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Introducerea de sub titlu
Eni Emmanuel AMOS, a fost un agent a Satanei de origine nigeriană supranumit:
„preşedintele vrăjitorilor Satanei”,
şi îşi povesteşte trecutul său tulbure şi înfiorătoar, şi convertirea sa la creştinism, şi cum Isus
Hristos l-a eliberat de sub
puterile întunericului poruncindu-i să meargă şi să mărturisească ceea ce
EL a făcut în marea Sa iubire pentru el.
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Prefaţa traducătorului român
Traducerea acestei cărţi are o adevărată epopee. Pentru prima oară am citit-o în 2004, de
la un frate, în limba italiană. De fapt toată traducerea eu am făcut-o din limba italiană.
Când mi-a spus ca să o citesc nici nu bănuiam cam ceea ce voi întâlni pe paginile acestei
cărţi, în toată profunzimea ei emoţională. Cred eu, este doar părerea mea, că această
carte după cartea lui Irvine Doreen, „ de la magia neagră la Hristos” ar putea fi numită
un best siller, spiritual. Mesajul autorului nu vrea să fie altul decât, unul singur: fugiţi de
lume şi poftele ei de orice natură ar fi ele.Am mai citit cărţi de acestea despre mărturii
minunate, despre oameni care s-au întors la Hristos din stări deplorabile, dar aceasta,
credeţi-mă că le întrece. E uluitoare prin felul în care narează autorul toate acele fapte
care i s-a întâmplat de primă persoană. Nu m-am gândit vreodată că aşa ceva se poate
întâmpla vreunei fiinţe umane, de fapt veţi descoperi pe parcursul lecturii. Acest om a
avut harul de la Dumnezeu să poată fi salvat şi mântuit de păcatele sale, ba mai mult vă
veţi minuna de marea bunătate dumnezeiască cu care însuşi Dumnezeu intervine cu
putere ca să poată salva o viaţă de om. De aici vă veţi da seama de Cuvântul minunat din
Ioan, 3:16, în care Dumnezeu dă totul numai pentru: om. Iubiţii mei fraţi, toţi aceia care
credeţi în numele lui Isus Fiul lui Dumnezeu, nu vă lăsaţi înşelaţi de înşelătoriile satanei,
ci mai degrabă rămâneţi treji şi puternici pe calea mântuirii.Eu nu pot să fac altceva,
decât să cad înaintea bunătăţii Sale nemăsurată de nimeni şi să-I mulţumesc acum şi
până când Fiul Său prea Iubit v-a veni să-şi răpească Biserica Mondială pentru
petrecerea
veşniciei
dimpreună
cu
toată
sfinţenia
Cerului.
Am început de mult să o traduc dar am avut foarte multe piedici la nivel tehnic, spiritual
şi emoţional. Am întâmpinat dea dreptul obstacole în punerea adevăratului sens al
propoziţiilor în lucrare căci nu-mi venea să cred ceea ce citeam. Eram în dubii să le
traduc întocmai sau nu. Dar prin multă rugăciune, voinţă şi determinare iată că am reuşit
să o pot transmite şi cititorului român. Vă doresc mult să o citiţi şi să meditaţi la marea
bunătate a lui Dumnezeu.
Vă mulţumesc tuturora.
Marian Doloris ANDRONACHE,
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Capitolul 1: Fuga mea spre o ”Nouă Viaţă”
”Învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de
la ea.-”

(Proverbe, 22: 6).

Aceasta este o istorisire a lucrărilor lui Dumnezeu, una dintre lucrările Sale puternice,
minunate şi tainice ascultând de porunca dată de Isus : „Mergi şi depune mărturie de
ceea ce Eu am făcut pentru tine!”
În general, cineva ar gândi că, ghinionul este un act al destinului iar noi nu putem să
facem nimic pentru a schimba evenimentele vieţii noastre. Aceasta este adevărat până
într-un anumit punct. În cazul unui Copil al lui Dumnezeu, viaţa lui este planificată [1]
( „Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă,dar Domnul îi îndreaptă paşii. –”,
Proverbe, 16:9). Dacă acel plan se împlineşte sau nu depinde de un anumit număr de
factori – apropierea individului de Dumnezeu, opinia sa despre ultimul scop al vieţii şi
ambientul socio-spiritual în care el se găseşte.

Căţiva factori externi sfidează cursul vieţii noastre. Criza apare când voi predaţi
VOINŢA voastră binelui sau răului. Voi puteţi să iubiţi sau să urâţi. Voi puteţi să vreţi a
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înţelege sau a nu înţelege. Voinţa de ascultare este cea mai mare putere a unui Creştin
Născut din Nou, între-timp voinţa de neascultare este cea mai distructivă putere a unui
păcătos.
Un copil când este lăsat singur pe lume este controlat de aceste două puteri: binele şi
răul,dreptatea şi nedreptatea. Dumnezeu şi diavolul. Orişicine este sfidat de aceste două
puteri ale vieţii, oricine trebuie să aleagă care viaţă trebuie să trăiască; şi eu cred că

aceasta este cauza pentru care Biblia spune:
„învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de
la ea.” Voi sunteţi de acord că persoana cea mai dragă şi cea mai apropiată de inima
fiecărui copil este mama lui. Un orfan este un copil ghinionist şi cel mai mult expus
atacurilor diavolului, decât copii cu părinţi. Mama este “protectorul” corpului şi a
sufletului copilului, dar devine o dublă tragedie când un copil pierde ambii părinţi şi
încă mai mult când circumstanţele morţii lor sunt din cele mai misteriose.
Povestea mea începe cu 22 de ani în urmă într-un mic sătuc, numit Amerie Iriegbu Osu
Item, ce aparţine provinciei de Bende sub Autoritatea Guvernului Local al Statului Imo.
Părinţii mei nu făceau parte dintre cei bogaţi, în schimb tatăl meu a avut privilegiul de a
moşteni de la bunicul meu 42 de hectare de pământ, o binecuvântare care astăzi a adus
cea mai mare nenorocire cunoscută vreodată în istoria familiei mele. Tatăl meu era atât
de puternic invidiat de rudele sale apropiate şi de cele îndepărtate pentru cauze care eu
nu le cunosc, poate pentru enorma sa moştenire de pământ.
Noi eram o familie fericită, părinţii mei aveau patru copii: Love, Margaret, Emmanuel şi
Chinyere. După ce au avut primele două fiice, ai mei au aşteptat 14 ani înainte de a mă
avea pe mine (unicul fiu) şi, mai târziu, sora mea cea mai tânără, Chinyere. Aceasta
aduse multă fericire în familie, dar această fericire fu de scurtă durată fiindcă se întâmplă
prima tragedie. Altruista şi delicata mea mamă, moare. Se afirmă că ea ar fi fost ucisă de
vrăjitorie, iar patru ani mai târziu moare şi tatăl meu, şi el prin intermediul unei lucrări
de putere magică asociată unei practici idolatre invocată împotriva lui [n.d tr. o
vrăjitorie].
După doi ani de la moartea părinţilor mei, sora mea cea mai mare, Love dispare
misterios şi Margaret, a doua fată la părinţii mei, deveni, alienată mintal. Avu loc un lanţ
de nenorociri în viaţa unei umile familii ce până-n acel moment a fost fericită. Surioara
mea cea mai mică, Chinyere şi eu am fost trimişi la bunicii noştri. La ei îmi termin
şcoala elementară după care vin admis la Şcoala Gimnazială din Item. Făcusem trei ani
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şi apoi a trebuit să mă opresc din studii pentru că lipseau banii necesari taxelor şcolare,
etc. După puţin timp, mor şi bunicii mei. După funerarii, o rudă necunoscută mie luase
cu el pe sora mea cea mai mică Chinyere şi până-n ziua de azi eu nu ştiu unde se află.
Din motivul gravelor maltratări suferite, am fost constrâns de a mă reântoarce în casa
tatălui meu şi a trăi acolo, doar la numai 13 ani de etate. Cum poate un copil de 13 ani,
să trăiască în mijlocul duşmanilor tatălui său şi în consecinţă deveniţi proprii duşmani?
Eram foarte speriat! Aceste fapte păreau a mă fi adus la sfârşitul unei vieţi ce părea a fi
trăită. Era cineva care să-i fi păsat de mine? Era cineva care era preocupat pentru
“nenorocirea unui mic copil?,,
Într-o zi am întâlnit un prieten ce l-am cunoscut în şcoala elementară. Se numea
Chinedum Onwukwe. Chinedum îmi vroia mult bine auzind de tot ceea ce mi se
întâmplase şi mă duse la părinţii săi care mă primiseră bucuroşi ca pe un al doilea fiu al
lor. Viaţa se întoarse din nou, normală. Se îngrijeau mult de mine. Eram din nou fericit;
atunci cunoscu-i Dumnezeul căruia mama mea se ruga când era în viaţă, era viu pe
undeva, de aceea El se îngriji de noii mei părinţi; aşa gândi-i eu în mintea mea. Acea
bunăvoinţă o gustam de aproape doi ani după care diavolul mă lovi din nou.
Chinedum împreună cu ai săi călătoreau înspre Umuahia, când maşina lor se izbi cu
violenţă contra unui camion ce transporta cherestea. Chinedum împreună cu părinţii lui
muri pe loc. Când am primit vestea, m-am prăbuşit. Se poate bine imagina durerea
sufletului meu. Am reuşit cu greu să supravieţuiesc cerimoniei de înmormântare, ajutând
cu lemne la bucătărie pe aceia ce găteau şi mergând să fac cumpărăturile necesare. După
toată cerimonia funebră, m-am întors la casa tatălui meu reâncepând să muncesc,
muncile umile pentru a mă putea hrăni.
Continuam să fac muncile de toate genurile la fermă, în grădini, mergând la pescuit cu
bătrânii până-ntr-o zi când un om din cartierul meu mă luase să muncesc în ferma sa
pentru 50 k (subunitatea Naira nigerian – pe atunci moneda în circulaţie]). Omul din
această fermă îmi puse mai multe întrebări. Prima, îmi spuse să-i arăt pământurile tatălui
meu, iar după îmi spuse să îi predau o parte din pământurile acestea. A treia era, că după
ce îi voi munci, salariul meu să fi constituit doar în masa de seară acasă la el. Dar cum ar
fi putut un tinerel de 13 ani să cunoască pământurile tatălui său? Şi ce drept ar fi putut să
aibă un tânăr de vârsta mea să-i poată preda acestui om, acele terenuri pentru cât ar fi
fost de strâns înrudit cu tatăl meu? Eu, atunci am refuzat să consimt cererile sale iar el se
ofensă destul de tare. Atunci, el se jură că mă va ucide în pădurea din apropiere. M-am
înspăimântat de a binelea şi am început să fug strigând după ajutor. Spre nenorocul meu,
fiindcă zona era chiar în acea pădure deasă, nimeni nu-mi veni în ajutor, dar ajutorul îmi
veni de la Dumnezeu. Omul mă urmări cu cuţitul în mână, dar eu fiind mult mai tânăr şi
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mai rapid decât el, am fugit, dar la un moment dat am căzut într-o groapă adâncă de
aproape 2 metri, acoperit în întregime de iarba deasă. Mă căută pentru un timp dar după
aceea, se lăsă păgubaş. Mai târziu, am ieşit cu greu din acea groapă găsind o altă potecă
spre sat. Am spus ceea ce mi sa întâmplat bătrânilor din cartier dar din păcate nu fu luată
nici o măsură împotriva agresorului meu – era aceeaşi situaţie ca mai înainte a orfanilor.
Acest incident născuse în mine o ură reală în inima mea tânără; nimeni nu mă iubea,
nimănui nu-i păsa de mine. Eu mă întrebam în mintea mea, pentru ce cineva, ştiind că eu
nu aveam părinţi, vroia să mă ucidă. Viaţa mea era plină de suferinţă. Acuma eu ştiu că
Dumnezeu în dragostea Sa nu îngădui diavolului să-mi sugereze să comit sinucidere.
M-am îndreptat spre Biserică şi am devenit membru plin al Bisericii Adunărilor lui
Dumnezeu din localitatea mea (unde sunt şi acum), dar din nefericire nimeni nu se
interesă de mine cu toate că mulţi din ei mă cunoşteau. Este important de subliniat că eu
devenisem membru plin a acelei biserici fără ca eu să-L cunosc pe Isus Hristos. Eu nu
ştiam defel ce înseamnă a fi NĂSCUT din NOU. Dacă voi vă găsiţi în Biserica lui Isus
Hristos şi sunteţi în situaţia în care mă găseam eu, predaţi viaţa voastră lui Isus Hristos.
Scriptura spune: „ Lasă-L să aibă toate îngrijorările și neliniștile tale, pentru că El se
gândește mereu la tine şi priveşte la tot ceea ce se referă la tine. ” [2] ( 1Petru, 5:7 –
Living New Testament _ Viaţa Prin Noul Testament).
În mijlocul tuturor acestor adversităţi şi suferinţe apare ALICE! Alice era o fată care eu
am cunoscut-o în timpul şcolii elementare. Ea avea cinci ani mai mult decăt mine şi era
din aceeaşi localitate de unde proveniam eu. Eram din aceeaşi clasă, stăteam în aceeaşi
bancă şi devenisem buni prieteni. Cu această dragoste de copii ne promisesem unul
altuia când vom deveni mari că ne vom căsători. Ridicol! Un copil ce pe atunci avea
doar 11 ani, fără părinţi, fără nici o instruire, fără mâncare, care promitea de a se căsători
cu o fată mai mare decât el cu cinci ani. Alice, mai târziu plecă în Akure să-şi continue
studiile secundare, trimiţându-mi duzine de scrisori de dragoste.
Data următoare când o întâlni-i pe Alice, eu aveam 15 ani iar ea avea 20 de ani. Ea
terminase şcoala şi lucra la Standard Bank ( acum se chiamă First Bank) din Lagos, unde
trăiau părinţii ei.
Alice, aflând despre ceea ce mi se întâmplase şi condiţiile mele, aprofită din plin. Mă
convinse să merg la ea, la Lagos, îmi dădu adresa şi 50 de Naira [n.d.t._moneda din acea
vreme a Nigeriei – actual e Francul CRA Nigerian]. Acea sumă de bani era o comoară
pentru un tânăr băiat de 15 ani care până atunci nu câştigase decât, doar 2 Naira pe zi.
Era o adevărată mană cerească şi aceasta demonstra că Lagosul trebuia să fie un loc
minunat cu mulţi bani şi cu minunate lucruri pentru viaţă unde toţi ar fi putut să le placă.
Însemna că eu trebuia să merg la Lagos să-mi câştig banii mei şi chiar bogăţii. Mergând
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la Lagos, pentru mine, era unica mea cale de scăpare. Să fug departe de duşmanii
tatălui meu, Fugind de duşmanii mei, scăpând de foame şi de toate problemele mele. Să
Scap! Să Scap! Da, să fug de tot ceea ce era rău!!!

Capitolul 2: Iniţierea
« Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. – »
Proverbe, 14:12

« Dar cei răi sînt ca marea înfuriată, care nu se pot linişti, şi ale cărei ape aruncă afară
noroi şi mîl. „Cei răi nu au pace” zice Dumnezeul meu. – »
Isaia, 57: 20-21

Viaţa fără Isus Hristos este exact cum declară Scriptura, de mai sus. Am lăsat locurile
mele natale şi cu cei 50 Naira şi cu adresa dată de Alice, astfel bine echipat m-am
îndreptat spre Lagos. Alergam spre eliberare, libertate, plăcere şi toate cele ce le
însoţeau, dar cum vă veţi da seama mai târziu era departe de ceea ce eu mi-am imaginat
în inima mea cea tânără.
Când am ajuns în Lagos, orasul era atât de frumos în ochii mei că îl comparasem cu
Paradisul, nu era atât de important în acel moment cu ce se asemăna Paradisul. Vedeam
toate acele clădiri frumoase şi înalte şi-n toţi oamenii vedeam doar numai fericire (aşa
gândeam eu). Oamenii erau preocupati, fiecare se interesa de afacerile lor. Eram excitat
spunându-mi în mine însumi:
„ Acum eu Ştiu că Sunt Liber! ”
Ajuns la Akintola Road, pe insula Victoria, am fost bine primit de Alice şi de părinţii ei.
Părinţii ei mă cunoşteau pe mine şi trecutul meu dat fiind că veneam din aceeaşi
localitate cu a lor, dar de relaţia mea cu fica lor, ei nu ştiau nimic. Alice, atunci mă
prezentă lor ca omul care ea alesese să se căsătorească.
Părinţii rămăseseră şocaţi, dar după o discuţie avută cu ea, consimţiseră cu condiţia că ei
să se ocupe de instruirea mea. În schimb Alice respinse propunerea lor şi cerea să mi se
permită să merg să trăiesc înpreună cu ea în apartamentul ei personal. Părinţii ei nu
puteau accepta aşa ceva dar ea insistă. Avură patru zile de discuţii aprinse, dar printr-un
fapt neexplicat de mine sub o influenţă stranie ei acceptă iar eu m-am dus să locuiesc
împreună cu ea.
Alice, era o fată foarte frumoasă, îmi spuse că ea era o contabilă la Standard Bank, şi că
mă făcea bogat şi că mi-ar fi dat tot ceea ce eu aveam nevoie în această viaţă şi-mi mai
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spuse: „Tu nu trebuie să faci altceva decât să te aranjezi şi să te distrezi.” Prima mea
impresie despre Lagos după toate era adevărată;puţin timp înainte eu eram într-o colibă
într-un mic sătuc înconjurat de ură, de foame şi de suferinţă şi acum eu trăiam într-un
mare oraş, într-un apartament bine mobilat, cu o frumoasă soţie ce-mi promitea să-mi
dea tot ceea ce viaţa putea să ofere. Alice mă acoperi de daruri, de îmbrăcăminte, de
„dragoste” etc. Eu nu am ştiut niciodată că lumea era aşa de plină de aceste „lucruri
bune”. Cu adevărat că diavolul este un seducător. Scriptura , în adevăr spune:„Hoţul nu
vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi să o
aibă din belşug.” „DOAR numai Fiul omului (Isus Hristos) poate să dea viaţa şi să o
dea din abundanţă” [3] ( Ioan, 10:10).

Dragul meu cititor, diavolul nu are nici un dar gratuit! Orice îţi dă, ţi-l dă în schimbul
sufletului tău. Această stare euforică a durat puţin, pentru că după o perioadă de trei luni
au început să se întâmple lucruri cu adevărat, stranii.

Experienţe Misterioase
Într-o noapte, m-am trezit în plină noapte cu un şarpe boua-ştrangulator lângă şoldul
meu. Vroiam să ţip dar mi-a fost imposibil. Unele nopţi mă trezeam şi vedeam corpul lui
Alice transparent ca o pungă de ceolofan. Altă dată apărea şi dispărea. Iar în alte nopţi
auzeam zgomote stranii şi dansuri în camera de zi, etc. Nu mai puteam ca să suport
aceste evenimente înspăimântătoare şi astfel m-am decis să o întreb;dar reacţia ei fu
foarte violentă şi-mi dădu un serios avertisment. Ea îmi spuse: „ Nu-mi mai fă niciodată
această întrebare, altminteri vom face conturile. ”

De atunci eu ştiam că viaţa mea era în pericol. Atuncea mi-am dat seama că era mult mai
bine în suferinţele mele din sătucul meu decât ceea ce am descoperit. Începusem să-mi
fie frică de Alice. Trecuseră două zile şi ea ajunse acasă zâmbind, cu cadouri şi mă
îmbrăţişă; îmi spuse cât mă iubeşte şi cât îi păsa de mine încurajându-mă să nu-mi fie
frică promiţându-mi că-mi va explica lucrurile cum stau ceva mai târziu. În aceeaşi seară
mă duse într-un night club şi acolo îmi aminti promisiunea că mă va face bogat etc, şi-mi
zise – ÎNTR-O ZI TU VEI ŞTI TOT CEEA CE EU ŞTIU!. Ne-am întors acasă şi viaţa dintre noi
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continuă ca şi cum ar fi fost normală, dar eu în interiorul meu ştiam că eram în pericol,
dar cum aş fi putut să scap? Şi unde aş fi fugit? Este important de notat că, părinţii lui
Alice nu ştiau că fata lor, fiind atât de tânără, era atât de serios implicată în ocultism şi-n
spiritism, avertizându-mă serios de a nu spune nimic părinţilor ei dacă ţineam cu
adevărat la viaţa mea.
Dragul meu cititor, îţi poţi imagina o tânără de 20 de ani făcând toate aceste lucruri?
Lumea din afară o vedea ca o tânără foarte frumoasă şi inofensivă ce lucra într-o mare
bancă dar ea în schimb în realitate era un agent secret al Diavolului. Cum vei descoperi
mai târziu, cititorule, în această carte că astăzi sunt multe tinere ca Alice în lumea
aceasta.

O Descoperire Oribilă
Într-o zi după ce Alice plecă la uficiu, eu m-am deciz să percheziţionez apartamentul.
Fiind tânără, apartamentul era foarte bine mobilat. Avea patru frigidere şi deschizându-l
pe primul, am văzut cranii umane şi diverse părţi din corpul omenesc fie ele proaspete
cât şi uscate. Înăuntru în mansardă erau schelete. Într-un alt ungher din una din camere
eu am văzut (ceea ce eu mai târziu am aflat că era o cameră) un vas pentru apă plin cu
sânge şi un mic copăcel în mijlocul vasului, un recipient făcut dintr-un dovleac şi o
cârpă roşie pusă alături. Nu mai puteam continua. Acuma eu ştiam că sunt un om mort,
dat fiind că eu nu mai ştiam unde să mai fug, abandonasem viaţa mea oricărei situaţii
care ar fi putut apărea, viaţă sau moarte ţinându-mi gura închisă. Alice întorcându-se de
la lucru şi din modul în care mă privi eu înţelesesem că, în timp ce era la biroul ei, ştia
ceea ce eu făcusem în casa ei.

Întâlnirea cu lumea Ocultului
În ziua următoare Alice îmi spuse să o urmez la o întrunire. Eram, deja un prizioner
nemaiavând nici o altă alegere. Ne-am dus în apropierea unui mare edificiu din
suburbiile Lagosului. Când am ajuns (edificiul avea o sală de conferinţe subterană),
Alice îmi ordonă să intru înnăuntru. Eu am ascultat-o, intrând cu spatele, ceea ce şi ea
făcu la fel. Sala era foarte mare, şi circa 500 de tineri, oameni şi femei erau aşezaţi în
cerc, şi deasupra lor era un om fără corp din care se putea vedea doar capul, el era
ŞEFUL. Dintre aceşti tineri erau studenţi, nelaureaţi, laureaţi, profesori, etc. Alice apăsă
pe un buton de pe perete şi din pardoseală apăru un scaun pe care mă aşezai. Apăsă din
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nou pe un alt buton şi apăru şi pentru ea un alt scaun. Ea mă prezentă întregii congregaţii
ca un nou membru iar ei aplaudară şi-mi dădu un bun venit. Alice pentru aceasta obţinu
o promovare. Eu nu am înţeles nimic din tot ceea ce se discutase în acea reuniune. La
sfârşitul acelei reuniuni cum vroiam să plec, Şeful cel mare îmi spuse să mă întorc a
doua zi, singur. Aceasta era prima mea întâlnire cu lumea ocultului.
În aceeaşi noapte, pe la 02:00 h ( aceasta este ora în care toate forţele infernului şi
agenţii lor de obicei se întâlnesc împlinind acţiunile lor periculoase), Alice mă trezi şi-mi
dezvălui lucruri năucitoare. Ea îmi spuse:„ Eu nu sunt o fiinţă omenească normală;sunt
jumătate umană şi jumătate spirit, dar în mare parte aparţin lumii spirituale;ceea ce tu vezi
în camera mea şi ceea ce eu folosesc în fiecare dimineaţă în timpul rugilor mele sunt ca
spiritele să mă conducă în timpul întregii zile. Pentru cât priveşte scheletele te voi înştiinţa
mai târziu.”

Nu mai adăugă nici un cuvânt. Ea scoase câteva cărţi ce spuneau despre misterele lumii
ca eu special să le citesc, şi cum eu am o minte deschisă cercetării mă decizei să le
citesc. În scurt timp devenii interesat şi Alice văzând că eu sunt interesat, şi fără ca eu să
ştiu, trimise numele meu unei Societăţi Oculte din India. Cum că mi sa cerut că a doua zi
să mă întorc la acea societate singur, aşa am făcut iar acolo am întâlnit noi persoane şi
câţiva martori. Noi trebuia să fim iniţiaţi. Am fost chemaţi în centrul sălii şi ne-au fost
subministrate următoarele lucruri:
1) Un amestec ce părea a fi chit ne-a fost frecat pe corpurile noastre. Această practică
ne califica să fim membri plini.
2) Ni s-a dat să bem un pahar plin de un lichid ce se asemăna cu uleiul. Acesta ne
califică să devenim un agent.
3) Deasupra capetelor noastre a fost frecată o pulbere neagră asemănătoare
substanţei. Aceasta ne califica să studiem misterele lor.
Fără ca eu să ştiu, această ceremonie de iniţiere a fost înregistrată în India şi a doua zi
am primit o scrisoare de la ei. În scrisoare, mi s-a poruncit să pătez scrisoarea cu sângele
meu propriu şi să le-o trimit înapoi printr-un mijloc care ei mi l-au descris, dar
nicidecum prin intermediul Oficiului Poştal. Aşa am şi făcut.
Din acest punct în care am ajuns nu exista nici o posibilitate să mă întoarc înapoi;
întorcându-mă înapoi ar fi însemnat moartea, aşa cum mereu mi se amintea şi am ştiut că
nu era nici o speranţă pentru mine.

Pactul cu Alice
Într-o dimineaţă foarte devreme, Alice mi-a spus că a fost să facă o ceremonie
importantă în casă. La ora 2:00 a.m. noaptea, ea a adus o fetiţă care se târa pe jos, un
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copil viu. În faţa ochilor mei, Alice cu degetele ei a smuls ochii copilului. Strigătele
acelui copilaş mi-a rupt inima. Alice apoi, a măcelărit copilul facându-l bucăţi şi a pus
atât sângele cât şi carnea într-o tavă şi mi-a cerut să le mănânc. Am refuzat. Ea ma
privit drept în faţă şi ceea ce a ieşit din ochii ei eu nu pot explica în scris. Mai înainte ca
să pot înţelege de fapt ce s-a întâmplat, m-am trezit că mestecam nu numai carnea, dar,
de asemenea, lingeam şi sângele. În timp ce toate aceste lucruri se întâmplau ea mi-a
spus: „ Acesta este un pact între noi, tu nu vei spune nici unei fiinţe omeneşti de pe pământ
nimic din ceea ce mă vezi că fac eu, nimic care să mă îngrijoreze. Ziua în care vei rupe acest
pact, va fi sfârşitul tău ”.

Aceasta însemna că în ziua în care aveam să rup pactul trebuia să fiu ucis. După acest
eveniment am început să am sentimente ciudate în mine. Am fost schimbat şi nu am
putut să mai am propriul control. Un cuvânt de avertisment pentru mame. Cunoaşteţi
persoanele care vă ajută în casa voastră? Cunoaşteţi viaţa lor? Sunteţi interesaţi de tot
ceea ce trebuie să descoperiţi despre ei sau ele înainte de a încredinţa viaţa copiilor
voştri, etc.? Cum a obţinut Alice acea fetiţă care a ucis-o? Vă veţi întreba. Deci, părinţi,
căutaţi de a cunoaşte vieţile celor care vă ajută în casă.
Atunci când Alice a văzut că a avut succes în atragerea mea pe deplin în SPIRITISM iar
eu creşteam rapid în el, devenise extrem de satisfăcută ştiind că misiunea ei a fost
realizată. După aceasta ea îmi găsi un apartament, mă ajută să îl mobilez după care rupse
orice relaţie cu mine.

Pactul din India
Societatea Ocultă din Dahila situată în India, mi-a trimis o altă scrisoare cerându-mi să
merg în India. În această scrisoare, mi-a fost ordonat să fac următoarele lucruri: „Să
mănânc excremente de şoareci putrezi, şi să întreţin relaţii sexuale cu spirite în timpul
nopţii în cimitir.”
După ce am făcut toate aceste lucruri am fost forţat să nu mai am niciodată relaţii
sexuale cu nici o femeie de pe pământ. Le-am trimis un răspuns la scrisoarea lor,
informându-i că nu am nici o viză şi nu ştiu cum să ajung în India. În acea perioadă am
început să fac ceva „afaceri”. Eram un mare traficant, dar pe seama acestor puteri care
mă însoţeau eu nu aveam probleme cu vamele etc.
Am început să am o mulţime de bani, hrană din belşug care de fel nu se împuţineau. Întro zi am închis apartamentul meu şi am ieşit şi când m-am întors, am deschis uşa şi am
găsit un om care stătea în salon. M-am speriat. Acest om mi-a spus: „ – Eşti Emmanuel
Amos? ” I-am spus da. El a spus: „ – am fost trimis să te aduc în India, deci, pregăteşte-te”.
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Eu am închis totul cu cheile, m-am dus şi m-am aşezat lângă el pe pernă, pregătit pentru
următoarea comandă. Ca un fulger, el m-a atins şi am dispărut.
M-am trezit într-o mare sală de conferinţe la Dahila, în India, cu o adunare mare, care
era deja aşezată aşteaptând să ne dea bun venit.Ni s-au adus fişiere unde era deja scris
numele meu şi mi se ceru să semnez în dreptul numelui meu. Ni s-au adus tăvi ce
conţineau carne umană tăiată bucăţi şi o cană cu sânge. Fiecărei persoane li s-a adus câte
o cană goală şi apoi un om fără cap mergea alături turnând bucăţi de carne şi sânge. Au
fost, de asemenea, arse lumânări şi tămâie. Omul fără cap făcu vrăji şi toţi bău sângele şi
a mâncat carne, după care întâlnirea s-a încheiat.

Iniţierile din India
Acum a venit timpul încercării mele. Am fost trimis într-o vale adâncă de aproximativ
200 de metri. În această vale erau mai multe tipuri de reptile periculoase şi fiare
sălbatice, care m-au torturat. Eu nu trebuia să strig, dacă aş fi strigat aş fi căzut la această
probă şi în consecinţă eram OMORÂT. După şapte zile de agonie am fost scos şi trimis
într-un loc numit ‘JUNGLA INDIANĂ’.
În această junglă, am văzut diferite tipuri de păsări demonice; erau demonice, deoarece
unele arătau ca nişte câini,altele ca nişte pisici, etc; iar altele aveau aripi. În interiorul
acestei peşteri era o junglă, şi numai aceste păsări demonice puteau deschide peştera. Au
deschis peştera şi am intrat în interior. Lucrurile pe care le-am văzut sunt greu de
explicat. Erau creaturi teribile, unele arătau ca nişte fiinţe umane, dar cu cozi şi fără
chipuri omeneşti şi aşa mai departe. Acesta a fost un alt loc de tortură. Tortura, care a
fost acolo ar putea fi cel mai bine descrisă ca o jumătate de iad. Am stat în aceea transă
timp de şapte zile după care am fost scos afară.
Mai târziu am fost trimis la o bibliotecă foarte mare, care conţinea volume mari de cărţi
mistice pentru a studia. Am luat două mai târziu. Una a fost numită Abbysinia – ceea ce
simnifica: ‚distrugere’, iar cealaltă se numea Assinia numită – „ dătătoare de viaţă sau de
vindecare”. Mai târziu mi-au fost date mai multe cărţi. Mi s-a comandat de a construi o
cameră, imediat ce mă întorceam în Nigeria , iar camera trebuie să aibă următoarele
lucruri în ea:
1. un vas cu apă din ţara mea, umplut cu sânge uman,
2. în interiorul vasului un copac viu,
3. un craniu uman,
4. pene de vultur,
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5. piei de animale sălbatice,
6. piei mari de şarpe boa
7.şi chirpici arşi şi vopsiţi strălucitor lângă vas.
Sângele din interiorul vasului trebuia să-l beau în fiecare dimineaţă pronunţând câte o
vrajă. Mi s-a ordonat, de asemenea să nu mănânc din nici un fel de alimente pregătite de
umani, pentru că trebuia să fiu hrănit supranatural. Cu toate aceste instrucţiuni, m-am
întors în Nigeria în acelaşi mod în care am plecat, şi am împlinit toate instrucţiunile date.

Reântors acasă în Nigeria
Acum am devenit o parte integrantă a lumii spirituale, şi puteam călători în voie oriunde
în lume. În conformitate cu cărţile pe care le-am adus cu mine, în spaţiu trăiesc fiinţe
spirtuale. Poate că ei ar fi putut mări puterea mea, şi aşa am decis să încerc. Am ieşit din
casa mea, am făcut unele vrăji şi am chiemat vântul sălbatec şi am dispărut. M-am trezit
în spaţiu şi am văzut aceste fiinţe spirituale. Aceştia m-au întrebat: „ – Ce vrei? ” Eu leam spus că vroiam puteri.
M-am întors pe pământ după două săptămâni, după ce am obţinut puteri de la ei. După
cum am spus înainte, eu nu mă mai puteam controla. În ciuda tuturor acestor puteri care
eu le primisem deja, eu încă aveam nevoie de mai multe puteri! Apoi am decis să merg
în lumea subterană pentru a verifica ceea ce a fost scris în cărţile care mi-au fost date.
Într-o zi m-am dus într-un loc ascuns din pădure, am făcut unele vrăji, aşa cum era
menţionat în cărţi şi am poruncit pământului să se deschidă. Pământul s-a deschis şi
demoni mi-au creat imediat trepte de scară. Eu am pus picioarele pe scară şi am mers
înăuntru în pământ. Era un întuneric total, care putea fi comparat doar cu una dintre
urgiile care s-au abătut peste Egipt, după cum este relatat în Biblie. Am văzut o mulţime
de lucruri care sunt greu de explicat. Am văzut oameni în lanţuri, persoanele angajate în
fabricarea banilor - locul lor de muncă este de a lucra zi şi noapte pentru a oferi bani
celor care i-a făcut prizonieri.
Am văzut unii membri de elită din societăţile secrete, care au venit să facă unele
sacrificii şi apoi s-au întors pe pământ cu unele daruri care li s-au dat de către duhurile
care controlau acel loc. Am văzut şi unii conducători de biserici care au fost să
primească puteri, ca fiind puterea să spună un lucru fără a fi traşi la răspundere de acel
lucru spus în bisericile lor. Am stat acolo timp de două săptămâni, şi m-am întors după
ce am primit alte puteri. Oamenii mă vedeau atât de tânăr şi nevinovat, dar niciodată nu
au ştiut cât puteam fi de periculos. Există mulţi oameni asemănători în jurul nostru; doar
cei care sunt în Hristos Isus sunt în siguranţă în adevăratul sens al cuvântului.
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Pactul Încheiat cu Regina de pe Coastă
Într-o seară, am decis să merg la o plimbare. De-a lungul staţiei de autobuz din Ebutte
Metta, am văzut o femeie foarte frumoasă, tânără. Nu i-am spus nici un cuvânt. A doua
zi, în timp ce mă plimbam pe acolo, am văzut-o din nou în același loc. În a treia zi era în
acelaşi loc între timp ce eu mă plimbam, iar ea mă chemă la ea. M-am oprit şi m-am
prezentat ei ca Emmanuel Amos, dar ea a refuzat să se recomande.
Am întrebat-o numele și adresa ei, dar ea doar a râs. Ea mi-a cerut adresa mea şi eu i-am
dat doar NUMAI numele străzii. Când trebuia să plec, ea mi-a spus că într-o zi va veni
să mă viziteze. În mintea mea mi-am spus: „ – acest lucru este imposibil, nu i-am dat
numărul casei mele, cum poate ea să vină? ” Dar ea şi-a ţinut cuvântul dat. La o săptămână
după această întâlnire din staţia de autobuz, am auzit bătând la uşa mea. Era ea, femeia
misteriosă! I-am dat bun venit ( în mintea mea m-am întrebat cine era această frumoasă
femeie tânără; ştia ea că se infiltra într-un câmp periculos?). După această primă vizită,
celelalte după au devenit regulate, dar noi nu am avut nici o legătură de orice fel.
Am observat că ea se prezenta în vizitele sale la un moment bine precis, şi nu a existat
nici un minut înainte şi nici un minut după! În unele din vizitele sale eu am dus-o la
Lagos Hotel Paramount Barbeach sau la Hotel Ambasador etc. În tot acest timp ea nu
mi-a spuse numele ei. Am decis să nu îmi fac griji, pentru că ştiam că relaţia noastră nu
va merge mai departe. Primisem deja ordine să nu care cumva să mă ating de vreo
femeie.
Dintr-o dată ea şi-a schimbat orariul vizitelor sale şi a început să mă viziteze pe timp de
noapte. În timpul uneia din vizitele ei, ea mi-a spus: „ – acum pentru tine a venit timpul
ca să mă vizitezi. ” În acea noapte noi am stat împreună şi pe la 8 a doua zi noi am
plecat. Am luat un autobuz şi ea a spus şoferului să oprească la ţărmul mării. Când neam oprit, eu am întrebat-o: „ – unde mergem? ” Ea a spus: „ – Nu-ţi face griji, tu vei şti
unde locuiesc. ” Ea m-a dus la un colţ de plajă şi luă ceva de genul unei curele şi se legă
cu aceasta şi imediat veni o forţă în spatele nostru şi ne împinse în mare. Am început
literalmente să plutim pe suprafaţa apei direct în ocean. Stimate cititor, aceste lucruri s-a
întâmplat cu mine în forma mea fizică! La un moment dat ne-am scufundat în fundul
mării şi spre surprinderea mea am văzut că mergeam pe jos de-a lungul unei autostrăzi.
Ne-am mutat într-un oraş foarte aglomerat, unde persoanele erau foarte ocupate.
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Lumea Spirituală
Am văzut laboratoare, cum ar fi laboratoarele ştiinţifice, laboratoare de proiectări,
precum și un teatru. În partea din jos a orașului, am văzut fete tinere frumoase și tineri
foarte frumoşi. Nu am văzut nici o persoană bătrână. Acompaniatoarea mea m-a
prezentat iar ei m-au salutat. Ea m-a condus într-un loc numit ‘camera întunecată’ , sau
în ‘camera de uscare’ , și într-o cameră pentru ‘ambalat’. Apoi ma dus la o companie
lider și la un depozit și apoi am revenit la reşedinţa ei privată. Îmi spuse să mă așez
după care adăugă: „ – Eu sunt regina coastei și aş dori să lucrez cu tine foarte mult. Promit
să-ţi dau bogăţii și toate lucrurile de care ai tu nevoie, de protecţie și tot ceea ce ţine de
această viaţă și un ‘înger’ care să te călăuzească”.

Ea a apăsat un buton şi a venit în afară o tavă cu carne omenească (tăiată în bucăți) și
am mâncat-o împreună. Ea a poruncit unui şarpe boa să apară și mi-a spus să-l înghit.
Dar acesta îmi era de-a dreptul imposibil. Dar ea a insistat dar mie îmi era imposibil,
cum aş putea înghiți un boa viu? Dar ea a folosit puterile ei și apoi l-am înghițit. Aceste
trei pacte (condiţii n.tr.): Carnea de om, sângele şi şarpele boa, şi îngerul demonic
trebuiau să asigure că nici un secret nu ar fi fost dezvăluit.
Dar ‘îngerului’ i-a fost dată puterea de a mă disciplina dacă eu i-aș fi indus în eroare și
puterea de a-mi aduce mâncare din fundul mării de fiecare dată când eram pe uscat. I-am
promis că mă voi supune pentru totdeauna. După această promisiune ea m-a luat într-o
altă parte a oceanului, de data aceasta pe o insulă. Pe această insulă erau copaci și
fiecare copac avea câte o întrebuinţare diversă:
- un copac pentru a otrăvi,
- un copac pentru a ucide,
- un copac pentru invocare, şi
- un copac pentru vindecare.
Ea mi-a dat puterea de a mă putea transforma în tot felul de animale marine, cum ar fi
hipopotam, boa constrictor și crocodil și apoi a dispărut. Am rămas în mare pentru o
săptămână și printr-una dintre mijloacele menționate de mai sus (care spus în formă de
crocodil) m-am întors pe pământ.

Laboratoarele din Lumea Submarină
Am stat în Lagos pentru o săptămână și apoi m-am întors în mare, de data aceasta am
stat acolo două luni. M-am dus în laboratorul științific pentru a vedea ce se întâmplă
acolo. Am văzut psihiatri şi oameni de știință ce lucrau împreună, foarte serios.
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Activitatea acestor oameni de știință este de a crea lucruri frumoase, cum ar fi mașini
uimitoare ce izbesc privirea (n.tr. frapante) etc., arme ultra-moderne, şi de a cunoaște
misterul acestei
lumi. Dacă ar fi fost posibil să se știe coloana de susţinere a acestei lumi ei ar fi făcut
posibil să se cunoască, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, CĂCI NUMAI
DUMNEZEU CUNOAŞTE TOATE ACESTE TAINE.

M-am mutat în laboratorul de proiectări și acolo am văzut mai multe tipuri de haine,
parfumuri și diverse tipuri de produse cosmetice. Toate aceste lucruri, în conformitate cu
Lucifer trebuie să distragă atenția omului de la Dumnezeul cel Atotputernic. De
asemenea, am văzut diferite modele de electronice de larg consum, calculatoare și
sisteme de alarmă. Exista de asemenea un tv. prin care ei recunosc cine sunt Creștini
născuți din nou în lume. Se putea vedea și diferențierea de cei care se limitau să
meargă la biserică de aceia care sunt Creștinii reali.

Apoi eu m-am mutat de la laboratoare la ‘camera întunecată’și ‘camera de
uscare’.Camera întunecată este acolo undei ei ucid membrii care sunt ribeli. Ei îi omoară
dar înainte le scot tot sângele, trimiţând apoi persoana moartă într-o cameră acolo unde
ei o usucă transformând-o mai apoi în praf. Pulberea este ulterior trimisă în ‘camera de
de însachetare’ , unde aceasta este pusă în saci și stocată pentru vrăjitorii locali care vin
să o ia pentru vrăjile lor. Erau multe alte lucruri care sunt greu pentru mine să le explic
în scris. Cu toate aceste puteri pe care eu le posedam, nu eram încă în măsură să-l
întâlnesc pe Lucifer, dar eram doar calificat pentru a fi agentul lui. Oricum, eram
mulţumit că aveam acum puteri și că eram capabil să fac faţă lucrurilor, să le sfidez și să
le distrug după bunul meu plac. Mă gândeam în mintea mea: „ – Ar putea fi alte puteri în
altă parte? ”

Capitolul 3: Regatul Răutăţii
«Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă
viaţă, şi s’o aibă din belşug.»
(Ioan. 10:10)
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Când m-am întors la Lagos, mi-am continuat afacerile mele și după două săptămâni mam întors în mare. Regina de pe Coastă mi-a dat ceea ce ea numea „prima mea
misiune”. Eu trebuia să merg în satul meu și să ucid pe unchiul meu, un magician
important și puternic ce era de al locului, care era responsabil, în opinia sa, de moartea
părinților mei.

Am ascultat și am plecat, dar, fiindcă nu mai ucisesem înainte de asta, nu am avut
curajul să-l omor, mai degrabă am distrus amulete lui,luându-i toate puterile ce le avea.
Rezultatul acestui act a fost că el a pierdut în cele din urmă toți clienții săi. M-am dus
înapoi să dau un raport de misiunea mea, dar ea se supără pe mine. Ea a spus, pentru că
nu am ascultat de ordinele sale eu meritam moartea, dar din cauza dragostei sale pentru
mine ea mă trimite înapoi în același sat pentru a ucide doi bătrâni, care spunea ea, au
participat la uciderea părinților mei. Nu știam dacă aceasta era sau nu o pedeapsă pentru
că nu am ascultat.

Oricum, m-am supus și m-am reântors în sat „reușind” să-i omor pe acei oameni și să
trimit sângele lor, Reginei de pe Coastă. Ca urmare a circumstanțelor misterioase de
moartea lor, bătrânii satului s-au dus să consulte un alt puternic expert mag-vindecător,
care în mod normal, trimitea un fulger pentru a investiga despre ucidere. Din păcate
pentru acei oameni, m-am întâlnit cu magul-vindecător pe planul spiritual unde el era ca
să consulte spiritele dar eu l-am avertizat să nu spună nimic nimănui dacă ţinea cu
adevărat la viața lui. El a ieșit și a zis bătrânilor să meargă acasă și să suplice pe unul
dintre copiii lor, pe care ei l-au jignit, dar el niciodată nu a menționat numele meu.
Fulgerul pe care ei l-au trimis s-a întors spre ei şi a căzut în mijlocul lor ucizând pe
unii și pe alții lăsând mulţi răniți. După acest prim act, puterile pe care le posedam au
început să se manifeste. Eu puteam deforma o fată care îmi refuza prietenia ei, etc.
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Întâlnirea Mea cu Satan

Mai târziu, m-am întors la Lagos. Într-o zi, a venit la mine o fată pe nume NINA. NINA,
căruia părinţii îi erau originari din Statul Anambra, era o tânără foarte frumoasă dar care
majoritatea timpului şi-l petrecea în mare, adică în lumea spirituală submarină. Ea era o
ferventă agentă a Reginei de pe Coastă și era foarte rea. Ea ura pe Creștini din
străfundul sufletului, și era gata să facă orice pentru a combate Creștinismul. Am
întâlnit-o pentru prima dată în timpul vizitei mele în mare. NINA urma să îndeplinească
un comision din partea Reginei de pe Coastă .

Am plecat imediat, iar când am ajuns la destinația noastră, am aflat că trebuia să avem o
conferință cu Lucifer, și anume Satana. În cursul acestei reuniuni, Satana ne-a dat
următoarele ordine: pentru a lupta împotriva Credincioșilor și nu a necredincioșilor,
deoarece necredincioșii deja îi aparținea. Când a spus asta, unul dintre noi a întrebat,
“– De ce? ” El a spus că motivul a fost că Dumnezeu l-a alungat din “acel loc” (el
refuza să menționeze cuvântul: ‘Paradis’, și de-a lungul întâlnirilor noastre cu el, el nu a
menționat niciodată cuvântul: ‘Paradis’, mai degrabă el folosea întotdeauna cuvântul
‘Acel loc’), din cauza mândriei sale, pentru aceasta el nu vroia ca nici un Creştin să
poată intra acolo, (adică în Paradis).

De asemenea, el ne-a spus că noi nu trebuie să luptăm cu ipocriții. „ – Ei sunt ca și
mine”, a spus el. El a continuat discursul său și a spus că noi: „ – trebuie să luptăm doar
cu adevăraţii Creștini”. Spunea că: „ – Timpul lui sa apropiat”, aşadar trebuia să
luptăm cum n-am luptat niciodată, „pentru a ne asigura ca nimeni să nu intre ‘în
acel loc”.Deci, unul dintre noi a spus: „ – Am am auzit că Dumnezeu a trimis pe Cineva să
salveze omenirea și să o aducă la Dumnezeu”. Satana apoi a întrebat: „ – Cine este acesta?
” Un membru a declarat: „ – Isus”, apoi, spre surpriza noastră cea mai mare,
Lucifer a căzut de pe scaunul său. El a țipat la acel om și la avertizat să nu mai
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menţioneze niciodată acel nume în oricare dintre întâlnirile noastre dacă el ținea la viața
lui. Este adevărat că, în numele lui Isus orice genunchi trebuie să se plece
(Filipeni.2:10), inclusiv Satana. [4]
După acest incident, el ne-a încurajat și ne-a spus să nu ne facem griji cu privire la “
acești Creștini”, căci el , adică Lucifer va împărăţi în curând în lume și ne-ar fi dat,
nouă, agenților săi, un loc mai bun așa că nu am fi avut de suferit, împreună cu restul
lumii și că el ne-ar fi făcut guvernatori al acestui pământ. El mai spuse: „ – dat fiind
faptul că omul iubeşte lucrurile ce sunt orbitoare şi imaginare_el va continua să
producă acele lucruri, asigurându-se ca omul să nu mai aibă timp pentru
Dumnezeul său, şi că el va folosi trei lucruri ca să distrugă Biserica:
1) banii
2) bogăţiile
3) femeile
La finalul discursului său el a închis întrunirea. Aceasta a fost prima mea întâlnire cu
Satana. Au fost şi altele pe parcurs. În timp ce plecam, Regina de pe Coastă care era
acolo sa manifestat în diverse forme , după care ma invitat în casa ei. Ea introdu-se
cenuşă umană înăuntrul oaselor picioarelor mele, o piatră (dar nu una orişicare, ci de
valoare) în degetul meu şi ceva în celălalt în interiorul osului mâinii mele drepte.

Fiecare dintre aceste obiecte aveau câte o întrebuinţare. Piatra din degetul meu avea
menirea să pot cunoaşte gândurile unei persoane care era împotriva mea. Piatra din
mâna mea dreaptă era destinată să-mi dea putere să distrug, iar celelalte din picioare
trebuiau să mă întărească mai mult făcându-mă mai periculos şi chiar puterea de a mă
putea transforma într-o femeie, într-o bestie, într-o pasăre, într-o pisică etc. Ea m-a
luat în unul din atelierele de lucru şi mi-a dat un telescop, un televizor şi un echipament
video. Acestea nu erau obiecte obişnuite, erau obiecte care urmau să fie folosite pentru a
deosebi Creştinii născuţi din nou de aceia care pur şi simplu frecventau Biserica.

La sfârşit ea mi-a dat 16 fete care trebuia să lucreze pentru mine ca şi agenţii mei.
Nina era una dintre ele. M-am dus înapoi la Lagos înarmat cu ‘darurile’ de mai sus
menţionate.
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Transformat într-un agent al Satanei
Nu mai aveam nici un sentiment uman, nici cel mai mic sentiment de milă în inima
mea. Am început imediat să “lucrez” şi am distrus cinci apartamente dintr-o lovitură.
Toate acestea s-au prăbuşit la pământ, cu toţi locuitorii lor. Acest lucru sa întâmplat în
Lagos, în luna lui August din 1982. Antreprenorul a fost găsit responsabil pentru că nu a
pus o fundaţie solidă şi a plătit scump pentru acest lucru. Dizastrele care au loc astăzi
în lume nu sunt făcute de om. Lucrarea diavolului este de a fura, ucide şi distruge. Eu
vă repet, „ – Satana nu are nici un dar “gratuit”.

Am început să provoc accidente auto etc. Un caz care aş dori să menţionez este acela, a
unui tânăr convertit care mergea peste tot pentru a depune mărturia lui personală de
salvare şi eliberare. El, în acest sens, cauza daune mari în lumea spirituală, aşa că aveam
ceva în plan pentru el. Într-o zi, el era într-un autocar de lux spre Lagos. El avea o
întâlnire la o întrunire unde trebuia să depună mărturia lui. În timp ce autobuzul mergea
cu mare viteză, mi-am dorit intens ca acesta să devieze de pe stradă. Aşa s-a şi întâmplat,
izbindu-se cu violenţă de un copac. Toţi pasagerii au fost ucişi cu excepţia acelui
tânăr convertit.

Salvarea lui a fost miraculoasă, pentru că el a ieşit din vehicul prin partea din spate a
autobuzului strigând: „ – eu sunt în viaţă, sunt salvat! “. Am încercat să-l oprim să depună
mărturie dar nu am reuşit.

Prin televiziune noi puteam să vedem când un om sa pocăit de recent, iar noi
începeam să-l persecutăm foarte serios pentru a vedea dacă reuşeam să-l facem să
cadă din nou în păcat. Dacă după şase luni, noi nu reuşeam, mergeam acolo unde el
lucra pentru a-i falimenta compania;dacă el sau ea era un funcționar civil, noi, sau îl
oprimam prin şeful său sau dacă era posibil făceam ca şeful să nu mai aibă nevoie de
el. Dacă, în ciuda tuturor acestor lucruri, el continua să refuze să cadă în păcat, atunci
noi renunţam la el. Dar dacă el cădea în păcat, trebuia să fie ucis, astfel încât el să nu
mai poată beneficia de o a doua şansă de a se pocăi.
Am distrus atât de multe vieţi, până în punctul că Lucifer era foarte mulţumit de mine şi
m-a numit preşedintele vrăjitorilor. O lună după numirea mea ca preşedinte, sa
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convocat o reuniune. Am participat la acestă întâlnire în formă de păsări, şerpi şi pisici.
Aceste creaturi sunt folosite pentru următoarele motive:

1. Faptul de a fi transformaţi în păsări ne făcea vrăjitori mult mai periculoşi;
2. Faptul că ne transformam în pisici ne făcea capabili să ajungem atât spiritele cât şi pe
oameni;
3. De a putea fi transformaţi în şoareci ne permitea să intrăm cu uşurinţă într-o casă, apoi
noaptea ne transformam
într-o fantasmă, apoi într-o fiinţă umană, şi apoi sugeam sângele victimei noastre.
În acea întâlnire, am avut doar un punct în agenda noastră: “Creştinii”. Atunci noi ne
programasem pentru a organiza o conferinţă de vrăjitori din Africa, care trebuia să se
ţină în BENIN CITY în 1983. Am publicat conferinţa pe toate ziarele şi în toată massmedia publică. Au fost mobilizate toate forţele întunericului şi eram foarte încrezători că
nimic nu ar împiedica această întâlnire. De fapt, totul a fost bine planificat şi nu a fost
trecut cu vederea absolut nimic.
Brusc, creştinii din Nigeria au început să se roage şi să-L laude pe Dumnezeul lor şi
toate proiectele noastre au fost distruse. Nu numai planurile noastre au fost distruse,
dar a fost, de asemenea, o confuzie reală în Împărăţia Întunericului. Rezultatul a
fost că, ‘Conferinţa vrăjitoarelor şi a vrăjitorilor’ nu a putut avea loc în Nigeria.
Creştinii,trebuie să reţină faptul, că în momentul în care îL laudă cu adevărat pe
Dumnezeul cel Atotputernic va fi mare tulburare şi confuzie atât în mare cât şi în
aer, şi trimişii lui satan nu vor avea nici un loc de odihnă. Rugăciunea este ca şi o
bombă cu ceas aruncată în mijlocul agenţilor Satanei şi fiecare va fi pus pe fugă pentru
aşi salva propria viaţă.
Dacă Creştinii ar înţelege să folosească puterea şi autoritatea pe care Dumnezeu Lia dat-o, ei ar avea sub controlul lor toate afacerile interne ale ţării; şi numai
Creştinii pot salva naţiunea noastră.
După eşecul acestei conferinţe care până la urmă fu ţinută în AFRICA de Sud, am fost
chemat în mare. Când am ajuns, mi sa spus că din acel moment trebuia să locuiesc în
mare şi să merg pe pământ numai pentru operaţiuni dificile. Mi sa dat o nouă
misiune, să elaborez vrăji pentru magii-vindecători locali. Mi-a fost încredinţată
comanda sălii de control, precum şi responsabilitatea de a face cadouri, mai bine spus
deschiderea de biserici în haine albe (case de rugăciune), unde eu trebuia să fac să
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prospere maternităţile, să deschid marketuri şi să le fac să prospere, dând ‘fii’ şi
bani. Voi explica aceste lucruri, fiecare pe rând:
1. DESCHIDEREA de BISERICI ÎN HAINE ALBE:
Când un om (vrăjitor se înţelege din context) venea la noi să primească asistenţă în
construirea unei case de rugăciune şi de a fi ajutat să facă vindecări etc. , i se dădea unele
condiţii:

a) Trebuia să fie de acord să ne doneze una sau două suflete în fiecare an.
b) Odată ce acel om ar fi ajuns la un anumit grad de responsabilitate în biserică,
el

trebuia să fie ucenizat în societatea noastră şi

c) Nici un membru nu trebuia să intre în casa de rugăciune încălţat.

Atunci când el accepta aceste condiţii, i se dădea următoarele lucruri: ceva ce semăna cu
pietrişul alb, oase umane, sânge şi amulete, toate aceste lucruri puse într-un vas. Era
obligat să îngroape acest vas și tot conținutul său în faţa Bisericii şi de plantare o
cruce peste acestea; După îngroparea acestora crucea trebuia să fie bine evidenţiată. I se
dădea acest sfat pentru a construi un bazin sau să păstreze un lighean de unde
spiritele aveau întotdeauna pusă apă specială. Această apă este de fapt acea apă ce
ei o numesc “apa sfinţită”.
Mulţi oameni când sunt tulburaţi de spiritele rele se adresează la aceşti “profeţi” căci ei
pot alunga aceste spirite. Adevărul este că ei doar pot să ajungă la aceşti demoni. Un
demon nu poate fi stârpit de un alt demon.(Luca, 11:17 – 19) [5] Ceea ce face profetul
este aceasta; el se roagă pentru aceea persoană şi apoi îi dă o cârpă roşie pentru a o pune
în casa lui, şi apoi el îl consiliază să se roage de mai multe ori folosind lumânări şi
tămâie. Prin acest act persoana ne invita în casa ei. Uneori o persoană era sfătuită să
aducă o capră etc. ca sacrificiu. Aceste sacrificii ne permitea să mergem pentru a
vindeca persoana. Profetul nu are nici o putere de a vindeca.

2.Deschiderea unei Maternităţi:
În cazul în care o femeie ne cerea ajutor pentru a deschide o maternitate şi să o facă
să prospere, noi îi puneam aceste condiţii.
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a) „Am fi ales noi o lună în care toţi copiii născuţi în maternitate trebuiau să
moară, dar în celelalte luni li se dădea copiilor şansa de a trăi.”
Dacă ea accepta, i se dădea, de asemenea, o amuletă cu care ar fi atras femeile la
acea maternitate. Există astfel de maternităţi la Onitsha, în Lagos, etc. Nu este
permisă încălţămintea în aceste maternităţi.

3.Magazinul Extravagant ( neobişnuit ):
Când un om ne contacta pentru a-l ajuta în acest câmp, i se dădea un inel cu condiţia
ca el să nu lase nici o femeie să-i atingă acel inel. El trebuie, de asemenea, să accepte
să fie membrul nostru. Dacă el era de acord să îndeplinească aceste condiţii,
magazinul său ar fi fost întotdeauna furnit de noi cu cele mai bune produse, şi
cu cele mai noi.

4. Oferirea de Copii:
Dacă o femeie sterilă mergea să consulte un mag-vindecător, după ce făcea plângerea
sa, îi se cerea să aducă următoarele lucruri: un cocoş alb, o capră şi tencuială din
locul său şi produse destinate pentru a avea grijă de sănătatea copilului. Era
sfătuită să plece şi în lipsa ei, magul-vindecător venea la noi aducând toate aceste
lucruri. Atunci, noi, începeam să amestecăm anumite lucruri care sunt dificile să le
pot explica în scris, şi care trebuia să conţină cenuşă umană. Magul foloseşte acest
amulet pentru a găti mâncare pentru acea femeie etc.
Ea rămânea însărcinată şi năştea un copil, dar el nu era o fiinţă umană normală.
Dacă copilaşul era o fetiţă, ea ar fi trăit şi chiar s-ar fi căsătorit dar rămânea
sterilă pentru tot restul vieţii ei. Dacă copilul era un băiat el ar fi trăit şi ar fi
fost chiar şi bine învăţat, dar trebuia să moară instantaneu. Aceşti copii nu
trăiesc suficient să poată să-şi îngroape părinţii lor.
Aici eu aş dori să vă spun că cele mai multe infertilităţi sunt cauzate de demoni.
(O femeie poate fi sterilă pe pământ, dar ea va avea copii din mare. – [n.tr. –
pentru mine fraza aceasta e greu de înţeles, cred că autorul se referă aici la un fel de
predestinare în mod negativ]). De aceea recomand Copiilor lui Dumnezeu să aştepte
doar numai pe Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu dăruieşte cu adevărat fii.
5.Darea de Bani:
Dacă un om venea la noi pentru a primi bani, li se punea să îndeplinească aceste
condiţii. I se cerea să dea o parte din corpul său, sau dacă el avea o familie i se
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cerea să aducă pe fiul său. Dacă omul era necăsătorit, i se cerea să aducă pe fratele
său mai în vârstă sau pe fratele său cel mai mic.
Oricine decidea el să aducă trebuia să provină din acelaşi pântece matern. Este
important să se sublinieze acest lucru: în timpul uciderei victimei, persoanei care
aducea oferta i se dădea o suliţă sau o săgeată. Treceau printr-o oglindă toţi membrii
familiei. Doar cât persoana pe care el o oferise trecea prin oglindă, i se cerea să
lovească (oglinda) şi când aceasta se întâmpla, oriunde s-ar fi aflat victima,
murea.
Erau şi alte metode, dar indiferent care ar fi fost metoda, Satan dorea ca donatorul să
fie responsabil pentru moartea victimei sale, cerîndui-se ca el însuşi să lovească
victima.
Amintiţi-vă că satana nu face niciodată daruri gratuite!

Capitolul 4: Cum Satana luptă Împtriva

Creştinilor
« Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.»
(Efeseni. 6: 10 – 12)

Lupta împotriva Creştinilor
După ce am primit de la Lucifer ordinul pentru a lupta împotriva Creştinilor, am
început întrunirea noastră aşa cum eram aşezaţi şi am proiectat următoarele moduri
de a-i combate:

a) Cauzând boli.
b) Cauzând sterilitate.
c) Cauzând somnolenţă în Biserică.
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d) Cauzând confuzie în Biserică.
e)Provocând moleşeală în Biserică..
f) Făcându-i ignoranţi de Cuvântul Lui Dumnezeu.
g) Folosind moda şi emularea (dorinţă, sentiment, strădanie de a egala sau de întrece pe cineva
într-un domeniu de
activitate_ DEX)
h) Luptând pe planul fizic.
Printre aceste metode aş dori să explic două:

1. Atacurile pe plan fizic:

Prin intermediul televizorului pe care l-am primit, puteam vedea Creştinii născuţi din
nou. (Noi nu luptam împotriva făţarnicilor deoarece aceştia deja ne aparţineau). După
aceasta trimiteam fetele noastre mai întâi în Bisericele mari. În Biserică ele se
apucau să mestece gumă ori să facă să ţipe vreun copilaş ori să facă orice altceva cu
care să distragă atenţia persoanelor din înăuntru ca să asculte Cuvântul lui
Dumnezeu. Ele puteau să decidă, să meargă în spirit făcându-i pe oameni să doarmă
în timpul rugăciunii. În momentul în care ele vedeau că cineva a ascultat predica cu
atenţie, ele îl aşteptau în afara Bisericii şi cum el ieşea, una dintre ele îl salutau şi-i
dădea chiar şi un cadou (şi este întotdeauna ceea ce persoana vrea cel mai mult) astfel
apăreau foarte prietenoase. Ea făcea în aşa fel ca înainte ca acea persoană să-şi dea
seama de ceea ce se întâmpla, aceea persoană uita tot ceea ce a învăţat în Biserică.
Dar dacă se trata de un adevărat Creştin, una dintre aceste fete după adunare alerga afară
şi îl saluta şi îşi manifesta dorinţa să ştie unde locuia pe motiv că ea ar fi fost nouă în
oraş şi nu cunoştea mulţi Creştini. Dacă Creştinul o invita în casa lui, ea se grăbea să
cumpere fructe şi Creştinul lua acest lucru ca un gest de dragoste. Ea continua vizitele
sale până când ea în cele din urmă stingea lumina lui Hristos, care era în viaţa
Creştinului, şi apoi înceta să-i mai facă vizite. În Bisericile şi în comunităţile vii, sarcina
cea mai importantă este: descurajarea Creştinilor de a citi şi de a studia Cuvântul lui
Dumnezeu şi apoi de a ignora autoritatea lor (dată prin Cuvântul lui Dumnezeu) şi
promisiunile lui Dumnezeu. În locurile unde se ţineau campaniile de evanghelizare,
aceste fete erau trimise să provoace dizacorduri şi neânţelegeri.
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Cum sunt recunoscuţi Creştinii?
Creştinul născut din nou nu este recunoscut prin faptul că poartă întotdeauna Biblia cu el
sau de numărul de întâlniri la care participă. Creştinii în lumea spirituală ( sau a
spiritelor) sunt recunoscuţi prin lumina care le străluceşte continuu ca şi o candelă
foarte strălucitoare în inimile lor, sau ca şi un cerc de lumină în jurul capului lor,
sau ca şi un zid de foc în jurul lor. Când Creştinul mergea pe jos, noi vedeam îngeri
mergând împreună pe jos cu el, unul la dreapta şi altul la stânga lui şi unul în
spatele lui. Din acest motiv, nouă ne era imposibil să ne apropiem de el/ea.

Singura cale pe care puteam să avem succes era de a-l face să păcătuiască, care prin
aceasta ne deschidea o uşă să putem intra. Atunci când un creştin conducea o maşină şi
noi vroiam să-i facem rău, vedeam că el/ea niciodată nu era singur în maşină, era
întotdeauna un înger lângă el/ea. Oh de-ar cunoaşte Creştinul tot ceea ce Dumnezeu
are pregătit pentru el, nu s-ar murdări cu păcatul şi nu ar trăi în neglijenţă!

2. Atacurile urzite pentru ai face pe Creştini să se întoarcă în păcat
Ca şi preşedinte desemnat de Lucifer, eu trimiteam aceste fete în Bisericile şi în
comunităţile pline de viaţă. Aceste fete erau bine îmbrăcate şi după propovăduire ele se
apropiau de platformă ca răspuns la apelul de la amvon, prefăcându-se că L-au primit pe
Hristos şi se ruga pentru ele. La sfârșitul reuniunii sau al serviciului ele persistau în
aşteptarea predicatorului care în mod natural era foarte mulţumit pentru aceste noi
‘convertite’.

Aşa-numita ‘convertită’, putea de asemenea să-l urmeze pe predicator la el acasă. Dacă
acel predicator nu avea duhul de discernământ ea îl inducea să cadă în păcatul curviei
sau adulter. Acest lucru se întâmpla atunci când el o admira într-un mod senzual. Ea se
asigura că el persista în acest păcat, până când ea stingea Duhul lui Dumnezeu în el şi
apoi îl lăsa, aceasta era: – misiune îndeplinită.
La acest punct, aş dori să vă dau o mărturie a unui ministru al Evangheliei. În lumea
spirituală rea acest om era cunoscut ca un om al lui Dumnezeu. Când el se punea pe
genunchi, exista o mare confuzie printre noi. Apoi noi i-am trimis aceste fete. Dar acest
om de asemenea, le hrănea, dar refuza să fie sedus. Ele au făcut tot ceea ce ar putea să
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facă, dar nu au avut nici un succes, şi ca rezultat, aceste fete au fost ucise pentru eşecul
lor.

Atunci eu m-am transformat într-o femeie şi am mers la acest om şi prin cuvinte şi
acţiuni am încercat să-l seduc, dar el a fost determinat. Acest lucru a fost prea mult
pentru mine, şi aşa că am decis să-l omor fizic. Într-o zi, acest ministru al Evangheliei a
mers la piaţă în City Road Oduekpe; eu îl urmăream, şi când el sa aplecat pentru a cere
preţul anumitor produse eu am împins până acolo aceste manifestări că o remorcă de ulei
care se apropia am făcut-o să devieze înspre piaţă unde se afla acel om. Remorca a lovit
linia de înaltă tensiune ANPM şi se vărsă în piaţă, omorând pe mulţi oameni, dar acest
ministru a scăpat. Modul în care el a scăpat de la moarte a fost un miracol. Într-o altă zi,
l-am văzut că el călătorea în oraşul Nkpor. Eu din nou, cu puterea voinţei mele, am
lansat împotriva lui, ca să-l ucid, un camion al armatei încărcat cu lemne, care se
apropia. Camionul a intrat pe strada cimitirului nou, ucizând mulţi oameni, dar ministrul
a scăpat din nou de la moarte. După această a doua încercare am lăsat totul baltă. El este
încă în viaţă!

Doar pentru un singur Creştin, diavolul poate decide să distrugă multe suflete
gândind că poate să-l omoare, dar el falimentează întotdeauna. Aceste incidente se
întâmplă multor Creştini fără ca ei să ştie, dar Dumnezeu întotdeauna îi eliberează.
Problema este că diavolul nu renunţă. Gândurile sale sunt întotdeauna: „– Pot face acest
lucru“ , dar el nu reuşeşte niciodată. Atâta timp cât Creştinul umblă în iubirea lui
Dumnezeu şi rămâne în iubirea Sa şi nu se implică în lucrurile acestei vieţi, diavolul
nu va avea niciodată succes, indiferent cât de puternice vor fi încercările sale. Doar
necredinciosul este la dispoziţia lui.

Asuprirea (oprimarea) creştinilor
Aceasta are loc mai ales în vise. Un Creştin poate vedea în visele sale următoarele
lucruri:
1. O rudă moartă, care îl vizitează pe el/ea.
2. Fiinţe mascate care îl urmăresc pe el/ea.
3. Prieteni care înoată într-un râu.
4. Prieteni care îi aduc alimente şi îi cere să mănânce lui/ei.
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5. O femeie necăsătorită care are o relaţie sexuală sau chiar o femeie căsătorită care
are relaţii sexuale cu un bărbat. Acest lucru, dacă nu este tratat imediat, uneori,
aceasta poate duce la sterilitate. Sau o femeie gravidă dacă vedeţi că are relaţii
sexuale cu un om, acest lucru dacă nu se abordează imediat ar putea duce la un
avort.
Dacă un Creştin experimentează aceste lucruri în visele sale, nu ar trebui să lase
deoparte cu un gest delăsător al mâinii, imediat cum se trezeşte el ar trebui să-şi facă
un examen de conştiinţă şi să mărturisească orice păcat pe care îl ştie lui Dumnezeu,
să lege toţi acei demoni şi să se roage lui Dumnezeu pentru a restabili orice relaţie,
care a fost coruptă. Acest lucru este foarte important. Persoana, de asemenea, ar
trebui să caute ajutor şi sfaturi de la un Creştin matur umplut cu Duhul, vechi în
credinţă.

Cum diavolul câştigă sufletele
Când Isus a trăit pe pământ, el a dat ucenicilor săi o poruncă: „duceţi-vă în toată lumea
şi să faceţi ucenici din toate naţiunile“. În timp ce unii Creştini sunt încă în aşteptare
pentru un ‘timp potrivit’ şi ‘mai convenabil’ să se supună acestei porunci, diavolul dă
această poruncă agenţilor săi. Diferenţa este că, discepolii lui Satana sunt mult mai
serioşi în câştigarea de suflete decât sunt Creştini!
Unul din ambientele unde Diavolul câştigă suflete este şcoala secundară sau liceul;
îndeosebi şcolile de fete. Noi le procuram cele mai noi şi cele mai scumpe lenjerii
intime. Unele dintre fetele noastre sunt trimise în şcoli ca şi elevi. Acest lucru era o
prioritate absolută, deoarece în pensiunile pentru fete, lor le plăcea să folosească numai
lenjerie intimă. Acestor fete nu le lipsea niciodată mai nimic – cosmetice, haine,
lenjerie, cărţi, mâncare şi bani. Li se dădea un săpun special pentru baie oferit
fiecărei studente care cerea săpun. O fată care vroia să-i semene ar fi fost atrasă şi
devenea prietena ei. Treptat agentul nostru i se prezenta. În acel moment noi o vizitam
fizic şi începeam să-i dăm cadouri făcându-i pe placul ei, prin aceasta ea se întâlnea cu
noi de bună voie. Ea câştiga la rândul ei o alta, şi aşa mai departe. Acest lucru este
considerat ca o misiune şi se efectuează cu determinarea de a reuşi.
Un lucru trebuie să fie clar: satana nu obligă pe nimeni, ceea ce face el este să te
atragă şi tu să te duci de bună voie la el. De aceea, Biblia spune: “Rezista-ţi diavolului
şi el va fugi de la voi” (Iacov.4: 7). [6] Un alt domeniu în care diavolul câştigă sufletele
este în a face autostopul. Noi trimiteam pe fetele noastre să stea la stradă, şi de obicei,
ele erau foarte frumoase şi îmbrăcate în maniera ca să atragă. Acestea puteau fi, de
asemenea, situate prin hoteluri şi prin aceste căi noi capturam atât bărbaţi cât şi femei.
Mulţi oameni care au fost raportaţi în ziare ca dispărute sau pierdute au luat în
maşinile lor fete necunoscute.
Voi trebuie să fiţi atenţi cui daţi un autostop cu maşina.
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Capitolul 5: Întâlnirea mea cu Domnul Isus

Hristos
În februarie 1985, am avut întâlnirea noastră obişnuită în mare după care am decis să
merg la Port Harcourt din Statul Rivers pentru a vizita soţia unchiului meu decedat. Am
întâlnit un om numit Anthony. El are un magazin la racordul stradal NWAJA, de-a
lungul străzii Trans-Amadi în Port Harcourt, în Statul Rivers. El a trimis să mă cheme,
şi deoarece în societatea noastră aveam această regulă de a nu respinge vreodată apeluri,
am decis să răspund apelului său. M-am dus la el în aceea după-amiază de joi al aceleaşi
săptămâni. El a început, spunându-mi că Dumnezeu i-a dat un mesaj pentru mine. El şia luat Biblia şi a început să predice. De asemenea, erau aşezaţi alţi trei Creştini (un
bărbat şi două femei). El a continuat predica sa pentru o lungă perioadă de timp şi nu am
fost sigur dacă am ascultat tot ce a spus. El mi-a cerut ca eu să îngenunchez pentru a ne
ruga. Am ascultat şi am îngenuncheat în linişte.

Imediat a început să se roage. Şi am fost aruncat pe jos de Duhul Domnului şi am
căzut la pământ. M-am ridicat cu mare greutate şi am luat o poziţie rigidă în picioare,
şi după care am distrus toate scaunele de fier din interiorul magazinului. M-am uitat
afară şi am văzut trei membri ai societăţii noastre secrete, un bărbat şi două fete.
Aceştia au venit în formă umană, îndreptându-se spre uşă, dar datorită puterii lui
Dumnezeu nu au putut să intre.

Sunt sigur că alarma din mare i-a avertizat de această problemă şi datorită televiziunii au
ştiut unde era problema şi au trimis acest grup de salvare care s-a dovedit total
neajutorat. Acest lucru se întâmplă întotdeauna când un membru intră în necazuri. În
timp ce cei doi bărbaţi Creştini mă îndemnau pe genunchi, fetele au continuat să se
roage şi să lege demonii, dar nu au fost specifici. M-au întrebat dacă credeam în Isus
Hristos, eu nu i-am spus nimic. M-au rugat să invoc numele lui Isus, dar eu am refuzat
31

să-l invoc. Mi-au cerut numele meu şi eu i l-am spus. Ei s-au luptat pentru mai multe
ore şi apoi m-au lăsat să plec. Nu a fost alungat nici un spirit, aşa că m-am întors în
aceeaşi stare în care am venit.

Evenimente în Biserică
A doua zi era vineri, şi am fost invitat de Anthony să particip la un timp de noapte de
veghe la Biserica Adunărilor lui Dumnezeu din Silver Valley, Port Harcourt. Am
acceptat invitaţia pentru a participa la serviciile de cult a Bisericii ca să provoc somn şi
confuzie care făcea parte din sarcinile noastre. Programul a început cu corul. Am cântat
până când unul dintre membri ceru un cor folcloric, cântat de un anumit Grup de
Creştini, care spunea de impotenţa celorlalte puteri cu excepţia puterei lui Isus, apoi am
început să râd.

Am râs deoarece când m-am uitat în duh în viaţa lor, aproape trei sferturi din persoanele
care cântau acea cântare trăiau în păcat. Eu ştiam că datorită păcatului din viaţa lor,ei
erau demascaţi şi puteau fi grav afectaţi de aceste puteri. Este important ca,
Creştinii când ascultă Cuvântul lui Dumnezeu să nu permită viciilor să rămână
înrădăcinate în viaţa lor. În acea reuniune, noi eram în patru din mare şi cântam şi
băteam din palme împreună cu ei. Din nou, vreau să subliniez aici că, atunci când un
serviciu divin este început, membrii trebuie ca în primul rând să fie încurajaţi să-şi
mărturisească păcatele lor şi apoi să intre în timpul realei laude la adresa lui
Dumnezeu. Acest lucru va face ca un agent al lui Satan prezent să se găsească în
disconfortul său, şi de fapt va fugi cât mai repede pentru a se salva.

În acel particular serviciu noi eram în largul nostru şi am intrat chiar în acţiune. Mulţi
au început să doarmâ, cântările se cântau slab şi lucrurile au început să meargă în zig
zag. Fratele Anthony le-a vorbit deja despre mine şi astfel în jurul orei 2 noaptea ei mau chemat afară să se roage pentru mine. Tocmai ce am ieşit, m-am aşezat înaintea lor
iar ei au început să invoce sângele lui Isus. I-am oprit şi am spus, “nu este invocarea
sângelui lui Isus, soluţia; eu sunt un membru al unei societăţi secrete, dacă voi sunteţi de
acord că puteţi să mă eliberaţi atunci eu mă voi aşeza pe genunchi”. Aceste cuvinte pe
care le spusesem nu erau premeditate. Sângele lui Isus sperie demonii şi protejează pe
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Credincios, dar nu leagă demonii, legarea demonilor are loc numai când Creştinul
foloseşte autoritatea sa şi dă comanda.
Ei au fost de acord şi am îngenuncheat. În acel moment o soră călăuzită de Duhul lui
Dumnezeu a strigat şi a spus: „ – Dacă nu sunteţi vrednici nu vă apropiaţi“. Sunt sigur că
mulţi nu au înţeles ceea ce ea a vrut să spună. Este periculos pentru un Creştin care
trăieşte în păcat să alunge demoni. Mulţi s-au retras şi doar câţiva au venit să se roage
pentru mine. De îndată ce au început să spună: “ – În Numele lui Isus! ” , am simţit o mare
lovitură în mine şi am căzut jos la pământ. Imediat demonul zburător, care era în mine a
intrat în acţiune. Oricine, care este posedat de un demon zburător este întotdeauna foarte
rău şi periculos. Credincioşii nu vedeau ceea ce se întâmpla spiritual. Eu alergam din
cauza marii puteri care era în aceea cameră.
Două forţe opuse, una alteia, au intrat în acţiune şi atmosfera sa schimbat. Brusc m-am
ridicat şi am devenit foarte violent etc. Un demon a ieşit din mine şi s-a înposesat de un
copilaş din mijlocul lor şi a început să lupte împotriva lor încearcând să mă scape de ei.
Fraţii nu şi-au irosit timpul cu el, mai degrabă l-au dus împreună cu alţii care le erau
frică în sacristia Bisericii şi i-au închis înăuntru. Aceasta a continuat până la ora 07:00 a
dimineţii. Fizic eram epuizat şi am devenit liniştit, astfel fraţii s-au adunat din nou în
jurul meu şi au început să strige: “ – Spune-ne numele lor! ”, “ – Cine sunt ei? ” etc. Am
rămas calmi. După ce au aşteptat un timp îndelungat şi văzând că nu spuneam nimic ei
au fost induşi în eroare, gândind că eu aş fi fost eliberat. Ei s-au rugat şi apoi ne-am
despărţit. Eram atât de slăbit fizic şi mi-a fost greu pentru mine să ies din Biserică. Dar
ceva se întâmplă, pentru că, de îndată ce am ieşit din Biserică şi traversând strada, am
devenit fizic, foarte puternic. Poate unii dintre demoni, care ieşiseră din mine au revenit.
M-am supărat foarte tare şi m-am deciz să mă răzbun pe Biserică. "AceŞti oameni m-au
insultat, mi-am spus în sinea mea, şi din cauza acestei insulte vroiam să mă întorc la
Lagos, pentru a obține mai multă putere și cu alţii mai răi decât mine m-aș fi întors din
nou în Port Harcourt ca să mă răzbun pe toți membrii Adunărilor lui Dumnezeu din
Silver Valley”.

Călătoria spre Lagos
Ajuns acasă, la soţia unchiului meu, le-am spus că mă întorceam imediat la Lagos. Am
refuzat de a fi convins să rămân aşa că am luat un taxi spre staţia de autobuz a liniei Mile
3 de unde am luat un altul spre Onitsha. Intenţia mea era să mă opresc în Onitsha, ca să
văd un prieten şi apoi să continui strada spre Lagos. La Mile 3 eu am plecat şi cum
mergeam la Omagwe, pe drumul de legătură spre Aeroportul Internaţional, am auzit o
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voce care mă chemă cu numele meu de naştere: “ – NKEM!”. M-am întors pentru a
vedea dacă în taxiu acolo era cineva care eu cunoşteam, dar nu era nimeni. Cine putea să
fie? Doar răposata mea Mamă mă chema cu acel nume, toţi ceilalţi, inclusiv lumea
spirituală, mă cunoştea de Emmanuel.

În timp ce încă mă întrebam, am auzit din nou acea voce: „ – NKEM, din nou mă
trădezi? ” Eu nu recunoşteam vocea dar vocea continua să mă întrebe: „ –Tu vrei să
mă trădezi din nou? ” . Deodată îmi veni o febră puternică. Căldura a început să iasă din
corpul meu şi era atât de mare că ceilalţi pasageri au simţit-o. Unul dintre ei mă întrebă:
„ –Domnule, înainte să fi urcat, stătea-ţi bine?” Le-am răspuns că am fost OK şi că eu nu
am avut nici măcar o durere de cap înainte de a părăsi Port Harcourt.

La Umuakpa în Owerri, m-am prăbuşit în taxi. Următorul lucru ce l-am aflat a fost că,
doi bărbaţi înalţi şi imenşi au venit să mă ia. Unul la stânga mea şi celălalt la dreapta
mea şi nu mi-au spus deloc nici un cuvânt. Ei m-au dus pe un drum foarte accidentat cu
sticle sparte şi bucăţi de tablă. Aşa cum ne deplasam, acele sticle şi acele metale îmi
procurau tăieturi profunde şi am început să urlu de durere, dar acei oameni au continuat
să meargă nespunându-mi nici un cuvânt. Am mers înainte şi am ieşit pe un drum
anume. Doar aici unul dintre ei a vorbit cu mine şi mi-a spus: “tu eşti un om căutat!” şi
am continuat să mergem. Am trecut într-o clădire foarte mare şi lungă, care semăna cu o
sală de conferinţe. De îndată ce am urcat pe pardoseală o voce dinăuntru îmi spuse,
“ – Aduceţi-l înăuntru!” Ei m-au dus înăuntru şi au dispărut, lăsându-mă singur.

Ceea ce am văzut în interiorul acestei camere este greu de explicat, dar voi încerca să
explic , pe cât posibil de bine. Camera era decorată foarte frumos şi era atât de lungă şi
spaţioasă că-mi era dificil să-i pot vedea capătul. Am mers până la mijlocul sălii şi abia
atunci am putut vedea capătul ei. La capătul sălii era un altar. Am văzut o lună şi stele în
jurul soarelui. Apoi am văzut un tron şi pe deasupra Acelui tron şedea un bărbat foarte
frumos la aspect cu o manta care era atât de strălucitoare ca şi soarele. El mi-a spus:
“ – Vino!” Dar din cauza splendoarei Lui eu nu mă puteam apropia. Ori de câte ori
încercam să mut un picior, cădeam.

M-am ridicat pe picioare, am încercat şi din nou am căzut. Dintr-o dată o lună a venit
afară din tron, unde EL era aşezat şi a venit de-a lungul plafonului exact unde eram eu.
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Apoi două mâini au ieşit afară din acea lună, apucându-mi capul meu, şi mă scutură şi
trupul meu fizic se desfăcu, cum dezbraci o haină, şi adevăratul “eu” rămase în picioare.
Mâinile acelea au împăturit corpul meu fizic ca pe o pânză şi o lăsă să cadă într-un colţ.
Luna apoi sa mutat înapoia tronului şi apoi Cel care era aşezat pe scaunul de domnie a
spus,din nou: “ – Vino!”
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Purificarea spirituală
Am mers până la un punct, şi EL s-a coborât de pe tron la mine, luă picioarele mele unul
după altul şi scoase afară ceea ce a fost pus în interior şi le aşeză înapoi la locul lor; a
făcut acelaşi lucru şi cu mâinile mele şi le puse şi pe acestea la locul lor; de fapt, erau
locurile unde Regina de pe Coastă îşi ţinea puterile ei. Mă întrebam în mintea mea, cine
ar putea fi Acesta, şi cum făcea El să ştie locurile în care erau ţinute aceste lucruri. După
aceasta, El reveni la scaunul Său de domnie şi îmi spuse să mă apropii. Cum am început
să merg, anumite lucruri au început să cadă de pe corpul meu, ca şi un fel de solzi au
început să cadă de pe ochii mei e.t.c. dar înainte ca să ajung la altar acest lucru s-a oprit.
“ – Unde vrei să te duci? ” A întrebat.
I-am răspuns: „că am de gând să merg la Onitsha pentru a vedea un prieten”. El a spus: „ –
da, dar Eu îţi voi arăta ceea ce tu ai în minte”. Până în acel moment eu nu ştiam cine ar
fi fost El, dar un lucru era sigur, şi anume că El era mai puternic decât toate puterile pe
care eu le-am cunoscut. El a chemat cu un semn pe un om şi I-a cerut să-mi arate ceea
ce eu am conceput în inima mea. Acest om m-a luat într-o cameră şi a deschis ceva care
semăna cu o tablă; dacă ar fi existat o cale de ieşire aş fi fugit, pentru că în faţa mea era
scris tot ceea ce eu am planificat împotriva Creştinilor şi planul meu împotriva Bisericii
Adunărilor lui Dumnezeu din Silver Valley. Omul ma adus înapoi la altar şi ma lăsat.
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Omul care era aşezat pe tron a coborât de pe scaunul Lui de domnie, şi m-a luat de mână
şi mi-a spus că-mi va arăta câteva lucruri. Aşa cum mergeam, mi-a spus: „ – Eu nu
vreau ca tu să pieri, dar vreau să te salvez şi aceasta este ultima ta oportunitate. Dacă
nu te pocăieşti şi nu vii să mă serveşti, tu vei muri. Eu îţi voi arăta lăcaşul celor salvaţi
şi acela al neascultătorilor.” Când mi-a spus acest lucru, am înţeles abia atunci că El era
Isus Hristos.

Revelaţii Divine
Am intrat într-o cameră unde El a deschis ceva asemănător cu o perdea; am văzut toată
lumea, oameni şi toate activităţile ce mergeau înainte. Am văzut atât Creştini cât şi
necredincioşi, toţi care făceau un lucru sau altul. Am intrat într-o a doua cameră. El a
dat la o parte o perdea şi ceea ce am văzut a fost un spectacol trist. Oameni în lanţuri! El
I-a numit: “ făţarnicii ”. Aceşti oameni păreau foarte trişti şi El a spus: „ – aceştia vor
rămâne în această stare până în Ziua Judecăţii”.
Am intrat în camera a treia. A deschis din nou o perdea şi am văzut pe mulţi oameni
bucurându-se înbrăcaţi cu robe albe. De data aceasta am întrebat: „ – cine sunt aceştia?”
El a spus: „ – aceştia sunt răscumpăraţii care aşteptă răsplătirile lor”. Am intrat într-o
a patra cameră şi ceea ce am văzut a fost foarte înfricoşător.

Stimate cititor, este greu pentru a descrie ceea ce eu am văzut. Părea ca un întreg oraş în
flăcări. Iadul este pe cât de real pe atât de teribil. Dacă te-au făcut să crezi că Raiul şi
Iadul sunt aici pe pământ şi că omul nu trăieşte după moarte, doar suferă o anihilare
totală după moarte, este bine ca să fii avertizat aici şi acum că există un Iad real şi că
există şi un Paradis real. Nu este de mirare faptul că atunci când Isus Hristos a fost pe
pământ, el a avertizat pe oameni despre Iad. Eu îţi spun din nou, iadul este real. L-am
văzut şi este un loc teribil. L-am întrebat: „ – ce este acesta? ” Răspunsul Lui a fost: „–
acest loc este pregătit diavolului şi îngerilor lui şi pentru cei care nu au ascultat”. El I-a
numit aşa cum scrie în Apocalipsa, 21:8 [7].
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Noi am intrat în a cincea cameră şi când a dat la o parte perdeaua, am văzut ce poate fi
descris doar ca GLORIOS. Era ca şi cum priveam de pe înălţimea unui munte. Am
văzut Noua Cetate. Oraşul era atât de mare şi atâta de frumos. Străzile sunt făcute din
aur. Clădirile nu pot fi comparate cu nimic din această lume. El a spus: „– Aceasta este
speranţa sfinţilor. Vei fi tu acolo? ” Imediat i-am răspuns: „– Da”. După care ne-am
întors înapoi la tron şi El a spus: „–mergi acum şi mărturiseşte tot ceea ce Eu am făcut
pentru tine”.

A mai continuat, să mă mai ducă într-o altă cameră şi când a deschis perdeaua am văzut
tot ceea ce am înfruntat în călătoria mea de la Onitsha la Lagos şi modul în care El în
cele din urmă m-a eliberat. După aceasta El a mai spus: „–Nu te teme căci Eu voi fi cu
tine”. El m-a condus afară din acea sală şi a dispărut şi m-am trezit pe un pat, la un om
acasă. Am ţipat, astfel bărbatul şi soţia lui au fugit din cameră. Înainte au tras cu coada
ochiului să vadă ce fac, şi apoi au intrat în cameră. „–De ce mă găsesc aici?” Omul atunci
îmi povesti cum am leşinat în acel taxi şi cum ei m-au dus în Catedrala Catolică din
Owerri. Mi-au spus cum au trimis pe cineva să cheme un medic care a venit şi după care
mă examină spuse că ritmul cardiac era normal şi că ei trebuiau să mai aştepte să vadă
ceea ce se va întâmpla. Medicul i-a asigurat că-mi voi recăpăta simţurile. Apoi el ma dus
cu maşina lui la el acasă şi a aşteptat. El mi-a mărturisit, de asemenea, că nu a înţeles de
ce a crezut medicul şi pentru ce şi-a luat responsabilitatea de a mă duce la el acasă.

Mi-au cerut numele meu şi adresa mea iar eu i le-am dat şi după acestea eu am rămas
calm dar nu le-am spus niciodată experienţa mea. Am rămas foarte liniştit cu această
familie foarte drăguţă pentru două zile şi după care acel om şi soţia lui m-au condus la
staţia de autobuz din Owerri de unde am luat un taxi pentru Onitsha. Toate lucrurile pe
care Domnul mi le-a arătat despre călătoria mea, au avut loc întocmai una după alta. Am
luat un alt taxi pentru Lagos şi în noaptea aceea Domnul mi-a vorbit şi mi-a cerut ca a
doua zi dimineaţă pentru primul lucru, să plec din Lagos. L-am ascultat şi a doua zi de
dimineaţă am plecat din Lagos pentru a merge la Port Harcourt. Adesea mă întreb de ce
Domnul a vrut să salveze un om ca mine. Un om atât de rău şi distructiv, un agent al
Satanei. Am găsit răspunsul în aceste trei cuvinte – Dumnezeu Este Dragoste. Întradevăr, Dumnezeu este dragoste ". (1 Ioan, 4:8,4:16) [8].
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Capitolul 6: Ispita şi Victoria

« Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa
vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea. »
(Ioan, 10: 27 – 28)
După convertirea mea la Hristos, primul lucru care s-a întâmplat a fost că toate darurile
pe care le-am primit din mare: telescopul, televizorul, tricourile şi fotografiile pe care leam făcut în laboratoarele din mare şi fotografia Reginei de pe Coastă care au fost
expuse în apartamentul meu, toate aceste lucruri au dispărut.

Când am revenit în Port Harcourt, aveam o mare dorinţă de a mărturisi ceea ce Domnul a
făcut pentru mine, dar în această Biserică nu mi s-a permis. Soţia unchiului meu
decedat, care este, de asemenea, o Creştină, m-a dus la unul dintre pastori, dar
întrebarea care mi-a fost pusă, a fost aceasta: “ – a adus hârtia?” Am înţeles mai târziu că,
hârtia la care el se referea era: “certificatul de membru în Biserică”. Ce avea de a face
un certificat de membru cu dezvăluirea mărturiei mele despre puterea lui Hristos şi de
ceea ce el a făcut pentru mine? Dumnezeu ma izbăvit de sub puterea întunericului în
Împărăţia Fiului Său preaiubit, în care eu am răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea
păcatelor mele?

Eram trist pentru că ştiam că Satana nu permitea tinerilor convertiţi să meargă să
mărturisească, mai ales cei care anterior erau profund implicaţi în activităţile sale, şi
făcea tot posibilul pentru a opri aceste mărturii. Mi-am amintit din nou că Domnul mi-a
poruncit în modul cel mai clar: „ du-te şi mărturiseşte ceea ce Eu am făcut pentru tine”
iar eu aici m-am trezit faţă în faţă cu respingerea. Poate că nu era încă timpul. Aşa că
am decis să amân, şi anume de a mărturisi altora, şi să aştept. Am mers cu trei
comercianți din Aba în Togo pentru o călătorie de afaceri. În acel loc am cumpărat
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bunuri în valoare de 160.000 Naira (₦) > 775cca (€ )Euro. [1 EUR = 206,485 NGN
(15/09/2012)]. Din această sumă de bani, banii mei erau de 70.000 Naira, (339 € >1471
Ron, 26 Bani) în timp ce restul de 90.000 de Naira (436 € > 1900 RON, 96 Bani) i-am
împrumutat de la comercianţii din Aba. Printre lucrurile pe care le-am cumpărat erau
rulouri de dantelă, diverse tipuri de medicamente (în special antibiotice), seringi,
termometre, etc. La frontiera Nigeriană, am fost reţinuţi la vamă, şi mai târziu ni s-a
cerut să plătim o mită. Noi am refuzat şi bunurile noastre, inclusiv cele care aparţineau
celor trei colegi ai mei, ne-au fost confiscate. Câteva luni mai târziu, mărfurile care
aparţineau colegilor mei li s-au dat înapoi, cu excepţia mea. M-am dus înapoi mai târziu
şi mi s-a cerut să plătesc 40000 de ₦ (193€,75C > 845 Ron ) dar controlând marfa am
observat că toate bunurile de valoare - rulourile de dantelă, seringile, şi medicamentele
e.t.c. , – au fost furate, deja.

Comercianţii care mi-au împrumutat banii au început să mă urmărească. Unii dintre ei au
chemat poliţia, alţii şi-au luat legea în mâinile lor şi au planificat cum să-mi ia viaţa.
Singura soluţie a fost de a închide conturile mele bancare şi de a folosi toţi banii pe care
îi aveam ca să-mi plătesc toate datoriile. Prin harul lui Dumnezeu, am plătit totul cu
excepţia a 1000 ₦ (4,84 € > 21 RON, 01 BANI), care trebuia să-i dau proprietarului meu
din Lagos. Am ajuns complet în stare de faliment şi chiar a trebuit să împrumut 20 K
pentru a plăti taxiul.

M-am dus la unii Creştini care făceau comerţ şi pe care eu îi ştiam atunci, pentru a le
cere ajutorul ca să pot începe din nou viaţa. Nimeni nu a spus da sau nu, mai degrabă
îmi repetau adesea să merg în ziua următoare, până când am obosit să mă mai duc pe la
ei. Am simţit o mare frustrare şi nu ştiam cui să mă adresez pentru un sfat sau pentru a
găsi un ajutor. Eu nu cunoşteam încă Cuvântul lui Dumnezeu, şi cu toată confuzia care
era în inima mea, eu citeam Biblia dar nu o înţelegeam. În timp ce încă mă gândeam ce
să fac, am primit un telefon de urgenţă din satul meu. Am alergat acasă și am constatat
că clădirea mea cea mică pe care o construiam a fost distrusă de către unchiul meu, care
a fost, de asemenea, prezent și care mă amenință că mă omoară. Natura mea cea veche
din mine era contestată. Mi-am amintit pe când eram cu societatea secretă, el avea frică
de mine, şi se punea chiar şi în genunchi în faţa mea, dar acum ştia că eram un om
schimbat (cum de ştia eu asta nu aveam de unde să ştiu dat fiind că mă convertisem
căci nu mai trecusem deloc pe acasă) şi acum el mă ameninţa. Am chemat numele
Domnului, şi i-am spus: „ – aşa m-ai salvat Tu ca să mă laşi frustrat şi pentru a permite
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duşmanilor mei să se bucure de mine”. Am plâns şi am decis să mă întorc înapoi în

societatea secretă.

Cel puţin aş fi fost salvat de toată această confuzie şi chiar i-aş fi dat unchiului meu o
lecţie, care nu ar fi uitat-o pentru tot restul vieţii lui. În ciuda faptului că luasem această
decizie, aveam două temeri proeminente înăuntrul meu.
1. În timpul monologului meu, Domnul mi-a subliniat destul de clar: “ – Aceasta este
ultima ta oportunitate”. Întoarcerea mea în societatea secretă ar fi putut însemna
moartea, moartea nu numai fizică, dar, de asemenea, moartea spirituală.
2. Dacă rămâneam în Domnul, unchiul meu m-ar fi ameninţat cu moartea .

Eram atât de confuz şi aveam nevoie de ajutor. Eram ignorant de Cuvântul lui
Dumnezeu şi nu ştiam ce spune Cuvântul despre lucrurile menţionate de mine de mai
sus. Stimate cititor, trebuie să înţelegeţi pentru ce eram eu în toată această confuzie,
deoarece îmi lipsea pe cineva care să mă îndrume ca şi tânăr convertit. Îndrumarea
tinerilor convertiţi este foarte importantă şi ar trebui ca, Creştinii să ia în serios acest
lucru. Dacă ştii că nu poţi să-i înveţi pe convertiţii tăi, te rog să nu mergi în afară pentru
a depune mărturie în evanghelizare. Isus Hristos a subliniat acest lucru de trei ori atunci
când i-a cerut lui Petru: “ – Simon, fiul lui Iona, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?
”... “ – Paşte mieluşeii Mei ”. Mulţi convertiţi se întorc înapoi în păcat, pentru că ei nu
sunt îndrumaţi în mod corespunzător. Dacă tu îl iubeşti pe Isus, ai grijă de mieluşieii
Lui!

Lupta cu agenţii lui Satan

În această perioadă, agenţii Reginei de pe Coastă au început să mă persecute. Mi-au
provocat multă suferinţă. Aveam coşmaruri. Pe 1 mai 1985, la o lună după convertirea
mea, pe la 2 noaptea circa, toţi în casă dormeau. Am fost trezit de aceşti agenţi. Mi-au
poruncit să ies afară din casă. Am ascultat, şi am ieşit afară iar ei mă urmăreau. Toate
aceste lucruri se întâmplau ca într-un vis, dar de fapt era realitate. Ne-am deplasat spre
cimitirul situat lângă Biserica Anglicană Sf. Pavel, dincolo de Aba Road, în Port
Harcourt.
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Odată ajunşi acolo mi-au spus: “– trebuie să te întorci cu noi. Dacă refuzi, te vom ucide sau
te vom aduce într-o sărăcie lucie.” După ce mi-au dat aceste ordine, au plecat. Mi-am
reprins simţurile mele şi m-am întrebat cum am putut ajunge în cimitir la acea oră din
noapte. M-am întors acasă, soţia unchiului meu m-a întrebat unde am fost. Nu i-am
răspuns, mai degrabă am preferat să merg să mă culc după care am şi adormit. Agenţii
Satanei au decis să mă atace în timpul amiezilor. Uneori, ei mă atacau în timp ce
mergeam. Oameni care erau în jurul meu vedeau că luptam împotriva aerului sau
vedeau că fugeam ca şi cum aş fi fost urmărit. Doar numai eu puteam să-i văd. Acest
lucru l-au făcut de patru ori şi s-au oprit. Apoi a venit liderul lor, Regina de pe Coastă.
În prima zi, ea a venit cu maşina şi a parcat lângă casa noastră. Era bine îmbrăcată şi, ca
întotdeauna, foarte frumoasă. Oameni din apropiere gândeau că era prietena mea. De
îndată ce ea a intrat, am ştiut cine era. Ea a venit în jurul prânzului, când întreaga zonă
nu era traficată. Ea se aşeză şi printre altele mi-a spus: “–Tu poţi merge în Biserica ta, să
crezi orice ai vrea tu să crezi, dar numai să nu dezvălui existența mea, eu îţi voi oferi orice ai
nevoie în această viaţă.” Eu nu cunoşteam încă Sfintele Scripturi şi mă limitai doar, să o

ascult şi să o privesc în timp ce-mi vorbea. Ea ma suplicat şi a încercat să mă convingă
să mă întorc înapoi la ea. Nu i-am spus nici da, dar nici nu, ea sa ridicat, a intrat în
mașină și a plecat.

De două ori soția unchiului meu a vorbit cu ea, fără să știe cine era ea iar eu nu i-am
spus nimic soției unchiului meu cine era acea femeie. În timpul ultimei vizite, Regina de
pe Coastă şi-a schimbat abordarea ei. De data aceasta ea mi-a dat un aspru avertisment
spunând că a încercat în timpul acestor vizite să mă convingă să mă duc înapoi la ei dar
eu am fost foarte încăpăţânat, şi că această vizită ar fi fost ultima sa vizită;dacă eu încă
voi refuza să mă întorc, ea va veni la mine în August şi m-ar fi ucis, sau desfigurat sau
m-ar fi redus în mizerie. Cu aceste cuvinte ea a plecat.

Mi-era teamă, şi într-o zi am mers la Biserică şi am căutat un frate. Eu i-am povestit
problemele mele şi i-am spus ceea ce eu am observat la unii membri din Biserică e.t.c.
Acest frate mi-a dat adresa birourilor UNIUNII SCRIPTURALE (S.U.), şi mi-a spus:
„ – Acolo , vei găsi un ajutor! ” De altfel acea zi a fost ultima zi în care l-am văzut pe acel
‘frate’. De atunci şi până acum nu l-am mai văzut nicăieri în Port Harcourt. Am luat
adresa şi a doua zi mi-am luat un taxi spre Bonny Street , №: 108, unde era acel birou şi
unde am întâlnit dactilograful care mi-a dat programul trimestrial a activităţilor S.U. a
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Grupului de pelerini Rumuomasi [grup de pelerini de S.U. de Rumuomasi] care era cel
mai aproape de casa mea. “A venit şi ziua de Duminică” şi m-am dus la Şcoala Statală
din San Michele de Rumuomasi, unde se aduna grupul. Dar am ajuns la 2 pm, neştiind
că întâlnirea începea la 3, dar am întâlnit grupul de rugăciune şi aşa m-am alăturat lor.
După întâlnirea din ziua aceea am înţeles că acela era locul potrivit pentru mine.
Dumnezeu mi-a dăruit o doamnă Creştină care am considerat-o ca şi mama mea, care se
interesa mereu de mine, îmi explica Cuvântul lui Dumnezeu şi, de asemenea, îmi dădea
şi unele sfaturi. Fraţii şi surorile erau foarte interesaţi de mine şi au avut multă grijă de
mine. Trăiam o dragoste reală. Duhul Sfânt mă ajuta să înţeleg Cuvântul lui Dumnezeu
şi credinţa mea creştea. Am început să mă bucur din plin de viaţa de Creştin. A venit şi
luna lui August şi a trecut, dar Regina de pe Coastă nu sa arătat cum mă ameninţă să o
facă. Psalmul 91 [9]- protecţia lui Dumnezeu se împlini în viaţa mea. Isaia, 54: 17:
„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la
judecată împotriva ta, o vei osîndi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este
mîntuirea care le vine dela Mine, zice Domnul.“ Acest lucru, de asemenea, se împlini.
Septembrie 1985, am primit un mesaj în care spunea că numele meu a apărut ca
distribuitor cu Silver Brand Cement of Lagos, şi că mă aşteaptau să mă prezint la
birourile lor în data de 27/09/1985. Am plecat din Port Harcourt pe 26/09/1985 şi am
ajuns în Lagos noaptea. A doua zi dimineaţa, 27/09/1985, am intrat în birou ascultând
ceea ce-mi spune Şeful de la Personal că locul meu era atribuit altcuiva. El îmi spuse să
mă întorc a doua zi, adică în 28/09/1985, pentru a mă putea vedea cu Directorul General.
În timp ce mă reântorceam la apartamentul meu, şi traversam o stradă, cineva a venit din
spate şi ma apucat cu putere şi a încercat să mă sufoce în timp ce-mi ţinea ambele mâini
apăsate pe nasul meu şi pe gură. Am luptat pentru viaţa mea, şi în timp ce oamenii
treceau, nimeni nu a venit pentru a mă scăpa, dar Domnul a intervenit. În timp ce încă
luptam cu mâinile mele, am auzit o femeie strigând şi împingându-mă , spunând: „ – cine
era acea persoană din spatele tău?” Ea a repetat întrebarea a doua oară şi apoi a dispărut.
După voce eu am înţeles că ea era o femeie, dar nu am văzut cine era. Eram ameţit şi mam întors la apartamentul meu aproape ameţit.

Aici mă aştepta proprietarul meu care era foarte furios, şi-mi spuse: „ – de ce ai fugit cu
banii mei şi chiria mea? “ L-am rugat şi am încercat să-i explic că pe moment eu nu
munceam dar că, îi voi plăti toţi banii imediat cum îi voi avea. Prin modul în care el a
consimţit am crezut că totul a fost stabilit. A doua zi, pe 28/09/1985, m-am dus înapoi la
birou şi l-am întâlnit pe Directorul General care şi-a cerut scuze pentru că dăduse locul
meu altuia. În timp ce vorbea încă, un tânăr a intrat şi m-a întrebat: „ – Nu eşti tu,
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Emmanuel? “Am spus: „ – Da, eu sunt. “ El a spus: „ – Iată, în cele din urmă te-am prins.Ai
terminat de alergat? Am vizitat Port Harcourt de mai multe ori şi am constatat că erai
întotdeauna cu acea mamă a ta spirituală. Ea a fost o mare piedică pentru noi dar acum, că ai
venit în Lagos noi te-am găsit. Nu vei putea să te mai întorci la Port Harcourt. Eu sunt acela
care ţi-a luat locul tău. “ Sfidându-l, i-am spus: „ – Voi nu puteţi să-mi face-ţi nimic. “

Directorul General a fost surprins de ceea ce a văzut că sa întâmplat în biroul lui. Mi-am
cerut scuze şi am plecat spre apartamentul meu.
Câteva minute mai târziu am auzit bătând pe cineva la uşa mea şi a intrat NINNA. Ea ma
întrebat dacă aveam de gând să mă întorc la Port Harcourt. Eu i-am răspuns da. Ea ma
rugat să mă duc cu ei şi că munca pentru care eu am fost special instruit zăcea într-un
colţ neatinsă: KOTIPARI (în limba Yoruba).
- Instruit pentru a fi în fruntea slujitorilor puterilor demonice.
- Instruit pentru a fi şeful cel mare a: „camerei de control“ pentru a monitoriza lucrurile
care se întâmplau pe pământ, a trimite şi a primi semnale de alarmă, şi de a mobiliza
forţele e.t.c. .
- Instruit pentru a fi alături de Regina de pe Coastă care implica nu numai ceremonii,
sacrificii, efectuarea de misiuni speciale ce ea mi le dădea, dar şi altele mai greu de
explicat.
- Instruit să stabilesc, cu asistenţa puterilor întunericului, noi societăţi secrete care păreau
inofensive, dar capabile de a atrage tineri, precum şi numeroase persoane care frecventau
bisericile.

Ninna mi-a spus că dacă aş fi mers cu ea, ceea ce mă aştepta era o promovare dublă şi
multe altele, aşa zise “binecuvântări”. Ea mi-a confesat că ei au fost responsabili pentru
faptul că bunurile mele au fost confiscate şi furate atunci la dogană, şi chiar au şi
instigat pe unchiul meu, care a distrus construcţia mea şi că mă ameninţase cu moartea.
Ninna mi-a spus că dacă-i refuzam să-i urmez ar face mai mult şi asta ar fi însemnat că
nu mai puteam prospera, şi că au decis să lupte împotriva mamei mele spirituale: „ –
Dacă noi o prindem pe ea, e ca şi cum te-am fi prins pe tine. “ a spus ea. În acel moment eu
am început să-i predic Cuvântul lui Dumnezeu. Ea sa ridicat şi a spus: „ – Te-au sedus pur
şi simplu “ şi a plecat. Acest lucru a avut loc în seara zilei de 28/09/1985.
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Ea plecase de aproximativ cincisprezece minute, când am auzit bătând din nou la uşă.
De data aceasta erau patru bărbaţi. Ei mi-au făcut semn să-i urmez şi aşa am ieşit şi mam trezit cu ei mergând pe jos. Noi am mers pentru aproximativ 10 metri şi unul dintre
ei mi-a spus: „ – Ne cunoşti?“ le-am răspuns că nu. El a continuat: „ – Noi suntem plătiţi
de proprietarul tău ca să te omorâm.“ În timp ce el încă mai vorbea unul dintre ei a scos
un pistol şi un altul a scos un pumnal. Eram total neputincios şi ştiam că ei m-ar fi
omorât, dar Dumnezeu în maniera Sa supranaturală făcu un miracol, care îi surprinse
chiar şi pe ei. Omul cu pistolul ma împuşcat, dar din acea armă nu a ieşit nici un zgomot.
Omul cu pumnalul mi l-a înplântat în spatele meu dar lama nu a pătruns, ea mi-a dat
impresia unui baston care era folosit de cineva, rpându-se pur şi simplu. Ei au rămas
terorizaţi, aşa cum dealtfel şi eu eram. Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine şi am
început să la predic, trei dintre ei au fugit, dar al patrulea sa prăbuşit şi a început să
plângă şi ma implorat că eu să mă rog pentru el. Eu nici nu ştiu cum să mă rog în acel
moment ci am spus doar: „ – Doamne, te rog iartă şi uită şi iartă-l pe acesta. Amin.“ El şi-a
predat viaţa lui Hristos şi l-am dus într-o Biserică Penticostală din apropiere şi pastorului
i-am explicat ce sa întâmplat şi i l-am încredinţat după care eu am plecat.Cum am intrat
în casă, proprietarul meu a venit spre mine şi sa aruncat pe genunchi şi a început să mă
suplice şi a spus: „ – te rog, iartă-mă, m-am gândit că ai decis să fugi din Port Harcourt cu
banii mei (1000 Naira). “ L-am iertat şi ne-am pus în cele din urmă de acord că-i
plăteam banii în rate.
În aceeași noapte, la aproximativ 2:00(a.m.) de dimineață, Domnul m-a trezit. Nu știu
de ce m-am trezit, așa că m-am dus în camera de zi, și am văzut o broască țestoasă mare,
care stătea în fața mea, și mi-am amintit imediat de studiul biblic pe care l-am făcut în
Port Harcourt privind puterea Cuvântului. Eu atunci am pronunţat aceste cuvinte:
„Ţestoas-o, de când eu m-am născut, lăcaşul ţestoasei este stufărişul sau marea, dar pentru
că ai intrat în casa mea cu ferestrele şi cu uşile închise, tu ai păcătuit, şi pentru aceasta tu
trebuie să mori”. De îndată ce am spus aceste lucruri, broasca ţestoasă a dispărut.M-am

dus înapoi în cameră şi am adormit. M-am trezit din nou şi am auzit zgomot în camera
de zi şi m-am dus şi acolo înaintea mea era un vultur oribil. Am repetat aceleaşi cuvinte
şi cum abia am spus: „Fiindcă ai comis acest păcat tu trebuie să mori”, de asemenea, şi
acesta a dispărut. În timpul acestei călătorii la Lagos eu am văzut bunătatea, măreţia
şi credincioşia lui Dumnezeu.
În dimineaţa următoare, 29/09/1985, eu am luat un autobuz luxos pentru Port Harcourt.
Când am ajuns la Ore autobuzul se izbi într-un copac şi era foarte deteriorat, dar nici
unul nu a fost rănit. Şoferul cu greu îl puse din nou pe drum, dar atunci când autobuzul a
început să prindă viteză a început să derapeze când pe o parte când pe cealaltă margine a
drumului. Mi-am amintit de ameninţările lui Ninna şi aşa m-am trezit ridicat în picioare
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în acel autobuz, predicând la pasageri şi încheiind am spus aceste cuvinte: ”Aceste
incidente s-au întâmplat din cauza mea, dar de acum înainte nu va mai fi nici un accident, până
când nu vom ajunge la Port Harcourt, în numele lui Isus” , şi apoi m-am aşezat. De fapt,

atunci când m-am aşezat am rămas uimit de ceea ce am spus. Şi de altfel întocmai s-a
întâmplat, vehiculul a ajuns cu bine în Port Harcourt fără accidente sau alte defecţiuni.
Scriptura pe bună dreptate spune: ” Dacă se urzesc uneltiri, nu vin dela Mine; oricine se
va uni împotriva ta va cădea supt puterea ta.“ (Isaia, 54 : 15). Ei (Regina de pe Coastă şi
agenţii ei) au încercat, dar cum unitatea lor nu a fost făcută pentru Domnul, ci
împotriva Fiului Său, ei s-au împiedicat şi au căzut: „ Atunci se vor teme de Numele
Domnului cei dela apus, şi de slava Lui cei dela răsăritul soarelui; cînd va năvăli
vrăjmaşul ca un rîu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.” (Isaia, 59 : 19). Dau lui
Dumnezeu toată gloria pentru că şi-a manifestat puterea Sa în favoarea mea.

Capitolul 7: Activitățile agenților lui Satana

«Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva
uneltirilor diavolului. Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti »
(Efeseni, 6 : 11 – 12)

Această carte nu ar fi fost completă dacă nu s-ar fi demascat metodele diferite în care
operează aceste puteri. Este de asemenea important ca aceste forme diverse de
manifestare a acestor puteri să fie dezvăluite.
Un lucru este clar şi care este acesta, diavolul vă încurajează să credeţi că el este un
mit, sau pur şi simplu un mod de a defini gândurile rele sau ca, voi să puneţi accent
mai mult pe puterile lui decât pe puterea lui Dumnezeu. În timp ce Biblia spune:
„Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.”
Biblia ne spune de asemenea că armele Credinciosului împotriva diavolului şi a agenţilor
săi: „Căci armele noastre de luptă nu sunt fireşti, ci sunt armele puternice ale lui
Dumnezeu, prin care dărâmăm fortăreţe. Noi răsturnăm argumentele şi orice înălţime
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semeaţă care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem sclav
ascultării de Cristos.” (2 Corinteni. 10 : 4 – 5). Şi încă scripturile declară în modul cel
mai clar: ” Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să distrugă
lucrările diavolului.” (1 Ioan. 3: 8). Şi Isus a dezbrăcat stăpâniri şi puteri, făcând un
spectacol în mod deschis triumfând peste ele.

“Dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale” ,
(Proverbe. 6: 2) spune Sfânta Scriptură, de aceea un Copil al lui Dumnezeu trebuie să
acorde atenţie la mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeu a promis: “Mă
voi grăbi să le împlinesc”. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre trei mărturisiri:

1. Mărturisirea domniei lui Hristos.
2. Mărturisirea de credinţă din Cuvânt, în Hristos şi în Dumnezeu Tatăl.
3. Mărturisirea păcatului.
Atunci când noi auzim cuvântul “mărturisire”, ne gândim cu uşurătate la păcat.
Definiţia pe care o dă vocabularul despre: “mărturisire”, este:
1. Afirmând ceva în care noi credem.
2. Dând mărturie de ceva ceea ce noi ştim.
3. Dând mărturie în favoarea unui adevăr care noi l-am
îmbrăţişat.

Trebuie deasemenea să regretăm că, ori de câte ori vom folosi cuvântul ‘mărturisire’
unele minţi se vor gândi imediat la păcat. Autorul, de fapt aici încurajează pe Copilul
Domnului începând de astăzi să spună ceea ce spune Dumnezeu. Voi care odinioară aţi
fost morţi în fărădelegile voastre, Dumnezeu va adus la viaţă împreună cu Hristos şi cu
El va înviat şi va aşezat în locurile cereşti (ridicat mai sus de stăpâniri şi puteri) în Isus
Hristos. Prin urmare, Creştinii trebuie să-şi dea seama unde sunt aşezaţi. Ei trebuie să
ştie că lucrează tocmai, de la acea înălţime – peste Satan şi peste toţi agenţii săi. “
Domnul Isus Hristos v-a dat toate puterile și autoritatea așa cum El v-a dat tot ceea ce
aparţine de viață și evlavie” (2 Petru. 1: 3). (“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate
lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea
Lui.” )
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Dumnezeu niciodată nu doreşte ca circumstanţele să-i controleze pe fiii Lui, mai degrabă
El vrea ca, Cuvântul Său prin gura Creştinului să controleze circumstanţele sale.
Dumnezeu i-a spus lui Ieremia în capitolul 23 cu versetul 2: „Nu este cuvântul meu ca un
foc? zice Domnul; şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?“ (VDCC) Creştinii, adică
Creştinii Născuţi din Nou, trebuie să înţeleagă că atunci când au pronuntat numele lui
Isus, ceea ce le iese din gura lor este foc. Atunci când un Creştin se bazează pe
autoritatea dată de Hristos şi pronunţă o comandă în numele lui Isus, focul vine din gura
lui şi orice demon care controlează circumstanţa trebuie să se supună. Isus este viu
astăzi pentru a se asigura că fiecare cuvânt al Său se împlineşte. Din nou, vreau să
subliniez un fapt important, mulţi creştini trec cu vederea, şi pe care Satan îl foloseşte în
favorul său. Isus, după ce Petru îi arătă smochinul uscat care fuse-se blestemat de Isus, a
spus: -

(În Evanghelia lui Matei) : “Atunci Isus le-a zis: „Cu adevărat vă spun că dacă veţi avea
credinţă şi nu vă veţi îndoi, voi înşivă veţi putea face asemenea fapte, ba mai mult, veţi
putea zice până şi muntelui acestuia al Măslinilor: «Urneşte-te şi aruncă-te în mare!»
şi se va supune. Puteţi obţine orice – orice lucru pentru care vă rugaţi – dacă aveţi
credinţă.” “(Matei. 21:21-22). (NTIT)

(În Evanghelia lui Marcu):
“Iar Isus, răspunzând, le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu! Fiindcă adevărat VĂ
SPUN: Că oricine va spune acestui munte: Ridică-te şi aruncă-te în mare; şi nu se va
îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea
orice spune. “ (Marcu. 11:22-23). (BTF)

Aici Domnul ne arată puterea Cuvântului pronunţat şi încurajează, de asemenea, pe
Creştin să se specifice în rugăciunile sale şi, atunci când îşi exercită autoritatea sa. Unii
Creştini poruncesc muntelui să se mute, dar nu spun: UNDE, muntele să se ducă. Isus
a spus că dacă tu vei spune la munte: „ Ieşi de acolo şi aruncă-te în mare...” Luăm ca
exemplu scoaterea afară de demoni. Unii creştini leagă şi scot demoni fără a-i trimite în
destinaţii specifice. Acest lucru este foarte periculos. Atunci când voi legaţi un demon
el este legat. Dacă voi îl scoate-ţi afară fără a-l trimite într-un loc anume, acesta rămâne
în apropiere. În cazul în care demonul este numai certat de cineva, acesta va rămâne
prin apropiere şi mai târziu se va întoarce înapoi şi va intra în cineva care nu este un
Creştin. Creştinii trebuie să fie foarte atenţi în înfruntarea cu demonii. Asiguraţi-vă că
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demonul este legat, scos afară şi trimis într-o o destinaţie bine specificată de voi (și
interziceţi-le de a mai intra din nou).
Unii creştini când se roagă ei spun:” În numele lui Isus, demonilor eu vă opresc!” În lumea
spirituală voi vedeţi cu adevărat demonii stând drepţi şi, aşteptând următoarea comandă.
Dar dacă Creştinul se opreşte aici, el nu a ajutat cu nimic victima. Nu glumiţi cu
diavolul. Voi nu vă puteţi juca cu duşmanul vostru. Dumnezeu v-a trimis o lucrare de
eliberare şi reconciliere (împăcarea omului cu Dumnezeu) astfel încât voi trebuie să fiţi
atenţi să faceţi o muncă minuţioasă. Eu vă spun din nou. Atunci când voi legaţi un
demon, el este legat. Când îl aruncaţi în oricare destinatie ( aici trebuie să se înţeleagă
foarte bine, că specificul de :loc se înţelege, iadul - n.trd) într-adevăr aşa se şi întâmplă.
Până când voi nu vă murdăiţi cu păcatul, ci trăiţi în voia lui Dumnezeu orice comandă de
voi pronunţată diavolului sau agenţilor săi în numele lui Isus Hristos trebuie să fie
ascultată. Dumnezeu a promis că va sta în spatele fiecărui Cuvânt al Său. Înainte de a
trece la următoarea etapă, adică de manifestarea lui Satan şi a agenţilor lui, vreau să aveţi
următoarele pasaje biblice în mintea voastră:
1. “…, voi aveţi totul când îl aveţi pe Cristos, şi sunteţi plini de Dumnezeu prin
unirea voastră cu Cristos. El este domnitorul domnitorilor, având autoritate peste
orice altă putere.” (Coloseni. 2:10). (NTIT)
2. “ Iată că v-am dat putere(autoritate) să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca, 10:19).
(VDCC)

3. “Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine;oricine
porneşte un război împotriva ta va cădea din pricina ta. Să ştii că Eu l-am creat
pe fierarul care suflă în cărbunii aprinşi şi făureşte o armă potrivită pentru
scopul ei; tot Eu l-am creat şi pe pustiitor să nimicească. Orice armă care este
făurită împotriva ta va da greş şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei
condamna. Aceasta este moştenirea robilor DOMNULUI şi îndreptăţirea lor din
partea Mea, zice DOMNUL.” (Isaia, 54:15-17). (NTR)
La începutul aceastei cărţi am menţionat că aceste forţe ale răului operează în principal
în Biserici, în pieţe, în cimitire, în jungle, în hoteluri, în mare Şi în aer.

În Biserici
Suntem astăzi martori că există multe persoane posedute în Biserici, unii vorbesc în
limbi şi chiar profetizează (proorocesc). Numai cei care au Duhul lui Dumnezeu îi pot
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discerne (deosebi) pe aceştia. Dar aici este vorba despre agenţii lui Satan, care sunt în
Biserici. Totusi, nu vorbim despre membrii secreţi de culte care sunt în Biserici (unii
sunt chiar lideri), dar noi ştim că aceştia sunt prezenţi: Eu vorbesc de aceia care vin în
Biserici ca şi agenţi ai satanei pentru:
1.

A cauza dispute şi confuzie în biserici.
2.

3.

A distruge bisericile.

A cauza somnolenţă între bărbaţi şi femei în timpul predicii.
4.

A cauza diferite tipuri de distragere în timpul întâlnirii.
5.

A câştiga suflete pentru Satan.

Aşa cum am spus mai devreme despre unele lucruri în capitolul trei, mă voi limita să vă
dau o mărturie recentă. Creştinii ar trebui să rămână în fiecare Cuvânt al Domnului Isus
Hristos, pentru că atunci când ei vor face un compromis sunt predispuşi să cadă la cea
mai mică încercare a Satanei sau a agenţilor lui. Creştinii au fost chemaţi din întuneric şi
au fost mutaţi în lumina minunată a lui Dumnezeu. Creştinii au fost chemaţi la o
separare totală de lume şi de la ceea ce le oferă - „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă
de ei” (2 Corinteni, 6:17) (VDC) - zice Scriptura.
Acolo era această soră - sora J (nume ascuns). Ea era născută din nou şi era membră
deplină în una dintre Bisericile ‘vii’. Ea apoi sa mutat în propria sa denominaţiune. Ea
participa la toate activităţile din Biserică şi era foarte activă în ele. Dar caracterul său la
un moment dat a devenit suspicios, astfel câţiva dintre noi am decis să mergem în vizită
la ea acasă pentru a afla ceea ce de fapt nu era bine în ea. În timp ce noi o întrebam,
duhurile care erau în ea au fost incitate şi au început să se manifeste, şi apoi ea ne-a spus
că era agentul lor în Biserică. Aceşti demoni au fost alungaţi din ea şi i sa făcut slujirea
de liberare. Am întrebat-o: „ – Soră, cum s-a întâmplat că ai devenit un agent în acelaşi
timp fiind membră a Bisericii?” Iată ceea ce ea ne-a spus: Totul a început într-o zi după o
întâlnire de Duminică, o ‘soră’ (o Credinciosă, astfel ea a crezut) a venit la ea
exprimându-şi dorinţa de a-i sta aproape, deoarece, această ‘soră’, admira mult viaţa
creştină a sorei(J). Ea acceptă prietenia fără rezerve. Cele două au mers acasă la sora J
şi aşa-numita ‘soră’ a adus banane si alune şi au mâncat împreună. Ea a rămas cu sora
(J) pentru un timp, şi apoi a plecat.
Vizitele ei au devenit regulate şi de fiecare vizită ea aducea cadouri sorei J. Cadourile
erau haine, pantofi, bani, etc. În unele ocazii prietena sorei (J) aducea cu ea multe alte
fete. Acest lucru a continuat pentru o perioadă de timp, iar când această “soră” a realizat
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că a reuşit să stingă lumina lui Hristos, care era în sora J ea şi-a schimbat metoda şi a
început să o viziteze pe sora(J) în duh. Sorei J i-a fost dată o pânză roşie, o piatră anume,
un inel pentru degetul ei gros , un lanţ pentru gleznă, şi pentru că ea a mâncat atât de
mult cu ei şi a primit atât de multe daruri de la ei, ea nu mai avea nici o şansă de a se
întoarce înapoi. Ea a făcut un pact cu ei şi a început să participe la reuniunile lor, şi
astfel ea putea să se transforme într-un şarpe, într-un liliac, etc. Ea apoi a devenit agent a
lor şi câştiga suflete pentru ei din Biserica Domnului.
Dumnezeu fie lăudat pentru că acum ea este eliberată, toate darurile care le primiseră au
fost distruse şi acum ea este din nou fericită în Domnul. Dragul meu cititor, totul a
început cu o prietenie neobişnuită, şi fiindcă sorei J îi lipsea duhul de discernământ şi
ea nu a fost vigilentă cum i-a poruncit Domnul: “Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi
în ispită; duhul este plin de rîvnă, dar trupul este neputincios.“ (Marcu, 14:38). (VDC).
Ea a alunecat şi a căzut în mâinile duşmanului. Cursul vieţii ei ar fi putut ajunge în iad
din cauza neglijenţei sale. Voi puteţi identifica cu uşurinţă pe aceşti agenţi a lui Satan
prin următoarele indicii:
- Ei poartă inele în unul din degetele lor de la picioare.
- Un lănţişor în jurul gleznei, inele în nas, brăţări neobişnuite e.t.c.
- Se pot introduce într-o Biserică sau într-o Comunitate şi să fie foarte zeloşi în
activităţile de grup sau al Bisericii doar numai pentru un singur Creştin care sunt ei
interesaţi.Unii se comportă anormal, alţii sunt răi e.t.c.
Acesta este motivul pentru care Copiii lui Dumnezeu ar trebui să se roage ca să aibă duh
de discernământ pentru a identifica aceşti agenţi de la prima vedere. Atunci când îşi dau
seama că au fost identificaţi, ei vor deveni foarte precauţi de a se apropia de tine.
Motivul este că stăpânul lor (satana) îi va pune în gardă faţă de voi!

În pieţe (sau prin târguri)
Agenţii lui Satan funcţionează în diverse forme în piaţă. Piaţa este unul din
principalele zone în care aceştia operează ca şi hotelurile care sunt locuri unde ei trag
cu urechea pentru a captura oamenii.
În piaţă, ei aleg victimele lor, cum ar fi femeile însărcinate a cărora le cauzează avort
pentru a pute avea sângele bebeluşilor pentru băncile lor de sânge. Acestea
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însoţesc unele dintre victimele lor la domiciliul lor pentru a le vizita mai târziu pe timp
de noapte. Acest lucru se întâmplă cu cei necredincioşi! Unele produse creative vândute
la piaţă, cum ar fi coliere, rujuri, parfumuri, anumite alimente cum ar fi sardine “regina
de pe coastă” au origini stranii.
Există unele acţiuni la care Creştinii trebuie să fie atenţi:
Puteţi vedea o doamnă sau poate un gentilom care vă atinge fără să ştiţi, brusc stomacul
vostru sau altă parte a corpului. Trebuie să ştiţi că acest lucru este făcut cu un scop rău –
pentru a provoca un avort, sau de a vă lăsa anumite lucruri în corpul dumneavoastră sau
de a provoca o boală. Dacă Creştinii ar experimenta un astfel de lucru, trebuie să
pronunţe imediat o comandă în numele lui Isus pentru a dispersa şi distruge planurile
diavolului etc. Şi asiguraţi-vă că tot ceea ce veţi distruge sau lega aici pe acest pământ
va fi de fapt distrus sau legat. (Matei, 16:19; 18:18) [10].

Activităţi culturale
De asemenea, este foarte important să reţineţi că mulţi oameni sunt iniţiaţi în activităţile
lui Satan şi au devenit posedaţi prin intermediul ceremoniilor culturale şi prin dansuri.
Cele mai multe dintre culturile noastre sunt produse de demoni. Unele prin
prietenii, altele prin lectură broşuri sau romane. Diavolii hoinăresc în imediata apropiere
a tuturor idolilor. Ei lucrează prin idoli în practica de idolatrie (Zaharia. 10: 2)[11]. Ca
parte specifică a religiei, idolatria atribuie putere divină agenţilor naturali, sau atribuie
onoare divină obiectelor create (Romani. 1: 18-22) [12]. Scriptura defineşte idolatria ca
un adulter spiritual (Ieremia. 3: 8-10)[13]. Apoi un Copil al lui Dumnezeu nu trebuie să
aibă nimic de a face atât direct cât şi indirect, cu idolatria. Ceea ce se numeşte viaţă
lumească, “juju” [puterea ocultă], şi muzica disco, toate aceste lucruri sunt inspirate de
Satana şi de demonii lui.
Îmi amintesc că înainte ca Domnul Hristos să mă salveze, într-una din întâlnirile pe care
am avut-o cu Satana, el a spus: “această lume îmi aparţine şi eu voi împărăţi peste toată
lumea şi prin puterea mea îi voi distruge pe toţi aceia care cred în numele Acelui Drept”.
Satan nu menţionează niciodată numele lui Isus. Dacă cineva în prezenţa lui nominează
numele lui Isus el riscă să-şi piardă viaţa. El promite de a-i face, reprezentanţi lui,
guvernatori, e.t.c. . (Satan este un mincinos şi într-adevăr el este tatăl minciunei). (Ioan.
8:44) [14]. S-au făcut, de asemenea, planuri de a reduce la tăcere Creştinii din Nigeria
prin limitarea importului de Biblii şi de literatură Creştină.

51

Satan lucrează prin incredulii din poziţii înalte şi de autoritate de a iniţia politici şi
programe anti-Creştine. El a fondat, de asemenea, centre de vindecare, care apar la
prima vedere foarte religioase şi prin ele revendică (a cere ceva, a pretinde un drept ca fiind
al său - DEX) suflete. Aceste centre, de obicei numit şi Case de Vindecare Spirituală sunt
peste tot în jurul nostru. În aceste locuri sunt făcute multe minuni false pentru a seduce
clienţii lor. Satana este foarte conştient de a doua venire a lui Isus Hristos şi îşi
îndeamnă în mod constant agenţii săi pentru a face în grabă şi să fie zeloşi în
operaţiunile lor. El spune mereu: “ – Nu mai este rămas mult timp”.
Drag Copil al lui Dumnezeu, Satana nu doarme, pentru ce tu trebuie să dormi?

Capitolul 8: Armele Credinciosului
- NUMELE LUI ISUS,
- SÂNGELE LUI ISUS,
- CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU,
- LAUDELE CREŞTINE,

« Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva
uneltirilor diavolului. »
Efeseni. 6: 10-11

« Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor,... »
Apocalipsa.12: 11

Deja am spus multe despre acest subiect în precedenţă, dar aş vrea doar să citez câteva
exemple. Vă rog frumos, realizaţi că există PUTERE în numele lui Isus. Există Putere
în Sângele lui Isus. Scriptura spune, astfel: “La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a
smerit şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce. Deaceea şi
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice
nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de
pe pămînt şi de supt pămînt, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu
Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.“ (Filipeni. 2:8-11) (VDC). Şi mai departe Scriptura
spune: “Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor, şi nu şi-au
iubit viaţa chiar pînăla moarte.” (Apocalipsa. 12:11) (VDC). Face-ţi aşadar ca numele lui
“Isus” să fie întotdeauna pe buzele voastre. Aceste două lucruri, numele şi sângele lui
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Isus, distruge planurile lui Satan, şi anihilează în mod eficient strategiile lui Satana şi
agenţii săi.
În al doilea rând, voi trebuie să învăţaţi să cântaţi întotdeauna laude lui Dumnezeu.
Există mare putere în laude. Era acest pastor - pastorul I.K. (nume ascuns). El păstorea
o Biserică din Ebutte Metta. El a devenit ţinta mea şi ‘greşelile’ sale erau, acestea, după
cum urmează:1. El tulbura liniştea noastră pentru că dimineaţa devreme se punea să predice Cuvântul
lui Dumnezeu.
2. El mergea cu megafonul său în împrejurimi şi mai ales în staţiile de autobuz a liniei
n ° 2, de-a lungul al Akintola Road, la Ebute Metta. Predica în aceste locuri. Dar el nu
numai că se limita la acest lucru, dar şi lega demonii e.t.c. .
3. În Biserica sa el predica demascând lucrările întunericului, şi apoi începea să lege
demonii.
4. Se ruga foarte mult.
5. El cânta şi lăuda mereu pe Dumnezeu.
Am trimis atunci împotriva lui mesagerii mei, dar ei nu au putut să-l ucidă şi aşa am
decis să împlinesc eu însumi, misiunea. Într-o zi, l-am văzut mergând pe jos de-a lungul
G.R.A cel nou. Un lucru demn de a fi menţionat aici despre acest păstor era că ori de
câte ori ne-am dus să-l atacăm, noi vedeam coloane de nori la dreapta şi la stânga sa,
care se deplasau odată cu el, şi care ne împiedica să ne apropiem de el. Dar în acea zi
particulară eu nu am văzut nimic şi aşa că am fost de două ori sigur că misiunea mea ar
fi avut succes. Am poruncit ploii să cadă pentru ami permite să-l pot lovi cu fulgere.
Ploaia a început să cadă şi fulgerele au început să lovească. Toţi copacii din acea zonă
au început să-şi piardă ramurele lor, dar acest pastor cânta cu o aşa mare bucurie. Îmi
amintesc încă şi acum cântarea aceasta: – „ În numele lui Isus orice genunchi se va
pleca.”
Cum el continua să cânte acest cor, ploaia sa oprit, fulgerele sau blocat în nori şi imediat
am văzut apărând doi îngeri, unul la dreapta şi unul la stânga lui, cu săbii înflăcărate.
Ochii lor şi săbiile lor erau ca flăcările de foc. Apoi un vânt puternic ma dus şi m-am
trezit într-un alt oraş. De fapt eu eram confuz, dar din moment ce eram atât de împietrit,
ceea ce am spus a fost: “Acest om mi-a scăpat din nou! ” Pastorul nu şi-a dat seama de
războiul spiritual care s-a dat în favorul său. Deci, voi puteţi vedea, că Copilul lui
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Dumnezeu este bine protejat. Când Biblia spune: “... şi nimic nu vă va putea răni,”
vrea de fapt să spună ceea ce spune!

A doua mărturie se referă la un creştin care a luat acelaşi taxi în care eu eram. El era
foarte zelos şi a început să distribuie broşuri evanghelice în interiorul taxiului. Când mia dat broşura eu l-am respins. Apoi a început să-mi predice Cuvântul. M-a deranjat întratât că l-am lovit cu inelul pe care îl purtam la deget. Intenţionam să-l omor. Acest
tinerel a strigat: “Sângele lui Isus!” Şi imediat a apărut un fulger de foc şi un înger. Şi
încă o dată un vânt puternic ma scos cu mare putere din acel taxi şi ma dus în jungla
deasă. Dacă nu aş fi avut puterile răului care mă însoţeau puteam să mă pierd în junglă.
Acel Creştin nu şi-a putut da seama de războiul care s-a dat în favoarea lui, tot ceea ce
ştia (împreună cu ceilalţi pasageri), a fost că eu am dispărut din taxi!
Numele lui Isus şi sângele lui Isus în gura unui Credincios scoate afară foc e.t.c..
Scriptura spune: “Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă
la adăpost. –“ (Proverbe. 18: 10) .
Stimate cititor, dacă eşti tu un Copil al lui Dumnezeu, aminteşte-ţi că Dumnezeu şi-a
prea-mărit Cuvântul Său mai presus de faima Sa (Psalmi. 138: 2)[15], iar apoi
mărturiseşte Cuvântul (lui Dumnezeu) crezând că ceea ce spui se va şi întâmpla şi că
astfel va avea loc. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu!

De asemenea, aş dori să spun aici că tu poţi mărturisi doar ceea ce ştii (cunoşti).
Scriptura ne îndeamnă să ne găsim toată plăcerea noastră în Cuvântul lui Dumnezeu,
meditând la el zi şi noapte.(Psalmi. 1:2) [16]. Ca să poţi să, împarţi drept Cuvântul
Adevărului, tu trebuie să-l ştii. Coloseni. 3: 16 spune: “Cuvîntul lui Hristos să locuiască
din belşug în voi în toată înţelepciunea.” Şi încă Psalmul. 1: 1-3, spune: “Ferice de omul
care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază
pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte
cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la
vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc:
tot ce începe, duce la bun sfârşit.” Staţi aproape de Biblie, nu încetaţi de a vă ruga,
aveţi o inimă plină de bucurie, şi fiţi statornici, exercitaţi autoritatea dată de Domnul Isus
Hristos.
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Capitolul 9: Ce-i de făcut acum?

« Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete
să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! »
Apocalipsa. 22: 17
După ce ai citit această mărturie,cu siguranţă că nu ai nevoie de o ulterioară predică
pentru aţi da viaţa ta lui Isus Hristos. Scriptura spune: „Hoţul ( Satan)nu vine decât să
fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu (Isus Hristos) am venit ca oile să aibă viaţă, şi
s-o aibă din belşug.” (Ioan. 10: 10).

Diavolul te urăşte şi te-a sedus într-o varietate de moduri ca să te poată duce în iad cu el,
aceasta o poţi declara tu în baza mărturiei mele. Dacă Satana îţi face o promisiune sau
chiar dacă îţi dăruieşte câte ceva , află că este rău intenţionat. Satana este un mincinos şi
tatăl minciunilor. Dumnezeu L-a numit duşmanul tău, pentru ce să nu crezi în
Dumnezeu şi în Cuvântul Său?

Nu este un caz şi nici o coincidenţă faptul că aţi citit această mărturie. Cercetaţi-vă şi
asiguraţi-vă că sunte-ţi în Hristos. Tu vei reuşi doar, să te înşeli dacă vei decide să rămâi
un ‘vizitator frecvent de Biserică’, şi ceea ce este cel mai rău este dacă tu vei decide să
iei o atitudine neglijentă(pasivă) faţă de aceasta care este cea mai importantă hotărâre
a vieţii tale.

Vă implor, în numele lui Hristos: Să vă împăcaţi cu Dumnezeu. Dacă nu sunteți încă
salvaţi, înseamnă că în cazul în care, în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu nu ați
acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal încă, în urma botezului
în apă prin scufundare, vă încurajăm să faceţi acest lucru fără întârziere.
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Eu te implor, dacă tu nu eşti sigur de a fi în Hristos, dacă nu eşti sigur că mergi la cer
dacă moartea te cheamă chiar în acest moment, atunci te rog să te rogi această rugăciune
simplă cu o inimă sinceră.
„ Doamne Isus, ştiu că sunt un păcătos şi că nu pot să mă salvez prin faptele mele cele
bune. Ştiu că merit să merg în iad, şi-mi pare rău că am păcătuit şi te rog să mă ierţi.
Prin credinţă, eu te primesc acum în viaţa mea ca pe al meu Mântuitor şi Domn, şi ca
singura mea speranţă de mântuire. Vino în inima mea şi salvează-mă după făgăduinţa
Ta. Scrie numele meu în Cartea Vieţii Tale. Eu îţi cer toate acestea în numele Tău cel
preţios. Amin .”

Mâine ar putea fi prea târziu.
(Evrei. 3:15) [16]

Apendice (anexa trimiterilor biblice)
[1] Proverbe, 16:9 _ “ Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii.”
[2] 1Petru, 5:7 _
“Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.”
[3]

Ioan, 10:10 _

“Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din

belşug.”

[4] Filipeni.2:10 _ „pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt
pămînt,”

[5]

Luca,11:17–19 _ “Isus le-a cunoscut gîndurile, şi le-a zis: „Orice împărăţie desbinată împotriva ei, este pustiită; şi o casă
desbinată împotriva ei, se prăbuşeşte peste alta. Deci, dacă Satana este desbinat împotriva lui însuş, cum va dăinui împărăţia lui,
fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul? Şi dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei înşişi vor fi
judecătorii voştri.”
[6] Iacov.4: 7 _ “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi.”

[7] Apocalipsa, 21:8 _ „Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi
mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.“
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[8] 1 Ioan, 4:8,4:16 _ „Cine nu iubeşte, n’a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste. Şi noi am cunoscut şi am
crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, şi
Dumnezeu rămîne în el.”
[9] Psalmul, 91 –„Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic, zice despre Domnul: „El
este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!“ Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de
pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui. Nu trebuie să
te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întunerec, nici de molima, care
bîntuie ziua nameaza mare. O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu
ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentrucă zici: „Domnul este locul meu de adăpost!“ şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de
scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te
păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mîni, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. Vei păşi peste lei şi peste
năpîrci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. – „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci
cunoaşte Numele Meu. Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu
viaţă lungă, şi-i voi arăta mîntuirea Mea.“
[10] Matei, 16:19; 18:18 _ “Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei
deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri. Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pămînt, va fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe
pămînt, va fi deslegat în cer.”

[11] Zaharia. 10: 2 _ “Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii proorocesc minciuni, visurile mint şi mîngîie cu deşertăciuni.
Deaceea, ei rătăcesc ca o turmă, sînt nenorociţi, pentrucă n’au păstor.”

[12] Romani. 1: 18-22 _ “Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva
oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se
văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă,
măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s’au dedat la gîndiri deşarte, şi inima
lor fără pricepere s’a întunecat.S’au fălit că sînt înţelepţi, şi au înebunit;”
[13] Ieremia. 3: 8-10 _ “Şi cu toate că a văzut că M’am despărţit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, şi iam dat cartea ei de despărţenie, totuş soru-sa, vicleana Iuda, nu s’a temut, ci s’a dus să curvească la fel.Şi astfel, prin necurăţia ei
strigătoare, Israel a spurcat ţara, a preacurvit cu piatra şi lemnul.Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s’a întors la Mine din
toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul.“
[14] Ioan. 8:44 _ “Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în
adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”

[15] Psalmi. 138: 2 _” Mă închin în Templul Tău cel sfînt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta,
căci Ţi s’a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.”

[16] Psalmi. 1:2 _” Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”
[17] Evrei. 3:15 _” Cîtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.“

Lucrări în aşteptare de a fi traduse,

Translated in Romanian: ANDRONACHE Doloris Marian
For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com
or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian
,Italy.
E-mail Could you ask your language: Romanian, English and Italian. Thank you very much.
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