجد أنه ليس 

  !بال مباالة من أجله، فإنه لن يتدخل في الخطية أو يعيش
  
 جعل المسيحيين يرتدوا. 2

عالة فلفتيات إلى كنائس معيِّن من قبل لوسيفر، كنت أرسل أؤلئك ا كرئيس
وبعد الِعظة يتقدمن مالبس أنيقة يرتدين أؤلئك الفتيات كانت . لشركةوٕاجتماعات ا

في نهاية إجتماع الشركة . بحجة قبولهن للمسيح وُيصلى ألجلهن إلى مذبح الكنيسة
أو الخدمة يبقين في الكنيسة منتظرين الواعظ الذي بالطبع سيكون سعيدًا جدًا 

   . المهتديات الجددولئك أل
لم يكن للواعظ روح التمييز حينئذ  إن. أنه قد تتبع المهتديات الواعظ إلى منزله كما

يشتهي يحدث في اللحظة التي ذلك . ليقع في خطية الزنا أو الفسقسيقمن بإغرائه 
أن ما بوسعها للتأكد من إستمراره في تلك الخطية إلى كل حينئذ ستعمل . الفتاة

 .  المهمة ُأنجزتادره، ُتطفى فيه روح اهللا تمامًا بعدئذ تغ
 

في العالم الروحي يكون . بهذا الخصوص، أود أن أعطي شهادة عن خادم هللا
. حينما ركع على ركبته للصالة كان هناك إرباك في وسطنا. معروفًا بأنه رجل اهللا
الطعام لكنه رفض أن  هذا الرجل قدَّم لهنَّ . الفتيات إليهأؤلئك حينئذ قمت بإرسال 

الفتيات  أؤلئكنتيجة لذلك، تم قتل . ل ما بوسعهن لكنه لم ينجحن أبداً ك نفعل. ُيغوى
 .الفشلبسبب 

وتصرف حاولت إغواءه، لكنه كان بكالم إلى إمرأة وذهبت إليه، و  ئذ تحولتُ بعد
في يوم، ذهب . كان ذلك أكثر مما أستطيع تحمله، لذلك قررت قتله جسدياً . عنيداً 

كنت أراقبه وحالما إنحنى . منطقة السوقفي ود ر خادم اهللا هذا إلى شارع أوديوكبي 
ليسأل عن سعر بعض السلع درت عجلة عربة مقطورة محملة ببراميل من الزيت 

 إرتطمت المقطورة بعمود كهربائي عالِ . إلى مكان التسوق الذي كان موجودًا فيه



ادم الفولتية وسقط في ذلك المكان، مما أدى إلى قتل العديد من الناس، لكن هذا الخ
في يوم أخر، رأيته مسافرًا إلى مدينة نكبور . نجاته كان أعجوبة. نجا من الموت

كانت محملة التي مرة أخرى درت عجلة شاحنة عسكرية مقتربة منه و . على القدمين
سارت الشاحنة مباشرة إلى شارع المقبرة الجديد وقتلت العديد . قتلهبالبطاطا الحلوة أل

ال . ينا عن قتلهبعد هاتين المحاولتين تخل. نجا ثانية من الناس، ولكن هذا الخادم
   !اليومإلى هذا زال حيًا ي
 

بإمكانه  العديد من النفوس، مفتكرًا أنتدمير واحد، قد يقرر إبليس  بسبب مسيحيٍّ 
هذه الحوادث حدثت للكثير من المسيحيين دون علمهم، . ، لكنه يفشل دائماً قتله

أفكاره هي . كفُّ عن عملهإبليس ال يمشكلة هي أن ال. ولكن إلههم دائمًا ينجيهم
طالما يسير المسيحي مع محبة اهللا ويثبت . لكنه ال ينجح أبداً ." قد أنجح: "دائماً 

، فإن إبليس لن يستطيع النجاح أبدًا، مهما ذه الحياةهموم هفي اهللا وال يتشبك ب
   .غير المؤمن تحت تصرفهفقط . كل جهدهبحاول 

 
 إضطهاد المسيحي

 :التاليةاألمور حلمها  ⁄قد يرى المسيحي في حلمه . هذا يحدث عادة في األحالم
 .لها ⁄زيارة أحد األقرباء الميتين له . 1
 .هايطاردون ⁄نه أناس متنكرين يطاردو . 2
 .زوج وزوجة يسبحون في النهر. 3
 .منها أن يتناوله ⁄زوج وزوجة يجلبون الطعام ويطلبون منه . 4
إن لم . لجنس أو حتى إمرأة متزوجة تمارس الجنس مع رجلعازبة تمارس ا. 5
 .يقود إلى العقمفي بعض األحيان ذلك، فإنه عالج يُ 

ذلك في الحال، عالج يُ إن لم . فسها تمارس الجنس مع رجلأو إمرأة حامل ترى ن
 .جهاضاإلفإنه من الممكن أن يقود إلى 

 



ضع يالمها، ينبغي عليه أن ال أح ⁄ كل ما ذكرته أنفًا في أحالمه مسيحيٌّ إختبر إن 
أن يفحص نفسه عند إستيقاظه من النوم ينبغي ذلك جانبًا بتلويح اليدين، بل 

د كل هؤالء الشياطين ويسأل اهللا أن إلى اهللا، وأن يقيِّ يعلمها خطية  ويعترف بأيِّ 
ينبغي على الشخص أيضًا . هذا ضروري جداً . يعوِّض له كل ما تداخل في حياته

متعمق في و  ناضج مملوء بروح اهللا اعدة وٕاستشارة من مسيحيٍّ أن يطلب مس
   .اإليمان

 
 إبليس الرابح للنفوس

إلى العالم إذهبوا : "األرض، أعطى التالميذ األمرهذه حينما غادر يسوع المسيح 
وقتًا مناسبًا فيما ال يزال بعض المسيحيين ينتظرون ف" .وتلمذوا جميع األممأجمع 

. لوكالئهأيضًا أعطى هذا األمر قد  إبليسيكون عة هذا األمر، إلطاومالئمًا أكثر 
 !وكالء إبليس أكثر جدية في ربح النفوس من المسيحيينالفرق هو، أن 

واحدة من مواقع إبليس لربح النفوس هي المدارس الثانوية، خاصة مدارس 
لى نقوم بتجهيزهن بأحدث وأغ. بعض فتياتنا إلى المدارس كطالباتُترسل . البنات

هذا يأتي في األولوية، ألنه في دار سكن الفتيات يحبون . المالبس الداخلية
، لديها أي شيء أبداً يلتنا ال يعوزها وك. إستخدام المالبس الداخلية فقط

كما ُيعطى . مستحضرات التجميل، المالبس، المالبس الداخلية، الكتب، مؤن ومال
إن  .تسألها عن صابوني فتاة ألتعطيه كي لها صابون خاص لإلستحمام ل

تقوم وبالتدريج . فتاة ترغب في أن تكون مثلها فإنها ستنجذب إليها وتصادقهادت وجِ 
عند هذه المرحلة سنقوم بزيارتها جسديًا ونبدأ في إعطائها . بتقديمها إليناوكيلتنا 

وبالمقابل تقوم بربح نفوس . طوعياً وبذلك، ستنضم إلينا . هدايانا ونسدد إحتياجها
 .النجاحهدف هذه ُتحسب مهمة ويتم إنجازها ب. وهكذا أخرى

ما يفعله هو جذبك . الشيطان ال ُيجبر أي شخص: هنا يئاً ينبغي أن أوضح ش
َقاِوُموا . َفاْخَضُعوا ِللَّهِ : "لهذا السبب يقول الكتاب المقدس. طوعياً إليه وجعلك تأتي 

 )7:4يعقوب (" .ِإْبِليَس َفَيْهُرَب ِمْنُكمْ 



رسل فتياتنا ليقفن على نُ . أخر لربح النفوس إلبليس وهو تقديم الهدايا هناك مجال
كما أنك . الشارع، ويكونوا عادة جميالت جدًا ومرتديات مالبس بشكل جذاب

الكثير . في الفنادق ومن خالل هذه المنافذ نحصل على الرجال والنساءستجدهن 
عن طريق نقل فتيات في إعالنات الجرائد كمفقودين وضائعين نراهم من الناس 

  .دون أن يعرفوا عنهنَّ سياراتهم ب
    .في سيارتكَمن الذي تنقله شديد الحرص لذلك ينبغي أن تكون 

 
 

 لقائي مع يسوع المسيح: الفصل الخامس
 

، كان لنا إجتماعنا العادي في البحر، بعدئذ قررت 1985في شهر شباط من عام 
قابلت . بورت هاركورت في والية ريفرز لزيارة زوجة عمي المتوفيمدينة سفر إلى ال

كان لديه ورشة عمل في منطقة نواجا جانكشن، على طول . رجًال يدعى أنتوني
طلب مني المجيء وطالما . بورت هاركورتأمادي رود، في مدينة  -شارع ترانس 

ذهبت إليه . هإستجابة دعوت في جمعيتنا قانون أن ال نرفض الدعوات، قررتلدينا 
. بدأ يقول لي أن اهللا أعطاه رسالة لي. ظهر يوم الخميس من ذلك األسبوعبعد 

ذكر (كان هناك ثالثة مسيحيين أخرين جالسين . ظ ليجلب كتابه المقدس وبدأ يعِ 
. عت كل ما قالهعلى يقين إني سملفترة طويلة ولست  ظتهعِ إستمر في ). ينوأنثت

 .وركعت بكل هدوء أطعته. الركوع للصالة يطلب من
نازعت . ُضربت بروح اهللا وسقطت منبطحًا على األرضية .بالصالةبدأ حالما 

نظرت إلى . حطمت الكراسي الحديدية داخل الورشة. مثل الحديد ووقفت على قدميَّ 
بشكل بشر جاءوا . الخارج ورأيت ثالثة من أعضاء جمعيتنا السرية، رجل وفتاتين

   .ة اهللا لم يستطيعوا الدخولوتقدموا نحو الباب وبسبب قو 
عرفوا التلفزيون وبواسطة أن اإلنذار في البحر قد حذرهم عن المشكة متأكد إني 

هذا يحدث دائمًا حينما يقع عضو منا . ’العاجز‘فريق النجاة المشكلة وأرسلوا وقع م
على ركبتي، للركوع ن عليَّ اضغطفيما كان الرجالن المسيحيان يو . في مشكلة



. ِطلبةالدن حدِّ لم يُ  هالشياطين، لكنتقييد ات في الصالة وفي اتين مستمر تالف كانت
إسم يسوع، نادي ن أأسألوني . سألوني إن كنت أؤمن بيسوع المسيح، لم أقل شيئاً 

. نازعوا لساعات ثم أطلقوني ألذهب. سألوني عن إسمي فقلت لهم إسمي. رفضت
 . هافيبنفس الطريقة التي أتيت  إلى الخارج ذهبتُ لك روح، لذ زع مني أيُّ تلم ُين

   
 أحداث الكنيسة

في اليوم التالي كان الجمعة، ُدعيت من قبل أنتوني لحضور صلواتهم المسائية في 
قبلت هذه . منطقة سيلفر فالي في مدينة بورت هاركورت كنيسة تجمعات اهللا، في

من  الدعوة ألن حضور خدمات الكنيسة للتسبب في النوم والتشويش كان جزءاً 
طلب أحد غنينا إلى أن . جوقة الموسيقيةها التبدأ البرنامج بعدة ترانيم أنشد. مهماتنا

عن تتحدث خاصة،  نشدها فرقة موسيقية مسيحيةأعضاء الكنيسة ترنيمة شائعة تُ 
  .عجز كل القوات األخرى ما عدا قوة يسوع

ثالثة  إذ كانإلى حياتهم كنت أنظر ضحكت ألني في الروح . ثم بدأت بالضحك
بسبب عرفت أنه . هذه الترنيمة يعيشون في الخطيةالذين يرنمون من أرباع الناس 

هذه أنهم قد يتأذوا بشكل خطير من قبل و نكشفين في حياتهم، كانوا م اياالخط
لخطايا  يطيع المسيحيين كلمة اهللا وأن ال يسمحواالضروري أن من . القوات

ا أربعة من البحر وكنا نغني نك في تلك الخدمة. مغرية أن تمكث في حياتهم
نصح ينبغي أن يُ أريد أن أؤكد هنا أنه حينما تبدأ الخدمة، . ونصفق مع الناس

أعضاء الكنيسة أوًال بأن يعترفوا بخطاياهم، ثم يدخلون في فترة تسبيح حقيقي 
 واقعهذا الشيء سيجعل وكيل إبليس الحاضر في الكنيسة يتضايق وفي ال. هللا

   .  حياتها ⁄جل حياته سيلوذ بالفرار أل
بدأ الكثيرون . ناأعمالفي هذه الخدمة بالذات كنا مرتاحين جدًا حتى أننا صرنا ندير 

. يناموا وصار ترنيم الجوقة ضعيفًا وصارت األشياء تسير بشكل متعرجمن الناس 
ساعة الثانية صباحًا طلبوا مني القدوم كان األخ أنتوني قد قال لهم عني لذلك عند ال

: أوقفتهم وقلت. دم يسوعُيعلنوا حالما جئت إلى األمام بدأوا . صلوا ليى األمام ليُ إل
إن إتفقتم أن بإمكانكم أن . إني عضو جمعية سرية. ليس إعالن الدم هو الحل"



دم . كانت تلقائيةهذه الكلمات التي قلتها ." تحرروني، عندئذ سأركع على ركبتي
الشياطين  تقييد. الشياطيند قيِّ كنه ال ييسوع يخيف الشياطين ويحمي المؤمن، ل

  .يحدث فقط حينما يستخدم المسيحي سلطته ويعطي األمر
إن "في تلك المرحلة هتفت أخت مقادة بروح اهللا وقالت، . وافقوا على كالمي وركعت
إنه . ما كانت تعنيهه لم يفهم أحد أكد من أنإني مت!" لم تكن مستحقًا، ال تقترب

تراجع الكثيرون  .بإخراج الشياطين يعيش في الخطيةي أن يقوم مسيحخطر ل
سمعت ضربة عنيفة في داخلي " إسم يسوع،"وٕاذ بدأوا بـ . قليلون جاءوا لُيصلوا ليو 

. الشيطان الطائر في داخلي في العملشرع في الحال . وسقطت على األرضية
شريرًا  دائماً أي فرد ممسوس بذلك الشيطان الطائر يكون . يطاقتأركض بكل  بدأت

كض ألنه تواجدت كنت أر . لم ينظر اإلخوة ما كان يحدث في الروح. وخطيرًا جداً 
 . في الغرفةقوة أقوى 

 
. جداً  فجأة وقفت وأصبحت عنيفاً . مضادتين في المعركة وتغير الجوتداخلت قوتين 

لم . خرج مني شيطان وٕامتلك صبي في وسطهم وبدأ يحاربهم، محاوًال إنقاذي
األخرين الذين كانوا خائفين إلى حجرة مع خوة وقتًا معه بل أخذوه ُيضيِّعوا اإل

هذه العملية لحد الساعة السابعة إستمرت . إجتماعات الكنيسة وأغلقوا عليهم
 واوبدأثانية كنت منهكًا جسديًا وأصبحت هادئًا، لذلك إجتمع اإلخوة حولي . صباحاً 

بعد إنتظارهم لفترة . السكوتإحتفظت ب .إلخ" من هم؟" ،!"أذكر أسمائهم: "صرخواي
صلُّوا وٕانصرف . ، إنخدعوا وصدَّقوا بأني تحررتعدم قولي أي شيءطويلة و 
ولكن  .جسديًا كنت ضعيفًا جدًا ووجدت صعوبة في الخروج من الكنيسة. الجميع

. جسديًا قويًا جداً حالما خرجت من الكنيسة وعبرت الشارع، صرت إذ حدث شيء، 
صرت غاضبًا جدًا وقررت أن . ت ثانيةعادالتي خرجت من ربما بعض الشياطين 
 بسبب هذه اإلهانة. "هؤالء الناس أهانونني"قلت في نفسي، . أخذ بثأري من الكنيسة

كانوا أشرارًا مثلي، أخرين من الذين إلى الغوس وأحصل على قوة أكثر مع سأرجع 
 اتسة تجمعومن ثم أعود راجعًا إلى بورت هاركورت ألنتقم من جميع أعضاء كني

 .اهللا في منطقة سيلفر فالي



 إلى الغوس طريقيفي 
. عند وصولي إلى منزل زوجة عمي، قلت لهم بأني مغادر إلى الغوس في الحال

إلى منطقة مايل ثري موتور بارك حيث تاكسي أن أقتنع في البقاء وأخذت  رفضتُ 
رؤية صديق أونيتشا لهدفي التوقف في  انك. إلى مدينة أونيتشاأخر تاكسي أخذت 

إنطلقنا من منطقة مايل ثري للوصول إلى . ومن ثم متابعة طريقي إلى الغوس
منطقة أوماغوا، وعند مطار إنترناشينال إيربورت جانكشن، سمعت صوتًا يناديني 

لكني لم التاكسي ألرى إن كان هناك وجه معروف في  إلتفتُ " نكيم"بإسمي البلدي 
رين تناديني بذاك اإلسم، كل األخكانت وفية من يكون هذا؟ فقط والدتي المت. أجد

  .  ي بإسم إيمانويلبضمنهم العالم الروحي يعرفون
لم " نكيم، هل ستخونني ثانية؟: "وفيما كنت ال أزال مندهشًا، جاء الصوت ثانية

صبت فجأة أُ " هل ستخونني ثانية؟: "أعرف الصوت ولكن الصوت إستمر يسألني
شديدة لدرجة أن المسافرين دي ارجة من جسكانت الحماوة الخ. بحمى شديدة

" يا سيد، هل كنت بصحة جيدة قبل السفر؟: "وسألني أحدهم. األخرين شعروا بها
قلت لهم بأني كنت بصحة جيدة وأنه لم يكن لي حتى وجع الرأس قبل مغادرة بورت 

 . هاركورت
 

. التاكسيصبت بإنهيار داخل أوموكبا في مدينة أويري، أُ  طقةمن عند الوصول إلى
طويالن وضخمان، جاءا ألخذي، واحد من يساري الن وما علمته بعدئذ أن رج

 تني خالل طريق وعر جدًا تواجداقاد. من يميني، ولم يقوال لي أي كلمة ألخروا
، جرحتني تلك القناني والمعادن وفيما كنا نتحرك سائرين فيه. ادنفيه قناني ومع

إستمرنا في سيرنا ووصلنا . ال لي أي كلمةلم يقو فبدأت أبكي ولكن هذان الرجالن 
" !أنت رجل مطلوب: "في هذا المكان تكلم أحدهما لي قائالً . طريق سريعإلى 

إلى أن وصلنا إلى بناية كبيرة وطويلة جدًا تشبه قاعة تحركنا . وٕاستمرنا في السير
خذوه إلى : "مرصوف جاء صوت من الداخلالسطح الحالما تسلقنا إلى . مؤتمرات

 .وحديلن لي اني إلى الداخل وٕاختفيا، تاركاأخذ" !داخلال



داخل تلك القاعة يصعب عليَّ شرحه، لكني سأحاول أن أشرحه بقدر ما رأيت في 
وكبيرة وطويلة جدًا حتى أنه يصعب للفرد أن جيدًا كانت القاعة مزخرفة . إستطاعتي

ند النهاية كان ع. مشيت إلى منتصفها ثم إستطعت رؤية نهايتها. يرى نهايتها
ثم رأيت عرشًا والجالس عليه شخص . وجدت قمرًا ونجومًا تحيط بالشمس. مذبح

ولكن بسبب سطوعه لم يكن " !تعال"قال، . وسيم جدًا بثوب يضيء مثل الشمس
   .سقطكنت أ أن أحرك ِرجالً  كلما حاولتُ . الذهاب بإمكاني

ن الرجل جالسًا قمر من العرش حيث كاظهر فجأة . ، حاولت ثانية وسقطتوقفتُ 
ثم خرجت يدان من القمر، . وٕانتقل إلى السقف فوق المكان الذي كنت واقفًا عليه

. لحقيقيووقفت أنا ا. رداءرأسي، وهزتني وٕانُتزع جسدي المادي، مثل نزع بمسكت أ
 تحرك القمر راجعاً ثم . كأنها تطوي قماش، ورمته عند الزاوية جسدي اليدان طوت

 " !تعال: "س على العرش قال ثانيةلالجابعدئذ ذاك  ،إلى العرش
 

 التنظيف الروحي
واحدًا تلو األخر قام هو من العرش وٕاتجه نحوي، نزع رجليَّ و تحركت إلى نقطة 

ل ذات الشيء مع يديَّ عمِ . ثانيةهما في محلهما وسكب ما كان بداخلهما ثم ثبت
ملكة الشاطئ ت ألماكن التي وضعجميع اهذه كانت وثبتهما في محلهما، في الواقع 

عت فيها م باألماكن التي وضِ تسائلت في ذهني، من هو هذا وكيف علِ . القوات فيها
فيما بدأت السير، . بعد ذلك رجع إلى عرشه وطلب مني المجيء. هذه األشياء

، ولكن قبل ، .إلخ بدأت أشياء معينة تقع من جسدي، قشور سقطت من عينيَّ
  "لى أين تذهب؟إ: "سألني. لى المذبح توقفتْ وصولي إ

لكني سأريك ما و نعم، : "قال." إني ذاهب إلى أونيتشا لرؤية صديق: "أجبته قائالً 
، ولكن هناك شيء مؤكد لك اللحظة لم أكن أعلم من كانلحد ت" .يدور في ذهنك

أشار إلى رجل وطلب منه . هاإلتقيت بأنه كان قويًا أكثر من كل القوات التي من 
يئًا مثل أخذني هذا الرجل إلى غرفة وفتح ش. في قلبي أن يريني ما كنت أفكر به

نجاة إلستخدمتها، ألنه قدام عينيَّ كان طريقة للهناك  تفي الواقع، إن كان. سبورة



خطتي ضد كنيسة تجمعات اهللا عن خطط له ضد المسيحيين و مكتوبًا كل ما كنت أُ 
  . أرجعني الرجل ثانية إلى المذبح وغادر. في سيلفر فالي

ال : "في طريقنا قال. أشياء معينةن العرش وأخذني بيديه وقال بأنه سيريني نزل م
إن لم تتب وتأتي . أريدك أن تهلك بل أن أنقذك وهذه هي فرصتك األخيرة

حينما قال ذلك، ." مسكن المخلَّصين والمتمردينسأريك . وتخدمني، فإنك ستموت
 .يسوع المسيح عرفت حينئذ أنه

 
 عالنات اإللهيةاإل

العالم كله، الناس وكل النشاطات التي  رأيتُ . نا غرفة وفتح شيئًا مثل ستارةدخل
. شيئًا أخررأيت المسيحيين وغير المؤمنين، كان الجميع يعمل شيئًا أو . تحدث فيه

كانت . مؤسفاً  وما رأيته كان منظراً مرة أخرى فتح ستارة . ذهبنا إلى غرفة ثانية
: ت حزينة جدًا وقالأؤلئك الناس بد ."لمنافقينا"هؤالء الناس سمَّى ! الناس مقيدة

   ".دينونةسيبقون هكذا إلى يوم ال"
فتح ستارة ورأيت الكثير من الناس مبتهجين ومرتدين ثيابًا . ذهبنا إلى غرفة ثالثة

هؤالء هم المفديين ينتظرون : "قال" من هؤالء؟: "في هذه المرة سألته. بيضاء اللون
 " .مكافأتهم

 ليَّ عصعب يعزيزي القارئ،  .فة رابعة وما رأيته هناك كان مخيفًا جداً ذهبنا إلى غر 
إن كنت . الجحيم حقيقي وفظيع. مدينة تحترق بأكملهاكان مثل . ذلكوصف 

أن السماء والجحيم هي هنا على األرض وأن اإلنسان صدِّق لتوضعت في قلبك 
هنا قبول نصيحة ك ليس له الحياة األخروية بل إبادة كاملة بعد الموت، األفضل ل

ال عجب ! أن هناك جحيم حقيقي وأن هناك سماء حقيقيةعلى األرض وأن تعلم 
انية، أقول ث. أنذر اإلنسان عن الجحيم أن يسوع المسيح حينما كان على األرض

المكان هذا : "كان جوابه" ما هذا؟: "سألته. نه مكان فظيعإ أنا رأيته و . الجحيم حقيقي
 8:21ن في رؤيا يوحنا هو مدوُّ ما مثلاهم سمَّ   ".وللمتمردين مالئكتهإلبليس و  معدٌّ 

َناُة َوالسََّحَرُة َوَعَبَدُة اَألْوثَا" ِن َوَأمَّا اْلَخاِئُفوَن َوَغْيُر اْلُمْؤِمِنيَن َوالرَِّجُسوَن َواْلَقاِتُلوَن َوالزُّ
 ."ِبَناٍر َوِكْبِريٍت، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِنيَوَجِميُع اْلَكَذَبِة َفَنِصيُبُهْم ِفي اْلُبَحْيَرِة اْلُمتَِّقَدِة 



. بأنه رائع جداً وصفه ستارة، ما رأيته يمكنني  هفتحعند ذهبنا إلى غرفة خامسة و 
كانت المدينة كبيرة . مدينة جديدةرأيت . كان وكأننا ننظر إليه من قمة الجبل

يمكن مقارنتها بأي البنايات ال . كانت الشوارع مصنوعة من ذهب! وجميلة جداً 
في الحال " ؟هل ستكون هناك .هذا هو رجاء القديسين: "قال. شيء في هذا العالم

 ".إذهب وٕاشهد ما فعلته لك: "بعد ذلك رجعنا إلى مكان العرش وقال!" نعم"أجبته، 
 

إلى غرفة أخرى وحين فتح ستارة رأيت كل ما كنت سأواجهه في رحلتي ثانية أخذني 
ال تخف، : "بعد هذا قال لي. حررني في النهايةس وكيف أنه سيُ إلى أونيتشا والغو 

يت نفسي قادني إلى خارج القاعة وٕاختفى، نهضت ورأبعدئذ " .إذهب، سأكون معك
، فخرج الرجل وزوجته بسرعة من صرختُ . على سرير في منزل رجل أخر

حينئذ بدأ  "لماذا أنا هنا؟: "سألتُ  .النظرة خاطفة ثم دخيا ألقفي البداية . اغرفتهم
إلى حملوني وكيف التاكسي صبت بإنهيار في عليَّ كيف إني أُ  الرجل يقصُّ 

في طلب الطبيب، الذي رسلوا وكيف أ .كاتدرائية كاثوليكية هناك في مدينة أويري
ما ا و نظر ا ويو جاء وبعد الفحص قال أن نبضي إعتيادي وأن عليهم أن ينتظر 

ثم أخذني الرجل بسيارته إلى . شكما أن الطبيب طمأنهم بأني سأنتع. سيحدث
ق كالم الطبيب كما أنه إعترف بأنه لم يعلم أبدًا لماذا صدَّ . منزله وصار ينتظر

 . ولماذا تولى مسؤولية أخذي إلى منزله
 اوبعد ذلك بقيت ساكتًا ولم أتكلم معهم اني عن إسمي وعنواني فأعطيته لهمسأال

ثم أخذني الرجل  ئلة الكريمة لفترة يومينبقيت هادئًا مع هذه العا. أبدًا عن إختباري
. إلى مدينة أونيتشاتاكسي وزوجته في السيارة إلى أويري موتور بارك، حيث أخذت 

إلى  تاكسي أخرأخذت . تلو األخرواحدًا حدث ن رحلتي ب عأراني الرَّ ما كل 
أطعت وغادرت الغوس إلى بورت هاركورت في . الغوس في صباح اليوم التالي

شرير  لماذا أراد الرب إنقاذ إنسان مثلي؟ إنسانٌ ، دائماً  نفسي أسألُ . لتاليالصباح ا
. اهللا هو محبة: وجدت اإلجابة في ثالثة كلمات! إلبليس ومدمر جدًا، وكيلٌ 

 )   16:4، 8:4يوحنا  1! (بالفعل، اهللا هو محبة

 



 إغواء ونصرة: الفصل السادس
 
َوَأَنا ُأْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى . ُفَها َفَتْتَبُعِنيِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي َوَأَنا َأْعرِ "

 )28-27: 10يوحنا (" .اَألَبِد َوَال َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن َيِدي
 

الهدايا من البحر إختفاء جميع هو  صلأول شيء ح ،بعد إهتدائي إلى المسيح
وتوغرافية التي إلتقطتها داخل المختبرات والتلسكوب والتلفزيون والقمصان والصور الف

 .عروضة في شقتيمفي البحر وصور ملكة الشاطئ ال
ب لي ولكن ألشهد عما فعله الرَّ ملحة لدي نت عند رجوعي إلى بورت هاركورت، كا

أخذتني زوجة عمي المتوفي، التي كانت مسيحية . لم ُيسمح لي ذلك في الكنيسة
" هل جلب الورقة؟: "كن كان السؤال الذي سألنيأيضًا، إلى أحد رعاة الكنيسة، ول

رسالة  ما دخلُ . ’رسالة العضوية‘الحقًا فهمت أن الورقة التي كان يعنيها كانت 
من قوة حيث نقلني العضوية بشهادتي عن قوة المسيح وما فعل اهللا من أجلي، 

، وغفران خالصبيب، الذي من خالل دمه حصلت على الظلمة إلى مملكة إبنه الح
 !ن خطايايع

شاب أن يشرع في تقديم شهادته،  بليس ال يسمح لمهتدٍ كنت حزينًا، عالمًا أن إ
ما بوسعه نه سيفعل كل أ، و شتركين بعمق في نشاطاتهكانوا سابقًا مممن خاصة 

إذهب وٕاشهد لما "ب بوضوح، الرَّ أمرني به تذكرت ثانية ما . إليقاف هكذا شهادات
لذلك قررت . بعد ربما لم يكن الوقت قد حان. الرفضوها أنا األن أواجه  ،"فعلته لك
سافرت مع ثالثة تجار من مدينة َابا . عن إعطاء شهادتي إلى أي شخصالتوقف 

. نايرا 160,000وهناك إشتريت بضائع بقيمة . رحلة تجاريةفي إلى بالد توغو 
ضت نايرا فيما كنت إقتر  70,000هذا المبلغ كان المبلغ الذي إشتركت به كل ومن 
من ضمن األشياء التي . نايرا من التجار في مدينة َابا 90,000المبلغ بقية 

وباألخص أدوية مضادة (إشتريتها كانت حزمات من أربطة األحذية، أدوية متنوعة 
أوقفتنا عند الحدود النيجيرية و  .، أبر للحقن، مجموعة من الثرموستات، إلخ)للجراثيم

جميع رفضنا طلبهم فوضعوا أيديهم على  .الجمارك وطلبت منا دفع بعض الرشوة



بعد مرور بضعة أشهر، تم اإلعفاء عن . البضائع بضمنها تلك العائدة لزمالئي
لب مني فطُ الحقًا إليهم  رجعتُ . ما عدا العائدة لي البضائع العائدة لزمالئي،جميع 
أن كل تلك البضائع كانت  لبضائع إكتشفتُ فحصي لنايرا، ولكن بعد  40،000دفع 

ليس للجمارك  40،000البضائع وعلمت أن دفع مبلغ قيمة بقية حسبت . مسروقة
  .، لذلك قررت التخلي عن بقية البضائعسوى زيادة الخسارة

بعضهم نادى الشرطة، وأخرين . منهم المال بمطاردتي بدأ التجار الذين إقترضتُ 
حسابي في الحل الوحيد غلق كان . أرادوا أخذ حقهم بالقوة وخططوا للتخلص مني

بنعمة اهللا، دفعت كل . د كل الدينستخدم كل المال الذي بحوزتي ألسدِّ أالبنك و 
. نايرا التي كانت عائدة لصاحب السكن في الغوس 1,000الديون ما عدا 

 .لدفع أجرة تاكسي) ربع نايرا(كوبو  20كان عليَّ إقتراض أصبحت مفِلسًا تمامًا و 
  

نذاك، للبحث عن اَ أعرفهم  كنتمن يين مذهبت إلى بعض رجال األعمال المسيح
لم يقل أحدًا منهم نعم أم ال، بل ُطلب . لعمل من جديدتجعلني قادرًا على امساعدة 

لم أكن . أو أجد عوناً ينهكني التعب إلى أن تكرارًا ي مني المجيء في اليوم التال
. أفهمفي قلبي، كنت أقرأ الكتاب المقدس ولم أكن لتشويش أعلم كلمة اهللا ومع ا

أسرعت إلى . ة من قريتيعاجلفيما كنت ال أزال أفكر عما سأفعل، إستلمت دعوة و 
من قبل عمي الذي كان ُهدمت أنشأتها قد ووجدت أن البناية الصغيرة التي قرية ال

تحت الطبيعة القديمة فيَّ حينئذ وِضعت  .د بقتليهدَّ الذي موجودًا في القرية و 
في الجمعية السرية، كيف أن عمي كان يفزع  تذكرت بأني حينما كنت .اإلختبار

كيف عِلم ذلك (متغير  ولكن األن عِلم إني إنسانٌ . على ركبتيه نيأتيمني وكان ي
دعوت . هددنيوها هو األن يُ ) لست أعلم ألني لم أذهب إلى قريتي منذ إهتدائي

 ،"حاليلتتركني محبطًا وسمحت ألعدائي أن يبتهجوا لأنقذتني لقد "ب وقلت، الرَّ 
    .وقررت العودة إلى الجمعية ثانية بكيتُ 

. ه طوال عمرهم عمي درسًا لن ينساعلِّ على األقل سأتخلص من كل اإلرباك وسأُ 
  :ي في داخلي كنت أخاف من شيئينلقرار، إال أناعلى الرغم من أخذي 



فرجوعي إلى " .هذه هي فرصتك األخيرة: "ب بوضوحخالل إهتدائي، قال لي الرَّ . 1
 .ية قد يكون معناه الموت، ليس جسديًا فقط بل روحيًا أيضاً الجمع

 .طلق التهديدات بقتلييُ ي كان ب، فإن عمإن بقيت في الرَّ . 2
كلمة كنت أجهل كلمة اهللا ولم أعلم أبدًا ما تقوله . ًا جدًا وٕاحتجت عوناً تحير كنت م

 . ما ذكرتهاهللا بخصوص 
سبب الحاجة إلى المتابعة باك بعزيزي القارئ، ستدرك أنه كان لي كل هذا اإلر 

المتابعة للمهتدين الجدد ضرورية جدًا وينبغي على المسيحيين أن . جديد كمهتدٍ 
إن كنت تعلم أنه ليس بإمكانك متابعة الذين إهتدوا عن . يدركوا ذلك بصورة جدية

د يسوع المسيح على شدَّ  .عن المسيحتشهد طريقك، أرجوك ال تذهب إلى الخارج ل
... يا سمعان بن يونا أتحبي أكثر من هؤالء؟ : "مرات حينما سأل بطرس ذلك ثالثة
 " .إرَع خرافي

تحب يسوع،  إن كنتَ . ةجيدإلى متابعة لحاجة العديد من المهتدين إرتدوا بسبب ا
  !إهتم بخرافه

 
 المعركة مع وكالء إبليس

. أيديهم عانيت الكثير على. أ وكالء ملكة الشاطئ في مطاردتيخالل هذه الفترة بد
، بعد شهر من 1985في أول يوم من شهر مايس عام . كوابيساً كنت أحلم 

ن في المنزل و إهتدائي، عند الساعة الثانية صباحًا في الوقت الذي كان األخر 
أطعتهم وخرجت إلى . وُأمرت بالخروج من المنزل. أيقظني أؤلئك الوكالء. نائمين

ذهبنا إلى مقبرة . ولكنه كان حقيقياً كل هذا كان يحدث مثل حلم . الخارج وتبعوني
شارع َابا في مدينة بورت على مقربة من بالقرب من كنيسة القديس بولس 

 .هاركورت
سنقتلك أو سنجعلك  إن رفضتَ . ينبغي أن ترجع: "عند وصولنا إلى هناك قالوا

إلى  جئتكيف سائلت إستعدت حواسي وت. غادروا بعد إعطاء هذه التعليمات." اً فقير 
كان . قرروا مهاجمتي في أوقات الظهر. رجعت ثانية إلى سريري ونمت. برةالمق

أنا . الناس من حولي يرونني أحارب مع الهواء أو يرونني أركض وكأني مطارد



ثم رئيستهم، ملكة الشاطئ، . فعلوا ذلك أربعة مرات ثم توقفوا. وحدي كنت أراهم
كانت . بجانب منزلناها سيارتفي أول يوم أتت في سيارة وأوقفت . تولت األمر

بأنها صديقتي إفتكر الجيران . مرتدية مالبس أنيقة وكانت جميلة جدًا كالعادة
أتت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا حينما . من تكون حال دخولها عِرفتُ . الخاصة

بإمكانك : "جلست وقالت من ضمن أشياء أخرى. المنطقة بأكملها أقل إنشغاالً  تكان
 إن لم تكشفيستك، أن تؤمن بما تريد أن تؤمن به، ولكن فقط الذهاب إلى كن

حينذاك لم أكن أعرف ." هذه الحياة، فإني سأعطيك أي شيء تحتاجه في يسر 
توسلت إليَّ . ماشيةكنت أستمع فقط وأنظر إليها وهي األيات المقدسة لذلك 

، وذهبت وقفت على قدميها. لم أقل لها نعم أو ال. وحاولت إقناعي بالرجوع إليها
 .رعةإلى سيارتها وٕانطلقت بس

 
ن كانت ولم أقل لزوجة مت لها زوجة عمي الضيافة دون أن تعلم مَ زيارتين قدَّ خالل 

في هذه المرة . رت طريقتهاأثناء زيارتها األخيرة غيَّ . هذه السيدةكانت ن عمي أبدًا مَ 
بالرجوع إليها وٕاني ي إقناعالزيارات هذه أعطتني إنذارًا قويًا قائلة بأنها حاولت خالل 

، فإنها عودةرافضًا ال بقيتُ إن . كنت عنيدًا جدًا، وبأن هذه هي زيارتها األخيرة
بعد هذا الكالم، . فقيراً إما تقتلني أو تشوه جسدي أو تجعلني  ،ستأتيني في شهر َاب

 .غادرت
قلت له عن مشاكلي وعن . إلى الكنيسة ودعوت أخٍ  كنت خائفًا، لذا في يوم ذهبتُ 

هذا األخ عنوان مكتب أعطاني . الحظاتي على بعض أعضاء الكنيسة، إلخم
على فكرة هذا كان اليوم  ،".هناك ستجد مساعدة: "وقال لي ’إتحاد الكتاب المقدس‘

ه أبدًا في أي مكان في مدينة بورت الم أر . ’األخ‘الذي فيه رأيت هذا األخير 
إلى رقم تاكسي التالي، أخذت أخذت العنوان وفي اليوم . هاركورت لحد هذا اليوم

تي على األلة الكاتبة ال ة، حيث مكان المكتب وقابلت الضاربستريت بوني 108
برنامج ثالثة أشهر عن نشاطات مجموعة حجاج روميوماسي التابع بدورها أعطتني 

كنت !" تعال يوم األحد": قالت لي. المكان قريبًا مني كونإلتحاد الكتاب المقدس، ل
عند  -روميوماسي سانت مايكل ستايت، مدرسة  -الشركة خدمة ز هناك في مرك



الساعة الثانية ظهرًا، غير عالم أن خدمة الشركة تبدأ عند الساعة الثالثة ظهرًا، 
  .شتركت معهمفإولكني إلتقيت بفريق الصالة، 

جهزني اهللا . عد خدمة الشركة في ذلك اليوم علمت أن هذا هو المكان المناسب ليب
ٕارشادي ح كلمة اهللا و كانت مهتمة في شر و سيحية، التي أخذتها كوالدتي، م سيدةب

بدأ الروح القدس . محبة حقيقية رأيتُ . أصبح اإلخوة متشوقين ومهتمين بي. أيضاً 
. مثلما هددتولكن ملكة الشاطئ لم تظهر . يعطيني فهمًا لكلمة اهللا ونما إيماني

ُكلُّ "، 17:54 إشعياء األية فيما ك. حماية اهللا في حياتيُأنجزت ، 91ففي مزمور 
َرْت ِضدَِّك َال َتْنَجُح َوُكلُّ ِلَساٍن َيُقوُم َعَلْيِك ِفي اْلَقَضاِء َتْحُكِميَن َعَلْيهِ  َهَذا . آَلٍة ُصوِّ

 .ه أيضًا ُأنجزتهذ ".ُهَو ِميَراُث َعِبيِد الرَّبِّ َوِبرُُّهْم ِمْن ِعْنِدي َيُقوُل الرَّبُّ 
 

مع شركة اإلسمنت  ، إستلمت رسالة بأن إسمي ظهر كموزعٍ 1985في أيلول عام 
من نفس  27نه ينبغي أن أتواجد في مكتبها في يوم أبراند في الغوس، و  رسيلف

. ووصلت إلى الغوس في الليل 26غادرت مدينة بورت هاركورت في يوم . الشهر
ن شؤون الموظفي مديرلي لمجرد أن يقول لمكتب ، ذهبت إلى ا27في صباح يوم 

سألني أن أعيد الكرَّة في اليوم التالي لرؤية المدير . أن العمل قد ُعيِّن لشخص أخر
شخص من جاءني إلى شقتي، وفيما كنت عابرًا لطريق،  عودةفي طريقي لل. العام

كافحت من أجل . أنفي وفمي معاً ه على واضعًا يدالخلف وأمسك بي وحاول خنقي 
. ب تتدخلإلنقاذي، ولكن الرَّ  أحد ك، لم يأِت حياتي وفيما كان الناس مارين من هنا

من هو ذاك : "صراخها ودفعتني قائلة فيما كنت ال أزال أقاوم بكال اليدين سمعتُ 
من الصوت عرفت أنها . كررت كالمها مرة ثانية وٕاختفت" الواقف خلفك؟ شخصال

 .كنت دائخًا وبترنح وصلت إلى شقتي. من تكون إمرأة لكني لم أرَ 
لماذا هربت بمال : قال ليحيث جدًا صاحب السكن غاضبًا  وجدتهناك و 

في الوقت الحاضر لست أشتغل بأني إليه وحاولت أن أشرح له  توسلتُ " اإليجار؟
فكرت أن المسألة موافقته طريقة ب. لدي مالوٕاني سأعطيه كل المال حالما يكون 

لمدير العام من أيلول، ذهبت إلى المكتب وقابلت ا 28في اليوم التالي، . ُحسمت
شاب في دخل وفيما كان يتكلم . الذي تأسف لي إلعطاء العمل إلى شخص أخر



أخيرًا وقعت نعم، " :قال." نعم أنا هو"قلت، " ألست أنت إيمانويل؟: "المكتب وسألني
دائمًا مع ك ؟ زرنا بورت هاركورت عدة مرات ووجدنافرارهل أنهيت ال! أيدينا عليك

! حجر عثرة لنا واألن بمجيئك إلى الغوس قبضنا عليكلقد كانت . والدتك الروحية
أنا هو الشخص الذي أخذ منك . إلى بورت هاركورت عودةليس بإمكانك أبدًا ال

كان المدير العام !" ليس بإمكانك أن تفعل أي شيء"تحديته وقلت له، ." العمل
 . وغادرت إلى الشقة إعتذرتُ . متفاجئًا بكل ما كان يحدث في مكتبه

 سألتني إن كنتُ . ور بضعة دقائق سمعت طرقًا على بابي ودخلت نينابعد مر 
بالرجوع إليهم وأن األعمال  توسلت إليَّ . أجبتها نعم. هاركورتإلى بورت سأعود 

وكنت ). وروبابلغة ي(كوتيباري : ال تزال غير منجزة بعدُ بالذات عليها  التي تدربتُ 
 :على وقتذاك قد تدربتُ 

 .وكالء القوة الشيطانية أن أكون مسؤوًال على -
 البحرية ألراقب األحداث في العالم، وأرسلتحكم أن أكون مسؤوًال على غرفة ال -

 .، إلخبتحشيد القواتأقوم ، و وأستلم اإلشارات
 وهذا يشمل ليس فقط المراسيم، الذبائح، إنجاز. أن أكون بجوار ملكة الشاطئ -

 .اصة، بل أيضًا أعماًال أخرى يصعب شرحهامهام خ
بمساعدة قوات الظلمة أقوم بإنشاء جمعيات سرية تبدو غير مؤذية لجذب الشباب  -

 .إلى الكنيسة الذاهبينوأكثر 
 

. ما ينتظرني هو ضعف الترقية والعديد من البركاتفإن قالت لي، إذا رافقتها، 
أنهم كانوا المسؤولين عن مصادرة البضائع التي إشتريتها وعن تلك ب إعترفتْ 

ضوا عمي على تدمير بنايتي وتهديد نهم هم الذين حرَّ كما إمسروقة، البضائع ال
. متابعتها، فإنهم سيفعلون أكثر ليتأكدوا من عدم نجاحي وأنه إن رفضتُ . حياتي

إن حصلنا عليها، حينئذ نحصل : "قائلة ليوٕانهم قد قرروا محاربة والدتي الروحية 
حدث ذلك . ثم غادرت" يخدعوك، إنهم: "وقفت وقالت. أِعظ لها عندئذ بدأتُ ". عليك

 .1985أيلول عام  28في مساء يوم 



في . لم تمر خمسة عشر دقيقة منذ مغادرتها حتى سمعت طرقًا أخر على الباب
مشينا . أشاروا إليَّ بالخروج ووجدت نفسي ذاهبًا معهم. المرة كانوا أربعة رجالهذه 
تم تأجيرنا : "إستمر بكالمه. قلت ال" هل تعرفنا؟: "مهعشرة أمتار فسألني أحدنحو 

ال يزال يتكلم أخرج أحدهم مسدسًا وأخرج كان وفيما  ".قتلكلمن قبل صاحب منزلك 
لم أكن متسلحًا بشيء وعلمت بأنهم سيقتلوني، ولكن اهللا بقدرته الخارقة . أخر خنجراً 

ار عليَّ ولم يكن أطلق الرجل الماسك بالمسدس الن. أنجز أعجوبة فاجئتني وفاجئتهم
لم يخترق ظهري ه الرجل الماسك بالخنجر على ظهري لكنضربني . ناك صوته

أتى . يإمتلكهم الخوف جدًا مثل حال. ما بل بدا مثل إستخدام عصا على شخص
ثالثة منهم بالفرار، ولكن الرابع إنهار وبدأ يبكي الذ . أِعظ لهم روح اهللا عليَّ وبدأت

يا : "ها أعرف كيف أصلي ولكني قلتلم أكن حين. أن أصلي من أجلهبويتوسل إليَّ 
أعطى حياته للمسيح لذلك أخذته إلى  ،!"َامين. رب، أرجوك إغفر، وٕانسى وسامحه

فيما كنت . مته إلى الراعي وغادرتسلَّ . كنيسة خمسينية وشرحت للراعي ما حدث
داخًال الى المنزل أسرع صاحب المنزل وهو منهك وجثا على ركبتيه وبدأ يتوسل 

فكرت أنك قررت الهروب إلى بورت هاركورت بسبب . أرجوك سامحني: "إليَّ قائالً 
 . سامحته وفي النهاية إتفقنا بأن أدفع المال بشكل أقساط)". نايرا 1،000(مالي 

 
لم أعرف . ببعد منتصف الليل، أيقضني الرَّ من  2في نفس الليلة عند الساعة 

كبيرة في  ان سلحفاةلماذا نهضت لذلك مشيت إلى حجرة الجلوس وما رأيته ك
بورت  تذكرت في الحال دراسة الكتاب المقدس التي عملناها في. مواجهتي

يا سلحفاة، منذ أن : "لذلك قلت هذه الكلمات. في كلمة اهللاهاركورت عن القوة 
إما الحرش أو البحر، ولكن لمجيئِك إلى منزلي فيما النوافذ نزل السلحفاة دُت، مولِ 

 حال قولي ذلك إختفت." ينبغي أن تموتيلذلك رتكبت خطية، إ واألبواب مغلقة فإنكِ 
وسمعت صوت ضجيج في  أخرىنهضت مرة . رجعت إلى الغرفة ونمت. السلحفاة

الم رددت ذات الك. فظيعًا في مواجهتي ذهبت وهناك وجدت نسراً . حجرة الجلوس
 . إختفى أيضاً " إلقترافك هذه الخطية ينبغي أن تموت: "وحالما قلت

 .طيبة وعظمة وأمانة اهللاحلتي إلى الغوس رأيت أثناء ر 



الوصول وعند . أيلول، أخذت الباص إلى بورت هاركورت 29في الصباح التالي، 
. تحطم الباص ولكن لم يصب أحد بأذى. دخل الباص في شجرة، مدينة أوري إلى

سحبها السائق إلى الخلف إلى حيث الشارع وفيما كان يسوق الباص، بدأ الباص 
تهديدات نينا، لذلك وقفت في  تذكرتُ . من جهة الشارع إلى الجهة األخرى ينحرف

هذه تحدث أنه بسببي : "لمسافرين وختمت كالمي بالقوللأِعظ  الباص، وصرت
ولكن من األن فصاعدًا لن يكون هناك أي حادث إلى أن نصل إلى . الحوادث

 بنفسي ، تعجبتفي الواقع، حينما جلست. ثم جلست!" بورت هاركورت، بإسم يسوع
كن هناك تلم . سار الباص بكل هدوء إلى بورت هاركورت. هكذا كانو . عما قلته

َها ِإنَُّهْم َيْجَتِمُعوَن اْجِتَماعًا َلْيَس ِمْن " :مكتوب صراحةيقول ال. تحوادث أو تعطال
الشاطئ ملكة (إنهم ). 15:54إشعياء " (.َمِن اْجَتَمَع َعَلْيِك َفِإَلْيِك َيْسُقطُ . ِعْنِدي

ه، لذلك تعثروا طفلب بل ضد حاولوا، ولكن ألن تجمعهم لم يكن نحو الرَّ ) ووكالئها
 أعطيتُ ). 19:59إشعياء " (!ِعْنَدَما َيْأِتي اْلَعُدوُّ َكَنْهٍر َفَنْفَخُة الرَّبِّ َتْدَفُعهُ . "ووقعوا

 .اهللا كل المجد إلظهار نفسه قويًا ألجلي

 
 

 بليسنشاطات وكالء إ: الفصل السابع
 
َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا . إْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِيِد ِإْبِليَس "

َؤَساِء، َمَع السََّالِطيِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذا  َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ
وِحيَِّة ِفي السََّماِويَّاتِ الدَّْهِر،   )12-11: 6أفسس (" .َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ

 
كما . ُتكشف الطرق المخلتفة لعمليات هذه القواتلو لم ليكتمل هذا الكتاب لم يكن 

 .   إنكشفتقد  اهباألشكال المختلفة التي ظهروا  أنأيضًا أنه من األهمية 
أو  شيء خرافيٌّ صدِّق بأنه إما يشجعك لتأن إبليس وهو ال شك فيه هناك شيء 

ففيما يقول . ترى الكثير من قوته والقليل من قوة اهللامجرد أفكار شريرة، أو يجعلك 
َؤَساِء، َمَع " :الكتاب المقدس َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ



وِحيَِّة ِفي السََّالِطيِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم، َعلَ  ى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ
أن أسلحة المسيحيين ضد إبليس ووكالئه أيضًا يقول الكتاب المقدس " السََّماِويَّاِت،

َيْرَتِفُع َهاِدِميَن ُظُنونًا َوُكلَّ ُعْلٍو . َقاِدَرٌة ِباللَِّه َعَلى َهْدِم ُحُصونٍ َلْيَسْت َجَسِديًَّة، َبْل "
-4: 10كورنثوس  2" (َوُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمِسيحِ ِضدَّ َمْعِرَفِة اِهللا، 

" .َألْجِل َهَذا ُأْظِهَر اْبُن اِهللا ِلَكْي َيْنُقَض َأْعَماَل ِإْبِليَس ": ضوحُيعلن المكتوب بو ). 5
ًا متغلبطين، أشهرهم جهارًا جرَّد الرئاسات والسالويسوع بعدما ). 8:3يوحنا  1(

  .عليهم
). 2:6أمثال " (.ِإْن َعِلْقَت ِفي َكَالِم َفِمَك ِإْن ُأِخْذَت ِبَكَالِم ِفيكَ "، يقول المكتوبكما 

اهللا أنه  اهللا، التي وعدَ منتبهًا في اإلعتراف بكلمة لذلك ينبغي أن يكون طفل اهللا 
 :كلمة اهللا هناك ثالثة إعترافات معلنة في. سُيسرع بإنجازها

 .إعتراف بسلطان المسيح. 1
 . إعتراف باإليمان في كلمة اهللا، وفي المسيح وفي اهللا اَالب. 2
 .إعتراف بالخطية. 3
 

تعريف القاموس . في الخطيةبكل سهولة ، فإننا نفكر "إعتراف"سمع كلمة نحينما 
 :لإلعتراف هو

 .التأكيد على شيء ُنصدِّقه. 1
 .نشهد بشيء نعرفه. 2
 .عطي شهادة لحق قبلناهن. 3
 
. كلمة إعتراف تتجه بعض األذهان إلى الخطيةتخدم من المؤسف أنه كلما نسلك لذ

أنت الذي . ما قاله اهللافي اإلعتراف بالكاتب هنا يشجع طفل اهللا بأن يبدأ اليوم 
دبَّ اهللا والمسيح فيك الحياة وأقامك وجعلك تجلس في كنت ميتًا في الخطايا 

لذلك ينبغي أن . في المسيح يسوع) فوق الرئاسات والسالطين(ية األماكن السماو 
بأنهم يعملون من ذاك العلو، ينبغي عليهم أن يعرفوا . يدركوا أين مكان جلوسهم

مثلما وهب لك ب يسوع المسيح أعطاك كل القوة والسلطة الرَّ . فوق إبليس ووكالئه



قصد اهللا أن الظروف ينبغي أن  لم يكن. )3:1بطرس  2(وى ُكلَّ ما هو للحياِة َوالتَّق
سيطر تعلى أوالده، بل أن كلمة اهللا في أفواه المسيحيين هي التي ينبغي أن  سيطرت

َأَلْيَسْت َهَكَذا َكِلَمِتي َكَناٍر َيُقوُل الرَّبُّ "، 29:23ا تكلم اهللا في إرمي. على الظروف
ْخَر؟ حيين المولودين ثانية، ينبغي أن المسيحيين، أقصد المسي" َوَكِمْطَرَقٍة ُتَحطُِّم الصَّ

حينما يثبت . يدركوا أنه حينما ُينطق إسم يسوع، فإن ما يخرج من أفواههم هو نار
المسيح ويعطي األمر بإسم يسوع، نار تخرج من تي أعطاها له السلطة البالمسيحي 

 .فمه وكل شيطان متحكم في الظروف ينبغي أن يطيع
أريد أن أؤكد حقيقة مهمة . تُنجزمنه أن كل كلمة من يتأكد بنفسه اليوم ل يسوع حيٌّ 

حينما أشار بطرس ف. الكثير من المسيحيين، والتي يستخدمها إبليسيتغاضى عنها 
بحسب ( يسوعأجاب ب قد لعنها، ة التي كان الرَّ يابسليسوع لينظر إلى شجرة التين ال

َال َتُشكُّوَن َفَال َتْفَعُلوَن َأْمَر التِّيَنِة َفَقْط َبْل ِإْن َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن وَ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ : ")متى
َوُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ِفي . اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر َفَيُكونُ : ِإْن ُقْلُتْم َأْيضًا ِلَهَذا اْلَجَبلِ 

َالِة ُمْؤِمِنيَن   )22-21: 21متى " (.َتَناُلوَنهُ الصَّ
ِإنَّ َمْن َقاَل ِلَهَذا : َألنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . ْن َلُكْم ِإيَماٌن ِباللَّهِ ِلَيكُ " :)بحسب مرقس(و

َيُكوُن  َأنَّ َما َيُقوُلهُ َبْل ُيْؤِمُن  َوَال َيُشكُّ ِفي َقْلِبهِ  ْلَبْحرِ ااْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَجَبِل 
 )23-22: 11مرقس " (.َفَمْهَما َقاَل َيُكوُن َلهُ 

في دقيقًا  لكلمة المنطوقة ويشجع المسيحي أن يكوناقوة يكشف لنا الرَّب عن هنا 
بعض المسيحيين يسألون الجبل لينتقل ولكن ال يقولون  .هتصالته وفي تدريب سلط

دعونا " ..وانطرح في البحر إنتقل : "للجبل قال يسوع إن قلتَ . للجبل إلى أين يذهب
جون الشياطين وُيخر قيدون المسيحيين يُ بعض . كمثال ياطيننأخذ قضية إخراج الش

تقيِّد حينما . هذا الشيء محفوف بالمخاطر .أماكن مقصودةإلى  ادون أن ُيرسلوه
خرجه دون أن ُترسله إلى مكان معين، فإن يبقى ضمن حينما تُ . ُقيِّدشيطانًا فإنه 

في  من الشخص، فإنه قد يرجع ثانية أو يدخلبأن يخرج إن وبِّخ الشيطان . الِجوار
لذلك ينبغي أن يكون المسيحيين . مسيحياً ليس  ممنأي شخص حول المكان 

، ُأخرج، ُقيِّدمن أن الشيطان قد تيقنًا مكن . عندما يتعاملون مع الشياطينحذرين 
      ).وتمنعه من الدخول ثانية(، عينم إلى مكانٍ  وُأرسل



ها الشياطين بإسم إني أعتقلكم أي: "بعض المسيحيين فيما هم يصلون فإنهم يقولون
الشياطين واقفين بشكل منتصب ومنتظرين ترى بالفعل في العالم الروحي ." يسوع

ساعد ال يكون قد ولكن إن توقف المسيحي عند تلك النقطة، فإنه . ألمر التاليا
مل في لتعاهللا أرسلك . ال تلعب في الِجوار مع العدو. ال تلعب مع إبليس. الضحية

لذلك ينبغي عليك أن تكون ). مصالحة اإلنسان مع اهللا(ة المصالحخدمة التحرير و 
حينما . قيِّدشيطانًا، فإنه تقيِّد ر، حينما أكرِّ . تعمل عمًال كامالً شديد الحرص ألن 

ال تتدخل في الخطية بل تعيش في مشيئة طالما و . ُتخرجه إلى أي مكان فذلك ُينجز
 .يعهوع فإنه ينبغي عليه أن يطاهللا، فإن أي أمر تعطيه إلبليس أو لوكالئه بإسم يس

، إظهار إبليس مرحلة التاليةفيما نستمر في الو . كل كلمة قالهايدعم  اهللا وعد بأن
 :في ذهنك أريدك أن تضع األيات التاليةفإني ووكالئه، 

 )10:2كولوسي " (.َوَأْنُتْم َمْمُلوُؤوَن ِفيِه، الَِّذي ُهَو َرْأُس ُكلِّ ِرَياَسٍة َوُسْلَطانٍ ". 1
َوَال َيُضرُُّكْم اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلَعدُِّو  ِلَتُدوُسواَها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْلَطانًا ". 2

 )19:10لوقا " (.َشْيءٌ 
 ُكلُّ  .َمِن اْجَتَمَع َعَلْيِك َفِإَلْيِك َيْسُقطُ . َها ِإنَُّهْم َيْجَتِمُعوَن اْجِتَماعًا َلْيَس ِمْن ِعْنِدي". 3

َرْت ِضدَِّك َال َتْنَجُح َوُكلُّ ِلَساٍن َيُقوُم َعَلْيِك ِفي اْلَقَضاِء  َهَذا . َتْحُكِميَن َعَلْيهِ آَلٍة ُصوِّ
 )17، 15: 54إشعياء " (.َعِبيِد الرَّبِّ َوِبرُُّهْم ِمْن ِعْنِدي َيُقوُل الرَّبُّ  ِميَراثُ ُهَو 

 
لشيطانية تعمل بصورة خاصة في أن هذه القوات ابأريد أن أريكم في هذا الكتاب 

 .الكنائس، وأماكن التسوق، والمقابر، والغابات، والفنادق، والبحر والهواء
 

 في الكنائس
البعض . جد العديد من األشخاص الممسوسين في الكنائساو تأنه ياليوم نحن شهود 

أن  يستطيعواروح اهللا فيهم فقط أؤلئك الذين . منهم يتكلم بألسنة حتى أنهم يتنبأون
أقول مرة . ولكننا هنا نناقش عن وكالء إبليس في الكنائس. زوا هؤالء األشخاصيميِّ 

حتى (في الكنائس من الذين يتواجدون عن أعضاء جمعية سرية أخرى، لسنا نناقش 



ما أتكلم عنه هو . أنهم يتواجدون هناكب، نحن نعلم )كنائس أن البعض منهم قادة
   :وكالء إلبليسعن أؤلئك الذين يدخلون الكنائس ك

 .للتسبب في الخصومات واإلرباك في الكنائس. 1
 .لبعثرة الكنائس. 2
 .ظة مستمرةعِ اللجعل الرجال والنساء ينامون في الكنائس فيما تكون . 3
 .ما تكون الخدمة مستمرةعندللتسبب في صرف أذهان الناس بطرق مختلفة . 4
 .لربح نفوس إلبليس. 5
 

األشياء من التي ذكرتها أنفًا في الفصل الثالث، فإني ما دمت قد قلت األن بعض 
ينبغي على المسيحيين أن يثبتوا . ما حدث في الفترة األخيرةعشهادة فقط سأعطي 

ب يسوع المسيح، ألنه حينما يتمردون أو يتساومون فإنهم يكونون بكل كلمة الرَّ 
من ُدعيوا يين المسيح. وكالئهمن تجربة من قبل إبليس أو قل عرضة للوقوع عند أ

ال كامل من العالم وما المسيحيين إنفصُطلب من . اهللا العجيب نورالظلمة إلى 
 ).17:6كورنثوس  2" (ُأْخُرُجوا ِمْن َوَسِطِهْم َواْعَتِزُلوا"، مكتوبلذلك يقول ال. ُيقدمه

 
كانت مولودة ثانية ). ال أريد ذكر إسمها(كان هناك هذه األخت، األخت جي 

بعدئذ نقلت عضويتها إلى رعية . ملة في إحدى الكنائس الفعالةوكانت عضوة كا
ها ولكن سلوك. شاركت في معظم نشاطات الكنيسة وكانت فعالة جدًا فيها. كنيستي

لذا قررت فئة منا أن تزورها في منزلها وتكتشف . في مرحلة ما أصبح مشكوكًا فيه
لموجودة فيها وبدأت تظهر، فيما كنا نتحدث معها، ُأثيرت األرواح او . ما الخلل فيها

طردنا الشياطين ف. بعدئذ قالت لنا األخت بأنها كانت وكيلة لتلك األرواح في الكنيسة
يا أخت، كيف يمكن أن تكوني "ثم سألناها، . أن وعظنا لهاتحررت بعد منها و 

بدأ : ما قالته لنا كان كالتالي. "لكنيسة؟في اوكيلة إلبليس، مع أنِك عضوة كاملة 
جاءت ) تؤمن بالمسيح، كما إعتقدت جي(يوم، بعد خدمة األحد، أخت ما  فيذلك 

أن تكون قريبة منها ألنه بحسب كالم تلك األخت أنها في رت عن رغبتها إليها وعبَّ 
. جي صداقتها من دون تحفظلت قبِ . معجبة بالحياة المسيحية التي تعيشها جي



السوداني، وصارا بعض الموز والفول إلى منزل جي وأخرجت األخت جاءت 
  .بقيت مع األخت جي لفترة من الوقت ثم غادرت. يتناوالن معاً 

كانت . ، وفي كل زيارة كانت تجلب هدايا لألخت جيفي زياراتها مواظبة أصبحت
هذه األخت في بعض األحيان كانت . الهدايا تشمل مالبس، أحذية، مال، إلخ

وقت وحينما رأت األخت أنها إستمر ذلك لفترة من ال. تجلب معها فتيات أخريات
رت أسلوبها وبدأت تزور األخت نجحت في إطفاء نور المسيح في األخت جي، غيَّ 

 ثم أعطت لألخت جي قماشًا أحمر، حصاة بيضاء، ومحبس. جي في الروح
الطعام معهم مرات وألنها كانت قد تناولت . ، وسلسلة لُرسغ قدمهااليمين صبع قدمإل

دخلت في عهد . كن لها فرصة للرجوعيمنهم، لم األشياء من وأخذت الكثير عديدة 
، ثم صار بإمكانها أن تتحول إلى حية، إلى فأرة. معهم وبدأت تحضر إجتماعاتهم

 .لهم في الكنيسةنفوس ثم صارت وكيلة لهم لربح . إلخ
األن سعيدة هي تم إتالف كل الهدايا التي ُأعطيت لها، و ! هللا أنها متحررة األنمجدًا 
 .بفي الرَّ  ثانية

 
ز ألخت جي أن تميِّ ه ليس ل، وألنير عاديةبدأ بصداقة غهذا عزيزي القارئ، كل 

مرقس " (ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة،"ب الروح ولم تكن حذرة كما يأمر الرَّ 
سباقها في من الممكن أن ينتهي العدو وكان  يدفي ، فإنها ضلت وسقطت )38:14

 . لجحيم بسبب تهورهاا
 

 :بإمكانك معرفة وكالء إبليس بسهولة كما يلي
محابس حول رسغ القدم،  سلسلةإصبع قدمهم الكبير، على  محابسيلبسون  -

 .، إلخالقدمغريبة على خالخل ، على األنف
في  حماس كبيرالتسبيح وٕاظهار يمارسوا إلى الكنيسة و أن يدخلوا بإمكانهم  -

مسيحي واحد ممن وصول إلى الجموعات الكنيسة، لمجرد النشاطات التابعة لم
صورة غريبة، وأخرين يكونون أشرارًا، بيتصرف منهم هناك البعض . يريدون صيده

 .إلخ



كي يكون قادرًا لهذا السبب ينبغي على طفل اهللا أن يطلب من اهللا روح التمييز، ل
هم، فإنهم يعملون فت هويتفي اللحظة التي يعرفوا أنك عرِ . على معرفتهم في لمحة

 !هو أن سيدهم سُيحذِّرهم بشأنكفي ذلك السبب . كل ما بوسعهم لعدم التقرب إليك
 

 في أماكن التسوق
السوق هو أحد األماكن الرئيسية . إنهم يعملون بأشكال مختلفة في السوق

في السوق يلتقطون . الرجالينتظرون حيث أيضًا كما الفنادق ، همعملياتل
لكي يتمكنوا من إجهاضهن  ون فيساء الحوامل ممن يتسبببعض النضحاياهم، 

من أجل إلى منازلهم لضحايا بعض اا قد يرافقو . نالدم لتخزين دمائهالحصول على 
جات في السوق منتكما تتواجد ! هذا يحدث لغير المؤمنين. يزوره في اللياليأن 

ين دمثل السار  ر، ومواد األغذيةو مثل، القالدات، أحمر الشفاه، العط فاخرة معينة
 .بةات مصادر غري، ذ.إلخ" ملكة الشاطئ"

معينة ينبغي على المسيحيين مراقبتها، فإنك قد ترى سيدة أو ربما تصرفات هناك 
لذلك ينبغي . ذلك ُيسبب مرضاً . جنتلمان يلمس فجأة معدتك أو أحد أجزاء جسدك

ذلك يبعثر أو ذلك بأن يعطي كلمة األمر بإسم يسوع، وبعند إختباره على المسيحي 
هنا على األرض سيكون قيده وبالتأكيد كل ما تبعثره أو ت. يدمر خطط إبليس، إلخ

 )18:18، متى 19:16متى . (كذلك
 

 ثقافية شعبيةنشاطات 
أن الكثير من الناس ُيدخلون إلى نشاطات الشيطان أو بأشير همية أن من األ

نا ثقافاتمعظم . الشعبيةة ثقافياإلحتفاالت والرقصات ال معظمُيمتلكون من خالل 
من والبعض األخر من خالل األصدقاء، بعضها . توجيه شيطانيٍّ لها الشعبية 

. إله مزيفالشياطين تحوم في ِجوار كل . ُكتيبات والرواياتخالل قراءة بعض ال
كجزء معين ). 2:10زكريا (ادة األوثان ممارسة عبلإنهم يعملون من خالل األوثان 

نسب قوة مقدسة لوكاالت طبيعية وتمنح إكرامًا مقدسًا ألوثان تُ عبادة ا فإن ديانة،ل
لذلك ينبغي على طفل اهللا أن ال يكون له ). 22-18: 1رومية (ألشياء مخترعة 



فما ُيسمى ترف، . مباشرة أو غير مباشرة، مع الوثنيةبصورة إرتباط على اإلطالق، 
 .اريتهس وعفيوجوجو وموسيقى الديسكو إنما هي ملهمة من قبل إبل

: إبليس ب، في إحدى اإلجتماعات مع إبليس، قالالرَّ ينقذني ال زلت أتذكر، قبل أن 
هذا العالم ِملكي وسأحكم العالم كله بقوتي، وسُأدمر كل الذين يؤمنون بإسم ذاك "

إن ذكر شخص ذلك في محضره فإن ذاك . إبليس ال يذكر إسم يسوع." البار
يجعل الذين هم وكالئه حكامًا،  أنبا وعد كم. أنثى يجازف بحياته ⁄ الشخص ذكر

كانت هناك خطط أنه كما ). 44:8يوحنا (فعًال كذاب وأبو الكذب الشيطان . إلخ
 .للكتب المقدس والروايات المسيحيةإستيرادهم إلسكات المسيحيين في نيجيريا بتقييد 

القيادة والسلطة، ناصب يعمل من خالل غير المؤمنين الذين يشغلون مإبليس 
يؤسس مراكز معالجة تبدو دينية جدًا إنه . إلدخال سياسات وبرامج ضد المسيحية

 منازل معالجة روحيةهذه المراكز تدعى عادة . ومن خاللها يحصل على نفوس
إبليس . الكثير من العجائب لخداع الزبائننجز هناك يُ . تتواجد من حولناهي و 

ز وكالئه بإستمرار بأن حفويُ  المجيء الثاني ليسوع المسيحيعرف جيدًا عن 
 ." باقٍ  ليس لدينا وقتٌ : "في عملياتهم، بقوله دائماً  تحمسواسرعوا وييُ 

 لماذا ينبغي أن تنام؟. عزيزي طفل اهللا، إبليس ليس نائماً 

 
 

 أسلحة المؤمن: الفصل الثامن
 
 إسم يسوع -
 دم يسوع -
 كلمة اهللا -
 تسابيح مسيحية -
 
ِتهِ َأِخيرًا َيا ِإْخَوِتي َتَقوُّ " اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا . وا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ

 )12-11: 6أفسس (" .َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِيِد ِإْبِليَس 



 )11:12رؤيا (" ..َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَحَمِل َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهمْ "
أرجو أن  .اإليضاحاتابقًا، ولكني أود إعطاء بعض قد ذكرت الكثير عن ذلك س

يقول الكتاب ! قوة في دم يسوعهناك ! يسوعك اإلسم ابأن هناك قوة في ذ تدرك
َوإِْذ ُوِجَد ِفي اْلَهْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت " :المقدس 
ِليبِ   ِباْسِم َيُسوعَ ، ِلَكْي َتْجُثَو َوَأْعَطاُه اْسمًا َفْوَق ُكلِّ اْسمٍ َأْيضًا، ِلَذِلَك َرفََّعُه اُهللا . الصَّ

ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي السََّماِء َوَمْن َعَلى اَألْرِض َوَمْن َتْحَت اَألْرِض، َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن 
مكتوب كما يقول ال). 11-8: 2 فيلبي" (.َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد اِهللا اآلِب 

" يسوع"ليكن إسم  ).11:12رؤيا (.." َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَحَمِل َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهمْ ": أيضاً 
بددان خطط إبليس، وفي الواقع يُ هذين اإلثنين، اإلسم والدم، ! دائمًا على شفاهك

 .يدمران إستراتيجية إبليس ووكالئه
 

كان . قوة في التسابيحهناك . هللا دائماً ا إلى اً تتعلم بأن ترنم تسابيحثانيًا، ينبغي أن 
في كنيسة في رعيته كان يرعى ). ال أريد ذكر إسمه(كاي . هناك هذا الراعي أي

 أصبح هدفًا لي وكانت هجوماته .)إحدى ضواحي نيجيريا( إيبوتي ميتامدينة 
   :كالتالي

كان يعظ فمثًال نية في الصباح الباكر، بعمل مكالمات تلفو ر سالمنا عكِّ كان يُ . 1
  .في الساعات الباكرة

شارع أكينتوال رود في في موازاة  2مركز عند محطة الباص تكان يجول ببوقه وي. 2
تقييد بل كان يواصل ذاك لم يكن يتوقف عند . هناك كان يعظ. إيبوتي ميتا

 .الشياطين، إلخ
تقييد بعد ذلك كان يبدأ في  في كنيسته كان يعظ، كاشفًا أعمال الظلمة،. 3

 .الشياطين
 كان يصلي كثيراً . 4
 .كان دائمًا يرنم وُيسبِّح اهللا. 5
 



. ُرسلي إليه ولكنهم لم يستطيعوا قتله، لذلك قررت أن أنجز المهمة بنفسي أرسلتُ 
بخصوص هذا أود أن أذكر شيئًا . حكومية جديدة، رأيته ماشيًا في منطقة يومفي 

كنا نذهب لمهاجمته، كنا نرى عواميد سحاب من جهته اليمنى في كل مرة : الراعي
ليوم بالذات لم أَر شيئًا، ولكن في هذا ا. كانت تعيقناوهذه واليسرى ماشية بموازاته، 

المطر بالسقوط  أمرتُ . ناجحة جداً كون من أن مهمتي ستتمامًا لذلك كنت متأكدًا 
جميع األشجار بدأت . تمطر وبدأت الصواعق بدأتْ . ألتمكن من ضربه بصاعقة

قرار ال زلت أتذكر . في المنطقة تفقد أغصانها، ولكن هذا الراعي كان يرنم فرحاً 
  ".تنحنيسبإسم يسوع كل ركبة : "الترنيمة

عندئذ ظهر . توقف المطر وتوقفت الصواعقفيما كان مستمرًا بقرار الترنيمة هذا 
كانت عيونهم . سيوف متَِّقدةب ن، واحد إلى يمينه واألخر إلى يساره،افي الحال مالك

في ! نقلتني ريح قوية ووجدت نفسي في مدينة أخرىثم . وسيوفهم مثل لهيب النار
!" هذا الرجل نجا ثانية: "ما قلته هو، ألننا كنا قساة جداً ًا، ولكن تحير الواقع كنت م

فإنك ذا، هل. هذا الراعي لم يعلم عن الحرب الروحية التي كانت تدور نيابة عنه
" وال يضرُّكم شيٌء،: "حينما يقول الكتاب المقدس. محميٌّ تماماً ، أن طفل اهللا رىت

 !فهو يعني ما يقوله
 

كان متحمسًا . التاكسيمعي في نفس كان راكبًا  مسيحيٍّ الشهادة الثانية هي عن 
حينئذ . حينما أعطاني نبذة رفضتها. داخل السيارة جدًا وبدأ في توزيع نبذ مسيحية

. قتله الهدفُ وكان . إصبعيذي في لذلك تضايقت وضربته بمحبسي ال. بدأ يعظ لي
نقلتني ريح . في الحال ظهر برق ونار ومالك" !دم يسوع: "هذا الصبي يصرخبدأ 

ٕان لم أكن مدعومًا من و . السيارة إلى غابة كثيفةمن داخل قوية ثانية بقوة عظيمة 
يحي لم يعلم الحرب التي كانت هذا المس. قبل قوات شريرة ألصبحت تائهًا في الغابة

  ! ، بضمنهم بقية المسافرين، إني إختفيت من السيارةهمكل ما علِ . نيابة عنه تدور
ِاْسُم الرَّبِّ ُبْرٌج : "مكتوبيقول ال. إسم يسوع أو دم يسوع في فم المؤمن يرسل ناراً 

دِّيُق  َحِصينٌ   )10:18أمثال " (.َوَيَتَمنَّعُ َيْرُكُض ِإَلْيِه الصِّ



مزمور (إسمه عزيزي القارئ، إن كنت طفًال هللا، تذكر أن اهللا عظَّم كلمته فوق كل 
وسيكون سيحدُث، مؤمنًا بأن ما تقوله ) كلمة اهللا(، لذلك إعترف بالكلمة )2:138

 .وعد اهللاذلك هو . كذلك
 

الكتاب المقدس . أود مرة أخرى أن أذكر هنا أنه يمكنك أن تعترف فقط بما تعرفه
). 2:1مزمور (ن نكون فرحين في كلمة اهللا، وأن نتأمل فيه ليًال ونهارًا أبيأمرنا 

األية في تقول . عليك أن تعرف ذلكفإنه ، بصدق كلمة الحقلذلك حين تشارك 
: 1ويقول مزمور .." ِلَتْسُكْن ِفيُكْم َكِلَمُة اْلَمِسيِح ِبِغنًى ِبُكلِّ ِحْكَمٍة "، 16:3ي كولوس

الَِّذي َلْم َيْسُلْك ِفي َمُشوَرِة اَألْشَراِر َوِفي َطِريِق اْلُخَطاِة َلْم َيِقْف  ُطوَبى ِللرَُّجلِ "، 1-3
َيْلَهُج َوِفي َناُموِسِه  َمَسرَُّتهُ َلِكْن ِفي َناُموِس الرَّبِّ . َوِفي َمْجِلِس اْلُمْسَتْهِزِئيَن َلْم َيْجِلْس 

ْنَد  َمَجاِرِي اْلِمَياِه الَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي َأَواِنِه َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة عِ . َنَهارًا َوَلْيالً 
 " .َيْنَجحُ َوُكلُّ َما َيْصَنُعُه . َوَوَرُقَها َال َيْذُبلُ 

 
إنقطاع، ليكن لك قلب ُمرنِّم وأصمد، إستخدم بال ي ، صلِّ إقترب من كتابك المقدس

 .ب يسوع المسيحالرَّ ه لك السلطان الذي أعطا

 
 

 ؟األن ماذا بعد: التاسعالفصل 
 
وُح َواْلَعُروُس َيُقوَالنِ " . َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيْأتِ . »َتَعالَ «: َوَمْن َيْسَمْع َفْلَيُقلْ . »َتَعالَ «: َوالرُّ

اناً   )17:22رؤيا (" .َوَمْن ُيِرْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ
 

. طي حياتك ليسوع المسيحلتعأخرى ظة إلى عِ لست بحاجة هذه الشهادة،  كبعد قرأت
ا َأَنا َفَقْد َأتَْيُت ِلَتُكوَن : "يقول المكتوب َالسَّاِرُق َال َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك، َوَأمَّ

 )10:10يوحنا " (.َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ 



أن تشهد من يمكنك . معهمختلفة ليأخذك إلى الجحيم  اً إبتكر طرققد يكرهك و إبليس 
أعطاك هدية، إعلم أن ورائها نية أنه الشيطان وعدًا أو أعطاك إن . هذه الشهادة

 ، لماذا ال تصدِّق اهللا وكلمته؟ عدوكاه اهللا سمَّ . الشيطان كذاب وأبو الكذب. رديئة
أنك في كن متأكدًا إفحص نفسك و . إلتقيت بهذه الشهادةأنك طريق الصدفة بيس ل

ذاهبي ‘من تظل داع نفسك إن إخترت أن في خِ إنك ستنجح فقط ف. المسيح
لهذا بناء موقف ال مبالي مصمم على تزال ، إن كنت ال وأسوأ من ذلك ’الكنيسة

 .لحياتكالقرار األكثر أهمية 
إن لم تكن بعُد مخلَّصًا، وهذا . تصالح مع اهللا: نناشدك نيابة عن المسيحنحن 

سيح ربًا ومخلِّصًا شخصيًا ب يسوع المالرَّ بعُد بل معناه بحسب كلمة اهللا أنك لم تق
 .بعه معمودية الماء بالغطس، فإننا نشجعك لتفعل ذلك بدون تأخيرتت، لك
 

 .يكون الوقت قد فاتغدًا 
 )15:3عبرانيين (
 


