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Çdo ditë gjithmonë e më shumë persona pyesin veten në e kur do vijë 
fundi i botës. Ylli polar i çdo fani të Jesusit nuk jep një datë të saktë, 
përkundrazi, na fton të dyshojmë te profetësitë që fokalizohen në një 
datë ekzakte. Por ajo që Bibla më nënvizon është që pak përpara këtij 
eventi (katastrofik për fansat e Matrix, e shpëtues për fansat e Jezusit), 
Zoti do dërgojë një mesazh të fundit.

Ky mesazh më fton të kem stilin e Krishtit... një stil që lind brenda meje 
nëpërmjet trasformimit të karakterit tim, e që vetëm më pas duket nga 
jashtë, me anë të stilit tim të jetës... një mesazh që trasmeton një vision 
ngjashmërie morale drejt Krijuesit tonë... pra bëhet fjalë për një apel për 
të qënë i ngjashëm me Jezusin.

Ky mesazh nuk njeh barierat Matrixane të përfaqsuara nga klasifikimet 
njerëzore si fetë/shtetet/racat/gjuhët ose seksi. Mbi të gjitha, ky mesazh 
nuk mund të ndalohet pasi nuk vjen nga faltoret e kishave, as nga 
studiot televizive dhe as nga podiumet në sheshe, vende ku duhet ti 
kërkosh gjithmonë autorizim klasës drejtuese. Jo, ky mesazh është i 
pandalueshëm pasi ideja e tij kalon nga një zemër në një tjetër, pa ju 
nënshtruar asnjë lloj çensure.

Një ide mund të jetë kudo e në të njëjtën kohë askund, spostohet pa 
lëvizur, komunikon pa folur, ekziston edhe pa qënë e përbërë nga 
materia, nuk njeh kufij dhe është e pavdekshme.

Po, pak përpara kthimit të birit të tij Jezusit, Zoti do ndriçojë gjithë tokën 
me një ide, një vision, një shpresë... pra me një mesazh: dilni nga ligësia 
e Matrix duke qenë të ngjashëm me Jezusin (Zbulesa 18:1-8). Bëhet 
fjalë për një mesazh lirije me të cilin Zoti do ndriçojë gjithë botën, duke 
dizinfektuar e imunizuar fanët e Tij nga virusi Matrixian. Ky vizion, i 

Vizioni



ngulitur në thellësi të ndërgjegjes njerëzore, do përfaqësojë një siguri/
shpresë lirije nga skllavëria e Matrix. Vetëm ky vision do arrij të spostojë 
ujrat, të rizgjojë të virgjërat, të ngrohi përsëri Laudoçean, të mobilitojë 
forcat, shpresat dhe rezistencën e fanëve të Jezusit.

Të jesh i ngjashëm me Jezusin është një vizion që do ndriçojë, zemrat 
e gjithë fanëve të sinqertë të Jezusit, në rrugët e errëta të Matrix, duke 
u shpërndarë në katër anët e tokës sa të hapësh e mbyllësh sytë, duke 
ftuar fanët të dalin nga burgu mendor, material e shpirtëror i përfaqsuar 
nga Matrix.

Duke pëshpëritur këtë mendim në veshin e njerzisë, Zoti do realizojë 
kryeveprën e tij, duke mposhtur Matrixin menjëherë me pak mjete 
dhe njerëz (Apokalipsi 18:10+16+19). Pra Matrix do çmëndet pasi, 
në pamundësi për të identifikuar armikun, nuk do mund të shkatëroj 
objektivin e urryer.

Matrixin do e shkatëroj një vizion që Krijuesi ka vendosur në 
shpirtin e krijesës së Tij: një jetë e përjetëshme në një botë plot me 
dashuri e drejtësi! (Predikuesi 3:11 dhe Osea 2:19).

Jezusi po kthehet.
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Maestro i kukullave është artisti që i jep jetë 
buratinave, lodra të veçanta prej lecke që dalin 
në skenë nga kraharori e sipër, të manovruara nga 
dora e aktorit, që i vesh si dorashkë. E njëjta gjë 

ndodh me marionetat, lloj kukulle që ndryshe nga buratino del plotësisht 
në sken dhe lëviz me ndihmën e disa fijeve. Maestrot e kukullave, të 
pranishëm prej qëmoti me emra dhe repertorë të ndryshëm, ndryshojnë 
vazhdimisht maska dhe histori, ndërsa shfaqet zhvillohen gjithmonë 
brënda një ndërtese të vogël druri që quhet kështjella.
Matrix, kështjella e vertet e kukllave e kohrave të mia, është një teatër 
kukullash i hapur, në të cilin maestro i kukullave po përpiqet në mënyrë 
djallëzore të kontrolloj mëndjen e çdo qytetari të planetit tokë, duke i 
levizur me shpirtin e tij pervers dhe rebel. Dinakëria e tij, e cila është 
zhvilluar në mijëvjeçarët në të cilët ka studiuar qënien njerëzore, e bën të 
përdori “karreme” të ndryshme sipas karakterit tim, sipas background-it 
tim… pra sipas dobësive të mija.
Por, në të vërtet, fijet që i lejojnë maestros së kukullave të më manovrojë 
sipas dëshirës së tij përfaqsojnë EGON tim, i cili, i inkurajuar nga 
karremi i duhur, reagon në mënyre çuditërisht të parashikueshme dhe 
të kontrollueshme.
A jam i sigurt që nuk jam një burrë pa vullnet, që lejon të drejtohet 
nga maskat (karremat) e ndryshme të maestros së kukullave të Matrix, 
pikësynimi i të cilit është të më bëjë të ribelohem kundër vullnetit 
dashamirës dhe perfekt të Krijuesit tim?

Master of puppets 
(Maestro i 
kukullave)

6 Hyrje



Matrix: një diktaturë që ndryshe nga të shkuarat, 
nuk ndërton pushtetin e saj mbi forcën e armëve 
e dhunën fizike, por e ndërton mbi forcën e 
komunikimit dhe mbi dhunën psikollogjike. 

Duke përdorur pandalim e me egërsi të ftohtë teknika propagande 
politiko-kishtare të krijuara me përpikmëri shkencore, arkitekti i tij 
i iluminuar bashk me demonët e tij loz me psiqikën e qytetarëve të 
Matrix duke u manipuluar ndjenjat dhe kujtimet, në mënyrë që të jenë 
përherë në një gjëndje nënshtrimi psikollogjik nga nuk arrijnë të dalin. 
Vizatimi madhështor i princit të Matrix është finalizimi i arritjes së një 
gjëndjeje kontrolli të plot mbi njerëzit (i quajtur në terma shpirtërore “i 
poseduar”) i cili arrihet jo nëpërmjet bllokimit të sjelljes së JASHTME 
të krishterë por nëpërmjet çrrënjosjes së BRENDËSHME të imazhit 
moral të Zotit Krijues gdhëndur në zemrat dhe në karakterin e krijesave 
fansa të tij. Bëhet fjalë për një olokaust psikologjik të vërtet. Me pak 
fjalë qytetarët e Matrix shpejt do kenë një zemër dhe një karakter të 
BRENDSHËM sipas imazhit të së keqes dhe sjelljet e tyre të JASHTME 
do e dëshmojnë.
Ylli im polar më thotë padyshim:
“Kush është në BRENDËSI i ngjashëm me princin e Matrix le të 
vazhdojë të praktikojë nga JASHTË padrejtësinë. Dhe kush është 
BRENDA i ngjashëm me Jezusin le të vazhdojë të shprehi nga JASHTË 
drejtësinë. (Apokalipsi 22:11)

Olokaust 
psikologjik
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Princi i Matrix nuk është kundër fesë dhe 
gjërave shpirtërore, përkundrazi ai ushqehet 
me to. Ai e di shumë mirë që ka jashtzakonisht 
nevojë për fenë për të kontrolluar dhe nënshtruar 

plotësisht qytetarët e tij. Nuk mjafton kontrolli politik, dhe as skllaveria 
ekonomike. Jo! Për të mbretëruar i pa kundërshtuar mbi mua, Maestro 
i madh i kukullave ka nevojë të nënshtrojë ndërgjegjen time. Vetëm 
në këte mënyre dominimi i tij do jetë absolut. Dhe për të arritur këtë 
pikësynim princi i Matrix ka nevojë për drejtues fetarë dhe për profetë 
fallco, që për para, pushtet dhe seks i shesin shpirtin. Ka për të lulëzuar 
një fisnikëri e zezë, një kast drejtuesish që ka si pikësynim nënshtrimin 
e ndërgjegjes sime më intime, duke më trasformuar në një guacke 
njerzore, një të vdekur që ecën...një zombi.
Dominimi absolut ka qenë gjithmonë ëndra e princit të Matrix. Po 
shkëmbej lirin time të mendimit dhe të ndërgjegjes për një jetë plot 
kënaqesi virtuale duke ndjekur verbërisht këtë kast drejtuesish?

Dominim
absolut
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Jetoj në kohën e iPone, ipad dhe iPod. Jetoj në 
një kohë në të cilën çdo gjë është rreth “I” (unë-
it). Kjo është e “vërteta sipërfaqësore” me të 
cilën Matrix ushqen shqisat e mija. Por gjërat 

janë vërtet kështu?
• Dikur njëriu ndërtonte shtëpine e vet në pak kohë. Sot për të njëjtën 
nevojë themelore, jam skllav i sistemit bankar për disa dhjetëvjecarë.
• Dikur njëriu kënaqej me frytet e punës së tij. Sot një pjesë gjithmonë 
e më e madhe e fryteve të sakrificave të mija shkojnë gjithmonë e më 
shpesh të majmin paturpësisht administratën publike.
• Dikur njëriu fliste drejtpërdrejt me Zotin dhe i jepte me gëzim ofertat e 
veta. Sot ofertat e mija nuk kanë gjithmon një destinacion të sigurt dhe 
konform me vullnetin e Zotit.
Në mëngjes zgjohem duke menduar se jam i lire, por dita ime është e 
diktuar nga një axhend të cilën nuk e kam shkruajtur unë. E “vërteta e 
vërtet” (duket një lojë fjalësh por nuk është) është që jetoj në kohën e 
iSlave (unë skllav)! Matrix më turpëron në çdo fushë të jetës sime, nga 
ekonomia dhe politika deri tek feja, duke më nënshtruar para llogjikes 
së tij perverse dhe djallëzore të skllavëris materiale dhe shpirtërore. 
Ai përfaqson një sistem parazitar në të cilën të gjith istitucionet e tij 
mbijetojnë duke më thithur linfën jetësore. Në fakt gjaku që rrjedh në 
venat e Matriks janë lotët dhe djersa ime.
Zgjohu iSlave! Zgjohu sepse Jezusi po kthehet për të shkatëruar 
përfundimisht zinxhiret e tu!!!

iSlave
(Unë skllav)
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Ylli im polar (Bibla) flet shpesh për “ kullën 
e rojes” ku duhet të qëndrojnë të zgjuar dhe 
vigjilent fansat e Jezusit në pritje të një 
shenje të rikthimit të tij në planetin tokë, i 

cili do të rivendosi mbretërin e tij të paqes dhe lavdis. Në vecanti 
profeti Isaia (shih Isaia 21:8-10) parashikon rënien e Matrix e 
cila do shpallet nga një lajmëtar i mistershëm që do lajmëroj rojet 
besnike dhe vigjilente që do gjejë të pozicionuara në kullën e 
rojes.
Edhe Matrix ka ndërtuar “ kullat e veta të rojes” për të cilat 
është shumë krenare. Por ndryshe nga kullat e rojeve të fansave 
të Jezusit kullat e Matrix kanë si qëllim mbrojtjen e status quo 
Matrixian, duke kontrolluar dhe indoktrinuar masat e besnikëve 
të tyre nga majat e këtyre jerarkive, duke mbytur në lindje ide, 
mendime, dëshira të cilat janë kundër visionit të tyre. Po, këto 
kulla përdoren tamam për të mbajtur leadershipin në një livel të 
paaritshëm nga qytetari/besimtari i thjesht. Dhe nga ky pozicion 
i privilegjuar dhe me pushtetin që kjo “lartësi” u jep, luftojnë 
mesazhin e Jezusit që dëshiron që të gjithë të jenë në të njëjtin 
livel. Biles “të parët le të jenë të fundit” thot Jezusi.
E vërteta e trishtë është që në Matrix kullat e rojes duhen për 
të nënshtruar popullin, duke bllokuar çdo iniciativ që vjen nga 
posht. Por këto kulla roje, edhe pse të fuqishme para syve të mi, 
nuk do bëjnë dot asgjë kundër rivolucionit të fundit që shpallin 
profecitë biblike. Një rivolucion paqësor, dhe në të njëjten kohë i 
pamposhtshëm. Një rivolucion që do lindi nga poshtë, duke përfshir 
si një tsunami të gjitha kullat krenare të Matrix. Jo rastësisht profeti 
Joel shpall (shih Joeli 2:28-32) që në ditët e fundit pak përpara 
rikthimit të Jezusit, Zoti do flasi nëpërmjet shërbëtorve, të rinjve 
dhe pleqve... çuditërisht s’ka për të përmëndur drejtuesit krenar që 

Kulla e rojes

10 Hyrje



Radio Londra ishin të gjithë programet e 
trasmetuara nga radio inglese BBC të cilat i 
drejtoheshin popullsisë së europës kontinentale 
të pushtuar nga nazifashizmi gjatë luftës së dytë 

botërore. Redaksioni i Radio Londrës u bë i famshëm për shpejtësin me 
të cilën transmetonte informacione nga bota, që, falë komenteve të veta të 
përmbajtura dhe të arsyeshme, shumë të ndryshme nga mëndjemadhësia 
kryelartë nazifashiste, transmetonte një sens qetësie dhe shprese në 
të ardhmen. Ndër të tjera roli i Radio Londrës në luftë u bë shumë i 
rëndsishem për dërgimin e mesazheve speciale, të dhëna nga komandat 
e larta aleate të cilat i drejtoheshin ushtarëve të reziztencës lokale. 
Bibla profetizon që në ditët e fundit, gjatë diktatures së egër politike, 
ekonomike dhe fetare të Matrix do vij një “Radio Londra” e re që do të 
transmetojë, me fondet e saja të pakta, të vërtetën në një botë të mbuluar 
nga një terr gënjështar. Dhe gjithmonë ylli polar i çdo fansi të Jezusit 
premton që propaganda arrogante dhe fallco e Matrix, me gjithë mjetet 
e veta të pushtetshme, nuk do ja dali të mbulojë këtë ulurim që do çajë 
qetësinë konspirative që mbulon çdo gjë. Përkundrazi më konfermojnë 
që ky zë do ndriçoj gjithë botën me bukurinë e tij (Apokalipsi 18:1). Ky 
zë do zbuloj çdo tentativë të propagandës matrixiane për të mbuluar të 
vërtetën dhe situaten kritike. Ky zë do i dërgoj një mesazh të fuqishëm 
të gjith fansave të Jezusit: “Dil nga Matrix!”
Sipas yllit polar të çdo fansi të Jezusit (Bibla) do verifikohet tërmeti 
shpirtëror më i fuqishëm që ka rënë ndonjëherë. Pas dymijë vitesh në të 
cilat Zoti i ka lejuar fansave të Matrix (të quajtur egjra nga Jezusi) të 

Radio Londra

rinë, me uniformën e tyre plot medalje matrixiane, mbi kullat e rojes 
me pushkën drejtuar kundër vëllezërve/motrave të tyre.
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rriten bashkë dhe afër fansave të Jezusit (të quajtur gruri i mirë) po vjen 
koha në të cilën populli i Zotit do lëkundet nga tërmeti shpirtëror më i 
fuqishëm i të gjitha kohrave (i quajtur korrje) i cili do ketë si rezultat të 
mirë ndarjen e këtyre klasave fansash brënda popullit të Zotit (Mateu 
13:24-30). Por pse drejtuesit e ndryshëm shpirtëror nuk flasin për këtë 
gjë? Ky informacion trajtohet si informacion TOP SECRET. Edhe se vet 
Jezusi flet haptas për të. Çfarë gjërash shqetësuese përmban ky tërmet 
i lajmëruar, që bën të heshtin “etërit shpirtëror”, “doktorët e ligjit” dhe 
“barinjtë e kopes”?
Kjo profeci mbahet TOP SECRET nga drejtuesit e feve të sotshme 
thjesht sepse ky event, katastrofik në sytë e fansave të Matrix do anullojë 
plotësisht strategjitë krenare njerëzore që kanë prodhuar një numër 
të pafund kishash të vakta /të verbëra /të zhveshura, duke krijuar dy 
fraksione. Asnjë denominacion fetar sot e kësaj dite nuk do shpëtoj nga 
kjo provë, asnjë!
Asnjë antar i këtyre kishave do mund të shtiret sikur s’ka ndodhur asgjë 
duke vazhduar qetësisht gjumin e vet shpirtëror, asnjë!
Ky tërmet TOP SEKRET çdo tregojë rreth përkatsisë sime të vërtet 
shpirtërore? Do jem nga ana e të përulurve dhe të zemër pastërve apo 
nga ana e arrogantëve dhe krenarve? Jezusi më thotë: mëso prej meje, 
sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni 
prehje për shpirtrat tuaj (Mateu 11:29).
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Edhe kur drejtimi politik i pronësis publike të 
jetë gjithmonë e më i trishtë dhe i zymtë, rezisto! 
Edhe kur presioni ekonomik në jetën time bëhet 
gjithmonë e më i fortë dhe shtypës, rezisto! Edhe 

kur manipulimi shpirtëror i ndërgjegjes time bëhet gjithmonë dhe më 
dinak dhe pervers rezisto!
Kur Matrix do ketë marë plotësisht kontrollin dhe pronësin e shoqërisë 
sime, do ketë përballë një rezistencë të vogël, të përulur dhe të panjohur, 
por në të njëjtën kohë të pamundëshme. Do jetë një rezistencë jo 
e dhunshme por e lidhur me të vërtetën, drejtësin dhe dashurin. Një 
rezistencë që s’do i lejojë princit të Matrix të mbretërojë i palëkundur, 
duke ndriçuar gjithë botën me mesazhin e fundit të Jezusit: “dil nga 
Matrix!”
Matrix më do pasiv dhe të hipnotizuar, të përhumbur në argëtimet e tij. 
Rezistenca më do vigjilent dhe aktiv, duke më dhënë forcë me fjalën e 
Zotit dhe lutjen. Matrix më do skllav, rezistenca më do të lirë.
Zoti më ka krijuar për të qënë i lirë. Lum liria! Lum Zoti, krijusi im!

Rezistenca

Kur Matrix do ketë marrë plotësisht kontrollin 
dhe pronësin e shoqërisë sime, do ketë 
përballë një rezistenc të vogël, të përulur dhe të 
panjohur, por në të njëjtën kohë të pamposhtme. 
Që s’do i lejojë princit të Matrix të mbretërojë 
i palëkundur, duke ndriçuar gjithë botën me 
mesazhin e fundit të Jezusit: “Dil nga Matrix!”.
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KAPITULLI 1

MATrIx reveLATIons 1

ArIsToKrACI e ZeZË



Matrix Generation i sotshëm ka si shenjë 
njohjeje mungesën e kuptimit të MËKATIT 
dhe përmbysjen e vlerave. Tradhëtia 
(urdhërimi i 7) për shëmbull është bërë një 

virtyt; pandershmëria (urdhërimi i 8) është aftësi në biznes; gënjeshtrat 
(urdhërimi i 9) janë diplomaci; të lejosh me vetëdije që dhjetra e mijra 
njerëz të vdesin urije (urdhërimi i 6) nuk është i konsideruar nga 
askush një krim lufte sepse asnjë ushtar i Matrix nuk tërheq këmbzën 
e pistoletës. Nuk konsiderohet ndërtimi i armëve vdekjeprurse dhe të 
tmershme i dobishëm për zhvillimin paqësor të botës? Nuk quhen sot e 
kësaj dite luftrat sjellëse të liris dhe demokracis?
Por ky olokaust i epokës së ndriçuar i Matrix Generation është akoma 
më i rëndë dhe i tmershëm nga ai që krijuan gjeneratat e mëparshme, 
sepse, ajo që ndodhi dje, të paktën krijoj tmerr. Ajo që ndodh sot, 
përkundrazi, lë pjesën më të madhe të njerzve në indiferencë të plotë. E 
gjith kjo nuk quhet MËKAT por quhet në disa raste politikisht korrekte 
“skuilibri social i botës së 4” dhe në disa raste si “luftë ndaj terrorizmit”. 
Ndihmohen me krenari këto “krijesa inferiore” me thërimet e “racës 
matrixiane superiore”, kasta e errët planetare luçiferjane, në përpjekje për 
të mbajtur të mira dhe të nënshtruara masat popullore që të gjunjëzuara 
të mos shohin tavolinën e shtruar me gjithë të mirat kështu që të mos 
tërheqin mbulesën duke i hequr kësaj vllazërie të errët bollëkun e parave 
dhe pushtetit.

Mëkati

ArIsToKrACI e ZeZË

15



Maja e piramidës hierarkike matrixiane është 
gjithmonë nën kontrollin e një kaste. Kjo kastë 
është e përbërë nga njerëz të errët që kanë 
ndarë mes tyre, në mënyrë të padukshme për 

mua, dominimin mbi çdo fushë të jetës sime nga aspiratat dhe deri tek 
shpresat e mija.
• Kasta matrixiane qeveris politikën e shoqërisë sime, duke çmontuar 
githnjë e më shumë shtetin social që akoma më siguronte njëfarë 
dinjiteti, duke më dhënë mua qytetarit të paktën shërbimet bazë;
• Kasta matrixiane kontrollon ekonomin nëpërmjet financës, duke 
përtharë fondet publike dhe duke më dëmtuar mua klient;
• Kasta matrixiane drejton fenë nëpërmjet traditave/riteve/shërbesave 
dhe doktrinës, dukë më urritur shpirtërisht mua antar besnik.
Istitucionet matrixiane të çdo fushe (nga ajo politike tek ajo fetare) në 
vënd që të jenë në shërbim të shoqëris, dëshirojnë të qeverisin qytetarët 
dhe pjestarët e tyre. Kjo dëshirë qeverisjeje shpesh shfaqet në sjellje 
kontrolli dhe dominimi dhe disa herë edhe në shtypje dhe persekutim.
Princi i Matrix më ka premtuar gjithmon, mua njëriut, të shuaj dëshirën 
time të dominimit dhe supremacisë. Ai infekton zemrat e atyre që e 
ndjekin me një virus që quhet: etje për pushtet! Nëpërmjet vangjelit të 

Etje për pushtet

Matrix Generation i sotshëm ka 
si shenjë njohjeje mungesën e 
kuptimit të MËKATIT.
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vet i injekton masave një fare deliri fuqiplotë, që më shtyn të dominoj 
mbi të gjithë dhe mbi gjithçka. Por e kaluara e tij më tregon që fuqia 
(barazia me Zotin) që i premtoi stërgjyshërve të mij Adamit dhe Evës 
ish rënimi i tyre.
Vangjeli i Jezusit më thotë, kush do të jetë i pari, le të vihet vullnetarisht 
në vënd të fundit. Dhe vetëm kush poshtërohet, një ditë do lartësohet!
Jam i poseduar nga etja për pushtet? Dëshiroj të jem i pari ndër të afërmit 
e mi?

Kasta e padukshme

Matrix po zhvillohet gjithmonë e më shumë 
drejt një shoqërije në të cilën mendon dhe 
vendos një inteligjencë qëndrore për të gjithë 
banorët e saj. Çfarë të hash, çfarë të blesh, kë të 

votosh dhe çfarë të besosh janë gjithmonë e më shumë çështje njohurie 
mediatike sesa tema të analizuara, të krahasuara dhe të peshuara. 
Vangjeli sipas Matrix i ruajtur prej një kaste të padukshme është i 
përhapur nëpërmjet fuqis së tij mediatike: ajo që dallohet me shumë, 

Princi i Matrix infekton zemrat 
e atyre që e ndjekin me 
një virus që quhet: etje për 
pushtet!
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automatikisht është gjëja e duhur për të bërë/blerë/besuar/votuar.
• Derisa s’do ndez trurin TIM nuk do mund të bëj gjë tjetër veçse të 
ndjek verbërisht vullnetin e Kastës së padukshme;
• Derisa nuk do hap BIBLËN nuk do mund të bëj gjë tjetër veçse të 
pranoj verbërisht të vërtetën e kastës së padukshme;
• Derisa s’do kem njohur JEZUSIN personalisht nuk do mund të bëj 
gjë tjetër veçse të adhuroj pa e ditur maestron e kukullave të kastës së 
padukshme.
Fuqija e Matrix themelohet mbi kapacitetin komunikativ dhe persuaziv 
të krahut të tij medjatik, i cili përfaqson gjithmonë e më shumë Farin 
ipnotik të kësaj kaste të padukshme matrixiane. Maestro i madh i 
kukullave i Matrix nuk përdor detyrimin dhe forcën, por ka zhvilluar 
një dhunti dinake dhe të fshehtë për të influencuar zgjedhjet dhe 
preferencat e populit. Është gati një hipnozë kolektive e përdorur nga 
fuqija mediatike e kësaj kaste të padukshme dhe të errët të cilës i pëlqen 
të quhet aristokracia e zezë.
Inteligjenca qëndrore e Matrix kontrollon edhe botën fetare dhe 
shpirtërore matrixiane. Miliona fansa të Matrix nuk zgjedhin personalisht 
jetën e tyre shpirtërore, por jetojnë një jetë shpirtërore kolektive 
jo të qartë e cila ndjek lumin e madh dhe të sigurt të traditave fetare 
që themelohet mi standartet e vendosura nga fari hipnotik i kastës së 
padukshme. Në Matrix nuk ekziston një e vërtet absolute, por shumë të 
vërteta relative. Në Matrix kush beson plotësisht të vërtetën biblike si 
një rivelacion të krijuesit, etiketohet si “ekstremist”. E vërteta në Matrix 
mer herë pas here formën që i leverdis më shumë kastës së padukshme, 
vullneti i Zotit i nënshtrohet vantazheve materiale të momentit.... çdo gjë 
i nënshtrohet axhendës së princit të Matrix. Studjoj personalisht Biblën 
për të krahasuar atë që thotë drejtuesi fetar i kishës sime me atë që thote 
Zoti? I lutem personalisht Jezusit për të peshuar më mirë zgjedhjet që më 
jep jeta? Apo ndjek lumin Matrixian të shumicës?
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Jo konvencionale

Sistemi politik përdor fjalë dhe slogane 
standarte për të tërhequr vëmendjen e 
publikut. Sistemi ekonomik shfrytëzon situata 
konvencionale për të mbledhur pasuri mbi 

pasuri. Sistemi fetar nënshtron me argumente standarte ndërgjegjen e 
besimtarve të tij.
Zoti, në këto ditë të fundit, nuk do pranojë limitin e konservatorizmit 
njerëzor, por do çlirohet nga kontrolli qeveritar Matrixian.
Zoti në këto ditë të fundit, nuk do përdori mjete dhe vegla të thjeshta 
njerëzore, por do i tregojë vendin drejtuesve të ekonomis matrixiane.

Sigurisht, të ndjekësh gjithmonë shumicën, traditat e familjes dhe 
traditat e shoqëris e bën jetën më të lehtë dhe premton edhe një sukses 
më të madh. Por jam vërtet i bindur që e vërteta është gjithon pjesë e 
“shumicës” dhe e “traditave”?
Një fans i Jezusit preferon të vërtetën ndaj shumicës, drejtësin ndaj 
traditave, shoqërin me Jezusin ndaj afërsisë me masat popullore. Dhe 
vetë Jezusi më thotë sot me ngulmim “Dil nga Matrix! Vetëm e vërteta 
ime të liron, vetëm unë kam fjalë jete!”

Në Matrix nuk ekziston një e 
vërtet absolute, por shumë të 
vërteta relative.
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Jezusi shpall fundin e kastës matrixiane: 
“Ju lider politik/ekonomik/fetar më dëgjoni! 
Fansat e mi janë të braktisur në mes të 
hajdutëve dhe shërbejnë si ushqim për shkabat 

matrixiane, sepse ju lider drejtoni për interesat tuaja personale dhe jo 
për të ndihmuar shoqërin. Prandaj dëgjomeni o drejtues të shteteve/
bankave/feve: Unë jam kundër jush; unë do i mar fansat e mi prej 
duarve tuaja; s’do ju lejoj të drejtoni më fansat e mi; ju lidera Matrixian 
nuk do drejtoni më as veten tuaj; unë do i heq fansat e mi nga goja juaj 
dhe djersa dhe lotet e tyre nuk do jenë më në dispozicionin e lakmis suaj 
të turpshme” (Ezekieli 34:7-10).

Po, Jezusi do heqi fansat nga duart e drejtuesve Matrixian dhe do jetë 
udhëheqësi i tyre i vetëm. Mund të vë dorën mbi zjarr! E ka deklaruar 
Zoti krijues, për të ulur krenarin e të gjith atyre që mendojnë se janë të 
nderuar mbi këtë botë (Isaia 23:9).

Fundi i kastës

Zoti në këto ditë të fundit, nuk do presi disponueshmërin kovencionale 
njerëzore, por do i mbikalojë drejtuesit fetarë Matrixian.
Zoti në këto ditët e fundit do jetë një “ Zot jo konvencional”!

20 Matrix Revelations 1. Aristokraci e zezë



Një fans i Jezusit preferon të vërtetën ndaj 
shumicës, drejtësin ndaj traditave, shoqërin 
me Jezusin ndaj afërsisë me masat popullore. 
Dhe vetë Jezusi më thotë sot me ngulmim “Dil 
nga Matrix! Vetëm e vërteta ime të liron, vetem 
unë kam fjalë jete!”
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KAPITULLI 2

MATrIx reveLATIons 2

sPIrITUAL MATrIx



Mbretëria që erdhi të vendoste Jezusi dymije 
vjet më parë mbi tokë ishte e kundërta e asaj që 
fansat e tij të shpallur dëshironin. Megjithëse 
ishte Princi i paqes, shëmbulli i Tij i jetës plot 

me dashuri për të afërmit dhe mesazhi i Tij plot shpresë i çoj në tilt 
ndjekësit striktë të traditave fetare, të cilët, për të mos ju nënshtruar të 
vërtetës, bënë që të plaste një “luftë fetare”.
• Jezusi që ishte themeluesi dhe guri themelor i kishës, u konsiderua 
armik dhe shkatërimtar.
- Jezusi që u kishte dhuruar urdhëresat nëpërmjet Moisiut mbi Sinain, u 
dënua si shkelës i vet urdhëresave të Tij;
·Jezusi që kishte ardhur për të shkatëruar pushtetin e princit të Matrix, e 
denoncuan si djall dhe si demon.
Gjatë jetës së Tij as mamaja e Tij dhe as vëllezerit e Tij nuk kuptuan 
objektivat e Tij. As dishepujt e Tij se kuptuan. Askush në atë kohë se 
kuptoi misionin e Tij,dhe gjatë misionit të Tij eci i vetëm,i shoqëruar 
ama nga i plotfuqishmi Shpirt i Shenjtë, duke përballuar me trishtim të 
thellë dhe me vendosmëri të hekurt “luftën fetare” të cilën ia hodhën me 
egërsi kundër.
Sot, pas dymijë vjetësh, edhe unë po e lë vetëm Jezusin apo ndjek me 
përulësi shëmbullin e Tij moral që më ka lënë në trashgimi?

Luftë Fetare

sPIrITUAL MATrIx
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Duke lexuar sot e kësaj dite Biblën dhe Ungjijtë 
që flasin për jetën dhe mesazhin e Jezusit, jo 
gjithmon ja dal të kuptoj sa thellësisht ishte 
revolucionar dhe reformues misioni i tij në atë 

kohë. Sot më duket çdo gjë kaq normale dhe e qartë, sepse DNA e tij 
rivolucionare është sulmuar dhe infektuar nga një kancer fetar kaq dinak 
saqë është i padukshëm edhe në sytë e popullit të Zotit të kohës sime.

1. Më kanë mësuar që populli i Jezusit është i përbërë nga persona që 
ndjekin detyra të caktuara fetare, rite, tradita dhe rregulla doktrinale. 
Jezusi më shpjegon që populli i tij është atje ku dy ose tre fansa të tij 
takohen sinqerisht në emer të tij! (Mateu 18:20);
2. Më kanë thënë që tempulli i Jezusit është vëndi fizik ku takohen 
fansat e vet të vetshpallur. Jezusi më thotë që tempulli i tij jam unë! 
(1 Korinzi 3:16);
3. Më kanë mësuar që priftërinjtë e Jezusit ndërmarin një karier 
profesionale ekleziaste. Jezusi më sqaron që priftërinjt e tij janë të gjith 
fansat e tij që kanë dal nga errësira e Matrix për të qënë posht dritës së 
tij të mrekullueshme (1 Pietri 2:9).
Ky ndryshim në forma mentis, i cili do më shërojë nga kanceri fetar, do 
provokoj shpejt një krizë në konservatorët e sertë të Status Quo fetar, 
duke dridhur tokën poshtë këmbëve të tyre. Por ajo përfaqson daljen e 
vetme nga sëmundja vdekjeprurëse për shpirtin tim.
Kam lejuar që ky kancer fetar të më infektoj edhe mua duke lejuar që 
krijesa e quajtur prift të më kastronte dhe të më kthente kundër Krijuesit 
dhe Shpëtimtarit tim?

Kancer Fetar
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Kamomil shpirtëror

Shprehja latine “Ecclesia semper 
reformanda est” thotë që kisha duhet 
gjithmonë të rishikoj veten e vet, për të qënë 
gjithmonë besnike, në veprime enë doktrinë 

ndaj mesazhit evangjelik. Ja DNA rivolucionare e Jezusit.
Matrix ndërkohë sjell një mesazh më qetësuhes e më pak të sikletshëm 
“Paqe, paqe, paqe”. Ja tre “Paqet” e kancerit fetar që ka infektuar 
kishën e kohëve të fundit (e quajtur Laodiçea në librin e Zbulesës):
1.Paqe për ty që po ndjek traditën/doktrinën e duhur.... me pak fjalë po 
bën SAKRIFICAT e nevojshme!
2. Paqe për ty që po mbështet kishën e duhur... me pak fjal po rindërton 
TEMPULLIN E ZOTIT!
3.Paqe për ty që po mbështet drejtuesit e duhur... me pak fjalë, po u 
bindesh PRIFTËRINJVE të Zotit!
Një “çaj kamomili shpirtëror” që do të mbaj fansat e Jezusit (të 
quajtur virgjëresha) të hipnotizuar me një mesazh sigurie dhe paqeje, 
në një gjëndje transi dhe apatie. Mesazhi rivolucionar dhe riformator 
i Jezusit do të rilindi në ditët e fundit, duke shëruar popullin e tij 
(fatkeqsisht vetëm virgjëreshat e mënçura) nga kanceri fetar Matrixian. 
Limitet për tu regjistruar në shërbesën priftërore të vendosura nga 
krijesa do shkatërohen së shpejti nga Krijuesi! Jezusi më siguron 
që gjithshka që nuk është vullneti i Atit (Zotit) do shkatërohet 
(Mateu 15:13).

25 Matrix Revelations 2. Spiritual Matrix



Armë vdekjeprurse

Cilat janë armët me të cilat princi i Matrix po 
sulmon popullin e Zotit? Këto armë sipas yllit 
tim polar (Bibla) janë:
1. Pamvarësia, të krishterë që ndjehen 

shpirterisht të pasur;
2. Arroganca, drejtues shpirtëror që vet propozohen si përfaqsues të Zotit;
3. Blasfemia, denominime fetare që besojnë se janë hyrja për në parajsë.
Arma vdekjeprurëse matrixiane është kaq vdekjeprurëse për 
fansat e Jezusit sepse fshihen nën hijen e gënjeshtërt të fesë dhe 
respektueshmëris.
Sulmi vjen nga ku nuk e pret. Bashkëpuntorët më të ngushtë të princit 
të Matrix gjënden në botën kishtare. Bibla i quan ujq të veshur si dele. 
Ato prezantohen si miq të Jezusit por lideri i tyre i vërtet, më thotë 
Bibla, është një luan ulritës që përpiqet të haj gjith fansat e të mirës 
(Pietri5:8).
Arma vdekjeprurëse e princit të Matrix është ndërtuar për të anestetizuar 
syrin shpirtëror të fansave të Jezusit, me taktikën e mëposhtme: 
unë ndjek doktrinën e duhur, bëj pjesë në kishën e duhur, dhe ndjek 
drejtuesit e duhur. Pra unë jam i denjë. Prandaj Jezusi i quan të krishterët 
e kohëve të fundit “virgjereshat e përgjumura” tamam sepse janë të 
“anestetizuar” nga ky sens sigurie i pajustifikueshëm, frut i pavarsis të 
kujt ndjehet shpirtërisht “nga ana e duhur”. Jezusi e përshkruan këtë 
verbëri shpirtërore me llampat e fikura të kujt lëviz brënda Matrix. Pak 
fansa të Jezusit kanë llampën e tyre të ndezur për të kuptuar që gjënden 
akoma në Matrix, dhe janë të zgjuar dhe esëll për të pranuar që kanë 
nevoj për Jezusin. Unë ku mendoj se jam? Ndjej mungesën e dikujt?
Vetëm kush ka një mardhënie direkte, të sinqert dhe të përditshme me 
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Jezusin do jetë në gjëndje të zbuloj këto armë vdekjeprurëse të veshura 
si qëllime të mira.
Jezusi do të hapi syrin tim shpirtëror duke më treguar që jam i varfër, 
i verbër dhe i zhveshur. Vetem ai është rruga, e vërteta dhe jeta. Vetëm 
kush ka Jezusin do jetë i mbrojtur nga këto armë vdekjeprurëse.

Para dymije vjetësh populli i Zotit nuk 
studionte Shkrimet e Shenjta të Testamentit të 
Vjetër me dëshirën për të mësuar nga karakteri 
i përulur dhe i fort i Zotit, por studionin vetëm 

ato profeci që të përkthyera sipas dëshirës së tyre, mund të rritnin 
krenarin e tyre kombëtare dhe të tregonin sa i përbuzte të tjerët Zoti.
Në të njëjtën mënyrë të krishterët e sotshëm që nga jasht duken fansa 
të mëdhenj të Jezusit, por brënda (duke koltivuar Shpirtin e unit) janë 
ujqër të uritur, i përkthejnë profecitë e yllit tim polar në mënyrë që të 
ekzaltojnë krenarin e tyre fetare. Pretendojnë që Mesia do vij si mbret 
për të përvuajtur të gjithë ata që nuk bëjnë pjes e grupit të tyre fetar.

Krenari fetare

Limitet për tu regjistruar në shërbesën 
priftërore të vendosura nga krijesa do 
shkatërohen së shpejti nga krijuesi!
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Princi i Matrix duke përdorur këto përkthime fallco të Biblës, ja del çdo 
herë të mbuloj etjen e vet për pushtet dhe të ndjeksve të tij. Por një fansi 
të vërtet të Jezusit nuk i shpëton shpirti djallëzor i auto ekzaltacionit, 
thellësisht i ndryshëm nga ai që është kokëulur dhe i përulur: Jezusi.

Salltanet Fetar

Ujqrit krenar shpirtëror Matrixian, me një 
cinizëm djallëzor, vishen me kënaqësi si dele 
të përulura dhe të devotshme, sepse në këtë 
mënyrë është më e lehtë kapja e ushqimit të 

tyre, të cilin e përfaqson delja që kanë komplimentuar dhe lajkatuar. Sot 
në Matrix, “kostumi” prej deleje më i përdorur është salltaneti fetar. Në 
fakt ujqërit Matrixian shesin mënd për:
- tradicionin e tyre shpirtëror që manifestohet me rite dhe forma të 
jashtme si veshjet, ushqyerja dhe mënyra në të cilën flasin, megjithse 
Jezusi i ka treguar si e gjith kjo nuk është baza e gjërave të vërteta 
shpirtërore.
- kisha e tyre (denominimi i tyre fetar), megjithse Jezusi ka trasformuar 
çdo vënd ku shkonte në një “kishë”;
- njohurin e tyre biblike dhe “kurikulumin e tyre fetar”, megjithse Jezusi 
më ka mësuar të sjell lajmet e mira në mënyrë të përulur dhe të thjesht.
Ndër të tjera ato fryhen për shkak të ofertave dhe lutjeve të tyre që i 
shfalosin me kaq kënaqesi në publik, megjithse Jezusi ka vënë në dukje 
cilësin dhe sinqeritetin e këtyre shenjave/sjelljeve.
Arsyeja për fillesën e këtyre sjelljeve nuk është dashuria për Zotin dhe 
për të afërmin, por dashurija e ekzagjeruar për vetveten dhe për imazhin 
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fetar. Me pak fjal në Matrix Generation të ditve të sotshme fansat e 
vetshpallur të Jezusit shesin mënd për imazhin e tyre fetar, duke mos 
patur karakterin e Jezusit. Ato vuajnë nga një sëmundje shpirtërore që 
fokalizohet në mënyre osesive mbi aparencën e njëriut të distancuar nga 
Matrix, duke harruar që stili perfekt i krishter lind fillimisht brënda një 
zemre të re, dhe vetëm si pasoj shfaqet edhe nga jasht.
Të përqafuar nga ky shpirt i rremë dhe gënjështar i “pastërsis fetare” që 
kanë shpikur, ujqrit e kohës time janë gjithmonë të gatshëm të kritikojnë 
ashklen në syrin e tjetrit, duke harruar komplet traun që kanë në syrin 
e tyre.

Sot në Matrix, “kostumi” prej 
deleje më i përdorur është 
salltaneti fetar.
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Exit-strategy

Vetë Jezusi më thotë se strategjija e vetme për 
të bërë të paefektshme armët vdekjeprurëse të 
princit të Matrix është:

1. Të kem përulësin për të pranuar që gjëndem akoma në Matrix.
2. Të tregoj sinqeritetin tim për të kërkuar ndihmën e Jezusit.
3. Të pranoj veprën e brëndshme të restaurimit të karakterit tim sipas 
imazhit dhe ngjashmëris me Jezusin.

Këto tre hapa të thjeshtë përfaqsojnë disfatën e princit të Matrix, dhe 
në të njëjtën kohë janë strategjia ime për të dalur nga Matrix. Dhe 
nëse e mendoj mirë, vizioni përpara syve të mi bëhet gjithmon e më 
i qartë. Kush tjetër mund të ishte antivirusi për krenarin, arrogancën, 
vetmjaftueshmërin dhe ekzaltimin e unit veç përulësis? Ja cilësia 
karakteriale e Jezusit prej të cilës tregon më shumë frikë dhe urrejtje 
princi i Matrix, dhe më e harruara nga vetë fansat e tij: përulësia. Nuk 
është një rast që ylli polar i fansave të Jezusit përsërit vazhdimisht që 
Zoti është afër atyre që kanë zemrën e rënduar dhe shpëton njerëzit 
me shpirt të përulur (Psalmi 34:18). Ndjej unë nevojën e ndihmës së 
Jezusit, apo ndiehem i vetmjaftueshem? Nëse përgjigjia ime është JO, 
atëherë arma vdekjeprurese matrixiane më ka goditur.
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Kush tjetër mund të ishte antivirusi për 
krenarin, arrogancën, vetmjaftueshmërin dhe 
ekzaltimin e unit përveç përulësisë? Ja cilsia 
karakteriale e Jezusit prej së cilës tregon më 
shumë frikë dhe urrejtje princi i Matrix, dhe më 
e harruara nga vet fansat e Tij: përulësia.
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KAPITULLI 3

MATrIx reveLATIons 3

InfeCTIon



Fillimisht krijesa, e lirë nga mëkati, jetonte 
ballë për ballë me krijuesin e Vet. Asgjë nuk 
ndalonte Adamin dhe Evën që të kishin një 
komunion intim me Zotin. Pastaj papritur kjo 

mardhënie u ndërpre. Adami dhe Eva mëkatuan dhe një nga pasojat 
qe humbja e komunionit me Zotin Krijues. Nuk do kenë më të njëjtën 
mardhënie si më parë me Zotin, as pasardhësit e tyre nuk do mund ti 
afrohen më direkt Atij. Si alternativ sollën një sistem ndërmjetës. Disa 
të përzgjedhur ndërmjetonin nga ana e popullit sepse nuk ishte më e 
mundur të flisje ballë për ballë me Zotin. Në fakt çdo kryetar familjeje, 
kudo që mbillte tendën ndërtonte një altar për vetveten, për familjen 
e tij dhe për gjithë punonjësit e vet. Mbi altar sakrifikonte një qingj, 
i cili simbolizonte Jezusin, dhe rreth të cilit mblidhte çdo mëngjes 
dhe dark familjen dhe cilindo që bënte pjes në klanin e tij.(Zanafilla 
8:20-Nohemia; Zan12:7,8;13;4,18;22:9-Abrahami; Zan 26:25 Isaia; 
Zan.33:20-Jakobi;Eksodi 17:15;20:24,25- Moisiu). Dhe ky shërbim ka 
eksistuar për gjithë periudhën patriarkale, deri në zgjedhjen e priftërinjve 
levitë, pas Eksodit nga Egjipti.
Më pas priftërinjt levitë të Testamentit të Vjetër kryenin dy detyra të 
cilat populli nuk mund ti kryente vetëm:
1. Bënin ndermjetësit, duke marrë përsipër mëkatet e popullit ndërmjet 
gjakut të qingjit që prifti çonte në Shenjtëroren e Zotit.
2. Kryenin një shërbim kishtar për popullin, meqë popullit të zakonshëm 
nuk i lejohej hyrja në shenjtore.
 
Këto dy funksione ishin të rezervuara për kastën priftërore, levitët, të 
përzgjedhur nga vet Zoti. Por ky nuk ishte plani fillestar i Zotit! Ishte 

Prifti 1.0

InfeCTIon
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vetëm një zgjidhje e përkohshme, e zbatueshme derisa Jezusi të vinte të 
restauronte atë që Adami kishte korruptuar, me pak fjalë, vulën që Zoti i 
kishte dhuruar në momentin e krijimit. Kjo vulë ish krijimi sipas imazhit 
dhe ngjashmëris morale të Krijuesit, dhe vërtetonte që njëriu ishte pronë 
e Zotit. Por me refuzimin njerëzor ndaj kësaj vule pronësie, stergjyshërit 
e mi zgjodhën princin e Matrix dhe shpirtin e tij rebel plot me krenari 
dhe mëndjemadhësi.
Ardhja e parë e Jezusit mbi tokë ka vendosur fjalën fund mbi sistemin 
e përkohshëm fetar të testamentit të vjetër, duke ristabilizuar planin 
origjinal të priftëris universale (Zbulesa1:5,6 dhe 5:9,10 dhe 1 Pjetri 2:5-
9) dhe falë shërbesës për shpëtim të Jezusit, sot çdo fans i Tij ka kontakt 
direkt me Zotin dhe me të drejtat/detyrat e shërbimit fetar. Misioni i 
Jezusit mbi tokë, vdekja dhe ngjallja e Tij, kanë dekretuar një herë e 
përgjithmon fundin e kastës priftërore, pra të priftit 1.0.

Ardhja e parë e Jezusit mbi 
tokë ka vendosur fjalën fund 
mbi sistemin e përkohshëm 
fetar të testamentit të vjetër, 
duke ristabilizuar planin 
origjinal të priftëris universale.
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Koncepti i sotëm që Matrix ka për “laikët”, 
u shfaq në kishën mesjetare dhe mohon 
plotësisht mendimin e Jezusit, pra edhe të yllit 
polar të çdo fani të tij: Bibla. Manualet e feve 

të ndryshme vendosin në kundërshtim shërbimin e priftërinjve me e atë 
të laikëve!
Fatkeqësisht kur kisha hyri në vitet e errta, trupi i Krishtit u nda në 
klerik dhe laik, ku klerikët fituan pak nga pak një prestigj gjithmonë e 
më të madh e kjo solli rizhvillimin e kastës priftërore, dhe roli i klasës 
tjetër matrixiane të të mbiquajturve “laik” u limitua në dhënien e të 
dhjetës kishtare/ofertave dhe në bindjen ndaj klerikve. Në këtë mënyrë 
krishtërimi mesjetar ka lënë komplet në hije konceptin hyjnor të priftëris 
universale. Rizultati qe që të ashtuquajturit “laik” u manipoluan dhe 
shfrytëzuan, por nuk qenë një pjesë e rëndesishme dhe aktive e kishës. 
Dhe ky diferencim statusi u trashëgua edhe nga denominimet fetare që 
lindën në shekujt e mëvonshëm.

Origjina e kastës fetare

Misioni i Jezusit mbi tokë, vdekja dhe ngjallja e tij, 
kanë dekretuar një herë e përgjithmonë fundin e 
kastës priftërore, pra të priftit 1.0.
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VIRUS

APOSTUJT

PROFETËT

PRIFTËRINJTË
BARINJTË

EVANGJELISTËT
LAIKËT

KLERIKËT

Kastrimi

Fillimisht kisha e të krishterëve të parë ishte e 
përbërë nga një klas e vetme, priftërinjtë, të cilët 
diferencoheshin nga njëri tjetri veç nga dhuntia 
shpirtërore që Shpirti i Shenjtë i kish dhënë çdo 

antari. Në bazë të dhuntis që pjestari merrte nga shpirti i shenjtë lindte 
shërbimi fetar i tij si fan i Jezusit (Efesianve 4:11). Shuma e të gjitha 
dhuntive të fansave e Jezusit e bënte një kishë të plotë, në harmoni me 
planin origjinal (teokracin) të krijuesit.
Fatkeqsisht, një virus Matrixian dal nga dal u fut në trupin e Krishtit, 
duke e ndare në dy pjesë. Me pak fjalë, priftërinjtë që kishin një dhuntinë 
e veçantë të mirmbajtjes së grupit filluan të ndahen nga priftrinjt e tjerë 
që kishin gjithë dhuntit e tjera. Pasojat fatkeqe të këtij kastrimi shpirtëror 
mund të përmblidhen në dy pika
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a) Lindja e një klase fillestare që monopolizon gjithnjë e më shumë 
mandatin priftëror me pasojë lindjen e pushtetit dhe karierës;
b) lindjen e një klase dytësore gjithmon e më pasive që çoi zhdukjen e gjith 
dhuntive të tjera.

Virusi i Matrix

Prifti 2.0 është një shërbëtor i Zotit që ka 
marë si detyrë atë të përkujdesjes së deleve 
të grupit të tij, por duke qëndruar edhe ai vet 
gjithmon një dele, që në vend që të ngrihet mbi 

vëllain e tij, përulet para tij që ta shërbej. Ky është mesazhi rivolucionar 
i Jezusit që çmendi nga inati drejtuesit fetar të kohës së tij. Cili koncept 
tjetër i ka verbuar nga inati drejtuesit fetar deri në pikën sa dënuan me 
vdekje një njëri të pafajshëm që predikonte vangjelin dhe bënte kaq 
gjëra të mira? Mund të ishte mesazhi i Tij i dashuris, apo ishte ndoshta 
mesazhi i Tij rivolucionar i cili nivelonte të gjith fansat e Jezusit në të 
njëjtën klasë, duke u hequr si pasoj fuqinë që drejtuesit kishin mbajtur 
dhe mbledhur nëpër shekuj, katalizatori i urrejtjes së klasës drejtuse 
matrixiane që ishte i infektuar nga i njëjti virus auto ekzaltues i princit të 
Matrix, i cili thoshte në zemrën e vet “do jem i ngjashëm me të lartin” 
(Isaia 14:14).
Në kishën e Jezusit, delet që marrin detyrat me përgjegjësi më të madhe 
duhet të jenë fansat më të përulur të Jezusit, siç qe Moisiu. Virusi i 
Matrix, në mënyrë komplet të kundërt, më ngulit në mëndje që të parët 
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qëndrojnë të parët, duke rritur gjithmon dhe më shumë distancën me të 
fundit. Ja kanceri fetar i krijuar në laboratorin e së keqes!

Populli i Zotit, populli i Izraelit gjatë periudhës 
së testamentit te vjetër, ka kaluar një moment 
historik ku morën një vendim i cili ndryshoi 
fatin e popullit të tyre, pasojat e të cilit po 

paguaj edhe unë sot e kësaj dite pas disa mijëravjeçarësh. Ky ndryshim, 
i lënë në haresë në Matrix korrispondon me ndryshimin e regjimit, nga 
teokraci në monarki.
Teokracia përbëhet nga dy fjalë të ndryshme : “teo” që do të thotë “zot” 
dhe “kracia” që do të thotë “pushtet” pra teokraci domethënë“pushtet 
hyjnor”. Në kundërshtim me këtë regjim në të cilin pushteti është në 
dorë të Krijuesit, Matrix ka krijuar monarkin, regjim në të cilin detyra e 
kryetarit të shtetit dhe drejtuesit është e ushtruar nga një person i vetëm, 
i limituar dhe i vdekshëm si krijesë.
Kur Izraeli ngulmoj përballë profetit Samuel për vendosjen e regjimit 
monarkik, profeti ngeli i disorientuar, duke menduar se populli i tij 
e kishte refuzuar. Por ZOTI veproi me gadishmëri; “Dhe Zoti i tha 
Samuelit: “Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse 
ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por më kanë hedhur poshtë mua, me 
qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta” (1 e Samuelit 8:7). Dhe populli 
nuk vonon për të pohuar: “Pastaj tërë populli i tha Samuelit: “Lutju 
ZOTIT, Perëndisë tënd, për shërbëtorët e tu, që të mos vdesin, sepse tërë 
mëkateve tona u kemi shtuar të keqen e kërkimit të një mbreti për ne” 

Teokracia 1.0
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(1 i Samuelit 12:19). Në këtë mënyrë piktura fillestare/ideale e ZOTIT 
(Teokracia) u prish nga njëriu.
Menjëherë Zoti vuri në lëvizje planin B. Ai vepron për të rivendosur 
harmonin, por pa ja imponuar askujt. Vepron prej shekujsh në këtë mënyrë 
historia e shpëtimit, ku vullneti i Zotit dhe ai i njëriut janë gjithmon në 
tension. Unë pra njëri dhe krijesë, mund të ndaloj Zotin që të qeverisi me 
efikasitet. Zoti shpresonte të kishte një popull të lirë pa mbret, me atë si 
drejtues të vetëm. Por kur profeti Samuel u plak populli i Izralit dëshiroi 
një mbret “siç e kanë të gjitha shtetet matrixiane” (1 i Samuelit 8:5) 
Në këtë mënyre mbreteria e Zotit (teokracia) i lëshoi vëndin, në popullin 
e përzgjedhur, jerarkis piramidale matrixiane. Izraeli duhet të ishte një 
popull i përzgjedhur i përbër vetëm nga priftërinj, secili me detyra të 
ndryshme (Eksodi 19:5,6). Pasi morën lirisht vendimin e tyre, u bënë një 
shtet me “kullën e tyre të Babelit” sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmëris 
së Matrix. Akoma sot unë i vuaj pasojat. Vendimi i bërë nga populli i 
përzgjedhur i Zotit për ta përfaqsuar, ka ndryshuar faktikisht rrugët e 
ndërmara nga historia. Është rrethi Matrixian në të cilin unë njëri tërheq 
Krijuesin tim. Zoti ka lejuar gjithmonë që çdo popull/krijesë të ndiqte 
rrugën e vet (Veprat e Apostujve 14:16) një pohim që ka pasoja shumë 
të mëdha. Edhe se Zoti drejton historin e njerëzimit, ai respekton lirin e 
njerzve. Pra Zoti më jep një mision që ndjek vullnetin e Tij, unë njëri i 
lirë mund të fus në strategjin time atë që Zoti nuk dëshiron. Ai do kishte 
dashur ta evitonte, por duke rispektuar lirin që na ka dhuruar, përulësisht 
nuk përdor fuqin e Tij.
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Harta mendore hyjnore

Kur apostulli Pavël shkroi (me siguri i 
frymëzuar nga shpirti i shenjtë) që vet Zoti 
përzgjedh disa njerez si apostuj, disa si profetë, 
disa si ungjilltarë, disa si barinj dhe disa si 

mësues (Efesianëveme 4:11) çfarë donte të thoshte me saktësi? Duhet 
të lexoj dhe interpretoj fjalinë në kuptimin literal? Nëse duhet kuptuar 
në sensin literal atëherë Zoti po u dhuron si një bankomat tituj nderi 
fansave të tij? A është vërtet ky kuptimi i thellë, i këtij mesazhit hyjnor? 
Nga cili shpirt lindin në të vërtet titujt e nderit në fushën kishtare?
Si gjithmonë është Jezusi çelsi për të kuptuar fjalën e Zotit. Jezusi ka 
denoncuar me qëndrueshmeri ambicien krenare të drejtuesve (politik 
dhe fetar) në kërkim të pushtetit, titujve dhe ngarkesave të larta. Në fakt 
ylli im polar më tregon: “Dhe Jezusi i thirri ata pranë vetes dhe u tha: 
“Ju e dini se të parët e kombeve i sundojnë dhe të mëdhenjtë përdorin 
pushtet mbi ta, por midis jush kështu nuk do të ndodhë kështu; madje 
secili prej jush që do dëshirojë të bëhet i madh, qoftë shërbëtori juaj; 
dhe kushdo prej jush që do dëshirojë të jetë i pari, qoftë skllavi juaj. 
Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që ti shërbejnë, por për të shërbyer 
dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave” 
(Mateu 20:25-28).

Zoti shpresonte të kishte një 
popull të lirë pa mbret, me Atë 
si drejtues të vetëm.
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Nën dritën e “kësaj harte mendore hyjnore” nuk kam më dyshime se 
duhet të interpretoj mendimin e mësiperm të Efesianve 4:11 siç vijon: 
“Është ai që u ka dhënë dhunti të ndryshme njerzve: disa kanë marë në 
veçanti dhuntinë e të qënit apostuj, të tjerë dhuntinë e profecisë, dhe të 
tjerë akoma dhuntinë për të afruar njerëzit me Jezusin, duke i ndihmuar 
që të kenë atë si shpëtimtarin e tyre; ndërsa të tjerë kanë dhuntinë e 
përkujdesjes ndaj atyre që i përkasin Zotit, tamam siç bën një bari me 
delet, duke i drejtuar dhe duke u mësuar atyre rrugët e Zotit”.
Më duket se shpirti i shenjtë ka frymëzuar apostullin Pavël me një 
koncept që ka si fokus dhuntinë/detyrën/kapacitetin, me pak fjalë 
“përkujdesjen… si një bari kujdeset për delet” dhe jo titullin. Është e 
vërtet, koncepti i bariut flet në Bibël si për Jezusin edhe për njeriun. Por 
vetëm kur flet për Jezusin ai mer kuptimin e vet të plotë, edhe si dhunti 
edhe si titull, ndërsa kur flet për krijesën ai është i limituar në fushën e 
dhuntisë/detyrës sënde, duke mos e përdorur si titull. Ndër të tjera është e 
qartë që të gjitha dhuntitë e listuara jane “dhunti prej drejtuesi/prifti” me 
pak fjalë drejtues kopeje. Si mund mos ta quaj dhuntinë ungjillore si një 
“dhunti prej drejtuesi/prifti” ose edhe dhuntinë profetike si një “dhunti 
prej drejtuesi/prifti” ose dhuntinë evangjelistike dhe/ose të mësimit. Pra 
të gjitha dhuntitë që Shpirti i Zotit do ti japi të GJITHË fansave të sinqert 
të Jezusit jane “dhuntit e drejtuesit të kopes”...e thëne ndryshe dhunti 
priftërore. Akoma dhe një herë del qartësisht në pah vullneti i Zotit për 
të pasur një popull priftërinjsh, të cilët përkujdesen për të tjerët duke 
ndjekur shëmbullin e Jezusit, duke qëndruar gjithsesi përulësisht dele.
Ekziston një varg në Bibël që është vërtet i qartë si kristali: “Dhe 
përmbi tokë mos thirrni askënd atin tuaj, sepse vetëm një është Ati juaj, 
ai që është në qiej” (Mateu 23:9). Këtu Bibla po flet qartësisht për një 
titull, për një emër, pra kush i jep vetes titullin e “atit shpirtëror” shkon 
qartësisht kundër fjalës së Zotit. Mjafton të lexosh fjalë për fjalë tekstin 
për ta kuptuar këtë koncept. Por edhe në këtë rast si mund të limitohem 

41 Matrix Revelations 3. Infection



te kuptimi literal i këtij vargu të rëndësishëm biblik? Pse pak njerëz 
gërmojnë në thellësinë e këtij mesazhi biblik? Zoti këtu po flet vetëm për 
fjalën “ATË” apo po shpall një koncept më të madh? Dhe nëse po shpall 
një koncept, pra që çdo fansi të tij i takon të paktën një dhunti hyjnore 
por asnjë titull hyjnor, ky varg nuk mund ti aplikohët edhe titujve të tjerë 
të Zotit?
Jezusi, Zoti dhe Krijuesi, jo vetëm që u poshtërua duke u ulur në nivelin 
tim falë mishërimit, por u bë vullnetarisht shërbetori im, duke u gjunjëzuar 
para këmbëve të mija për ti larë, Dhe kështu siç madhështia e tij shfaqet 
në poshtërimin e tij, në të njëjtën mënyrë edhe rëndësia e shërbëtorëve të 
Zotit (duke filluar nga unë) DUHET të tregohet në butësin dhe përulësin 
e tyre. Në të njëjtën mënyrë te njerzit e mëdhenj të Zotit del në pah 
ngjashmëria e tyre me Jezusin, duke filluar nga përulësia.

Shpirti
i Antikrishtit
Siç kam vënë re tashmë, teokracia fjalë për fjalë 
do të thotë “fuqi hyjnore”. Teokracia nuk është 
një hierokraci, pra një qeveri priftërinjsh (nga 
hyeros, shenjtë), por qeveria e vet Perëndisë. 

Projekti luçiferian dëshiron të spostojë definitivisht qeverinë nga duart 
e Krijuesit në duart e krijesës.
Parimet që e dallojnë frymën e Antikrishtit (i cili quhet Bisha në Librin 
e Zbulesës) nga Shpirti i Jezusit janë:
1. me rritjen e përgjegjësive rritet gjithashtu krenaria, dëshira për 
respekt, fuqi, famë dhe tituj nderi, në vend të përulësisë dhe dëshirës 
për të shërbyer -> Rritje në lartesi në vend të ultësis!
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2. klasa e sipërme është gjithmonë e përbërë nga një kastë krijesash në 
vënd që të jetë e përbërë nga vet Krijuesi.
Hierokracia përfaqëson kullën e babelit luçiferiane në gjëndjen 
embrionale. Por Shpirti i UN-it tashmë është i dukshëm! Përgjegjësit 
dhe dhuratat më të mëdha nuk shihen si instrumenta për një shërbim 
dashamirës dhe të përulur, por si mjet për të arritur rritjen e EGO-s 
personale. Nga ana tjetër, e piramidës hierarkike që zbret në vënd që 
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të ngjitet, gjej teokracin, e cila është, dhe do të jetë gjithmonë, dizajni 
origjinal dhe ideal i qeverisjes së krijimit nga Krijuesi. Ajo është 
frymëzuar dhe ndërtuar nga Fryma e Perëndisë, domethënë një frymë 
përuljeje, shërbimi dhe uljeje e UN-it.
Pra, kushdo që del nga koncepti i “deleve” dhe e lartëson vetveten nuk 
mund të jetë i shtyrë veçse nga fryma e Antikrishtit, sepse vëndi që ai 
dëshiron është vëndi i Shpëtimtarit dhe Krijuesit të tij.

Kulla e Babelit

Njerëzit më të mëdhenj të Perëndisë të 
mbushur me Shpirtin e Shenjtë, edhe pse 
kishin dhuntinë e profecisë rrallë herë 
vetëshpalleshin profetë, duke parapëlqyer ta 

quanin vetveten “shërbëtorë të Zotit”. Vetë Perëndia e quan Moisiun 
“shërbëtorin e Tij” (Numrat 12: 7). Ja një njëri të cilit i dhanë një 
detyrë prej kryetari, i cili, siç mëson nga Jezusi, qëndron vullnetarisht 
në fund të rreshtit... në reshtin e shërbëtorëve.
A nuk më ka mësuar Jezusi se kushdo që dëshiron të jetë i pari, të 
nënshtrohet si i fundit? Nëse ata që marrin përgjegjësitë më të mëdha 
shpirtërore duan gjithashtu vendet e para, nga cili shpirt është i animuar 
populli egoist i Perëndisë? Nga fryma e Perëndisë e treguar nga Jezusi 
në përulësinë e Tij të pafund apo nga shpirti i Antikrishtit, që dëshiron 
të ngjitet deri sa të arrijë në vëndin e Jezusit?
Dua ti kujtoj vetes me përulësi se jemi të gjithë dele dhe vetëm 
Jezusi është bariu i mirë. Në të njëjtën kohë unë nuk duhet të harroj 
se, duke qënë se jemi të gjithë priftërinj, kam të drejta dhe detyra të 
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rëndësishme, dhe se laikët janë një shpikje e princit të Matrix.
Populli i tanishëm i Izraelit, pra kisha si trup i Krishtit, vazhdon të 
ndjeki të njëjtin modus operandi Matrixian. Në lidhje me pikën e parë 
të ftesën së Jezusit për t’u bërë gjithnjë e më të përulur me rritjen e 
përgjegjësive shpirtërore, kisha e sotme (Laodicea), përkundrazi, ka 
filluar ti japi tituj nderi një kaste delesh që i përkasin vetëm Jezusit 
dhe Perëndisë Atë. Për sa i përket pikës se dytë në lidhje me ftesën e 
Jezusit për të qenë një popull TË GJITHË priftërinj, kisha e sotme 
(Laodicea), përkundrazi, është ndarë në dy kategori klerikë dhe laikë, 
duke harruar të drejtat/detyrat që secili fans ka drejt Shpëtimtarit/
Krijuesit dhe të afërmit të tij.
Në këtë mënyrë shumë nga ata që dëgjuan thirrjen priftërore/kujdesit 
baritor të kopesë janë larguar nga shëmbulli i përulësisë që më ka 
treguar Jezusi, Bariu i Lartë (1 Pjetri 5: 4), duke ndërtuar me kalimin 
e kohës një hierarki piramidale e matrixiane gjithnjë e më të lartë... 
një kullë të re të Babelit në kishën që dëshiron të ngrihet deri në 
qiell, duke ngritur udhëheqësit e tyre njerëzorë (krijesa) në livelin e 
Krijuesit. Jezusi më siguron se gjithçka që nuk është ndërtuar nga Ati i 
Tij (Perëndia Atë) do të shkatërrohet (shih Mateu 15:13).
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Piramidat egjiptiane janë struktura arkitekturore me formë 
piramidale të realizuara nga qytetërimi egjiptian. Ato 
përfaqësojnë një kompleks funeral i ndërtuar për varrimin e 
sovranëve të vdekur egjiptianë.

Pse Matrix është ende i obsesionuar me organizatën hierarkike 
piramidale ku një kast e vogël njerzish të “ndriçuar dhe të mënçur” 
nënshtron pa turp shumicën dërrmuese të qytetarëve të saj?Ashtu 
si bota politike dhe ajo ekonomike janë krijuar në imazh dhe 
ngjashmëri të piramidave egjiptiane. Dhe për fat të keq as bota 
fetare nuk shpëton nga ky realitet i trishtuar.

Ashtu si në epokat egjiptiane piramidat shërbenin si një varr për 
kastën drejtuese, edhe në kohën e sotme matrixiane organizata 
hierarkike në formë piramidale përfaqëson vdekjen shpirtërore 
të popullit të Perëndisë (gjumi i famshëm i dhjetë virgjëreshave). 
Derisa “të krishterët e vetshpallur” nuk do kthehen me dinjitet të 
barabartë dhe me përgjegjësi të barabarta (secili sipas dhuntisë 
së tij), tamam siç qenë dishepujt e Jezusit në dhomën e lartë kur 
ata u mbushën/pagëzuan me Shpirtin e Shenjtë, zbritja e fuqisë 
hyjnore të premtuar, e quajtur gjithashtu Rrëshajë, do të ngeli një 
mirazh i largët dhe i paaritshëm.

Është e vërtetë, Perëndis i pëlqen rendi dhe organizimi. Në qiell 
renditjet qiellore kanë një organizatë... çdo ëngjëll ka rolin e tij 

Varri i kishës
Imprinting
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dhe rëndësinë e tij. Perëndia me siguri nuk është fan i konfuzionit 
dhe çrregullsis. Ndërsa Matrix, i cili quhet Babilonia në Bibël, 
është simbol i mirënjohur i konfuzionit. Por kjo nuk do të thotë se 
Perëndia vlerëson çdo lloj organizimi. Është po aq e vërtetë që 
jo të gjithë kanë të njëjtat dhunti, dhe që as numri i dhuntive nuk 
është i barabartë (shih shëmbëlltyrën e talenteve). Por kjo nuk 
do të thotë që tifozi i Jezusit me më shumë dhunti ka të drejtë të 
ndihet më i rëndësishëm se i afërmi i tij... më i mirë se vëllai dhe 
motra e tij.

Hierarkia matrxiane në formë piramidale është bartëse e një 
virusi helmues dhe vdekjeprurës për shpirtin tim. Ajo i lartëson 
ata të cilët kanë përgjegjësi më të mëdha, duke i vendosur me 
krenari në majë të piramidës. Por kjo është krejtësisht kundër 
mësimdhënies së Jezusit, i cili ka thënë se kush dëshiron të 
jetë i pari, le të jetë i fundit dhe shërbëtori i të gjithëve (Marku 
9:35). Jezusi kishte në mendje qartësisht një organizat kur tha 
këto fjalë. Por një organizatë e tillë është në antitezë absolute 
ndaj piramidës hierarkike matrixiane. Organizata e Jezusit ul në 
rolin e shërbëtorve të vëllezërve të tyre ata që kanë përgjegjësi 
dhe dhunti më të mëdha. Prandaj kisha e Jezusit duhet të ketë 
shërbëtorë në vënd të udhëheqësve dhe liderave! Mënyra ime 
e të folurit më tregon nga cili Shpirt jam i drejtuar... nga Shpirti 
rebel i Faraonit apo nga Shpirti i përulur dhe i butë i Moisiut.
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Organizimi hierarkik i piramidës bazohet në dëshirën e vetë 
ekzaltimit që gjithmonë krijesa ka dëshiruar, të cilën ma tregon 
fillimisht princi i Matrix (Luçiferi). Dhe kjo dëshirë mund të rezultojë 
vetëm në një rebelim të hapur kundër Krijuesit. Në fund të këtij 
procesi vetëshkatërrues gjej gjithmonë një “faraon njerëzor” i 
cili konsiderohet “Perëndia i zbritur në tokë”. Ja pse organizata 
piramidale brenda popullit të Perëndisë përfaqëson varrin e 
kishës së Jezusit.
Përulësia në vend të vetë-ekzaltimit. Ky është shpirti i vërtetë i 
cili bën dallimin mes organizatës hyjnore dhe asaj njerëzore. Një 
organizatë e lirë ku më i madhi është më i vogli. Ky është stili i 
Jezusit!

Vetëm tani e kuptoj kuptimin e pikturës mbi kapakun e volumeve 
“Dil nga Matrix” të Christian Style. Dymbëdhjetë kubet e bardha 
përfaqësojnë dymbëdhjetë fiset e Izraelit shpirtëror, popullin e Zotit 
gjatë ditëve të fundit, njëqind e dyzet e katër mijë, të cilët, në vend 
që të reflektojnë karakterin e përkryer dhe të përulur të Jezusit, 
kanë marë formën krenare piramidale matrixiane. Ja pse Jezusi 
do i dërgoj një ëngjëll/lajmëtar të fundit i cili me autoritet do ndriçoj 
gjithë tokën: «Dil nga Matrix populli im!» (shih Zbulesa18: 1 + 4). 
Ai fton kishën e Tij që të braktisë hierarkinë piramidale arrogante 
të kopjuar paturpësisht nga Matrix, ku më krenari lartësohet në 
dëm të të përulurve ose të të dobëtve, duke u kthyer në imazhin 
dhe ngjashmërin e tij morale.
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Imprinting është një fjalë angleze: të marrësh formë, evolvohet 
në edukim, formim bazë. Në psikologji është forma e mësimit 
themelore, e cila ndodh në një periudhë të jetës, e quajtur periudhë 
kritike, kur je i predispozuar biologjikisht për atë lloj mësimi. 
Koncepti i trupit të Krishtit (kishës) me një hierarki piramidale, pra 
dëshira për të parë ngjitjen e kësaj piramide nga “unë-i”i tij, është 
imprinting me të cilën Matrix plazmon çdo njëri që nga lindja në 
imazhin dhe ngjashmërin e tij. Përkundrazi, kërkimi për përuljen 
personale dhe shërbimi ndaj Krijuesit dhe krijesave të tjera 
përfaqëson imprinting-un e Jezusit.

Ëngjëll ose demon,fans i Jezusit ose fans i Matrix... është një 
çështje imprinting-u.
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Popullit të Perëndisë i pëlqen ta quaji veten 
populli i “sola scriptura”. Kjo është një 
karakteristikë shumë e rëndësishme sepse është 
një nga dy karakteristikat që do bëjnë dallimin 

nga populli i vërtetë i Perëndisë (i quajtur edhe ajo që do ngeli në Bibël) në 
ditët e fundit (Zbulesa 20: 4). Kjo “scriptura” injoron plotësisht konceptin 
e “laikut”, duke ngritur çdo fans të sinqertë të Jezusit në gradën e priftit. 
Nëse “Scriptura” thërret të gjithë njerëzit e Perëndisë “fisi i zgjedhur” dhe 
“priftëri mbretërore” (1 Pjetrit 2: 9), çfarë të drejte kam unë që të ndaj 
popullin e Perëndisë në “klerik” dhe “laik”? Kam vërtet dhe thellësisht 
besim në Biblën, yllin polar të çdo fansi të Jezusit? Është koncepti i “sola 
scriptura” i pranuar, vërejtur dhe ruajtur me të vërtetë prej meje?
Shpërndarësve të “kamomilës shpirtërore” ju pëlqen të shqetësojnë 
kancerin Matrixian i cili është JASHTË nga denominimi i tyre fetar, por 
ata harrojnë me kënaqësi (ose harrojnë me vetëdije) që fillimisht fansat e 
vërtet të Jezuit do të urrehen, keqtrajtohen dhe persekutohen nga vëllezërit 
e tyre që gjënden BRËNDA të njëjtit besim fetar. Ja pse bëhet fjalë për 
një kancer fetar.
Po, është tamam kështu! Nëse vendos të bëhem zëdhënës i Jezusit dhe i 
“Sola scriptura”, një ambasador i rivolucionit së Tij të fundit i cili është 
shpallur profetikisht, do të jetë me vuajtje dhe trishtim të madh që do 
dalloj që sulmet ballore më të pamëshirshme do të vijnë nga kush, deri 
dje, quhej shoku dhe vëllai im. Megjithatë, është afër koha kur tifozëve 
Matrixian do ju bjerë maska e ËNGJËLLIT dhe kjo do të ndodhë kur 
fansat e vërtetë të Jezusit do të rifillojnë përmbushjen e revolucionin të 
Jezusit, duke mos pranuar kështu kamomilin shpirtëror të përgatitur në 
laboratorin e Princit të Matrix.

Sola scriptura

IM MUnIT Y
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Dhiata e Re, edhe pse ka funksione të ndryshme 
brenda kishës, nuk paraqet asnjë ndarje mes 
anëtarëve. I vetmi dallim është midis fanëve 
të Jezuit dhe fanëve të Matrix. Me kalimin e 

kohës, etërit e kishës filluan ti jepnin klerit cilësitë e sferës shpirtërore 
dhe laikve atë të sferës materiale. Thuhej, “ajo që është shpirti për 
trupin, është kleri për laikët”. Prandaj, sipas këtij koncepti Matrixian, 
laikët kishin nevojë për klerikët për të fituar shpëtimin. Por nuk tha vetë 
Jezusi se vetëm AI është rruga, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk shkon 
tek Ati përveçse përmes tij?
Implikimi themelor i pranimit të mandatit priftëror është të kuptojmë se 
dy detyrat, të parashikuara nga Zoti vetëm përkohësisht, kryheshin nga 
kasta priftërore dhe tani kryhen:
1. Me ndërmjetësi: Çdo besimtar ka hyrje të drejtpërdrejtë tek Ati 
përmes Jezusit. Ka vetëm një ndërmjetës midis meje dhe Perëndisë: 
Jezusi (1 Timoteut 2: 5).
2. Me shërbimin priftëror/pastoral: çdo fans i Jezusit është në të vërtetë 
një shërbyes kishtar (prift) dhe për këtë arsye ka një shërbesë për të 
kryer, njëlloj si vëllezërit e tij.
Priftërinjtë 2.0 janë TË GJITHË fan të Jezusit që punojnë krah për krah 
me Mësuesin dhe Bariun e tyre. Dhe shërbesa e tyre nuk zhvillohet 
vetëm në ndërtesa kishtare, por kryesisht në fabrika, zyra, në mes të 
fqinjëve dhe në familjet e tyre. Në mes të aktiviteteve të përditëshme ata 
dëshmojnë Jezusin, duke treguar një karakter të ngjashëm me të TIJ-in, 
që është vula e refuzuar para disa mijëvjeçarësh nga paraardhësit e tij 
në kopshtin Eden.

Prifti 2.0
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Bariu 2.0

Ylli polar i çdo fani të Jezusit u jep titullin e 
“pleqve” udhëheqësve të kishës (1 Pjetrit 5: 
1-4). Në këtë mënyre nuk i fut në një klasë 
të veçantë, përkundrazi, edhe ata janë thjesht 

dele, VETËM me më shumë përvojë/vjetërsi në rrugën e besimit dhe 
kanë një përgjegjësi më të madhe në tufën në të cilën vetë ata bëjnë 
pjesë.
Ky mjedis mendor i kujton udhëheqësit, domethënë, deleve më të 
“vjetëra në besim”, që të mos udhëheqin kopenë për interes ekonomik 
ose për të bërë karrierë, ose, akoma më keq, për të shijuar fuqinë dhe 
nderimet. Në këtë mënyrë ata që kanë detyra me përgjegjësi më të 
madha brenda trupit të Krishtit nuk harrojnë nocionin themelor se ata 
janë, dhe do të mbeten gjithmonë, dele si të afërmit e tyre, dhe se detyra 
e tyre është para së gjithash, të jetojnë një jetë deleje shembullore, duke 
filluar tamam nga përulësia.
Më në fund, ylli im polar me të njëjtat fjalë shpall ardhjen e Shpëtimtarit 
tim, duke e quajtur bariu suprem. Ja bariu 2.0! Ja bariu i vetëm dhe i 
vërtetë. Të gjithë ne jemi dele.

Ylli polar i çdo fani të Jezusit 
u jep titullin e “pleqve” 
udhëheqësve të kishës. Në 
këtë mënyre nuk i fut në një 
klasë të veçantë, përkundrazi, 
edhe ata janë thjesht dele.
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Kisha 2.0

Kisha 2.0 nuk ka një shërbesë, por është një 
shërbesë. Prandaj, funksioni kryesor i kishës 
duhet të jetë formimi i shërbyesve kishtarë që 
do të takojnë të afërmit në Matrix për Jezusin 

dhe me Jezusin. Kisha nuk duhet të ekzistojë për të vetë mbijetuar, por 
për të lejuar që anëtarët e saj të kryejnë sa më mirë shërbesën e tyre. 
Pra, kisha është universiteti i Jezusit dhe anëtarët më të vjetër janë 
instruktorët.
E vetmja mënyrë për të hequr qafe mpirjen laodiçeane është të bëhen 
të gjithë priftërinj. Një popull në të cilin shërbimi priftëror/pastoral nuk 
është më i rezervuar për një kastë të mbyllur, por për të gjithë anëtarët e 
tij. Ka ardhur koha për të dalë nga Matrix. Ka ardhur koha që unë të mar 
seriozisht rolin priftëror që Jezusi më ka dhënë mua personalisht. Është 
koha që priftëria të zgjerohet nga një kaste të diplomuarish në teologji, 
në gjithë trupin e Krishtit, kishën. Kasta nuk ka arsye për të ekzistuar. 
Në fakt, është e dëmshme.

Ka ardhur koha që unë të marr seriozisht 
rolin priftëror që Jezusi më ka dhënë mua 
personalisht. Është koha që priftëria të 
zgjerohet nga një kastë të diplomuarish në 
teologji, në gjithë trupin e Krishtit, kishën. 
Kasta nuk ka arsye për të ekzistuar. Në fakt, 
është e dëmshme.
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Shkatërues
apo restaurues?
Sipas Jezusit, i cili na mësoi priftërinë 
universale, gjithë populli i Perëndisë është 
i përbërë nga priftërinj. Dhe meqë priftëria 
është përhapur në gjithë popullin e Zotit, sipas 

Jezusit nuk duhet të ekzistojë më kasta priftërore, domethënë kleri! Kjo 
shërbesë nuk duhet të jetë diçka me të cilën meren disa të privilegjuar 
që Matrix quan Kler.
Koncepti hyjnor i priftërisë universale eliminon rrënjësisht dallimet 
njerëzore matrixiane që kanë lindur mes laikëve dhe klerit. Që tani e 
tutje çdo i krishterë i sinqertë (fans i Jezusit) është një prift, askush nuk 
ka një rol superior në sytë e Perëndisë... ne jemi të gjithë dele, dhe në 
të njëjtën kohë jemi të gjithë priftërinj... ja ku janë priftërinjtë 2.0. 
Nuk ka asnjë dallim statusi mes fansave të Jezusit. Ne të gjithë jemi në 
të njëjtin livel. Të gjithë fansave i është caktuar një mision nga Jezusi 
dhe askush nuk mund të jetë zëvëndësi i dikujt tjetër.
Në mbretërinë e Perëndisë ekziston vetëm një klasë fansash: priftërinjtë. 
Privilegji i të jetuarit pas shërbimit revolucionar dhe shpëtimtar të 
Jezusit,është që çdo tifoz i Jezusit është prift i vetvetes. Dhe kush 
do mbajë me guxim dhe përulësi këtë dritë në errësirën e dendur të 
Matrix do të etiketohet si një “shkatërues” i rendit fetar dhe vëllazërisë 
matrixiane Universale. Por ky është vizioni i trishtuar njerëzor. Vizioni 
hyjnor i quan priftërinj këta “reformatorë” të të vërtetave biblike dhe 
“restaurues” të vullnetit të Krijuesit. Shkatëruesi kërkon me çdo kusht 
gjëra të reja në kurriz të gjërave të vjetëra. Restauruesi lëviz në drejtim 
të kundërt, dmth kthehet tek rrënjët më të vjetra dhe të pastra. Eshtë 
një ndryshim goxha i madh! Me pak fjalë, Prifti 2.0 nuk është një 
koncept i ri dhe inovativ madje as një slogan reklamues apo, më keq, 
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një strategji komunikative manipuluese e marketingut. Në fakt, ai është 
rezultat i restaurimit nga Fryma e Perëndisë e priftit 1.0. Por vetëm sepse 
prifti 1.0 është shumë i leverdisëshëm edhe për “laikun përtac” dhe për 
“klerin krenar”, ky restaurim nuk do të përmbyllet qetësisht. Do të jetë 
i nevojshëm një tsunami Pentekostal, për të shmangur shkatërimin e 
papërmbajtur që sundon në Matrix, i cili do udhëheqë njerëzit e Perëndisë 
jashtë nga Matrix.

Por vetëm se prifti 1.0 është shumë i 
leverdisëshëm edhe për “laikun përtac” dhe 
për “klerin krenar”, ky restaurim nuk do të 
përmbyllet qetësisht.

Fundi i Babelit

Ylli im polar, Bibla, profetizon zhdukjen 
e hierarkisë piramidale matrixiane brënda 
popullit të Perëndisë tamam në kohët e fundit, 
bashkë me rikthimin e dytë të Bariut të Lartë. 

Në fakt, ajo më shkruan: “Fansi im, çoji këtë mesazh drejtuesve të 
sotëshëm shpirtërorë: “Mjerë ju që keni kujdesur vetëm interesat tuaja. 
A nuk duhet të kujdeseshit për anëtarët e komunitetit tuaj? Përkundrazi, 
ju nuk keni forcuar të dobëtit, nuk jeni kujdesur për të sëmurët dhe nuk 
keni kërkuar ato që kishin humbur. Por ju keni ushtruar pushtetin tuaj 
mbi ta, duke i shtypur padrejtësisht. Fansat e mi të varfër kanë humbur 
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në rrugët e jetës dhe janë bërë pre e lehtë e profetëve dhe ungjijtarve 
të rremë të këtyre kohërave, dhe nuk kanë asnjë drejtues që ti udhëheqi 
sipas vullnetit tim” (Ezekieli 34).
Dhe cila do të jetë organizata e re, dizenjo ideale që Perëndia ka në 
mëndje, veç teokracisë së vërtetë dhe origjinale, në të cilën vetëm Jezusi 
është udhëheqësi dhe në të cilën të gjithë tifozët janë dele dhe priftërinj 
në të njëjtën kohë? Ylli im polar pohon me këmbngulje: “Prandaj unë, 
Zoti Perëndi do i kërkoj të gjithë udhëheqësve shpirtërorë frytet e punës 
së tyre dhe do u heq udhëheqjen e fansave të mi. Po, unë do ti heq fansat 
e mi nga kontrolli i tyre, sepse Unë vetë do të kujdesem për ta” (shih 
Ezekieli 34).

Teokracia 2.0

Perëndia ka toleruar për shekuj e shekuj që 
populli/kisha e tij të plazmohej në imazh dhe 
ngjashmëri të popujve të tjerë dhe kishave 
matrixiane. Por kohët e fundit është parashikuar 

teokracia e re dhe e fundit, teokracia 2.0. Po, dëgjuat mirë, Jezusi do 
të jetë i vetmi drejtues, bari dhe mbret i kopesë së Tij, të quajtur edhe të 
ngelurit, duke rikthyer popullin e Tij në pasqyrën e imazhit të përulësisë 
që Ai u ka treguar. Dhe kështu hierarkia matrixiane piramidale, pra, 
kulla e Babelit 2.0, do të rrafshohet në tokë... do zhduket. Dhe populli 
i Perëndisë do të jetë një popull i përbërë vetëm nga të drejtët (Isaia 
60:21).
Edhe profecia e famshme e Joelit flet për teokracin 2.0 të ditëve të fundit: 
«Pas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap Frymën time mbi çdo tifoz 
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(jo vetëm disa): bijtë dhe bijat tuaja do të profetizojnë (dhunti profetike 
më shumë se tituj), pleqtë tuaj do shohin ëndëra (idem) (Joeli 2:28).
Ja ku është Jezusi, nëpërmjet pasardhësit së Tij, shpirtit të Shenjtë, i cili 
merr personalisht frerët e kishës së Tij në dorë. Këtu janë të ngelurit 
e fundit! Do të jetë një kishë që nuk do të tregojë asnjë kompromis me 
modus operandi dhe vivendi të Matrix. Ajo do të pasqyrojë plotësisht 
imazhin e Perëndisë që më mësoi Jezusi. Do jetë një popull që do ti 
rikthehet vullnetit origjinal dhe të pastër të Perëndisë, pa përshtatjen 
njerëzore matrixiane. Kulla e Babelit që qëndronte në mes të popullit 
të Perëndisë do të ngeli e braktisur dhe çdo tifoz i Jezusit do të jetë në 
kontakt të drejtpërdrejtë me dëshmin e Jezusit, domethënë me Shpirtin e 
Shenjtë. Biles, çdo tifoz i Jezusit do të jetë tempull i dëshmisë së Jezusit,i 
Shpirtit të Shenjtë, duke mos e respektuar vetëm fjalë për fjalë ligjin 
moral të Perëndisë, por duke marrë plotësisht formën e përsosur deri 
në kuptimin e tij më të pastër dhe më të thellë.Pjesa që do ngeli do të 
jetë vetëm një popull priftërinjsh ku më i madhi do të jetë më i përuluri, 
i pari do të jetë i fundit. Por në kuptimin e vërtetë të fjalës! Dhe vetëm 
kjo pjesë e mbetur do të mund të përmbushi mandatin e madh të Jezusit, 
duke përhapur ungjillin në të gjithë Matrix! Dhe vetëm atëherë do të vijë 
fundi për tifozët e Matrix, dhe një fillim i ri për tifozët e Jezusit.
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Mbretëria e fundit

Ja, një mbret që do të mbretërojë në drejtësi 
dhe për sa u përket princave do të qeverisin 
me paanësi. Ky njeri do të jetë si një strehë 
nga kriza, si një strehë kundër çdo fatkeqësie, 

si një oaz në shkretëtirë, si hija e një shkëmbi të madh në një botë në 
të cilën bien kataklizma dhe plagë të të gjitha llojeve. Sytë e atyre që 
shohin nuk do të verbohen më dhe veshët e atyre që dëgjojnë do të jenë 
të kujdesshëm.
Zemra e të pandërgjegjshmëve e të marrëve do të kuptojë mënçurinë, 
gjuha e atyre që belbëzojnë do jetë e shpejtë dhe e kuptueshme.
Të pabesët nuk do të quhen më të drejtë, dhe krenarët nuk do të jenë më 
të lartësuar dhe të lavdëruar (shih ISAIA 32: 1-5).

Çdo tifoz i Jezusit do jet 
tempull i dëshmisë së Jezusit, i 
Shpirtit të Shenjtë, duke mos e 
respektuar vetëm fjalë për fjalë 
ligjin moral të Perëndisë, por 
duke marrë plotësisht formën 
e përsosur deri në kuptimin 
e tij më të pastër dhe më të 
thellë.
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KAPITULLI 5

JesU
s reveLATIons 2

ULËrIM A



Koncepti i kastës është komplet e kundërta 
e konceptit të barazisë. Koncepti i kastës 
fillimisht i referohet shoqërisë indiane, por 
përdoret edhe në kontekste të tjera ku i referohet 

grupeve sociale të mbyllura, edhe në shoqëri që zyrtarisht nuk janë të 
ndara në kasta. Fjala kastë ka marrë kohët e fundit kuptimin kasta e të 
fuqishmëve, si grupe njerëzish që gëzojnë privilegje të pajustifikuara 
dhe të cilët mbrojnë dhe rrisin këto privilegje paturpësisht. Pra, në ditët e 
sotshme kasta është e përbërë nga ata njerëz që janë në krye të hierarkis 
piramidale matrixiane. Përkundrazi, në shkallën më të ulët hierarkike 
matrixiane ka shumë klasa njerëzish shumë të ndryshëm, por që kanë 
të përbashkët përçmimimin dhe mënjanimin. Një nga këto është klasa 
e prostitutave. Fjala “prostitucion” vjen nga një fjalë Latine që tregon 
situatën e personit (zakonisht skllav) që nuk “prostituohet”, por që, si 
mall, “vihet (në shitje) përpara” dyqanit të zotit të tij. Kjo origjinë kujton 
gjëndjen historike më të zakonshme për prostitutën, e cila nuk ushtron 
profesionin e saj në mënyrë të pavarur, por është në njëfarë mënyre e 
nxitur nga subjektet, të cilëve u pëlqen ta quajnë veten “mbrojtës”, por 
që në të vërtet e poshtërojnë, duke e degraduar, duke i mohuar kështu të 
drejtat e saj më elementare dhe themelore, duke i skllavëruar pa mëshirë 
trupin dhe shpirtin.
Dhe si në Matrix prostitucioni njihet me shaka si zanati më i vjetër 
i historisë njerëzore, kështu, në të njëjtën mënyrë, skllavëria dhe 
nënshtrimi i gruas nga burri është abuzimi i pushtetit më i përsëritur dhe 
i mbrojtur në historinë e njerzimit nga ana e një krijese ndaj të afermit të 
tij. Në njëfarë mënyre, kasta e parë matrixiane është e përbërë nga seksi 
mashkullor, i cili gjithmonë është konsideruar superior ndaj seksit tjetër. 

Prostituta
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Edhe sot, kjo pabarazi nuk është zhdukur. Ashtu si diferencimi midis 
racave (një tjetër e keqe në sytë e Zotit), ku njëra fiton sundimin mbi të 
tjerat, kështu klasifikimi i seksist ka krijuar fëmijë të Perëndisë të klasës 
së parë dhe të klasës së dytë. Dhe ky vizion është inkorporuar edhe në 
një kontekst fetar. Në të vërtetë, fusha fetare është sot një nga fushat 
më rezistente ndaj barazisë gjinore. Çfarë paradoksi: ndjekësit e Jezusit, 
mësuesi i barazisë dhe dashurisë së pakushtëzuar për të afërmin, ai që na 
mësoi që të parët do të jenë të fundit, tregohen krijuesit dhe mbrojtësit 
më këmbngulës së kastave. Ende bën jehonë në veshët e mi pohimi 
politikisht i gabuar i Jezusit i cili i thotë kastës që do jetë e paraprirë në 
mbretërinë e qiejve, tamam nga prostitutat që kanë poshtëruar aq shumë.
(Mateu 21: 31,32).
• Po, Jezusi është profeti i barazisë dhe mbrojtësi më i madh i dinjitetit 
njerzor, duke filluar nga të fundit... ata që janë harruar nga shoqëria për 
së mbari e Matrix;
• Po, Jezusi është ai që dashuron njerëzit e margjinalizuar dhe prostitutat 
që gjënden në fund të piramidës hierarkike matrixiane;
• Po, Jezusi është përfundimisht shpëtimtari i të përulurve dhe i të 
përndjekurve. Predikimi i tij më i famshëm dhe më i rëndësishëm 
(Predikimi në Mal, Mateu 5) i është dëshmitar.
Duke parë shembullin e Jezusit dhe dhembshurinë e Tij ndaj të dobtëve 
dhe të mjerëve, është e vështirë të imagjinosh një ndarje midis burrave 
dhe grave brënda trupit të Krishtit, ose kishës. Është e vështirë të besosh 
se “priftëria universale” nuk është aq universale sa të përfshijë gratë, të 
cilave (sipas Matrix) i përshtatet më shumë profesioni i prostitutës së 
mbrojtur “me dashuri” nga torturuesit e tyre të racës sipërore mashkullore. 
Dhe kur, me hirin e dhënë nga kasta mashkullore, gratë marrin në dukje 
të njëjtën barazi, zbuloj që vazhdojnë të ekzistojnë nënkasta brenda së 
njëjtës kastë. Libri i Zanafillës më thotë se Perëndia krijoi njëriun sipas 
shëmbëlltyrës së Tij; Ai e krijoi atë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai 
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krijoi meshkujt dhe femrat... i bekoi dhe u dha atyre emrin “njerëz” ditën 
kur i krijoi. (Zanafilla1:27 dhe Zanafilla 5:2). Po, edhe gruaja ka marrë 
vulën e Perëndisë, domethënë ngjashmërinë morale dhe karakteriale me 
Krijuesin e saj. Saktësisht si burri, as më pak e as më shumë.
Është e vërtetë, që shumë detyra fetare në Dhiatën e Vjetër ju caktuan 
meshkujve, por, siç kam zbuluar tashmë ky nuk ishte plani ideal i 
Perëndisë mbi priftërin, por vetëm një pritje e qetë e Atit tim qiellor për 
të kthyer me ëmbëlsi dhe vendosmëri popullin e tij drejt vullnetit të tij 
origjinal dhe të përsosur. Dhe përsosmëria nënkupton barazinë absolute 
të të gjitha qënieve njerëzore, të çdo race, kombi, gjuhe dhe seksi. Një 
dinjitet i vërtet universal që zhduk të gjitha barrierat e krijuara nga njeriu 
në imazhin dhe ngjashmërinë e Matrix dhe princit të tij.
Prostituta e vërtetë është ai bir i Perëndisë i cili, duke i lejuar princit të 
Matrix ta përdorui si një tiran dhe torturues të të afërëve të tij,i shitet atij. 
A jam një prostitutë? A ja shes unë herë pas here veten tiranit të kësaj 
bote?

Përsosmëria nënkupton barazinë absolute të 
të gjitha qenieve njerëzore, të çdo race, kombi, 
gjuhe dhe seksi. Një dinjitet i vërtet universal 
që zhduk të gjitha barrierat e krijuara nga njeriu 
në imazhin dhe ngjashmërinë e Matrix dhe 
princit të tij.
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Kur Jezusi jetoi në këtë tokë, ai pa dyshim 
kishte fjalë të ashpra për klasën fetare në 
pushte të kohës së Tij, farisenjtë. Ai i thirri ata 
madje edhe “racë nëpërkash” dhe “varre të 

zbardhura”.
Por kush janë farisenjtë e kohës sime? A jam unë gjithashtu pjesë e kësaj 
kaste arrogantësh fetarë që ndjehen më të mirë se të tjerët për shkak 
të njohurive të tyre më të mëdha biblike dhe për respektimin e tyre të 
përsosur të riteve dhe detyrave kishtare?
Nuk është aspak e lehtë të ekspozosh farisenjtë Matrixian, por Jezusi 
më tregon difektet më të mëdha që karakterizojnë këto njerez gënjështar 
që shtiren si të pasur shpirtërisht ;
• Farisenjtë e mijëvjeçarit të tretë janë burra dhe gra që idolizojnë 
respektin për ritet dhe detyrat e tyre fetare, sikur të ishin rruga për në 
qiell;
• Farisenjtë e mijëvjeçarit të tretë përdorin forcën e tyre për të arritur 
standardet e “të krishterit të përsosur Matrixian”;
• Farisenjtë e mijëvjeçarit të tretë nuk e njohin Shpirtin e Perëndisë... në 
fakt ata janë të zhytur në Shpirtin e Egos;
• Farisenjtë e Mijëvjeçarit të Tretë janë nëpërka sepse, nëse i shikon nga 
afër, duken njësoj si gjarpri i vjetër që hipnotizoi paraardhësit e mi me 
filozofi vetë-ekzaltimi të cilat i shiste si të vërteta të pamohueshme.
Jezusi, si profet që ishte, kishte përgatitur dy mijë vjet më parë një 
mesazh zgjimi dhe pendimi për farisenjtë e mijëvjeçarit të tretë. Mund 
ta gjej në Zbulesa 3 në letrën që i drejtohet kishës së Laodiçeas, pra 
kisha e fundit para kthimit të Tij të lavdishëm. Në këtë letër ai u thotë 
me dashuri nepërkave shpirtërorë të kohës sime:

Fariseu
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• Kupto se je i varfër dhe i verbër shpirtërisht;
• Hapi sytë dhe hajde të më kërkosh duke dalë nga errësira e Matrix;
• Prano me përulësi qortimin tim dhe ndrysho jetë.
Jezusi po vjen! Është koha për t’u zgjuar, është koha për të ndryshuar 
jetë, është koha për të reformuar karakterin tim duke revolucionarizuar 
gjithë botën... është koha për të dalë nga Matrix!

Wittenberg 2.0

1. Kur “farisenjtë” qortojnë qytetarët e 
Matrix për shkak të njohurive të tyre më të 
thella të doktrinave, “prostitutat” dëshirojnë 
të pasqyrojnë figurën më të pastër dhe më të 

thellë morale të Krijuesit të tyre.
2. Kur “farisenjtë” i shfaqin publikisht gënjeshtrat e tyre sepse vetëm në 
mënyrë sipërfaqësore i përmbahen urdhërimeve qiellore, “prostitutat” 
përulen para Krijuesit të tyre për të marrë një transplant zemre nga gur 
në mish.
3. Kur “farisenjtë” mburen me vulën e tyre të jashtme doktrinore e cila 
i përket popullit të zgjedhur, “prostitutat” japin provat e vulës së tyre 
karakteriale duke sjell shumë fryte të brendshme dhe pastaj edhe të 
jashtme.
4. Kur “farisenjtë” pretendojnë vendet e para dhe nderimet më të mëdha 
njerëzore,“prostitutat” meren me shërbimin dhe përgjegjësitë ndaj 
Perëndis dhe fqinjit të tyre, të sigurta për miratimin hyjnor.
5. Kur “farisenjtë” vdesin nga zilia për bekimet hyjnore që i jepen 
“prostitutave” dhe pupullit të thjesht, “prostitutat” i heqin vetvetes çdo 
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gjë për të shpëtuar fqinjin që ka përfunduar në kthetrat e së keqes.
6. Kur “farisenjtë” me krenari vet deklarohen pjesa e ngelur e Perëndis, 
“prostitutat” dëgjojnë me zemër të mallëngjyer thirrjen hyjnore për të 
dalë nga Matrix.
7. Kur “farisenjtë” vetë mallkohen që ta mbajnë nën kontrollin e tyre 
punën e Perëndisë, “prostitutat” i nënshtrohen udhëheqjes autoritare të 
Shpirtit të Shenjtë, i cili ka gjetur në to tempullin e Tij.
8. Kur “farisenjtë” vazhdojnë të kërkojnë Shpirtin e profecisë vetëm në 
të kaluarën, “prostitutat” (të prekura nga profecitë biblike të ditëve të 
fundit) i hapin zemrat e tyre për frymëzime të tjera hyjnore.
9. Kur “farisenjtë” bllokojnë vullnetin e Perëndisë sepse kanë frikë të 
humbin fuqinë e tyre mbi ndërgjegjet e të tjerëve, “prostitutat” nuk i 
bëjnë rezistencë Shpirtit të Perëndisë, duke iu bindur me kënaqësi 
vullnetit të Tij.
10. Kur “farisenjtë” flenë qetësisht në Matrix me sigurinë e rreme se së 
shpejti do të jenë të ngarkuar për të nisur thirrjen e mesnatës, “prostitutat” 
me hidhërim të madh pranojnë se nuk janë të denja t’i heqin sandalet 
Shpëtimtarit të tyre.
11. Kur “farisenjtë” luten duke shitur mënd me priftërinjtë e Baalit dhe 
Astartës, “prostitutat” kryejnë me qetësi dhe vendosmëri mandatin e tyre 
politikisht të pasaktë.
12. Kur “farisenjtë” në verbërinë më të plotë shpirtërore mëkatojnë në 
mënyrë të pafalshme kundër Frymës së Shenjtë, “prostitutat” rindezin 
llampat e tyre, me vajin të cilin kanë mbajtur për një kohë të gjatë 
mënjanë, duke shkuar më në fund në drejtim të dhëndërit
Jam një farise apo ndjehem një “prostitutë”, e varfër, e verbër dhe e 
veshur me zhele?
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…Është koha për të reformuar karakterin tim 
duke revolucionarizuar gjithë botën …Është 
koha për të dalë nga Matrix!

Profetë fallco

Ndërsa Jezusi më mëson të jem i përulur dhe 
i butë, profetët e rremë më mësojnë se si të 
ndjehem më i mirë dhe më i shenjtë se të tjerët. 
Ndërsa Jezusi më thotë me dashuri se jam një 

mëkatar, profetët e rremë më thonë se unë bëj pjesë në kishën e duhur 
dhe se ndjek doktrinat e duhura.
Ndërsa Jezusi më tregon se si të gjunjëzohem para më të voglit, profetët 
e rremë më tregojnë se si të përulem vetëm përball të fuqishmëve.
Ndërsa Jezusi lartëson fëmijët dhe zemrat e pastra, profetët e rremë 
lartësojnë udhëheqësit dhe diturinë njerëzore.
Ata udhëheqës fetarë që, në kundërshtim me Jezusin, shprehin mesazhin 
e tyre me një ndjenjë superioriteti sekte, janë profetë të rremë, sepse në 
mbretërinë e Jezusit nuk hyjnë të parët, por të fundit. Ata udhëheqës 
fetarë që i nxisin ithtarët e tyre që të ndihen në kishën e duhur, duke 
shkuar dhe duke predikuar në mbarë botën këtë ungjill luçiferik të vetë-
ekzaltimit, janë profetë të rremë thellësisht të nënshtruar ndaj shpirtit të 
antikrishtit.
Ata udhëheqës fetarë që nxisin tifozët e Jezusit për të kërkuar epërsi 
fetare në vënd të përuljes vullnetare të unit tim, janë profetë të remë që 
i ngjajnë shumë frymëzuesit të tyre të fshehtë, princit të Matrix i cili 
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ëndëronte barazin me Perëndinë.
Profetët e rremë do e mbushin botën me një apel arrogant për t’u bashkuar 
me vëllazërinë e tyre, sepse falë kuptimit të tyre të thellë të biblës, janë 
të krishterët më të mirë. Përkundrazi fansat e vërtetë të Jezusit, do ta 
ndriçojnë botën me karakterin e tyre kaq të ngjashëm me atë të Jezu 
Krishtit, duke sjellë si një fryt të kësaj ADN-je hyjnore një jetë plot 
dashuri, forcë dhe përulësi.
Të bekuar janë të butët, zemër përulurit, të margjinalizuarit, zemërthyerit, 
sepse ata do të jetojnë me mua në parajsë përgjithmonë. Fjalë e Jezusit.

Rrëshaja 2.0

Epoka e ndriçuar e Matrix Generation është 
epoka e krenarisë, mëndjemadhësis dhe vetë-
ekzaltimit. Madje edhe fansat e shtirur të Jezusit 
kohët e fundit vuajnë nga kjo mani e rritjes se 

EGO-s personale. Në fakt ata mendojnë se janë fansa të mrekullueshëm 
të Jezusit, por vet Jezusi i tërheq vëmëndjen me vendosmëri dhe dashuri, 
duke u thënë se janë të varfër, të verbër dhe të zhveshur. Por këto pseudo-

Të bekuar janë të butët, zemër 
përulurit, të margjinalizuarit, 
zemërthyerit, sepse ata do 
të jetojnë me mua në parajsë 
përgjithmonë. Fjalë e Jezusit.
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fansa nuk e marrin këtë thirrje alarmi seriozisht... përkundrazi, janë duke 
pritur me krenari për të marrë pushtet dhe autoritet nga lart... me fjalë të 
tjera ata janë duke u përgatitur për të marrë rrëshajën e dytë për të bërë 
pastaj mrekulli spektakolare në Matrix. Dhe strategjia e tyre përgatitore 
për të marrë këtë autoritet hyjnor (biblikisht e profetizuar tamam për 
kohët e sotshme) mbështetet qartësisht mbi veprat, doktrinat dhe lutjet 
e tyre. Shpallen lutje dhe argjërime botërore, por nuk përulesh përpara 
Perëndisë tënd, duke pranuar falimentimin e tënd shpirtëror.
Problemi i popullit të Perëndisë i kësaj epoke të ndriçuar nga 
Matrix Generation nuk është numri i lutjeve të tij, por krenaria e tij 
Shpirtërore!Nuk mund të imagjinoj sa dëme mund të shkaktojë një 
pseudo-fans i Jezusit duke marrë rrëshajën e dytë, pra edhe autoritetin 
për të bërë gjithashtu mrekulli. EGO i tij, tashmë e fryrë, do të ngrihej 
përtej çdo kufiri, ndoshta edhe duke mundur rekordin e princit të tij 
Luçifer
1. Kur priftërinjtë 1.0 të lodhur i japin hapësirë dyshimit dhe mosbesimit, 
Priftërinjtë 2.0 fluturojnë me aftësinë e tyre për të pasur besim në të 
pamundurën e premtuar.
2. Kur Priftërinjtë 1.0 zbulojnë të zhgënjyer kundërthëniet dhe 
mospërputhjet e tyre, priftërinjtë 2.0 me përulësi e pranojnë mandatin e 
çuditshëm hyjnor që të jenë kripa e tokës dhe drita e botës.
3. Kur priftërinjtë 1.0 përgjumen pas një jete të përkushtuar ndaj 
predikimit, doktrinave dhe rregullave, priftërinjtë 2.0 çohen në këmb 
si miq dhe fansa të Atij që është rruga, e vërteta dhe jeta... Shpresa e 
njeriut.
4. Kur Priftërinjtë 1.0 fillojnë të tregojnë një shikim shpirtëror gjithnjë e 
më të dobët, priftërinjtë 2.0 shikojne, falë llampës së Fjalës së Perëndisë, 
shikojnë me qartësi shenjat e kohës.
5. Kur Priftërinjtë 1,0 largojnë dalë nga dalë profetësitë biblike duke lënë 
hapësirë për zhgënjimin dhe melankolin, priftërinjtë 2.0 përqafojnë me 
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forcë të përtërirë këto premtime dashurie dhe drejtësije për të tanishmen 
e tyre.
6. Kur priftërinjtë 1.0 fillojnë të ndihen të turpëruar për trashëgiminë 
shpirtërore që kanë marë, priftërinjtë 2.0 (duke folur si të çmendur) 
bëhen zëdhënësit e kësaj trashgimije për dashuri ndaj Perëndisë dhe të 
afërmit të tyre.
7. Kur priftërinjtë 1.0 nga ndjenja e superioritetit që ndienin në të 
kaluarën e tyre zbresin në standartet njerëzore, priftërinjtë 2.0 arrijnë me 
Përulësi majat më të larta të shenjtërisë së pandryshueshme të Karakterit 
të Zotit.
8. Kur Priftërinjtë 1.0 janë të shqetësuar për mbajtjen e politikës korrekte 
të status quo, priftërinjtë 2.0 kujdesen për vizionin-mision e ngulitur në 
mënyrë hyjnore në shpirtin e tyre dhe vetëm më pas, për gjithë të tjerët.
9. Kur Priftërinjtë 1.0 braktisin luftën për një detyrë vëllazërore universale 
më pak të lodhshme, priftërinjtë 2.0 i mbyllin pa hezitim dyert depërtimit 
gjarpëror.
10. Kur priftërinjtë 1.0 tregohen të vjetër në sytë e Perëndisë, Ai në 
mençurinë e Tij të pafund lartëson priftërinjtë 2.0 të panjohur, pa para, 
të parëndësishëm, nganjëherë të ngathët, sigurisht të papërvojë dhe më 
pak të arsimuar.
11. Kur Priftërinjtë 1.0 bien në gjumë pas dhjetëvjeçarësh të kaluar për 
ungjillizimin kisha-centrikë, priftërinjtë 2.0 rizbulojn themelet e vërteta 
të besimit të tyre dhe deshmisë së tyre në Jezusin e Nazarethit.
12. Kur Priftërinjtë 1,0, përpara fronit të Perëndisë, do të tregojnë krenarë 
kurikulumin e tyre fetar, priftërinjtë 2.0 do të vazhdojnë të kërkojnë 
falje edhe pse tashmë janë të veshur me drejtësinë e Krishtit. Rrëshaja e 
dytë po zbret, por ajo do mbushë vetëm ata të cilët ndjehen “prostituta” 
dhe “taksambledhës shpirtërorë”, duke lënë gojëthatë të vetëshpallurin. 
Premtim i atij që është i butë dhe me zemër të përulur: Jezusi!
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Indinjatë e shenjtë

Ka situata të padurueshme në jetë, abuzime 
që jo vetëm mund, por duhet të reportohen. 
Shumë shëmbuj Biblik flasin për burra që i 
drejtohen Perëndisë për të shpallur revoltën e 

tyre dhe zemërimin e tyre përballë padrejtësive... dhe duket se Perëndia 
e vlerëson këtë lloj zemërimi.
Në të njëjtën kohë unë jam plotësisht i vetëdijshëm se një zemërim i 
pamanifestuar është si një helm që ha zemrën time. “Zhabat” që gëlltis 
shkatërrojnë ekzistencën time dhe, shumë shpesh, edhe atë të kujt më 
qëndron pranë. Për më tepër, zemërimi mund të të bëjë të humbasësh 
kontrollin e vetvetes kur emocionet shpërthejnë gjersa harron edhe 
shkaktarin fillestar. Në fakt ylli im Polar sugjeron: “Zemërohuni dhe 
mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tënd dhe mos i jepni 
vënd princit të Matrix” (shih Efesianëve 4:26). Dhe gjithmonë ylli 
polar i çdo fansi të Jezusit (Bibla) më profetizon një tsunam të madh, 
tsunamin e fundit shpirtëror në popullin e Perëndisë afër ardhjes së dytë 
të Jezusit, do të jetë cunami i rreshajës së shumë pritur për mijëvjeçarë 
nga fansat e Jezusit, thellësisht të zemëruar nga gjithpranija e virusit 
Matrixian të përfaqësuar nga krenaria njerëzore që, pa ndërprerje në 
historinë e njerëzimit, gjeneron abuzime të të gjitha llojeve, madje edhe 
në gjirit e vetë popullit të Perëndisë. Ky tsunami nuk do të lindi nga një 
“kamomil shpirtëror”, por do të jetë fryt i poshtërimit tim dhe pendimit 
tim para babait tim qiellor. Po, kisha e Ditëve të fundit (Laodiçea) ka 
jashtëzakonisht nevojë të pendohet për arrogancën e vet fetare, dhe 
të rikthehet tek “sola scriptura”, pra tek dashuria e tij e parë, vullneti 
origjinal i Zotit. Ka ardhur koha e Omega Generation, një gjeneratë 
e krishterë christian style e cila do të pasqyrojë karakterin e Jezusit, 
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Mjaft!

Mjaft me epërsinë e burrit mbi gruan. Të gjithë 
jemi bij të ligjshëm të Perëndisë.
Mjaft ndarjes së njerëzve të Perëndisë në 
klerikë dhe laikë. Jemi të gjithë priftërinj.

Mjaft shfrytëzimit krenar të titujve hyjnorë. Ne jemi të gjithë dele. Mjaft 
me krenarin fetare për shkak të njohurisë ose përgjegjësisë më të madhe 
fetare. Ne jemi të gjithë virgjëresha të përgjumura.
Por NUK jemi të gjithë fansa të vërtetë të Jezusit. Shume shpejt do jetë e 
qartë kush është krenar dhe kush është i përulur, kush është arrogant dhe 
mëndjemadh dhe kush është i butë dhe i qetë, ata që janë të korruptuar 
dhe të rremë, dhe ata që janë të pastër në zemër, ata qe i ngjajnë Matrix 
dhe ata që janë si Jezusi. Dhe vetë Jezusi më paralajmëron se nuk do 
ketë pak surpriza.

edhe se me një “zemërim të shenjtë” ata do të thërasin me autoritet të 
madh dhe me një zë të fuqishëm, duke ndriçuar Matrix me shkëlqimin e 
revolucionit të Tij shpirtëror deri në skajet e tokës (Zbulesa 18: 1-2).
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Ka ardhur koha e Omega Generation, një 
gjeneratë e krishterë christian stye e cila do 
të pasqyrojë karakterin e Jezusit dhe se me 
një “zemërim të shenjtë” ata do të thërasin me 
autoritet të madh dhe me një zë të fuqishëm, 
duke ndriçuar Matrix me shkëlqimin e 
revolucionit të Tij shpirtëror deri në skajet e 
tokës.
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KAPITULLI 6

JesU
s reveLATIons 3

nDrIÇIMI



Kush e vrau Jezusin? Formalisht ishin Romakët 
ata të cilët e gozhduan Jezusin në kryq, duke 
vrarë faktikisht djalin e vetëmlindur të Perëndisë. 
Jezusin e dënoi me vdekje guvernatori romak 

Ponc Pilati, i cili, megjithatë, deshi të tregojë se ky vendim nuk i përkiste 
atij, duke larë kështu duart e tij publikisht. Ai sigurisht ishte ekzekutuesi, 
krahu, por mëndja dhe zemra të cilat e menduan, dëshiruan dhe më pas 
punuan për këtë vrasje, duhet ti kerkoj tjetërkund.
Çuditërisht gjejmë atë që urdhëroi vrasjen e Zotit brënda popullit të 
Perëndisë. Më saktësisht, ishin njerëzit që kishin përgjegjësitë më të 
mëdha shpirtërore brënda popullit të Perëndisë... Të ashtuquajturit 
përfaqësues të Perëndisë kanë vrarë djalin e Zotit! A nuk është e 
pabesueshme?
Pse këto përfaqësues të Perëndisë u bënë armiqtë e tij më të medhenj? 
U jepnin bezdi veprat e mira që Jezusi bënte? Atyre nuk u jepnin bezdi 
veprat e mira, mrekullitë, dhe mesazhet inkurajuese e plot shpresë që 
Jezusi jepte, por fuqia që këto vepra i jepnin lajmëtarit Jezus. Në këtë 
mënyrë, autoriteti po kalonte nga përfaqësuesit zyrtar, tek një personazh 
me origjinë të përulur. Por pika që mbushi kupën ishte mesazhi 
rivolucionar i Jezusit i cili anullonte dominimin e këtyre udhëheqësve 
mbi ndërgjegjen (dhe jo vetëm) e njerëzve.
• Jezusi nuk idolizonte ritet dhe traditat fetare, përkundërazi, shpesh i 
nxirte në shesh para syve të të gjithëve;
• Jezusi nuk i detyronte njerëzit të shkonin në tempull për të gjetur 
Perëndinë, përkundrazi ishte Ai që shkonte në fshatra për të paraqitur 
Atin e Tij qiellor në sheshe;
• Jezusi nuk i nxiste njerëzit të kërkonin Perëndinë nëpërmjet 

Jesus killer
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ndërmjetësve njerzor, përkundrazi, Ai i ftonte të flisnin drejtpërsëdrejti 
me qiellin për të pasur një marrëdhënie të ngushtë, të dashur dhe të 
drejtpërdrejtë me Krijuesin.
Në pak fjalë, Jezusi po shfuqizonte piramidën e fuqisë hierarkike matrixiane 
që përfaqësuesit fetarë kishin ndërtuar nëpër shekuj me mjeshtëri, duke 
ftuar drejtuesit e kësaj piramide të bënin një dush përulësie, pra duke u 
zhveshur nga fuqija krenare me të cilën ishin veshur padrejtësisht. Por, 
të përuleshin përpara njerëzve të thjeshtë, injorantë dhe të parëndësishëm 
ishte me të vërtetë shumë për këta personazhe që ndjeheshin kaq të 
rëndësishëm, të veçantë dhe superiorë. Zëvendësimi i “dominimit” me 
“shërbimin” ishte totalisht kundër egos së këtyre udhëheqësve. Të ulnin 
kokën përballë njerzve më të thjesht për ti shërbyer, ashtu si bëri Jezusi 
me dishepujt e tij, ishte e pamendueshme dhe e papranueshme për ata që 
ndieheshin më afër me Perëndinë sesa me njëriun.
Kjo formë mentis që zëvendëson krenarinë njerëzore me përulësinë 
hyjnore është një ide e padurueshme për ata që janë të animuar nga fryma 
e princit të Matrix. Një pikë e vogël, por e fuqishme, që e ka tejmbushur 
kupën në mënyrë të pakthyeshme. Ishte më e pranueshme thyerja e 
urdhëresës “Mos vrit” sesa pranimi i kësaj reformë të brendshme të 
propozuar dhe jetuar personalisht nga Jezusi. Dhe kështu, udhëheqësit 
fetarë me ndihmën e udhëheqësve politikë, të cilëve u leverdiste koncepti 
i kastës, vranë barbarisht Shpëtimtarin e pafajshëm të njerëzimit.
Po, EGO-ja njerëzore ka vrarë djalin e vetëmlindur të Perëndisë. 
Krenaria ka qenë arma që i mori jetën dhënësit të jetës. Të kuptosh tani 
sa i rrezikshëm është “unë-i” im më merakos shumë. Unë njeri, nëse nuk 
i nënshtrohem ndryshimit të ADN-së së propozuar nga Jezusi, do shfaq 
në shumë pak kohë pranin e virusit Matrixian në venat e mia. Është një 
virus bartës i kancerit fetar që Jezusi dëshiron të shërojë. Në fakt ylli 
polar i çdo fansi të Jezusit më siguron që Perëndia Bir (Jezusi) është 
dërguar në këtë tokë nga Perëndia Atë për tu sjellë një lajm të mirë të 
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përulurve, që të fashojnë fansat e Tij me zemrat e thyera, që kanë për të 
shpallur lirinë për ata që janë skllevër dhe hapjen e derës së burgut për të 
burgosurit e Matrix (shih Isaia 61:1).
Sa herë që mëkatoj prej krenaris, mëndjemadhësis dhe ekzaltimit të 
vetvetes shtyp Frymën e Perëndisë që dëshiron të më bëjë si Jezusi, 
domethënë christian style. Ja pse Jezusi fton vazhdimisht fansat e Tij 
ta ndjekin, natyralisht nga pikëpamja morale dhe karakteriale. Vetëm 
duke qënë si Jezusi, duke i lejuar Shpirtit të Tij të punojë brënda meje 
mund të shkatëroj virusin Matrixian, duke u shëruar nga kanceri fetar 
vdekjeprurës. Megjithse, Zoti Krijues është i gjithëfuqishëm, është 
edhe i përulur. Unë krijesë, megjithëse jam e vdekshme dhe e kufizuar, 
jam arrogantr dhe krenare. Të pranosh këtë fakt duke filluar punën e 
restaurimit hyjnor brënda meje është rruga drejt pavdekësisë. Vetëm duke 
qenë i ngjashëm me Jezusin, mund të qëndrosh pranë Jezusit dhe vetëm 
duke qëndruar pranë Jezusit mund të pi nga burimi i jetës së pakufizuar. 
Të largohem prej tij do të thotë të shkoj vullnetarisht drejt vdekjes. Më 
në fund kuptova kush e vrau dhe pse e vranë Jezusin.
Sa herë e kam vrarë Jezusin në jetën time? A dua të vazhdoj ta vras?

Unë njeri që jetoj në Matrix kam një problem 
të madh, dhe ky problem është i përbërë nga 
virusi i ekzaltimit i EGO-s sim. Në fakt krijesat 
njerzore që popullojnë Matrix janë thelbësisht 

dy lloje:
A. Të fortë, por duke qënë të vetëdijshëm se janë më të fortë se i afërmi 

EGO-land
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i tyre, virusi i egos i bën ata krenarë;
B. Të përulur, por duke qenë të vetëdijshëm për përulësinë e tyre ndjehen 
inferior ndaj të tjerëve, pra janë të dobët dhe gjunjëzohen përpara të 
fortëve.
Këto dy grupe më dukje të kundërta, por realiteti që më tregon ylli im 
polar është një tjetër. Të dyja grupet janë shtetas të EGO-landit! Të parët 
sepse janë përulur përpara EGO-s së tyre personale, duke u bërë kështu 
skllevër të vetvetes dhe të etjes së tyre personale për pushtet dhe dominim. 
Të dytët, po ashtu, janë përkulur para më të fortit, duke shtypur nga ana 
tjetër vëllezërit e tjerë akoma më të përulur dhe të dobët. Kështu, viktima 
bëhet një torturues dhe spiralja shkatërrimtare e krenarisë njerëzore 
matrixiane vazhdon të korri viktima. Shkurtimisht, është gjithmonë 
egoja e një krijese që lartësohet, normalisht mbi kurizin e krijesave të 
tjera të cilat shtypin me fuqi. Dhe kjo dinamikë e konsoliduar tashmë 
në EGO-land i bën faktikisht këto dy grupe bashkëpunëtorë. Unë vete 
a nuk e gjendem ndonjehere në këpucët e viktimës, dhe herë të tjera 
në ato të torturuesit? Duket sikur s’ka shpëtim nga ky ligj i pashkruar i 
Matrix. Ose bëhem i fortë, duke ngritur bërrylat dhe duke i bërë hapësirë 
vetes,me çdo kusht, duke treguar se jam korruptuar nga virusi EGOS, ose 
i nënshtrohem më të fortit, duke u mposhtur nga një ndjenjë impotence 
dhe pavlersimi. Nuk është shprehja e mëposhtme latine “mors tua vita 
mea” (vdekja jote është jeta ime) një moto e cila trasmetohet në Matrix 
prej mijëvjeçarësh? Por a është vërtetë kështu? Nuk ka ndoshta ndonjë 
rrugë të tretë që më nxjerr jasht nga EGO-landi Matrixian, një rrugë 
për të cilën nuk flitet në Matrix dhe ekzistenca e së cilës mohoet nga 
udhëheqësit fetarë dhe politikë kaq të fryrë nga EGOJA e tyre?
Jezusi është rruga tjetër... Biles, Jezusi është rruga e vërtetë dhe e vetme. 
Ai vetë e ka pohuar. Unë, si fans i tij, a mund ta besoj këtë? Rrugën e 
Jezusit e ka treguar dhe e ka përdorur vetë Jezusi gjatë gjithë jetës së Tij 
tokësore.
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Jezusi ishte jashtë skemave matrxiane, duke mos qënë qytetar i EGO-
land edhe duke qenë shumë i fortë! Me pak fjalë, Jezui ishte i fort dhe i 
përulur njëkohësisht. I fortë, sepse kërkonte (dhe merte) çdo ditë forcë 
nga Perëndia At nëpërmjet Shpirtit të Tij të Shenjtë. I përulur sepse nuk e 
lartësonte vetveten për forcën e cila i lejonte të ringjallte edhe të vdekurit, 
por lavdëronte publikisht babanë e tij në qiell. Ylli polar i çdo fansi të 
Jezusit më bën të qartë se forca është po aq e rëndësishme sa përulësia:
A. Zoti smë ka dhënë një frymë drojë/dobësie, por një frymë Force, 
dashurie dhe vetëkontrolli (shih 2 Timoteut 1: 7);
B. Para rënies, zemra njerëzore ngrihet, por PËRULËSIA paraprin 
lavdinë. (Proverbat 18:12).
Çfarë mrekullije! Po, të shohesh në EGO-land një person kaq të fortë, 
ama edhe kaq të përulur, është me të vërtetë një mrekulli. Gjeneve të 
ADN-së hyjnore nuk u mungojnë as forca dhe as përulësia. Dhe unë 
mund, duke u bërë i ngjashm me Jezusin... pra christian style, të jem një 
dritë në errësirën e vetë-ekzaltimit Matrixian, duke treguar një karakter 
të fortë dhe të përulur... pra duke dëshmuar se jam një bartës i ADN-së 
hyjnore dhe të pakorruptueshme.
Kjo metamorfozë që ul EGO-n tim, duke lartësuar forcën hyjnore që 
kam brënda vetes, nuk mund të realizohet nga asnjë krijesë. Ai është 
fryti që vetëm Krijuesi mund ti japi krijesës së tij, kur ajo i besohet atij 
plotësisht. A jam akoma në EGO-land? A jam i angazhuar për ndërtimin 
e një piramide brënda zemrës sime (një kullë e re e Babelit) në mënyrë 
që të lartësoj unin tim? Kënaqem kur shërbej përulësisht tjetrin, apo kur 
mbizotëroj krenarisht mbi vëllain dhe motrën time? Fuqia pa përulësi 
është arrogancë. Përulësia pa forcë është e pavlerë. Të dy rrugët më 
çojnë në qelinë e padukshme (por reale) të Matrix, në krahët e princit 
të tij mëndjemadh dhe gënjështar. Por nuk duhet të humbas besimin, 
kam akoma mundësi të kthehem në rrugën e duhur. Po, ekziston një 
rrugëdalje për unin tim nga EGO-land! Jezusi ma ka treguar, duke më 
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ftuar të ndjek shembullin e tij me fjalët e mëposhtme: mësoni nga unë, 
sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni 
prehje për shpirtrat tuaj (Mateu 11:29).
Kujt i ngjaj më shumë? Cilën vulë kam të vulosur mbi ballin tim? Gjaku 
i kujt rrjedh në damarët e mi? Testi im i ADN-së do të tregojë biri i kujt 
jam, i Krijuesit të fortë dhe të përulur apo i Princit të Matrix, i dobët dhe 
krenar.

Çmënduria e Jezusit

Krenaria e krijesës, e cila ka çuar deri në vrasjen 
e Zotit, në vetvete është një mister, një realitet 
në kundërshtim me çdo arsyetim dhe logjikë, 
por nëse do isha në gjëndje ta shpjegoja, ta 

justifikoja nuk do ishte më një gjë e keqe. Megjithëse ylli im ndez 
një far mbi origjinën e së keqes, duke më treguar mëndjemadhësinë e 
ëngjëllit Luçifer, ajo më thotë se është një mister (1 Thesalonikasve 2: 
7). Zoti nuk paraqet asnjë shprehje verbale si një zgjidhje për tragjedinë 
që përfshin gjithë krijimin. Përgjigjja e tij e vetme është: “Emanueli”, 
që do të thotë “Zoti me ne”, pra Jezusi i quajtur Krisht. Perëndia nuk 
mban asnjë konferencë nga qielli dhe, në vend që të japi shpjegime, 

Mësoni nga unë, sepse unë 
jam zemërbutë dhe i përulur 
nga zemra; dhe ju do të gjeni 
prehje për shpirtrat tuaj.
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vjen personalisht në këtë tokë, jo vetëm duke veshur rrobat e mia, por 
duke u bërë mish i mishit tim (Hebrenjve 2:14), i kufizuar në kohë dhe 
në hapësirë, për të duruar të keqen e krenarisë njerëzore me mua dhe si 
unë, për ta mundur atë dhe për të ofruar fitoren e Tij në mënyrë që ajo 
të bëhet shpëtimi im. Jezusi i Nazaretit, Perëndia në mish e në kocka, që 
zbret në mes të krijesave të Tij për tu ofruar atyre një metamorfozë të 
ADN-së së tij: kjo është përgjigjja e Perëndisë ndaj papërsosmërive të 
mia më të thella dhe të fshehura karakteriale. Ai nuk mban asnjë mësim 
nga karrigia e tij qiellore, nuk më drejtohet me ndonjë fjalim intelektual, 
por vjen në mes të krijesave duke lënë komplet veten në duart e tyre.
Dramës së krenaris njerzore, Perëndia i përgjigjet duke jetuar mbi këtë 
tokë me karakterin e Tij të përsosur. Jezusi përpara Matrix nuk jep 
shpjegime të thjeshta, por bën në menyrë që prania e Tij, zëri i Tij dhe 
vështrimi i Tij të ndihen. Ai nuk zhduk një pjesë së krenarisë njerëzore, 
përkundrazi, ai e dorëzon veten si një qengj, kur e çojnë në thertore 
(Jeremia 11:19). Dhe kjo vepër është kaq larg nga kjo filozofi jete që 
më rrethon që kur kam lindur, sa vështirë se e kuptoj... biles s’mund as 
ta imagjinoj. Mishërimi i Jezusit dhe i jetës së Tij në këtë tokë tregojnë 
dashurinë (e përulur dhe në të njëjtën kohë pafundësisht të thellë) e 
Perëndisë që është kaq solidale me njerëzimin sa nuk i shmanget gjërave 
që forca shkatërrimtare e krenarisë më krijon mua njëriut.
Perëndia ka zbritur midis njerëzve; kjo do të thotë se Ai hyri në burgun 
Matrixian që njerëzimi ka ndërtuar mbi këte kokrizë rëre të universit dhe 
ka ecur në shkretëtirën e zjarrtë të kësaj bote për të ardhur të manifestojë 
për të gjitha krijesat e universit: “Të kam dashur me një dashuri të 
përjetshme” (Jeremia 31: 3). Zoti i Plotfuqishëm i vuan të gjitha këto 
për të mundur të keqen, krenarinë time, jo me forcën e Tij të pakufizuar, 
por me përulësinë e Tij. E gjithë kjo është tronditëse!
Momenti i larjes së këmbëve i lejon njerëzimiT të kuptojë se Ai i do me 
të vërtet dhe se zgjidhja e vetme është një ndryshim ADN-je, nga i dobët 
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dhe krenar në të fort dhe të përulur. Nëse në larjen e këmbëve nuk shoh 
asgjë, përveç një të çmenduri i cili ka hyre vullnetarisht në Matrix për të 
bërë heroin dhe jo një person Hyjnor i cili përulet përball krijesës së Tij 
të fundit, do të thotë që unë ende jetoj, si për fat të keq shumica e fansave 
të Jezusit në Matrix.
Nëpërmjet Jezusit, Krijuesi (Judenjtë 1: 2, Kolosianët 1: 15-17, Gjoni 1: 
1-3) ka zbritur në mes të krijesave të Tij, nëpërmjet Jezusit krijuesi bëhet 
i arritshëm për njëriun dhe i flet atij “ball për ball, si një njëri flet me 
mikun e tij” (Eksodi 33:11). Ajo për të cilën kam nevojë është Perëndia 
që del nga përjetësia dhe zbret në tokën dhe kohën time. Nëpërmjet 
Jezusit takoj këtë Perëndi mbi rrugën e jetës sime kaq të vështirë dhe 
të dhimbshme. Dhe ardhja e Tij mes nesh si një i afërm, më tregon 
dashurinë e Atit tim qiellor dhe më bën të kuptoj se Perëndia dëshiron 
me përulësi të më shërbejë mua krijesë dhe jo të jetë i shërbyer prej 
meje (Mateu 20:28). Zoti i Universit ma tregon duke mos i lejuar të 
gjunjëzohen përpara Tij, por duke u gjunjëzuar Ai përpara tyre për tu 
larë dhe tharë këmbët pas një dite ecjeje në rrugët e pista të Jeruzalemit 
(Gjoni 13: 5). Dhe në dhomën e lartë, ku dishepujt janë rreth Jezusit, më 
në fund mund ta braktis konceptimin që i kam bërë vetes mbi Zotin dhe 
të zbuloj se Krijuesi është Babai im i dashur, i fortë dhe i përulur që së 
shpejti do të më çojë në shtëpi.
Po, larja e këmbëve paraqet një Perëndi të çmendur prej një dashurie 
pashpjegueshmërisht të përulur për familjen njerëzore; një Zot i gatshëm 
të heqi dorë prej madhështis së Tij, parësis së Tij të padiskutueshme dhe 
unike. Por gjëja më e mahnitshme dhe paradoksale është se përulësia e 
Perëndisë është madhështia e Tij e vërtetë, më e madhe se Pushteti i Tij, 
më e madhe se vetëdija e Tij dhe madje edhe më e madhe se gjithëprania e 
Tij. Ai që qeveris universin i prezantohet botës si Krijuesi që gjunjëzohet 
përpara krijesës. Gjeni i përulësisë në mënyrë të pashmangshme bën 
pjese, e trashëgimisë gjenetike hyjnore. Dhe gjëja më e mahnitshme është 
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se, sipas yllit tim polar, nga kjo çështje poshtëruese e larjes së këmbëve 
të dishepujve nga Jezusi vjen për njerëzimin një shkëndijë shpëtimi nga 
e keqja origjinale e krenarisë njerzore.
Jezusi, duke treguar përulësinë e Perëndisë si gjen i pakontaminuar i 
ADN-së së Tij hyjnore, shkakton reagimin e ashpër të mësuesve 
arrogantë të ligjit dhe udhëheqësve krenarë fetarë dhe politikë të kohës 
së Tij. Duke qënë “mik i të fundit”, u bë armiku “i të parëve”. Duke folur 
për një Perëndi që është në anën e të “varfërve në shpirt” tërheq opozitën 
e përgjakur të kameleonëve Matrixian, të cilët, edhe duke qënë demonë, 
maskohen çdo ditë si ëngjëj. Jezusi vuan për shkak të mesazhit të Tij për 
çlirimin e të varfërve dhe të përulurve, madje vdes për shkak të dashurisë 
së Tij për skllevërit.
Më është shumë e qartë tani se Jezusi nuk më ndihmon me plotfuqinë 
e Tij, por falë përulësisë së Tij!... vetëm Perëndia i cili përulet, i pari që 
vullnetarisht vihet në vendin e fundit, është në gjëndje të ndihmojë... Kjo 
është përmbysja e forma mentis së njeriut Matrixian. Mua njëri më kanë 
thirrur të bashkohem me përulësi me Perëndinë kundër Matrix, vendi i 
mrekullive për EGO-n njerëzore, një botë pa Perëndi.
Kjo çmenduri e jashtëzakonshme e Jezusit do të më bëjë të dal nga 
Matrix, e ndiej!
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Matrix në gjëndje të pastër

Sipas yllit polar të çdo tifozi të Jezusit, 
Harmaghedon është lufta e fundit midis Jezusit 
dhe Matrix. Por kjo luftë nuk do ta shohë 
Jezusin në kundërshtim me një besim fetar dhe 

as me një komb. Ajo nuk do ta shikojë fillimisht bishën që del nga deti 
dhe as bishën që ngrihet nga toka.
Natyrisht, Zanafilla flet për këto kafshë që kanë ekzistuar vërtet (shih 
Zbulesa 13). Por kafsha më e rrezikshme me të cilën do të përballet 
Jezusi gjatë betejës së Harmaghedon është ajo që del nga zemra e çdo 
krijese. Po, krenaria ime do të jetë pengesa e fundit që do ndajë Jezusin 
nga fitorja e Tij. A nuk është një çmenduri?
Të gjitha organizatat matrixiane që janë hedhur në krahët e Princit të 
Matrix janë vetëm një pasojë e krenarisë njerëzore... nuk janë asgjë 
tjetër përveç frytit të bishës që ngjitet nga EGOJA e të nënshkruarit... 
janë vetëm fëmijët e krijesës që dëshirojnë të marrin vendin e Krijuesit 
të tij. Ja Matrix në gjëndje të pastër!

Por gjëja më e mahnitshme 
dhe paradoksale është se 
përulësia e Perëndisë është 
madhështia e Tij e vërtetë, më 
e madhe se Pushteti i Tij, më 
e madhe se vetëdija e Tij dhe 
madje edhe më e madhe se 
gjithëprania e Tij.
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Kush flet kundër Matrix me një ndjenjë epërsie është tashmë një viktimë e 
pavetëdijshme e virusit Matrixian të vetë-ekzaltimit, rezultat i arrogancës 
fetare së farisenjve. Kush etiketon vëllezërit e tij si fans të Matrix, duke 
menduar se është më i mirë, nuk e kupton se ai vetë është rimishërimi i 
disatë Matrixian. Nuk ka asnjë rëndësi nese i rezistoj materializimeve të 
ndryshme (kafshërore) të Matrix në botë, nëse kam braktisur zemrën për 
EGO-n time, sepse Matrix gjëndet brënda meje dhe Antikrishti im më i 
afërt dhe kokëfortë mund të përfaqësohet nga EGO-ja ime. Ashtu si Jezusi 
nuk luftoi kundër njerëzve që shërbyen si instrumente të së ligës, por luftoi 
kundër së ligës, në të njëjtën mënyrë një fans i Jezusit nuk shkon mbrapa 
erës së manifestimeve të ndryshme të së keqes, por qëndron me forcë dhe 
krenari kundër origjinës të së keqes, sidomos kur e sheh brënda vetes.
Sa shumë fansa fallco të Jezusit, ende sot, shohin kafshë dhe antikrishta 
mbrapa çdo cepi, por nuk shohin gjenin e së keqes në ADN-në e 
tyre?Jezusi më ka mësuar të heq nëfillim trarin në syrin tim dhe vetëm 
pastaj me dashuri të ndihmoj fqinjin tim për të hequr ashklen në syrin e 
tij. Por, të ndjekësh Jezusin dhe “stilin” e Tij është një çështje përulësie 
ndaj së cilit “stili Matrixian” nuk ja del dot të përulet plotësisht. Në fund 
në fundit nuk do jetë shumë e vështirë për Jezusin, i cili mund të shohë 
brënda zemrës sime, të ndaj qeniet njerëzore (të gjalla dhe të vdekura) 
midis fansave të Tij dhe fansave Matrixian. Nga cila anë do të jem unë?

I reziston materializimeve të ndryshme 
(kafshërore) të Matrix në botë, nuk ka asnjë 
rëndësi nëse kam braktisur zemrën për EGO-n 
time, sepse Matrix gjëndet brënda meje dhe 
Antikrishti im më i afërt dhe kokëfortë mund të 
përfaqësohet nga EGO-ja im.
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KAPITULLI 7

MY reveLATIons

nGA LArvA nË fLUTUr



nGA LArvA nË fLUTUr

Katër janë fazat kryesore të ciklit jetësor të një 
fluture: vezë, vemje, krizalide dhe e rritur.
1. Veza: pak përpara çeljes së vezës Unë mund 
ta shoh vemjen e re që lëviz brenda saj.

2.Vemje: pret një si lloj “kapaku” rrethor në guackën e ngurtë të vezës, 
pastaj nxjerr trupin nga veza duke u përdredhur.
3. Pupa Monark (Krisalidë): atëherë vemjet i ngjiten kokëposhtë 
një degëze të përshtatshme. Ato ndërrojnë lëkurën e jashtme dhe 
krijojnë një guackë që të shndërrohen në pupë (krisalidë). Këtu ndodh 
transformimi nga më të mahnitshmet, ku shumica e indeve të vemjes 
shkrihen dhe riformohen si flutur – nën programin e saj gjenetik. Në 
fillim duket si një vazo e dylltë prej nefriti.
4. I rritur: lëkura e krisalides hapet dhe flutura fillon të dali me 
vështirsi. Kështu lind flutura, e cila, tërësisht e zhvilluar, ka një tjetër 
lloj jete në krahasim me vemjen. Vdekjen e vemjes unë e quaj flutur. 
Vdekjen e EGOS sime Jezusi e quan RILINDJE.

Parathënie

Lufta kundër idhujatris është 
lufta kundër narcizizmit sepse 
perëndia më e përhapur në 
Matrix është EGOJA njerëzore.
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Në psikologji termi “narcizizëm” përdoret 
si për të përshkruar dashurinë normale për 
vetëveten edhe për egocentrizmin e sëmurë 
i shkaktuar nga një çrregullim në mënyrën 

në të cilën shoh vetveten. Zakonisht në gjuhën e përditshme, duke 
qenë i përdorur si një sinonim i egoizmit/mëndjemadhësis, termi 
“Narcizizëm” identifikon vetëm rastet e pashëndetshme. Narcizizmi 
(kur është i pashëndetshëm) ngushton arsyen. Në fakt çdo narcizist i 
konsideron gjërat e tij më të mirat, dhe më të bukurat. Shpesh gjykimi 
i narcizistit shtrëmberohet, duke pasur paragjykime ndaj gjërave që 
nuk i takojnë “atij”. Bota e jashtme është inferiore, e rrezikshme, dhe 
imorale. Ai dhe gjërat e tij janë të mbivlerësuara. Në fakt, narcizisti 
shpesh e transformon realitetin në mënyrë që të përputhet me imazhin 
e tij narcizistik. Dhe sa më intensiv është Narcizizmi, aq më pak 
personi Narcizist pranon humbjen e tij, apo kritikat e të tjerëve... edhe 
nëse kritika është bërë nga Krijuesi i tij në mënyrë konstruktive dhe 
plot dashuri. Thelbi i një mbivlerësimi të tillë i pozitës personale dhe 
urrejtja për ata që janë ndryshe, është narcizizëm.
Në sferën fetare, narcisisti shpesh përulet vullnetarisht për tu vetë-
admiruar. Prandaj, narcizistët mund të duken edhe si shenjtorë, duke 
treguar njëfar përulësie. Narcizismi i aplikuar në një grup social 
ndonjëherë tregon elitizëm ose indiferencë ndaj gjendjes së të tjerëve. 
Mbijetesa e një grupi varet nga fakti nëse anëtarët e tij e konsiderojnë 
grupin po aq të rëndësishëm ose më të rëndësishëm se jetën e tyre, 
dhe nëse besojnë në vlefshmërinë apo superioritetin e grupit të tyre në 
krahasim me të tjerët. Pa një imazh të tillë të grupit narcizist, energjia 
për ta shërbyer, ose për të bërë sakrifica të mëdha për të, është shumë e 

Veza:
burgu i EGOS sime
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vogël. Dhe ato që janë të varfër në të gjitha format, krenaria narciziste 
e një grupi mund të përfaqësojë burimin e vetëm efektiv të kënaqësisë. 
Narcizmi i grupit ka nevojë për kënaqësi. Superioriteti i një grupi mbi 
tjetrin. Në grupet fetare një kënaqësi e tillë sigurohet nga supozimi 
se grupi im është i vetmi që di gjithë të vërtetën dhe, rrjedhimisht, 
i vetmi që mbart vullnetin superior të Zotit. Pak a shumë të gjitha 
grupet fetare tregojnë gjurmët e narcizizmit. Në fakt, çdo emërtim fetar 
mendon se është i vetmi i duhur (ose të paktën më i miri) që dëshiron 
Perëndia. Pra, feja me lehtësi i jep jetë manifestimeve të narcizmit 
të grupit. Jezusi më thotë: “Duaje të afërmin tënd si veten”. Më pas 
ai shton: “Duaje armikun tënd”. Lufta kundër idhujtarisë është lufta 
kundër narcizmit sepse perëndia më e njohur në Matrix është EGO-ja 
njerëzore. Ideja e Perëndisë duhet të përfaqsojë mohimin e narcizizmit, 
por njeriu fetar shumë shpesh është identifikuar me Perëndinë në një 
mënyrë narcizistike. Me fjalë të tjera, njeriu, nëpërmjet dijes, ndjehet 
një perëndi dhe, përmes përkasisë në “grupin e duhur”, ndihet superior 
ndaj fqinjëve të tij.
Qëllimi i çdo tifozi të Jezusit është të kapërcejë narcizizmin e tij 
(individual/social/fetarë), duke dalë nga burgu i EGOS së tij. Vetëm 
nëse unë mund t’i kapërcej iluzionet e EGO-s sim të pashkatërrueshëm 
me dëshirën time, atëherë mund të jem i hapur për botën dhe në një 
mardhënie të plotë me të. Të çlirohesh plotësisht, është si të zëvendësoj 
e narcizizmin me “duaje fqinjin tënd si veten tënde”. Pjekurinë e plotë 
shpirtërore e marr me çlirimin nga narcizmi... me fjalë të tjera nga 
vetë-ekzaltimi i “Unë-it”.
Një tifoz i vërtetë i Jezusit del nga burgu i EGOS së tij.
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Matrix më ka mësuar që nga fëmijëria të jem 
vetvetja, duke jetuar jetën time në “mënyrën 
time”. Ka mijëra këngëtarë dhe këngë që 
lavdërojnë këtë “liri” absolute. Por a ekziston 

me të vërtetë “rruga ime” që është neutrale nga rruga e Jezusit dhe rruga 
e Matrix... me pak fjalë një rrugë vetëm e imja?
Një fans i Jezusit i dëgjon mësimet e Jezusit, i cili thotë kush nuk ndjek 
“rrugën e Tij” është kundër Tij, domethënë është në rrugën e Matrix. 
Sipas Jezusit nuk ka mënyra/rrugë të tjera.
“Rruga ime” është në fakt një gënjeshtër e tmerrshme e princit të 
errësirës i cili pas kësaj pseudo-lirie fsheh skllavërinë në “mënyrën” e 
tij, që është, stili i tij rebel që me krenari refuzon këshillat e dashura dhe 
të mençura të Krijuesit tonë.
Perëndia, i cili më krijoi, më jep rrugën për të jetuar në harmoni me 
gjithë krijimin. Më takon mua të zgjedh këtë rrugë në përputhje me 
vullnetin e tij dhe për të mirën time, apo të rebelohem kundër kësaj 
rruge duke u bërë armik i Krijuesit, gjë që gjeneron mosbalancim në 
univers.

Larva: my way?
(në mënyrën time)

Qëllimi i çdo tifozi të Jezusit 
është të dalë nga burgu i 
EGOS së tij.
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Krisalidë:
Një njëri i vërtet 
Njeriun e krijuan nga balta; nëse nuk është i 
përulur si balta, atëherë ai nuk është një njëri 
(fjalë e urtë arabe).
Shpesh, dishepujt e Jezusit diskutonin për të 

ditur se kush mes tyre ishte më i përshtatshmi për t’u ulur në të djathtën 
e Mësuesit në mbretërinë e tij. Atëherë, Jezusi merr një fëmijë, e vë atë 
në mes dhe e vendos si një ideal për tu arritur, duke thënë: “...nëse nuk 
bëheni si fëmijë, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit...” (Mateu 18: 3). 
Fëmija është prototipi i një personi që është në zhvillim të vazhdueshëm, i 
një jete që evolvohet, nuk ngurtësohet nga koha dhe zakonet e Matrix dhe 
ndikohet pak nga virusi i krenarisë njerëzore. Fëmija është akoma pranë 
burimit të jetës, që është Jezusi. Ai është afër “tokës” në “humusin” e tij... 
Nga ky realitet (humus) vjen termi përulësi. Të jesh i përulur do të thotë 
të jesh afër tokës. Dhe të jesh afër tokës do të thotë të kesh vetëdijen për 
rrënjët e tua, lidhjet e vartësis nga Krijuesi jot.
Për shoqërinë matrixiane, përkundrazi, njeriu i vërtetë është viril, i 
fortë... ai që “nuk duhet të kërkojë kurrë”. Ndërsa për Jezusin njeriu i 
vërtetë, pra njeriu christian style të cilin Ai e njeh duke e bërë të hyjë 
në mbretërinë e Tij qiellore, është ai që në përulësinë e tij i ngjan një 
fëmije. Çfarë lloj njeriu po bëhem?
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Flutura:
meso prej meje
Perëndia u shfaq tek Jezusi në mënyrë që të 
mos tërhiqtë vëmendjen. Ai nuk shqetësohej 
që të dilte nën reflektoret televiziv ose në 
ndonjë vënd ose familje që do i siguronte 

dukshmëri, prestigj dhe famë, por lindi në një familje të varfër dhe 
në një shtëpi të thjesht, pothuajse si një refugjat i padëshiruar në 
një vënd të huaj. Ky është një mësim për mua që e quaj veten fans 
i Tij, shpesh në kërkim të pëlqimit, të miratimit, sikur nga kjo varet 
vlerësimi i Perëndisë për mua. Perëndia nuk me vlerëson duke u bazuar 
mbi këtë.
Ai më pranon edhe në errësirën e ekzistencës sime, në anonimitetin e 
asaj pak të mire që unë bëj rreth meje. Perëndia më pranon kur unë jam 
i sjellshëm, i dhembshur, i përulur dhe i gatshëm të fal, në dispozicion 
të të tjerëve, duke qenë i lumtur dhe i tejdukshëm në veprat e vogla të 
përditshme kur gjithë të tjerët nuk më vlerësojnë sepse nuk mund të 
bëj gjëra të habitshme për të tërhequr vëmendjen.
Mbi këtë pikë kam ende shumë për të mësuar nga Jezusi, mësuesi im. 
Ai thotë: “... mëso prej meje, sepse jam i butë dhe i përulur në zemër; 
dhe do të gjesh pushim në shpirtin tënd...”.
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Zoti më pranon edhe në errësirën e 
ekzistencës sime, në anonimitetin e asaj pak 
të mire që unë bëj rreth meje. Perëndia më 
pranon kur unë jam i sjellshëm, i dhëmbshur, 
i përulur dhe i gatshëm të fal, në dispozicion 
të të tjerëve, duke qenë i lumtur dhe i 
tejdukshëm në veprat e vogla të përditshme 
kur gjithë të tjerët nuk më vlerësojnë sepse 
nuk mund të bëj gjëra të habitshme për të 
tërhequr vëmendjen.
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PËrfUnDIMI



Minority report

Mëndjet e qytetarëve të Matrix, megjithëse 
janë biologjikisht të shëndetshme, në të vërtetë 
janë infektuar nga princi i Matrix dhe nga 
“Mainstream thinking” i tij (Rryma kryesore 

e mendimit). Tashmë mendimet vërtetë të lira janë duke u zhdukur, 
duke i lënë vëndin mendimeve më të thjeshta të konfecionara nga 
“Mainstream thinking”. E gjithë kjo ndodh në një mënyrë të heshtur 
dhe të padukshme, sepse nuk është një dhunë fizike, por psikologjike 
dhe shpirtërore. Bëhet gjithmon dhe më e vështirë të kesh një mendim 
të ndryshëm nga rryma, dhe ato pak “minority report” (reportime nga 
minoranca) që qarkullojnë, perceptohen si burim prishjeje rendi dhe 
qetësie publike, dhe i thërasin (kur gjërat shkojnë mirë) me nofkën 
“mendim klandestin”, ose (në rastet më të këqija) i censurojnë. 
“Mainstream thinking” i sotëm nuk pranon “minority report” të Jezusit, 
i cili me anë të yllit të Tij polar më mëson
• barazinë gjinore, duke i liveluar të gjithë fëmijët e Perëndisë me 
dinjitet dhe përgjegjësi të barabarta
• eliminimin e klasës laike, duke ngritur çdo fans të Jezusit në priftin e Tij; 
• heqja e piramidës krenare hierarkike brënda njerëzve të Perëndisë, 
duke i ulur të gjitha krijesat në statusin e “deleve”.
Në mëndjen time ka gjurmë të kësaj dhune të heshtur dhe të padukshme, 
apo tregoj ditë pas dite se kam forcën morale për tu ngritur në këmb 
(paqësisht, por me vendosmëri) kundër princit dhunues dhe kastës së 
adeptëve të tij, duke u bërë kështu një nxitës aktiv i “Raportit të pakicës” 
së Jezusit?
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Perëndia e krijoi njëriun të lirë intelektualisht. 
Krijesa e Tij ishte projektuar për të menduar 
autonomisht dhe të marrë vendimet e tij në 
autonomi. Truri im është në gjendje të studjoj, 

analizoj dhe vlerësojë. Me fjalë të tjera, është i zgjuar. Wikipedia më thotë 
se “inteligjenca, operativisht, është aftësia për të zgjidhur problemet”. 
Të përdor trurin tim për të kryer funksionet e një hard disku që arkivjon 
informacionet e futura nga jashtë nuk ishte qëllimi i Krijuesit.
• Çila inteligjencë vendosi që unë isha i krishterë?
• Cila inteligjencë vendosi që unë i përkas X kishe?
• Cila inteligjencë ka vendosur atë që unë klasifikoj si të drejtë apo 
të gabuar?
Shoqëria e sotme matrixiane më mëson që nga vitet e mia të para të 
jetës se në çdo fushë ka mëndje më të “ndriçuara” se truri im. Nëse dua 
të përparoj në shkenca duhet të thith mësimet e të iluminuarve të kësaj 
fushë, nëse dua të studjoj ekonomi, duhet të flas me “guru-t” e kësaj 
lënde.
Vetë mendimi piramidal është infiltruar në botën shpirtërore. Sot në 
Matrix për të ditur çfarë është e drejtë dhe e gabuar duhet të pyesësh 
udhëheqësit fetarë. Edhe në këtë rast truri im përdoret kryesisht për 
të thithur dhe arkivjuar bindje të jashtme të parapërgatitura. Jezusi ka 
jetuar jashtë mentalitetit piramidal Matrixian. Jezusi ka ndezur trurin e 
Tij, ka hapur zemrën e Tij dhe ka kërkuar personalisht Zotin. Sigurisht, 
ai vetë ishte Perëndia dhe njëkohësisht Kryeprifti im. Por edhe mua më 
kanë thirrur në Bibël “bir i Perëndis” dhe “prifti i Më të Lartit”.
Asnjë udhëheqës fetar njerëzor nuk duhet të marrë vëndin e trurit tim. 
Asnjë kishë nuk duhet të zërë vendin e Jezusit! Një fans i Jezusit ndez 

Ndize mëndjen tënde
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trurin e tij dhe përdor dhuratën e inteligjencës që Perëndia i ka dhënë 
edhe në fushën shpirtërore.
Unë dua ti kujtoj vetes se Perëndia dëshiron të flasë drejtpërdrejt me mua, 
ai nuk ka nevojë për ndihmën e ndërmjetësve! Fakti që ai dërgoi birin e 
Tij të vetëm Jezusin mbi këtë tokë e provon. Dua të ndez trurin tim dhe 
ta hap zemrën time ndaj të vërtetave që vijnë direkt nga Krijuesi.

Letra e fundit e Jezusi për fansat e Tij për të 
cilat më flet ylli im polar, gjëndet në Zbulesa 
3: 15-22. Nëpërmjet këtyre pak rreshtave, sot 
Jezusi do të më thotë se ai i njeh veprat e mia. 

Megjithatë, Ai më konsideron të pamjaftueshëm dhe më paralajmëron se 
kam për të humbur pavdekësinë që Ai ka pasur gjithmonë në mëndje për 
mua. Me lot në sy Ai më paralajmëron se vetë- mjaftueshmëria që unë 
tregoj së shpejti do të më çojë drejt pakënaqësis dhe vetë-shkatërrimit, 
sepse në realitet jam duke falimentuar shpirtërisht. Në të njëjtën kohë 
më jep zgjidhjen e vetme të mundshme për problemin. Dhe, këtë 

Ka postë për ty

Asnjë udhëheqës fetar njerëzor 
nuk duhet të marrë vendin 
e trurit tim. Asnjë kishë nuk 
duhet të zërë vendin e Jezusit!
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zgjidhje, nuk e gjej në arsyetimin njerëzor, por në një person të vërtet: 
vetë Jezusin. Me këtë apel Jezusi po troket me furi në derën e zemrës 
sime, duke më premtuar një jetë të përjetshme dhe të mrekullueshme së 
bashku me Të në mbretërinë e Tij qiellore.
Nëse kjo nuk është një thirrje e vendosur dhe e dashur për t’u bërë i 
përulur, duke ulur EGO-n time, nuk di se çfarë mund të jetë tjetër. Është 
tamam me një ftesë për të qënë të përulur që Jezusi mbyll Fjalën e Tij 
dhe letrën e Tij të Fundit për mua krijesën e Tij të dashur. Po, mesazhi 
i fundit i Jezusit për mua dhe për gjithë planetin Tokë është një thirrje e 
dhëmbshur për të mësuar prej Tij përulësinë dhe butësinë e Tij.
Kam ndër mënd ta pranoj këtë thirrje të ëmbël, apo parapëlqej t’i besoj 
veprave, traditave, doktrinave, sakrificave, të mija? Kjo është një çështje 
jete apo vdekjeje dhe askush nuk mund ta marrë këtë vendim në vëndin 
tim. Askush!
Është zgjedhja ime të ndjek shëmbullin e përulësisë së Jezuit, apo të 
vazhdojë të notoj me rrjedhën krenare matrixiane të vetë - ekzaltimit të 
unit personal.

Është tamam me një ftesë për 
të qënë të përulur që Jezusi 
mbyll Fjalën e Tij dhe letrën e 
Tij të Fundit për mua krijesën 
e tij të dashur. Po, mesazhi i 
fundit i Jezusit për mua dhe 
për gjithë planetin Tokë është 
një thirrje e dhëmbshur për të 
mësuar prej tij përulësinë dhe 
butësinë e Tij.
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Kanë thirur emrin tënd

Duke lexuar dhjatën e re të Biblës, zbuloj se 
fansat e Jezusit janë thirrur për të qënë priftërinj. 
Kjo më bën të kuptoj se nuk kam nevojë për 
ndërmjetës midis meje dhe Perëndisë, por se 

jam vetë në gjendje të lidhem me Biblën dhe me Jezusin duke qënë 
i vetmi prift i vetvetes. Çdo fans i Jezusit thëritet që të jetë prift në 
Matrix. Por çfarë do të thotë kjo në praktikë? A duhet të ndryshoj punë? 
Duhet të filloj një karrierë kishtare si ministër kulti për të qënë prifti që 
Perëndia dëshiron që unë të jem?
Kjo “priftëri universale” më thotë se s’ka rëndësi se çfarë PROFESIONI 
unë kam ndërmarrë, mjek, inxhinier, prift, bari, shitës, ekonomist apo 
zdrukthtar siç ishte Jezsui. E rëndësishmja është që të kem dëgjuar 
THIRRJEN time, domethënë të jem një prift në Matrix. Është shkruar:
1. Prediko: “Mbretëria e qiejve është afër” (Mateu 10: 7);
2. Bëjini fansa të mij të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit, 
Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë (shih Mateu 28:19);
3. Mësojuni të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar (shih 
Mateu 28:20).

Po thërras nga errësira e Matrix fqinjin tim, apo ndoshta po fle i 
hipnotizuar nga kënaqësitë dhe shqetësimet që vet Matrix më propozon? 
Po zbatoj thirrjen time priftërore duke predikuar ardhjen e dytë të Jezusit, 
duke pagëzuar fansat e tij dhe po u mësoj atyre vullnetin e Perëndisë?
• Të jesh një prift në Matrix do të thotë të ndalosh heqjen e mandatit që 
Jezusi u ka besuar personalisht secilit prej fansave të Tij (pra edhe mua) 
duke ia lënë në dore një grupi të vogël profesionistësh;
• Të jesh një prift në Matrix do të thotë të kesh dal nga Matrix duke 
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punuar me vendosmëri për lirimin e të tjerëve nga ky burg shpirtëror që 
ju nuk mund ta shihni, ta ndjeni, pasi është i pakapshëm, pa erë;
• Të jesh një prift në Matrix do të thotë të jetosh fizikisht në Matrix 
por pa i përkatur shpirtërisht Matrixit. Është e shkruar në atë libërin 
e famshëm, por në të njëjtën kohë të panjohur të quajtur Bibël: “Një 
brez priftërinjsh do ta mundi Matrixin me ndihmën e udhëheqësit të tyre 
Jezusit!” (Zbulesa 17:14).
Edhe mua Jezu Krishti më ka thirrur për të qënë prift. Çfarë duhet të 
bëj?

Hapja e Varrit tënd

Për Jezusin ekziston vetëm një klasë fansash: 
priftërinjtë! Koncepti Matrixian i Popullit 
të Perëndis të ndarë në dy klasa ka prodhuar 
vetëm virgjëresha të fjetura dhe një kishë 

të vakët. Ka ardhur më në fund koha që unë të pranoj me përulësi 
thirrjen time priftërore, duke u përgatitur për derdhjen e Shpirtit të 
Shenjtë, për rrëshajën e dytë dhe të fundit. Dhe ata që do të refuzojnë 
reformën e fundit të popullit të Perëndisë, një reformë që do të kërkojë 
një anëtarësim të plotë në “shkrimet” dhe bindjen e plotë ndaj Shpirtit 
të Shenjtë, duke vazhduar ta përcaktojnë vetveten dhe duke vepruar si 
“laikë” ose “anëtarë të kastës”, ata do të jenë me trishtim të vjellur nga 
goja e Zotit tim (Zbulesa 3:16). Por ky nuk është një kërcënim, por 
një paralajmërim i dashur nga kush dëshiron të më shpëtojnë duke më 
dhënë përjetësinë. “Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; 
prandaj ji i zellshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; 
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nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do hyj tek ai dhe do të 
ha darkë me të dhe ai me mua. Kujt fiton do t`i jap të ulet me mua mbi 
fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe u ula me Atin tim mbi fronin e tij. 
Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që u thotë Fryma kishave”. (Zbulesa 
3: 19-22). Dhe unë dua të hap veshët për të dëgjuar atë që Shpirti i 
Profecisë, nëpërmjet të dërguarit të tij Gjonit, i thotë kishës së kohës 
sime. Ky Shpirt simbolizohet nga vaji që duhet të hyjë në llambën time. 
Dhe ky vaj, i përfaqësuar nga Shpirti Shenjtë, pra Shpirti i Profecisë, i 
bashkuar me llambën, simboli i “Sola scriptura” dhe urdhërimeve që 
ajo përmban do të ndriçojnë fytyrën time prej prifti në ditët e fundit, 
dhe zëri im nuk do të heshti, duke thyer heshtjen e pesë virgjëreshave të 
pamend. Ka ardhur koha për burrat dhe gratë, priftërinjtë e Më të Lartit, 
për të drejtuar me forcë kurrizin e tyre, duke u bërë me përulësi priftërinj 
dhe ambasadorë të Perëndisë Krijues. Dhe shkëndija e fundit, e madhe, 
e kësaj riforme të lavdishme dëshiron të ndizet vetëm në zemrën time. 
Nëse unë dua të sjell frytet e Shpirtit, unë duhet të dëgjoj paralajmërimin 
e vet Shpirtit duke vepruar si një prift, përndryshe unë do të jem vetëm 
një tufë kockash të thata. Por Perëndia dëshiron të sjellë Shpirtin e Tij 
në kockat e mia të thata, duke më ringjallur. Ai do të hapë varrin tim 
dhe do të më tërheqi jasht tij (Ezekieli 37). Vetëm një kishë e reformuar, 
vetëm me priftërinj, një tufë e përbërë vetem nga krijesa-dele me një 
bari-Krijues të vetëm, një popull me njerëz të fortë dhe të përulur do 
të përfundojë punën e lavdishme të Zotit. Dhe unë mund të kem nderin 
të jem pjesë aktive në tsunamin e fundit shpirtëror që do të përfshijë 
Matrix, duke ndriçuar gjithë tokën me autoritet të madh (Zbulesa 18: 1). 
Është koha për “priftërinjtë christian style” të cilët ndjekin dhe e duan 
thellësisht “scriptura” dhe ruajnë Frymën e profecisë, për të vënë me 
përulësi në dispozicion të Bariut të Lartë talentet dhe dhuntit e tyre, dhe 
të investojnë kohë dhe para si asnjëherë më parë. “Vetëm këta priftërinj 
të ditëve të fundit do të rindërtojnë rrënojat e lashta; vetëm ata do të 
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ngrenë themelet e shumë brezeve të shkuara dhe do të quhen riparuesit 
e të çarave, restauruesit e rrugës për ta bërë tokën të banueshme”(Isaia 
58:12). Po, ka ardhur koha për të kthyer zemrat e fëmijëve drejt etërve 
(Malakia 4: 6), dhe për të restauruar çdo gjë! (Mateu 17:11).

Ftesa e Jezusit

Nuk dua kurrë të harroj që Biri Perëndi (Jezusi) 
u dërgua në këtë tokë nga Perëndia Atë për tu 
sjellë një lajm të mirë të përulurve, të fashojnë 
fansat e Tij që kanë zemërën e thyer, të shpallin 

lirinë për ata që janë skllevër dhe të hapin dyert e burgut për të burgosurit 
e Matrix (shih Isaia 61:1). Dhe të mar pjesë, duke punuar së bashku me 
Jezusin, në këtë mision të madh dhe fisnik është nderi më i madh që një 
person mund të ketë këtu në këtë tokë. Kur kuptoj se nuk isha unë ai që 
zgjodhi të punoj për Perëndinë, por ishte Krijuesi im që më zgjodhi mua, 
nderi dhe gëzimi bëhen të papërmbajtshëm. Nëse kuptoj se thirrja ime 
nuk është një thirrje e zakontë, por një thirrje për shërbimin priftëror, 
me të vërtetë çdo profesion tjetër mbi tokë duket gjithnjë e më i vogël. 
Fani e Jezusit mund të krahasohet me pishtarët që ndriçojnë rrugën që 
të nxjerr nga Matrix dhe shkon drejt qiellit; ata reflektojnë në Matrix 
dritën që vjen nga Jezusi, në mënyrë që qytetarët e kësaj bote të errët, 
duke parë sjelljen e tyre dhe karakterin e tyre, mund të njohin Jezusin 
me anën e Këtyre përfaqësuesve. Të pranosh ftesën e Jezusit që të jesh 
një dritë në Matrix, duke shkuar dhe duke i mësuar të gjithë popujt, duke 
i pagëzuar (Mateu 28:19), është gjëja që më shumë e bën të lumtur atin 
tim qiellor. Të shohësh fëmijët e Tij që me përulësi dëshirojnë të jenë 
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Por Perëndia dëshiron të sjellë Shpirtin e Tij në 
kockat e mia të thata, duke më ringjallur. Ai do 
të hapë varrin tim dhe do të më tërheqi jasht tij.
Vetëm një kishë e riformuar veç me priftërinj, 
një tufë e përbërë veç nga krijesa-dele me një 
Bari-Krijues të vetëm, një popull me njerëz të 
fortë dhe të përulur do të përfundojë punën e 
lavdishme të Zotit.

tempulli i Shpirtit të Shenjtë, duke reflektuar karakterin e Tij dhe të cilët 
kanë pranuar me gjithë zemër mandatin e tij të madh,është absolutisht, 
gjëja më e rëndësishme për Krijuesin tim të dashur. Nga cila anë do 
qëndroj nga ana e riparuesve të çarjeve, apo në anën e konservatorëve të 
Status Quo fetar matrixian? Nuk më ka ngelur shumë kohë për të marrë 
vendimin tim personal dhe intim: Kanceri fetar Matrixian po sulmon 
organet e mia shpirtërore jetike.
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I dashur Jezus,
Jam një fan jot, por nuk jam thellësisht i 
dashuruar me ty... Unë jam i vakët.
Pak a shumë shkoj në kishë, kam lexuar Biblën 

dhe të ofroj ofertat/të dhjetat e mia, por nuk kam një marrëdhënie të 
vërtetë miqësie me ty... Unë jam shumë i përfshirë në biznesin, dëshirat 
dhe projektet e mija. Ndonjëherë bëj ndonjë vepër të mirë, por në të 
vërtetë është thjesht një rast... Unë nuk kam karakterin tënd.
Po Jezus, kam nevojë të më shpëtosh nga vetja ime, nga “unë-i” im kaq 
i rëndë dhe i kudogjendur. Një “unë” i aftë për të njollosur edhe synimet 
e mija më të mira me pak egoizëm dhe oportunizëm.
Një “unë” i cili nuk është i aftë të të lëshoj Ty vëndin e parë në jetën 
time, duke u vendosur përulësisht në vendin e dytë njëlloj si i afërmi 
im.

Jezus, më shpëto nga vetvetja!

Pasthënie
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Në bërjen e këtij libëri, kemi gjetur frymëzim 
nga burime të ndryshme, para së gjithash, 
sigurisht, në Biblën e Shenjtë.
Burimet e tjera (të cilat këshillojmë ti lexoni 

plotësisht) nuk janë përdorur verbërisht. Përkundrazi, i kemi përdorur 
me vetëdije. Ne do të përpiqemi të nënvizojmë tekstet e përdorura më 
poshtë.

Çmenduria e Perëndisë nga Adelio Pellegrini.
 Agimi i ri nga Thierry Lenoir.

Veçanërisht i dobishm për ne ishte libri “Jezusi i Nazaretit” nga Ellen 
White që na lejoi të njohim më thellë karakterin e Jezusit, duke na 
treguar qartësisht forcën e Tij të përulur.
Megjithatë, ky libër në tërësi ka origjinalitetin e tij dhe nuk varet në 
asnjë mënyrë nga burimet e tij. Pavarësia e tij duhet identifikuar në 
seleksionimin. Burimet ishin të dobishme, por nuk na kondicionuan. 
U përpoqëm të modelojmë mendimet individuale në mënyrë që ato 
të ishin të dobishme për mesazhin që donim tju përcjellim juve dhe 
të gjithë atyre që do dëshirojnë ta lexojnë atë. Qëllimi përfundimtar i 
këtij libri, ashtu si Vëllimi i parë dhe i dytë, është të përjetojnë botën 
e kthimit të menjëhershëm të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Është 
shumë më afër se sa mendojnë dhe besojnë studiuesit më optimistë dhe 
të sinqertë të së vërtetës, dhe profecitë që përmban Fjala e Perëndisë 
na paralajmërojnë për përfundimin shumë të afert të historisë së këtij 
planeti.
Jezusi është gati të kthehet dhe Bibla e thotë qartësisht... Biles, e bërtet 
në katër skajet e tokës. “Ja, ku po vij dhe me mua do kem shpërblimin 
që do ti jap secilit sipas veprave të tij” (Zbulesa 22:12). Rreth dy mijë 
vjet më parë të krishterët e parë, duke besuar se ardhja e dytë i Krishtit 
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ishte e afërt, përshëndeteshin me përshëndetjen “Maranatha”, e cila do 
të thotë “Eja, Zot!”

Maranatha fansa të dashur të Jezusit!

Autorët.
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