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Biri im, kur vuan, dije se unë nuk jam në qiell për të gjykuar, por 
jam pranë teje e vuaj bashkë me ty. A nuk e dërgova Birin tim të 
vetëm Jezus në tokë për të të riafruar pranë meje, edhe pse e dija 
se do të vuante duke përjetuar vdekjen e ulët dhe poshtëruese 
në kryq? A nuk të tha Jezusi me fjalët e Tij: “Lum ata që janë të 
hidhëruar, sepse ata do të ngushëllohen?”

Biri im, kur qelizat e trupit tënd, të projektuara prej meje të shëndetshme dhe në 
harmoni të plotë, fillojnë të sillen në mënyrë jonormale duke shkaktuar atë që ti quan 
sëmundje, unë jam pranë shtratit tënd. A nuk dërgova Jezusin të shërojë gjithë ata që 
kishin një trup jashtë ekuilibrit tim krijues që ti e quan shëndet? Mos harro fjalët “Lum 
ata që janë të mëshirshëm, sepse mëshira e tyre do të realizohet”, sepse unë do të 
shpëtoj dhe do të ristabilizoj në trup, mendje dhe shpirt.

Biri im, kur ndihesh i varfër, i vetëm dhe i braktisur, krahët e mi 
të shtrëngojnë edhe më fort se zakonisht, zëri im (edhe në nuk 
e dëgjon në ato momente të errëta), të pëshpërit në vesh se sa 
shumë të dua e vëshrimi im nuk largohet asnjë çast nga ti. A nuk 
ta tha Jezusi me këto fjalë: “Të bekuar të varfërit, pasi i tyre është 
mbretëria e qiejve?”.

Biri im, kur je i përndjekur padrejtësisht, dije se e keqja në të vërtetë përndjek mua, 
e kështu zbulon vogëlsinë e fallsitetin e saj. A nuk u persekutua e u vra edhe djali im 
Jezus në emër të së mirës, dritës e shpresës që ai sillte? A nuk ta shpjegoi me këto 
fjalë: “Lum ata që janë të përndjekur në emër të drejtësisë, pasi i tyre është mbretëria 
e qiejve. Lum ti, kur të fyejnë dhe të përndjekin dhe, duke gënjyer, thonë kundër teje 
çdo lloj ligësije për shkakun tim?”.

Biri im, kur përjeton në thellësinë e shpirtit tënd ankthin e 
dëshpërimin, mos harro se dhe Jezui përjetoi të njëjtin ankth kur 
vdiq në kryq për ty. A nuk të ka mësuar Ai me shumë dashuri
“Të bekuar të urtët, pasi do trashëgojnë tokën?” Dhe nëse ky 
është fati yt që unë Krijuesi At kam në mendje për ty, ku është 
ankthi yt?

Biri im, kur ke përshtypjen se pavarësisht nga përpjekjet e tua për të mirën, e keqja 
duket se mbretëron e pakontestuar te ti, në familje si dhe në shoqërinë tënde, mos u 
merakos për të keqen, mos e lufto, pasi kjo betejë është e imja dhe unë e luftoj për ty. 
Në fakt të bekuar janë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, pasi nga unë do të 
ngopen. Dhe akoma të bekuar ata që punojnë për paqen, pasi do të quhen fëmijët e 
mi.

Biri im, kur fryma e gjallë lë të dashurit e tu, duke ndryshuar 
ekzistencën e tij në pluhur, unë jam pranë zemrës sënde dhe 
mbaj zi me ty e si ti. Edhe unë kam humbur një të dashur ... në 
të vërtetë, unë e desha akoma më shumë se ti. A nuk e dërgova 
birin tim të vetëmlindur Jezus për të ringjallur të vdekurit si 
Llazari dhe nuk e ringjalla gjithashtu djalin tim? Mos harro të 
ndjekësh yllin polar që kam vendosur para teje kur thotë: “Të 
bekuar janë të pastrit në zemër, sepse do të shohin Perëndinë.” 
Po, një ditë (shumë shpejt) do të më shohësh ballë për ballë.

Biri im, fillo e kërce nga gëzimi, pasi shpërblimi yt është i madh 
në qiell.

Babai yt.

Ah sa të dua 

[Versioni Christian Style i Bekimeve të Jezusit nga Mateu 5]
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 Ekuilibër i çekuilibruar 
Në ekonomi, bilanci i buxhetit realizohet në një njësi 
ekonomike kur, gjatë një viti, shpenzimet financiare 
janë të barabarta me të ardhurat, kjo eviton defiçitin si 
dhe krijimin e një borxhi. Çdo fëmijë që rritet në Matrix 
edukohet sipas këtij modeli mendor. E liga e shkaktuar 
kundërbilancohet me veprat e mira. Vazhdon kështu të 
trashet gjenetika e matrix e bilancimit të buxhetit. Matrix 
është bota e ekuilibrit të përsosur midis të mirës dhe së 
keqes, hyrjet dhe daljet, vepra të mira dhe mëkate, dukje e 
jashtëme e ndriçueshme e brendësi e kalbur.
Por a nuk e shpjegon ylli im polar se ekuilibri fillestar në 
momentin e krijimit ishte prania e vetme e së mirës dhe 
mungesa totale e së keqes? Bota e përsosur e krijuar nga 
Zoti Krijues përbënte një bilanc buxheti (ekuilibër) midis 
dy të kundërtave, apo ishte vendi ku kishte vetëm një 
pol, pra poli i së Mirës, dashurisë së pa kushtëzuar dhe 
pavdekësisë? 
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 Me borxhe deri në grykë  Varri i dinjitetit tim 
Në kontekstin e llogarisë shtetërore, bilanci i buxhetit 
nënkupton që shuma e shpenzimeve publike të shkaktuara 
nga shteti dhe organet e tjera publike të jenë të njëjta 
me të ardhurat: Shteti kështu shmang huamarrjen, pra 
defiçitin publik. Shuma totale e defiçiteve publike të 
shumuara çdo vit çon në formimin e BORXHIT publik.
Çdo foshnjë që lind në Matrix, lind me borxhe ... 
pashpjegueshmërisht borxhli! Unë krijesë e varfër nuk 
ia dal në kohë për të bërë frymën e parë e menjëherë 
ndiej peshën e një BORXHI të madh mbi shpatullat e mia 
delikate e të pafajshme. Po, kam borxhe deri në grykë, pa 
krijuar personalisht asnjë BORXH! Jam e pikë!
Kjo është një histori tej mase e trishtuar dhe e vërtetë. 
Edhe në sferën fetare, unë lind borxhli/ mëkatar, për 
shkak të një fantazie, të identifikuar BORXH shpirtëror 
origjinal, një “mëkat origjinal” që nuk e kam kryer unë. 
Zoti që më paraqet Matrix më fajëson, pavarësisht nga 
arsyet. Rritem me një listë të gjatë rregullash / ritualesh / 
lutjesh / urdhëresash që vazhdimisht mi venë para fytyrës, 
me qëllimin e vetëm që të më bëjnë të ndiej vazhdimisht 
presionin e BORXHIT mbi ndërgjegjen time.
Çfarëdo që bëj apo jo, unë jam gjithnjë në faj. Jam i 
përulur e shpesh i thyer brenda meje nga koncepti i 
BORXHIT, me të cilin shpejt duhet të mësoj të jetoj dhe të 
mbijetoj. Ja era e rëndë e burgut matrixian sa i padukshëm 
aq dhe i pamëshirshëm. Çdo molekulë e Matrix duket 
se më kujton, në çdo moment të jetës, BORXHIN tim 
ekonomik e shpirtëror. Sipas arkitektëve të Matrix unë jam 
një qytetar i cili duhet të paguajë, nëpërmjet skllavërisë, 
BORXHIN e tij. Prandaj, këtë skllavëri Matrix ma shet si një 
gjë të domosdoshme e madje shpëtimtare.

BORXHI harkon shpinën e njerëzve, dhe një popullsi e 
harkuar dhe e përkulur nuk ka forcën për tu ribeluar edhe 
ndaj abuzimeve dhe padrejtësive më të dukshme.
Ja era e ndyrë, akoma edhe një herë, e burgut mendor 
matrixian, një kafaz për shpirtin tim e varri i të gjitha 
ëndrave të mia për dinjitet dhe liri. BORXHI, së bashku 
me kërkesën e vazhdueshme për bilanc e buxhet, 
e ndjekur nga një politikë “austerity” (reduktimi 
i shpenzimeve sociale dhe rritja e njëkohshme e 
presionit tatimor) janë mjetet e përdorura nga Princi 
i Matrix për të më bërë një skllav të padëmshëm, 
pasiv, thellësisht i frikësuar dhe i vdekur brenda ... 
një zombie. Viktima e përsosur për ti thithur gjakun i 
pashqetësuar ditë-pas-dite.
Mizore apo jo?
Ndjenja e BORXHIT është kaq e rrënjosur tek unë, 
sa arrita të thëras një zot hakmarrës dhe ndëshkues, 
“bariu i mirë”. Tashmë truri im është aq i poshtëruar / 
përdhunuar sa arrij të bashkoj të kundërtat me lehtësi 
në një përqafim absurd, incestual e vdekjeprurës. Një 
skizofreni e vërtetë shpirtërore. Ndihem aq borxhli sa 
besoj qorrazi në fenë e BORXHIT, i besoj kurave të 
bilancit buxhetor dhe vetë realizoj një plan austerity që 
më rrjep të gjallë
E megjithatë, te Jezusi gjejnë shpresë e vitalitet të 
ri njerëzit më të margjinalizuar, të mallkuar dhe të 
shkatërruar nga shoqëria së kohës së Tij ... me fjalë të 
tjera ata me borxhe materiale, fizike, mendore e mbi 
të gjitha shpirtërore. Çfarë kontrasti! Jezui që liron 
ndërgjegjen e pasuesve të Tij, dhe ndjekësit e Tij sot që 
po kalbin ndërgjegjen e tyre dhe të afërmve të tyre, nën 
një peshë (materiale, psikologjike dhe shpirtërore), sa 
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e ulët aq shtypëse.
Koncepti se duhet gjithnjë të bilancojmë diçka është një 
virus mendor që më bën të padukshëm, por edhe skllav!

Arkitektët e ndriçuar të Matrix, në një botë në të cilën 
mbretëron “bilanci i buxhetit”, BORXHI dhe austerity, më 
hipnotizojnë me gënjeshtrën që meritoj të jem vetëm një 
skllav.
Jezusi më thotë: “Shpirti i Krijuesit Zot është mbi mua, 
sepse Ai më ka vajosur për të dhënë lajmin e mirë të 
përulurve; më ka dërguar për të kuruar ata që kanë 
zemrën e thyer, për ti shpallur lirinë atyre që janë skllevër 
në Matrix, për ti hapur potat e burgut të burgosurve, për 
të ngushëlluar të gjithë ata që vuajnë duke u dhënë atyre 
KREDI në vend të BORXHIT, falje e johakmarrje, një shpirt 
të fortë në vend të një shpirti të dobët, për të shpallur 
Jubileun: viti i hirit të ZOTIT “(Isaia 61: 1-2 pjesa e parë). 
A po riktheht vallë Mesia, i përzgjedhuri, i vajosuri, 
Krishti i pritur prej dy mijëvjeçarësh (e akoma më parë) 
nga prindërit e gjyshërit e mi? A po i afrohet vallë çlirimit 
nga burgu im? A ka ardhur vallë koha e faljes totale dhe 
përfundimtare e BORXHIT tim material dhe shpirtëror?

 I përzgjedhuri 

 Kredit i pa limituar 

 Puzzle(mister) hyjnor 

Bilanci i buxhetit nuk më bind. Austerity më duket një 
lojë e përsëritur nga të zakonshmit dhe BORXHI vjen 
erë kërme. Me fjalë të tjera llogaritë nuk më dalin! Sot, 
më shumë se kurrë, unë krijesa kam nevojë për jubileun 
hyjnor dhe të përjetshëm. Jubileu, që merr emrin nga ai 
hebraik, është viti i faljes së mëkateve dhe i pajtimit me 
Perëndinë tim dhe me të afërmin tim. Jubileu zakonisht 
quhet “Viti i Shenjtë”, sepse ka për qëllim të promovojë 
“shenjtërinë e jetës”, një jetë e ngjashme me atë të Jezusit 
... një jetë christian style. Në Dhiatën e Re ylli im polar, 
Jezusi shfaqet si Ai që plotëson Jubileun e lashtë, pasi ka 
ardhur “të predikojë vitin e hirit të Zotit”.
Matrix është një botë që bazon themelet e saj te 
BORXHI. Mbretëria e Perëndisë që po sjell Zoti Bir Jezus, 
përkundrazi, është ndërtuar mbi një KREDIT të pakufizuar 
që Krijuesi ma ofron si krijesa e Tij e dashur. A nuk është 
pavdekësia vetë një KREDIT me vlerë të paçmueshme?

Gjëra të mëdha po ndodhin, si pozitive ashtu edhe 
negative. Planeti Tokë po përgatitet për diçka të 
jashtëzakonshme ... diçka unike e të rrallë. Janë kohra 
të vështira por të paharrueshme ... atmosfera po bëhet 
gjithnjë e më shumë elektrike ... është plot me besim 
dhe shpresë pavarësisht nga shenjat e kohës që janë të 
zeza si katran.
Tërmete mbi tërmete ... luftëra dhe zhurma luftrash 
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... papunësi, uri dhe dëshpërim ... ankthi në fytyrën e 
njerëzve thellohet gjithnjë e më shumë. Në të njëjtën 
kohë shumë fan të sinqertë të Jezusit po zgjohen ... 
ata po gjejnë babanë e tyre të dashur e të fuqishëm 
që u flet përmes ëndrrave, vizioneve, mrekullive dhe 
shërimeve.
Kohët janë të pjekura ... çdo gjë lidhet si një puzzle 
i madh ... puzzle hyjnor! Le të bashkohemi ne fanët 
e Jezusit ... le të duam njëri-tjetrin dhe të qëndrojmë 
pranë babait tonë që është në qiell ... pasi Princi 
i Matrix po përgatitet për sulmin e fundit ... e së 
shpejti do të vijë një periudhë ankthi, si nuk ka pasur 
ndonjëherë në këtë planet, por Jezui dhe të gjithë fanët 
e tij do të dalin fitimtarë (shih Danieli 12:1).
Puzzle-i hyjnor tani është i qartë: Jezusi po kthehet.

Si në kohën e ardhjes së parë të Jezusit, vetëm një grusht 
personash të varfër dhe të përulur ishin shpirtërisht të 
gatshëm ndaj lajmit që u dha nga engjëjt. Edhe sot, pranë 
ardhjes së dytë dhe të fundit (këtë herë në lavdi dhe fuqi), 
shumë pak fan të Jezusit po rindezin llambat e tyre për 
të takuar dhëndrin Jezus duke bërë dritë në errësirën 
shpirtërore dhe morale të botës sime sot.
- Përse askush nuk flet?
- Përse lajmet nuk e përmendin nga asnjë anë?
- Përse në kisha nuk predikohet pothuajse kurrë?
- Përse karakteri im pasqyron më shumë stilin e Princit të 
Matrix sesa stilin e Krijuesit dhe Shpëtimtarit tim?
- Përse influencohem më shumë nga BORXHI matrixian 
se sa nga KREDITI hyjnor?

  Jezus kthehu shpejt  
7

Ja, Jezusi do vijë shumë shpejt mbi re dhe çdo sy do e 
shohë; fanët e matrix gjithashtu do e shohin, dhe të gjithë 
zombit matrixianë të planetit tokë (të vdekur që besojnë 
se janë të gjallë, të varfër që besojnë se janë të pasur, të 
fjetur që mendojnë se janë zgjuar) do të blasfemojnë për 
rënien e Matrixit, botës së tyre... një botë e konceptuar 
dhe ndërtuar në imazh dhe shëmbëlltyrë të ish Luciferit 
(alias, Princi i Matrix). Po, do të ndodhë ekzaktësisht 
kështu (shih Zbulesa 1: 7).
Jezusi do të vijë në planetin tokë në lavdinë e Tij së 
bashku me engjëjt dhe do të vendoset mbi fronin e Tij 
të lavdishëm. Dhe të gjithë ne do të mblidhemi bashk 
përpara Jezusit dhe Ai do të ndajë njërin nga tjetri, si 
bariu që ndan delet nga cjeptë; dhe do t’i vendosë ata që 
i ngjajnë në të djathtën e Tij e të tjerët në të majtën e Tij 
(shih Mateu 25: 31-33).

Nga cila anë do më verë mua?
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Fytyra e 
Perëndisë

 Mister 
Është vërtetë një mister për mua se si nga leximi i Biblës, 
ylli polar i të gjithë fanëve të Jezusit, i ashtuquajturi 
“Lajmi i Mirë”, Fjala e Perëndisë së dashurisë, që është 
edhe Perëndia e jetës, lindën aborte pa fund, luftrat e 
shenjta së bashku me dhunën, tortura, kamzhikët, zjarret, 
gjuetja e shtrigave, plaçkitjet, përdhunimet masive, 
pagëzimi i imponuar mbi popujt me hekurin e kryqit të 
shpatës dhe me zjarr, shfarosja e heretikëve dhe luftërat 
fetare, purgatorin ku shpirtrat vuajnë, kryqëzatat dhe 
konkuistadores, tregtija e faljeve etj. Në emër të Zotit 
të kësaj Bible kam përjetuar gjithçka dhe të kundërtën. 
Shoh triumfin e së keqes mbi të mirën, gënjeshtrës 
mbi të vërtetën, idhujtarinë mbi Perëndinë, dhunën 
mbi ëmbëlsinë, refuzimin mbi pranimin, mizorinë mbi 
mëshirën, hipokrizinë mbi sinqeritetin.
Çfarë misteri!
Si është e mundur që e njëjta Bibël, Fjala e Perëndisë, 
lejoi të interpretohej në mënyrë të tillë sa justifikuam dhe 
shpresuam për mizoritë dhe krimet më të neveritshme 
kundër njerëzimit? A nuk është ky njerëzim i përshkruar 
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 Dyshime ekzistenciale 
Si është vërtetë Krijuesi im? Si mund ta njoh? Ku mund ta 
shoh fytyrën/karakterin e Tij të vërtetë? Është një zot që 
lejon të gjendet vetëm nga krenarët e “pasur shpirtërorë” 
dhe nga profesionistët e fuqishëm fetarë apo është Ai që 
me dashuri përpiqet të krijojë një marrëdhënie besimi 
me të gjitha krijesat e Tij, në pozita të pafavorshme 
(shpirtërore, ekonomike dhe politike) në radhë të parë? 
Është një zot që është dashuri për miqtë dhe dhunë 
hakmarrëse për armiqtë, opo është jashtë nga gjithë 
krimet e kryera në emër të Tij?
Këto pyetje më gjëmojne në shpirt gjithmonë dhe jo 
pak herë tek lexoja disa tregime biblike me personazhe 
biblike, këto të fundit rritnin akoma më tej shqetësimin 
tim, duke larguar zbulimin e kuptimit të ekzistencës sime. 
Si mund të harroj profetin e madh dhe të fuqishëm Elia, i 
cili, pasi zbriti nga qielli zjarrin hyjnor, dënon me vdekje 
850 krijesa të Perëndisë? Ishin priftërinj të një perëndie të 
rreme? E atëherë? A nuk thotë urdhri i gjashtë (shih Eksodi 
20:13) që të mos vras? Falë çfarë skizofrenie teologjike 
mund të vë në një vend dënimin me vdekje me karakterin 
e shenjtë dhe të përsosur të Perëndisë së dashurisë dhe të 
jetës?
Si vallë akoma sot besoj se ati im në qiell kërkon vdekjen 
dhe vuajtjen, pendimet dhe vetëfshkullimin, ofertat dhe 
pelegrinazhet për të eliminuar të keqen, kur ndërkohë 
babai i prezantuar nga Jezusi fal falas për dashuri? Vepra 
mijvjeçare e Princit të Matrix, që do të perceptoj të 
shëmtuar babanë tim të mrekullueshëm, vallë, është 
e panjohur edhe për mua sot që quaj veten një fan të 

2

Jezusit?
Në shëmbëlltyrën e djalit plangprishës, djali që ish larguar 
nga babai u ripranua pasi pagoi një haraç? Babai e priste 
me inat e me fytyrën e ngurtësuar si ai që nuk arrin të 
falë, apo Jezusi më tregon një histori tjetër? Dhe çfarë do 
të më trazmetojë Jezusi me këtë shëmbëlltyrë? Vallë kjo 
shëmbëlltyrë fsheh çelësin për të kuptuar Fjalën e këtij 
Perëndie/At të panjohur që quhet Bibël? 
Perëndia që ka nevojë për dhunë për të shpëtuar është me 
të vërtetë përmbushja e Ungjillit, lajmit tim të mirë? 

nga ky libër i shenjtë si populli i fëmijëve të Perëndisë?

 Një krijesë pa krijues 
Ndihej thellë brenda meje se kam nevojë për një At; 
Ndihem jetim dhe e kërkoj. Por kam përshtypjen se 
Perëndia kristian i Biblës fshihet përpara fëmijëve të Tij të 
racës njerëzore mbas fletëve të fjalës së Tij. Fshihet vërtet 
apo është distanca ime nga Ai që më bën pothuajse të 
pamundur ta shoh fytyrën e Tij në momentet e jetës sime 
dhe të njerëzimit në tërësi?
Në Matrix, Perëndia Krijues ka raste që pikturohet si një 
figurë e largët, madhështore, e ftohtë dhe me pretendime. 
Një tiran i tmerrshëm që shtyp me peshën e BORXHIT 
nënshtetasit e tij për çdo gabim, domethënë një perëndi i 
tmershëm i etur për gjak që duhet të qetësohet, të kënaqet 
me mesha, ofertat dhe shumë detyra të tjera fetare. Herë 
të tjera, ky zot më tregohet si një cinik manipulator, i cili 
drejton krijimin e tij me rezultate të paracaktuara dhe para 
të cilave krijesa vepron si një kukull. Pyes veten nëse ky 
zot, që askush nuk e ka parë, ekziston me të vërtetë ...
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Sa i mjergullt është imazhi i Perëndisë? Sa i papërsosur 
është imazhi që më pikturojnë profetët e mëdhenj biblikë 
të Perëndisë? Përse duhet të rrëfej me hidhërim se edhe 
kisha e themeluar nga Perëndia Bir (Jezusi), nuk e ka të 
qartë, sado që Mjeshtri dhe Bariu i tij e tregoi shumë mirë 
nëpërmjet jetës së Tij tokësore? Sa e sa herë imazhi i Tij 
u përdhunua nga të famshmit leader fetarë/politikë, të 
cilët ngatëruan dëshirat më të ulëta e të pista të matrix me 
vullnetin hyjnor? Sa i dëmtuar është imazhi i Krijuesit që 
më injektohet çdo ditë në Matrix që e tregon dhe e mëson 
në imazh e shëmbëlltyrë të tij?

Enkriptimi ose kriptografia (nga bashkimi i dy fjalëve 
greke kriptós që do të thotë “i fshehur”, dhe grafia që do 
të thotë “shkrim”) është dega e kriptologjisë që merret me 
“shkrimet e fshehura”, domethënë metodat për të bërë 
një mesazh “të çrregullt” të mos jetë i kuptueshëm për 
persona të paautorizuar. Një mesazh i tillë zakonisht quhet 
kriptogram dhe teknikat e përdorura, teknika dekriptimi.
Ndoshta kjo Bibël është kodifikuar dhe për këtë arsye 
duhet të dekriptohet për t’u kuptuar dhe interpretuar 
sipas vullnetit origjinal të Autorit të Tij, Perëndisë Krijues, 
Ai që është dashuri dhe jetë. Ndoshta korrektësia e të 
kuptuarit varet pikërisht nga shpirti me të cilin lexoj këto 
faqe të çmuara, me shpirtin rebel të krijesës, apo Shpirtin 
e ndriçuar e të mençur të Perëndisë.
Në mjaftonte një lexim literal i fjalës së Perëndisë, nuk 
shërbente ndihma e autorit të tij, dhe nuk do të ekzistonin 
kaq shumë interpretime të gabuara.

 Enkriptim biblik 
4

Bibla është shkruar nga njerëz, sigurisht të frymëzuar, por 
ende të kufizuar në njohuri dhe shprehje. Meqë princi 
i Matrix vazhdon që nga kohrat e Adamit dhe Evës të 
manipulojë imazhin që unë krijesa kam për babanë tim 
qiellor, çdo frymëzim i marrë dhe transmetuar gojërisht 
(dhe më pas edhe me shkrim) duhet të ketë qenë i 
kushtëzuar nga ky koncept i shtrembëruar i Perëndisë.
Ky fakt u bë veçanërisht i dukshëm kur biri i Perëndisë, 
Jezusi, erdhi në këtë tokë dhe u gjet me ekspertë dhe 
njohës të mëdhenj të Biblës (atëherë e kufizuar me 
Dhiatën e Vjetër), të cilët besonin se fatkeqësitë dhe 
sëmundjet i dërgoheshin nga babai i tyre qiellor si 
ndëshkim i mëkateve të personit (drejtësi paguese), ose 
nga prindërit dhe parardhësit e të fatkeqit. Por Jezui, i cili 
e perceptonte Atin në mënyrë të përkryer dhe që erdhi në 
këtë tokë pikërisht me misionin për të më prezantuar këtë 
baba qiellor, luftoi fort këtë shtrembërim të figurës së Atit 
të mirë që është në qiell.

 Ribelim 
Përafërsisht 4.000 vjet para Krishtit, njerëzimi, i 
hipnotizuar nga premtimet mashtruese për vetë-ekzaltim 
dhe mënçuri, por gjithnjë të falco e të rrema, të gjarprit 
(alias princi i Matrix), vendosi ti kthente kurrizin 
Krijuesit të tij dhe equilibrit të Tij i paravendosur. E 
gjithë marrdhënia midis Krijuesit dhe krijesës ndryshoi 
në çast. Harmonia dhe paqja e Edenit, parajsa ku 
paraardhësit e mi Adami dhe Eva gjendeshin kur u 
krijuan, u thye. Në atë moment, historia e universit pësoi 
një ndryshim radikal paradigme. Rebelimi i krijesës, i 
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kufizuar deri në atë moment tek ish Luciferi dhe shokët 
e tij, tani kishte pushtuar një fortesë në botën e re ... 
planetin tim të quajtur tokë. Tashmë çmimi ish bërë 
shumë i lartë.
Adami dhe Eva e kuptuan gabimin e tyre fatal. Një 
dridhje e ftohtë i tejkaloi dhe kuptuan se diçka jetike 
kishte vdekur. Rrobat e tyre me dritë e lavdi, që 
reflektonin harmoninë e tyre natyrore dhe afërsinë me 
Krijuesin e tyre të dashur, u zhdukën (shih Zanafilla 
3: 7). Lakuriq dhe të turpëruar, i braktisi lumturia e 
zakonshme e takimit të përditshëm me babanë e tyre 
(dhe tim) qiellor.
Por hutimi i krijesës nuk e gjeti të papritur Krijuesin e 
gjithëfuqishëm. Në fakt Perëndia thërret njeriun dhe 
i thotë: “Ku je?” (Shih Zanafilla 3: 9). A nuk është e 
çuditshme që gjëja e parë që Perëndia i komunikon 
“birit plëngprurës” është ndjenja e mungesës 
emocionale? Nuk është aspak i interesuar të dënojë 
Adamin dhe Evën për gabimin/mëkatin. Jo, nuk i mbyt 
me ndjenjën e BORXHIT si do ta kisha bërë unë në vend 
të tij. Përkundrazi, ai menjëherë shkon në kërkim të 
“deleve të humbura” të dashura, një kërkim që në njëfarë 
mënyre vazhdon ta çojë përpara për mijëvjeçarë me çdo 
njeri që ka krijuar. Po, pyetja e parë e Krijuesit tim nuk 
është një qortim për një veprim të gabuar (një shkelje 
e një urdhërimi), por një pyetje e dashur i një babai që 
ka humbur fëmijët e tij, të cilët deri atë moment ishin 
përherë pranë Tij, pra nën kujdesin e tij. A nuk më sjell 
vallë një koncept “mëkati” si një vuajtje e distancës nga 
babai i tyre, sesa një koncept “mëkati” si një veprim i 
gabuar? E në “mëkati” i famshëm është “distanca nga 
Perëndia”, atëherë “shpëtimi” duhet të jetë një “riafrim 
me Perëndinë”, burimi i çdo jete. Në fakt, vetëm pranë 
burimit të jetës mund të imagjinoj të ekperimentoj 
pavdekësinë. Njeriu borxhli/mëkatar kryesisht përjeton 

një Perëndi që me dashuri shkon te fëmijët e tij dhe i 
kërkon. Veç me këtë zbulim të thjeshtë, shoh fillimin 
e diçkaje që do përfundojë me fundin e historisë së 
planetit tim: Perëndia At që kërkon fëmijët e Tij mer 
iniciativën për të më shpëtuar.

 Zot në 3D 
Një hologram është një imazh tridimensional i një objekti. 
Shpesh përdoret (p.sh. mbi pasaporta) si një sistem 
kundër fallsifikimit.
Jezusi është i vetmi që ka parë vërtet Atin ndaj është 
burimi i vetëm totalisht i besueshëm! Njohja e Jezusit, 
si mishërim i Perëndisë, korrispondon me njohjen e 
Atit. Ai është kuadro më preçiz dhe i saktë, hologrami 
tre-dimensional antifallsifikim i personit hyjnor të Atit. Me 
këtë portret të ri, Perëndia At dëshiron të transformojë/
korrigjojë figurën e tij në mendjen time, duke larguar 
përgjithmonë spekullimet që për mijëra vjet më kanë 
penguar njohjen e Tij. Me ardhjen e Jezusit, për herë 
të parë që nga krijimi, njeriu mundi të njohë Perëndinë 
tridimendionalisht siç është vërtet, duke zbuluar 
fallsifikimet që kanë ekzistuar gjithmonë në Matrix. 
Perëndia u prezantua tredimensionalisht në Birin e 
tij Jezus, duke shtuar kështu një dimension të tretë 
(thellësinë) dy dimensioneve që ne kishim përshkruar/
fotografuar në Dhiatën e Vjetër. Në këtë mënyrë u shpall 
në mënyrë të plotë, i pafallsifikueshëm dhe i kuptueshëm 
nga të gjithë. Perëndia vërtet kish një trup prej mishi e 
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kockash, e jetoi për një kohë mes nesh (shih Gjoni 1:14). 
Çdo ide që kam për Perëndinë Atë duhet ti mbivendoset 
Jezusit. Nëse figurat/karakteret ndryshojnë, atëherë unë 
kam një dëshmi të padiskutueshme se imazhi i Zotit 
Krijues që kam është një imazh i rremë.
Jezusi do të më heqë frikën nga Perëndia (shih 1 Gjonit 
4:18), duke hapur para meje një rrugë të re dhe të gjallë 
(shih Hebrenjve 10:19-22) për të hyrë tek babai im që 
gjithmonë ka qenë duke më pritur, më del përpara e më 
do për atë që unë jam dhe jo për atë që unë do të jem. 
Dhe sipas Jezusit, njohja e ZOTIT do të thotë të kesh 
pavdekësinë (shih Gjoni 17: 3).
Tani e kuptoj përse princi i Matrix ka gjithmonë si 
qëllim kryesor të më fshehë fytyrën e Atit tim qiellor. Kjo 
është një çështje me jetë (të përjetshme) a vdekje (të 
përjetshme)!

Fjala “gjykim” nënkupton sentencë ose vendim. Ky gjykim/
sentencë, pas analizimit të çështjes nga ana e gjyqtarit, 
konsiston në zbatimin e normave të ligjit në lidhje me 
çështjen e shqyrtuar, e mund të jetë falje ose dënim. Në 
veçanti, kur bëhet fjalë për “gjykimin universal” flitet për 
sentencën e fundit hyjnore ndaj gjithë krijimit të tij.
Cilat janë normat hyjnore ku “gjykatësi qiellor” do të 
mbështetet ditën fatale të gjykimit? Ka të bëjë me peshimin 
e bilancit të BORXHEVE dhe KREDIVE të grumbulluara 
nga krijesa gjatë gjithë jetës së tij, e në vëzhgimin se nga 
cila anë anon peshorja? A nuk është drejtësia njerëzore 
e simbolizuar shpesh nga një peshore? A nuk është ky 
mentaliteti njerëzor, pra harta ime mendore? Në mëkati 
nuk është akti i gabuar, që unë vendos në pjatën e 

 Gjykim universal 
7

BORXHIT, por largimi nga babai im që nis nga zemra ime 
kur filloj të dëshiroj (pastaj kërkoj dhe ndjek) një ekuilibër 
të ndryshëm nga ai i propozuar nga Krijuesi im, atëherë 
norma hyjnore ku do të mbështetet “gjyqtari hyjnor” 
është konstatimi i Tij llogjik se ku është zemra ime (shih 
1 Mbretërve 8:39, Psalmet 81:12, Jeremia 3:17 , Ezekieli 
20:16). A janë dëshirat e mia më intime në harmoni ose në 
kontrast me Krijuesin dhe me ekuilibrin e Tij?
Me pak fjalë, gjykimi universal hyjnor i pikturuar nga 
imagjinata njerëzore shpesh me ngjyra katastrofike e të 
zymta, nuk do të jetë tjetër veçse marja e një pozicioni 
nga ana e Krijuesit Perëndi mbi vendimin tim për të 
jetuar pranë Tij dhe planit të Tij harmonik, apo larg 
dhe i pavarur nga Ai. Ky pozicion/vendim/gjykim do 
të ketë si rrjedhojë afrimin përgjithmonë me burimin 
e jetës, rrjedhimisht pavdekshmërinë, ose shkëputjen 
përfundimtare nga burimi i vetëm i jetës i cili si epilog të 
pashmangshëm çon në mungesën e jetës, quajtur edhe 
vdekje. Pra nuk do të jetë një dënim hyjnor. Jo! Babai im, 
me gëzim të madh, në rast se do të gjejë zemrën time që e 
dëshiron, por me trishtim të thellë, nëse zemra ime do ti 
zbulojë një projekt të ndryshëm dhe të pavarur/larg Tij, do 
të marrë vendimin të më dorëzojë në duart e fatit tim që 
unë vetë zgjodha për veten. Një fat me jetë të përjetshme 
dhe me Të pranë, ose vetëshkatërrimin që merr secili kur 
largohet vullnetarisht nga Ai burimi i jetës.
Po, edhe në momentin e “gjykimit universal”, do jetë e 
qartë dashuria e pafund e Krijuesit ndaj krijesës, kur të 
shohim gëzimin e pafund për ne bijtë e Tij plangprishës 
që do të vendosim të kthehemi në shtëpi dhe njëkohësisht 
pikëllimin e Tij për “delet e humbura”, edhe pse i ka 
kërkuar, dashur dhe pritur për gjithë jetën.
Tani e kuptoj se vetëm vendimi im për pavarësi nga babai 
im qiellor do më çojë të humb pavdekësinë me të cilën 
Krijuesi im më kish konceptuar dhe krijuar mua. Plani i tij 
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është jeta ... jetë e pakufizuar për të gjitha krijesat e Tija 
të dashura. Vdekja është një zgjedhje vetë-shkatërruese e 
krijesës, e jo e Krijuesit, idejuesi dhe garanti i vullnetit të 
lirë.

Tmerri, gjaku dhe lotët më shoqërojnë ditë pas dite në 
udhëtimin tim si krijesë në Matrix, një botë gjithnjë e më 
shumë në shëmbëlltyrë të princit të saj të pabesë. Por 
askush nuk vuan më shumë se Zoti Perëndi, pasi “Perëndia 
është dashuri” dhe nuk ka dy fytyra (shih Jakovi 1:17). 
Dua të dal nga Matrix duke zbuluar fytyrën/karakterin e 
vërtetë të babait të Jezu Krishtit, Perëndisë autentik, duke 
fshirë zotin e fallsifikuar që unë formova gjatë viteve me 
imagjinatën time dhe me ndihmën e “filozofëve matrixian” 
në mendjen time.
Të jesh christian style do të thotë të jesh si Jezusi. Të jesh 
si Jezusi do të thotë të jesh në imazhin dhe ngjashmërinë e 
Atit. Por nëse kam një imazh të shtrembëruar të Perëndisë 
Atë, atëherë gjithçka shkatërrohet dhe spiritualiteti im 
bëhet viktimë dhe skllave i fesë shtypëse të BORXHIT, një 
fe e kërcënimit dhe shpengimit, e dënimit dhe hakmarrjes.
Perëndia Atë ka patur nevojë për kohë për ti treguar 
Birit të Tij të vetëmlindur Jezus, mirësinë e Tij, por tani 
Ai ka nevojë për fanët e Tij që t’i tregojnë universit se si, 
nëpërmjet hirit të Tij, Nusja e Tij, Kisha mund të reflektojë 
përsëri imazhin tridimensional autentik të Krijuesit dhe 
Shpëtimtarit të saj, e të shfaqet para Tij, pa BORXHE, e 
shenjtë dhe e paqortueshme (shih Efesianëve 5:27).
Unë kam nevojë për të parë, prek dhe ndiej Perëndinë 

 Shpëtimi nga vetë-shkatërrimi 
8

e vërtetë që nëpërmjet Birit të Tij të Vetëmlindur Jezus 
tregoi karakterin e Tij të mrekullueshëm dhe dashurinë e 
pafund për të gjitha krijesat e Tij të mira dhe të këqija. Ai 
ka treguar një dëshirë të çmendur për të më shpëtuar mua 
dhe të gjithë qytetarët e Matrix nga vetë-shkatërrimi.
Po, ndiej nevojën për të rigjetur shtëpinë time me babin 
tim që më pret me krahë të hapur, me buzëqeshje dhe 
lot gëzimi ... shtëpia ku ujku do të jetojë me qengjin dhe 
leopardi do të shtrihet pranë kecit (shih Isaia 11: 6-9).
Baba, po vij dhe shpresoj të sjell me vete shumë vëllezër/
motra që deri tani kanë zgjedhur vetëvrasjen shpirtërore 
dhe vdekjen e përjetshme, pra distancën nga ti, një burim 
unik dhe i pashtershëm jete!
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Gjenetika e 
matrixiane

 Yin e yang 
Koncepti i Yin dhe Yang, një version akoma më i vjetër 
i “bilancimit të buxhetit” mes të mirës e së keqes dhe 
KREDIT/BORXH, ka origjinën nga një filozofi e lashtë 
kineze, me shumë mundësi e lindur nga vëzhgimi i ditës 
që trasformohet në natë dhe i natës që trasformohet në 
ditë.
Sipas kësaj filozofie matrixiane, e gjithë bota e dukshme 
bazohet në dy parimet yin dhe yang; 1. Yin dhe yang janë 
të kundërta: çdo gjë ka të kundërtën e saj, jo absolute, 
por në terma krahasuese. Asgjë nuk mund të jetë 
tërësisht yin ose tërësisht yang; ajo përmban farën për të 
kundërtën e saj.
2. Yin dhe yang kanë rrënjë te njëri tjetri: ata janë 
të ndërvarur, kanë origjinë reciproke, nuk mund të 
ekzistojnë pa tjetrin.
3. Yin dhe yang zvogëlohen dhe rriten: ato janë 
plotësuese, konsumohen dhe mbështen reciprokisht, 
janë vazhdimisht në ekuilibër.
4. Yin dhe yang traformohen njëri te tjetri: në një 
moment, yin mund të kthehet në yang dhe anasjelltas. 
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Ky kontrast midis Perëndisë së jetës dhe KREDITIT (yin) 
që në disa momente është edhe Perëndia i vdekjes dhe i 
BORXHIT (yang), krijon veç pasiguri, frikë dhe sjellje të 
paqarta dhe skizofrenike në mua.
Perëndia i vërtetë tridimensional që më ka treguar Jezusi, 
nuk është zoti i dy fytyrave: i paqes e i luftës, i mëshirës 
për disa dhe i inatosur, i besdisur, që dërgon rrufe e 
mallkime pët të tjerët. Natyrisht, nganjëherë ylli im polar 
e përdor këtë gjuhë, sepse fatkeqësisht është shpesh i 
kuptueshëm për modelet mendore të njeriut.
Që nga dita kur unë njeriu, dëshirova të jem Perëndia 
i vetes, duke refuzuar Krijuesin tim, fillova të ushqeja 
ndjenja frike ndaj babait tim qiellor, ashtu si Adami që 
u “fsheh” kur dëgjoi zërin e Tij (shih Zanafilla 3: 9), 
sepse kishte frikë. Frika, sepse Perëndia u ofendua dhe 
do më ndëshkojë, dhe BORXHI janë bërë elementët 
Yang themelore të figurës hyjnore të njeriut matrixian, 
të vendosur së bashku me elementët pozitiv të Yin të 
jetës së KREDIT. Ndaj Jezusi erdhi të më tregojë Atin, 
ta kuptoj, ta shoh dhe ta dëgjoj ... dashurinë. Po, sepse 
sapo të kuptoj se si është Perëndia, unë vërtetë do 
dashurohem me Të.

 Një zot i humanizuar 
Ylli im polar më tregon shpesh se unë, krijesa, u krijova 
në imazhin dhe ngjashmërinë e Krijuesit. Është e 
trishtueshme të shohësh se si ne njerëzit kemi menduar të 
shpërblejmë Perëndinë me të njëjtën monedhë: formimin 
e imazhit që kemi për Të në imazhin e shëmbëlltyrën tonë 
të papërsosur.
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Antropomorfizmi është atribuimi i karakteristikave dhe 
cilësive njerëzore qenieve të gjalla ose jo, fenomeneve 
natyrore ose mbinatyrore e në veçanti hyjnisë. Në fe 
dhe mitologji, antropomorfizmi i referohet atribuimit të 
qenieve hyjnore paraqitje njerëzore dhe/ose veçanti që 
kanë të bëjnë me sferën e ndjenjave.
Perëndia i Biblës bëhet kështu një perëndi “xheloz”, 
“që pendohet”, “hakmerret”, “urren” dhe që shfaq 
“zemërimin” e tij, “inatin” e tij e kështu me radhë. 
Këto emocione njerëzore, të realitetit tim të çrregullt 
matrixian, të sëmundjes sime të shkaktuar nga Virus 666, 
i atribuohen Perëndisë për të shprehur ndjenjat e Tij dhe 
për ta bërë atë të kuptueshëm, të pranueshëm, të afërt. 
Është e qartë se asnjë nga këto fjalë nuk pasqyron vërtet 
natyrën e Perëndisë, por vetëm idenë që i përzgjedhuri 
i Perëndisë donte të paraqiste kur i përdori ato. Ato 
janë karakteristika njerëzore që kanë ngjashmëri me 
përsosmëritë e pafundme të Perëndisë duke më bërë të 
gjallë, të arritshëm, mikpritës.
Edhe pse ylli im polar e përdor këtë gjuhë, duke bashkuar 
sjelljen e Perëndisë me atë njerëzore dhe duke ia afruar 
atë logjikës sonë, duhet të pranoj që puna e pafundme 
dhe e përsosur e Perëndisë nuk është në logjikën e 
fundme dhe të papërsosur të njeriut. Perëndia mund të 
pranojë limitohet në logjikën njerëzore, por ADN-ja e tij 
është ndryshe.
Lind kështu një Perëndi antropomorf, pra i humanizuar, me 
pasojën e pashmangshme të degjenerimit të përsosmërisë 
dhe të shenjtërisë së Tij. Kështu njerëzimi humbet çelësin 
për kuptimin e saktë të Fjalës së Perëndisë, të quajtur 
Bibël. Çdo ngjarje lexohet me lentet e një zoti që më ngjan 
në merita dhe difekte. Mer kështu jetë zoti që zemërohet, 
humb durimin e që dërgon zjarr dhe flakë për tu penduar 
më pas për veprimet e tij.
Por çfarë zoti është ky? Një Perëndi i Plotfuqishëm a mund 
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të humbë durimin? Një perëndi i gjithëdijshëm mund të 
pendohet për veprimet e tij? Një zot i dashurisë mund të 
zemërohet?
Matrix e mbështet të gjithë fenë e tij në antropomorfizëm. 
Perëndia krijues i cili ka nevojë për një nënë, që i do ata që 
e ndjekin dhe urren të gjithë të tjerët, që tenton ndonjëherë 
me të mira, por shumicën e kohës me të këqija që vendosë 
vullnetin e tij ... Me pak fjalë, një zot shumë human me 
kontradiktat, veset dhe virtytet e tij.
Nëse e keqja është largësia nga Perëndia, me një koncept 
të tillë të Perëndisë, nuk habit dëshira e krijesës për të 
qëndruar larg. Çfarë shërben një zot që është si unë e mbase 
edhe më i keq se unë? Mas këtyre gjërave, a habit që ateizmi 
gjithmonë ka patur bazën në të ashtuquajturat vende të 
krishtera? Pohimet “Njerëzit bëhen ateistë kur zbulojnë se 
janë më të mirë se Perëndia” janë të tmerrshme për një fan 
të vërtetë të Jezusit. Por unë duhet ta gjej guximin ta dëgjoj: 
pasi më fton në një analizë të shëndoshë ndërgjegjjeje. 
Meqenëse ateizmi në format e saj të strukturuara dhe të 
përpunuara u zhvillua në shtëpitë e të ashtuquajturve fan të 
Jezusit, duhet ti shtroj vetes pyetjen e mëposhtme: “Çfarë 
fytyre Perëndie i shpall unë botës, nga momenti që njerëzit 
mendojnë se janë më të mirë se ky Zot dhe e mohojnë atë?”.

 I palimituari në limite 
Një lexim i Biblës “bidimensionale” (dmth. 2D), ku mungon 
dimensioni i tretë i thellësisë së treguar nga Perëndia Bir 
me mesazhin e tij të folur dhe mbi të gjitha jetuar, më thotë 
se kur ZOTI hyri në kohën e njerëzve ai u soll si ata, duke 
ndotur duart me gjak për dhunën e kryer ndaj tyre, dhe 
duke i ndotur edhe ato të patriarkëve, profetëve, mbretërve 
dhe tifozëve të Tij. Megjithatë, imazhi tre-dimensional i 
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Jezusit (3D) mëson se duart e Atit janë po të ndotura me 
gjak, por gjaku është i Tiji, si dhe i njerëzve të cilët Ai i 
shpëtoi, i shëroi e kuroi.
Si nuk kam dyshuar kurrë më parë se është njeriu, që prej 
dëshirës së tij për pavarësi nga Perëndia, e cila është një 
sëmundje degjeneruese, sheh dhe kupton shtrembër, duke 
keqkuptuar realitetin e Perëndisë së treguar nga Jezusi?
Në çfarë ndryshon Perëndia nga njerëzit matrixianë nëse 
“zemërohet, proteston, mallkon, gjykon, dënon, lëndon, 
vret, kuron, do, shpëton”? Si mundet Perëndia, burimi i 
jetës, të prodhojë vdekje që është manifestimi i mungesës së 
Tij,dhe i jo-Perëndisë?
Historia që paraqet ylli im polar nuk është ajo që Perëndia 
donte, domethënë, ideali hyjnor. Bibla paraqet historinë e 
njerëzve të influencuar rëndë nga udhëheqësit politikë dhe 
fetarë të kohës, në të cilën Perëndia hyn me fjalën e tij të 
shkruar (Bibla) dhe mishëruar (Jezusi).
Shpallja e Perëndisë iu dha krijesave që jetonin plotësisht 
kohën e tyre, me limitet e shekullit që i përkisnin. Të 
vërtetat rreth ADN-së së vërtetë dhe autentike të karakterit 
të Perëndisë janë transmetuar me mjete të kufizuara (njeriu 
dhe gjuha e tij). Fjala e Perëndisë pra është shpallur në 
vogëlsinë e njeriut.
Nuk dua të harroj se ndërhyrja e “Zotit Pafund/Pa limit” në 
histori nuk është aspak e lehtë për t’u kuptuar nga unë “i 
kufizuari/limituari”. Prandaj, afrimi i Perëndisë në histori 
është i ngadalshëm dhe progresiv për shkak të distancës 
sime prej Tij, nga gjuha dhe mënçuria e Tij. Perëndia më flet 
për mua duke “pëshpëritur” për tiu afruar vogëlsisë sime, si 
një prind kur i drejtohet birit në hapat e tij të para.
A mundet që pafundësia të përmlidhet/kuptohet tërësisht 
nga i kufizuari/limituar? Jo, sigurisht që jo! Në fakt ylli 
im polar, Bibla, nëpërmjet ungjijve të saj, nuk më ofron 
një përgjigje, po shumë, duke treguar se nuk është një 
dogmë “e rënë nga qielli”, por përpjekje njerëzore për të 
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kuptuar dhe shqiptuar atë që Perëndia bëri në jetën dhe 
mësimet e Jezusit për njerëzimin. Përpjekje, pra afrime, jo 
përkufizime perfekte të vullnetit dhe mesazhit hyjnor. Me 
një gjuhë njerëzore/të limituar/të gabueshme njerëzore, me 
ide njerëzore/të kufizuara/të falimentueshme, përpiqem 
të kuptoj atë që Perëndia Krijuesi ka bërë për mua, por 
absolutisht i vetëdijshëm se kurrë nuk do kuptoj fytyrën dhe 
karakterin e Tij në mënyrë të përsosur.

 Krijesa krijues 
Gjuha ime, me gjithë fjalët dhe termat e saj, i takon një 
bote të kufizuar dhe të papërsosur. Por unë duhet të flas 
për Zotin, Krijuesin e Plotfuqishëm dhe të Pafund, i Cili 
nuk është pjesë e kësaj bote. Nëse përpiqem të flas për 
Perëndinë, fjalët nuk mund të përputhen qind për qind 
me realitetin që përshkruaj, nuk mund ti afrohen në 
mënyrë të përsosur. Vetëm nëse Perëndia do të ishte pjesë 
e kësaj bote, situata do ndryshonte. Por Perëndia e Biblës 
nuk është pjesë e kësaj bote. Ndaj, kur flas për Të, fjalët 
e mia mund të kenë vetëm vlerën e afrimit, analogjisë, 
simbolit ose metaforës. Kurrë nuk mund të shrehin 
pafundësinë dhe përsosmërinë në plotësinë e saj.
Por në një farë pike në historinë e njerëzimit, Perëndia 
vendos të flasë sa më qartë të jetë e mundur me krijesat e 
Tij, pra duke ardhur në tokë si njeri, duke u përballur me 
krijesën e Tij në të njëjtin nivel ... si krijesë pra. Vjen pra 
momenti vendimtar ku Krijuesi bëhet krijesë.
Përpara fenomenit Jezus, nuk arrij të qëndroj neutral, aq 
e madhe është forca që transmeton figura e Tij. Mund 
ta refuzoj, por nuk mund të rri indiferent. Nga cila 
mendje njerëzore mund të gjenerohet ideja e marrë e të 
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Plotfuqishmit që vullnetarisht heq dorë nga forca e tij, 
duke u gjunjëzuar përpara njerëzve për ti shërbyer? Cila 
imagjinate mund të imagjinonte një Krijues që lejon të 
poshtëhet dhe në fund të vritet nga krijesat e Tij? Çfarë 
mëndje e iluminuar mund të rivelonte dhjetëra situata 
jashtëzakonisht të veçanta të profetizuara shekuj para se 
të lindte ylli im polar Jezus? Gjithë mençuria njerëzore 
nuk do kish qenë në gjendje të shpikte një tregim si ai 
i Jezusit; çmenduria e Perëndisë, babait tim qiellor, ka 
qenë në gjendje dhe pranoi indiferencën, talljen, inatin, 
pështumat, kryqin dhe vdekjen, veç për të më rikthyer 
jetën time, pavarësisht nga largimi im vullnetar prej Tij, 
burim i çdo jetë.

 I mbifuqishëm përgjysëm 
“Ex nihilo nihil fit” është një shprehje latine e filozofit 
Lucrezio që do të thotë “asgjë nuk vjen nga asgëja”. Ky 
pohim mund të shihet si nga pikëpamja thjesht fizike 
ashtu edhe nga një këndvështrim njerëzor. Në rastin e 
parë është një shembull i ligjit të ruajtjes së energjisë i 
cili thotë se sasia totale e energjisë brenda një sistemi të 
izoluar është konstant. Në rastin e dytë, fraza mund të 
kuptohet si: “Nuk do merrësh asgjë nga jeta nëse nuk jep 
diçka mbrapsht”.
Mbi konceptin i krijesës ex nihilo (krijimi nga asgjëja) 
nisën të flisnin vetëm në doktrinën e hebrenjve, në 
antitezë me doktrinat e Matrixit të asaj kohe. Krishtërimi 
vërteton doktrinën që gjendet në Zanafillë, krijimi nga 
asgjëja. Më pas, në antitezë të plotë, lind koncepti i 
evolucionizmit, i cili çuditërisht infiltrohet edhe në 
besimin e shumë tifozëve të Jezusit. Mbzotërojnë koncepti 
i krijimit të menjëhershëm që e dallon botën si një efekt të 
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drejtpërdrejtë të Zotit (krijimi nga asgjëja), dhe koncepti i 
gjenerimit progresiv, i cili pranon shkaqet e ndërmjetme, 
në fillim të krijuara që prodhojnë qeniet e natyrës 
nëpërmjet një rruge të ngadaltë evolucionare.
Ky konceptim i një perëndie “i mbifuqishëm përgjysëm” 
është një kancer shpirtëror që sjell metastaza të tjera. Në 
fakt, koncepti i një perëndie që nuk është në gjendje të 
krijojë botën nga asgjëja sjell një rezultat shumë të qartë: 
paaftësinë e Perëndisë për të krijuar falje nga asgjëja (ex 
nihilo), duke pasur si risultat nevojën për një kontribut/
shpërblesë për tu falur me pasojë natyrale (metastazë 
tjetër e të njëjtit kancer matrixian shpirtëror) pa mundësi 
për të kuptuar, aq më tepër të pranojë, shpëtimin me 
anë të hirit .... një shpëtim falas që unë nuk duhet ta fitoj 
me veprat/sakrificat e mia. Kjo metastazë është, edhe pse 
nuk dua ta pranoj, absolutisht e pashmangshme. Sepse 
në qoftë se unë nuk mund ta imagjinoj një perëndi të 
përsosur që mund të falë gratis, pra pa patur asgjë në 
këmbim, por vetëm fal sakrificës së një jete (Jezusi), 
atëherë shpëtimi im nuk është qind për qind me hirin e 
dhuruar nga Perëndia At, pasi u pagua/shpengua. Shpëtimi 
i vërtetë me anë të hirit parashikon një çlirim të krijuar 
nga asgjëja (ex nihilo), një dhuratë krejtësisht gratis që 
nuk kërkon asgjë nga unë, as ndërmjetës e as Gjenetikë 
matrixiane ndihmuese. Perëndia At është i kënaqur, sepse 
drejtësia e tij u pagua nga vuajtja e Zotit Bir, pa hirin 
e Atit, sepse kur barazohet llogaria mes dhëne/marje, 
BORXH e KREDIT, mëkatit e dënimit, mes ligësisë së bërë 
nga njerëzimi dhe dënimi i vuajtur nga Jezusi, anullohet 
mëshira dhe falja e Perëndisë At.
Koncepti i faljes së kushtëzuar nga pagesa e një 
shpërblimi, pra jo falas ose për hir absolut, çon në një 
metastazë tjetër: dyshimin mbi plotfuqishmërinë e 
Krijuesit Perëndi. Ekzaktësisht i njëjti kancer që është 
në bazën e evolucionizmit, pra, një zot i paaftë për të 

krijuar nga asgjëja, dhe për këtë arsye duhet të përdorë 
kontributin e vetë krijimit të tij. Në ai që më prezantohet 
si krijuesi i qiellit dhe i tokës nuk mund të gjenerojë 
faljen brenda vetes nga asgjëja, atëherë më shumë se një 
dyshim mbi plotfuqishmërinë e tij unë kam një siguri mbi 
kufizimet e tij. Më i kufizuar se një prind i papërsosur dhe 
njerëzor që, pavarësisht nga të metat e tij, arrin të falë 
birin edhe pse nuk e meriton. E kur njeriu ndihet më i 
mirë se perëndia e tij, aty nis ateizmi, një metastazë tjetër 
e të njëjtit kancer shpirtëror të Matrixit. E si ti dënojmë 
ateistët që refuzojnë të pranojnë një zot që është më i keq 
se krijesa e tij? Indiferenca, urrejtja, egoizmi mbajnë vetëm 
për vete, vetëm dashuria jep, jep veten e saj, jep pa marrë 
asgjë në këmbim, jep edhe duke e ditur koston e asaj 
dhurate ... është ky lloji i faljes që tregohet kudo në Bibël, 
ylli im i çmuar polar. Por ideja matrixiane e faljes është 
pikërisht e kundërt. Ajo ka të bëjë me një hyjni të vrenjtur, 
vazhdimisht të ofenduar, gjithmonë të zemëruar, zemërimi 
i të cilit duhet në një farë mënyre, zbutur dhe ëmbëlsuar.
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 Do ut des  Condono Tombale 
A nuk thotë Jezusi se duhet të jem i përsosur si Ati në 
qiell (shih Mateu 5:48)? A nuk thotë që duhet të fal 
shtatëdhjetë herë shtatë (shih Mateu 18:22)? Dhe a nuk 
shton përherë djali i vetëmlindur i Perëndisë, se duhet të 
dua edhe armiqtë e mi, domethënë ata që nuk më ofrojnë 
asgjë përkundrazi më bëjnë vetëm dëm? Por, nëse duhet 
të jem i përsosur si Perëndia, duke dashur edhe ata që 
nuk më bëjnë asnjë të mirë e biles të fal ata që më bëjnë 
keq vazhdimisht (armiq), atëherë nuk është Perëndia Atë 
(Ai që unë duhet të imitoj sipas Jezusit) i pari që do (dhe 
pastaj fal) pa pretenduar asgjë në këmbim? Nuk mund të 
mësosh faljen pa kushte pa treguar falje të pakushtëzuar. 
Përndryshe, Ati Perëndi më kërkon të jem më i mirë se Ai.
Unë njeriu jam tepër i kushtëzuar nga feja e BORXHIT 
dhe teologjia e “ballancimit të buxhetit”, një shoqëri 
egocentrike dhe egoiste ku mbretëron mentaliteti “do ut 
des”. Do ut des: frazë latine që do të thotë “Unë jap që 
ju të jepni”. Kjo frazë përdoret ende sot në diskutime, 
zakonisht për të treguar vullnetin për të bërë diçka veç 
për interes. A është e mundur që jam kaq brenda Matrix 
sa nuk arrij të imagjinoj as në ëndrra dikë, as Zotin tim 
Krijues, plotësisht indiferent ndaj kërkimit të interesit të 
tij egoistik?  
Ylli im polar jo vetëm që konfirmon se është e mundur, 
por në fakt, në Librin e Apokalipsit në Kapitullin 18, më 
siguron kombësinë time në Matrix.

Condono(Kondono) ose amnisti, sipas ligjit italian, është një masë e lëshuar 
nga qeveria përmes së cilës qytetarët mund të marrin anullimin e një dënimi 
ose sanksioni, falë një pagese, me pak fjalë, një BORXH ndaj shtetit. Dhe kur 
amnistia shlyhet dhe miratohet në mënyrë përfundimtare, pozicioni i qytetarit 
merr emrin e “Condono tombale”.
Ngurtësia veç ngurtëson, pagimi i së keqes me të keqen mund të edukojë 
vetëm për keq. E keqja për të ndryshuar ka nevojë për vëmendje, veprime 
restauruese, pajtim, pritje ... pra të një falje të vërtetë dhe të pakushtëzuar. 
Për të përdorur një fjalë tjetër, një falje gratis që nuk kërkon asgjë në këmbim 
... një falje për hir. Çdo gjë tjetër është Matrix e maskuar dhe e fshehur nën 
mantelin e një drejtësie fasadë. Nuk më thotë përherë ylli im polar se duhet 
të fitoj të keqen me të mirën (shih Romakëve 12:21)? Atëherë si mund veç ta 
mendoj se vdekja u fitua me vdekje, e keqja me sakrificën e një jete?
Por Perëndia është i shenjtë, pra plotësisht i ndarë nga Matrix dhe nga 
mentaliteti i tij individualist dhe oportunist. Perëndia nuk preket fare nga 
Matrix, sepse Matrix është larg nga Perëndia. Dhe Perëndia nuk mund të 
jetë larg prej vetes. Ndaj unë duhet të arrij në përfundimin se Perëndia i 
Plotfuqishëm që shpëton duke falur, e bën këtë nga asgjëja (ex nihilo) dhe në 
mënyrë definitive, pa kërkuar sakrifica nga unë o nga ndonjë zëvendësues ose 
kurban.
Sipas yllit tim polar (shih 2 Timoteut 1: 9-10), në fakt, amnistia (condono) 
është dhënë për mua nga Jezusi që nga përjetësia, pra përpara se Ai të vdiste 
në kryq. Gjithashtu më thotë se Jezusi shkatërroi vdekjen duke ndezur jetën 
dhe pavdekësinë nëpërmjet jetës dhe ringjalljes së Tij. Perëndia është Perëndi!
Profeti Malakia shkroi se Perëndia pret që kisha e Tij, fanët e Jezusit, 
përmbushin reformën e vërtetë të madhe, eleminimin e pamjes së keqe dhe të 
rreme të pikturuar për mijëra vjet nga Princi i Matrix dhe rivendosjen e fytyrës 
së vërtetë të babait tim qiellor shpallur mua nga Jezusi i Nazaretit, Krishti, 
Mesia, Shpëtimtari i botës. Ndoshta ka ardhur koha që profecia e Malakisë të 
realizohet.
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Klani i lig

Perëndi i plotfuqishëm përgjys.
Krijimi hyjnor indirekt përmes një rruge 
evolucionare e jo frut i një ndërhyrje hyjnore 
të drejtuar “nga asgjëja”.

Perëndia i dashurisë përgjys.
Shpëtimi/falja shpenguar nga një 
sakrificë e jo i dhuruar nga hiri (nga 
asgjëja).

Perëndia i dashurisë përgjys.
Perëndia i jetës përgjys.Fitorja mbi vdekjen 
nëpërmjet mungesës së Zotit (vdekjes) 
dhe jo nëpërmjet pranisë së Tij (jetës).
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 Një bombë atomike shpirtërore 
Me termin apostazi (nga greqishtja “larg nga”), përkufizohet 
braktisja formale dhe vullnetare e fesë, rrjedhimisht, e zotit 
vet. Në Matrix, shumica dërrmuese e qytetarëve as që e 
ëndërrojnë të definizohen “apostatë”. Përkundrazi, shumë 
vetë definizohen të krishterë të vërtetë dhe të sinqertë, 
pra ndjekës të Jezusit të quajtur Krisht. Po a janë ata fan të 
Jezuit, pjesë e së cilëve ndoshta jam edhe unë, pra që janë 
të përkushtuar në adhurimin ndaj Perëndisë, Birit të Jezusit 
dhe Atit qiellor të Biblës, Ai që krijoi qiejt dhe tokën?
Brenda spektaklit, është e zakontë që të përdoren 
pseudonime. Një pseudonim është një emër i shpikur i 
një personi, ndryshe nga ai në çertifikatë, i përdorur nga 
shkrimtarë, këngëtarë, artistë, sportistë, figura politike o 
persona të tjerë. Të njëjtin kuptim kanë edhe shprehjet 
“emër arti” ose “alias” ose “nickname” (“pseudonim”).
Unë jam me të vërtetë i sigurt, pa mundësi kundërshtimi, që 
Perëndia im, që unë adhuroj është kush unë mendoj, dhe 
se nuk është një entitet i cili ka uzurpuar si pseudonim të tij 
emrin e Krijuesit Perëndi?
Për të gjetur një përgjigje definitive dhe të qartë për këtë 
pyetje delikate, unë kam për të bërë një krahasim mes 
entitetit që i referohem, duke analizuar ADN/karakterin e tij, 
dhe Perëndisë së propozuar dhe përshkruar për mua nga 
ylli im polar.
Nëse entiteti në dukje hyjnor të cilit i drejtohem në lutje 
ka një karakter të ngjashëm me Perëndinë e dashurisë të 
treguar tre-dimensionalisht nga biri i tij i vetëmlindur Jezus, 
atëherë mund të qetësohem. Por, nëse karakteri është më 
i ngjashëm me përshkrimin biblik të armikut të shpirtrave, 
pra Satanai djalli (ose edhe gjarpëri i lashtë) atëherë jam 
vërtet në ambjent të keq.  Ndoshta, pavarësisht prej bindjes 
sime se i jam drejtuar gjithmonë Perëndisë e shpëtuesit 
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Jezus, zbuloj sot se, në bazë të parametrave të bariut tim 
dhe Shpëtimtar Jezus, jam një “fe mohues”, një adhurues i 
një perëndie të rreme ... një, Perëndi ndryshe nga Krijuesi 
i qiejve dhe tokës. Një zot në imazh dhe ngjashmëri me 
krijesën në vend të Krijuesit. Nëse kjo do të ish e vërtetë, do 
risultonte paksa e turpshme për mua, fan i bindur i Jezusit.
Por a mund të jetë i mundur një zbulim kaq i tmerrshëm? 
Do të ishte një bombë shpirtërore atomike për numrin e 
madh të fanëve të vetëshpallur të Jezusit.
Duke konsultuar yllin tim të dashur, Bibla, më konfirmohet 
se në të kaluarën, në kohën e Dhiatës së Vjetër, populli 
i Perëndisë ishte larguar shpesh nga Perëndia i tij. Dhe 
në shumicën e rasteve ish bërë një adhurues idhujsh në 
mënyrë të pavetëdijshme. Këto “apostazi” (largime nga 
Perëndia) ishin motivet kryesore për të cilat Perëndia 
zgjodhi të dërgonte profetë në historinë e njerëzimit. E 
këta të dërguar kanë deklaruar gjithmonë me zë të lartë 
dhe qartë një ndrim drejtimi, kthimin te Zoti i vërtetë. 
Ndoshta profeti më i njohur që ftoi popullin e Perëndisë, 
të qëndronte nga ana e Krijuesit, e kundër zotit të rremë që 
në atë kohë quhej Baal, ish Elia. E në fakt Dhiata e Vjetër 
përfundon, me librin e Malakias, me premtimin e një profeti 
të fundit, pak para ardhjes së dytë të Krishtit Jezus, me 
Frymën dhe fuqinë e vetë Elias.
A nuk është mahnitëse? Perëndia i gjithëdijshëm që njeh të 
ardhmen, pra edhe kohët e sotme matrixiane, parashikon 
për këto ditë një profet si Elia, pra, një lajmëtar me të njëjtin 
mesazh ndrim drejtimi, për tu pajtuar kështu me të vetmin 
Perëndi të vërtetë. E në kjo është strategjia e Krijuesit të 
plotfuqishëm, atëherë do të thotë se populli i Perëndisë i 
kohëve të fundit po e adhuron përsëri Baalin, domethënë 
një perëndi të rremë. Dhe shiko rasti, Baali i kohës së 
Elijas ka shumë të përbashkëta me “perëndinë kristiane” të 
sotme ... duke filluar me sakrificat njerëzore për të qetësuar 
zemërimin e Perëndisë.
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Baali ishte personifikimi i fuqisë shkatërruese të diellit dhe 
erës së shkretëtirës. Baali u bë Zeusi i grekëve, Jupiteri i 
Romakëve dhe Thor i popujve gjermane dhe nordike. Kulti i 
tij përshtatet kulturave të ndryshme, duke ndryshuar emrin 
(!!!), duke u inkorporuar kështu në mënyrë kaq efektive, 
dhe çuditërisht të padukshme, në mjediset të larmishme 
fetare dhe kulturore. Një entitet që infiltrohet posaçërisht 
dhe me ligësi në fetë që has nëpër kohë dhe hapësirë. Ja 
pseudo-zot kameleonik që ndryshon emrin e tij/pseudonim/
titullin, në varësi të interesit kamaleon të momentit, 
pkameleonr të uzurpuar fronin të vetmit Perëndi të vërtetë 
(shiko 1 Timoteut 1:17). Një perëndi joshëse me një emër 
të bukur, por me një karakter keq: të lëvizshëm, të hidhur, 
grindavec, hakmarrës dhe të ftohtë.
Nëse Perëndia i vërtetë, i gjithëpushtetshëm dhe i 
gjithanshëm, mendon se është e nevojshme që të ridërgojë 
mesazherin e Tij me Shpirtin e Elijas, atëherë do të thotë 
që populli i Tij në këto kohë ka një koncept të Perëndisë 
më të afërt me atë të Baalit, se sa me konceptimin që më ka 
dërguar biri i tij Jezus, i vetmi që e ka parë ballë për ballë. 
Prandaj Apokalipsi në Kapitullin 18 pohon me përulësi se 
populli i Perëndisë në ditët e fundit do të jetë në Matrix, 
dhe e fton të bëjë inversion marshi, për të dalë nga ky 
konfuzion shpirtëror.
Kjo po që është një “bombë atomike shpirtërore”: unë, si 
adhurues i pavetëdijshëm i një perëndie të rreme ... një zot 
me një “emër të vërtetë”, por me një “karakter të rremë”. 
Dhe nëse ky zot është një kopje e rreme, atëherë mund të 
jetë vetëm kerubini i lashtë i Luciferit që dëshironte (dhe 
ende dëshiron, biles, sot më shumë se kurrë) të zërë vendin 
e Krijuesit të universit.
Nuk ka rëndësi nëse zoti im personal ka emrin e duhur. Ajo 
që ka rëndësi është nëse ka karakterin e duhur, të shenjtë 
dhe të përsosur, dhe ADN-në e dashurisë dhe jetës të 
nënvizuar nga Jezui në shumë nga shëmbëlltyrat e Tij. Dhe 

nëse ky test i ADN-së tregon, pavarësisht nga ngjashmëria e 
emrit, diferenza thelbësore, atëherë do të thotë se koncepti 
im personal i “zotit” është i njollosur me doktrina demonike 
që mbajnë nënshkrimin e ish-Luciferit, i njohur sot si 
Satanai, alias Princi i Matrix.
Jam vërtetë pa fjalë!

 Unë biri plangprishës 
Forca, vuajtja, tortura, asgjësimi i tjetrit janë të gjitha forma 
jostabiliteti që çojnë larg Krijuesit dhe harmonisë së Tij të 
përsosur dhe nuk mund të jenë gjenerues jete. Ato mohojnë 
bekimet me të cilat Jezusi fillon mësimet e Tij publike. 
Mohojnë krijimin, mohojnë se njeriu është në imazhin e 
Perëndisë dhe mohojnë mbi të gjitha shëmbëlltyrën e djalit 
plangprishës që më thotë Jezusi pikërisht për të kuptuar 
babanë tim qiellor, duke parë fytyrën e tij të dashur e të 
mirë, pavarësisht nga mjerimi dhe vogëlsia. A nuk është kjo 
ajo që përjetoi djali i plangprishës kur u kthye te babai i tij?
Nuk më tregon gjithmonë Jezusi, me saktësi kirurgjikale, se 
si unë, në figurën e djalit të ngelur në shtëpi me të atin, nuk 
e kuptoj dhe pranoj faljen e lirë të dashurisë së pafundme të 
babait, duke preferuar hakmarrjen, ose së paku imponimin 
e një çmimi? A nuk donte biri tjetër i Perëndisë Atë, që 
vëllai të paguatne me çmim të larte, një lloj purgatori, për 
keqbërjet e tij? 
Por babait nuk i interesojnë paratë e shpenzuara, nuk i 
interesojne padrejtësitë as vuajtjet që i janë shkaktuar atij. 
Jo! Babi është vetëm i lumtur ... i lumtur kaq!
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 Një binar i vdekur 
Gjithmonë pyes veten se si mund të gjej shpëtim dhe 
pavdekësi. Në përgjithësi, kësaj pyetje i përgjigjem se 
përveç pranimit të Jezusit, është e rëndësishme të jesh një 
njeri i mirë dhe të bësh vepra të mira, edhe pse nuk jemi 
asnjëherë kaq “të mirë” sa duam të besojmë. Megjithatë, e 
rëndësishme është mos vjidh, vrit, etj ... me fjalë të tjera të 
jesh një qytetar i mirë. Nga njëra anë, unë pranoj KREDINË 
“hyjnore” falas që më ofron Jezusi si Shpëtimtari im, ndërsa 
nga ana tjetër, tregoj KREDITË “njerëzore” që kam fituar 
personalisht nëpërmjet veprave të mia,; duke dimostruar se 
KREDITË (ose në terma teologjike hiri) i Perëndisë Atë nuk 
është i mjaftueshëm për shpëtimin tim/pavdekësinë. Dhe 
kështu, Perëndia At është i gjithëfuqishëm për gjysmë. Por e 
gjithë kjo është në kontrast të thellë me yllin tim polar.
Shpëtimi nuk konsiston në ngarkimin e peshores së 
drejtësisë njerëzore me vepra të mira (KREDIT) në 
kundërshtim me mëkatet (BORXHE), sepse do humbisja 
gjithnjë nga momenti që është shkruar se nuk ka asnjeri të 
drejtë, as edhe një. .. të gjithë janë të korruptuar nga Matrix 
(shih Romakëve 3: 10-12).
A po e kuptoj se drejtësia ime është si një kostum i pisët 
(shih Isaia 64.6) dhe se jam në një udhë pa krye? Dhe a jam 
në të njëjtën kohë thellësisht i vetëdijshëm se jam i shpëtuar 
nga hiri, pra vetëm për KREDIN hyjnore me anë të besimit? 
Dhe kjo nuk vjen nga unë; është dhurata e Perëndisë Atë 
(shih Efesianëve 2: 8).
Për hi dhe jo për vepra të mia ose të dikujt tjetër në vendin 
tim, përndryshe hiri nuk do të ishte më hir (shih Romakëve 
11: 6) dhe dhurata do të bëhej një blerje. Dhe kuptoj se 
babai im në qiell nuk më shpëton për veprat e drejta që kam 
kryer (KREDI) që barazojnë mëkatet e mia (BORXHE), por 
për dashurinë e Tij të madhe, një KREDI “hyjnore” vërtetë 
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e pakufizuar (shih Titi 3: 5) E aftë për për të mbuluar edhe 
mëkatet më të mëdha?
Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, që dha Birin e Tij 
të vetëmlindur, kështu që kushdo që beson në Të nuk vdes, 
por ka përjetësinë (shih Gjoni 3:16). Së fundi e kuptoj se 
nuk jam i shpëtuar për atë që bëj, kam dhe/ose jam, por 
për atë që babai im bëri për mua. Po, bilanci i buxhetit 
midis BORXHEVE dhe KREDIVE është padyshim një rrugë 
e vdekur!
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U-Turn
[inversion marshi]

 Dialog mes shurdhëve 
Kur një fëmijë rritet duke ditur vetëm një gjuhë, çdo 
koncept mund ta shprehi vetëm në këtë gjuhë. Gjuhët e 
tjera nuk i përkasin dhe nuk mund të jenë strumente për 
të. Fëmija është i kufizuar në përdorimin e gjuhës që ai/
ajo di.
Perëndia Krijues, për shkak të natyrës dhe karakterit të Tij, 
njeh vetëm një gjuhë: gjuhën e dashurisë dhe të jetës ... 
atë të KREDITIT dhe të së mirës. Ylli im polar vazhdon pa 
pushim të më tregojë se Perëndia është dashuri e jetë.
Ndërkohë unë njeriu, që kur vendosa të distancohem nga 
Krijuesi dhe gjuha e Tij e dashurisë dhe jetës, krijova një 
gjuhë të re, që përputhet me karakterin tim të ri: gjuhën e 
urrejtjes dhe vdekjes ... pra të BORXHIT dhe të së keqes.
Dialogu midis Krijuesit dhe krijesës së Tij, që nga momenti 
i largimit, është bërë një “dialog mes shurdhërve”. Siç 
ndodhi në historinë e famshme të kullës së Babelit, ku 
njerëzit që kuptoheshin në mënyrë të përkryer falë të 
njëjtës gjuhë, në një çast nuk kuptoheshin më. Si mund të 
them se Zoti i Plotfuqishëm është i shurdhër? Kush është 
i plotfuqishëm nuk mund çdo gjë? Perëndia mund të bëjë 
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gjithçka veç një: të shkojë kundër natyrës së Tij. Ndaj, 
Perëndia, duke kuptuar (por jo pranuar) gjuhën time të re 
të BORXHIT dhe të vdekjes, nuk mund ta përdori, sepse 
ajo nuk i takon. Përdorimi do të thotë të ndryshojë, të 
humbasë shenjtërinë dhe përsosmërinë e Tij. Dhe unë di 
me siguri që Perëndia nuk ndryshon, ai është i shenjtë dhe 
i përsosur.
Qëllimi i Perëndisë është të më bëjë të kthehem në gjuhën 
e lashtë hyjnore të eksperimentuar nga njeriu në Eden. 
Ai e ka zbatuar këtë strategji duke dërguar Birin e Tij të 
vetëmlindur Jezus në botën time, duke më treguar një 
gjuhë krejtësisht të ndryshme nga çfarë përdor zakonisht. 
“Të duash armiqtë e tu” ... e shumë deklarata të tjera të 
Jezusit ushtojnë në veshët e fanëve të Tij, duke i vënë 
akoma sot në krizë. Po, sepse janë shprehje të një gjuhe 
tjetër, një hartë tjetër mendore, një tjetër karakter.
Jezusi iu nënshtrua gjuhës sime duke ardhur në këtë 
tokë, pa evituar për asnjë sekondë pasojat vdekjeprurëse 
të kësaj gjuhe urrejtjeje/BORXHI/hakmarrjeje, por nuk u 
njollos. Ai vazhdoi të fliste në mënyrë të padukshme në 
gjuhën e Tij dhe të Atit në qiell.  Ai kurrë nuk ka prishur 
gjuhën hyjnore ose, më keq, ka përzier dy gjuhët ... kurrë 
nuk ka rënë në kompromise.
Gjithçka që bëri Ai përputhej me vullnetin e Atit dhe 
karakterin e Tij qiellor dhe gjuhën e dashurisë dhe jetës. 
Çdo element negativ që Jezusi ka jetuar në vendin tim, 
përfshirë vdekjen në kryq, ka qenë pasojë e gjuhës sime 
njerëzore që Ai vuajti për hir të dashurisë për mua, por 
nuk ishin elemente që Ai donte ose kërkoi. Jezusi donte 
të arrinte misionin që i kish besuar Ati pa folur asnjëherë 
gjuhën njerëzore të vdekjes dhe hakmarrjes. Ai erdhi për 
të sjellë vetëm KREDIT dhe KREDIT vetëm, dhe jo për të 
më kujtuar BORXHIN tim. Ai mundi të keqen me të mirë, 
jo në kuptimin që kompensoi të keqen me një pjesë të 
ngjashme dhe proporcionale të mire, por në faktin se si ai 

komunikoi VEÇ mirë, duke treguar se e keqja nuk duhet 
të ekzistojë me çdo kusht. Vdekja nuk duhet të ekzistojë 
me çdo kusht, edhe në kam bërë gabim që jam larguar nga 
Ati im Qiellor. Perëndia dhe Biri i Tij Jezusi iu përgjigjën 
gjuhës së ligë vetëm me të mirën më të pastër dhe të 
përsosur. E keqja që duroi Jezusi (deri në vdekje) nuk ish 
e nevojshme në planin e Perëndisë për shpëtimin ... nuk 
bënte pjesë. Gjuha e Perëndisë nuk e njeh fjalën «vdekje» 
dhe nuk mund ta përdorë atë. Vdekjen e kam futur unë 
krijesa ribele me gjuhën dhe karakterin tim të ri.
Jeta e Jezusit në këtë tokë, ishte formuar nga strategjia 
hyjnore për shpëtimin tim, por edhe nga vullneti njerëzor, 
i cili (në lirinë e tij) i imponoi Krijuesit rrugë jo perfekte, 
të trishtuara e plot me elementë si vdekja, hakmarrja dhe 
urrejtja. Këto elementë me të cilat vuajti Jezui nuk kanë 
qenë kurrë elemente të dëshiruara ose të konsideruara 
të nevojshme. Perëndia do kish dashur ti evitonte, por 
vullneti im i lirë e kufizoi të Plotfuqishmin duke ndryshuar 
rrugët e tij.A nuk ishte plani i Perëndisë për popullin 
e Izraelit ta udhëhiqte nga Egjipti mrekullisht direkt 
në tokën e premtuar, por kokfortësia e krijesës detyroi 
Krijuesin të bëjë një rrugë alternative përmes shkretëtirës, 
më të gjatë, e të lodhshme e plot me përvoja të hidhura 
rebelimi? Kur ti lejoj Shpirtit të Perëndisë të më mësojë 
gjuhën e babait tim, atëherë do të përfundojë ky “dialog 
mes të shurdhëve”.
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 I dënuar me vdekje 
Ylli im polar më tregon se “paga e mëkatit është vdekja” 
(shih Romakëve 6:23). Por çfarë do të thotë kjo? Çfarë është 
“paga” për të cilën po flasim? Fanët e BORXHIT dhe gurut e 
bilancit buxhetor infektuan mendjet e qytetarëve të Matrix 
me një virus djallëzor të lidhur me kuptimin e këtij vargu të 
rëndësishëm dhe vërtet biblik. Ata më mbushën mendjen 
se menjëherë pas mëkatit tim të parë unë jam i destinuar 
për “pagën e vdekjes”. Pra, dënime të pafundme me vdekje, 
si gabimet e pafundme të bëra gjatë jetës sime, rëndojnë 
mbi kokën time. Në praktikë, çdo mëkat i kryer nga çdo 
qenie njerëzore automatikisht krijon vdekje. Me fjalë të 
tjera, çdo sjellje ka pasoja që as Krijuesi Zot e i Plotfuqishëm 
mund të ndalojë ose anullojë. Nga kjo rrjedh se sjellja e 
paequilibruar (mëkatare) e krijesës është më e fortë se 
Krijuesi, duke krijuar pasoja negative të pamodifikueshme. 
Dhe e vetmja zgjidhje për “krijuesin pak-të gjithëfuqishëm” 
është që të le të vdesi dikë në vendin tim, që të kënaqet kjo 
“pagë mëkati” e errët.
Tifozët e KREDITIT, nga ana tjetër, e kuptojnë qartë se i 
ashtu quajtur “mëkat” është një largim nga Perëndia pra 
nga burimi i jetës. Ndaj, sjellja ime jashtë ekuilibrit hyjnor 
më largon nga jeta, e më afron me epilogun e vetëm të 
mundshëm: vdekjen. Por ti afrohesh vdekjes nuk do të 
thotë të kesh vdekur. Është një rrugë PROGESIVE, jo një akt 
absolut. Dhe nëse kjo është një rrugë progresive, atëherë 
unë mund të bëj një inversion marshi (me ndihmën e 
Krijuesit dhe Shpëtimtarit tim), duke rimarrë rrugën time 
drejt burimit të jetës. Largohet kështu “paga e mëkatit”, 
ose vdekja që ish fundi i pashmangshëm i udhëtimit tim 
larg jetës. Vdekja pra mbetet një pagë e EVITUESHME, për 
sa kohë që shkëputja ime nga ekuilibri jetësor qiellor nuk 
është përfundimtar.Ja pse plani i shpëtimit i babait tim 
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nuk kërkon vdekjen time ose të ndonjë zëvendësuesi! Kjo 
vdekje të cilës iu afrova është ende e shmangshme falë një 
inversion marshi!
Gjithë jeta ime dhe ajo e vëllezërve e motrave të mia, 
transformohet mes polit të së mirës, burimi i çdo jete, 
dhe distanca nga ky pol. “Paga” është përfundimi FINAL i 
gjithë jetës sime ... me fjalë të tjera i ashtuquajturi gjykim 
universal. Ja pse vdekja nuk mund të më kërkojë një haraç 
ose shpërblim për çdo veprim të gabuar. Përfundimisht, 
mëkati nuk është një veprim i vetëm i gabuar, por një 
stil jete larg nga Krijuesi. Kjo është arsyeja pse ky varg i 
njohur Biblik përfundon kështu: “Sepse paga e mëkatit 
është vdekja, por dhurata e Perëndisë është pavdekësia në 
Jezu Krisht, Zoti ynë” (shiko gjithmon Romakët 6:23). Ja 
vizioni hyjnor i “pagës”: ose vdekja larg nga Perëndia, ose 
jeta me Perëndinë ... o vdekje o jetë. Vdekja nuk mund të 
ekzistojë me jetën! Paga e mëkatit, pra vdekja ime (ose i 
një zëvendësuesi) nuk mund të bashkohet me dhuratën e 
Perëndisë që është jeta e pafund. Nëse paga ime, në kohët 
e fundit, është pavdekësia, atëherë do të thotë që kam bërë 
një inversion marshi, duke e lënë vdekjen me gojë të thatë. 
E themeluar mbi yllin tim polar Biblën, unë kam besim në 
Atin tim që është në qiej, që më ofron mua si krijesa e Tij e 
dashur, hirin e Tij, nëpërmjet të vetëmlindurit, Jezus. Lavdi 
Perëndisë, babai im i mrekullueshëm.
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 Të vërteta të parrëfyeshme 
Matrix është mbretëria e errësirës dhe turbëllirës. Në 
Matrix bëhet dritë veç ku ka interes. Çdo gjë tjetër është 
e mbuluar nga një mantel i mefshët. Edhe Bibla errësohet 
aty ku mban fakte të pa shqiptueshme, sepse janë në 
gjendje të shembin gjithë mbretërinë e BORXHIT material 
e shpirtëror. Dhe kush guxon të ngrejë këtë mantel shpifës 
kategorizohet si shkatërues i doktrinës së shenjtë kristiane.
Ylli im polar në Dhiatën e Vjetër më flet për një personazh 
shumë misterioz: Enok. Kapitulli i pestë (vargjet 18-24) 
i librit të parë të Biblës tregjnë se Enoku, pasi jetoi në 
planetin tokë për 365 vjet në harmoni me Perëndinë, u 
zhduk sepse Krijuesi vetë e mori me vete, duke i dhënë 
atij pavdekësinë e ofruar për të gjithë Krijesat e racës 
njerëzore. Edhe Dhiata e Re e yllit tim të dashur polar 
riflet, dhe më kujton, këtë fakt kaq të mrekullueshëm aq 
edhe elokuent. Me terma absolutisht të qarta shpjegon se 
Enoku morri pavdekësinë për besimin e tij në Krijuesin, 
pasi ish i preferuar nga Zoti (shih Hebrenjve 11: 5).
E vërteta e pathënë është se e gjithë kjo ndodhi shumë 
shekuj para ardhjes së Jezusit në tokën time, pra vdekjes 
dhe ringjalljes së Tij. Ati Perëndi fali mëkatet e Enokut, 
duke i dhënë atij pavdekësinë (në kuptim më teologjik 
shpëtimin ose jetën e përjetshme), pa paguar dikush për 
ato mëkate ... ai, duke folur për një mëkatar sikur të ish 
biri i Tij i preferuar ia fali mëkatet dhe pik! Gjej një histori, 
siç ka edhe të tjera në Dhiatën e Vjetër (si Moisiu ose Elia), 
që më tregojnë një baba qiellor që fal krijesën e Tij nga 
asgjëja.
Zbuloj kështu një baba të plotfuqishëm, që nuk i 
nënshtrohet pranisë dhe bashkëpunimit me të kundërtën 
e Tij (jojetën) për të falur. Një baba Krijues që nuk është 
skllav i logjikës së çoroditur të drejtësisë njerëzore që 
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bazohet te hakmarrja ose, në rastet më të lumtura, te 
shpengimi. Një baba që jep dashuri dhe jetë të pakufishme 
për secilën nga krijesat e Tij që vendos, ashtu si Enok, të 
ecë në krah pranë Tij.
Në të drejtën penale për “hir” do të thotë një vendim falje 
individuale, ku përfiton vetëm një i dënuar ose internuar, 
duke i bërë amnisti, me ose pa kushte, për dënimin 
kryesor në tërësi ose pjesërisht ose duke e zëvendësuar atë 
me të tjera më pak të rënda. A nuk është parashikuar edhe 
në Matrix mundësia e “grazia ad personam” biles edhe 
pa kushte? Dhe nëse krijesa është në gjendje të ofrojë një 
amnisti “armikut”, sa duhet të jetë në gjëndje Perëndia 
Krijues që më paraqitet si Perëndia e dashurisë dhe e jetës? 
Po, Krijuesi im ka aftësinë dhe dëshirën për të anulluar 
BORXHIN tim pa i kërkuar ndihmë vdekjes për të kthyer 
ekuilibrin fallco mes të mirës dhe të keqes në barazim. 
Baba, përse shumë fan të birit tënd të vetëmlindur, Jezus 
preferojnë të të shikojnë si një gjyqtar të ftohtë dhe të 
pandjeshëm që kërkon shpengimin e dëmit të bërë, e jo si 
një baba i dashur që mezi pret të më përqafojë sa unë të 
vendos për të bërë një inversion marshi e të kthehem te Ai 
në shtëpi? Si është e mundur që hiri im i dobët njerëzor ia 
del nga një herë të jetë vërtet falas e pa kushte, ndërsa hiri 
Yt hyjnor duhet paguar gjithmon e me çdo kusht? Si vallë 
ne qeniet njerëzore shohim me dyshim se Ti baba je i mirë 
e i mëshirshëm (shih Mateu 20:15)?
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 Resurrection 
Ringjallja e Jezusit ishte një ngjarje e jashtëzakonshme 
që ndryshoi jetën e apostujve. Ringjallja e Jezusit ishte 
kaq emocionuese dhe thelbësore sa të katërt redaktorët e 
Ungjijve e shpallën në ungjillin e tyre.
Edhe pse Jezusi ia kish parashikuar dishepujve të tij që 
do të vdiste e që  ditën e tretë  Ati i Tij do ta ringjallte nga 
të vdekurit, atë mëngjes të diele askush nuk pati besim 
në ringjalljen e Tij. Pas vdekjes në kryq, “shfaqja” mbaroi, 
e njerëzit kthehen në shtëpi, të gjithë shkojnë në shtrat, 
jeta është një rutinë që vazhdon çdo ditë. Megjithatë, 
dikush nuk arrin të fle dhe i shtyrë nga kureshtja çohet 
dhe shkon te varri i Jezuit për të parë se çfarë do ndodhë 
më pas. Në varrin e Jezusit gjithçka hesht, heshtja e thellë 
e natës preket me dorë. Papritur ushtarët e thërritur të 
kontrollojnë varrin e Jezusit dhe gjithë ata të ardhur nga 
çdo anë presin që diçka të ndodhë.
Jezusi qëndron në varrin e Tij duke pritur që Perëndia 
At ta ringjallë. Papritmas, të dielën në mëngjes, përpara 
agimit, zëri i Tij gjëmon në varrin e Jezusit, hyn në veshët 
e Tij dhe zgjon trupin e Tij të ftohtë me një jetë të re. 
Ushtarët shohin një dritë verbuese dhe dëgjojnë zërin 
e ëngjëllit që thërret Jezusin të zgjohet nga gjumi i Tij i 
vdekur. Ushtarët kanë frikë dhe ikin pa ndonjë rregull, 
duke mos respektuar detyrën e tyre. Kishte dënim kapital 
për përdhosjen e një varri. Pra, ushtarët rrezikuan jetën 
duke ikur. Po ku shkojnë? Shkojnë te ai që mund ti 
mbrojë, te kryeprifti, i cili ende kishte një ndikim të fortë 
mbi Guvernatorin Romak, ndonëse okupimit romak. 
Kryeprifti, përveç premtimit se nuk do i ndodhë gjë, i 
kërkon të përhapin gënjeshtrën që Jezusi nuk u ringjall, 
por dishepujt e Tij vodhën trupin e tij, ndërsa ata ishin 
të fjetur. Në këmbim çdo ushtar merr një ryshfet me para 
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(shih Mt 28:13).
Qindra, ndoshta mijëra njerëz atë natë nuk shkuan në 
shtrat duke pritur me ankth dhe suspance çfarë do të 
ndodhte. Gratë, të nxitura nga guximi i tyre, ishin të parat 
që shkuan në varr; më pas disa apostuj, të inkurajuar nga 
tregimi i grave, morën guxim dhe shkuan te varri dhe e 
gjetën bosh, ashtu siç kishin raportuar gratë. Të gjithë 
njerëzit që ndërhynë atë natë ishin dëshmitarë okularë të 
ringjalljes së Jezusit.
Me ringjalljen e Jezusit ëngjëjt, të cilët gjatë agonisë së 
kryqit nuk mundën të ndërhynin për të ngushëlluar 
Mësuesin e tyre, hyjnë në veprim. Më në fund mund të 
lirojnë energjitë e tyre për të adhuruar Birin e Perëndisë, 
i cili fitoi vdekjen. Një engjëll i fuqishëm u dërgua nga 
Perëndia At për të hapur varrin e Jezusit.  Dy ë ngjëj të 
veshur me të bardha ndenjën te varri i zbrazët i Jezusit për 
të treguar mrekullinë e mrekullueshme të ringjalljes së Tij. 
Kur njerëzit heshtin, ëngjëjt flasin. Grave, që erdhën në 
varr para se të bëhej ditë, engjëjt i trazmetuan mesazhin e 
Mesisë së ringjallur:
“Mos u frikësoni. Ju kërkoni Jezusin e Nazaretit, atë që 
kryqëzuan. Ai është ringjallur, nuk është këtu” (Mateu 
28: 5-6). “Pse kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Ai 
nuk gjendet këtu, por është ringjallur” (Lluka 24: 5-6). 
Dhe, ndërsa gratë nuk mund të besojnë veshët e tyre, 
një engjëll i fton ato: “Hajdeni të shikoni vendin ku 
qëndronte!” (Mateu 28: 6).
Një mesazh i jashtëzakonshëm! I gjithë qielli feston 
ringjalljen e Jezusit; ëngjëjt janë në festë.
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 Vdekja ka vdekur 
Ringjallja e Jezusit është e rëndësishme për disa arsye. 
Dëshmon fuqinë e pafund të Perëndisë. Besimi në ringjallje 
është besimi në Zotin e plotfuqishëm, dhënësin e çdo jete. 
Nëse Perëndia ekziston dhe ka krijuar universin e ka pushtet 
mbi të, ai gjithashtu ka fuqinë për të ringjallur një të vdekur. 
Nëse ai nuk e ka këtë fuqi, Ai nuk është një Perëndi i denjë 
për besimin dhe adhurimin tim. Vetëm ai që ka krijuar jetën 
mund ta ringjallë pas vdekjes, vetëm Ai mund ta përmbysë 
jo-jetën që është vetë vdekja dhe vetëm Ai mund ta heqë 
tehun e vdekjes dhe fitoren ndaj varrit (shih 1 Korintasve 
15: 54-55). Duke ringjallur Jezusin nga varri, Perëndia At më 
kujton sovranitetin e Tij absolut.
Ringjallja e Jezusit është një dëshmi për ringjalljen e qenieve 
njerëzore, shpresa ime dhe e gjithë adhuruesve të Jezusit. 
Ndryshe nga fetë e tjera, krishterimi ka një themelues që 
tejkaloi vdekjen dhe u premton pasuesve të Tij se do të 
ndodhë e njëjta gjë edhe me ta. Të gjitha fetë e tjera u 
themeluan nga njerëz dhe profetë, fundi i të cilëve ish varri. 
Si fan i Jezusit, gjej ngushëllim në faktin se Perëndia im u bë 
njeri, ai vdiq dhe u ringjall. Varri nuk mundi ta mbante. Ai 
jeton dhe ulet sot në të djathtën e Perëndisë At në qiell.
Jezu Krishti vdiq, u varros dhe u ringjall ditën e tretë, sipas 
yllit tim të çmuar polar. Në të njëjtën mënyrë ringjallja është 
fitorja triumfuese dhe e lavdishme për çdo fan të Jezusit. 
Ai po kthehet! Fanët e tij të vdekur do të ringjallen, ndërsa 
fanët e Tij që janë ende të gjallë në momentin e kthimit të 
Tij do të ndryshohen dhe do të marrin trupa të rinj të bekuar 
(shih 1 Selanikasve 4: 13-18).
Çdo gjë ka si bazë ringjalljen e Jezusit. Ngaqë Jezusi u 
ringjall është Shpëtimtar. Ringjallja e Jezusit përcjell fuqinë 
e shpresës së pavdekësisë. Është provë se Perëndia Krijues 
ka fuqinë (dhe gjithashtu vullnetin) për të më ringjallur 
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mua nga vdekja. Garanton që ata që besojnë në Jezus nuk 
do të mbeten të vdekur, por do të ringjallen në jetën e 
përjetshme. Pavdekësia është shpresa ime e lavdishme! 
Ndërsa vdekja është e vdekur!

 Metabolizëm shpiritëror 
Unë nuk jam i plotfuqishëm, jetoj në një kohë dhe një 
hapësirë të cilat delimitojnë ekzistencën time dhe më 
karaterizojnë si krijesë e për këtë mund të perceptoj 
misterin e lindjes së Matrix. Di vetëm se distanca e krijesës 
nga Krijuesi ndryshoi ADN-në time dhe të gjithë krijimit, 
dhe në këtë tragjedi u përfshi gjithë universi. Por gjithashtu 
di nga ylli im polar (shih Apokalipsi 21: 1-8) që falë 
dashurisë së Krijuesit për krijesën dhe krijimin e Tij, Matrix 
do përfundojë. Përpara babait tim qiellor, unë jam si një 
fëmijë i paaftë të kuptoj mendimet dhe veprimet e babait, 
por ndiej në thellësitë e zemrës sime se Ai më do dhe se 
premtimet e tij do të përmbushen.
Nuk më shpjegon me qartësi ylli im polar se tani shoh në 
mënyrë të turbullt në dy-dimensione (2D), por atëherë do 
shoh edhe thellësinë (3D); tani di pjesërisht; por atëherë do 
njoh plotësisht? (shih 1 Korintasve 13:12).
Ajo që më mungon sot është ndjenja e besimit të plotë 
tek babai im, i cili është Krijuesi i tërë universit. Nuk kam 
metabolizuar ende me përulësi që kuptimi im është i 
kufizuar dhe se duhet një akt braktisjeje e besimi të plotë, 
nga ana ime. Të përpiqesh të kuptosh sjelljen e Krijuesit, 
Perëndisë, së pafund dhe të gjithëfuqishëm, mënyrën se si 
ai më do, është një mendjemadhësi... një përpjekje e mjerë 
për të gjykuar Zotin, pa konsideruar se në këtë luginë lotësh 
gjëndem vetëm për fajin tim të largimit prej Tij (shih Isaia 
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59:1-4). Unë sigurisht nuk jam më i mirë se Adami, më i 
mirë se ai që më ka paraprirë ose ai që është pranë meje 
sot. Nuk dua të harroj se “është falë hirit që jam shpëtuar” 
(shih Efesianëve 2: 8), një hir nga asgjëja komplet gratis, 
duke rizbuluar pavdekësinë e lashtë të premtuar nga kush 
më do më tepër se çdo njeri. Ylli im i dashur polar, Bibla, 
tregon se edhe engjëjt përpiqen të kuptojnë dashurinë e 
mrekullueshme të Perëndisë të shprehur në Fjalën e Tij 
(shih 1 Pjetri 1:12).
Përulësi dhe besim është çfarë babai im më kërkon. Po 
kërkon shumë?

 Ribashkim me infinitin 
Një yll polar është një yll që mund ta shohësh me sy të 
lirë e që gjendet përafërsisht në një drejtim me aksin e një 
planeti, tregon një nga polet qiellore. Ylli polar është ai që 
në epokën e tanishme tregon polin verior qiellor të Tokës. 
Në udhëtimet astronomike, pozicioni i tij është një tregues 
i pagabueshëm i drejtimit të një poli gjeografik, dhe lartësia 
e tij këndore lejon të përcaktojmë koordinatat gjeografike si 
gjerësia veriore.
Bibla është ylli polar i fanëve të Jezusit ... nuk është 
Perëndia. Ai dëshiron të jetë drita që tregon drejtimin/
rrugën drejt një pike. A nuk më thotë një nga autorët e 
Biblës se është një llambë në këmbën time dhe një dritë 
në shtegun tim (shih Psalmin 119: 105)? Bibla nuk është as 
rruga ... rruga është Jezusi (shih Gjoni 14: 6). E nuk është as 
e vërteta absolute ... vetëm Jezusi është. 
Bibla nuk ka kuptim e as sens jashtë Jezusit. Ekzistenca 
e Jezusit të Nazaretit, jeta e tij, vdekja e tij, e ringjallja, 
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janë kuptimi i çdo fjalie në Bibël, e vërteta e çfarë Bibla 
më shpall.  Ylli im polar nuk ekziston për vetveten ... pa 
Atë është boshe, plotësisht boshe. Pa Atë është e rreme. 
Ajo ekziston veç sepse është realizuar nga Ai, duke marrë 
kuptimin dhe të vërtetën nga Ai ... Bibla pa Jezusin nuk do 
të ish një gjuhë fitimprurëse për njerëzit fetarë.
Jezusi, edhe pse ky pohim mund të më torondisë, nuk 
është pika e mbërimit ... pika ime duhet të jetë Perëndia 
At! Se sa e rëndësishme është për mua që të rigjej figurën e 
babait tim në qiell e thekson Jezusi vetë: “Unë jam udha, e 
vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet 
meje!” (shih Gjoni 14: 6). Ma thotë Jezusi personalisht. Ai 
erdhi të më tregonte Atin e të më çonte tek Ati. Vizioni im 
shpirtëror po bëhet gjithmon e më i qartë, edhe pse gjunjët 
e mi po fillojnë të dridhen për shkak të bindjeve të mia 
shekullore që po fillojnë të lëkunden. Bibla është ylli polar, 
tregon rrugën që është Jezusi. E në fakt është Bibla që më 
flet për Jezusin dhe ma prezanton atë. Jezusi, nga ana e tij 
është rruga pasi ai është e vërteta e për këtë edhe i vetmi 
mesagjer i të vërtetës absolute që do të më çojë në pikë 
mbëritjen time. E vetmja arsye e vërtetë për një krijesë është 
ajo e kthimit mes krahëve të Krijuesit të saj. Bibla më tregon 
Jezusin që më çon tek Ati.
Kam jashtëzakonisht nevojë të pajtohem me babin tim, 
Krijuesin tim burim të çdo jete. Kjo është arsyeja pse 
bëri gjithë këtë rrugë Perëndia Bir Jezus, duke ardhur në 
planetin tim në tokë me një trup prej mishi e kockash. Më 
takon mua të pranoj këtë bashkim të propozuar nga Jezusi, i 
cili më ka sjellë një letër dashurie nga qielli, që përqafon më 
në fund (e përsëri) babanë tim të dashur, Ai që njeh çdo fije 
floku në kokën time e që më do me një dashuri perfekte e 
të pa vdekshme.
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Ballë për 
ballë me 
Zotin 

 Të mbifuqishëm 
Jezusi çdo ditë bënte mrekulli: shëronte lebrozët, 
rikthente shikimin të verbërve, falte prostitutat e 
publikanët duke fshirë BORXHIN e tyre, lironte persona 
të poseduar nga demonët, ringjallte të vdekurit e sillte 
jetë e shpresë edhe në vendet më të errta. Çfarë spektakli 
duhet të ish për fanët e Tij të ecnin me Të në rrugët e 
Galilesë, duke admiruar veprën e Tij të fuqishme e duke 
dëgjuar mesazhin e Tij që sillte në jetë edhe shpirtrat më 
të imballsamuar. Pra, dukej vërtet i mbifuqishëm. E në 
fakt Ai thosh se çfarë bënte vinte nga Babai, Ai i cili është i 
plotfuqishëm.
Por gjëja më e mahnitshme në të gjithë këtë histori ish 
se, duke parë fanët e tij në sy, i thonte atyre se edhe ata 
do bënin vepra të fuqishme si të Tijat ... bile, edhe më të 
fuqishme!  Po, dua të lexoj fjalët ekzakte të Jezusit të thëna 
nga ylli im polar: “Në të vërtetë, në të vërtetë, unë ju them 
se ai që beson në mua do të bëjë veprat që bëj unë; dhe ai 
do të bëjë më shumë, sepse unë po shkoj tek Ati “(Gjoni 
14:12). Uau! E pa besueshme. Por ndërkohë dishepujt e tij 
e morën seriozisht e nisën të fluturonin lart ekzaktësisht 
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si mësuesi i tyre. Çfarë kohësh të mrekullueshme duhet 
të kenë qenë ato të krishterëve të parë, ku çdo ditë 
shtoheshin/pagëzoheshin mijra shpirtra të sinqertë. Princi 
i Matrix bashkë me djajtë e tij dukej se nuk ekzistonte më. 
E megjithatë historia më mëson se ato ditë të lumtura nuk 
duruan gjatë.

 Binjaku matrixian 
Ky realitet i trishtuar vazhdon edhe sot, në kohët më 
të errëta shpirtërore të gjithë historisë. Fanët e Jezusit, 
të quajtur krishterë, nuk njohin fuqinë e pa fund që 
eksperimentuan të krishterët e orës së parë. Sot unë 
fani i Jezusit jam një person normal. Fatkeqësisht 
normaliteti vendoset nga standartet e Matrix. Lodhem 
shpejt, inatosem shpejt, humb shpresën po aq shpejt... 
Pra, dukem si një binjak i njeriut matrixian. Njëlloj.
Jezusi më thotë sot: “... po të kishit besim sa një kokërr 
sinapi, mund ti thoni këtij mali: Shko nga këtu aty, dhe 
do të shkojë; dhe asgjë nuk do të jetë e pamundur për 
ju “(Mateu 17:20). Ku është fuqia e pakufizuar e Jezusit 
që do më çojë të lëviz malet? Ku është ringjallja e të 
vdekurve? Unë fan i Jezusit të kohëve matrixiane tregoj 
shenja të qarta të një dhune psikollogjike, emocionale 
e shpirtërore, që pret krahet e fluturimit tim. Jam aq 
i shtypur psikollogjikisht nga BORXHI e nga vuajtja, 
sa kam zgjedhur të kem si simbol i të qenurit fan 
i Jezusit stumentin e martirizimit që masakroi të 
dashurin tim Shpëtimtar deri në vdekje: kryqin. Po 
si vendosa të ve përpara syve të mi një simbol kaq të 
tmerrshëm e poshtërues? Mundet një simbol i tillë të 
lirojë forcat pozitive e të gëzuara? E po qe se Jezisi do 
ish vrarë në një karrige elektrike, simboli im do ish ajo 
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karrige? Menjëherë pas vdekjes së Jezusit mbi kryq, 
në çfarë gjendjeje ishin fanët e Tij? Spostonin malet 
apo fshiheshin poshtë krevatit si fëmijët që kanë parë 
një monstër në ëndër? Në periudhën e parë krishtere 
- duke gjykuar nga studimi i katakombave - simboli 
i kryqit, i gërvishtur në mur ose i vizatuar, gjendet 
shumë rrallë; ai është më i rralli nga të gjithë simbolet 
e Krishtërimit (si peshku, buka ose speranca). Veç 
pas dekretit të Kostandinit nisi përhapja e simbolit të 
kryqit.
A nuk është Kostandini ai imperator matrixian që 
ndryshoi ditën e pushimit nga e shtata te e para? E nuk 
është kjo periudhë tepër e errët nga ana shpirtërore, 
e larg nga të krishterët e orës së parë? Kush luftoi për 
katër shekuj për të pranuar këtë simbol, deri në atë 
moment matrixian, fanëve të Jezusit? Vërtet Krijuesi Zot 
ka nevojë të kopjojë simbolet matrixiane apo Ai krijon/
shpik nga asgjëja gjëra/simbole që nuk kanë asgjë të 
përbashkët me Matrix? A nuk ka qenë qëllimi kryesor 
i armikut të vjedhë, e më pas të infiltrojë virusin e tij, 
duke shitur këtë kopje si origjinale?
A nuk ish ringjallja e Jezusit shkaku i shpërthimit të 
fuqisë së fanëve të Jezusit? Për çfarë flisnin vazhdimisht 
këta fan të fuqishëm dhe autoritarë nëpër rrugët e 
Jerusalemit (atëherë) e në gjithë botën (më pas), për 
vdekjen famëkeqe të Jezusit që njihnin e kishin parë 
të gjithë, apo për ringjalljen e Tij të pabesueshme, 
mrekullueshme e mbinatyrëshme? Çfarë kishin përpara 
syve e në fjalimet e tyre, jetën pa limit apo vdekjen e 
vuajtëshme në kryq? E në kjo vdekje mizore ish një 
rrjedhojë normale e së ligës njerëzore (pra edhe imja) 
si dhe e largësisë nga Krijuesi, vendosja kostante e 
vënies së këtij kryqi përpara syve nuk fsheh në realitet 
dëshirën e dikujt të më kujtojë vazhdimisht BORXHIN 
tim, duke groposur gjithë aspetativat e mia ambicioze 
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të riflektimit të dritës së Jezusit në Matrix? Është një 
rast që ylli im polar më parashikon se fanët e Jezusit të 
ditëve të fundit do thirren me një emër të ri (shih Isaia 
62: 2) e do mblidhen me një simbol/flamur të ri (shih 
Isaia 11:12)? Vallë bëhet fjalë për një vulë simbol jete, 
pra i KREDISË sime të pa limituar të marrë nga babai 
im, apo i BORXHIT dhe i fajeve të mia? Profeti i Zotit, 
Isaia, thotë gjithashtu se princat matrixianë do shtypen 
plotësisht nga ky simbol (shiko Isaia 31:9). Simboli 
im aktual i vë frikën Matrix apo asimilohet e tretet me 
kënaqësi aq sa trasformohet në një simbol botërisht 
të pranuar nga shoqëria ime moderne, një shoqëri 
akoma më e errët se Sodoma dhe Gomorra? Mundet një 
simbol mbi fuqie i Zotit ti jet kaq simpatik forzave të së 
ligës? Nuk duhet ti “sheshojë” profetët e BORXHIT, të 
vdekjes dhe të ribelimit Nuk thotë përherë ylli im polar 
se duhet të fitoj të keqen me të mirën (shiko Romanët 
12:21)? Atëherë si mundet të më vijë ndër mend se 
vdekja u fitua me vdekjen dhe e keqia me sakrificën e 
një njeriu, duke marë strumentin e vdekjes si simbol 
jete? Zoti vërtet fitoi të keqen me të ligën?

 Një mendje e ndarë 
Skizofrenia është një sëmundje psiqike e karakterizuar, 
sipas konvencioneve shkencore, nga simptoma të 
vazhdueshme të ndryshimit të mendimit, sjelljes dhe 
afektivitetit. Termi vjen nga fjala greke skizo (e ndarë) dhe 
phren (truri), “mendje e ndarë”. Bëhet fjalë për një ndarje 
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mendimi, ku ka humbje të lidhjeve asociative që zakonisht 
janë të pranishme midis ideve. Mendimi bëhet fragmentar, 
i çuditshëm, i pakuptueshëm. Këtu janë disa ndarje në 
mendimin që Matrix më ka futur në vena që nga dita ime 
e parë e jetës:
- Perëndia i dashurisë është gjithashtu zot i llogaritjes 
dhe hakmarrjes. A mund të jetë dashuria e përkryer 
hakmarrëse?
A nuk thotë ylli im polar se dashuria mbulon mëkatet 
(shih Proverbat 10:12)?
- Zoti, i cili nuk ka jetën (në këtë rast mund të ketë 
vdekjen), por është jeta, nganjëherë dërgon edhe vdekjen. 
A mund një kovë mbushur me bojë portokalli të ngjyrosë 
me një ngjyre tjetër?
- Kryqi, një shpikje djallëzore e shpikur për të larguar me 
një mizori të egër jetën nga krijesa, bëhet paritur simboli i 
fitores mbi jetën.
Jezusi fitoi vdekjen në momentin e vdekjes së Tij, apo me 
ringjalljen e Tij? Në cilin moment i hoqi fuqinë vdekjes? 
Pa ringjalljen a do ish kujtuar sot si fitimtari sjellës i 
shpëtimit/pavdekësisë?
A vuaj vërtet nga simptomat e një mendjeje skizofrenike 
të ndarë, që më ka bërë të humb lidhjen llogjike e sensin 
e gjërave, duke sistemuar, qetësisht e pa asnjë dyshim, 
koncepte të kundërta mes tyre. Si filozofia matrixiane e 
Yin e Yang, ose si i famëshmi barazim buxheti që shumon 
BORXHIN dhe KREDITIN në një ekuilibër matrixian.
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 Unë mazokisti 
Masokizmi është dëshira për të qenë i nënshtruar e nën 
tekat e dikujt që mund të bëjë me mua atë që ai dëshiron. 
Mazokizmi, pra, është një “perversion” i veçantë që ka të 
bëjë me faktin se individi është i fiksuar të jetë i nënshtruar 
në mënyrë absolute dhe pa kushte ndaj një personi tjetër, e 
të trajtohet nga ai me kryelartësi, deri në pikën sa të pësojë 
edhe (madje) poshtërime dhe tortura.
Jam bërë vallë një mazokist shpirtëror, domethënë një fan 
i Jezusit që lejon që teologjia e BORXHIT të më skllavërojë, 
të më poshtërojë dhe më pas të më përuli definitivisht? 
Një mazokisti që dëshiron të ketë vazhdimisht para syve 
momentin maksimal të vuajtjes së Shpëtimtarit tim, që 
dëshiron të ndjejë peshën e BORXHIT në ndërgjegjen e tij, 
dhe që beson në një ekuilibër djallëzor mes të mirës dhe të 
keqes? Nuk po bëhet koncepti i karakterit të Perëndisë, të 
urdhëresave të Zotit, një mjet i fuqishëm për të më mbajtur 
të ndrydhur, të nënshtruar pra të pafuqishëm për të lindur 
sërish në një jetë të re, një jetë force e përulur në përulësinë 
hyjnore pasi është e kapur te filli i KREDITIT të ofruar nga 
Shpëtimtari i botës?
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 Depresion shpiritëror 
Dua tju bëj një pyetje të dytë për të kuptuar se si vallë 
fanët e sotëm të Jezusit duken si fotokopje të zbehta 
të fanëve të dy mijë viteve më parë ... të depresuar 
shpirtëror. Dua të shoh se si ylli im polar përshkruan 
komunikimin shpirtëror (të quajtur lutje) fanëve të Jezusit 
me Perëndinë, si në Dhjatën e Vjetër ashtu edhe në të 
Renë.
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Të flasësh për tre nivelet e komunikimit (verbal, 
paraverbal dhe jo-verbal) është, sot, një detyrë banale.
1. Nis nga niveli i parë, që përshkruan komponentin 
verbal  të komunikimit. Që do të thotë se çfarë thuhet: 
zgjedhja e fjalëve, ndërtimi llogjik i fjalive dhe përdorimi i 
disa termave në vend të tjerave identifikon këtë nivel.
2. Aspekti i dytë është  paraverbali domethënë mënyra me 
të cilën thuhet diçka. I referohet tonit, shpejtësisë, timbrit, 
vëllimit të zërit dhe kështu me radhë.
3. Aspekti i tretë ka të bëjë me  joverbalin : çdo gjë që 
transmetohet nëpërmjet qëndrimit, lëvizjeve, por edhe 
nëpërmjet pozicionit (cila zonë e mjedisit është zënë, çfarë 
distance nga bashkëbiseduesi etj) dhe aspektet estetike 
(veshja ose kujdesi për veten).
Në yllin tim të dashur polar, Bibla, fëmijët e Perëndisë 
përdornin forma të ndryshme në lutje. Kur ata luteshin 
përdornin fjalët (komunikimin verbal), shpesh edhe 
muzikën (komunikimin paraverbal) dhe nganjëherë edhe 
vallëzimin (jo-verbal). Dihet se edhe trupi është i përfshirë 
në komunikimin me Perëndinë, sepse qenia njerëzore 
shprehet edhe me trupin (komunikimin jo-verbal).
Fjala e Perëndisë ka ardhur tek unë me shkrim dhe në këtë 
mënyrë lartëson automatikisht aspektin verbal në dëm të 
dy aspekteve të tjera, po aq themelore. Duke u fokalizuar 
veçanërisht në aspektet e nënvlerësuara (para-verbal dhe 
jo-verbal), vërej se zakoni donte të luteshin në këmbë 
duke vështruar lart me duart e ndejtuara nga qielli, siç 
kishin zakon pelegrinët, kur hypnin të gjithë në Jerusalem 
për festat e vitit kushtuar Atit Qiellor. Kur një hebre lutej, 
ngrite sytë nga qielli, ose me sytë në drejtim të Atit, ngrihej 
gjithnjë në këmbë për të patur ndjesinë ti afrohej më tepër 
qiellit, më tepër Zotit. Jezusi, për shembull, kur donte 
të lutej, hypte shpesh në mal, si për të jetuar paqen e 
heshtjes, si dhe për të qenë më “afër” Babait të tij që jeton 
në qiell. Jezusi dhe Pali shpesh luteshin në këmbë me 
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duart e drejtuara lart (shih Lluka 9:16, Gjoni 11: 41, 17: 1, 
Marku 6: 41).
Duke konsideruar depresionin shpirtëror që po jetoj si 
fan i Jezusit në këto kohë të fundit matrixiane, dua të 
shoh se si ylli im polar më përshkruan lutjet e shembullit 
të vetëm: Jezu Krisht. Të gjithë patriarkët dhe profetët, 
priftërinjtë dhe mbretërit nuk mund të më garantojë 
një kuptim të përsosur se si të jetoj komunikimin me 
Perëndinë At, sidomos në kohët e krizës ku shërben për 
“të lëvizur malet” ... Po, dua ti jap një vështrim lutjeve më 
të fuqishme të Perëndisë Bir që kanë ndryshuar rrjedhën e 
historisë së popullit të Zotit dhe të gjithë njerëzimit.

Rastet në këmbë me shikimin lart
- Shumëzimi i bukëve dhe i peshqve:  “Pastaj Jezusi mori 
pesë bukët dhe dy peshqit, ngriti sytë drejt qiellit, i bekoi, 
i theu dhe ua dha dishepujve të vet për ti shpërndarë 
tek njerëzit. Të gjithë hëngrën su u ngopën dhe nga çfarë 
teproi morën me dymbëdhjetë shporta “
(Luka 9: 16,17).
⇨- Ringjallja e Llazarit:  “Hoqën gurin. Jezusi ngriti sytë drejt 
qiellit dhe tha: “O Atë, të falënderoj se më ke dëgjuar. 
Duke thënë këto, thirri me zë të lartë, “Llazar, eja jashtë!” 
Atëherë i vdekuri doli jashtë, me këmbët dhe duart e 
lidhura me fasho dhe me fytyrën të mbështjellë me një 
leckë. Jezusi u tha atyre: “Liroheni dhe lëreni të shkojë”
(Gjoni 11: 41-44).
⇨- Stuhia e qetësuar:  “Ai tek u zgjua, e qortoi erën dhe i tha 
detit:” Pusho, qetësohu!” Era u ndal dhe nisi një fllad i 
lehtë. Ai u tha atyre: “Përse jeni kaq të friksuar? Nuk keni 
akoma besim?” Dhe ata u kapën nga një frikë e madhe 
dhe i thonin njëri-tjetrit: “Kush është ky, të cilit i binden 
era dhe deti?” (Marku 4: 39-41).
Jezusi në këtë mrekulli, si në shumë të tjera (p.sh. shërimi 
i lebrozit tek Luka 5:13 dhe lirimi i të demonizuarve 

në Luka 8: 26-38) po aq të fuqishme, nuk lutet, por i 
vetëdijshëm se Ati është me Të, i flet direkt stuhisë. Ai nuk 
bie në gjunjë, nuk ul kokën dhe nuk i mbyll sytë. Me fytyrë 
të zbuluar flet me babain, dhe po ashtu në fytyrë zbuluar 
përballet me të keqen.

Rasti në gju
- Agonia në Gjetseman pak para kryqëzimit të Tij: 
“Ai u largua prej tyre sa hidhja e një guri dhe ra në gjunj 
të lutej, “O Atë, nëse do, largoje këtë kupë nga unë! Por 
jo vullneti im, por i yti le të bëhet” (Luka 22: 41-42 shih 
gjithashtu edhe Mateu 26:39).

Më duket se Jezusi gjithmonë dinte në çfarë forme të 
lutej. Ai gjithashtu i jepte rëndësi edhe qëndrimit (aspekti 
jo-verbal), i cili shprehte (tre dimensionalisht) ndjenjat e 
Tij të brendshme. Në rast trishtimi dhe vuajtje ekstreme, 
gjunjëzohej. Zbuloj ndërkohë që në momentet që vendoste 
të spostonte malet nuk kish një impostazion mental e një 
pozicion trupi si kush është i mundur nga BORXHI ose 
dhimbja, po përkundrazi. Biri i Perëndisë, Jezui ngre fytyrën 
drejt qiellit në drejtim të vështrimit dashamirës të Babait 
në qiell, hapte krahët e Tij në shenjë besimi për plotësimin 
e kërkesave sikur po e përqafonte (shih në veçanti rastin 
e Llazarit) duke qëndruar në këmbë me shpinën drejt si 
një djalë krenar mbretëror. Kjo ishte harta mendore e 
lutjes dhe i besimit të “karakterit biblik” më të madh të të 
gjitha kohërave. Kjo është çfarë më tregon i vetmi që ka 
parë me të vërtetë Krijuesin Perëndi, dhe që me besnikëri 
dhe tridimensionalisht na e tregoi edhe ne njerëzve. Të 
gjithë patriarkët dhe profetët nuk mund të konsiderohen si 
shembuj të pagabueshëm për mua. Jo, vetëm Jezusi është 
rruga që unë dua të ndjek, sepse vetëm Jezusi është rruga, e 
vërteta dhe jeta.
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 Me futyrë të zbuluar 
Lutja që “lëviz malet” tashmë është bërë e panjohur, dhe e 
vetmja në qarkullim është lutja alternative e trishtimit dhe 
e vuajtjes. Ku është fuqia e gëzimi im kur flas me babanë 
tim të dashur dhe të plotfuqishëm? Çfarë fundi kanë bërë 
në kujtesën time shembujt e Jezusit kur kryente mrekullitë, 
ecte mbi ujrat, largonte demonët e spostonte malet? Jam 
ende i befasuar për diferencën e madhe mes fanëve të parë 
të Jezusit me ata të kohrave të sotme matrixiane? 
Si mund të mendoj se duke parë poshtë drejt tokës, e jo 
lart drejt Zotit, unë mund të bëhem i njëjtë me Jezusin, 
pra edhe me Babanë? A nuk më thotë ylli im polar se më 
transformoi në imazhin e shëmbëltyrën e shpëtimtarit tim 
duke e parë drejt e në sy? (shih 2 Korintasve 3:18)?Po sillem 
si një skllav i poshtëruar në mish e në shpirt që nuk ia del 
mbanë as të shohë drejt e në sy babanë e tij kur i flet, apo 
po sillem si një bir krenar e modest i Mbretit të universit që i 
kanë besuar qeverisjen e planetit tokë? 
Ka ardhur koha të hedh rrobat e qelbura e të pista që me 
poshtërsi më kujtojnë se jam i mbyllur në një burg për faj 
të BORXHIT tim, e dua që Jezusi të më lajë e të vesh rrobën 
e mrekullueshme që Ai ka përgatitur për mua, simbol i 
KREDITIT pa limit që do më dhurojë pavdekësinë. Ndiej që 
babai im do që ti flas me fytyrën e zbuluar ... çfarë lumturie!

6
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Një navigator 
satelitor 
hyjnor

 Një Zot memec? 
Jezusi në fjalimin e tij të famshëm (Predikimi në Mal) 
refuzon interpretimin e traditës fetare të kohës së Tij që 
limiton kuptimin e ligjit të ZOTIT në veprimet e jashtme të 
sjelljes sime, duke tejkaluar kështu drejtësinë njerëzore të 
liderave fetarë të kohrave të Tij. Antitezat e tij të famshme, 
“keni dëgjuar të thonë ... por unë po ju them”, janë vërtet 
me shumë kuptim. Ato provojnë se Jezusi analizonte çdo 
gjë në thellësi, në kërkimin e kuptimit më të plotë të 
vullnetit të Zotit. Ai nuk tejkalon kurrë ligjin e Zotit duke 
e eliminuar, por tregon plotësimin e tij të vërtetë dhe 
implikimet e tija më të thella. Objektivi i Jezusit ish ai i të 
vajturit deri në fund të ligjit. Në fakt “keni dëgjuar se ju 
kanë thënë ... por unë po ju them” nuk anullojnë ligjin, 
por e plotësojnë dhe e pasurojnë. Jezusi nuk i kundërvihet 
mësimeve të Zotit të thëna në Dhjatën e Vjetër, por 
mënyrës se si ishin kuptuar. Qeveritarët e ndërgjegjieve 
njerëzore të kohrave të Jezusit kishin tredhur ligjin e 
Zotit duke ia përshtatur natyrës së tyre matrixiane. Por 
lidershipi fetar nuk është një divinitet i autorizuar të 
kërkojë një bindje pa kushte e servile. E në fakt Zoti Bir 
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shkon tej komandesës të kuptuar në këtë mënyrë (2D), 
duke shpallur principet e vërteta të jetës që nënkuptojnë 
komandesën e shkruar (3D). Në këtë mënyrë tregon se 
kuptimi i Fjalës së Zotit nuk është e palëvizshme dhe 
statike, por kuptohet në mënyrë progresive.
Dhe gjithmonë ylli im polar më thotë se njohuria e fanëve 
të Jezuit do të vazhdojë të rritet deri në kthimin e vetë 
Jezusit. Pra, “keni dëgjuar se u tha ... por unë po ju them” 
janë profetizuar për këto kohëra të fundit në Matrix!  
Sigurisht, kjo e vërtetë është e vështirë tu përtypur për ata 
që ndjehen të pasur shpirtërisht, e nuk kanë nevojë për 
Frymën e Zotit që akoma nuk ka ndaluar së foluri duke 
frymëzuar njerëz të zgjedhur nga vetë Ai. Fatkeqësisht, 
edhe sot tradita fetare matrixiane shpesh tradhëton 
rivelimin dinamik të Zotit, duke preferuar një rivelim 
hyjnor statik pasi është i kontrollueshëm dhe i tredhshëm 
nga krijesa.
Krijuesi Zot është sovran! Kush jam unë për të thënë se 
Zoti i gjithë fuqishëm nuk ka më motiv për të folur dhe se 
profetët e të shkuarës kanë shpallur të gjitha të vërtetat e 
nevojshme për të dalë nga Matrix? Si mund të imagjinoj 
se Matrix nuk po vazhdon të evolvohet në mënyrë 
kamaleonike, duke shpikur ditë pas dite tentakuj të rinj të 
pa parë ndonjë herë, duke u bërë një kurth vdekjeprurës 
gjithnjë e më i mefshët dhe i padukshëm për shpritin tim?  
Nuk më ka profetizuar Jezusi vetë se virusi i të keqes do 
anestetizonte të gjithë fanët e Jezusit të ditëve të fundit 
(shih Mateu 25:1-13)? Nuk ka premtuar Jezusi se për 
këtë arsye ndërgjegjia do rritej në veçanti në këto kohë 
të fundit të një errësire të thellë/gjum shpirtëror (shiko 
Danielin 12:4), duke i ofruar fanëve të Tij një “navigator 
satelitar hyjnor” që ka hartën hyjnore më të re të Matrix, 
një qytet fantazëm me “rrugica” pafund që nuk kanë 
objektiv tjetër veç të drejtimit të shpirtit tim drejt ndarjes 
definitive nga Krijuesi dhënës i jetës, pra drejt vdekjes 

së sigurtë dhe të përjetëshme? Nuk më thotë Jezusi sot, 
se kur të iki në të djathtë ose të majtë, veshët e mi do 
dëgjojnë pas meje zërin e navigatorit tim satelitor që do të 
më thotë: “Kjo është rruga për të dal nga Matrix, ec në të!” 
(shiko Isaia 30:21)

 Shifrori hyjnor 
Në kriptografi një shifror është një aligoritëm që përdoret 
për të realizuar operacionet e kriptimit dhe deshifrimit. Në 
kriptografinë klasike, kodet punojnë për të zëvendësuar 
fjalët duke përdorur një libër të gjerë kodi, një listë 
zëvendësimesh për vendosjen e fjalëve dhe frazave. Kur 
përdoret një shifror, informacioni origjinal mban emrin 
si teksi i pastër ndërsa tjetri si tekst i koduar. Teksti i 
shifruar mban gjith informacionin e tekstit të pastër por 
të shprehur në një formë të palexueshme nga njerëzit 
ose nga kompjuterat pa ndihmën e një mekanizmi të 
veçantë: kush nuk është në gjendje ta lexojë, e sheh si një 
sekuencë shkronjash pa sens. Operacioni i shifrorit varet 
normalisht nga një informacion shtesë që quhet çelës. 
Çelësi influencon proçesin e kriptimit: çelësa të ndryshëm 
prodhojnë versione të dëshifruara të ndryshme nga teksti 
origjinal. Çelësi duhet zgjedhur përpara se të shifrohet 
mesazhi e pa njohjen tij, duhet të jetë e vështirë, për të 
mos thënë e pa mundur, të deshifrosh tekstin e shifruar. 
Profetët e Zotit në të kaluarën kanë patur shpesh 
parashikime, pra fuqinë mbinatyrore që i lejoi atyre të 
shikonin të ardhmen ose çfarë ndodhte në vende të 
tjera, nën formë ëndrash dhe/ose vizionesh. Parashimi 
në terma gjenerale tregon një “ndjenjë/komunikim” në 
të cilën individi percepton informacione mbi ngjarje të 
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ardhshme para se ato të ndodhnin. Ylli im polar ka këto 
informacione hyjnore të shifruara, e çelësi i të cilave 
është vetëm një: Shpirti i Zotit (quajtur edhe Shpirti i 
Profetësisë).

 Parashikim   1.0                             
Ylli im polar në Dhiatën e Vjetër bën një parashikim 
shumë të rëndësishëm që akoma nuk është i deshifruar 
njëqind për qind. Dhiata e Re më tregon se pjesa e parë 
është realizuar me Jezusin, aq sa vetë Jezusi u vetëshpall 
si i përzgjedhuri, i cili së shpejti, do realizonte këtë 
parashikim (shih Lluka 4:16-21). Por, çuditërisht, Perëndia 
Bir Jezus nuk përqafoi të gjithë parashikimin, por vetëm 
pjesën e parë. Ja pjesa e parashikimit që gjen përmbushjen 
dy mijë vjet më parë në Jezusin: “Fryma e Krijuesit Perëndi 
është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të sjellë lajme 
të mira të përulurve; ai më dërgoi të fashojë ata që kanë 
zemrat e thyera, për të shpallur lirinë për ata që janë 
skllevër në Matrix, për të hapur qelitë e të burgosurve, 
për të ngushëlluar të gjithë ata që vuajnë duke iu dhënë 
KREDI në vend të BORXHEVE, falje në vend të hakmarrjes, 
një shpirt të fortë e jo të lodhur, për të shpallur Jubileun: 
viti i hirit të ZOTIT “(shih Isaia 61: 1-2 pjesë e parë). Në 
këtë pikë të leximit, Jezui mbyll librin duke thënë: “Sot ky 
parashikim është përmbushur” (shih Lluka 4:21). 
Ndërkohë, pjesa e dytë e këtij parshikimi mbetet e 
papërfunduar (dhe shumë e kodifikuar). Nuk është një 
rastësi që aty flitet për “ditën e hakmarrjes së Perëndisë”, 
duke iu referuar qartë një udhëtuesi hyjnor në ardhjen 
e dytë të Perëndisë Bir. Ja çfarë thotë profeti i Perëndisë 
Izaia për këtë të përzgjedhur të fundit, përpara kthimit të 
Shpëtimtarit / Mesisë Jezus: “për të ngushëlluar të gjithë 
ata që vuajnë; për t’i dhënë të pikëlluarve të Sionit një 

kurorë në vend të zinxhirëve, gëzimin e një KREDIJE 
të pakufizuar në vend të dhimbjes për një BORXH të 
pafund, krahë për të fluturuar në vend të depresionit 
shpirtëror dhe material, në mënyrë që të quhen të drejtë 
dhe shenjtorë, për të treguar lavdinë e Krijuesit në Matrix” 
(shih Izaia 61: 2 pjesa e dytë - 3).
Në ka ekzistuar një i përzgjedhur (Jezusi) i zgjedhur nga 
Perëndia Atë për të shpallur vitin e hirit (jubileun) të Zotit, 
shifrori hyjnor nuk më lë dyshime se do të vijë përsëri një 
i përzgjedhur, i zgjedhur gjithmonë nga Perëndia Krijues,i 
cili do të përfundojë pjesën e dytë të këtij parashikimi 
hyjnor mijëvjeçar.

 Parashikim   2.0                              
Ky parashikimi, i quajtur në terma biblike profetësija 
e profetit të fundit të Perëndisë në Dhiatën e Vjetër, 
Malakija, thotë se do të vijë postieri Elia, i cili do të kthejë 
(shih Malakia 4: 5-6):
A) zemrën e baballarëve drejt fëmijëve të tyre;
B) zemrën e fëmijëve drejt baballarëve.
Por ky parashikim deri sot është realizuar pjesërisht veç 
në Gjon Pagëzorin. Në fakt, ylli im polar më tregon se 
një engjëll i dha Zakarias parashikimin e mëposhtëm, 
për djalin e tij Gjon (më vonë i quajtur Pagëzori): “do të 
shkojë përpara Jezu Krishtit me frymën dhe fuqinë e Elijas, 
për të kthyer zemrat e baballarëve drejt fëmijëve ... “(Luka 
1:17). Pra, Elija, që do t’i kthente zemrat e prindërve drejt 
fëmijëve, erdhi dy mijë vjet më parë, pak para ardhjes së 
parë të shpëtimtarit tim. Në fakt, Gjoni i afroi zemrat e 
etërve shpirtërorë (judenj) drejt Birit të Perëndisë, i cili së 
shpejti do të lindte në mes tyre.
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 Parashikim   3.0                                
Apokalipsi biblik më jep një parashikim të koduar, i 
mbetur i pa dëshifruar deri më sot. Gjendet në kapitullin 
11 të librit të fundit të yllit tim polar. Ky parashikim, i 
vulosur deri në fund të kohrëve, më informon dy mijë vjet 
përpara se Perëndia Krijuesi do t’i japë dy postierëve të tij 

Nga pjesa B) e parashikimit të Malakisë që ende nuk është 
realizuar kuptoj misionin e postjerit të fundit të Perëndisë: 
të kthej zemrat e fëmijëve shpirtërorë (të krishterë) te 
Perëndia At. Po pasi populli i Perëndisë i ditëve të fundit 
do adhuronte një zot me emrin e Atit të Jezusit, por me 
një fytyrë e karakter komplet ndryshe nga çfarë më tregoi 
Biri i tij i vetëm në tre dimensione.
Në Matrix sot qarkullon një kopje e rreme e Perëndisë At. 
Kjo është arsyeja pse populli i   Perëndisë gjendet ende 
në Matrix dhe Krijuesi i Gjithëdijshëm përgatit një letër 
dy mijë vjet më parë me një ftesë për të dalë nga ajo (shih 
Zbulesa 18). Dhe kjo letër qiellore do t’i besohet vetëm 
postuesit të fundit me Shpirtin e Elijas para pak ditës së 
ardhjes së dytë të Shpëtimtarit.
Por nëse Perëndia i gjithëdijshëm ka parashikuar pajtimin 
e bijve të Tij plangprishës të kohëve të mia me Atin 
Qiellor, atëherë do të thotë se unë jam aktualisht shumë 
larg nga Krijuesi im, burimi i gjithë jetës dhe si rrjedhim i 
vetmi dhënës i pavdekësisë.
Situata për mua si qytetar i Matrix është jashtëzakonisht 
serioze! Ndiej nevojën e thellë për të gjetur babanë tim që 
është në qiell, i cili më krijoi dhe që më do e më thirret bir 
të Tij. Ndjej nevojën e thellë që të kthehem në shtëpinë 
time.

mundësinë të sjellin letra/mesazhe qytetarëve të Matrixit 
për njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë ditë. Këta postierë 
do të vishen me thasë, shenjë se letrat e tyre përmbajnë 
një ndëshkim të rëndë dhe të ashpër për marrësit që 
gabimisht besojnë se janë tifozët më të mëdhenj të Jezusit 
(shih apokalipsin 3: 14-22).
Kujtoj edhe një parashikim tjetër për ditët e fundit 
matrixiane që gjendet në librin e fundit e në kapitullin e 
fundit të Dhiatës së Vjetër (Malakia 4), menjëherë vë re se 
edhe këtu bëhet fjale për dy postjerë të Perëndisë.
Por gjëja e veçantë është se  dërguesi i dytë, i quajtur Elija, 
thuhet se do dërgohet nga Perëndia para ardhjes së dytë 
të Perëndisë Bir Jezus (shih Malakia 4: 5), postieri i parë, 
i quajtur Moisi, gjej të shkruar se duhet ta mbaj mend, 
nëpërmjet shkrimeve dhe ligjeve të tij (shih Malakia 4: 4). 
Pra, vetëm një postier do të vijë në formë trupore, ndërsa 
tjetri do të vijë tek unë indirekt nëpërmjet shkrimeve të tij, 
dhe meqë bëhet fjalë për Moisiun, autorin e pentateukut 
dhe bartësin e dhjetë urdhërimeve, ne mundemi lehtësisht 
të identifikojmë në gjithë Biblën, kush është Fjala dhe ligji 
i Perëndisë.
Prandaj, Perëndia Atë do dërgojë postierin e Tij me 
Shpirtin dhe fuqinë e Elijas, i cili do të shoqërohet dhe 
mbrohet nga Fjala e Perëndisë (postieri tjetër), yll polar 
për çdo tifoz të Jezusit, dhe në veçanti nga parashikimet 
që janë aty për ditët e fundit. Dhe vetëm falë ardhjes së 
këtij postieri të pajisur hyjnisht me Shpirtin e Elijas dhe 
të forcuar e konfirmuar nga Fjala e Perëndisë, tifozët e 
Jezusit, deri atëherë qytetarë indiferent në Matrix, do 
të dalin nga ky qytet rebel dhe tiranik. Në fakt, e gjithë 
kjo përputhet me letrën e fundit që, sipas apokalipsit, i 
dërgohet planetit Tokë (shih kapitullin 18), një letër që 
përmban ftesën e dashur dhe njëkohësisht këmbëngulëse 
për të lënë Matrix.
Por a është e mundur që unë jam ende në Matrix? Vetëm 
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Elija ishte më i madhi e më autoritari i profetëve të 
Perëndisë. Profeti i Perëndisë është një lajmëtar hyjnor, 
i zgjedhur dhe i përgatitur nga vetë i Larti. Profeti i 
Perëndisë përfaqëson zërin e Perëndisë për njeriun. Pasi 
Zoti, nuk bën asgjë pa zbuluar sekretin e Tij shërbëtorëve 
të Tij, profetëve(shih Amosi 3: 7).
Gjon Pagëzori, kushëri i Jezusit, i cili filloi misionin e tij 
pak përpara Mesisë për të përgatitur rrugën e Tij, ishte 
një profet i Perëndisë. Por sipas yllit tim Polar, nuk ishte 
vetëm një profet, por ishte i frymëzuar dhe i pajisur me 
“Shpirtin dhe fuqinë e Elijas” (shih Lluka 1:17). 
Në ditët e fundit, para kthimit të Jezusit, sipas një profeti 
tjetër të Perëndisë (shih Malakia 4: 5-6), “Shpirti i Elijas” 
do të kthehet edhe një herë. Ky Shpirt nuk do të jetë 
një frymë e butë, politikisht korrekte ose siguruese. 
Absolutisht jo! Në të vërtetë, për të tretën herë në 
historinë e njerëzimit, do të jetë një Shpirt i forcës, i 
guximit me një qartësi ekstreme. Një zë i tmerrshëm 

dhe i bezdisshëm për të gjithë ata që i janë përshtatur 
kamomilit shpirtëror të Matrix, duke iu nënshtruar kështu 
frymës rebele të princit të tij. Një zë i padurueshëm, i 
pakontrollueshëm dhe i paprekshëm.  Askush (madje as 
plumbat më helmues dhe vdekjeprurës matrixian) mund 
të pengojnë misionin hyjnor besuar zërit të kujt bërtet në 
shkretëtirën shpirtërore përfaqësuar nga Matrix Babilonian 
i kohrave të mia postmoderne.
Jezusi më thotë: «Ja, unë qëndroj te dera e zemrës sënde 
dhe trokas; nëse dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do 
të vij te ty dhe do të ha darkë me ty e ti me mua» (shih 
Zbulesa 3:20). Në fund të fundit është vetë zëri i Jezusit, 
i cili, nëpërmjet postierit të Tij të pajisur me Shpirtin e 
Elijas dhe Gjon Pagëzorit, po ringjallet. Më takon mua të 
pranoj këtë zë hyjnor si shpëtimtar, ose ta etiketoj atë si të 
vështirë, të pakëndshëm dhe shqetësues. Por unë duhet 
të kujtoj se çmimi është shumë i lartë: bëhet fjalë është 
pavdekësinë time të premtuar nga Krijuesi im shumë vite 
më parë. Kjo është arsyeja e trokitjes në derën e zemrës 
sime nga Jezusi, i cili më do me dashuri të përsosur, nuk 
është e qetë, por e furishme dhe bombarduese.
Të mos dëgjoj zërin e Perëndisë dhe postierit të tij të 
fundit do të thotë të jesh kondra Krijuesit tënd, i cili është 
burimi i vetëm i jetës. Ylli im polar konfirmon: «Beso në 
Krijuesin Zot dhe do të jesh i sigurt; beso te profetët e Tij 
dhe do të triumfosh! “ (shih II Kronikave 20: 20b).

tifozët e Jezuit të përulur do të kenë sukses në pranimin e 
këtij postieri të fundit që sjell letrën e fundit nga Perëndia 
Krijues.
Ja kush janë ata që mbajnë urdhërimet e Perëndisë 
(postieri, i quajtur Moisi, i cili më shkroi ligjin) dhe ruajnë 
dëshminë e Jezusit që është Shpirti i profetësisë (postieri 
real i quajtur Elia). Pjesa që ngel, njëqind e dyzet e katër 
mijë ... Gjeneracioni omega (shih Zbulesa 12:17 dhe 
19:10). Ata do jenë fituesit më siguron ylli im polar, që do 
kenë pavdekësinë si shpërblim.

 Shpirti i Elias 
3

 Rizgjimi i çdo ndërgjegjie 
Të gjithë qytetarët e Matrix-it janë indoktrinuar, dhe 
kastruar me besimin e rremë se janë pulat që duhet të rinë 
mbyllur brenda gardhit, i planifikuar nga inteligjencat më 
superiore që gjenden brenda kotecit. Matrica është një 

4
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 Një botë e lëngëshme 
Matrix, bota e sotme, ku jetoj, është shumë e 
paqëndrueshme ... një botë e lëngshme. Çdo molekulë 
në Matrix mund të lëvizë /spostohet / ndryshojë në çdo 
moment. Edhe molekulat e konsideruara deri dje fikse, 
të gdhendura në mermer, si përshembull institucionet 
/ besimet e mbetura njëlloj për shekuj apo edhe për 
mijëvjeçarë, sot ata mund të ndryshojnë formën e tyre 
(ose edhe të pushojnë së ekzistuari) pa paralajmërimin 
më të vogël.
- Në Matrix, një whistleblower i vetëm (informator i cili 
zbulon sekrete të pakonfesueshme) mund ta vë në siklet 
edhe kombin (duke përfshirë të gjithë aparatin e tij 
diplomatik) më të fuqishëm në botë.
- Në Matrix, një terrorist i vetëm mund të fusë frikën 
gjithë popullatës së globit, duke ndryshuar papritur 
zakonet e tij dhe vizionin e botës.
- Në Matrix një kraker i vetëm (kriminel informatik) 
mund të hedhë poshtë një multinacionale miliardere 
me shekuj histori e plot suksese, duke dërguar dhjetëra 
mijëra punëtorë në shtëpi.
- Në Matrix një haker i vetëm (pirat informatik) mund 
të hyjë në sistemin më të sofistikuar të sigurisë në botë, 
duke poshtëruar para tërë popullatës botërore, atë që 
deri një moment më parë konsiderohej i paprekshëm.
Matrix është një botë kaq e ndërlidhur, e lëngshme dhe 
e paqëndrueshme sa një njeri i vetëm, i zgjedhur dhe i 
përgatitur drejtpërdrejt nga Perëndia, mund të bëhet:
- informatori i sekreteve të pabesë të princit të Matrix;
- “terroristi” (sipas propagandës së rreme Matrixiane) që 
frikëson tërë grupin e demonëve, komandantët e errët 
të Matrix;
- “krakeri” i makinës të së keqes që dëshiron të qeverisë 

5
kafaz virtual i njeriut, ku është i mbajtur, me të mirë ose 
me të keq, mendja ime dhe dëshirat e mia.
Ylli polar i fanëve të Jezusit më zbulon në vargjet e fundit 
profetike të Dhiatës së Vjetër (shih Malakia 4), se do të 
sjelli, si në  ardhjen e parë në tokë të Jezusit, të dërguarit 
të Tij me frymën dhe fuqinë e profetit Elia. Ky postjer 
misterioz i Zotit do të sjellë me vete një letër nga Krijuesi 
për të gjithë qytetarët e Matrix që përmban një ftesë për 
të lënë këtë botë të rreme dhe të gënjeshtërt, si dhe të 
padrejtë dhe skllavëruese (shih Zbulesa 18).
Misioni i këtij “Elija i tretë” do të jetë të fluturojë, duke 
treguar me fakte se nuk jam një pulë, por një shqiponjë, 
i krijuar nga Perëndia për të fluturuar lart ... shumë lartë! 
Dhe fluturimi i të fuqishmit, dhe në të njëjtën kohë të 
përulur, postier do të përfaqësojë rënien e Babilonisë 
apokaliptike i shpallur nga ylli im polar, pra fundi i Matrix.
Kur tifozët e Jezusit, si dhe qytetarët e Matrix, do ta 
shohin atë të marri fluturimin,  do të kuptojnë se nuk 
janë pula, por shqiponja. Ky do të jetë momenti i zgjimit i 
çdo ndërgjegjeje. Lirimi i skllavit do të korrespondojë me 
fundin e “kotecit” të Matrix. 
Së shpejti ky mesazh çlirimi dhe shpëtimi do ta ndriçojë 
tërë tokën me lavdinë e Perëndisë, ati im i dashur dhe i 
plotfuqishëm, i shqiponjës.
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mizorisht tërë planetin Tokë;
- “hakeri” që shkatërron muret e mbrojtjes së dinakut 
dhe të vetë zgjedhurit Matrix.
Po, në Perëndia dëshiron edhe një postjer i vetëm mund 
të ndriçojë katër qoshet e kësaj bote të lëngshme, duke 
sjellë letrën e fundit krijesës nga ana e Krijuesit, për ta 
lajmëruar në kohë për rënin e Matrix kështu mund të 
shpëtojë.
Është me të vërtetë një botë e lëngshme ku po vjen 
dallga e fundit që do të ndryshojë gjithçka.
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Rianimim 

  Jo më zinxhirë mendorë 
Biri im, dil nga Matrix e braktise idenë mbi mua si një i 
ftohtë, cinik, i zemëruar dhe hakmarrës baba qiellor që 
konsideron drejtësinë jo për hir (dhuratë - ex nihilo), 
por si diçka që duhet paguar me VEPRAT (dhuratë e 
rreme - do ut des) e dikujt.
Djali im, dil nga Matrix e mos i jep rëndësi zërave bindës 
që kanë infiltruar për mijravjet mendjet e ju krijesave 
me dyshimin mbi natyrën time, Unë që jam jeta dhe 
dashuria.
Djali im, dil nga Matrix duke braktisur mendimin se 
edhe pse natyra ime është VETËM jetë, mund të dëshiroj/
kërkoj vdekjen, dhe edhe pse jam VETËM dashuri, unë 
mund të dëshiroj/kërkoj një shpërblim në këmbim të 
faljes sime. 
Djali im, dil nga Matrix duke refuzuar zinxhirët mendorë 
të përfaqsuar nga frika e një të ashtuquajturi “perëndi i 
të keqes” me të cilin jam në luftë prej mijëvjeçarësh, një 
qenie gati e gjithëfuqishme që përherë ka marrë peng 
racën njerëzore, duke më kërkuar mua, si babai legjitim, 
një çmim shpengimi, përndryshe ...
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Biri im, dil nga Matrix e hiq dorë nga imazhi në kokën 
tënde i një Ati Hyjnor që përpara një përqafimi të kërkon 
të shohë meritat e tua (ose të një zëvendësuesi). Mjaft 
më biri im i dashur.
Biri im, dil nga Matrix duke u liruar nga ky burg mendor 
i quajtur Matrix ku e keqja dominon mbi të mirën, ku 
e pamundura që të kam premtuar me anë të fjalës sime 
(ylli yt polar) ngel e pamundur, ku jeta e dhuruar nga 
unë, është (e do të jetë përherë) e mbytyr nga hija e 
vdekjes, ku dashuria që unë ofroj shkon gjithnjë në 
kërkim të avantazhit personal, e ku mbizotëron BORXHI
Biri im, dil nga Matrix duke bërë një resetim gjeneral 
të hartës sënde mendore e cila që përpara lindjes 
sënde ishte ngulitur në mendjen e prindërve të tu me 
gënjeshtrën e trishtuar i të qenurit një jetim i vetmuar e i 
braktisur ... i lënë në dorë të fatit.
Biri im, kthehu në shtëpi duke besuar tek unë, Perëndia i 
Plotfuqishëm, se unë krijova qiejt dhe tokën nga asgjëja, 
pikërisht ashtu siç bëj me faljen, një KREDIT që nuk 
duhet merituar ose paguar/shlyer.
Biri im, shko në shtëpi dhe gjej kuptimin e ekzistencës 
sënde në ribashkimin që do ndodhë së shpejti me mua, 
babanë tënd qiellor, që të dhashë frymën jetësore me 
dashuri para se ti të shihje dritën e botës.
Biri im, kthehu në shtëpi duke i lejuar ndërgjegjes sënde 
të rilindë në lirinë time, trupit tënd të rigjejë harmoninë 
dhe perfeksionin e krijuar nga unë, dhe shpirtit tënd të 
marrë frymën jetësore ... përgjithmonë.
Biri im, kthehu në shtëpi në fluturim, duke lënë mbas 
frikrat e tua dhe pasiguritë që çdo krijesë që ndihet 
jetim pashmangshmërisht strehon në shpirtin e tij, 
duke njohur me zemër dhe mendje se je biri im, Mbret 
i mbretërve, Zot i zotërve, guvernator i gjithë universit, 
qënia e vetme e pavdekshme dhe e gjithëpushtetshme. 
Nis fluturimin biri im!

Biri im, “Dil nga Matrix” është thirrja e dashurisë që Unë 
Krijuesi lëshoj për ty krijesë e dashur, që në kopshtin 
e Edenit (naive si një dele) humbe në distancën nga 
babai yt qiellor, duke u larguar në shtigjet që dukeshin 
stimuluese që premtonin një evolucion të rremë të racës 
njerëzore, por si përfundim u zbuluan se ishin shtigje 
vdekjeje.
Kthehu mbrapsht biri im. Lëre mbrapa Matrixën 
gënjeshtare e kthehu në krahët e mi. Pak rëndësi ka e 
kaluara jote, në ke harxhuar çdo dhunti që ditën e lindes 
të dhurova.  Pak rëndësi ka e kaluara jote. Po unë e fshij 
atë, duke ndërtuar kështu një të ardhme të re, ku jemi 
përsëri të bashkuar në shtëpinë time qiellore ku kam 
mbajtur përherë një vend të riservuar për ty. E do të 
jetë sikur ti të mos jesh larguar kurrë, të mos më kesh 
braktisur kurrë, sikur të mos kesh eksperimentuar kurrë 
të ftohtin e dëshpëruar të distancës nga babai yt. 
Po, kthehu mbrapsht te unë biri im. 
Shtëpia ime është shtëpia jote e vërtetë. 
Babai yt

P.S. Dhe mos u shqetëso nëse vëllai/motra jote është 
ziliqar për këtë dhurate që unë po të bëj, duke menduar 
se është më i denjë se ti. As ai/ajo nuk ka merituar 
absolutisht asgjë. Shpresoj që ta kuptojë sa më shpejt, e 
të pranojë këtë dhuratë komplet gratis, që po e pret.
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 Propaganda hipnotike 
Jam në një gjëndje transi ... një i hipnotizuar i 
pandërgjegjshëm që gëlltit që nga dita e lindjes së 
tij paradigmat e përgatitura nga të tjerët. Kjo ndodh 
në çdo ambjent, përfshirë edhe atë shpirtërorin ... 
sidomos në atë shpirtërorin. A nuk i jam përulur, pa 
shumë pyetje, këtyre paradigmave fallco e tallëse?
1. Ajo që ka rëndësi është paraqitja fetare, të bësh 
gjërat e drejta e të ndjekësh ritet e drejta dhe/ose 
urdhëresat … me fjalë të tjera të ngjash me një 
ENGJELL. Pak rëndësi ka nëse brenda jam një DJALL, 
me karakterin më të afërt me Matrix se sa me Krijuesin 
(shiko Dil nga Matrix Volumi Parë);
2. Unë jam një shpirt i pavdekshëm, pavarësisht 
nga afërsia ose jo me Krijuesin tim, prandaj është e 
dobishme (për të mos thënë thelbësore) të lidhem 
me gjithë shpirtrat e vdekura në trup, por të gjalla në 
shpirt (shih DIL NGA MATRIX volumi i dytë)
3. Baza e ekzistencës sime është kërkimi i ekzaltimit 
personal, i quajtur në mënyrë më dipllomatike afirmim 
sicial” ose “evolucion” edhe pse kjo sjell superioritetin 
tim ndaj të afërmit tim. Pra, parajsa e vërtetë është ajo 
ku të parët ngelin të parët. Ndaj jam i gatshëm të bëj 
gjithshka pët të ngritur EGO-n tim sipër të dytëve, të 
tretëve, etj ... për të kapur majën e piramidës sociale të 
shoqërisë sime (shih DIL NGA MATRIX volumi i tretë);
4. Çelësi i shpëtimit dhe porta e pavdekësisë 
është paraqitur matematikisht (pra njerësizht e 
padiskutueshme) nga një barazim bilanci, ku shkoj 
drejt një transacioni i tipit do-ut-des me hyjninë që 
qeveris këtë botë dhe universin e tërë. Unë i sjell rite, 
vepra e sakrifica. Në shkëmbim ai ndryshon ndjesinë 
e hakmarjes të veshur me mantelin e pseudo-gjykimit 
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në mirësi dhe pranimin në Klubin e të parëve, e më 
të nderuarve, më të standartizuarët, të gjithnjë e më 
shumë. 
Bëhet fjalë për një propagandë aq të hollë e të 
mefshtë sa mer forma hipnotizuese. Një indoktrinim 
i pandërgjegjshëm që tejkalon komplet arsyen time 
dhe sensin tim kritik...  me pak fjalë inteligjencën që 
më është dhënë nga babai im qiellor. Një propagandë 
ipnotike që më bombardon që nga dita ime e parë e 
jetës nga rojet e pafund të burgut që do takoj gjatë 
jetës sime në Matrix.
Zbuloj me një trishtim pafund që pjesa më e madhe 
e qytetarëve të Matrix nuk është ende gati për 
tu ndarë nga ky bankomat  i sigurive fallco e të 
prekonfeksionuara. Shumë prej tyre janë aq të droguar 
e dëshpërimisht të varur nga Matrix e nga shpirti i tij 
rebel sa janë gati të luftojnë për ta mbrojtur. 
A jam gati të bëj një kthesë mbrapa, duke realizuar atë 
që sipas senseve të mia është një kërcim në erësirë... 
me pak fjalë çmenduri (shiko Korintasve 2:14) si ecja 
në ujë? 
Jetoj në një burg pa hekura ndaj të cilit më në fund 
njoh, të paktën mendërisht, rrugëdaljen. Por ta mar 
realisht daljen e me fytyrë të zbuluar është diçka 
komplet tjetër!

 Marëzi puro 
Një burg i madh matrixian brenda të cilit jetoj është frika 
se çfarë mendojnë të tjerët. Për të jetuar i qetë ndihem 
gjithnjë e më tepër i detyruar nga një forcë e padukshme 
dhe e pa identifikuar, të jetoj brenda një gardhi mendor 
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që shoqëria ime e definizon si “normalitet”. Në mendoj 
si të tjerët, njerëzit më lenë të qetë pasi jam normal. 
Por në dal jashtë gardhit e nis të shpreh frymëzimin tim 
personal, atëhere jam në hall. Sikur ekziston një forcë 
gravitacionale që më tërheq drejt qendrës së Matrix të 
paraqitur nga “standarti” i tij i hyjnizuar.
Për ta kompletuar këtë burg në shkallë botërore e 
universale, arkitektët e Matrix krijuan nje popullatë 
njerëzore plot me roje burgu gati për të sulmuar këdo që 
del nga kjo normë/standart. 
Kjo ndodh në nivel politik, ekonomik e fetar. Po, edhe 
istitucionet ekleziaste kanë rojet e tyre të burgut (ujqit) 
të veshur si roje të të vertetës (dele).
Ekziston tashmë një ushtri me roje burgu që i imponojnë 
standartin matrixian njeri tjetrit. Me pak fjalë, princi i 
Matrix po më modelon mua njeriun në një standart të 
prekonfecionuar në mënyrë qe të jetë më e thjeshtë 
për tu administruar, kontrolluar e dominuar. Këto janë 
themelet e një tiranie botërore, një burg në qiell të 
hapur ku jam në mënyrë jokoshiente i burgosur e roje në 
të njëjtën kohë.
Jezusi, kur erdhi dy mijë vjet më parë, doli nga 
normaliteti matrixian i kohëve të Tij, e për këtë u sulmua 
shumë rëndë. Më saktësisht u eliminua për këtë. Çfarë 
më bën të mendoj se sot gjërat janë ndryshe? Kush 
dëshiron të më bëjë të besoj se sot rojet janë nga ana e 
Jezusit?
Duhet të shoh në sy realitetin e të pranoj se edhe Jesusi 
sot do ish etiketuar, diskriminuar e përndjekur si një 
rebel i rrezikshëm i normalitetit matriaxian.
Matrix më ofron standartin e tij, pra rrugën le gjerë të 
normalitetit. Një rrugë në zbritje dhe e asfaltuar nga 
konsensi i shumicës e nga të fuqishmit. Jezusi nga ana 
tjetër më propozon një rrugë që nuk njihet nga njeriu 
që ka besim te njerëzit e tjerë e të istitucionet e tyre. Një 

rrugë e ngushtë dhe e pashtruar gati e padukshme nga 
syri njerëzor, pasi bëhet fjalë për një jo-rrugë, një rrugë 
fshati pa asfalt e në ngritje pasi çon në braktisjen e Unit 
personal. 
Më takon mua të vendos në të rri në këtë burg, ose të 
ndjek gjurmët e lirisë e të shpëtimit të Jesuit, gjurmë 
qe nuk ndjekin rrugët e ndërtuara nga njeriu, por 
që të çojnë në një shteg që për standartet matrixiane 
rapresanton çmendurinë puro.

 Terror 
Si vallë parashikimet e yllit tim polar (Zbulesa 7: 3/9: 
4 dhe 13: 16/14: 9)  më nënvizojnë se vula e Zotit do 
vihet në ballin e fanëve të Tij, ndërkohë nga ana tjetër, 
fanët e Matrix do shënohen o në ball ose në dorën e 
djathtë? Çfarë ndryshimi ka të marësh vulën/shenjën në 
ball e ta marësh në dorën e djathtë?
Balli mban trurin, pra zona e arsyes dhe e vullnetit 
njerëzor. Të mbash vulën e Zotit ose shenjën e Matrix 
(të quajtur i bishës nga ylli im polar) në ball simbolizon 
pranimin tim vullnetar në atë grup. Zbuloj kështu që 
përkitja Jesuit mund të jetë vullnetare... Jesui nuk 
detyron askënd të shkojë nga ana e Tij. Ndaj vula e tij 
do vendoset vetëm në ball.
Përkundrazi, shenja e Matrix pranohet si vullnetarisht 
nga ata që do e mbajnë në ball, por edhe me forcë nga 
gjithë të tjerët që do e mbajnë në dorën e djathtë. Kjo 
do të thotë se shumë qytetarë të Matrix nuk do mbajnë 
vulën e Zotit, jo për një zgjedhje të lirë e bindje të 
plotë mbi teoritë e princit të Matrix si të vërteta, por 
pasi do kenë frikë të vihen kundër sistemit që në atë 
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pikë do duket se kontrollon botën e tërë.
Po, terrori ka qenë gjithmonë arma e parë që një 
despot e tiran përdor për të siguruar nënshtrimin e 
qytetarëve të tij. Vetëm pak e ndjekin për dashuri e 
bindje, e këtë ai e di. Ndaj vetëm kontrolli e dominimi 
mbi gjithshka e të gjithë mund ti garantojë bindjen e 
shumicës që nuk e do por e ka frikë.
Fanët e Jesuit nuk janë vullnetarë. Nuk mund të bëhen 
për trashgimi e as për përfitim .. e aq më pak për frikë 
(të BORXHIT e për gjykimin që ndjek).
Një zgjedhje e tillë mund të bëhet veç nga dashuria për 
Shpëtimtarin tim e Krijues. 
Ja se pse fanët e fundit të Jesuit, gjenerata Omega, 
do jetë një grup njerëzish kurajoz e plot besim në 
mbrojtjen hyjnore, duke sfiduar me jetën e tyre 
plotëfuqinë (në fasadë) të princit të Matrix.
Princi i Matrix përdor armën e frikës dhe të terrorit 
me të gjithë ata që nuk i besojnë gënjeshtrave të tij e 
ndihen të tërhequr drejt dritës jetësore të dashurisë së 
Zotit. Besoj unë verbërisht në mbrojtjen hyjnore, apo 
lejoj të më burgosin lehtësisht në burgun mendor të 
terrorit?

 Kapërcim paradigme 
Jam i çuar të mendoj se i shoh gjërat ashtu si janë, e se 
jam tejmase objektiv. Ndërkohë realiteti është komplet 
ndryshe: shoh botën jo siç është në realitet, por sipas 
visionit tim subjektiv... sipas “syzeve” të mia, fryt i 
edukimit të marë e nga gjithë backgroundi im. Kur tregoj 
atë që shoh me “syzet” e mia personale, nuk bëj gjë tjetër 
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veçse përshkruaj vetveten, percepsionet e mia, paradigmat 
e mia, hartën time mendore. E në të tjerët nuk janë dakort 
me mua, menjëherë mendoj se ka diçka që nuk vete te ta.
Persona absolutisht të sinqertë dhe analitikë shohin të 
njëjtat gjëra ndryshe, secili duke parë përmes syzeve 
unike të përvojës së tij. Paradigma qëndron në vendosjen 
e një modeli, një teorie, një mënyrë perceptimi, një 
sistem riferimi, një hartë mendore, në këtë rast, komplet 
personale. Pra është mënyra ime e së “parit” botën, jo 
vetëm në terma perceptimi sensorial, por mbi të gjitha në 
terma konceptimi, kuptimi e interpretimi. Shoh realitetin 
që më rrethon me sytë e mi e me idetë e mia, e gjatë kohes 
mësohem ta pranoj se ai realitet është i pamodifikueshëm, 
i kristalizuar.
E njëjta gjë më ndodh në sferën shpirtërore. Lexoj fjalën 
e Zotit, dhe mendoj se po interpretoj në perfeksion 
vullnetin e fytyrën e Zotit. Jam i bindur se vizioni im i 
gjërave shpirtërore i korispondon ekzaktësisht të vërtetës 
absolute.
Më pas ndodh diçka, diçka e jashtëme që më bën të 
ndryshoj mendim mbi atë “vizion” e realiteti që më parë 
perceptoja me bindje, tashmë më paraqitet ndryshe: është 
kapërcimi i paradigmës. Shoh realitetin me sy të tjerë e 
realiteti më shpallet i ri.
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 Pirati i shpirtërave 
Katapultohem për herë të fundit mbrapa në kohë në ditët e 
krijimit, të kopshtit të Edenit e Adamit dhe Evës. Si tenton të 
manipulojë mendjen time gjarpri antik, pra princi i Matrix, 
menjëherë pas krijimit të species sime? Duke më ofruar një 
“pilul” (një paradigmë/skemë mendore) që krijon brenda 
meje pamjen e një zoti të lig që do të keqen time edhe pse 
gjendet në një plan më të lartë se unë. “Gjarpri i thotë gruas: 
“Jo, nuk do të vdisni aspak; por Perëndia e di këtë gjatë 
ditës që do të hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni si 
Perëndia ... “(shih Zanafilla 3: 4). Kjo është një paradigmë 
komplet fallco e gënjeshtare që më është futur në kokë, 
duke manipuluar raportin e ngushtë e intim që kisha deri atë 
moment me babanë tim hyjnor, pra Krijuesi Zot. Ja momenti 
ku mendja ime u dhunua e u hakërua nga pirati i shpirtrave 
me anë të një “pilule” ... një paradigmë fallco ... një burg real 
mendor.
Dhe cila është gjëja e parë që Zoti thotë pasi Adami dhe 
Eva braktisën paradigmën e Krijuesit të tyre të dashur, për 
të ndjekur me mbrapshti paradigmën e krijesës armike? 
Ai i pyet “ku jeni?” Po gjëja që i intereson më shumë 
babait tim qiellor është që unë ti qëndroj pranë. Nuk 
ndodh kjo kur do dikë? Të kërkosh praninë e të dashurit 
tënd në vend që ti nënvizosh difektet dhe mungesat... 
Dashuria mbulon shumë mëkate thotë ylli im polar (shiko 
Pjetri I 4:8). Këtë bën dashuria e vërtetë. Jo një llogari 
matematikore për të pagur/shlyer një dëm, por vuajtjen 
e atij që do e ndihet i braktisur e i tradhëtuar. Do kuptoj 
kush (e si) ështëZoti në të vërtetë, kur sytë e mi e zemra 
ime do ia dali të shohë Zotin të veprojë me mua në 
emër të dashurisë që ka për mua e jo për karakterin tim 
matrixian, e as sipas aksioneve të mia rebele (shij Ezekieli 
20:44).

6
Nevojitet një kapërcim paradigme në raportin me 
Krijuesin tim. Të mos e shoh më si një të ftohtë, të largët 
e një Zot i paafrueshëm, por si një baba qiellor. A nuk 
më mëson biri i Tij i vetëm Jesu ta quaj baba në lutjen 
“Ati ynë”? Pra jo më një Zot i papërmendshëm, si ai i 
hebrenjve në Testamentin Antik, por një Zot i afërt që 
përulet në nivelin tim për të më dimostruar më mirë, pra 
në mënyrë të kuptueshme, dashurinë e Tij. Mund ta quaj 
sa herë të dua, mund ta pyes kur dua, mund të diskutoj 
me të sa herë që dua... pra, si një baba normal tokësor. Ky 
është babai qiellor që erdhi të më tregojë Jezui. Ky është 
kapërcimi i paradigmës që duhet të bëj... biles, që dua të 
bëj. Por e gjithë kjo është çmenduri e tërë në Matrix.

 Pilula e kuqe apo pilula portokalle 
Qënia njerëzore ka një frikë të çmendur nga ndryshimet, 
nuk do të rezikojë kurrë të ndryshojë tepër situatën e tij 
“apati/gjum” për frikën se kjo mund të çojë që të mos ia 
dalë më të rekuperojë qetësinë e tij një herë i “ndryshuar/
zgjuar”. Atëherë, kur gjendem përpara një situate të tillë ... 
çfarë bëj?
PILULA E KUQE: i besoj paradigmës së zotit matematikisht 
të drejtë, guri i barazimit të bilancit, sjellësi i austerity e 
profeti i BORXHIT, që do, ose ka nevojë, që unë (ose dikush 
për mua) të paguaj dëmet me gjakun tim...jeta ime e bërë 
e qetë e Matrix që më premton mbrojtjen e tij e imuntetin 
total nga çdo lloj meraku.
PILULA PORTOKALLI: filloj dhe besoj në KREDIN pa kushte 
e falas të Zotit/Atë që më do çmendurisht. Me portokallinë 
e besimit e të optimizmit rihyj në lojë e mar pjesë në këtë 
rivolucion paqësor... jeta ime ndryshon tani...
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 Revolution 4 

 Opozicion jo violent 

Ndihem një numër i parëndësishëm në këtë botë? Po nis 
një botë e re... Jam i lodhur dhe i hidhëruar nga dhuna e 
çdo lloji? Shpejt ujku dhe qengji do kullosin bashkë...
Kam ndiesinë se jam i tallur e i shfrytëzuar nga qeverit? Po 
kthehet teokracia...
Ndihem i shtrydhur si një limon? Po vdes koncepti i  
BORXHIT, si material ashtu edhe shpirtëror.
Ndihej nevojën e një rilindje të brendshme shpirtërore? Po 
përgatitet ekoja e Jesuit.
Më mungojnë të dashurit e mi të vdekur? Po afrohet 
ringjallja e të vdekurve.
Në Matrix është tashmë mesnatë e Jesui është duke u 
kthyer...
Revolution N° 4: Asgjë nuk do të jetë si më parë. Gjithshka 
do kthehet në origjinë kur Zoti krijoi qiellin e tokën, e në 
mënyrë të veçantë mua, njeriun, në formë e shëmbëlltyrën 
e tij morale. Një botë ku ekziston vetëm një pol ... ai i të 
mirës dhe i KREDITIT.

Matrix ka nevojë për mua. Pa shpirtin tim, energjinë 
time, punën time e përuljen time të verbër ajo ndalon së 
ekzistuari, nuk mer më frymë. Tentakujt e saj famëkeq më 
mbështjellin, duke më thithur ditë pas dite linfën jetësore. 
Ata më shtrydhin, duke më mbajtur gjithë jetën në një 
gjëndje kome që nuk më lejon të mendoj e të arsyetoj.
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Kur dëshiroj të përdor dhunën, bëj lojën e Matrix, e 
të komandantit të saj dinak. Udhëzimet matrixiane më 
iritojne, më tërheqin flokët, më boshatisin xhepat, më 
shajnë e më tallin duke më hequr dinjitetin e lirinë. 
Bëjnë gjithë këtë për të më luftuar. Pasi një herë që më 
kanë bërë agresiv, dinë se si të më drejtojnë, pasi jam i 
ngjashëm me ta... Kam Matrix brenda meje e jam totalisht 
i kontrolluar e në kurth.Duke reaguar me dhunë bëhem 
pjesë e Matrix! E vetmja gjë që arkitektët e Matrix nuk dinë 
si të trajtojnë është jodhuna. Po, një karakter christian 
style është strategjia më e mirë për të dalë nga Matrix. Dhe 
braktisja e Matrix është fundi i Matrix. Ekzaktësisht si një 
burg pa të burgosur nuk ka kuptim. Në fakt Matrix nuk 
është e zonja të mbijetojë vetëm. Ajo ka nevojë për gjak të 
freskët e jetësor që tërheq përditë te unë dhurues shpesh 
të pa vetëdijshëm. Një Matrix e zbrazët, pa shpirtra për tu 
torturuar, është një Matrix e vdekur.
Por është duke lindur një opozitë e fortë, rezistente dhe 
e padhunëshme. Një opozitë e pa korruktuar nga virusi i 
Matrix. Një opozitë e shëndoshë, e lirë dhe e guximshme. 
Këta fan të Jezuit nuk lihen të blihen e të shiten. Ata do 
e poshtërojnë Matrix me një operacion të hekurt e të 
padhunshëm, duke venë komplet nudo varësinë e saj nga 
bashkëpunimi i verbër me të burgosurit e saj.
E vërteta, e cila është e kundërta nga çmë tregon Matrix, 
është se të burgosurit janë fëmijë të mbretit, të së lartit 
dhe se burgu është një kështjelle prej rëre.
Ka ardhur koha që të më jepet kurora mbretërore që babai 
im ka gati për mua, duke më hequr zinxhirët prej letre që 
Matrix mundohet të më bindi se janë prej hekuri.
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 Ngri zërin 
Edhe pse shoqëria ku jetoj më thotë se jam vetëm një 
numër, unë dua të FLUTUROJ LART!
Edhe nëse “liderat” më shohin vetëm si një “follower”për 
tu indoktrinuar, unë dua të NGRE ZËRIN!
Edhe pse miqtë/ të afërmit e mi vetëm më nënvizojnë 
reziqet që po ndjek, nuk dua të kem frikë të KAP 
MUNDESITË!
Edhe pse princi i Matrix më pëshpërit se jam në borxh 
deri në grykë, dua të bëhem një ambasador i KREDITIT 
pa fund e falas që më jep Jesui nga ana e Babait!
Edhe pse unë vetë nuk pëlqehem kur shihem në 
pasqyrë, dua ti kërkoj Krijuesit tim të nxjeri DNA-në 
e mrekullueshme që ka vënë brenda meje kur më ka 
krijuar!
Unë jam një shqiponjë, bir i Krijuesit Zot. Jam 
konceptuar për të FLUTURUAR LART në mes të gjithë 
krijimit. Duhet të ndaloj të zvaritem për shkak të 
frikërave të mia dhe anktheve të trazmetuara nga 
shoqëria /miqtë/ të afermit... e shpesh edhe nga unë vetë.
Jesui erdhi në këtë tokë e FLUTUROI LART. E më pas më 
vështroi drejt e në sy e më tha “Ndiqmë!”
Çfarë po pres për të marrë fluturimin bashkë me Jesuin?
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 Kurorëzimi im 

 Një fuqi pa limit 

Ekziston një paralajmërim tjetër shumë interesant, që më 
çon te ylli im polar, e që ka të bëjë direkt me mua. Po flet 
pikërisht për mua e për gjithë fanët e Jezuit të kohrave 
matrixiane të sotme. Ky paralajmërim është i profetit të 
Zotit Zakaria (Shiko Zakaria 3), një nga librat e fundit të 
Testamentit të Vjetër. Ky paralajmërim më tregon skena 
ku unë skllav në Matrix, i veshur me rroba të grisura e të 
pista, lahem, pastrohem e rivishem nga Krijuesi Zot. Ja 
paralajmërimi hyjnor më premton se do kurorëzohem si 
bir i Mbretit. 
Për zilinë e ayre që dëshirojnë të ligën time e të pricit të 
Matrix që gjithnjë më kujton sa i shëmtuar e i keq që jam, 
e se meritoj, për BORXHIN tim “pa limit”, veç një skllavëri 
pa limit në një vend imagjinar të quajtur ferr. Po pasi një 
vend i tillë njuk ekziston. Terrori i Zotit që çon fëmijët e 
tij në një vend ku torturohen në pafundësi është një nga 
gënjeshtrat më famëkeqe të armikut të shpirtrave.
E vërteta është krejt tjetër: Unë jam fëmija i Perëndisë, 
që shpejt do vijë të më marri për të më çuar në shtëpi ku 
më pret kurorëzimi im, së bashku me gjithë vëllezërit e 
motrat e mia që vendosën të bënin një prapa kthehu, nga 
BORXHI drejt KREDISË, duke iu afruar burimit të çdo jete. 
Çfarë e ardhme plot lavdi më pret!

Ideja mundësisë së shlyerjes së llogarisë dhe BORXHIT 
është një ide e krijesës, është komplet e huaj nga 
konceptimi që Babai i Jesuit tregon se ka. Ajo është 
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një konceptim fallco, i lindur nga distanca nga Zoti, në 
mendjen e ftohtë të krijesës pa Zotin.
Një dënim të çon ta ndjekësh verbërisht, por nuk është i 
zoti të bindë. Fjala e Zotit të vërtetë, përkundrazi, mëson 
gjithnjë e përherë durimin e Zotit në lidhje me mua 
krijesën. Mbretëria e Zotit është shteti i lirisë. Matrix është 
kryeqyteti i tiranisë dhe i diktaturës, i hakmarjes dhe i 
vdekjes ku qytetarët përulen teologjisë së BORXHIT.
Nëse në Matrix mbretëron i pamëshirshmi barazim 
bilanci, në qiell ka tepricë KREDITI. Në mbretërinë e 
parë burokratë të ulët e gri pështyjnë gjykime, në të dytin 
mbretëron një hir më i ndritshëm se vetë dielli... aq i 
ndritshëm sa largon mëkatet e mia të kuqe si gjaku (shiko 
Isaia 1:18)
Të lexosh Biblën për të zbuluar fytyrën e vërtetë e 
karakterin e Zotit Atë prezanton çelësin për të zbuluar 
në ato faqe madhështinë hyjnore që kanë brenda. Prej 
mijvjeçarësh kjo fuqi ka ngelur e bllokuar, viktimë e 
mendjes sime e burgosur nga koncepti fallco i Krijuesit 
Zot.
Erdhi koha për të dalë nga burgu i një zoti që më do 
skllav, duke marë fluturimin si zoqtë e krijuar nga Krijuesi 
Zot. Po, unë jam një shqiponjë që fluturon lart pasi 
kam braktisur peshën e drejtësisë njerëzore fallco dhe 
gënjeshtare. Unë fluturoj lart pasi dashuria e KREDISË së 
Zotit më çon përtej limitit që mendoja se nuk mund të 
tejkalohej. Fluturoj lart në qiell drejt Krijuesit e Liruesit 
tim. Asgjë nuk mund të ndalojë kthimin tim në shtëpi e 
asnjë BORXH mund të më vjedhë përqafimin e babait tim. 
Po ndiej hapat e tij që më vijnë drejt, dëgjoj zërin e Tij 
që më thëret, krahët e tij të fuqishme e të dashura që më 
përqafojnë. Shoh pamjen e tij të dashur e buzëqeshjen e 
tij të mrekullueshme. Sytë e tij shprehin një lumturi pa 
masë. Gjithë ekzistenca e tij shpreh paqe e qetësi. 
Ky është babai im ... një baba që më do çmendurisht.

 Më në fund në shtëpi... 
 Fonogrami i gjeneratës së fundit të fanëve të Jezusit. 

Ati im qiellor është drita dhe shpëtimi im; prej kujt do të 
kem tmer?
I gjithëfuqishmi është mburoja e jetës sime; ndaj kujt do 
kem frikë?
Kur zombët matrixian, që më urejnë verbërisht e do më 
sulmojnë për të më gëlltitur duke më shkulur mishin e 
gjallë, ata vetë do humbin ekujlibrin e do bien.
Kur gjithë ushtria e Matrix do vendoset kundër meje, 
zemra ime nuk do ketë frikë; kur do nisin shpifjet dhe 
persekuzioni ndaj meje, edhe atëherë do jem plot besim. 
Një gjë i kërkova Krijuesit Zot, e atë kërkoj: të banoj në 
shtëpinë e babait tim përherë, për të admiruar bukurinë 
e karakterit të Tij e perfeksionin e dashurisë së Tij e të 
meditoj në shtëpinë e Tij.
Pasi ai më mban në dorën e tij të gjithëfuqishme  në ditët 
e ankthit, do më mbrojë në një vend më të sigurtë që 
Matrix nuk njeh, duke më bërë të fluturoj lart në qiell si 
një shqiponjë. 

(Versioni Christian Style i Salmit 27:1-5)

13

102 103Rianimim 



I dashur Luçifer,
po, po të thëras “i dashur” pasi akoma sot, me gjithë të 
keqen që ke realizuar, Krijuesi yt (dhe i imi) të do akoma. 
Nuk thotë ylli im polar, Bibla, se Zoti do mëkatarët por 
urren mëkatin? Ti je një mëkatar, mbase më i madhi mes 
gjithë krijesave. Por me gjithë këtë Zoti yt (dhe i imi) të do 
akoma me një dashuri perfekte. 
Shumë mendojnë se ti je zoti i të keqes. Kjo nuk i 
korrispondon të vërtetës. Ti je një krijesë, si unë, që me 
pak fjalë dëshiroi të ngrihej sipër krijuesit të tij (shiko Isaia 
14:13-14). 
Zoti i të keqes nuk ekziston, është vetëm një shpike e jote 
në mënyrë që të bëhesh (edhe pse në formë negative) një 
zot, një zëvendësues/pasardhës i mundshëm i Krijuesit. 
Ai është Zoti i të mirës, e vetëm i së mirës, pasi Ai ylli im 
polar thotë që është jetë dhe dashuri.
Sot, emri Luçifer nuk të takon më, që do të thotë sjellës 
drite, emër i dhënë nga Krijuesi yt ditën e krijimt tënd. 
Edhe pse vazhdon të firmosesh me këtë emër, ai tu hoq. 
Sot ti je veç Satana, armiku i Krijuesit dhe i krijesave të 
tij (e këtu hyn edhe ti) ... një tiran i mbaruar (shiko Isaia 
14:4).
Edhe pse vazhdon tja fshihesh qënieve njerëzore, duke 
ia mohuar edhe shokëve të tu djajve e çuditërisht edhe 
vetes, po plakesh e forcat jetësore po të lënë. Që kur u 
ndave nga Krijuesi yt, burim i çdo jete, fryma jotë jetësore 
po fshihet pak nga pak (shiko Isaia 14:4). E megjithatë 
vazhdon të ushqesh sentimente superioriteti të sëmurë, 
duke sharë pa asnjë sens faji emrin e Zotit tënd ditë e 

The end
natë. Ti tashmë je skllav deri në palcë i shpirtit tënd rebel, 
një shpirt që po të çon në shkatërim. Është e kotë që 
vazhdon e fsheh rrudhat e tua, të cilat bëhen gjithnjë e 
më të thella. Fundi është tashmë i shënuar ... të lexohet 
tashmë në ballin tënd.
Pavarësisht asaj që thuhet rreth e qark, nuk do të jetë 
babai yt qiellor (që vazhdon të të dojë) që do të shkatëroj. 
Babai ynë është jetë. Shkatërimi yt është rrjedhoja natyrore 
e largimit tënd nga Ai, burim i jetës. Larg Zotit vdes, e 
pranë Tij rilind. Do jet Vendimi yt, i pandyshueshëm, që 
do të japë goditjen e fundit (shiko Isaia 14:9). 
Megjithatë unë di që babai yt (dhe imi), siç më ka 
mësuar biri i Tij Jesus me parabolën e birit plangprishës, 
do shohë me dhembje të thellë vetëshkatërimin tënd. 
Çfarë trishtimi, kerubini antik sjellësi i dritës hyjnore 
shtrëmbohet e tretet tashmë larg nga drita  që jep harmoni 
e jetë në gjithë krijimin.
Ti u krijove i përsosur ... ishe jashtëzakonisht i bukur. Kur 
të shoh tani ngel pa frymë tek vë re se sa është shëmtuar 
fytyra yote, një herë e mrekullueshme pasi në imazh e 
shëmbëlltyrë me Krijuesin.  Ti vetë, që ke fytyrën e Zotit 
të stampuar në kujtesën tënde, eviton të shikohesh per tu 
mos vetvrarë në moment (shiko Isaia 14:16). 
Plani yt, vërtet djallëzor e në pamje të parë perfekt, do 
varroset bashkë me ty. Po, objektivi yt të shkatërosh 
fytyrën perfekte e të mrekullueshme të Zotit At ka 
falimentuar mjerisht. Ke tentuar, e dua ta pranoj me 
një farë suksesi, të futësh në mendjen e vëllezërve e 
motrave të tu të racës njerëzore, të një babai qiellor të 
inatosur, të ftohtë, të largët e armiqësor. Ke pikturuar për 
mijvjeçarë, me taktika të holla e të mefshta, një Krijues me 
karakter të nxehtë, të pa mëshirshëm e gjaknxehtë. Por 
përpjekja jote falimentoi! Fytyra e karakteri i Zotit rinisi 
të shpërnajë bukurinë e tij në katër anët e tokës, duke 
zbuluar përpjekjen tënde për të realizuar një kryengritje 

 Një letër drejtuar princit të Matrix                                          
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kundër Mbretit të mbretërve, Zot i zotave. Universi i tërë i 
përket atij, e shpejt çdo krijesë do adhurojë vullnetarisht e 
kënaqësi vetëm Atë.
Shpresa jote e vetme, përpara forcës pakufi të dashurisë 
së Krijuesit për krijesat e Tij, është ajo e të mbuluarit  këtë 
dashuri kaq të fuqishme me teorinë e mjerueshme të 
drejtësisë njerëzore, sipas të cilës lirimi i qënieve njerëzore 
nga vdekja (për largimin nga Zoti) mund të vinte me anë 
të vetë vdekjes... vdekja e një zëvendësuesi (të pafajshëm), 
e jo me anë të një riafrimi me burimin e çdo  jete ku 
vdekja nuk mund të ekzistojë për asnjë moment. Zoti bir 
Jezus erdhi vërtet për të sheshuar inatin e babait të Tij me 
pagimin e një tributi (jetën e tij), apo erdhi për të afruar 
qëniet njerëzore me dashurinë e babait qiellor që po na 
pret akoma me krahë të hapur e me lotët që i shënojnë 
fytyrën prej shumë vitesh tashmë? Zoti (at) që vret Zotin 
(bir), duke pëdorur krijesën e tij si vrasës, për të qetësuar 
vetveten është vërtet e tmerrshme .. një kurban njerëzor 
i denjë veç për më të ultin e djajve, pra ty Satan. Mendja 
jote ka aritur në nivele vërtet të ulta e të liga. Por të 
çmendurit e vërtetë jemi ne njerëzit që besojmë se Zoti i 
jetës dhe i dashurisë, Zoti i gjithpushtetshëm i Biblës, nuk 
ka forcë e dëshirë ti dhurojë krijesës së Tij pavdekësinë 
(pra faljen) pa i kërkuar në këmbim asgjë. Nuk është i zoti 
një baba/nënë njerëzor ti dhurojë një biri të mirat e tij pa 
i kërkuar në këmbim asgjë? Si ka mundësi që ne njerëzit, 
tashmë shumë larg nga burimi i jetës dhe i dashurisë 
perfekte, jemi në gjendje të jemi prindër më të mirë se 
vetë Zoti i dashurisë që na ka dhuruar frymën e jetës?  Nuk 
është e mundur që burimi i jetës të na kërkojë në këmbim 
atë që është më distante nga natyra e tij: vdekjen.  Nuk 
është shpëtimi për hi filli i kuq i gjithë librave që përmban 
kanuni bilblik? Në ky hi është blerë me gjakun e një të 
pafajshmi, çfarë hiri është? Do ish ky një perëndi më i mirë 
se unë? Kur perëndia nuk është më i mirë, atëherë është 

i pa dobishëm. Nuk është ky objektivi yt ex-Luçifer, ti që 
tashmë dashuron distancën nga Zoti, ti që dëshiron të 
keqen e që ushqehesh me dhembjen e të tjerëve? (shiko 
Isaia 14:6).
Armik Satan, ke arritur të krijosh në kokën e ne njerëzve 
një zot të së keqes më të fortë nga çje në të vërtetë: një 
krijesë që po jep shpirt (shiko Isaia 14:11). Si mund të 
besonim ndryshe që Zoti u detyrua nga ty të paguante një 
çmim për shpagimin tonë? Shpagim, po çfarë shpagimi? 
Ti nuk po më mban të burgosur mua mëkatarin pasi ti 
vetë je në të njëjtin burg si unë, e ky burg quhet: distanca 
nga Zoti. Ti je një i sëmur terminal e je në të njëjtën 
varkë/burg pa asnjë mundësi shpagimi. Krijuesi nuk bën 
pakte me ty ... nuk ka nevojë e gjithsesi kjo do ish kundër 
karakterit të Tij, natyrës së Tij, DNA-së së Tij. Mjaft me këtë 
ekzaltim, edhe pse negativ, të mundësive të tua. Ti je në 
krevatin e vdekjes. Veç fakti që dhuruesi i jetës nuk të ka 
larguar kompletësisht nga vetvetja të mban akoma në jetë. 
Por shkëputja totale, nga ty e dëshituar prej mijvjeçarësh, 
erdhi. Fati yt i zi po të gëlltet drejt asgjësë (shiko Isaia 
14:15).
Ti Satan, që ndihesh princi i kësaj bote, një botë larg nga 
Zoti, ti që ke krijuar Matrix, një mbretëri sipas imazhit 
e shëmbëlltyrës sënde, je vetëm pluhur i krahasuar me 
Krijuesin Zot. Edhe Matrix, një botë e themeluar mbi 
BORXHIN, lut zotin e saj, duke i çuar sakrifica e lutje të 
çdo lloji, me shpresën se mund të qetësojë zemërimin e 
tij, është një mbretëri rëre që shembet me goditjen e parë 
të erës. E së fundi edhe zoti që adhurohet në Matrix, është 
një zot rëre. Ky zot nuk je veç ti, Satan (shiko Isaia 14:3) 
Më në fund po realizoje ëndrën tënde të kurorëzoheshe 
zot. More vendin e Zotit, emrin e Zotit, formën e Zotit, por 
jo karakterin e Tij. Je, e do ngelësh deri në frymëmarjen 
e fundit, veç një shpirt rebel i shtyrë nga shkatërimi i çdo 
forme jete që të afrohet, përfshirë vetveten.
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Ki parasysh se strategjia jote e lashtë, e nisur në kopshtin 
e Edenit me Evën, kur provove (fatkeqësisht me sukses) 
të shtrembëroje imazhin e Krijuesit përpara krijesës 
duke mbjellë dyshimin mbi qëllimin e tij, u demaskua në 
mbretërinë tënde të quajtur Matrix. Që nga fjala e jote 
e parë në Eden deri në fjalën e fundit sot në Matrix nuk 
ke bërë tjetër veç tentativa pa fund për të prezantuar të 
shëmtuar Krijuesin e qiejve dhe të tokës, duke kthyer 
mbrapsh KREDITIN e Tij në BORXH. Një gënjeshtër që do 
jetë e mallkuar në përjetësi!
Po ish-Luçifer, Matrix ra në momentin preçiz kur qytetarët 
e saj kuptuan kush ish fytyra e vërtetë e babait të tyre 
qiellor Matrix, edhe pse bashkë me bashkpuntorët e tu 
nuk do ta pranosh, implodoi... u shkërmoq e nuk do jetë 
më (shiko Isaia 14:5). E gjithë qytetarët e tu krenarë do 
rigjenden me një grusht rëre në dorë. Sa i madh do jetë 
zgënjimi i tyre.
Ne fanët e Jezusit nuk jemi të lumtur me fundin tënd e të 
gjithë ndjekësve të tu, por lumturohemi për fundin e së 
keqes, që u dimostrua një kancer malinj e vdekjeprurës që 
çmend qelizat e krijuara të mira e perfekte nga Krijuesi Zot 
(shiko Isaia 14:7). Si ish e mundur që brenda krijimit të 
mirë, të bukur e perfekt të Zotit mundi të lindte e keqia? 
Në Zoti është i vetmi Krijues, kush, në mos Ai, mund të ish 
bashkpunëtor i vdekjes e si dhe gjithë formave të së keqes? 
E megjithatë, sot më është shumë e qartë se gjithë qelizat 
që përbëjnë universin e tërë do kishin ngelur të mira, të 
shëndetshme e jetësore për sa kohë qëndronin brenda 
planit harmonik hyjnor, pra afër Zotit. Por brenda teje 
lindi shkëndija e së keqes në momentin kur ndryshove 
këtë harmoni të ndërtuar, duke ngritur UN-in tënd sipër 
Zotit tënd. Mallkuar qoftë momenti kur modifikove 
harmoninë brenda teje, duke i dhënë kështu jetë shpirtit 
rebel që infektoi këto mijvjeçarë gjithë tokën, modifikim 
nga ku rrodhi çdo formë e së keqes që u manifestua (e 

vazhdon të manifestohet) në jetën e çdo njeriu mbi këtë 
planet të quajtur tokë. Veç tani e kam të qartë përpara 
syve të mi se e keqia nuk krijohet. Duke qenë e keqia 
distancë nga Zoti, mjafton të largohesh nga Zoti për të 
eksperimentuar lindjen e së keqes.
Perëndia Krijues kish mundësi të eliminonte forcën e ligë 
që nga lindja. Por ky çekujlibër nuk mund të shtypej për 
shumë kohë, e do presantonte ditë pas dite metastaza reth 
e qark krijimit. Ngurtësimi nuk mund të bëjë gjë tjetër 
veç të ngurtësojë, ndërshkimi i të keqes me të keqen nuk 
mund të edukojë veç për të keqen. Këto metastaza pafund 
do ishin rrjedhoja normale përpara një Zoti që definizohet 
jetë e që ndërkohë shtyp krijesën e vet në kundërshtimin 
e parë. Mundet jeta të krijojë të kundërtën e vetvetes, pra 
vdekjen?
Jo, Zoti i dashurisë nuk kish zgjidhje tjetër veç të 
vazhdonte të ish vetvetja, jetë e dashuri, duke u 
përqendruar mbi një zgjidhje me kohë të gjatë, por të 
sigurtë dhe definitive. Veç posizioni i qartë dhe i kundërt 
i strukturës së mbretërisë së Krijuesit themeluar mbi 
KREDINE, mbi dashurinë e mbi jetën, dhe struktura 
matrixiane e mbretërisë ribele e themeluar mbi BORXHIN, 
mbi egoismin e mbi vdekjen, mund ti vinte fjalën fund 
kësaj historie të trishtuar. Nuk më konfermon ylli im polar 
që e keqia mund të fitohet veç me të mirën? Asnjë vdekje, 
asnjë shkatërim ose hakmarrje, por veç një dashuri e 
duruar dhe e fortë është ilaçi i virusit të së keqes.
Satan, ti ende flet, akoma vepron, akoma komploton 
në errësirë, por je i vdekur tashmë. Zemra jota sapo ka 
ndaluar së rahuri e pas pak momentesh edhe truri yt do e 
kuptojë duke u fikur për gjithnjë. (shiko Isaia 14:19).
Duhet të jem i sinqertë... shyqyr zotit që erdhi Zoti bir 
(Jezusi) mbi tokë duke më treguar në tradimensionalitet 
fytyrën dhe karakterin e mrekullueshëm të dashurisë së 
Babait, përndryshe plani yt do kish fituar. Veç pamja e tij 
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e gozhduar në kryq për shkak të ligësisë sënde, Satan, dhe 
fatkeqësisht edhe imes si bashkpunëtor i jot, bëri të lindte 
brenda meje shkëndija e pendimit dhe në gjithë racën 
njerëzore. Ndërkohë veç ringjallja më rikthehu fuqinë, 
gëzimin e shpresën pa limit. 
Erdhi koha të përqafoj babanë tim qiellor që më pret 
që nga lindja ime me krahë hapur edhe pse unë nuk 
meritoj asgjë. Por babai im është një i çmendur ... po një i 
çmendur për dashurinë që ndien për mua e për çdo fëmijë 
plangprishës. E ku është ky baba i dashuruar, është jeta ... 
përgjithmonë!

Një fan i Jesuit që ka vendosur të fluturojë

Mblidhuni së bashku, të gjithë ju, dhe më dëgjoni.
Cili prej tyre ka bërë parashikime të tilla? 

Një që unë dua do realizojë vullnetin tim në Matrix dhe, 
me krahun e tij, mbi arkitektët e tij. 

Unë, unë kam folur; unë e kam thirrur,
e kam sjellur dhe i kam dhënë sukses veprave të tij. 

Dil nga Matrix,ikni nga arkitektët e saj;
përhapeni me një zë gëzimi,

e bëni që të arrijë deri në ekstremet e tokës. 
Thoni: “Zoti e ka çliruar shërbëtorin e tij Jakob”.

(shih Isaia 48: 14-15 + 20)

110 111The end



dhënë secilit sipas veprave të tij”(Zbulesa 22:12).Rreth 
dy mijë vjet më parë të krishterët e parë, duke besuar se 
ardhja e dytë e Krishtit ishte e afërt, përshëndeteshin me 
përshëndetjen “Maranatha”, që do të thotë “Eja, o Zot”.
 Maranatha i dashur tifoz i Jezusit! 

Autori

 Burimet                                                                                      

Duke e shkruar këtë broshurë, u frymëzova nga burime të 
ndryshme, para së gjithash, natyrisht, nga Bibla e Shenjtë 
(versioni i ri i Rishikuar).
Në veçanti, ishin të çmuara, gjatë shkrimit të të gjithë 
Vëllimeve, këshillat e mençura dhe kritikat kostruktive 
të babait tim Vinçenzo. Në veçanti, për Vëllimin e katërt, 
gjeta frymëzim në librat “Fytyra e Perëndisë”, “Çmenduria 
e Perëndisë” dhe “Ri-leximi i Dhiatës së Vjetër nën dritën e 
Jezusit të quajtur Krisht” e Adelio Pellegrini.
Sidoqoftë, kjo broshurë (së bashku me tre të tjerat që 
e kanë paraprirë) në tërësinë e saj ka një origjinalitet e 
nuk varet në asnjë mënyrë nga burimet e saja. Pamvarsia 
duhet individuar në seleksionimin e burimeve. Burimet 
kanë qenë të dobishme për mua, por ato nuk më kanë 
kushtëzuar në të vërtetë. Kam tentuar në fakt të modeloj 
refleksionet në mënyrë që të ishin të dobishme për 
mesazhin që doja të të trasmetoja ty dhe gjithë atyre që do 
dëshirojnë ta lexojnë.
Objektivi final i kësaj broshure, si dhe i tre volumeve të 
para, është ai që të lajmërojë botën për kthimin e shpejtë 
të shpëtimtarit Jesu Krisht. Ai është më afër se sa kërkuesit 
më të sinqertë të së vërtetës  imagjinojnë e besojnë, e 
profetësitë të gjendura në fjalën e Zotit na lajmërojnë për 
mbylljnen e menjëhershme të historisë së planetint tonë.
Përkundrazi, e bërtet në të katër skajet e tokës. “Ja, 
jam gati të vij dhe me mua do kem shpërblimin për ti 
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