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HYRJE 

 

 

Edhe pse ky vëllim do të merret me doktrina të ndryshme të 
mëdha (të tilla si hyjnia, pagëzimin në ujë, etj) që janë gjetur në 
Zbulesën, nga e para e deri në kapitullin e tretë, prezantimin kryesor të 
saj, temë e një studimi të detajuar të "Shtatë epokave së kishës". Është e 
nevojshme për të studiuar dhe për të kuptuar pjesën tjetër të Epokës së 
Zbulesës që vijnë. Kjo është e tejduhur për hulumtinim dhe kuptimin të 
pjesëve tjera të zbulimit sepse prej atyre epokave vijnë vulat, a prej 
vulave vijnë burritë, a nga burritë vijnë gotat. Sikurse plasja e barë e 
fishekzjarëve, epokat kishtare dalin me një fuqi pa të cilin nuk mund të 
ketë ndriçërim, pa të cilin nuk mund të ketë dri të të mëtutjeshme. Dalë 
me një sqarim të fortë fillestar pa të cilat nuk mund të ketë dritë të 
mëtejshme. Por në ditën e Zbulimit hyjnor shkëlqim jep "Shtatë epokat 
kishtare", një dritë nga drita, ndërsa para syve tanë mëdyshje hapur nuk 
është një zbulim në tërësi; dhe ne, ndërtuar dhe konsoliduar Frymën e 
tij, gati për shfaqjen e Tij të lavdishme e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë, 
një Perëndi të vërtetë, Jezu Krishtit. 

Kjo punë është shfaqur në personin e parë që ajo është një 
mesazh nga zemrat e njerëzve. 

Ju jeni duke bërë një përpjekje të veçantë për të marrë të gjitha 
emrat dhe titujt, emrat dhe përemrat, etj, duke iu referuar hyjnisë, si dhe 
fjalët e Biblës, Shkrimit, dhe të shkruani fjalën me një letër të kapitalit, 
pasi ne besojmë se është e duhur kur është fjala për madhështinë e 
Perëndisë dhe Personit dhe Fjalën e tij të Shenjtë. 

Unë lutem për bekimin e Perëndisë për lexuesin dhe që secili të 
kishte një pjesë të veçantë në Frymën e Perëndise. 

 

Viliam Marion Branham 
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KAPITULLI 1 

ZBULESA E JEZU KRISHTIT 

 

 
1.
 Zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ia dha për t'u treguar 
shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti, dhe Ai 
dërgoi dhe vuri në dukje shenjat nga engjujt e Tij shërbëtorit të tij, 
Gjonit, 
2.
 i cili dëshmoi për fjalën e Perëndisë, dhe dëshmia e Jezusit 
Krishti dhe për të gjithë që ai i pa. 
3.
 Lum ai që lexon dhe ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që 
ruajnë atë që është shkruar në të, sepse çdo gjë është (përcaktuar) koha 
është afër! 
4.
 Gjoni, Shtatë kishave në Azi: hir për ju dhe paqe nga Ai që është 
dhe që ishte dhe që do të vijë, edhe nga të shtatë frymërat që janë 
përpara fronit të tij, 
5.
 dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i Parilinduri prej të 
vdekurish dhe Princi i mbretërve të dheut! Atij që na deshi dhe që në 
gjakun e tij na lau nga mëkatet tona 
6.
 dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e tij; Atij 
i qoftë lavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve. Amen. 
7.
 Ja, ai vjen me retë dhe do ta shohë atë çdo sy, edhe ata që e 
tejshpuan; dhe do të vajtojnë për shkak të Tij të gjitha fiset e dheut. Po! 
Amen!  
8.
 "Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi," thotë Zoti, "që 
është dhe që ishte dhe që vjen, i Plotfuqishmi."  
9.
 Unë, Gjoni, vëllai juaj dhe pjesëmarrës në telashe, në mbretërinë 
dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për 
shkak të fjalës së Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit.  
10.
 Isha në Frymë në ditën e Zotit, kur dëgjova pas meje një zë të 

madh si boritë,  
11.
 Duke thënë: "Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit," dhe 

"ajo që do të shihni, shkruaji në një libër dhe ua dërgo shtatë kishave 
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që janë në Azi:. Në Efes, Smirnë, në Pergam, në Tiatirë, në Sardë, në 
Filadelfi dhe në Laodice." 
12.
 U rotullova të shoh zërin që foli me mua. Unë duke e kthyer 

pashë shtatë shandanë ari; 
13.
 dhe, në mes të shtatë shandanëve, një të ngjashëm me një Bir 

njeriu, të veshur me një fustan [mantel] deri në këmbët dhe e 
përmbushur rreth gjoksin e tij me një brez të artë.  
14.
 Kokën e tij, e bardhë e flokët si lesh i bardhë, si bora, dhe sytë e 

tij ishin si flakë zjarri. 
15.
 Dhe këmbët e tij të ndritshëm bronzi, si në një furrë dhe zëri i tij 

si zë shumë ujërash. 
16.
 Në të djathtë të tij kishte shtatë yje; nga goja e tij dilte një shpatë 

e mprehtë me dy tehe, dhe fytyra e tij si dielli që ndriçon me dritën e 
saj. 
17.
 Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të tij si i vdekur; Por ai 

vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: "Mos ki frikë, unë 
jam i pari dhe i fundit, 
18.
 Ai që jeton, dhe isha i vdekur, por ja, unë jetoj në shekuj të 

shekujve! Amen! Unë i kam çelësat e vdekjes e të nëntokës. 
19.
 Shkruaj çfarë ke parë, se çfarë është dhe çfarë do të ndodhë pas. 

20.
 Sekreti i shtatë yjeve që pasë në dorën e Tij të djathtë dhe të 

shtatë shandanëve prej ari: të shtatë yjet janë engjëjt e shtatë kishave, 
dhe të shtatë shandanët që pe janë shtatë kishat." 

 

 

HYRJE NË KAPITULLIN E PARË 

 

Zbul. 1, 1 - 3: "Zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ia dha për t'u 
treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti, dhe 
dërgoi e tregoi shenja të tij nga engjëjt e Tij shërbëtorit të tij, Gjonit, i 
cili dëshmoi për Fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit 
dhe për të gjithë që ai i pa. Lum ai që lexon dhe ata që dëgjojnë fjalët e 
kësaj profecie dhe që ruajnë atë që është shkruar në të, sepse ai është 
(përcaktuar) dhe koha është afër!" 
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Shkruesi (jo dhe autori) i këtij libri është Shën Gjoni i 
devotshëm. Historianët janë dakord se në fund të jetës së tij ai jetoi në 
Efes, edhe pse në kohën e këtij shkrimi ishte në ishullin e Patmos. Kjo 
nuk është historia e Gjonit e jetës së tij, por zbulesa e Jezu Krishtit në 
epokat e ardhshme të kishës. Në rreshtin e tretë quhet profeci dhe kjo 
është në fakt ajo që është. 

Ky libër zakonisht quhet Zbulesa e Shën Gjonit, por kjo nuk 
është e vërtetë. Kjo është një zbulesë e Jezu Krishtit i cili iu zbulua dhe 
dha Gjonit për të krishterët e të gjitha moshave. Ky është libri i vetëm 
në të gjithë Biblën që u shkrua nga zbulesa personale e Jezu Krishtit si 
shkrues.  

Zbulesa është libri i fundit i Biblës, por kjo është në lidhje me 
fillimin dhe në fund të periudhës evangjelizuese. 

Për këtë arsye, fjala greke për të ndriçuar është "apokalipsi" që 
do të thotë "zbulim". Ky zbulim është përshkruar në mënyrë të përkryer 
në Shembullin e skulptorit që e zbulon punën e tij skulpturore, duke i 
ekspozuar ato për shikuesit. Çfarë është zbulimi, zbulimi i asaj që ishte 
fshehur më parë. Kështu, zbulimi nuk është vetëm shpallja e Personit të 
Krishtit, por kjo është zbulesa e ardhmja e tij në vijim të "Shtatë 
epokave të kishës". 

Rëndësia e shpalljes me anë të Shpirtit nuk mund të theksohet si 
besimtar shumë i vërtetë. Zbulesa është më e rëndësishme se sa ju 
mund të kuptojeni. Megjithatë, unë nuk jam duke folur për librin e 
Zbulesës dhe ju. Raportuar një zbulesë totale. Është jashtëzakonisht e 
rëndësishme për kishën. A ju kujtohet në kapitullin e 16-të Mateut ku 
Jezusi pyet dishepujt e tij këtë pyetje: '''Ajo që njerëzit thonë për mua, 
bir njeriu?' Dhe ata thanë: 'Disa thonë se jam Gjon Pagëzori, të tjerë 
Elia, Jeremia, ose një nga profetët.' Ai u tha atyre: 'Dhe ju Çfarë do të 
thoni, kush jam unë?' Dhe që përputhen me atë, Simon Pjetri i tha: 'Ti je 
Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë.' Jezusi u përgjigj dhe tha: 'I bekuar je 
ti, o Simon, bir i Jonas, sepse ju nuk zbuluat vetëm mishin dhe gjakun, 
por Atin tim që është në qiej. Unë them: 'Ti je Pjetri, dhe mbi këtë 
shkëmb unë do të ndërtoj kishën e Tij dhe dyert e ferrit nuk do ta 
mundin atë.'" Katolikët thonë se kisha ishte ndërtuar mbi Pjetrin, 
megjithatë, është e vërtetë fizike se si mundet Perëndia të ndërtoje 
kishën në të. Perëndia nuk mund të ndërtojë kishën e tij në një njeri i 
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lindur në mëkat. Dhe kjo nuk ishte edhe një shkëmb që ishte atje në 
mënyrë që Zoti ka shenjtëruar shkëmbin në këtë vend. Ajo nuk është e 
jo si protestantët që thonë se kisha është ndërtuar mbi Jezusin e ajo 
ishte ZBULESA. Lexoni atë, siç është shkruar: "Mishi dhe gjaku nuk ta 
zbuloi, por për zbulimin Ati im, dhe mbi këtë shkëmb unë do të 
(Zbulesa) ndërtoj kishën tuaj:" Kisha është ndërtuar mbi Zbulesës, 
"Kështu thotë Zoti". 

Si Abeli që dinte se çfarë të bënte për të marrë e të ofruar flijimin 
e duhur ndaj Perëndisë? Me anë të besimit ai mori zbulesën e gjakut. 
Kaini nuk e ka marrë një zbulesë të tillë (edhe pse ai kishte një 
urdhërim) në mënyrë që ai nuk mund të sakrifikojë sakrificën e duhur. 
Dallimi ishte në zbulesën e Zotit dhe atë që ai e dha jetën e përjetshme 
si Abeli. Pra, ju mund të merrni atë që thotë pastori, apo atë që është 
mësuar në seminare, dhe edhe pse ju mund të keni për të mësuar, për aq 
kohë sa juve Zoti nuk do të ju tregojë se Jezusi është Krishti, dhe se 
është gjaku që na bën të pastër dhe që Perëndia është Shpëtimtari juaj, 
ju kurrë nuk do të keni jetë të përjetshme. Dhe që e bën një zbulim 
shpirtëror. 

Pra, kam thënë se ky libër i Zbulesës është libër i shpalljes së 
Jezusit dhe çfarë ai është duke bërë në kisha për ato shtatë epokat. Kjo 
ishte një zbulesë për shkak se ata vetë dishepujt nuk e kuptuan këto të 
vërteta të regjistruara. Ajo që ata nuk e kanë parë janë zbuluar. Ju 
kujtohet që erdhën te Jezusi në librin e Veprave dhe e pyetën: "'A do të 
rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit?' Ai tha: 'Nuk është për 
ju të dini kohët dhe momentet."' Këta janë njerëz dhe ende mendonin se 
Jezusi kishte një mbretëri tokësore. Megjithatë, ai kishte për të ndërtuar 
një mbretëri shpirtërore. Edhe ata, nuk ai, nuk mund të më thoni në 
lidhje me pozicionin tuaj në të, sepse atij Ati ende nuk i është zbuluar. 
Por tani, pas vdekjes dhe ringjalljes së Tij, në këtë periudhë të caktuar 
kohe të ndërmjetësimit të tij, shërbim, mund të vë në dukje Gjoni, këtu 
në këtë zbulesë. Vehtja, çfarë lavdia e Tij dhe prania në kishë do të 
thotë dhe të bëjë. 

Në këtë zbulesë Ai na tregon se çfarë lloj vendi kanë mëkatarët. 
Tregon se si do të veprojë me mëkatarët dhe do ti hedhin ato në liqenin 
e zjarrit. Zbulon fundin e mëkatarëve që ndjekin Satanin. Dhe Satani e 
urren atë. 
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A keni vënë re ndonjëherë se si djalli i urren dy librat e Biblës 
më shumë se çdo tjetër? Ai gjithmonë sulmon, nëpërmjet teologëve 
liberale dhe shkencëtarët që e quajnë, libri i Zanafillës dhe libri i 
Zbulesës. Në të dyja këto libra gjejmë origjinën e Satanit, rrugët e tij të 
tmerrshme dhe shkatërrimin e tij. Kjo është arsyeja pse ata sulmojnë. Ai 
urren të jetë i ekspozuar, dhe në këto libra është zbuluar pikërisht ashtu 
si është. Jezui tha Satanit: "Ai nuk ka interes në mua dhe unë nuk kam 
asnjë interes në të." Djalli do të donte për të provuar të kundërtën, por 
nuk mund, pra, duke bërë gjithçka që mundet për të shkatërruar besimin 
në Fjalën. Por kur kisha nuk beson Satanin dhe beson zbulesën e Fjalës 
së Shpirtit, dyert e ferrit nuk mund ta mundin atë. 

Më lejoni të them diçka këtu nga ministria ime, në qoftë se ju 
nuk do mendoni. Ju, të gjithë e dimë, se kjo dhuratë në jetën time është 
e mbinatyrshme. Kjo është një dhuratë që Fryma e Shenjtë mund të 
depërtojnë sëmundjet dhe mendimet e zemrave njerëzore dhe gjëra të 
tjera të fshehura që vetëm Perëndia mund të njohë dhe pastaj ne i 
zbulojmë ato. Unë do të doja që ju të qëndroni me mua dhe të shohim 
fytyrat e njerëzve kur Satani e di se ai do të zbulohet. Sigurisht, unë nuk 
jam duke folur për njerëzit. Por Satani mori jetën e tyre me anë të 
mëkatit, indiferencës, dhe sëmundjet. Por ju duhet të shikoni fytyrat e 
tyre. Satani e di se ai do të zbulohet dhe do të dalë me ndryshimet më të 
çuditshme të shprehjeve të fytyrës të njerëzve. Frika që ka Satani. Ai e 
di se Fryma e Perëndisë është për njerëzit e shpallur dhe e prish punën e 
tij. Kjo është arsyeja pse ai aq urren këto takime. Satani e urren kur ju 
përmndeni atyre emrat. Pra, çfarë është ajo? Nuk është mendje lexim, 
nuk është telepati, as nuk është kthimi. Kjo është një zbulesë nga Fryma 
e Shenjtë. Kjo është e vetmja mënyrë që unë mund të di. Natyrisht, 
mendja fizike do të thërrasë atë asgjë, por të Shpirtit të Shenjtë. 

Më lejoni t'ju tregoj një arsye tjetër pse Satani urren këtë libër të 
kishës që është Zbulesa. Ai e di se Jezu Krishti është i njëjtë dje, sot 
dhe përgjithmonë, dhe se Ai nuk ndryshon. Ai e di shumë më mirë se 
nëntëdhjetë përqind të teologëve këtë libër. Ai e di se prej Perëndisë 
është i pandryshueshëm në natyrën e Tij, se Ai është i pandryshueshëm 
dhe në mënyra të tyre. Prandaj, Satani e di me siguri se kisha origjinale 
është me fuqinë e Perëndisë (Marku Kapitulli 16 në veprim) Kisha e 
vërtetë për të cilën Jezusi pohoi se është e tij. Çdo gjë tjetër është false. 
Duhet të jetë. 
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Pra, mos harroni këtë. Krishti është Kisha e vërtetë, është 
vazhdim i librit të Veprave. Por libri i Zbulesës tregon se fryma e 
antikrishtit që do të vijë në kishë dhe dë të sulmojë, duke e bërë të 
vakët, formal dhe të pafuqishëm. Ajo ekspozon Satanin, duke zbuluar 
veprat e tij (tentim shkatërrimin e popullit të Perëndisë dhe për të 
hedhur dyshime mbi Fjalën e Perëndisë) deri në kohën kur ajo është 
hedhur në liqenin e zjarrit. Ai luftoi kundër tij. Ai nuk mund të durojë 
atë. Ai e di se në qoftë se njerëzit të marrin zbulesën e vërtetë të kishës 
së vërtetë dhe çfarë është, atë që qëndron dhe se ajo mund të bëjë më 
shumë punë, ajo do të jetë një ushtri e pamposhtur. Nëse ju merrni një 
zbulesë e vërtetë të dy shpirtrave në kontekstin e kishës së krishterë dhe 
Fryma e Perëndisë të depërtojnë dhe të rezistojnë frymën e antikrishtit, 
Satani do të jetë i pafuqishëm para saj. Ai do, pa dyshim, të 
parandalohet sot si kur Krishti që përballoi çdo përpjekje për të 
kapërcyer atë në shkretëtirë të tij. Po, Satani e urren Zbulesën. Por ne e 
duam atë. Me zbulesën e vërtetë në jetën tonë dyert e ferrit nuk mund të 
fitojnë kundër nesh, por ne do t'i mundim. 

Mos harroni se unë jam, në fillim të këtij postimi, përmendur se 
ky libër do të studiojë zbulesën e vërtetë të Jezusit në kishë dhe 
veprimin e tij në epokat e ardhshme. Unë pastaj do të përmendi se ai 
kishte nevojë për Frymën e Shenjtë për të na dhënë zbulesën ose 
përndryshe do të dështojmë për të marrë shpëtimin. Duke lidhur këto dy 
mendime ju do të shihni se ajo nuk është e mjaftueshme dhe se vetëm 
studimi i përbashkët dhe reflektimi te ky libër bëhet e vërtetë. Ajo merr 
veprimin e Shpirtit të Shenjtë. Kjo do të thotë se ky libër nuk mund t'i 
jepet askujt tjetër përveç të veçantëve. Atë e merr dikush me njohuri 
profetike. Është e nevojshme që të jetë në gjendje për të dëgjuar fjalët 
nga Perëndia. Ajo merr mësim të mbinatyrshme, jo vetëm studiues i cili 
bën krahasim varg për varg, edhe pse kjo është e mirë. Por misteri 
kërkon mësimin e Shpirtit, ose ajo kurrë nuk bëhet e qartë. Si ju, duhet 
vetëm për të dëgjuar nga Perëndia dhe për të hapur zemrat dhe të 
dorëzoheni për të Shpirtit për të dëgjuar dhe do ta dini. 

Siç thashë, ky libër (Zbulesa) është përfundimi i Shkrimeve. 
Madje edhe të vendosur në vendin e duhur në kanunin e Shkrimit - në 
fund. Tani ju e kuptoni se pse është thënë se të gjithë janë të bekuar që 
e lexojnë atë, ose dëgjuar. Unë mund ta kuptoj se pse ata që e shtojnë 
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ose të marrë edhe qoftë një sjkronjë nga ajo, do të jetë i dënuar. Ajo 
duhet të jetë kështu, sepse dikush mund të shtoni ose të zbres një 
zbulim të përsosur të Perëndisë dhe humbjen e armikut? Është e 
thjeshtë. Asgjë nuk ka një forcë të tillë të fituar si zbulesën e Fjalës. Ju 
shikoni, në vargun e tretë u shpall një bekim për ata që paguajnë 
vëmendje të veçantë për këtë libër. Unë mendoj se kjo tregon për 
zakonit të Dhiatës së Vjetër, në të cilën komuniteti e priftërinjtë fillonin 
çdo mëngjes duke lexuar Fjalën. Ju shikoni, shumë prej tyre nuk mund 
të lexonin, në mënyrë që ata kanë për të lexuar priftërinjtë. Sa kohë që 
ajo ishte Fjala, ishte i pranishëm bekimi. Nuk kishte rëndësi nëse ajo 
është lexuar apo dëgjuar. 

"(Disa) koha është afër." Para kohe nuk ishte afër. Mençuria dhe 
planin e Perëndisë kjo zbulesë kaq i fuqishëm (edhe pse i njohur 
plotësisht te Perëndia) nuk do të mund të dalë deri atëherë. Kjo 
menjëherë zbulon parim - zbulesa e Perëndisë për të gjitha kohërat 
mund të vijë vetëm në ato ditë dhe në kohë të caktuara. Shikoni në 
historinë e Izraelit. Shpallja e Zotit të Moisiut, erdhi vetëm në kohë të 
caktuara të historisë, pra, më saktë, nuk është kur njerëzit e thirrën 
Perëndinë. Vetë Jezusi erdhi në kohën e duhur, ai që ishte krejtësisht 
Zbulesa e Hyjnisë. Dhe në këtë moshë (Laodicean) zbulesa e Perëndisë 
do të vijë në kohën e vet. Kjo nuk do të hezitojë, edhe vonojë. Mendoni 
për këtë dhe t'i kushtojëni vëmendje, sepse sot jemi në kohën e 
mbarimit. 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa. 1, 4 - 6: "Gjoni, shtatë kishave në Azi: hir për ju dhe 
paqe nga ai që është dhe që ishte dhe që do të vijë, dhe nga të shtatë 
frymërat që janë përpara fronit të tij, dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari 
besnik, i Parilinduri nga të vdekurit dhe prijësi i mbretërve të dheut: të 
atij që na deshi dhe gjaku i tij na lau nga mëkatet tona dhe na bëri 
mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e tij, atij i qoftë lavdi dhe 
pushtet në shekuj të shekujve. Amen". 

Fjala Asia është në fakt Azia e Vogël. Kjo është një zonë e vogël 
e vendit, afërsisht madhësinë e Indiana. Shtatë nga kishat lokale janë 
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zgjedhur veçanërisht në mesin e të gjitha kishave të tjera për shkak të 
karakteristikave të tyre, dhe të njëjtat janë karakteristikat që kishte 
gjetur në kkohërat e njëpasnjëshme shekuj më vonë. 

Shtatë Shpirtrat përpara fronit të Shpirtit që ishte në secilin nga të 
shtatë engjëjt duke u dhënë atyre kohën e tyre të shërbimit në të cilën 
çdo kishë kishte jetuar. 

Pra, të gjitha këto terma: "Ai që është", "i cili ishte", "që vjen", 
"dëshmitari besnik", "i parëlinduri nga të vdekurit", "Princ i mbretërve 
të dheut", "Alfa dhe Omega" dhe "Plotfuqishëm" titujt dhe përshkrimet 
e të njëjtit Person i cili është nga Zoti Jezu Krishti, ai që na lau nga 
mëkatet tona në gjakun e tij. 

Fryma e Perëndisë tek Gjoni shprehet se do të vë në dukje 
hyjninë e Lartë e Jezu Krishtit dhe zbuloi hyjninë si një Zot. Sot nuk 
është një gabim i madh se ka tre Perëndi, në vend të një. Ky zbulim, që 
vetë Jezusi ia dha Gjonit, korrigjon këtë gabim. Jo se ka tre Perëndi, por 
një Perëndi me tre shërbime. Nuk është një Perëndi me tre tituj: Ati, 
Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ky është një zbulim i fuqishëm kur ishte 
kisha e hershme dhe çfarë duhet të rikthehet në këtë ditë të fundit, së 
bashku me të drejtë kur thoshte pagëzimin e ujit. 

Megjithatë, teologët modernë nuk do të bien dakord me mua, 
sepse kjo është ajo që ata shkruan në një revistë të madhe të krishterë: 
"Kjo doktrinë (Triniteti) është në zemër dhe thelbi i Dhiatës së Vjetër 
Asgjë më pak nuk është në zemër dhe thelbi i Dhiatës së Dhiatës së Re, 
si dhe të Dhiatës së vjetër, në kundërshtim me mendimin se ka më 
shumë se një Perëndi. Megjithatë, Dhiata e re me qartësi të barabartë 
mëson se Ati është Perëndi, që Biri i Perëndisë dhe se Fryma e Shenjtë 
është Perëndia, dhe se këta të tre nuk janë tri aspekte të të njëjtit person, 
por tre persona të cilët janë në një marrëdhënie të vërtetë personale me 
njëri-tjetrin. Këtu kemi doktrinën e madhe të tre persona, por një 
Perëndi." 

Ata gjithashtu thonë: "Perëndia, Biblën, jo vetëm një person, por 
ai është tre persona në një Perëndi Kjo është misteri i madh i Trinisë." 

Po, e drejtë. Si mund të jenë tre persona në një Zot? Jo vetëm që 
nuk është në Shkrime, por kjo tregon një mungesë të arsyetimit 
inteligjente. Tre persona veçantë, edhe pse substancë të njëjtë, të tre 
perëndi, ose gjuha e ka humbur plotësisht kuptimin e saj. 
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Vetëm të dëgjojnë për këto fjalë përsëri: "Unë jam Alfa dhe 
Omega, fillimi dhe mbarimi," thotë Zoti, "që është dhe që ishte dhe që 
vjen, i Plotfuqishmi." Ky është qielli! Kjo nuk është vetëm një profet, 
njeri. Ky është Perëndia! Dhe kjo nuk është një zbulim i tre zotat, por 
zbulimi i një Zoti, i Plotfuqishmi. 

Në fillim, kisha nuk besonte në tre zotat. Jo nuk mund të gjejnë 
një mënyrë për të besimit në mesin e apostujve. Ajo ishte vetëm pasi 
epoka apostolike erdhi në këtë teori, dhe në të vërtetë të bëhet objekt 
diskutimi dhe doktrinat themelore të Këshillit të Nikesë. Doktrina e 
Hyjnisë ka shkaktuar një çarje në dy drejtime të Nikesë. Dhe nga kjo 
ndarje erdhi rreth dy ekstremet. Disa prej tyre në fakt shkuan në 
politeizëm, duke besuar në tre zotat, ndërsa të tjerët shkuan në 
unitarianizëm. Sigurisht ajo mori disa kohë për këtë që të ndodhë, por 
kjo ka ndodhur dhe këtë që e kemi sot. Por Zbulesa kishat përmes 
Gjonit nga Frymësia ishte: "Unë jam Zoti Jezu Krisht dhe jam perëndia. 
Nuk ka Perëndi tjetër." Dhe ai vuri vulën e tij në këtë me anë të 
Zbulesës. 

Konsideroni këtë: kush ishte babai i Jezusit? Mateu. 1, 18 thotë: "Ajo u 
gjend shtatzëne nga Shpirti i Shenjtë." Dhe vetë Jezusi shpalli se ishte 
Perëndia Ati i Tij. Perëndia Atë dhe Perëndia Fryma e Shenjtë, sa 
shpesh shprehin këto kushte, të bëjë Atin dhe Shpirtin një. Në të 
vërtetë, ata e bëjnë, dhe janë apo duhet ndryshe, Jezusi kishte dy të 
parët. Por, njoftim që Jezusi tha se Ai dhe Ati i Tij ishin një - jo dy. Kjo 
e bën një Perëndi. 

Që kjo është një e vërtetë historike dhe biblike, njerëzit të pyesin 
veten Ku ata erdhën nga tre. Ajo ka bërë doktrinën themelore e 
Këshillit të Nikesë në 325 pas Krishtit. Ky trinitet (një fjalë absolutisht 
jobiblike) është i bazuar në politeizmin romak. Romakët kishin shumë 
perëndi të cilëve ishin duke u lutur. Ata gjithashtu u luteshin për 
paraardhësit si ndërmjetësues. Ajo ishte vetëm një hap drejt duke i 
dhënë emra të rinj perëndive të vjetra, kështu që ne në të shenjtorëve të 
tingëllojë shumë biblike. Kështu, në vend të Jupiterit, Venusit, Marsit, 
etj, ne kemi Palin, Pjetrin, Kristoferin, etj, etj. Ata nuk mund të bëjnë që 
feja e tyre pagane të përfundon me vetëm një Perëndi, por ajo ishte e 
ndarë në tre, dhe qirinj të bërë për ndërmjetësime të tilla si paraardhësit 
e tyre u bënë ndërmjetësues. 
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Që atëherë njerëzit nuk kanë arritur të kuptojnë se ka vetëm një 
Perëndi me tre funksione apo publikime. Ata e dinë se sipas Shkrimeve 
ka vetëm një Perëndi, por ata u përpoqën për të bërë një teori fantastike 
se Zoti është si një kalem i rrushit: tre persona me të njëjtën Hyjni që ne 
të gjithë në mënyrë të barabartë ndajnë. Por këtu te Zbulesa thotë në 
mënyrë të qartë Jezusi: "Ai që është", "Ajo që ishte" dhe "Ai që do të 
vijë". "Ai është Alfa dhe Omega", që do të thotë se Ai është "A deri 
Zh" apo të gjithë atë. Ai është çdo gjë - i Plotfuqishmi. Ai është 
trëndafili i Sharonit, ylli i ndritshëm i mëngjesit, një filiz i drejtë, Ati, 
Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ai është Zoti, Perëndia i Plotfuqishëm. Një, 
Zoti. 

1 Tim. 3, 16 thotë: "S’ka dyshim, i madh është misteri i 
përshpirtërisë: Krishti u dëftua në natyrën e njeriut, u shfajësua me 
Shpirtin Shenjt, u vrojtua nga engjëjt, u predikua ndër paganë, u besua 
nga bota, u ngrit në lavdi." Kështu thotë Bibla. Ajo nuk thotë asgjë këtu 
në lidhje me personin e parë, të dytë ose të tretë. Ajo thotë se Perëndia 
u shfaq në mish. një Zot. Kjo Një Zoti u shfaq në trup. Por Perëndia u 
bë në formë njerëzore se nuk ka bërë asnjë Zot tjetër. Ai ishte Zoti, i 
njëjti Perëndi. Kjo ishte një zbulim atëherë, dhe kjo është një zbulesë 
tani. Një Zot. 

Le të kthehemi në Bibël dhe shikoni se çfarë ai ishte në fillim të 
shpalljes që ai ka dhënë për veten e Tij. Jehova i madh u duk në Izrael 
në një kolonë të zjarrtë. Si Engjëllit të besëlidhjes, Ai jetoi në atë 
kolonë e zjarrit dhe duke udhëhequr në të përditshme Izraelin. Në 
tempull Ai njoftoi ardhjen e tij me një re të madhe. Pastaj një ditë u 
shfaq në mish e Virgjëreshës që është përgatitur për të. Perëndia, i cili 
banoi mbi kampit të Izraelit, tashmë ka marrë një çadër prej mishi dhe 
banoi si një njeri mes njerëzve. Por ai ishte i njejti Perëndi. 

Bibla mëson se Perëndia ishte në Krishtin. Trupi ishte Jezusi. 
Tek Ai banonte gjithë plotësia e Hyjnisë së, trupore. Asgjë nuk mund të 
jetë më e qartë se kaq. Sekreti është. Por e vërteta e vërtetë - nuk mund 
të jetë më e qartë. Pra, në qoftë se ai nuk ka qenë tre persona, nuk mund 
të jetë tani tre. Një Zot: Dhe kjo i njëjti Perëndia u bë mish. 

Jezusi tha: "Unë kam ardhur nga Perëndia dhe të shkoj (mbrapa) 
me Perëndinë." Gjoni 16, 27 - 28. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Ai 
u zhduk nga faqja e dheut me anë të vdekjes, varrosjes, ringjalljes dhe 
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ngjitjes. Atëherë me Palin u takuan në rrugën për në Damask dhe Ai i 
tha Palit: "Saul, Saul, përse më përndjek?" Pali tha: "Kush je ti, Zot?" 
Ai tha: "Unë jam Jezusi." Ai ishte një shtyllë e zjarrit, një dritë 
verbuese. Ai u kthye pikërisht ashtu siç ishte thënë. Kthehet në të 
njëjtën formë siç ishte në para se ajo është vënë në trup njeriu. Pikërisht 
Gjoni e pa atë të ndodhë. Gjoni 1, 18: "Askush s'e ka parë ndonjëherë, i 
parilinduri Bir, që është në gjirin e Atit, ai e ka deklaruar atë." Vini re 
se çfarë thotë Gjoni ku është Jezusi. Ai ishte në krahët e të atit. 

Luka 2, 11 thotë: "Tani për tani ne jemi në qytetin e Davidit, një 
shpëtimtar është lindur që është Krishti, Zoti." Ai ka lindur si Krishti, 
dhe tetë ditë më vonë kur u rrethpre, ai u dha emrin e Jezusit, ashtu si 
engjëlli i tha. I lindur si një Branham. Kur linda unë ata më quajtën mua 
William. Ai ishte Krishti, por këtu në mesin e njerëzve që ai iu dha 
emri. Tendë në natyrë, ku njerëzit mund të shohin quhej Jezus. Ai ishte 
Zoti i lavdisë, i Plotfuqishëm lëshuar në trup. Ai është Perëndia Atë, 
Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ai i ka të gjitha. 

Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë janë vetëm tituj. Këto nuk janë 
emrat. Kjo është arsyeja pse ne pagëzohemi në emër të Zotit Jezu 
Krisht, për shkak se ajo është një emër, jo një titull. Ky është emri i 
titullit, ashtu që ju të merrni një të porsalindur i cili është i biri dhe 
emrin. Është djali fëmija është titulli, pastaj t'i japë atij emrin John 
Henry Brown. Jo vetëm që u pagëzuan në "emër të Jezusit". Ka mijëra 
në botë dhe ka pasur edhe para Jezusit, Shpëtimtarit tonë. Por vetëm një 
prej tyre ka lindur si Krishti, "Zoti Jezu Krisht". 

Njerëzit thonë se Jezusi është Biri i përjetshëm i Perëndisë. 
Megjithatë, nuk është vetëm se një kontradiktë? Kush ka dëgjuar 
ndonjëherë e "Birit" është e përjetshme? Djemtë kanë fillimet, por ajo 
që është e përjetshme nuk kishte një fillim. Ai është Perëndia i 
përjetshëm (Zoti) u zbrit në trup. 

Ungjilli i Shën Gjonit thotë: "Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte 
pranë Perëndisë - dhe Fjala ishte Perëndi Dhe Fjala u bë mish dhe banoi 
ndër ne." Ai ishte dëshmitari besnik dhe i vërtetë i Fjalës së përjetshme 
të Atit. Ai ishte një profet, dhe ai mund të them se babai i tij ishte 
urdhëruar për të thënë. Ai tha: "Ati im është në mua." Kjo tha, Jezusi, 
"Ati im është në mua." 
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Perëndia ka shumë tituj: "drejtësinë", "paqen", "kudo" dhe 
"Babai" dhe "Biri" dhe "Shpirtin e Shenjtë", por ai ka vetëm një emër 
njerëzor dhe se emri është Jezusi. 

A nuk është e ngatërruar fakti se ai ka tre vende pune ose të 
paturit e publikimit të trefishtë. Në tokë Ai ishte një profet, dhe të 
kthehej në tokë, ai është Mbreti i mbretërve. "Ai që ishte" - që është 
Jezusi, profeti. "Ai që është", - është Ai, kryeprifti, i cili ndërmjetëson, 
Ai që mund të vjen keq me tanë dobësitë. "Ajo që ka ardhur", - është 
Mbreti që po vjen. Në tokë Ai ishte Fjala - Profeti. Mojsiu i tha atij: 
"Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë një profet si unë, dhe në qoftë se ju 
nuk dëgjoni fjalët që Profeti do të asgjësohen nga njerëzit." 

Vini re këto fakte rreth Jezusit. Në tokë Ai ishte një Profet, 
qengji dhe Biri. Në këtë mënyrë nuk është tre. Këto ishin gjë tjetër 
veçse publikimit ose shërbimet e një personi, Jezusit. 

Tani, ka një Shkrim favorizues për këtë trininë, mendoj se 
dëshmon pikëpamjet e tyre më shumë se një person real në Hyjnisë. 
Është Zbulesa. 5, 6 - 8: "Dhe unë pashë, dhe ja, në mes të fronit dhe të 
katër qeniet e gjalla, dhe në mes të pleqve një Qengj si therur dhe që 
kishte shtatë brirë dhe shtatë sy, që janë të shtatë Frymërat e Perëndisë, 
të dërguara në gjithë dheun Ajo dhe mori librin nga dora e djathtë e atij 
që rrinte mbi fron. Dhe kur mori librin, të katër qeniet e gjalla dhe të 
njëzet e katër pleqtë ranë përmbys përpara Qengjit, secili prej tyre 
kishte një qeste dhe disa kupa ari plot me erë të këndshme, të cilat janë 
lutjet e shenjtorëve." Në të vërtetë, në qoftë se këto vargje ishin të ndara 
do të duket për të provuar pikën e tyre. Vini re, kam thënë këto vargje 
të izoluara. Megjithatë, lexoni Zbulesa. 4, 2 - 3, e cila 9 - 11: 

"Menjëherë kalova në vegim me anë të Shpirtit Shenjt. Dhe ja, në 
qiell ishte froni dhe Njëri kishte ndenjur në fron. Atij që rrinte në fron i 
shkëlqente fytyra në përngjasim të gurit të paçmueshëm të jaspisit dhe 
të sardit;a përreth fronit, ylberi me ngjajshmëri të smaragdit. Dhe sa 
herë që Gjallesat i jepnin lavdi, nder dhe falënderim Atij që rri në fron, 
të Gjithëpushtetshmit të shekujve, njëzet e katër udhëheqësit bienin 
përmbys para Atij që rri në fron dhe adhuronin Atë që jeton në shekuj 
të të shekujve. Ata i ulnin para fronit kezat e veta duke thënë: 'I denjë 
je, o Zot, Hyji ynë, të marrësh lavdinë, nderin dhe pushtetin, sepse ti 
krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd gjithçka u bë dhe u krijua!'" Vini 
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re me kujdes se në rreshtin e dytë thotë: "Në fron u ul NjË (jo dy apo 
tre, në vend se një)." Në rreshtin e tretë thotë: "Atij (nuk ju) ishte që 
dukej si një gur jaspri". Në rreshtin e nëntë thotë se duke u dhënë 
nderin e "se" (jo ato). Në rreshtin e dhjetë thotë se pleqtë ranë përmbys 
përpara "ata" (jo ato). Në rreshtin e njëmbëdhjetë thotë se ata bërtitën: 
"Ti je i denjë O Zot,'' (jo zotërinj). Gjithashtu në rreshtin e 
njëmbëdhjetë thotë këtë një në fron "Krijuesi", dhe se është Jezusi 
(Gjoni 1, 3), i cili është Zoti – Shpirti - Perëndia i Dhiatës së Vjetër 
(Zanafilla 1, 1). 

Por le të mos ndalemi këtu. Le të lexojmë tani në Zbulesa. 3, 21: 
"Atij që fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, si unë dhe kam 
fituar dhe u ula me Atin tim mbi fronin e tij." Gjithashtu, le të lexojnë 
Hebrenjve. 12, 2: "Duke sytë tanë fiksuar në Jezusin, kreu dhe 
plotësonjësi i besimit, i cili, për gëzimin që ishte përpara tij, duroi 
kryqin duke e përçmuar fyerjen dhe u ul në të djathtën e fronit të 
Perëndisë." Vini re se sipas vetë Jezusi, i cili shkroi Zbulesën, Ai u ul 
me babain e tij. Palin (dhe se është Fryma e Krishtit - Shpirti profetik 
me të cilin vjen Fjala) thotë se ai u ul të djathtë të Perëndisë. Por, kur 
Gjoni shikoi, ai e pa vetëm "një" mbi fronin. Vetëm në Zbulesa. 5, 6 - 8 
(e cila ndjek koha-zbul. 4, 2 - 3) shih "Qengji" për të marrë librin e 
"Tjetrit", i cili u ul në fron, siç është paraqitur në Zbulesa. 4, 2 – 3 dhe 9 
- 10. Çfarë është ajo? Ky është sekreti i "një Zot". Ai (Jezusi) erdhi nga 
Perëndia, u shfaq në mish, vdiq dhe u ringjall dhe u kthye në "gjirin e 
Atit". Siç Gjoni tha: "Biri i vetëmlinduri që është në gjirin e Atit, ai e ka 
zbuluar." Gjoni 1, 18. Atëherë ajo ishte koha për të Perëndisë (Mesia), 
kthehet për të thirrur në të drejtë nusen e tij, dhe pastaj të prezantuar 
vehten (njoftoi) Izraelit. Pra, përsëri e shohim Perëndinë si paraqitet për 
të krijuar një lidhje fizike për njerëzit si "Biri i Davidit, Mbreti i 
mbretërve dhe Zot i zotërve dhe dhëndërit i nuses pagane". Këto nuk 
janë "dy" i Zotit, por thjesht një Perëndi, që manifeston ndaj Tij, trini 
fuqishme dhe tituj. 

Njerëzit e dinin se ai ishte një profet. Ata e dinin shenjën e 
Mesias që mund të vijë vetëm me anë të profetit. Gjoni 1, 44 - 51: "Dhe 
Filipi ishte nga Betsaida, qyteti i Andreas dhe i Pjetrit. Filipi i njohur 
Natanaeli i tha: 'E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu në ligj dhe 
profetët: Jezusin, birin e Jozefit, nga Nazareti.' Dhe Natanaeli i tha: 
'Nga Nazareti, mund të jetë diçka gjë e mirë?' Filipi i tha: 'Eja dhe 
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shiko.' Jezusi pa se Natanaeli po vinte drejt tij dhe tha për të: 'Ja një 
izraelit në të cilin nuk ka vend mashtrimi!' Natanieli i tha: 'Si e dini?' 
Jezusi iu përgjigj dhe tha: 'Të pashë para se të të thërriste Filipi, kur 
ishe nën fik.' Duke iu përgjigjur atij, Nathaniel ka thënë: 'Mësues, ti je 
Biri i Perëndisë; Ti je mbreti i Izraelit!' Jezusi u përgjigj dhe tha: 'Sepse 
të thashë se ti, unë të pashë nën fik, ti beson; Ju do të shihni më shumë 
nga ajo'. I tha: 'Në të vërtetë, në të vërtetë, unë po ju them që tani e tutje 
ju do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Perëndisë duke u ngjitur dhe 
duke zbritur mbi Birin e njeriut.'" Aftësia e mendimeve kullim zemra e 
popullit u tregua se Perëndia e përzgjedhur të kuptojnë se kjo ishte 
Mesia, Fjala e vajosur Perëndia. Heb 4, 12: "Jeto dhe beso, është fjala e 
Perëndisë, dhe efektive; Mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, por 
depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, nyjeve dhe të palcave, 
dhe shqyrton mendimet dhe qëllimet e zemrës." 

Kur gruaja që shkoi në pusi duke dëgjuar për mëkatet e saj 
kërkon për të plotësuar synimet e zemrës së saj, me entuziazëm shpalli 
atë një profet, duke thënë se Mesia të dihet pasi këtë aftësi të 
jashtëzakonshme. Gjoni 4, 7 - 26: "Nëse gruaja nga Samaria erdhi të 
nxjerrë ujë dhe Jezusi i tha: 'Më jep të pi!' (Sepse dishepujt e vet kishin 
shkuar në qytet për të blerë ushqime.) Atëherë gruaja Samaritane i tha: 
'Si, që je Jude, më pyesni ju mua, një grua, një Samaritane, që të jap për 
të pirë?' Sepse Judenjtë nuk shoqërohen me Samaritanët. Jezusi u 
përgjigj dhe tha: 'Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai 
që të thotë: 'Më jep të pi,' ti do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë 
të gjallë.' Gruaja i tha: 'Zot, ti nuk ke as kovë për të rrëmbyer, dhe pusi 
është i thellë, ku më pas ujë të gjallë? A je ti më i madh se Jakobi, ati 
ynë, qe na e dha; dhe piu prej tij ai vetë, bijtë e tij dhe bagëtitë e tij?' 
Jezusi i tha, duke thënë: 'Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri 
etje, por kush pi nga uji unë do t'i jap nuk do ketë më etje, por uji që 
unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të 
përjetshme.' Gruaja i tha: 'Zot, më jep këtë ujë që unë të mos kem më 
etje duke ardhur këtu të nxjerr ujë!' Jezusi i tha: 'Shko thirre burrin tënd 
dhe eja këtu këtu!' Gruaja u përgjigj dhe tha: 'Unë nuk kam burrë.' 
Jezusi i tha: 'E pra tha: 'Unë nuk kam burrë,' të pesë burrat, që keni, dhe 
që ju tani nuk është burri yt. Kjo është që thae me të vërtetë.' Gruaja i 
tha: 'Zot, po shoh se ti je një profet. Etërit tanë adhuronin mbi këtë mal, 
dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi për të festuar.' Jezusi i tha: 'O 
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grua, më beso: vjen ora kur nuk do të lavdërojnë Atin as mbi këtë mal 
as në Jeruzalem. Ju festuat atë që ju nuk e dini, ne e dimë se çfarë ne 
jemi duke festuar, sepse shpëtimi vjen nga Judenjtë. Por vjen ora, tani 
është, që adhuruesit e vërtetë do ta përlëvdojnç Atin në frymë dhe në të 
vërtetën, sepse Ati po kërkon të tillë për ta adhuruar Atë. Perëndia është 
Frymë dhe që e festojnë të madhëroje Atë në frymë dhe në të vërtetën.' 
Gruaja i ka thënë: 'Unë e di se do të vijë Mesia, që e quajnë Krisht, kur 
Ai të vijë të gjithë do të na tregoni.' Jezusi i tha: 'Unë jam i vetmi që 
unë jam duke folur rreth.''' 

Tek Zbulesa 15, 3 thotë: "Ata këndonin këngën e Moisiut, 
shërbëtorit të Perëndisë, dhe këngën e Qengjit, duke thënë: "Të mëdha 
dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i plotfuqishëm! 
Dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i botës!"A e shihni atë? Qengjit, 
kryeprifti që mban shlyerjen e Tij të gjakut si pajtuesin për mëkatet 
tona, Zoti, Perëndia i Plotfuqishëm. Kjo është puna e tij aktuale. Kjo 
është ajo që ai e bën, gjakun e tij e merr për mëkatet tona. Por një ditë 
ai do të bëhet një Luan Qengji nga fisi i Judës. Ai do të vijë në fuqi dhe 
lavdi dhe për të aplikuar autoritetin e tij që të mbretërojë si mbret. ai 
është mbreti i këtij vendi. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se ai nuk ka 
qenë mbret. Sepse ai është mbreti ynë, mbret i botës. Tani për tani ajo 
është një mbretëri shpirtërore. Kjo nuk është një sistem i kësaj bote, 
ashtu si ne nuk jemi të kësaj bote. Kjo është arsyeja pse ne sillemi 
ndryshe nga bota. Qytetaria jonë është në qiej. Ne jemi duke reflektuar 
frymën e tonë në ri-lindjen e botës, ku Jezusi është mbreti. Kjo është 
arsyeja pse femrat tona nuk veshin rroba burrash, as të prerë flokët , ose 
të përdorë të gjitha atë kozmetikë ose gjëra të tjera që bota e do aq 
shumë. Kjo është arsyeja pse njerëzit tanë , nuk pinë duhan, nuk mbeten 
në mëkat. Rregulli ynë është rregull mbi mëkatin, por duke vepruar me 
anë të fuqisë që është në Frymën e Krishtit që banon në ne. Çdo 
mbretëri në tokë do të shkatërrohet, por vullneti ynë për të qëndruar 
është i madh. 

Pra, kemi biseduar në lidhje me shërbimet dhe zbulesat Një e 
vërtetë Perëndia e lë lavdinë e tij duke studiuar Shkrimin. Megjithatë, 
Ai nuk është njohuri intelektuale. Ai është i njohur me anë të Frymës - 
zbulesës së Shpirtit. E njëjta gjë, nga trupi i njohur si Jezusi u kthye si 
shtyllë zjarri. Por ai premtoi se do të kthehem dhe do të banoj në mes 
popullit të tij me anë të Frymës. Dhe në ditën e Rrëshajëve që kolona e 
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zjarrit zbriti dhe ndau flakën mbi secilin prej tyre. Ç'farë është Perëndia 
duke bërë? Ndau forcat e tij në kishë duke i dhënë të gjithë burrat dhe 
gratë një pjesë e Tij. Ai e ndau veten kishës së tij, ashtu si ka thënë ai. 
Gjoni 14, 16 - 23: "Dhe unë do t'i lutem Atit dhe Ai do t'ju japë një 
tjetër Paraklitin të qëndrojë përgjithmonë me ju, Frymën e së Vërtetës, 
që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, ju e njihni, 
sepse ju qëndroni dhe ju do të jeni. Nuk do t'ju lë bonjakë, do të 
kthehem te ju. Edhe pak dhe bota nuk do të më shohë më, por ju do të 
më shihni, sepse unë jetoj, edhe ju do të jetoni. Atë ditë do të mësoni se 
unë jam në Atin tim. Dhe ju jeni në mua dhe unë në ju, kush ka 
urdhërimet e mia dhe i zbaton, ai më do mua dhe kush më do mua, do 
të jetë i dashur nga Ati im, dhe unë do ta dua dhe do të zbulojë veten 
atij, Judas tha: jo Iskarioti: 'Zot, si vallë mund të shpallësh për ne dhe jo 
botës?' Jezusi u përgjigj dhe tha: 'Nëse ndokush më do, do ta zbatojë 
fjalën time, kështu do të, Ati im do ta dojë ne do të vijmë tek ai me 
ndenja për të.'" Ai tha se do t'i lutem Atit për të dërguar një tjetër 
Ngushëlluesin që tashmë ishte me ta (apostujt), por nuk ishte në to. Aji 
ishte Krishti. Dhe pastaj në vargun 23, duke thënë se Tij dhe Atit thotë: 
"Ne do të vijnë." Këtu ajo është: "Eja Frymën, të njëjtën Frymën e 
Perëndisë që e ka zbuluar veten si Ati, dhe si Biri, dhe do të publikohet 
në shumë," një Zot, që është Shpirti. 

Prandaj, askush nuk mund të vijë e të thotë se njeriu Papa i 
shenjtë, apo se njeriu mbikëqyrësit të shenjtë apo një prift. Njeriu i 
Shenjtë është Krishti, Fryma e Shenjtë në ne. Si hierarkinë ju thonë 
laikët nuk kanë asgjë për të thënë? Gjithkush ka diçka për të thënë. 
Gjithkush ka një punë, të gjithë kanë një ministri. Fryma e Shenjtë 
erdhi në ditën e Rrëshajve dhe të ndarë veten me njëra për të 
përmbushur atë që Krishti ka thënë: "Atë ditë do të mësoni se unë jam 
në Atin tim, dhe ju në mua dhe unë në ju." Gjoni 14, 20. 

I madhi Unë jam Perëndia i plotfuqishëm, që erdhi si Fryma të 
përmbushë kishën e Tij të vërtetë. Ai ka të drejtë për të shkuar kudo që 
ata duan dhe për këdo që ata duan. Ne mes nesh nuk ka të bëjë askush 
"shenjtor", por në të gjithë botën bashkësia e Zotit të vërtetë është për 
shkak të pranisë së Shpirtit të Shenjtë. Ai, Fryma e Shenjtë, është ai që 
është i shenjtë, jo vetë komuniteti. 
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Pra, ajo është zbuluar se Jezu Krishti është i Perëndisë. Zoti i 
Dhiatës së Vjetër është Jezusi. Pa marrë parasysh sa e vështirë është që 
ju të provoni, ju nuk mund të provojëni se ka tre Perëndi. Por, kjo është 
shpallje e Frymës së Shenjtë për të bërë që ju të kuptoni të vërtetën se 
Ai është ai. Ajo merr zbulesën për të kuptuar se në Dhiatën e Vjetër se 
Zoti është Jezusi. Satani koruptoi kishën duke verbuar njerëzit në lidhje 
me këto të vërteta. Dhe kur ata u verbuan, në këtë pikë, menjëherë pas 
Kisha e Romës u ndal pagëzuar në emër të Zotit Jezu Krisht. 

Unë e pranoj se ajo merr një zbulesë nga Fryma e Shenjtë për të 
parë të vërtetën për Hyjninë këto ditë, kur ne jemi në mes me kaq 
shumë shtrembërime të Shkrimit. Por superiore, kisha ka fituar duke u 
ndërtuar në zbulesën, dhe ne mund të presim që Perëndia të zbulojë të 
vërtetën e Tij. Megjithatë, pagëzimi i ujit nuk ka nevojë për një zbulesë. 
Atë që ju bëni është e drejtë në fytyrën e tij. A do të jetë e mundur, dhe 
për një mo`ment, që apostujt nga urdhërat direkte të Zotit për të 
pagëzuar në emër të Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe kështu 
gjendet një mosbindje e qëllimshme? Ata e dinin emrin, dhe nuk ka një 
vend në Shkrime që janë pagëzuar në ndonjë mënyrë tjetër se sa në 
emër të Zotit Jezus Krisht. Kuptim të përbashkët do të ju them se libri i 
Veprave është kisha në veprim, dhe nëse ata pagëzohen në këtë mënyrë, 
atëherë kështu duhet të pagëzohet. Prandaj, në qoftë se ju mendoni se 
kjo është e ashpër, si mendoni për këtë? Kushdo që nuk është pagëzuar 
në emër të Zotit Jezus, duhet të ri - pagëzohet. 

Veprat 19, 1 - 6: "Dhe ndërsa ishte ende në Korint, Pali kalon 
vendin e sipërm dhe të vijnë në Efes, ku gjen edhe disa studentë, dhe u 
tha atyre: 'A keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?' Dhe ata thanë: 
'Ne as që kemi dëgjuar se Fryma e Shenjtë është.' Ai u tha atyre: 'Pra, 
çfarë pra, u pagëzuat?' Ata u përgjigjën: 'Pagëzimi i Gjonit.' Dhe Pali 
tha: 'Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit për njerëzit dhe foli që të 
besoni në atë që vjen pas tij, që është në Krishtin Jezus.' Kur ata i 
dëgjuan këto gjëra, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. Dhe, kur Pali 
vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ta dhe do të fillojnë të 
flasin në gjuhë të tjera dhe profetizuan." Nuk është. Këta janë njerëz të 
mirë në Efes që kanë ndëgjuar për ardhjen e Mesias. Gjoni predikoi. 
Ata u pagëzuan në pendim të mëkatëve, duke pritur besojnë në Jezusin. 
Por tani ishte koha që të shohim prapa te Jezusi dhe të pagëzohen për 
faljen e mëkateve. Është koha për të marrë Frymën e Shenjtë. Dhe kur 
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ata u pagëzuan në emër të Zotit Jezu Krisht, Pali kish vënë mbi ta duart 
e tij dhe fryma e Shenjtë zbriti mbi ta. 

Oh, ju të dashur të, Efesianë ishin njerëz të mrekullueshëm dhe 
në qoftë se dikush kishte të drejtë të ndihen të sigurt, ata ishin. Vini re 
se sa ata kanë ardhur. Ata kishin ardhur të gjithë duke bërë rrugën për 
pranimin e ardhjes së Mesias. Ata ishin të gatshëm për të. A nuk e sheh 
se ajo megjithatë nuk arriti? Ai erdhi dhe shkoi. Ata ishin të 
pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus Krisht. Ata ishin mbushur me 
Frymën e Shenjtë. 

Nëse jeni pagëzuar në emër të Zotit Jezu Krisht, Perëndia do të të 
mbush me Shpirtin e Tij. Kjo është Fjala. Veprat e Apostujve 19, 6, ne 
lexojmë, ishte përmbushja te Veprat 2, 38: "Pendohuni dhe secili nga ju 
le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe të 
merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë." Ju shikoni, Pali, nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë, tha se pikërisht ajo që Pjetri i tha: nga Fryma e 
Shenjtë. Dhe ajo që është thënë nuk mund të ndryshohet. Ajo duhet të 
jetë e njëjtë nga Rrëshajëve deri në arkivolin e fundit zgjedhur. Gal. 1, 
8: "Por, edhe sikur ne ose një engjëll i qiellit t'ju predikonte një ungjill 
të ndryshëm sesa ai qëkemi predikuar për ju, qoftë i mallkuar!" 

Kështu, disa nga ju që nuk është pagëyuar në emër të 
Njëshmërisë, ka gabuar. Ju pagëzoj për rinovimin që ju të zhyteni në 
ujë e të shpëtoni. Rinovimi nuk ka ardhur me ujë, kjo është puna e 
Frymës. Njeriu që është Fryma e Shenjtë dha urdhër: "Pendohuni dhe le 
çdo i pagëzuar të pagëzohet në emër të Zotit Jezus," Ai nuk ka thënë se 
uji përtërin. Ai tha se ky është vetëm një tregues i "ndërgjegjeje të mirë 
te Perëndia". Kjo ishte. 1 Pjetri 3, 21: "Simbol i pagëzimit, të cilit (nuk 
e vënë ndyrësisë së mishit, por Perëndia drejtoi përgjigjen e një 
ndërgjegjeje të mirë), dhe ne jemi tani me anë të ringjalljes së Jezu 
Krishtit." Unë besoj se. 

Nëse dikush ka disa ide të gabuara se historia mund të provojë 
pagëzimin e ujit në ndonjë mënyrë tjetër se sa në emër të Zotit Jezu 
Krisht, unë do të ju këshilloj që të lexojnë historinë për të gjetur për 
veten tuaj. Në vijim është një inçizim i vërtetë i një Pagëzimit i cili u 
mbajt në Romë 100 vjet pas Krishtit, dhe u botua në "Time Magazine" 
5 dhjetor 1955: "Dhjak ngriti dorën e tij, dhe Publius Decius u largua në 
derën e pagëzimores ku në Pishinë është deri në bel në ujë, u Marcus 
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Vasca, trgtar me druj. Ai ishte i qeshur si ai Publius që kishte hyrë në 
pishinë pranë tij. 'Credis?' pyeti ai. 'Credo,' u përgjigj Publius. 'Unë 
besoj se shpëtimi im vjen nga Jezu Krisht, që u kryqëzua nën Pontin 
Pilat. Me të Ai vdiq që ne të kemi jetë të përjetshme.' Pastaj ai ndjeu 
duart e forta për të siguruar atë ndërsa ai ndjeu rënien e tij në pishinë, 
dhe kishte dëgjuar 'zë në veshin e tij: 'Unë të pagëzoj në emër të Zotit 
Jezus,' Marcus., ndërsa mbi atë të zhytyr në ujë të ftohtë." 

Për sa kohë që e vërteta nuk është e humbur (dhe nuk kthehen 
deri në këtë kohë të fundit, por kjo është nga Nikesë në të kapërcyell të 
shekullit) u pagëzuan në emër të Zotit Jezus Krisht. Por ajo u kthye. 
Satani nuk mund të mbajë zbulesën kur Fryma dëshiron të japë. 

Po, në qoftë se ka pasur tre perënditë, ata mund të pagëzohen për 
Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Por, Zbulesa iu dha Gjonit, se ka 
vetëm një Perëndi, dhe emri i tij është Zoti Jezu Krisht, dhe të 
pagëzoheni në një Zot dhe vetëm një. Kjo është arsyeja pse Pjetri kishte 
pagëzuar mënyrën se si ai e bëri në ditën e Rrëshajve. Ai kishte për të 
qenë e vërtetë të shpalljes, dhe ajo është: "E gjithë shtëpia e Izraelit se 
me siguri se Perëndia e ka bërë se Jezusi që ju e kryqëzuat, Zot e 
Krisht." Ai është: "Zoti Jezu Krishti." 

Nëse Jezusi 'DY' është Zot dhe Krisht, atëherë ai (Jezusi), dhe 
nuk mund të jetë asg jë tjetër përveç "Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë" 
për një person të lëshuar në trup. Kjo nuk është "Zot në tre persona, 
triniti shumë i shenjtë", veçse një Perëndi, një person me tre tituj të 
mëdha, që pasqyronin këto tituj. Dëgjoni këtë përsëri. Ky Jezus është 
"DY" Zot e Krisht. Zoti (Ati), dhe prej Krishtit (Shpirti i Shenjtë) janë 
Jezus, sepse Ai (Jezusi) është "DYJA" (Zot e Krisht). 

Nëse ne nuk tregojnë zbulesën e vërtetë të Hyjnisë, asgjë nuk do. 
Zoti nuk është një tjetër, Krishti nuk është një tjetër. Se Jezusi është 
Zoti Jezu Krisht - Një Zot. 

Filipi një ditë i tha Jezusit: '''Zot, na e trego Atin dhe do të jetë e 
mjaftueshme.' Jezusi tha: 'A jam unë kaq gjatë me ju dhe ju ende nuk 
më dini mua? Kush më ka parë mua, ka parë Atin, kështu që pse thua: 
'Na e trego Atin?' Unë dhe Ati jemi një.'" Unë jam një herë cituar dhe 
një grua më tha: "Vetëm një minutë, z Branham, ti, gruaja jote jeni një." 

Unë i thashë: "Jo në këtë mënyrë." 

Ajo tha: "Çfarë do të thotë kjo?" 
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Kështu që unë i thash asaj: "A më shihni?" 

Ajo tha: "Po." 

I thashë: "A e shikoni gruan time?" 

Ajo tha: "Jo." 

I thashë: "Pra, ky unitet është një lloj tjetër, sepse Ai ka thënë: 
'Kur të më shihni, ju shihni Atin.'" 

Profeti ka thënë se në kohën e mbrëmjes do të ketë dritë. Në 
këngët shkruan:  

"Ajo do të jetë dritë në mbrëmje, 

Rruga drejt lavdisë që ju me siguri do të gjeni, 

Vendos ujë është dritë sot, 

Varrosur në emër të çmuar të Jezusit. 

Pendohuni të rinj dhe të vjetër për të gjitha mëkatet, 

dhe Fryma e Shenjtë do të hyjë. 

Drita në mbrëmje ka ardhur – 

Është një fakt që Perëndia dhe Krishti janë një." 

Jo shumë kohë më parë fola me një rabin hebre. Ai më tha: "Ti 
dhe johebrenjtë nuk mund të presni Zotin në tre pjesë dhe t'ia japë atij 
një hebreji. Ne e dimë më mirë se kaq." 

Unë i thashë atij: "Kjo është vetëm ajo Mësues. Perëndia në tri 
pjesë. Ju besoni profetët, apo jo?" 

Ai tha: "E pra, natyrisht." 

"A besoni Isaia 9, 6?" 

"Po." 

"Kush është profeti këtu?" 

"Mesia". 

I thashë: "Çfarë lloj të marrëdhënieve do të jetë Mesia dhe Zoti?" 

Ai tha: "Ai do të jem Perëndia." 

I thashë: "Kjo është e drejtë." Amen. 

Ju nuk mund të vendosni Perëndinë në tre persona ose tri pjesë. 
Ju nuk mund të them një hebrej që ka Atin, Birin dhe Fryma e Shenjtë. 
Ai do të thotë menjëherë ku ajo erdhi nga kjo ide. Judenjtë e dinë se ky 
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besim ishte themeluar në kishën e Nikesë. Nuk është çudi që ata të na 
përbuzin si paganët. 

Ne flasim për një Perëndi që nuk ndryshon. Ajo gjithashtu beson 
dhe hebrenjtë. Megjithatë, kisha ndryshoi Perëndinë e pandryshuar nga 
një deri në tre. Por drita është kthyer në kohën e mbrëmjes. Sa 
mbresëlënëse është se kjo e vërtetë erdhi në një kohë kur judenjtë u 
kthyen në Palestinë. Perëndia dhe Krishti janë NJË. Ky Jezusi është Zot 
e Krisht. 

Gjoni kishte zbulesën, dhe JEZUSI ishte Zbulesa. Ai e prezantoi 
veten të drejtë këtu në Shkrim: "Unë jam ai që ishte, që është dhe që do 
të vijë, i Plotfuqishmi. Amen." 

Nëse shpallja është aritur te ju, rezistoni të kërkoni dhe të 
kërkojnë atë nga Perëndia. Kjo është mënyra e vetme për të marrë 
ndonjëherë shpëtimin. Shpallja duhet të vijë nga Perëndia. Ajo kurrë 
nuk vjen nga njeriu, por është dhurata e Frymës. Ju edhe mund të 
mësoni dhe të mësuar përmendësh shkrimin, dhe edhe pse kjo është e 
madhe, ajo nuk do të jetë ajo. Ajo duhet të jetë një zbulesë nga Zoti. 
Fjala thotë se askush nuk mund të thotë se Jezusi është Krishti, veç se 
në Frymën e Shenjtë. Ju duhet të merni Frymën e Shenjtë, dhe atëherë, 
dhe vetëm atëherë, ju mund të jepni shpirtin e zbulesës që Jezusi është 
Krishti - Perëndia, Mesia. 

Askush nuk i njeh gjërat e Perëndisë, përveç Fryma e Perëndisë 
dhe për atë që Fryma është zbuluar. Ne duhet të kërkojë ndihmën e 
Perëndisë për të ndriçuar më shumë se çdo gjë në botë. Ne kemi 
pranuar Biblën, ne kemi pranuar të vërtetat e saj të mëdhaja, por ajo 
ende nuk është e vërtetë për shumicën e njerëzve, sepse nuk kanë një 
vizion profetik me anë të Frymës. Fjala nuk u ringjall. Bibla thotë tek 2 
Korintasve 5, 21 Që ne kemi bërë drejtësinë e Perëndisë bashkimi ynë 
me Krishtin Jezu. A ti e kupton se? Ai thotë se vetë ne VETËM 
drejtësinë e Perëndisë duke qenë në Krishtin. Ai thotë se Ai (Jezusi) u 
bë mëkat për ne. Kjo nuk do të thotë se Ai u bë mëkatar, por u bë mëkat 
për ne për të bërë bashkimin tonë me Të që ne të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë. Në qoftë se ne pranojmë faktin (dhe ne duhet) se Ai vërtet u 
bë mëkat për ne,për të na zëvendësuar, atëherë ne duhet të pranojmë 
faktin se kemi bashkimin tonë me Të, që të bëhemi drejtësia e 
Perëndisë. Prano se një është për të pranuar tjetër nuk ka. Pra, ne e dimë 
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se Bibla thotë. Ajo nuk mund të mohohet. Por mungon zbulesa e tij. 
Kjo nuk është me të vërtetë shumica e fëmijëve të Perëndisë. Është 
vetëm një rresht të mirë në Bibël. Por ne kemi nevojë për të na vijë në 
jetë. Që do të marrë zbulesën. 

Më lejoni të them diçka që të do të ju ndihmojë. Nuk është e 
vështirë një dijetar i cili nuk beson se Dhiata e Re në origjinale ishte në 
gjuhën greke. Të gjithë nxënësit tanë të mëdhenj të Biblës thonë se 
Perëndia i dha botës tri kombe të mëdha me tre kontribute të mëdha 
ndaj Ungjillit. Ai i dha grekët që i dha një gjuhë universale. Ai na dha 
Judenjtë që na dha fenë e vërtetë dhe njohuri të vërtetë të Perëndisë me 
anë të Shpëtimtarit. Ai na dha romakët i cili na dha një fushë të veçantë 
të ligjit dhe një sistem i rrugëve. Pra, ne kemi fenë e vërtetë, gjuhën në 
të cilën kemi shprehur për shumë kombe, dhe qeveria dhe rrugën që 
fizikisht e kemi të zgjeruar. Historikisht kjo duket plotësisht e saktë. 
Dhe sot dijetarët tanë Grekëve u thonë se gjuha greke nga ditët biblike 
në mënyrë të përsosur dhe të saktë se nëse studenti i gjuhës greke ishte 
gramatikan, të vërtetë mund të di saktësisht se çfarë Dhiata e Re na 
mëson me Fjalën. Por nuk është kjo vetëm një teori? A është kjo e 
saktë? A nuk është e vërtetë që çdo dijetar i shquar i gjuhës greke nga 
një emërtim diskutuar me dijetar tjetër të besimeve të tjera? A nuk është 
e vërtetë se argumentet e tyre janë të bazuara në fjalë identike greke dhe 
rregullave të njëjta të gramatikës? Sigurisht, që kjo është kështu. Edhe 
kohë më parë në moshën Pergamon, pak para Nikesë në v.325, ka pasur 
dy studentë të mëdhej të, Ariusit dhe Athanasit, të cilët janë të 
mbërthyer në një mosmarrëveshje në lidhje doktrinore në një fjalë 
greke. Diskutimi i tyre u bë në mënyrë të nxehtë dhe kështu është 
përhapur në mbarë botën që historianët thonë se bota është e ndarë për 
shkak të Diftongjeve (justifikim i dy zanoreve në një rrokje). Pra, nëse 
në gjuhën greke është në mënyrë të përsosur dhe të përcaktohet kështu 
nga Perëndia, pse ka kaq shumë debate, atëherë? Me siguri Perëndia 
nuk donte që të gjithë të dinë greqisht? Deri më sot, ne kemi argumente 
në lidhje me gjuhën greke. Merrni për shembull librin "Kristi Kishë" e 
të tjerëve. McCrossan paraqet kuotat e shumta të shumë gramatikanëve 
të njohur grekë dhe të provojë për kënaqësinë e tyre se rregullat e 
pandryshueshme e gramatikës greke dëshmojnë përfundimisht se Bibla 
mëson se njeriu është pagëzuar me Frymën e Shenjtë, pas ri-lindjes. Ai 
gjithashtu kategorikisht pohon se gratë mund të marrën përsipër Fjalën, 
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sepse fjala profetizo do të thotë për të predikuar. Por ai është i bindur 
sikurse edhe studentët e tjerë të gjuhës greke, të cilat janë gjithashtu të 
aftë si ai? Asnjëherë. Të gjithë që ju duhet të bëni është të lexoni 
dijetarët që kanë mendim të kundërt dhe të dëgjojnë kuotat e tyre për të 
mësuar. 

Pra, jo vetëm që është ajo që unë vetëm kam thënë është e 
vërtetë, por le të shkojmë një hap më tej. Sot ne kemi disa studiues të 
cilët argumentojnë se dorëshkrimet origjinale janë shkruar në 
aramanisht, e cila ishte gjuha e Jezusit dhe njerëzve e kohës së tij. Ata 
argumentojnë se njerëzit nuk flasin dhe shkruajnë në greqisht si 
supozohet zakonisht. Dhe fakti është se historianët tanë janë të ndarë në 
lidhje me të. Për shembull, dr. Schonfield, një nga nxënësit më të 
shkëlqyer të, hulumtimi ka treguar për kënaqësinë e tij se Dhiata e Re u 
shkrua në të folurën e njerëzve që flisnin greqisht në atë kohë. Ai ngriti 
argumente të mira për besimet e tyre të bazuar në dokumente të 
ndryshme në dispozicion të tij. Por nga ana tjetër, ne kemi një tjetër 
nxënës të njohur të dr. Lamsai, i cili është i bindur se Dhiata e Re u 
shkrua në gjuhën aramaike, dhe historiani shkëlqyer Toynbee mbështet 
pretendimin e tij se armenishtja, dhe jo gjuha greke, kështu që ajo duket 
e mundur që Dhiata e re i parë është shkruar në gjuhën aramaike. 

Megjithatë, para se të merrni shumë thellë detaje në këtë, le të 
lexojmë Biblën e Mbretit Xhejms përkthimin dhe përkthimin e dr. 
Lamsai. Për kënaqësinë tonë, në të dy gjejmë të njëjtat fjalë të 
habitshme, kështu që nuk ka asnjë ndryshim në përmbajtjen apo 
doktrinën. Edhe ne mund të konkludojmë që Perëndia ka lejuar këto 
dorëshkrime të reja të zbuluara dhe botimet e fundit të shkrimeve të 
njohur që do të vijnë para nesh për të provuar vërtetësinë e asaj që ne 
tashmë e kishim. Unë të gjeni se, edhe pse përkthyesit mund të luftojë 
kundër njëri-tjetrit, ky nuk është rasti me Njëshin në Atin. 

Tani ju mund të shihni se ju nuk mund të bazoheni në 
interpretimin e hulumtuesve me njohuri të thella të gjuhës në të cilën 
është shkruar Bibla. Nëse ju ende nuk mund ta shihni atë, sepse mendja 
juaj është i mbuluar me traditën, këtu është një tjetër ilustrim të fundit. 
Askush nuk dyshon se skribët dhe farisenjtë dhe dijetarë të mëdhenj 33 
vjet pas Krishtit, saktësisht i dinë rregullat e gramatikës dhe kuptimin e 
saktë të fjalës e cila është shkruar në Dhiatën e Vjetër, por pavarësisht 
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nga aftësitë e tyre të jashtëzakonshme, humbin zbulesën e Fjalës së 
premtuar të Perëndisë shpallur në Birin. Ai ishte ekspozuar nga 
Zanafilla deri te Malakia, me kapituj të tërë të përkushtuar ndaj Tij dhe 
i tij shërbimit, por, përveç një pakice që janë ndriçuar nga Shpirti, ata 
kanë humbur atë tërësisht. 

Tani kemi ardhur në përfundim, në përfundimin siç e kemi gjetur 
tashmë në Fjalën. Sa më shumë që ne besojmë se duhet të përpiqemi 
për të gjetur më të vjetrat dhe më të mirat për të marrë dorëshkrimet më 
të mira të Fjalës, ne kurrë nuk do të merrnim kuptimin e saj të vërtetë 
duke studiuar dhe krahasuar Shkrimet, për aq kohë sa ju jeni të sinqertë. 
Ajo do të marrë zbulesë nga Perëndia. Kjo është pikërisht ajo që Pali 
tha: "Unë jam duke thënë, por jo fjalët dhe mësimet nga urtësinë të 
popullit, por për të mësuara nga Fryma e Shenjtë." 1 Kor. 2, 15. 
Shpallja e vërtetë është Perëndia interpretuar Fjalën e Tij duke pranuar 
atë që u premtua. 

Mos lejoni dikush të ketë keq interpretuar atë që kam thënë dhe 
të mendoj se unë nuk besoj në vlefshmërinë e Fjalëve, kjo është ajo që 
ne kemi tani. Unë besoj se Bibla është e saktë. Jezusi është plotësisht e 
garantuar vërtetësinë e Dhiatës së Vjetër, kur ai ishte këtu në tokë, dhe 
ai përbëri njësoj si Dhjatën tonë të Re. Pa asnjë dyshim, ne kemi sot një 
Fjalën e pagabueshme e Perëndisë dhe askush nuk guxon të marrë atë 
apo të saj për të shtuar. Por ne kemi nevojë për të njëjtën Fryma që ai 
ka dhënë për ne që është për të mësuar. 

Oh, se si ne na duhet zbulesë nga Shpirti. Ne nuk kemi nevojë 
për një Bibël të re, ne nuk kemi nevojë për një përkthim të ri, edhe pse 
disa janë shumë të mira, dhe unë nuk jam kundër tyre, por ne kemi 
nevojë të zbulesës së Shpirtit. E falënderoj Perëndinë që ne mund të 
kemi atë që kemi nevojë, sepse Perëndia do të zbulojë Fjalën e Tij me 
anë të Frymës së tij. 

Perëndia filloi Shpirtin e Tij për të dhënë zbulesë të 
vazhdueshme që i jep jetën dhe fitoren. Oh, në qoftë se kisha vetëm 
mori një zbulesë të freskët, dhe u bë e publikuar në Fjalën e gjallë, ne 
do të bëjmë vepra më të mëdha dhe të lëvdonim Perëndinë, Atin tonë 
në qiell. 
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SHKARKIMI NGA MËKATI  

 

Zbulesa. 1, 5: "Atij që na dhe në gjakun e tij të dashur na lau nga 
mëkatet tona." Fjala "larë" është në të vërtetë "zgjidhet". "Në gjakun e 
tij na jemi të çliruar nga mëkatet tona." A nuk është kjo e 
mrekullueshme? A jeni duke menduar ju shpirtërisht? A ti e kupton se? 
Ishte gjaku i tij që po liron tërësisht mëkatet tona. Kjo nuk ishte gjak 
njeriu. Ajo ishte gjaku i Perëndisë. Pjetri e quajti atë gjaku i Krishtit. 
Pali e quajti atë gjakun e Zotit dhe gjaku i Jezusit. Jo tre persona, por 
një person. Këtu përsëri kjo zbulesë, Një është Perëndia. Perëndia i 
plotfuqishëm, Zoti zbriti dhe është bërë trup te një virgjër dhe me anë të 
lindjes dhe u vendos në atë mënyrë që gjaku i Perëndisë mund të jetë ai 
që na çliron (plotësisht të na larguar) nga mëkatet tona dhe paraqet të 
panjollë para tij mbi të gjitha me gëzim të madh. 

Do të ju pëlqen një lloj të Dhiatës së Vjetër? Le të kthehemi në 
Kopshtin e Edenit. Kur fama erdhi me lajmin e parë që djali, Adam, i 
humbur, në qoftë se Perëndia dërgoi engjëj? Është duke dërguar djalin e 
tij? U dërgua një të ngjashëm? Jo, ai vetë erdhi për të shpenguar atë 
djalin e humbur. Aleluja! Perëndia nuk e le planin e tij të shpëtimit në 
një tjetër. Ai besonte në vetvete. Perëndia u bë mish dhe banoi ndër ne 
dhe për të na shpenguar me veten. Ne jemi të shpëtuar nga "gjaku i 
Perëndisë." Perëndia i përjetshëm kishte jetuar në trup të vdekshëm për 
të hequr mëkatin. Ai u bë Qengji për të derdhur gjakun e Tij dhe me të 
shkuan prapa velit. 

Konsideroni këtë. Që nga ajo ishte gjaku i Perëndisë, ai është 
gjaku i përsosur. E pra, në qoftë se ne jemi në gjak i përsosur i cili 
çliron nga fuqia e skllavërisë dhe ndotja e mëkatit, atëherë zgjidhja 
është e përkryer dhe e plotë. Tani, pra, nuk ka asnjë dënim. "Kush do të 
akuzojë të zgjedhurit? Zoti justifikon Perëndisë (na shpall të drejtë). 
Kush dënon? Krishti vdiq ..." Romakëve. 8, 33 - 34. Atje, Vdekja e tij 
na dha gjakun. Gjaku që u lehtësuam. Tani nuk ka asnjë dënim. Si 
mund të jetë? Nuk ka asgjë për të cilat janë dënuar, sepse gjaku ynë 
lirohet nga mëkati. Ne jemi të lirë, pa u bërë fajtor. Mos dëgjoni 
njeriun, dëgjojnë Fjalën. Ju liroheni nga gjaku. 

Pra, nuk do të ri-lidhin traditat dhe besimet e kishës dhe 
organizatave. Mos u mashtroni duke dëgjuar ata që e mohojnë fuqinë e 
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Fjalës dhe mohojnë që Jezusi shpëton, shëronë, mbush me Frymën e 
Shenjtë dhe me fuqi. Ju jeni njerëzit e lirë të Perëndisë, liroheni me 
gjakun e tij. Nëse jeni ende duke u mbështetur në besimin e tyre në 
besimet e kishës dhe besimeve, sigurisht provat që kanë humbur 
besimin tuaj në Fjalën. 

 

 

MBRETËR DHE PRIFTËRINJ 

 

Zbulesa. 1, 6: "Ata nga ne bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë 
dhe Atin e tij, atij i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. 
Amen." 

"Ai na ka bërë!" Oh, nuk janë të vërteta të caktuara që ne kemi 
nevojë për të theksuar. Kjo është një prej tyre. Ai! Ai na ka dhënë! 
Shpëtimi është puna e tij. Shpëtimi i përket Zotit. Ai na ka shpenguar 
për një qëllim. Ai na ka blerë për këtë qëllim. Ne jemi mbretër, mbretër 
shpirtërorë. Oh, ne do të jemi mbretërit e dheut me të kur ai ulet mbi 
fronin e tij. Por tani ne jemi mbretër shpirtërorë dhe do të sundojë mbi 
fushën shpirtërore. Në Romakëve. 5, 17 thotë: "Kështu, pra, nëse me 
anë të mëkatit të një njeriu të vetëm, mbretëroi vdekja - për shkak të një 
njeriu të vetëm - me më shumë arsye do të mbretërojnë në jetë ata që 
marrin begatinë e pamasë të hirit e të dhuratës së drejtësisë nëpër një të 
vetmin - Jezu Krishtin." Dhe në Kolosianëve 1, 13: "Ai na nxori nga 
pushteti i errësirës dhe e solli në mbretërinë (mbretërimit) e Birit të tij 
të dashur." Tani për tani ne mbretërojnë me Krishtin, që ka pushtet mbi 
mëkatin, botën, të trupit , duke shfaqur lavdërimin dhe lavdinë, duke 
treguar atë, sepse ajo është Krishti në ne, që do dhe të veprojë në 
përputhje me kënaqësinë e Tij. Po, me të vërtetë, ne edhe tani 
posedojnë vendet qiellore në Krishtin Jezus. 

"Dhe na priftërinjtë jemi bërë." Po, priftërinjtë Atë, duke ofruar 
falënderim dedikuar shpëtimeve shpirtërore e shpenzimeve jetën e tyre 
si një sakrificë të këndshme për të. Festimi ku adhurojnë në frymë dhe 
në të vërtetën. Ndërmjetësimi dhe kërkimi. Priftërinjtë dhe mbretërit e 
Perëndisë tonë. Nuk është çudi se bota nuk është tërhequ r, dhe ne jemi 



ZBULESA E JEZU KRISHTIT 27 

 

një popull i veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Ne ishim të ri-krijuar 
në Atë që të jetë si fëmijë të Atit tonë. 

 

 

ZOTI QË VJEN 

 

Zbulesa. 1, 7: "Ja, ai vjen me retë dhe do ta shohë atë çdo sy, 
edhe ata që e tejshpuan; dhe do të vajtojnë për shkak të Tij të gjitha 
fiset e tokës. Po. Amen!" 

Ai po vjen. Jezusi të vijë. Perëndia vjen. Profeti vjen. Prifti dhe 
Mbreti po vjen. Të gjitha në të gjitha atje. Po, Zot Jezus, Eja shpejt. 
Amen. 

Ai po vjen. Ai është duke ardhur në re, retë e lavdisë si kur ai 
ishte në Malin e Shpërfytyrimit dhe e tij shkëlqeu duke mbështjellë 
fuqinë e Perëndisë. Unë do të shoh atë në çdo sy. Kjo do të thotë se kjo 
nuk është Rrëmbimi. Kjo është kur të vijë të marrë vendin që i takon si 
dhe sundimtari i kësaj bote. Kjo është kur ata që e tejshpuan atë, 
besimin e tij, Kishës dhe doktrinat denominacionale të ankohen dhe të 
gjithë njerëzit do të mbajnë zi për shkak të frikës së Atij që është Fjala. 

Kjo është historia e shpalljes Zakaria 12, 9 – 14. Zakaria 
profetizoi këtë rreth dy mijë e gjysmë vjet. Dhe kjo është vetëm ajo që 
ka ndodhur. Dëgjoni: "Unë do të jetë në atë ditë që kam penguar për të 
shkatërruar të gjitha kombet që do të dalin kundër Jeruzalemit, dhe 
shtëpia e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit, unë do të përhap 
Frymën e hirit dhe të përgjërimit, do të vështrojnë drejt meje, drejt atij 
që kanë therur ..." Pra, kur ungjilli ju kthehet Judenjve? Pasi në ditën e 
johebrenjve. Ungjilli është gati për të shkuar përsëri te judenjtë. Oh, 
unë uroj që ju mund të them vetëm diçka që do të ndodhë së shpejti, 
pikërisht në ditët tona. Gjë e madhe që do të ndodhë së shpejti do të 
vazhdojë në Zbulesa 11 dhe marr ato dy dëshmitarë, dy profetë, Moisiu 
dhe Elia, duke u kthyer përsëri në Ungjillin judenjve. Ne jemi të 
gatshëm për të. Çdo gjë është në vend. Si judenjtë sollën mesazhin 
paganëve, ashtu si ajo do t'ju kompensoj për Judenjtë dhe Johebrenjtë 
dhe do të vijnë Supozimi. 
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Pra, mbani mend se çfarë lexojmë në Zbulesa dhe në profetimin e 
Zakarias. Të dy vijnë menjëherë pas pikëllimit. Kisha e të Parëlindurit 
nuk kalonë nëpër probleme. Ne e dimë se. Bibla gjithashtu na mëson.  

Në atë kohë, ai thotë se Perëndia do të përhap Frymën time mbi 
shtëpinë e Izraelit. Ky është i njëjti Shpirt i cili u derdh mbi johebrenjtë 
në ditën e tyre. "Unë do të vështrojë drejt meje, drejt atij që kanë therur; 
do të pikëllohen për të, ashtu si qahet për një bir të vetëm, me hidhërim 
do të pikëllohem për të. Atë ditë do të ketë një rrogë të madhe në 
Jerusalem, të tilla si paguajnë Hadad-rimonit në luginat e Megidos dhe 
vendi do të pikëllohet, çdo familje për vete, familja e Davidit për vete, 
bashkëshortet e tyre për vete; familja e Natanit për vete, dhe 
bashkëshortet e tyre për vete...", dhe çdo shtëpi sidomos kur të vijë në 
retë e lavdisë në ardhjen e tij të dytë. Këto Judenjtë që e tejshpuan do të 
shihni Atë ashtu siç është thënë në një Shkrim: "Ku e keni marrë këto 
plagë?" Dhe Ai thotë: "Në shtëpinë e miqve të mi." Jo vetëm që do të 
jetë kjo një kohë e zisë për Judenjtë që e refuzuan Atë si Mesia, por kjo 
do të jetë një kohë zie për ata që kishin mbetur nga johebrenjtë që kanë 
refuzuar Atë si Shpëtimtarin e ditës. 

Nuk do të jetë vetëm ditë e zisë dhe e qarjes. Virgjëreshat nga 
gjumi do të ankohem. Ata përfaqësojnë kishën që nuk pranoi të marrë 
vaj (simbol i Shpirtit të Shenjtë) në llambat e tyre (simbol të autoritetit), 
derisa ajo ishte tepër vonë. Jo se ata ishin njerëz të këqinj. Ata ishin 
"virgjëresha", dhe kjo tregon një rend të lartë moral. Por ata nuk kanë 
vaj në llambat e tyre, por ata ishin hedhur ku ishte e qara dhe kërcëllim 
dhëmbësh. 

Gjejmë një gjë të tillë në Zanafilla, kreu 45, ku Jozefi i takon vëllezërit 
e vet në Egjipt dhe ju shfaqet se kush është. Zanafilla 45, 1 - 7: "Jozefi 
s’mundi më të përmbahej para të gjithë të pranishmëve, prandaj edhe 
bërtiti: 'Dilni përjashta të gjithë!' Askush nuk ishte pranë kur iu dëftua 
vëllezërve të vet. Por, shpërtheu në vaj e dënesje aq sa e dëgjuan 
egjiptianët dhe të gjithë njerëzit e shtëpisë së faraonit. Jozefi u tha 
vëllezërve të vet: 'Unë jam Jozefi! Po a e kam ende gjallë tim atë?' Por, 
vëllezërit nuk ishin në gjendje t’i përgjigjin prej tmerrit të madh që i 
kishte pushtuar. Por, ai u tha me butësi: 'Afrohunu pranë meje, ju 
lutem.' E kur iu aftuan pranë: 'Unë jam - thoshte - Jozefi, vëllai juaj, që 
e shitët në Egjipt. Mos u trishtoni! As mos t’ju duket rëndë pse më 
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shitët në këto anë! Hyji më dërgoi para jush për shpëtimin tuaj në 
Egjipt. Sepse është viti i dytë që kur filloi uria në vend dhe mbeten edhe 
pesë vjet të tjera në të cilat as nuk do të lëvrohet as nuk do të korret. 
Andaj vetë Hyji më dërgoi këtu para jush që ju të mbeteni gjallë përmbi 
dhe e të shpëtojë jeta juaj për shpëtim të madh.'" 

Pra, unë nuk pajtohem se ju keni një të mirë të vërtetë me 
Zakaria 12. Kur krahasojmë dy, ne kemi për të marrë plotësisht të 
saktën. 

Kur Jozefi ishte shumë i ri, vëllezërit e urrenin. Pse ishte i urryer 
nga vëllezërit? Prandaj sepse kjo ishte Biblike. Ai nuk mund të 
ndihmojë për të parë atë vizion, edhe ai nuk mund të ndihmojë në atë që 
ai e në kishte ëndrrat dhe interpretimin e tyre. Ajo ishte në të. Ai nuk 
mund të shfaqte asgjë përveç asaj që ishte në të. Prandaj, kur vëllezërit 
e tij e urrenin, ishte për asnjë arsye. Por, babai i tij e donte. Babai i tij 
ishte një profet dhe ai e kuptonte. Kjo e bën një lloj të përsosur e 
Krishtit. Perëndia Ati e ka dashur Birin, por vëllezërit (skribët dhe 
farisenjtë) e urrenin Atë sepse Ai mund të shërojë të sëmurët, të kryejë 
mrekulli dhe profetizojnë të ardhmen, kanë një vizion dhe për t'i 
interpretuar ato. Kjo nuk ishte një arsye për ta urrejtur atë, por ata e 
urrenin dhe si vëllezërit e Jozefit, dhe këta e urryen pa shkak. 

Pra, mos harroni se bijtë e Jakobit si kishin vepruar me Jozefin. 
Ata e hodhën në një gropë. Ata morën mantelin e tij të gjallë të cilën ia 
dha atij ati, dhe të zhytur në gjakun që tia tregojnë babait mendimi se 
djali vrau disa kafshë. Ata e shitën atë disa tregtarëve të skllevërve që e 
shpunë Jozefin në Egjipt, por pas një kohë aftësia e tij profetike kishte 
tërhequr vëmendjen e Faraonit dhe ai u lartësua në të djathtën e 
Faraonit me autoritetin e tillë që askush nuk mund të afrohet te Faraoni 
përvec Jozefit. 

Konsiderojnë jetën e Jozefit, ndërsa ai ishte në Egjipt, sepse këtu 
e shohim atë si llojin e përsosur e Krishtit. Kur ai ishte në shtëpinë e 
faraonit, ai ishte akuzuar në mënyrë të rreme, dënohet dhe u burgos për 
asnjë arsye, ashtu si ata vepruan me Jezusin. Në burg ai interpretoi 
kryekupëmbajtësi ëndërr dhe bukëpjekësi që ishin të burgosur bashkë 
me të. Shërbetori u soll përsëri në jetë, dhe të tjerët u dënuan me 
vdekje. Krishti u burgos në kryq, i braktisur nga Perëndia dhe njerëzit. 
Në çdo anë ishte një hajdut - një ka vdekur, shpirtërisht, dhe një jetë 
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tjetër ditë. I vini re, kur Jezusi u hoq nga kryqi, ai ishte ngritur deri në 
qiell dhe tani ulet në të djathtën e Zotit, Shpirti i Madh dhe askush nuk 
mund të vijë tek Perëndia vetëm nëpërmjet Tij. Është një ndërmjetësue 
midis Perëndisë dhe njerëzve, dhe Ai është e gjitha që ju nevojitet. Jo 
Marija e as shenjtorët, vetëm Jezusi. 

Duke vazhduar me këtë lloj që ne të gjetëm te Jozefi, vini re se si 
çdo gjë ka bërë në Egjipt. Puna e tij e parë me komandantin e ka bërë të 
mbarë. Edhe burg mbarësi. Kur Jezusi të kthehet, shkretëtira do të 
lulëzojë si trëndafili. Ai është "Biri i prosperitetit". Si jo një herë kur 
nuk ka mbarësi si ajo me Jozefin, kështu që nuk vjen një kohë e 
përfitimit të tillë në vend që bota nuk e kishte parë. Secili prej nesh 
mund të ulej nën fikun e vet dhe të qeshim dhe të gëzohemi dhe të 
jetojnë përgjithmonë në praninë e Tij. Në praninë e Tij është gëzim dhe 
lumturia e tij përgjithmonë. Falë Zotit. 

Vini re tani që kudo Jozefi shkoi, ardhja e tij u njoftua atu. 
Populli e brohoriste: "Ra në gjunjë para Jozefit!" Pa marrë parasysh se 
çfarë njeriu ka punuar, kur të fryhet në Sur, ra në gjunjë për të. Ndoshta 
ai kishte ishte shitur diçka në rrugë, duke arritur para, megjithatë, ai 
kishte për të dalë dhe të bie në gjunjë, kur ai u ndal. Se ai ishte një 
kontraktor ose një që aktor është dashur të ndërpresë lojën e tyre dhe të 
bie në gjunjë para Jozefit kur prania e tij u njoftua duke bërë thirrje dhe 
bori. Dhe një nga këto ditë çdo gjë në kohë do të ndalet kur i ra borisë 
së Perëndisë, dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallen dhe të 
agimit të shkëlqimit në mëngjes të përjetshme dhe qetësi. Të gjitha 
atëherë do të bien në gjunjë, sepse është shkruar: "Pra, Perëndisë që e 
lartësoi dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër: që emri i Jezusit 
çdo gjë qiellore, tokësore dhe ujore. Dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu 
Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë." Filipianëve 2, 9 – 11. 

Megjithatë, vëreni një shpallje të lavdishme në këtë lloj të 
Jozefit. Jozefi, ndërsa ai ishte në Egjipt, mori një nuse pagane dhe 
nëpërmjet saj mori një familje me dy djem, Efraimit dhe të Manasit. 
Jozefi pyeti babanë e tij për të bekuar të dy djemtë. I vendosi në frontin 
e Jakobit që Manasi, i parëlinduri, ishte me të drejtën e Jakobit dhe 
Efraimin në të majtë. Kur Jakobi për të bekuar, kryqëzoi duart e tij në 
mënyrë që dora e djathtë ra në më të voglit. Jozefi bërtiti: "Në asnjë 
mënyrë, Babi, ky është i parëlinduri yt e drejtë." Por Jakobi tha: 
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"Perëndia është duke kryqëzuar duart e mia." Këtu në llojin shohim se 
bekimi që i përkiste parëlindurit (hebre) të riut ditë (pagane) me anë të 
kryqit (duart e kryqëzuara) të Zotit Jezu Krisht. Bekimi vjen me anë të 
kryqit. Gal. 3, 13 - 14: "Krishti na shpërbleu prej mallkimit të Ligjit 
duke u bërë Ai vetë Mallkim - sepse është shkruar: 'I mallkuar është 
gjithkush varet në kryq', që përmbi paganë të arrijë bekimi i Abrahamit 
në Krishtin Jezus: që Premtimin - Shpirtin Shenjt - ta marrim me anë të 
fesë." Bekimi i Abrahamit erdhi me anë të kryqit para johebrenjve. 
Hebrjtë e kishin refuzuar kryqin, pra, Jezusi mori nuse pagane. 

Tani, përsëri në historinë e takimit të Jozefit me vëllezërit e tij. 
Mos harroni se ata erdhën të gjithë vëllezërit. Jozefi e dinte dhe insistoi 
që para tij të gjithë vëllezërit e gjejnë veten, përndryshe ata nuk do të 
mund të zbuloheshin. Më në fund ata e sollën atë që i mungonte, 
Beniaminin. Është Beniamini, vëllanë e Jozefit, i preku zemrën e tij. 
Kur Jozefi ynë, Jezus, të vijnë për njerëzit janë ata që zbatojnë 
urdhërimet e Perëndisë dhe që u kthyen në Palestinë, zemra e tij do të 
hiqet kurrë. Beniamini tipizon të 144.000 izraelitëve nga e gjithë bota të 
cilët janë kthyer në Palestinë pas shpengimin e tyre. Ata do të 
qëndrojnë aty e gatshme të pranojë Atë, i cili saktë e di se është jeta e 
përjetshme. Ata do të thonë: "Ky është Perëndia ynë, të cilit ne jemi 
duke pritur për të." Atëherë do të shohin atë që e kanë tejshpuar. Do të 
bërtasin me habi: "Ku ka si këto plagë të tmerrshme Si ndodhi?" Unë 
do të ankohem dhe qaj, çdo familje për vete, të gjithëve sidomos në 
agoninë e pikëllimit. 

Ku është, pra, do të jetë një kishë pagan deri sa Jezusi është bërë 
i njohur për të vëllezërve të tij? Mos harroni se nusja e Jozefit me dy 
fëmijët ishin në pallat, siç e kishte urdhëruar Jozefi: "Le të gjithë do të 
më lënë Bleni të gjithë nga unë." Kështu nusja pagane ishte fshehur në 
shtëpinë e Jozefit. Ku do një kishë pagane? Në pallat. Nusja do të 
merret nga toka. Ajo do të rrëmbehet para shtrëngimit të madh për të 
dalë përpara Zotit në ajër. Për tre vjet e gjysmë, deri sa zemërimi i Zotit 
është derdhur në hakmarrje, ajo do të jetë një darkë e madhe martesa e 
Qengjit. Pastaj Ai do të kthehet, duke lënë nusen e tij në "shtëpinë e 
Atit", ndërsa të bëhen të njohura për vëllezërit e tij. Në të njëjtën kohë 
besëlidhja antikrishti, të cilat hebrenjtë kanë bërë me Romën, të jetë 
thyer. Roma dhe aleatët e saj pastaj do të kenë dërguar trupat e tyre për 
të shkatërruar tërë Judejtë që kanë frikë nga Perëndia dhe që janë në 
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Fjalën. Por si ata të vijnë kundër qytetit për ta shkatërruar, qielli do të 
shfaqet shenja e Birit të njeriut me ushtritë e fuqishme të tij për të 
shkatërruar ata që shkatërrojnë tokën. Kur armiku është dëbuar, pastaj 
vjen Jezusi dhe përfaqëson 144000 që kanë me parë mrekullitë e tua të 
shpëtimit që realizohet në fuqinë e Tij. Por, kur ata shohin plagët e tij 
dhe duke e ditur se ai ishte deri në atë pikë i refuzuar, do të inkurajojë 
ata që të qajë në agoninë e terrorit dhe frikës, ashtu siç bënë vëllezërit e 
tyre të vjetër para se Jozefi në mënyrë befasuese është se me të vërtetë 
do të vritet. Por, ashtu si kishte thënë Jozefi: "Mos u zemëro me veten. 
Perëndia ishte në të gjithë këtë. Kjo është e gjitha e drejtë. Ai e bëri atë 
për të ruajtur jetën." Gjithashtu në qoftë se për të thënë, në mënyrë 
paqësore dhe me dashuri. 

Pse hebrenjtë refuzojnë Jezusin? Në të gjithë këtë ishte Perëndia. 
Ajo ishte e vetmja mënyrë për të kryer që nusja pagane të besojë. Ai 
vdiq në kryq për të shpëtuar jetën e një kishe pagane. 

Kështu, këto 144.000 janë të pakualifikuar. Zbulesa. 14, 4 quhen 
virgjëresha dhe të ndjekin Qengjin, kudo që Ai shkon. Fakti që ata nuk 
janë ndotur me femra tregon se ata janë eunukë (Mateu. 19, 12). 
Eunukët ishin kujdestarët e dhomës së nuses. Ata ishin shoqëruesit. 
Vini re se ata nuk do të ulen në fronin, por janë përpara fronit. Jo, ata 
nuk janë në anë të nuses, apo do të jetë në mbretërinë e lavdishme të 
mijëvjeçarit. 

Dhe pastaj ne shohim se kur këto të fundit i bashkëpunëtorit 
Izraelit Zotit në dashuri dhe kur armiku është shkatërruar, Perëndia do 
të përgatisë malin e tij të shenjtë, Kopshti tij të ri të Edenit, për nusen 
dhe shoqëruesit e saj për muajin e mjaltit mijë vjeçare në vend. Si 
Adami dhe Eva ishin në kopsht dhe nuk e kanë arritur një mijë vjet, tani 
do Jezusi Adamin tonë të fundit dhe Eva e tij (Kisha e vërtetë) për të 
përmbushur planin e të gjithë të Perëndisë. 

Oh, sa përsërit Bibla. Skenat së shpejti si ajo do të përsëritet si 
Jozefi dhe vëllezërit e tij, sepse Jezusi po vjen së shpejti. 

Duke përfunduar me llojin e Jozefite, dua të i kushtoj vëmendje 
për një gjë më shumë për këtë kohë të fundit. Mos harroni se Jozefi, si u 
paraqit para vëllezërve të tij, kur Benjamini nuk ishte me ta, duke folur 
përmes një përkthyesi edhe pse ai e dinte hebraishten me vëllezërit e tij 
ai foli në një gjuhë tjetër. A e dini se kohët e para pagane (kreu i arit, 
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epoka babilonase) përfundoi me një mesazh në gjuhë të shkruar në 
mur? Këtë herë edhe kjo ishte në të njëjtën mënyrë. Njohja e gjuhës në 
këtë ditë është provë e mëtejshme se periudha e kombeve ka përfunduar 
dhe që Perëndia e kthehet përsëri në Izrael. 

Ai po vjen së shpejti. Alfa dhe Omega, Profeti, Prifti dhe Mbreti, 
të gjitha në të gjitha, Zoti, Zoti i ushtrive do të vijë së shpejti. Po, Zoti 
Jezus. Një dhe të vetmin Perëndi të vërtetë që duhet ti dorëzohemi 
shpejt! 
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KAPITULLI 2 

VIZIONI NË PATMOS  

Zbulesa 1: 9 – 20  

 

 

Gjoni në Patmos 

 

Zbulesa. 1, 9: "Unë, Gjoni, vëllai juaj dhe pjesëmarrës në telashe, 
në mbretërinë dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet 
Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu 
Krishtit." 

Kjo seri e vizioneve të shpalljes personin e Jezu Krishtit i jepet 
Gjonit, ndërsa ai u dëbua në ishullin e Patmos. Ky është një ishull i 
vogël që ndodhet rreth pesëdhjetë kilometra nga brigjet e Azisë së 
Vogël, në detin Egje. Duke qenë me gjarpërinjtë shkëmbore, hardhucat 
dhe akrepat, ajo kishte pak vlerë komerciale, dhe kjo është që 
Perandoria Romake e kishte përdorur si koloni penale ku aty vendosen 
kriminelët e thekur, të burgosurit politikë, dhe kështu me radhë. 

Ju do të vëreni se Gjoni trajton të krishterët si një vëlla në 
telashe. Vetëm në atë kohë kisha e hershme ishte duke kaluar nëpër 
përndjekje të mëdha. Ai nuk ishte vetëm "kudo dëshmuar kundër" fesë 
së tyre, por edhe vetë njerëzit ishin burgosur dhe vrarë. Gjoni, si shumë 
të tjerë, tani shërbejnë një dënim me burg për fjalën e Perëndisë dhe për 
dëshminë e Jezu Krishtit. Kur ata e arrestuan, më kot u ke përpjekur për 
të vrarë atë në valë në vajin njëzet e katër orë. Pastaj ai u zemërua dhe 
oficerët e pafuqishëm e dënuan me deportimin në Patmos. Por Perëndia 
ishte me të, dhe ai u kursye duke e lënë ishullin dhe kthimit në Efes, ku 
ai përsëri vazhdon të jetë një pastor deri në vdekjen e tij. 

Vizionet se Gjonin e kishin mbuluar një periudhë prej dy vjetësh, 
më 95 të viteve 96-të pas Krishtit. Ata janë më të shquar të të gjitha 
vizioneve në Fjalë. I gjithë libri është hedhur në simbole, dhe për këtë 
arsye është në objektivin e kritikave të shpeshta dhe debatit. Megjithatë, 
me të vërtetë ishte i veshur me vulën e Perëndisë. Kjo e bën atë 
autentike dhe me vlerë të madhe për të gjithë ata që lexojnë ose 
dëgjojnë shkrimet e faqeve të tij të shenjta. 
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NË FRYMË NË DITËN E ZOTIT 

 

Zbulesa 1, 10: "Një ditë të Diel pata vegim prej Shpirtit të Shenjt 
dhe pas meje dëgjova një zë të madh, porsi zë trumpete." 

"Isha në Frymë." A nuk është kjo vetëm e bukur? Oh, e dua këtë. 
Këto fjalë mund të quhet "plotësia e jetës krishtere". Nëse jetojmë si të 
krishterë, ne duhet të jemi në mendjen e tij. Gjoni nuk tha se ai ishte në 
zemërimin e tij. Kjo nuk do ti sjellë këto vizione. Ai duhej të ishte 
Fryma e Perëndisë. Gjithashtu me ne dhe duhet të jetë Fryma e 
Perëndisë ose përpjekjet tona janë të kota. Pali tha: "Unë do t'i lutem në 
Frymë, do të këndoj në Frymë, do të rroj në Frymë." Nëse diçka do të 
jenë të dobishme, duhet të zbulohet me anë të Frymës, konfirmuar nga 
Fjala dhe shfaqin rezultatet që sjell. Si Gjoni duhet të jetë në Frymë të 
marrë këtë zbulesë të madhe të ri të Jezu Krishtit, kështu që ne jemi të 
sigurt që duhet të jetë në Frymë të kuptuar argumentet që Perëndia na 
ka dhënë për të jetuar me to në Fjalën e Tij, sepse ai është i njëjti 
Frymë. 

Shikojeni atë në këtë mënyrë. Dhe më shumë se një shumicë prej tyre 
lexojnë Biblën ku ai thotë se në Veprat 2, 38: "Pendohuni dhe secili nga 
ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe 
për të marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë," dhe vetëm vazhdoni më 
tutje. Ata nuk e shohin atë. Nëse ata e shohin atë duke shkuar në Frymë, 
ata do të dinë se në qoftë se ata duan të merrnin Frymën e Shenjtë, 
duhet të pendohen dhe të pagëzohen në emër të Zotit Jezus dhe atëherë 
Perëndia do të jetë i detyruar të përmbushë Fjalën e Tij duke i mbushur 
me Frymën e Shenjtë. Ata asnjëherë nuk hynë në Shpirtin e Tij, 
përndryshe do tju ndodhtë pikërisht ajo që thotë Fjala. Lutju Perëndisë 
për një zbulesë nga Fryma e Tij. Ky është hapi i parë. Bashkim në 
Frymën. 

Më lejoni të përdor një ilustrim tjetër. Supozoni se ju keni nevojë 
për shërim. Çfarë thotë Fjala? Ne lexojmë atë shumë herë të panumërta, 
por kur lexojmë atë hymë në Frymën. A edhe ne kërkojmë Perëndinë 
për Shpirtin e Tij për të na mësuar të vërtetën e saj? Në qoftë se ne e 
bëmë, rrëfyer mëkatet e tyre, ne do të mirosurtë dhe për ne ka për t'u 
lutur, dhe se ishte ajo. Ndoshta ato nuk do të vijë menjëherë, por në 
Shpirtin e Tij është e gjitha, por mbi të. Nuk ka asnjë gjykatë tjetër të 



36 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

apelit. Perëndia do të përmbushë Fjalën e Tij. Oh, ne kemi nevojë për të 
marrë në Frymë, dhe atëherë gjërat do të zgjidhen. Shkruani Shpirtin 
dhe pastaj të kalojnë nëpër copa dhe të shikojnë se çfarë do të bëjë 
Perëndia. 

A keni vënë re ndonjëherë se si bota po hyn në shpirtin e gjërave 
që janë në botë? Ata shkojnë në lojërat e tyre, ngjarjet e tyre sportive, 
dhe vallet e tyre. Ata hyjnë në frymën e saj. Mos rri aty si lule në mur, 
si shkopinj të vjetra të thata. Ata hyjnë me të drejtë në fushën e gjërave 
dhe të bëhet një pjesë e gjërave. Por, oh, sa ata urrejnë të krishterët, 
sepse ata hyjnë në shpirtin e Fjalës së Perëndisë. Ata na quajnë fanatikë 
dhe e shenjta-mbajtës të rregullave. Dhe nuk ka asgjë që unë nuk do të 
bëjë për të treguar urrejtjen dhe kundërshtimin e tyre. Por injorojë atë. 
Ajo mund të pritet, sepse ju e dini se ku ajo vjen. Vetëm të vendosur 
dhe të bashkuar në frymën e kremtimit. 

Shpirti ynë është i pastër. Ai është i ftohtë. Ai është e vërtetë. Ai 
është inteligjent dhe serioz, por ende plot me gëzimin e Zotit. Një i 
krishterë duhet të jetë i plotë në gëzimin e jetës dhe plot kënaqësi në 
Zotin, siç është bota kur kënaqet dhe të gëzojnë kënaqësitë e saj. 
Krishterët dhe bota janë meshkuj, dhe të dy kanë ndjenja. Dallimi është 
se si një zemër dhe ndjenja vetëm ndaj Zotit lavdi dhe dashurinë e Tij të 
krishterë, ndërsa trupi bota që do të mblidhet. 

Kështu, ai thotë se Gjoni ishte në Frymë ditën e Zotit. 

Oh, këtu është vargu që me të vërtetë shkakton grindje. Ai nuk e 
konsideron të nevojshme ose të përshtatshme, por disa nuk mund të 
shihnin se çfarë me të vërtetë thotë. 

Fjala. Para së gjithash, ne gjejmë disa njerëz të mrekullueshëm 
që ditën e Zotit e kanë quajtur ditën e së shtunës, e cila është e shtuna e 
tyre. Pastaj ka të tjerë që e quajnë Dita e Zotit të dielën, ditën e parë të 
javës. Megjithatë, kjo mund të jetë një nga ato ditë, ose edhe dy së 
bashku, për shkak se Gjoni ishte në Frymën e fituar në këtë vizion për 
një periudhë prej dy vjetësh. Në fakt kjo ka ndodhur se Gjoni është 
marrë në Frymë dhe të transferohen në ditën e Zotit, i cili është ende 
për të ardhur. Bibla flet për Ditën e Zotit, i cili është gati të ndodhë në 
të ardhmen dhe Gjoni tani shikon gjërat e asaj dite të ardhshme. Por, në 
ndërkohë, për zgjidhjen e pyetjeve, le të gjeni saktësisht se çfarë është 
në të shtunën sot. 
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Shabbat, siç e dimë nga Dhiatën e Re, nuk është duke e mbajtur 
disa ditë. Ne nuk kemi një komandë të vetme për të mbajtur të shtunën 
në tjetrën, as nuk kemi një urdhërim që ne të mbajtur ditën e parë të 
javës, e cila është e diel. Ja e vërteta e së shtunës, që do të thotë 
"pushim". Heb. 4, 8: "Për ata është Joshua futur në pjesën tjetër (ose 
ditën tjetër), nuk do të kishte folur pastaj për një ditë tjetër. Kjo lë 
pushimi (e shtunë mbajtjen) për popullin e Perëndisë, sepse kush ka 
hyrë në prehjen e tij dhe kam fjetur nga veprat e veta, ashtu si Perëndia 
nga të tijat." A keni dëgjuar se fraza kyçe në pjesën e fundit të reshtit? 
"Perëndia u çlodh nga veprat e Tij." Perëndia i dha Izraelit ditën e 
shtatë për Sabatin e tyre në kujtim të veprave të tij, në të cilën ai e krijoi 
botën dhe gjithçka në të, dhe pastaj u ndal duke shiquar se çfarë kishte 
krijuar. Ai pushoi nga puna e tij. Atë e zuri gjumi. Pra, kjo është e 
gabuar për të dhënë pjesën tjetër e shtunë për njerëzit që janë të gjitha 
në të njëjtën kohë dhe që ishin në një vend, në mënyrë që ata të mund të 
gjithë të mbajë një ditë të caktuar. Sot, gjysma e botës në dritë, ndërsa 
gjysma tjetër në errësirë, në mënyrë që ajo nuk do të kishte 
funksionuar. Por kjo është vetëm një argument me një dorë natyrore. 

Le të shohim se çfarë Bibla na mëson në lidhje me këtë prehje e 
shtunë. "Sepse ai që ka hyrë në prehjen e tij." Kjo hyrje nuk është 
vetëm hyrje, por edhe të mbetet në prehje. Kjo është "pjesa tjetër e 
përjetshme", e cila është dita e shtatë shkruani vetëm. "Shtatë" është i 
plotë. "Tetë" është përsëri "i pari" në ditë. Ringjallja e Jezusit ishte dita 
e parë e javës duke na dhënë jetën e përjetshme dhe e shtunë prehje të 
përjetshme. Kështu ne shohim pse Perëndia nuk mund të na japë ndonjë 
ditë të caktuar të javës, si të shtunën (pushimit). Ne jemi të "zbuluar" 
dhe "të tjerët" në prehjen tonë se Izraeli nuk është i vetëm dhe se mund 
të bëjë për shkak se ai ishte vetëm një hije e realitetit të vërtetë që e 
gëzojmë. Pse shkoni përsëri në një hije kur kemi realitet tani? 

Pjesa tjetër, apo të shtuna të përhershme, të pranojë ftesën e 
Jezuit. Ai tha se në Mateu 11, 28 - 29: "Ejani me mua të gjithë ju që 
jeni munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi 
vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë... dhe ju do të gjeni prehje (ose 
ruajtjen e së shtunës, jo një ditë, por e përjetshm jeta, Sabbath) shpirtrat 
tuaj." Pa marrë parasysh se sa kohë keni qenë i lodhur nën barrën e tyre 
të mëkatit, qoftë ajo të jetë dhjetë, tridhjetë apo pesëdhjetë vjet ose më 
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shumë, me jetën tuaj të lodhur dhe ju do të gjeni prehjen e Tij (e shtuna 
e vërtetë). Jezusi do t'ju jap çlodhje. 

Pra, çfarë saktësisht është se pjesa tjetër që Jezusi do të japë? Izaija 28, 
8 – 12: "Të gjithë tryezat janë plot me vjellësira dhe ndytësi, askund 
vend të pastër! Cilin Ai do ta bëjë me urtësi? Kuj tia spjegojë 
doktrinën? Që kan hequr dorë nga qumshti dhe të larguar nga gjiri? 
Sepse rregulla duhet të jetë në rregulla, rreshti në rresht, pakëz këtu e 
pakëz atje; sepse belbëzuesit me buzat dhe gjuhë tjeter do ti flasë këti 
populli. Kujt Ai i tha: "Ky është pushim (shabat), jepni të lodhurve të 
çlodhen (ose mbajnë shabatin e Tij), dhe kjo është freskim,por prap nuk 
deshën të ndëgjojnë." Këtu është rofetizuar këtu tek Isaia. I plotësuar 
rreth 700 vjet më vonë, në ditën e Rrëshajve, kur të gjithë u mbushën 
me Frymën e Shenjtë pikërisht ashtu siç u është thënë të jetë. Kjo është 
e shtuna e vërtetë që u është premtuar. Prandaj, kur ata u mbushën me 
Frymën e Shenjtë, u ndal me punët e tij të kësaj bote, punët e kësaj 
bote, rrugët e këqija. Fryma e Shenjtë mori ontrollin e jetës së tyre. Ata 
hynë në prehjen. Kjo është një vend prehjeje. Kjo është Sabbathi i juaj. 
Kjo nuk është një ditë, as vjet, por përmbushja e përjetshme dhe 
bekimin e Shpirtit të Shenjtë. Ju të ndaluar, por Perëndia e bën. 
Perëndia është te ti që dëshiron dhe të veprojë sipas pëlqimit të tij. 
Më lejoni të përmend një gjë më shumë në lidhje me Sabbatarianët të 
cilët pretendojnë që ne takohemi ditën e gabuar të javës, kur ne 
takohemi të dielën, ditën e parë. Këtu është ajo që ka thënë Justin në 
pjesën e dytë të shekullit. "Të dielën një takim është mbajtur për të 
gjithë ata që jetojnë në qytete dhe fshatra dhe e lexojnë kalimin nga 
kujtimet dhe të dhënat apostolike, për aq kohë sa lejon koha. Kur 
mbaroi leximin, kryetari i predikimit paralajmëron dhe inkurajon 
imitimin e këtyre gjërave fisnike. Pastaj të gjithë ngriten për të bërë një 
lutje të përbashkët. Në fund të meshës, siç është përshkruar më parë të 
vendosur bukë dhe verë, dhe shprehu mirënjohjen dhe komuniteti i 
përgjigjet: "Amen". Pastaj secilit i jepet copa të shpërndara për të 
ngrënë, dhe pas jepet edhe për ato në shtëpi që janë në mungesë. Pastaj 
pasur dhe ata që duan të japin kontribute në përputhje me vullnetin e 
tyre të lirë dhe të mbledhura është lënë Kryetarit se me to furnizon 
jetimët, të vejat, të burgosur, të huaj në nevojë." Kështu ne shohim se 
ata të cilët pretendojnë se kisha e hershme ka vazhduar me traditën 
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hebreje të takimit ditën e fundit të javës në injorancë totale prej asaj që 
historia në fakt thotë dhe për këtë arsye nuk janë të denjë për besim. 
Oh, në qoftë se njerëzit mund të vijnë tek Ai ka dhe për të gjetur atë 
prehje. Në të gjitha zemrat e një dëshirë e zjarrtë për ato të pjesës tjetër, 
por shumica e tyre nuk e dinë përgjigjen. Pra, duke u përpjekur për të 
kënaqur procesin e etur fetar të mbajtur disa ditë ose pranimi besimet 
denominacionale të kishës dhe dogmës. Dhe në mungesë të kësaj, 
shumë përpiqen, dehem dhe të gjitha vulnetet fizike duke iu referuar 
kënaqësitë e kësaj bote mund të gjeni disa lloj të kënaqësisë. Por në fakt 
nuk ka paqe. Ato nxjerrin tym dhe marrin pilula për të qetësuar nervat e 
tij. Por nuk ka asnjë tjetër në pozicionin tokësor që qetëson. Ata kanë 
nevojë për Jezusin. Ata kanë nevojë për ilaç qiellor, pushoni Frymën. 

Pastaj shumica e tyre shkojnë në kishë të dielave. Kjo është e 
mirë, por edhe atje nuk e kanë idenë se si t'i qasen Perëndisë dhe për të 
lavdëruar Atë. Jezusi tha se e drejta për të festuar në frymë dhe në të 
vërtetën, Gjoni 4, 24. Megjithatë, të festuar atë që ju merrni në kishë që 
Perëndia e di aq pak që Krishterët kanë vendosur Baba Dimrin dhe 
lepujt e Pashkëve? Si e bëjnë ata? Këto janë trashëguar nga paganët dhe 
e bëri atë një pjesë e doktrinës së kishës. Por, kur të kthehet te Zoti dhe 
të mbushesh me Frymën e Shenjtë, u jep të gjithëve gjëra të tilla. Ai ka 
një pushim në shpirtin e tij. Ai me të vërtetë fillon të jetojë dhe të duan 
Perëndinë dhe madhëroje Atë. 

Pra, përsëri në Shkrimit tonë. Ne e dimë se nuk është Dita e Zotit. Nëse 
nuk është e shtuna apo e diela, çfarë është ajo? E pra, e vënë atë në këtë 
mënyrë. Sot sigurisht nuk është Dita e Zotit. Kjo është dita e njeriut. 
Puna e njeriut, puna e njeriut, kisha e njeriut, ideja e njeriut të festuar, 
të gjitha njeriu, sepse kjo është bota e njeriut (kozmosi). Dhe dita e 
Zotit vjen. Po, me të vërtetë. Ajo është në këtë kohë të Zbulesës së Jezu 
Krishtit, Gjoni është marrë nga Fryma dhe u transferua në ditën e 
madhe të Shpirtit që do të vijnë. Dita e Zotit është kur ju jeni të plotë në 
ditët e njeriut. Atëherë mbretëria e kësaj bote u bë mbretëria e 
Perëndisë tonë. Dita e Zotit është kur ju shkoni poshtë gjykatat dhe pasi 
që vjen mijëvjeçari. Tani për tani bota është duke punuar me një të 
krishterë atë që ai dëshiron të bëjë. Ata e quajnë atë me të gjitha llojet e 
emrave të liga, duke u përqeshur me të. Por vjen një gjë e madhe dhe 
ditën e famshme kur e tërë bota do të qajnë dhe do të vajtojnë, sepse 
Qengji po vjen në tërbim e për të gjykuar botën. Vetëm atëherë të 
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drejtët do të kenë ditën e tyre me Zotin, sepse ata që kryejnë paudhësi 
do të digjen, por të drejtët do të ecin mbi dritën e tyre në mijëvjeçarin. 
Malakia 4, 3: "Do të shkelni njerëzit e këqij, pasi ata do të jenë hi nën 
thembrat e këmbëve tuaja gjatë ditës kur unë do ta bëj këtë - thotë Zoti i 
ushtrive." 

 

 

ZËRI SI NJË BORI 

 

Zbulesa. 1, 10: "... kur dëgjova pas meje një zë të madh si i 
borisë." Gjoni ishte në Frymë, dhe pastaj ai e pa ditën e madhe dhe të 
mrekullueshme të Zotit Jezus dhe me gjithë fuqinë e Tij të shenjtë. E 
ardhmja është për t'u zbuluar, për shkak se Perëndia donte për të 
mësuar. Gjoni nuk tha se ishte si një erë që fryhet. Ai ishte si një bori. 
Pra, kur bien boritë atëherë ka diçka urgjente. Ajo ishte si myzhde, i 
dërguari i mbretëror, i cili vjen për njerëzit. I ra bririt. Kjo është një 
thirrje urgjente. Njerëzit mblidhen për të dëgjuar. (Izraeli ka mbledhur 
gjithmonë ashtu). Diçka e rëndësishme është në dorë. "Dëgjoni këtë!" 
Pra, ky zë kishte të njëjtën thirrje urgjente si dhe zëri i borisë. Ai ishte i 
qartë dhe i fortë, mahnitës dhe zgjues. Oh, se sot ne do të jemi në 
gjendje për të dëgjuar zërin e Perëndisë si një bori, sepse ajo është 
"fryhet evangjelizmi", e cila reklamon "fjala e profecisë", se ne jemi të 
vetëdijshëm dhe të përgatitur për atë që po vjen në hapësirë. 

 

 

URDHËRI QË TË SHKRUAJË 

 

Zbulesa. 1, 11: "Si të flasin: 'Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe 
i fundit,' dhe, 'çfarë ju shihni, shkruaji në një libër dhe ua dërgo shtatë 
kishave që janë në Azi: në Efes, Smirnë, në Pergam, në Tiatirë, Sardis, 
Filadelfia dhe Laodice.''' Këtu. I Pari dhe i Fundit, Alfa dhe Omega: kjo 
është e tëra e saj. Vetmi Perëndi i vërtetë. Zëri i Fjalës së Perëndisë. 
Realiteti dhe e vërteta janë në majë të gishtave tuaj. Si është e mundur 
që të jetë në Frymë. Oh, Perëndia ime, të jetë në praninë e Perëndisë 
dhe për ta dëgjuar... "Çfarë ju shihni, shkruaji në një libër dhe ua dërgo 
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shtatë kishave." Zëri shpalli Fjalën e Tij në Kopshtin e Edenit dhe në 
malin Sinaj, një zë që është dëgjuar edhe në lavdinë e lartësuar në 
Malin e Shpërfytyrimit, dukej edhe një herë, dhe këtë herë të shtatë 
kishat me një zbulesë të plotë dhe të fundit të Jezu Krishtit. 

"Gjoni, shkruajti vizionin. Shenjëzimi atyre për kohën që do të 
pasojnë, për shkak se ajo është e vërtetë se profecia duhet të 
përmbushet. Shkruani ato dhe për të dërguar të njohur për ta." 

Gjoni njohu atë zë. Oh, ju do të njohini atë zë kur Ai do të 
thërrasë, në qoftë se ju jeni një prej Tij. 

 

 

MBAJTËSIT PËR QIRINJ PREJ ARI 

 

Zbulesa. 1, 12: "U solla të shoh zërin që foli me mua dhe duke u 
kthyer pashë shtatë shandanë ari." Gjoni nuk thotë se ai u kthye për të 
parë se çfarë dëgjohet zëri i tij, por ai u kthye për të parë zërin. Oh, unë 
si ai. Ai u kthye për të parë zërin. Zëri dhe personi janë një dhe të 
njëjtë. Jezusi është Fjala. Gjoni 1, 1 - 3: "Në fillim ishte Fjala dhe Fjala 
ishte pranë Perëndisë - dhe Fjala ishte Perëndi. Ajo ishte në fillim me 
Perëndinë. Çdo gjë prej tij, dhe pa atë nuk u bë asgjë që është bërë." 
Nëse ndonjëherë ju me të vërtetë mund të shihni fjalën, ju do të shihni 
Jezusin. 

Kur Gjoni ishte kthyer ai kishte parë shtatë shandanë ari. Në fakt, 
ajo ishte e mbushur me qirinj. Dhe në reshtin e 20-të, ata janë shtatë 
kishat: "Të shtatë shandanët që pe janë shtatë kishat." Në mënyrë që të 
përfaqësojnë kishën, vështirë se mund të jetë qirinj. Qirinnjtë digjeshin 
për një kohë dhe pastaj ishin të djegur. Vdes. Më shumë nuk ka 
ndodhur. Ose qëndron për qirinj që kanë një cilësi të qëndrueshme të 
cilat ju nuk keni qirinj. 

Nëse ju doni të merrni një pamje të bukur e llambës, lexuar në 
lidhje me atë në Zakaria 4, 1 - 6: "Engjëlli që fliste me mua u kthye dhe 
më zgjoi ashtu si një njeri që zgjohet nga gjumi ai më tha: 'Çfarë po 
shikon?' Dhe unë i thashë: 'Unë po të shoh, dhe ja, një qirimbajtës krejt 
prej ari, dhe me një enë mbi të, dhe të shtatë llambat mbi të dhe shtatë 
tuba për shtatë llampat që janë në majë. Dy ullinj janë pranë tij, një në 
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anën e djathtë, e një në anën e majtë.' Unë u përgjigja dhe u thashë 
engjëjve që folën me mua, duke thënë: 'Çfarë është kjo, o Zot?' Engjëlli 
që fliste me mua u përgjigj dhe më tha: 'A nuk e dini se çfarë është kjo?' 
I tha: 'Jo, o Zot.' Ai pastaj u përgjigj dhe tha, duke thënë: 'Kjo është 
fjala e Zotit drejtuar juve: 'Jo për fuqinë dhe as për forcën, por 'shpirtin 
tënd!' thotë Zoti i ushtrive.'' Këtu është një tjetër llambë prej ari të 
kulluar. Ajo shkëlqen, sepse ajo ka një bollëk të naftës së prodhuar nga 
dy pemë ulliri që janë të vendosura në çdo anë. Këto dy pemë 
përfaqësojnë Dhiata e Vjetër dhe e Re, dhe natyrisht, të naftës, tipizon 
Fryma e Shenjtë, Ai që mund të na japë dritën e Perëndisë njerëzve. 
Engjëlli që i foli Zakarias në fakt ka thënë: "Ajo që ju shihni do të thotë 
se kisha nuk mund të arrijnë asgjë me forcën e vet ose me forcë, por për 
Frymën e Shenjtë." 

Pra, e konsiderojnë këtë qëndrim e qirinjëve. Ju do të vini re se 
ka një amfiteatër i madh apo enë që është në mes të shtatë armëve që 
vijnë nga ajo. Kjo anije është e mbushur me vaj ulliri i cili rrjedh 
përmes shtatë Fitilave të cilat janë të vendosura në shtatë tubave. Kjo i 
njëjti vaj të djegur dhe të ndritshëm në fund të shtatë tubave. Kjo dritë 
nuk shuhet. Priftërinjtë janë vetëm të vazhdojë për të shtuar vaj në enë. 

Llamba është ndezur në një mënyrë të veçantë. Së pari, prifti 
mori zjarr nga altari i shenjtë e cila ishte vendosur fillimisht në zjarr me 
anë të zjarrit të Zotit. Së pari ai e kishte ndezur llambën, e cila ishte 
vendosur në krye të enës. Pastaj ndezi një flakë të dytë pishtar e 
llambës së parë. Llamba e tretë ka marrë zjarr nga llambat e tjera, të 
tilla si i katërti i marrë nga një i tretë, e kështu me radhë deri sa ishin të 
djegur shtatë llambat. Ky është zjarri i shenjtë nga altari, që kaloi me 
një llambë në një llambë, një lloj të shkëlqyer e Shpirtit të Shenjtë në 
shtatë moshat e kishës. Derdhja origjinale e Rrëshajëve (e cila është 
derdhje që erdhi direkt nga Jezusi në pajtuesi) furnizon Kishën e Tij në 
të gjitha shtatë sezonet e përkryer dhe tregon se Jezu Krishti është i 
njëjtë dje, sot e përjetë, Perëndia që nuk ndryshon kurrë në thelbin e Tij 
dhe në rrugët e tij. 

Në Gjoni kapitulli 15 Jezusi tha: "Unë jam hardhia, ju jeni 
kalaveshet." Ai është Vera kryesore, që vjen nga rrënja origjinale nga 
fara origjinale që ka jetë në vetvete. Kështu, hardhia nuk bën fruta, por 
të bëjë degë. Pra kontrolloni këtë: ju mund të merrni një pemë agrume 
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si një pemë portokalli dhe shartojë atë në një degë të një grejpfrut, 
limon, degë dhe specie të tjera dhe varieteteve, dhe të gjitha degët do të 
rriten. Por këto degë të shartuar do frute portokalli. Në asnjë mënyrë. 
Lemoni do të jetë një degë e hershme e limon dhe degëve grejpfrut do 
fryte grejpfrut dhe kështu me radhë. Megjithatë, kjo do të shkojë 
përpara në degët e pemës së jetës. Por në qoftë se pema ndonjëherë le 
në një tjetër degë, do të jetë degë portokalli dhe një portokall të 
hershme. Pse? Sepse jeta në industri dhe jetën në bagazhin janë 
identike, ndërsa ajo nuk ishte aq me degët e shartuar. Këto degë 
shartuar kanë burimet e tyre në llojet e tjera të jetës nga pemë të tjera, 
nga rrënjët e tjera, nga fara të tjera. Oh, ata do të jetë një fryt në fillim, 
por nuk do të mbajë portokall. Ato nuk mund të bëjë, sepse ata nuk janë 
origjinale. 

E tillë është kisha. Rrënja është copëtuar dhe degët janë shartuar. 
Degët e shartuara janë Baptistët, degët Methodist, degët e degëve të 
presbyterianë dhe Penteckstalët. Dhe nga këto degë janë të lindur një 
Baptist, metodiste, Pentekostal dhe Presbyterian fruta. (Fara besimi nga 
të cilat produktet e fetusit të tyre.) Por në qoftë se vreshti ndonjëherë le 
në një tjetër degë, se dega do të jetë pikërisht si vetë hardhi. Ajo do të 
jetë e njëjta lloj dege që të dalë në ditën e Rrëshajëve. Ato do të flasin 
gjuhë, profetizojnë dhe kanë forcën dhe një shenjë e Jezu Krishtit për të 
ringjallur në të. Pse? Për shkak progresit të burimeve natyrore të kalem. 
Ju shikoni, ajo nuk është e shartuar në hardhi, ajo ka lindur në hardhi. 
Kur këto degë të tjera shartohen; të gjithë ata që mund të bëjnë ishte një 
fryt i hershëm i tyre sepse ata nuk janë rrënja e kësaj kalemi. Ata nuk e 
dinë në lidhje me atë jetë origjinale dhe fruta origjinale. Unë nuk mund 
ta di, sepse ata nuk janë të rrënjën me atë. Por keni lindur nga ajo, që do 
të jetë e njëjta jetë që ishte në të rrjedhin origjinal (Jezu) erdhi me anë 
të tyre dhe të manifestohet nëpërmjet tyre. Gjoni 14, 12: "Në të vërtetë, 
në të vërtetë po ju them: kush beson në mua dhe do të bëjë gjëra që kam 
bërë; dhe vepra më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati." 

Prerje që drejton njeriun nuk mund të rrënjëset nga Perëndia, 
sepse në frymë dhe jo njeriu, ai që jep jetë. 

Sa emocionuese për të menduar për ato shtatë llampat që tërheq 
jetën dhe dritën e burimeve dhe enët kryesore, sepse ata kishin në të 
zhytur fitil e tij. Këtu është përshkruar çdo moshë e kishës. Jeta e tij e 
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keqe nga Fryma e Shenjtë. Fitili e tij (jeta) është e zhytur në Krishtin. 
Nëpër atë fitil ai ka tërhequr kundër vetes jetën e Krishtit, dhe kështu 
Kisha jep dritë. Çfarë lloj i dritës i jep? Gjithashtu dritën që ishte 
ndezur në llambën e parë. Dhe të gjithë rrugën nëpër të sezonit, derisa 
të pranishëm në kohë dërguarin e ditës së fundit, shfaqin të njëjtën jetë 
dhe të njëjtën dritë se jeta është e fshehur me Krishtin në Perëndinë. 

Jo vetëm kështu që ne mund të themi me këto fjalë lajmëtarëve, 
por këtu gjallërisht është përshkruar çdo besimtar i vërtetë. Ata të gjithë 
rrjedhin nga i njëjti burim. Të gjithë u zhytën në të njëjtën anije. Ata 
janë të vdekur për veten dhe jetën e tyre të fshehur bashkë me Krishtin 
në Perëndinë. Ata janë vulosur me Frymën e Shenjtë. Ef. 4, 30: "Dhe 
mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për 
ditën e shpengimit." Asnjë prej tyre nuk mund të rrëmbej nga duart e 
tij. Jeta e tyre nuk mund të preket. Dukshme djegur dhe shkëlqim duke i 
dhënë dritë dhe manifestimet e Shpirtit të Shenjtë jetës. E brendshme, 
jeta e padukshme është e fshehur në Perëndinë dhe është ushqyer nga 
Fjala e Zotit. Satani nuk mund t'i ngasë. Edhe kjo nuk është vdekja që 
ne nuk mund të prekin, sepse vdekja ka humbur djegija e saj, varri ka 
humbur fitoren e saj. Falë Zotit, ata e kanë këtë fitore në dhe nëpërmjet 
Zotit Jezu Krisht. Amen dhe Amen. 

 

 

NUK ËSHTË MË PRIFT  

 

Zbulesa. 1, 13: "Dhe, në mes të shtatë shandanëve, një të 
ngjashëm me një Bir njeriu, të veshur me një petk të gjatë deri te 
këmbët dhe të ngjeshur në lidhje me një brez të artë." 

Atje ai qëndron, njërin si Biri i njeriut. Si një xhevahir i 
shkëlqyer duke e vendosur në unazë, kështu që Ai është përlëvduar në 
mes të kishave. Kjo është dita e Zotit, sepse ai është Gjoni që e pa 
këmbën e saj jo si një prift, por si gjyqtar që vjen. Brezi i artë që është 
më e rrezikshme rreth belit ku është prifti kishte për të veshin ndërsa 
shërbente Perëndisë në Shenjtin e të Shenjtëve, por tani është rreth në 
supet e tij, sepse ai nuk ka një prift, por një gjyqtar është. Tani mbushur 
me Gjonin 5, 22: "Ati nuk gjykkon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha 
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Birit." Puna e tij ëashtë bërë. Klerizmi është e përfunduar. Ditët profeci 
janë përfunduar. Ai qëndron si një gjykatës i rrezikshëm. 

 

 

LAVDIA E SHTATËFISHT E PERSONIT TË TIJ 

 

Zbulesa. 1, 14 - 16: "Dhe kokën e tij e bardhë e flokëve si lesh i 
bardhë, si bora, dhe sytë e tij ishin si flakë zjarri dhe këmbët e tij janë të 
ndritshëm si bronzi, si në një furrë dhe zëri i tij si zë shumë ujërash. Në 
dorën e djathtë kishte shtatë yjet, nga goja e tij dilte një shpatë e 
mprehtë me dy tehe, dhe fytyra e tij ishte si dielli që ndrin me gjithë 
forcën e saj." 

Si shumë të lëvizshme dhe frymëzues ishte pamja e Jezusit, 
Gjonit, i cili ishte në mërgim për shkak të fjalës, për të parë, fjala e 
gjallë tani qëndron para tij. Çfarë vizion ndriçues, për çdo funksion 
përshkruese ka rëndësi. Çfarë një zbulim i Qenies së Tij të lavdishme. 

1.Flokët e tij të bardhë si bora 

Gjoni, në njoftimet e para përmend bardhësinë e flokëve të tij. 
Ajo ishte e bardhë dhe e ndritshme si bora. Kjo nuk ishte për shkak të 
moshës së tij. Oh, jo. Flokët me të bardhë nuk tregon moshën, por 
përvojë, maturi dhe urtësi. I përherëshmi nuk është i vjetër. Çfarë është 
koha për Perëndinë? Koha do të thotë pak për Perëndinë, por dituria do 
të thotë shumë. Është si kur Salomoni kërkoi prej Perëndisë mençuri 
për të gjykuar popullin e Izraelit. Tani ai po vjen, Gjykatësi i tërë tokës. 
Ai do të kurorëzohet me urtësi. Pikërisht kjo do të thotë flokë të bardhë 
dhe me shkëlqim. Shohin atë në Danieli. 7, 9 - 14: "Vëreja dhe ja,u 
shtruan fronet dhe i Tejetlashti aty ishte ndenj. Petku i tij i bardhë porsi 
bora, flokët e kokës së tij porsi leshi i pastër; froni i tij porsi flaka e 
zjarrit, rrotat e tij zjarr i ndezur flakë! Lumë i zjarrtë rridhte e dilte 
përpara tij,mijëra mijërash i shërbenin e miliarda miliardash qëndronin 
përpara tij: po bëhej gjyqi, u hapën librat! Ende më jehonin në veshë 
fjalët e mëdha që fliste briri, dhe ja, egërsira qe prerë, e copëtuan trupin 
e saj dhe e hodhën për ta djegur në zjarr. Egërsirave të tjera u qe marrë 
pushteti, por u qe lejuar ta zgjasin jetën edhe për një kohë të caktuar. 
Unë po shikoja kështu në vegimin e natës: dhe ja, në retë e qiellit, po 
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vinte dikush si Biri i njeriut! Arriti deri tek i Tejetlashti i motit dhe qe 
paraqitur para tij. Ai i dha pushtetin, nderin e mbretërinë. Të gjithë 
popujt, fiset e gjuhëtu shtruan nën shërbimin e tij: pushteti i tij pushtet i 
amshuarqë kurrë s’do të merret,mbretëria e tij kurrë nuk do të prishet. 
Këtu është. Danieli pa Atë me atë flokë të bardhë. Ai ishte një gjykatës 
që ka hapur librat dhe duke gjykuar prej tyre. Daniel e ka parë duke 
ardhur mbi retë. Kjo është pikërisht ajo që pa Gjoni. Ata të dy e panë 
atë të njëjtë. Panë gjyqtarin me rripin e Tij gjyqësor mbi shpatullat e tij, 
duke qëndruar të pastër dhe të shenjtë, plot urtësi, plotësisht të 
kualifikuar për ta gjykuar botën me drejtësi. Hallelujah! 

Edhe bota e kupton këtë simbolikë, si ajo do të ishte në kohët e 
lashta ku gjykatësi u shfaq dhe e quajti një gjykatës të veshur me një 
paruke të bardhë dhe një mantel të gjatë që nënkuptonte autoritetin e tij 
të plotë (uniforma nga koka deri te këmbët) të mbante drejtësi. 

2. Sytë eAtij si zjarr 

Mendoni se ato. Ata sy që dikur ishin të turbullt me lot dhimbjeje 
dhe keqardhje. Ata sy që kanë bërtitur ngjalljen në varrin e Lazarit. 
Këta sy nuk e kanë parë vrasës atë që e kanë varur në kryq, por në 
pikëllim bërtiti: "Atë, fali ata." Tani ata sytë si flakë zjarri, sytë gjyqtari 
që do ta shpaguajë ata që refuzuan atë. 

Nga të gjitha emocionet njerëzore që është më e dukshme kur ai 
u shfaq si ishte Biri i njeriu. Megjithatë, pas pagës dhe ky trishtim ishte 
ende Perëndia. 

Ata të njëjtën sy në vegime. Ata sy shiqonin thellë brenda në 
zemrat e njerëzve dhe të lexojnë mendimet e tyre të vërteta dhe e dinte 
se të gjitha mënyrat e tyre të ndryshme. Nga sytë vdekjeprurëse 
shpërtheu Perëndia që bërtiste për ata që nuk e dinë se si ajo është: "... 
në qoftë se ju nuk besoni se unë jam ai, ju do të vdisni në mëkatet 
tuaja." Gjoni 8, 24. "Nëse unë nuk bëj veprat e Atit tim, mos më besoni, 
por nëse i bëj (veprat e Atit tim), si në qoftë se unë nuk më besoni mua, 
u besoni të paktën veprave..." Gjoni 10, 37 - 38. Sikurse Jeremias nga 
Dhjata e vjetër, ai ishte profeti që ishte duke qarë, sepse njerëzit nuk e 
pranuan fjalën e Perëndisë dhe për shkak se shpallja ishte shtyrë 
mënjanë. 

Këto sy të zjarrtë e të flakët gjykatës edhe tani bën regjistrimin e 
jetës e çdo mishi. Duke kërkuar në të gjithë vendin, nuk ka asgjë që ai 
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nuk ka dhe nuk e di. Ai i di dëshirat e zemrës dhe atë që secili ka për 
qëllim për të bërë. Nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, sepse 
çdo gjë është e zhveshur para tij, të cilit ne do t'i japim llogari. Mendoni 
se ajo. Ai e di edhe tani se çfarë jeni duke menduar. 

Po, Ai qëndron si gjyqtar me flakë në sytë për të gjykuar. Dita e 
hirit është e gjatë. Oh, se populli u pendua dhe kërkoi fytyrën e tij me 
drejtësi, ndërsa ka ende kohë. Kur do të mund të bënin gjirin e Tij 
jastëk para se bota të shkrihet në zjarr. 

3. Këmbët prej bronzi  

"Dhe këmbët e tij ngjanin ndritshëm si bronzi, si në një furrë." 
Tunxh është i njohur për ngurtësinë e saj të jashtëzakonshme. Nuk ka 
asgjë të njohur për të cilat ajo mund të farkohet. Por kjo bronzë që 
përshkruan këmbët e tij është edhe më mbresëlënëse, sepse ajo është 
dorëzuar për testim në furrë të zjarrtë, një test me të cilin asnjë test nuk 
mund tia ketë kaluar. Dhe kjo është pikërisht e vërtetë. Bronz 
nënkupton gjykimin hyjnor: gjykatës i cili është caktuar nga Perëndia 
dhe kryer. Gjoni 3: 14 - 19: "Dhe ashtu si Moisiu që e ngriti lart 
gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet Biri i njeriut të ngrihet lart, që 
kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. 
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e Tij, të vetëmlindur, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme, 
sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por 
që bota të shpëtohet nëprë mes tij dhe ai që beson në të nuk dënohet për 
të, por që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin 
vetëmlindurit Birit të Perëndisë. Dhe ky është gjykimi që drita erdhi në 
botë, por njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e 
tyre ishin të mbrapshta." Nr 21, 8 - 9: "Dhe Zoti i tha Moisiut: 'Bëj një 
gjarpër flakërues dhe vëre mbi një shtizë; të gjithë ata që janë të 
kafshuar, do të mbetet i gjallë, nëse ju shikoni në të.' Moisiu bëri 
atëherë një gjarpër prej bronzi dhe e vuri mbi një shtizë. Nëse dikush 
ishte kafshuar, kur ai shikon gjarprin prej bronzi do të mbetet gjallë." 
Izraeli ka mëkatuar. Mëkati është dashur të jetë i dënuar. Dhe Perëndia 
e urdhëroi Moisiun të vendosur një gjarpër prej bronzi në një shtyllë, 
dhe ai që do të shikojmë në do të jetë i shpëtuar nga dënimi i tij i 
mëkatëve. 
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Gjarpri prej bronzi në fakt ka simbolizuar mëkatin nga kopshti i 
Edenit, ku gjarpri joshi Evën duke deklaruar të për të mëkatuar. Flet për 
gjykim, siç shihet në një altar prej bronzi, ku flija mbi altar është kryer 
një dënim për mëkatin. Kur Perëndia e dënoi Izraelin për shkeljet e tij 
në kohën e Elias, ai e ndali shiun dhe qielli u bë i zjarrtë, u bë si bakër. 
Kështu, në këtë ilustrim ne shohim një gjarpër ku në shtyllë paraqet 
mëkat i cili tashmë është dënuar, sepse ajo është bërë prej bronzi, duke 
treguar se është gjykimin hyjnor, por ra në mëkat. Pastaj ai i shëroi të 
gjithë kushdo që do të shikojë gjarprin në shtyllë dhe pranon rëndësinë 
e saj, për shkak se ajo ishte puna apo shpëtimi i Zotit. 

Gjarpër në një shtyllë është një lloj i asaj që Jezusi erdhi në tokë 
për të arritur. Ai u bë mish në mënyrë që të marrë mbi vete gjykimin e 
Perëndisë për mëkatin. Qëndroi në altarin e blatimit është bërë prej 
bronzi të pastër për Qengjin, që ishte vrarë që para themelimit të botës. 
Atij tashmë i është rënë gjykimi deri sa nuk ka pasur mëkatarë. 
Shpëtimi është krejtësisht e Zotit, Ai shkeli gotën e verës së mërisë dhe 
të zemërimit të Perëndisë vetëm. Fustani i tij është pikturuar në të kuqe 
flakë me gjakun e tij. Ku vetëm zjarri gjykimi dhe zemërimi i Perëndisë 
ishte pjesë e tij. Ai vuajti, i drejti për të padrejtët. "Ti je i denjë, o 
Qengji i Perëndisë, sepse ti na na shpengove me gjakun e tij." "Sepse 
shkeljet tona, për paudhësitë tona e mbytën mbretin, ndëshkimi kujdesi 
për paqen, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar." Zoti e ka 
vënë mbi të keqen e të gjithëve. Ai vuajti si askush nuk ka vuajtur 
kurrë. Edhe para kryqit kishte derdhur pika të mëdha djerse si gjaku nga 
trupi i tij, kur në agoni të madhe. Luka 22, 44: "Dhe si u gjend në 
agoni,me më shumë vrull lutej. Djersa e tij u bë si pika gjaku që binin 
në tokë." 

Por një ditë ato këmbët prej bronzi të qëndrojnë në hapësirë. Dhe 
ai do të gjykojë të gjithë vendin dhe një njerëzimin drejtë dhe të 
përsosur do të gjykojë. Nuk do të ketë shmangur atë gjykatë. Asnjë 
shtrembërim dhe drejtësia. Nuk do të jetë zbutja e saj. Ai që është i 
padrejtë dhe do të vazhdojë të jetë i padrejtë, ai i cili është i ndotur dhe 
do të vazhdojë të jetë i ndotur. Ai i cili është i fiksuar pas nuk do të 
ndryshojë, sepse ajo kurrë nuk ka dhe nuk do të ndodhë. Këto këmbët 
bronzi dë të kenë shtypur armikun. Ata do të shkatërrojnë antikrishtit, 
bisha, dhe gjithçka që është e keqe në sytë e tij. Ai do të shkatërrojë 
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sistemet e kishës që kanë marrë emrin e tij vetëm për të korruptuar 
shkëlqimin e tij, dhe shkatërron ato së bashku me antikrishtit. Të gjitha, 
ateistët, agnostikët, modernistët, liberalët, të gjithë do të jenë atje. 
Vdekja, ferri dhe varri do të jetë atje. Po, ata do. Sepse kur Ai të vijë 
libri do të hapet. Kjo është kur ajo do të ndodhë edhe kishën e vakët 
dhe pesë virgjëreshat e marra. Ai do ti ndajë delet nga cjeptë. Kur të 
ketë ardhur, ai do të marrë përsipër mbretërinë, sepse është e tij, dhe me 
Të do të jetë dhjetë mijë një milion mijë herë, nusja e tij që erdhi tek ai 
për të shërbyer. Lavdi! Oh, kjo është tani ose kurrë. Pendohuni para se 
të jetë tepër vonë. Zgjohet nga të vdekurit dhe të kërkuar Perëndinë të 
jetë e mbushur me Shpirtin e Tij, ose ju do të humbasëni jetën e 
përjetshme. Bëjë atë tani, ndërsa ka kohë. 

4. Zëri i tij ishte si zhurma e shumë ujërave  

Pra, çfarë është uji? Dëgjoni atë në Zbulesa. 17, 15: "... me ujë, 
që pe... janë popuj dhe turma, dhe kombe, dhe gjuhë." Zëri i tij ishte si 
zhurma e turmës që flet. Çfarë është kjo? Ky është një gjykim. Sepse 
këto janë zërat e një numër të dëshmitarëve të cilët, me anë të Frymës 
së Shenjtë, me anë të moshave të dëshmuar për Krishtin dhe për të 
predikuar ungjillin e Tij. Ajo do të ngrejë zërin e çdo njeriu në gjykatë 
kundër mëkatar të vetëm që nuk e kanë pranuar paralajmërimin. Do të 
dëgjohet britma të mëdha dhe të qarta të të dërguarit. Ata predikues 
besnikë të cilët kanë predikuar fuqinë e shpëtimin të Jezusit, i cili 
predikoi pagëzimin e ujit në emrin e Jezusit, i cili predikoi përmbushjen 
e fuqisë së Frymës së Shenjtë, i cili qëndronte me Fjalën më shumë se 
ata që qëndruan me jetën e tyre, ata ishin të gjithë zëri i Jezu Krishtit 
nga Fryma e Shenjtë me anë të kohës. Gjoni 17, 20: "Unë lutem jo 
vetëm për këto, por edhe për ata që me anë të fjalës së tyre do të 
besojnë në mua." 

A keni menduar ndonjëherë se si njeriu e tmerrshme të 
përballohen pafuqinë ndaj ujëvarë? Tani mendoj për atë ulërimë ndërsa 
i afrohet. Dhe ajo gjithashtu vjen dita e gjykimit, kur ju dënoi turmës të 
cilat nuk janë trajtuar me vëmendje para se të ishte tepër vonë. Kushtoj 
vëmendje në këtë moment. Sepse këtë moment mendimet tuaja janë të 
regjistruar në qiell. Ka mendimet tuaja flasin më shumë se fjalët tuaja. 
Si farisenjtë, të cilët aq shumë flasin me gojën e tyre, por nuk dëgjuan 
Zotin, zemra e tyre ishte e ngujuar u bë e korruptuar dhe e keqe derisa 
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ishte bërë tepër vonë, edhe për këtë tani mund të jetë thirrja juaj e fundit 
për të dëgjuar fjalën, e pranojnë atë për jetën e përjetshme. Ajo do të 
jetë shumë vonë, kur ju hyni në ulërimë e shumë zërave të gjyqit dhe të 
humbjes. 

Por a keni vënë re ndonjëherë se zhurma e ujit mund të jetë e 
këndshme dhe relaksuese? Unë dua të peshkoj dhe unë shkoj për të 
gjetur një vend ku uji valëzon dhe pëshpërit. Unë mund të rri duarkryq 
dhe të dëgjoj se si ajo sjell paqe, gëzim dhe kënaqësi në zemrën time. 
Sa i lumtur jam për të pushuar në spirancë në qiell, ku zëri i Zotit i flet 
për paqe, siç është publikuar nga ndarja e ujit fjalë. Si duhet të jetë 
mirënjohës për të dëgjuar zërin e tij të dashur, dhe kujdes, dhe të 
menaxhimit dhe mbrojtjes. Dhe një ditë ne do të dëgjojmë të thonë të 
njëjtën zër i butë, jo dënim, por të mirëpritur të na falen mëkatet e të 
cilit janë falur në gjakun e tij, në jetët e të cilëve janë të mbushur me 
Frymën e të cilit ishte në Fjalën. Çfarë mund të jetë më e çmuar se sa 
për të dëgjuar një numër të zërave të mirëpritur dhe të jetë i rrethuar 
nga ato turma që besojnë në jetën e përjetshme? Oh, nuk ka asgjë si kjo. 
Unë lutem që ju të dëgjoni zërin e tij dhe të mos e fortësoni zemrën 
tuaj, por për të marrë Atë si Mbretin e juaj. 

Oh, në qoftë se ju vetëm e patë atë. Ashtu si uji që ka për të 
shkatërruar botën, por i njëjtë me ujë shpëtoi Noen dhe shpëtoi tërë 
tokën për Noeun. Dëgjoni zërin e tij, zërin e shërbëtorit të tij, ndërsa i 
bën thirrjet për pendim. 

5. Në dorën e djathtë kishte shtatë yje 

"Në të djathtë të tij kishte shtatë yjet." Pra, natyrisht, ne tashmë e 
dimë nga vargu 20 e cila në fakt janë të shtatë yjet. "Dhe sekreti i shtatë 
yjet janë engjëjt (të dërguarit) e shtatë kishave." Kështu që këtu në 
asnjë rast nuk mund të shkojnë keq, sepse na i interpreton. Këto shtatë 
yjet janë engjëjt e shtatë kishave moshave të njëpasnjëshme. Ata nuk 
quhen emra. Ata janë të ekspozuar vetëm si shtatë, një për çdo kohë. 
Nga Epoka e Efesit, deri në këtë moshë Laodicejane, secili i dërguar 
nxjerrë popullin mesazhi i së vërtetës që nuk ka dështuar për ta mbajtur 
atë Fjalën e Perëndisë, që në moshë të caktuar të kishës. Çdo të mbajtur 
atë. Ata ishin të palëkundur në besnikërinë e tyre ndaj dritës origjinale. 
Kur të gjitha kohët janë larguar nga Perëndia, i Dërguari i Tij besnik 
ishte kthyer këtë herë prapa në Fjalën. Forca e tyre është bërë nga Zoti, 
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përndryshe ajo nuk do të jetë në gjendje për të ndaluar. Ata ishin të 
sigurt në kujdesin e tij, sepse asgjë nuk mund të rrëmbehej nga duart e 
tij, as ndonjë gjë do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë, të 
jetë ajo sëmundje, rrezik, lakuriqësinë, urinë, shpatën, jetë apo vdekje. 
Ata janë të angazhuar me të vërtetë tek Ai dhe e mban plotfuqishmërinë 
e Tij. Ata nuk ishin të shqetësuar për shkak të përndjekjes që ishin 
gjallë. Dhimbje dhe tallje ishin e vetmja arsye për të dhënë lavdi 
Perëndisë, si ata ishin të denjë të vuajnë për Të. Dhe në mirënjohje për 
shpëtimin e tij vunë zjarrin dritën e jetës së tij dhe të pasqyrohet 
dashuria e tij, durim, butësi, vetëkontroll, mirësinë dhe besnikërinë. 
Dhe Perëndia i mbështeti ata me mrekulli, shenja dhe mrekulli. Ata u 
akuzuan si fanatikë . Ata janë akuzuar por mbetën besnik ndaj Fjalës. 

Pra, nuk është e vështirë për të marrë dhe të qëndrojnë besimin e 
vërtetë të kishës. Është e lehtë, sepse djalli është vetëm pas saj. Por kjo 
është diçka tjetër që të jetë e vërtetë në Fjalën e Perëndisë dhe të 
kthehen në atë që Fjala ishte prodhuar fillimisht pas Rrëshajëve. 

Kohët e fundit unë u them se një njeri duhet të jetë një kisha 
Romako Katolike, kisha e vërtetë sepse ai ishte besnik në atë që ai 
besonte gjithë vitit, dhe ka vazhduar të rritet dhe nuk ka ndryshuar. Kjo 
nuk është kështu. Çdo kishë me qeverinë pas tij, dhe me besimin e tij se 
kisha nuk është fjala, dhe asnjë ministri duhet manifestuar, me siguri 
ajo nuk mund të mbijetojë. Kjo nuk ishte një kriter. Por kur ju mendoni 
se e atij grupi të vogël anëtarët e të cilit janë të sharruar në dy,me të 
cilat janë ushqyer luanët, persekutuar dhe të drejtuar nga shtylla tek 
postimi dhe ende u janë qëndruan të vërtetës të Fjalës - atëherë ajo 
padyshim do të duhet të jetë Perëndi. Si ata kanë mbijetuar betejën e 
tyre të besimit, dhe do të vazhdojë për të mbijetuar: kjo është një 
mrekulli. 

Dhe ky ngushëllim nuk është vetëm për të dërguarit e shtatë 
epokave të kishës. Çdo besimtar i vërtetë është në dorë të Perëndisë, 
dhe mund të tërheqë nga dashuria dhe fuqia e Tij, dhe për të marrë 
bekimin e plotë të gjitha ato që Perëndia është besnik. Gjërat që 
Perëndia i jep të dërguarit, dhe se si Ai i bekon dhe përdor të Dërguarit 
të gjithë shembullin si besnik e mirësinë e tij dhe të kujdeset për të 
gjithë anëtarët e trupit të tij. Amen. 

6.Shpata me dy tehe  
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"Nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë me dy tehe." Në 
Hebrenjve 4, 12: "E gjallë është fjala e Perëndisë dhe aktive, më e 
mprehtë si çdo shpatë me dy tehe, por që depërton deri në ndarjen e 
shpirtit dhe të frymës, nyjeve dhe të palcave, dhe shqyrton mendimet 
dhe qëllimet e zemrës." Nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë me dy 
tehe, që është fjala e Perëndisë. Zbulesa. 19, 11 - 16: "Dhe pashë qiellin 
e hapur, dhe ja, një kalë i bardhë, dhe ai që e kalëronte quhet Besniku 
dhe i Vërteti, gjykon dhe lufton me drejtësi sytë e tij ishin si flakë zjarri 
dhe mbi kryet e tij ishin shumë kurora; atje emrin e shkruar të cilën 
askush nuk e di përveç atij; ai është i veshur me një rrobe të ngjyer në 
gjak; dhe emri i tij është: Fjala e Perëndisë. Për të shkojë ushtritë e 
qiellit mbi kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të hollë, të bardhë dhe 
të pastër, nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë, që ai do të vrasë 
paganët, dhe ai do të qeverisë me skeptikët, prej hekuri do t'i shkelë 
vozën e verës së zemërimit dhe zemërimin e Zotit të Plotfuqishëm mbi 
rroben e vet dhe mbi kofshën ishte emri i tij i shkruar: MBRETI I 
MBRETËRVE dhe ZOTI I ZOTËRVE." 

Gjoni 1: 48: "i tha Natanaeli atij: 'Si e di ti?' Jezusi iu përgjigj 
dhe tha: 'Të pashë para të të thërriste Filipi, kur ishe nën fik.'" Këtu 
është. Kur Ai të vijë, se fjala do të vijë kundër të gjitha kombeve dhe të 
gjithë njerëzit. Dhe asnjë nuk do të jetë në gjendje për t'i rezistuar. Aji 
do të zbulojë atë që është në çdo zemër, ashtu siç bëri me Natanaelin. 
Fjala e Perëndisë do të tregojë kush e kreu vullnetin e Perëndisë, dhe që 
nuk është duke kryer vullnetin e Zotit. Aji do të zbulojë veprat e 
fshehura të çdo njeriu dhe pse ai e bëri. Aji do të jetë shpërbërë. 
Prandaj, thotë Romakëve. 2, 3: "Dhe ju, o njeri, që gjykon ata që bëjnë 
gjëra të tilla, dhe unë duke bërë të njëjtën gjë, që ti t'i shpëtosh gjykimit 
të Perëndisë?"Ai vazhdon duke thënë se Perëndia do të gjykojë të gjithë 
njerëzit. Ai është këtu në vargjet 5 deri 17 është thekur, zemrat e 
papenduara do të vihet në gjyq. Punimet do të vihet në gjyq. Xhdo gjë 
që harton do të vihet në gjyq. Nuk do të ketë paragjykim kundër te 
Perëndia, që të gjithë do të vihet në gjyq me anë të Fjalës, askush nuk 
do të shpëtojnë. Ata që e kanë dëgjuar, por nuk dëgjuan do të vihet në 
gjyq nga ajo që ata dëgjuan. Ata që të pushuar në këtë, duke thënë se 
ata besojnë, por kjo nuk ka jetuar, do të do të vihet në gjyq. Çdo sekret 
do të jetë hapur dhe do të shpallet publikisht. Oh, ne në të vërtetë do të 
kuptojmë historinë. Nuk do të ketë asnjë sekret i të gjitha kohërave. 
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Por ju e dini se Ai zbulon sekretet e zemrës së burrave dhe grave 
në këtë moshë në të cilën jetojmë? Kush tjetër mund të zbulojë sekretet 
e zemrës vetëm se Fjala? Heb. 4, 12: "Jeta është fjala e Perëndisë 
aktive, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, por që depërton deri në 
ndarjen e shpirtit dhe të frymës, nyjeve dhe të palcave, dhe shqyrton 
mendimet dhe qëllimet e zemrës." Kjo është Fjala. Ajo operon ku është 
dërguar, sepse ajo (ai) ka fuqi të plotë. E njëjta frymë që ishte në 
Jezusin (Fjala) është sërish i pranishëm në kishë në këtë moshë të 
kaluar, si një shenjë e fundit duke u përpjekur për të shkëputur njerëzit 
nga gjykata, sepse ata që e mohojnë Atë (Fjalën) janë të ardhur nën 
dënim. Heb. 6, 6: "dhe megjithatë e shkelin fenë, të përtërihen rishtas 
me kthim, kur ata vetë përsëri e kryqëzojnë Birin e Hyjit dhe botërisht e 
poshtërojnë." 

Prandaj, Pali tha se Fjala erdhi në pushtet, si dhe zëri i tij. 
Predikuar Fjala aktualisht është demonstruar vetë. Si një flakë, një 
shpatë e mprehtë, ajo shkoi në mendjet e njerëzve, dhe si një thikë 
kirurgjike kishte hequr sëmundjen dhe të kishte liruar skllevërit. Kudo 
ku ata ishin duke shkuar, këta besimtarë të hershëm: "Ata ishin duke 
predikuar Ungjillin (Fjala) dhe fjalën e Perëndisë pohonte shenjat 
shoqëruese." Të sëmurët janë shëruar, duke deklaruar se ata janë 
dëbuar, dhe ata folën në gjuhë të reja. Ajo ishte Fjala në veprim. Kjo 
fjalë nuk ka dështuar në gojën e të krishterëve të cilët besonin. Dhe në 
këtë moshë e fundit ajo është këtu më e fortë dhe më e madhe se kurrë 
në të vërtet. Oh, o kope e vogël, një pakicë e vogël, që e mbajte Fjalën, 
ajo me buzëqeshje të gojës sate dhe zemrën dhe një ditë Perëndia do t'ju 
japë mbretërinë. 

7. Fytyra e tij si dielli  

"Dhe fytyra e tij ishte si dielli që ndrin me gjithë forcën e saj." 
Mateu 17, 1 - 13: "Mbas gjashtë ditësh Jezusi mori me vete Pjetrin, 
Jakobin dhe Gjonin, vëllanë e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë, vetëm, 
dhe u shpërfytyruar përpara tyre fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat 
e tij u bënë të bardha si drita. Dhe ja, iu shfaqën atyre Moisiu dhe Elia, 
të cilët bisedonin me të. Përgjigje pas Pjetri i tha Jezusit: 'Zot, është 
mirë që ne jemi këtu. Nëse ju doni të ngremë këtu tri çadra: një për ty, 
Moisiu një një për Elian.' Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i 
mbuloi; dhe ja, një zë nga reja tha: Ky është Biri im i dashur, në të cilin 
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kam kënaqësi për mua. Dëgjojeni atë!' Dhe dishepujt, sapo e dëgjuan 
këtë, ata u përulën dhe ishin shumë të frikësuar Qasjet për ta dhe i 
preku ata, duke thënë: 'Çohuni dhe mos kini frikë.' Dhe duke ngritur 
sytë panë njeri, përveç vetë Jezusi. Pastaj, kur po zbrisnin nga mali, 
Jezusi u dha atyre këtë urdhër duke thënë: 'Ju nuk do të thoni asgjë çka 
patë, derisa i Biri i njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri.' Dhe 
dishepujt e tij e pyetën duke thënë: 'Vallë pse thonë se duhet të vijë Elia 
për herë të parë?' Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: 'Elia me të vërtetë do të 
vijë më parë dhe çdo gjë do të rivendoset. Por unë po ju them se Elia ka 
ardhur, por nuk e njohin atë, por ata e bënë për të atë që ata të jenë të 
kënaqur. Kështu edhe do të vuajë prej tyre 'Biri i njeriut.' Atëherë 
dishepujt e kuptuan se u kishte folur për Gjon Pagëzorin." 

Pra, tek Mateu 16, 28, i cili është një hyrje në Mateu 17, 1 - 13, 
Jezusi tha: "... Disa nga këto të cilat këtu nuk do të vdesin pa e shikuar 
më parë Birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e Tij." Të tre apostujt 
panë vetëm se - rendi i ardhjes së Tij të dytë. Ata panë Atë të 
shpërfytyruar aty, në majë të malit. Rrobat e tij shkëlqyen bardhë, dhe 
fytyra e tij shkëlqeu si dielli në kulmin e saj. Dhe ka, kur Ai u shfaq, 
Moisiu dhe Elia në të dyja anët. Kjo është vetëm mënyra se si ai do të 
vijë përsëri. Me të vërtetë së pari do të vijnë dhe Elija i rivendosur në 
zemrat e fëmijëve (nuses) përsëri në Doktrina Apostolike e Etërve në 
fjalë. Malakia 4, 5 - 6: 

"Ja, unë do t'ju dërgoj Elian, profetin, para se të vijë dita e 
madhe dhe e llahtarshme e Zotit. Ai do të bëjë që zemra e etërve t'u 
kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos 
goditet nga një shfarosje e plotë. " 

Izraeli është tashmë një komb. Tani është themeluar dhe ushtritë 
e tyre, marinës, sistemit postar, flamurin dhe të gjithë ai i ka si një 
komb. Por më duhet të përmbushet ky Shkrim që thotë: "... apo një 
komb të jetë i lindur në të njëjtën kohë?..." Nga. 66, 8. Kjo ditë po vjen 
së shpejti. Fiku ka lulëzuar. Izraelitët janë duke pritur për Mesinë. Ata 
janë duke pritur Atë dhe pritjet e tyre janë gati për të përmbushur. 
Izraeli do të jetë i lindur shpirtërisht përsëri, sepse është e lehtë dhe jeta 
e tij është gati për t'u zbuluar. 

Zbulesa. 21, 23: "Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë 
për të ndriçuar atë, lavdia e Perëndisë e ndriçon atë, dhe llamba e tij 
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është Qengji." Ky është Jeruzalemi i Ri. Në këtë qytet do të jetë Qengji 
dhe për shkak të pranisë së Tij nuk do të jetë e nevojshme më dritë. 
Nuk do të dal dhe të shkëlqejë dielli, sepse unë kam qenë atje ai është 
dielli dhe drita. Kombet që do të vijnë në të do të ecin në dritën e tij. A 
nuk jeni të kënaqur që është mbi ne atë ditë? Gjoni pa ardhjen e asaj 
dite. Po, Zot Jezus, Eja shpejt! 

Malakia 4, 1 - 3: "Sepse ja, dita po vjen që do të ndriçojë zjarrtë 
si një furrë; të gjithë arrogantët dhe të gjithë ata që kryejnë paudhësi do 
të jenë si kallamishtet; dita që vjen do t'i djegë - thotë Zoti i ushtrive - 
se ata nuk do të largohen as rrënja e as dega. Por ju që po e kanë frikë 
emrin tim, do Dielli i Drejtësisë, do të dalin me shërimin në rrezet, dhe 
ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga shtalla. Do ti 
shkelni të ligët,sepse do të jenë hi nën thembrën e këmbëve tuaja në 
ditën kur unë do ta bëj këtë, Thotë Zoti i ushtrive. Këtu është përsëri. 
Dielli shkëlqen në fuqinë e saj. Oh, fuqia e Birit të Perëndisë shkëlqen 
në mes të shtatë shandanëve prej ari. Atje ai qëndron, gjyqtari, ai që 
vuajti dhe vdiq për ne. Ai mori mbi Vete zemërimin e gjykimit hyjnor. 
Ai shkeli gotën e verës së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë vetëm. 
Siç u tha tashmë, mëkatari Zëri i tij është si zë i një ujëvarë ose ujë të 
goditur nga valët fatale në bregdetin shkëmbor. Por, i shenjtë është zëri 
i tij si këngë të shëndoshë të këndshme të përroit ndërsa jemi shtrirë në 
pushim, të kënaqur në Krishtin. Shkëlqenin mbi ne rrezet e tyre të 
ngrohtë të dashurisë, Ai thotë: "Mos kini frikë, unë jam ai që ishte, që 
është dhe që do të vijë, unë jam i Plotfuqishmi Me mua nuk ka asnjë 
tjetër Unë jam Alfa dhe Omega, i tëri." Ai zambakut të luginës dhe ylli 
i ndritshëm i mëngjesit. Ai është shpirti im më i bukur se dhjetë mijë. 
Po, kjo ditë e madhe është e gatshme të agiojë dhe dielli i Drejtësisë, do 
të dalin me shërimin në rrezet e tij. 

 

 

KRISHTI FITUES  

 

Zbulesa. 1, 17 - 18: "Dhe kur e pashë, rashë para këmbëve të tij 
si i vdekur, dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: 
'Mos ki frikë, unë jam i pari dhe i fundit, i cili jeton, dhe isha i vdekur, 



56 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

por ja, unë jetoj për shekuj të shekujve, përjetë! Amen! Unë i kam 
çelësat e vdekjes e të nëntokës.'" 

Asnjë qenie njerëzore nuk mund të mbajnë efektin e plotë të atij 
vizioni. Plotësisht të energjisë së humbur, Gjoni ra para këmbëve të tij 
si i vdekur. Por kjo është dora e Zotit, prekur nga dashuria dhe mëshira 
zëri tha: "Mos kini frikë, mos kini frikë. Unë jam i pari dhe i fundit unë 
jam ai që jeton, dhe isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të 
shekujve." Çfarë është atje për frikë? Dënimi që ra mbi Të në kryq, në 
varr, dhe kur Ai zbriti, ishte për ne. Ai mori të gjithë atë goditje të 
madhe për plagët e mëkatit dhe për këtë arsye asnjë dënim për ata që 
janë në Krishtin Jezus. Kështu, "Avokati" ynë është me siguri 
"Gjyqtari". Ai është edhe "Prokurori" dhe "Gjyqtari". Si gjyqtar, "rasti 
është zgjidhur" - ka përfunduar. Tani, pra, nuk ka asnjë dënim. Përse të 
kisha frikë? Çfarë premtimi ka Ai që nuk arriti kurrë të manifestohet 
para nesh? Pse duhet të frikësohemi dënimit apo vdekjes? E gjithë kjo 
është e vrarë. Këtu është një fitues i fuqishëm. Këtu është ai i cili ka 
fituar të dy botët, të dukshme dhe të padukshme. Jo si Aleksander, i cili 
pushtoi botën në 33 vjet dhe nuk e di se ku tjetër të drejtohen për 
pushtimin e mëtejshëm, kështu që ai vdiq si viktimë e mëkatit dhe jetës 
që nuk ka hije. Nuk më pëlqen Napoleonin i cili fitoi të gjithë Evropën, 
por është e mundur më në fund në Vaterloo dhe internuar në ishullin 
Elba, vetëm që të kuptojnë se ai kishte mundur. Por asgjë nuk mund të 
mundë Krishtin. Ai që zbriti është ngritur tashmë mbi të gjitha, dhe ai i 
ka dhënë emrin e të përmbi çdo emër. Po, Ai mundi vdekjen, ferrin dhe 
varrin, dhe kanë çelësat e tyre. Atë që ai e zgjidhi, po u zgjidh, dhe atë 
që Ai është i freskët, ai është i detyruar. Ajo nuk ndryshon. Nuk ka 
pasur fitues para tij, dhe askush nuk vihet me Të. Vetëm Ai është 
Shpëtimtari, Shëlbuesi. Ai është i vetmi Perëndi dhe "Zoti Jezu Krisht" 
është emri i tij. 

"Mos kini frikë nga Gjoni. Mos ki frikë, o tufë e vogël. Të gjitha 
që unë jam, ti je trashëgimtari i kësaj. E gjithë forca ime është e juaja. 
Plotfuqishmërija ime është e juaja, ndërsa unë jam duke qëndruar në 
komunitetin tuaj. Unë nuk erdha të sjell frikë dhe dështim, por dashuri 
dhe guxim dhe aftësi. Në ne të gjithë autoritetin dhe e juaja është që të 
përdorin atë. Jju thonë fjalën dhe unë do të bëjë atë. Kjo është 
besëlidhja ime dhe ajo kurrë nuk mund të dështojë." 
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SHTATË YJET DHE SHANDANI 

 

Zbulesa. 1, 20: "Sekreti i shtatë yjeve që ju patë në të djathtën 
time, dhe të shtatë shandanëve prej ari: të shtatë yjet janë engjëjt (të 
dërguarit) e shtatë kishave, dhe të shtatë shandanët që pe janë shtatë 
kishat." 

Ne kemi zbuluar tashmë të vërtetën e këtyre dy mistereve. Oh, ne 
nuk kemi gjetur se kush ishin këta shtatë të dërguarit, por ndihma e 
Zotit dhe ne duam që ky mister do të përfundojë. Shtatë epokat ne e 
dimë. Janë të shënuara në fjalë dhe ne do të merremi me secilin për të 
arritur këtë epokë të fundit në të cilën jetojmë. 

Por në një skenë e mbylljes së fundit të këtij kapitulli, të shohim 
atë duke qëndruar aty në mes të arit qëndron për qirinj me shtatë yje në 
dorën e tij të djathtë. Oh, kjo është e mahnitshme për të parë atë duke 
qëndruar aty në Hyjninë Supreme e Tij. Ai është një gjykatës, prift, 
mbret, shqiponjë, qengj, luan, Alfa, Omega, fillimi dhe mbarimi, Ati, 
Biri, Fryma e Shenjtë, që ishte, që është dhe që do të vijë, i 
Plotfuqishmi, të gjitha në të gjitha. Atje ai është, kreu dhe plotësonjësi. 
I denjë është Qengji që Ai provoi jetën e tij duke blerë vetë shpëtimin 
tonë. Tani ai qëndron në të gjithë fuqinë e tij dhe me gjithë lavdinë e tij 
me të gjitha dedikuar atij si gjyqtar. 

Po, Ai qëndron mes shandanëve me qirinj, me yjet në dorën e 
Tij. Natën, sepse atëherë ne nuk përdorim llambat dritën, dhe pastaj ju 
mund të shihni yjet që shkëlqejnë dhe pasqyrojnë rrezet e diellit. Dhe 
kjo është shëtitje e errët. Kisha me anë të besimit hecën në errësirë. Zoti 
i saj është zhdukur nga kjo tokë, por Fryma e Shenjtë ende shkëlqen 
përmes kishës, duke i dhënë dritën e kësaj bote të vjetër të mallkuar. 
Dhe këto yje të pasqyrojë dritën e Tij edhe. Drita e vetme që ata kanë 
është drita e Tij. Si errësirë - si shpirtërisht ftohtë. Megjithatë, kur të 
vijë në mes,me atë dritë, dhe të ngrohtë, dhe kisha është e autorizuar me 
anë të tij ti bën veprat që ai kishte bërë. 

Oh, në qoftë se ne mund të ketë paraqitje të shkurtër, si Gjoni. 
Çfarë njerëz duhet të jemi, duke qëndruar para Tij në atë ditë! 

Nëse ju nuk e keni dorëzuar jetën tuaj tek Ai, nga jepja e zemrës 
Perëndisë në këtë moment, dhe të bie në gjunjë drejtë ku jeni, dhe 
kërkoni falje për mëkatet tuaja dhe të dorëzoni jetën tuaj tek Ai. Pastaj 
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së bashku ne do të përpiqemi për të hyrë në shtatë epokat e kishës, dhe 
deri ne bëjmë, unë lutem që Perëndia do ta ndihmojë këtë shërbëtor të 
padenjë për të zbuluar Fjalën e Tij për ju. 
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KAPITULLI 3 

EPOKA KISHA E EFESIT 

 

 

Hyrje në epokën e kishës  

 

Për të kuptuar plotësisht mesazhin e epokave të kishave, unë do 
të doja të ua shpjegojë parimet e ndryshme që më kanë mundësuar mua 
që të shkoj në emrat e të dërguarit, gjatësinë e kohës dhe faktorëve të 
tjerë të përfshira në të. 

Që nga ky studim duhet të jetë më i rëndësishëm që unë kam 
qenë deri më tani i pranuar, shumë ditë e kërkova Zotin për frymëzimin 
e Frymës së Shenjtë. Dhe vetëm atëherë nuk kam lexuar shkrimet në 
epokat e kishës dhe historinë e hulumtuar në tërësi të kishës shkruar 
nga historianët më të paanshëm se unë që mund të gjeni. Perëndia nuk 
ka dështuar për t'iu përgjigjur lutjes time, sepse kam lexuar Fjalën, dhe 
historia e Shpirtit të Shenjtë më është lejuar për të parë modelin e 
zbuluar që përfshin shekuj dhe deri në të tashmen, ditën e fundit. 

Çelësi që Zoti më ka dhënë, me të cilën unë mund të përcaktojë 
të dërguarin për të gjitha kohërat, në të vërtetë është biblike. Në fakt, 
ajo mund të quhet guri i themelit i Biblës. Kjo është një zbulim që 
Perëndia nuk e ndryshon kurrë, dhe se rrugët e tij të pandryshueshme 
ashtu si është. Në Hebr. 13, 8 thotë: "Jezu Krishti dje, sot dhe 
përgjithmonë të njëjtën gjë." Predikuesi. 3, 14 - 15: "Unë e di se çdo gjë 
që bën Perëndia, ai do të jetë përgjithmonë. Për këtë asgjë nuk mund të 
heqësh, asgjë, por Perëndia e bën atë në mënyrë që ju e druani. Si 
zakonisht, ajo tani ishte, dhe çfarë do të jetë, tashmë ka qenë, dhe 
Perëndia kërkon atë që ka kaluar". Këtu ajo është: një Perëndi i 
pandryshueshëm me mënyra të pandryshueshme. Ai e bëri herën e parë, 
ju do të vazhdoni të bëni kështu për aq kohë sa nuk është bërë për herë 
të fundit. Unë nuk do të ndryshohem. Aplikoni atë në epokat e kishës. 
Çfarë lloj i një njeriu të zgjedhur nga Perëndia për herë të parë dhe se si 
Perëndia shfaqet në shërbim të njeriut, do të jetë një shembull për të 
gjitha rastet të tjera. Çfarë është që Perëndia bëri në epokën e parë të 
kishës, Ai dëshiron të bëjë dhe në të gjitha epokat e tjera. 
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Pra, e drejta nga Fjala, e cila është shkruar nga Fryma e Shenjtë 
ne e dimë se si është themeluar kisha e parë apo origjinale dhe se si 
Perëndia e ka zbuluar Vetëvehten në të. Fjala nuk mund të ndryshojë 
ose të ndryshohet, sepse Fjala është Perëndi. Gjoni1, 1: "Në fillim ishte 
Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë - dhe Fjala ishte Perëndi." 
Ndryshojëni qoftë dhe një prej fjalës së saj, ashtu siç bëri me Evën, sjell 
mëkatin dhe vdekjen, ashtu siç thotë në Zbulesa. 22, 18 - 19: "... Nëse 
dikush i shton atyre qëftë edhe një fjalë, Perëndia do t'i shtojë atij plagët 
që janë shkruar në këtë libër Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të 
kësaj profecie - Perëndia do t'i heqë pjesën e tij nga libri i jetës dhe nga 
qyteti i shenjtë, Ajo që është shkruar në këtë libër." Kështu, një masë e 
asaj që kisha ishte e Rrëshajëve. Ky është një model. Nuk ka asnjë 
formë tjetër. Pa marrë parasysh atë që thonë dijetarët, Perëndia nuk ka 
ndryshuar këtë model. Çfarë bëri Perëndia në ditën e Rrëshajëve, Ai 
duhet të vazhdojë të bëjë kështu deri në fund të epokës së kishës. 

Para së gjithash, kjo është një gabim të supozohet se nuk ka më 
evangjelizim vetëm për shkak se apostujt origjinal të dymbëdhjetë 
vdiqën. Apostulli do të thotë "lajmëtar", dhe sot ka shumë gjymtyrë, 
por ata janë quajtur misionarë. Epoka apostolike zgjat derisa njerëzit 
janë të thirrur dhe të dërgohen në Fjalën e Jetës. Së dyti, ata besojnë se 
epoka e Kishave "botoi forcën e Shpirtit të Shenjtë", përfunduar, sepse 
Bibla u përfundua. Kjo është e vërtetë. Nuk ka as edhe një shkrim që 
sugjeron, por përfundimisht thonë ndryshe. Këtu është prova jonë se të 
dyja këto deklarata janë të rreme. Veprat. 2, 38 - 39: "Atëherë Pjetri u 
tha atyre: 'Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu 
Krishtit për faljen e mëkateve, dhe të merrni dhuratën e Frymës së 
Shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të. Të 
gjithë ata që erdhën nga larg që ti ftojë Zoti, Perëndia ynë.'" Premtimi i 
fuqisë që i jepet apostujve në Rrëshajëve është që "ju (hebrenjtë) dhe 
për bijtë tuaj (hebrenjtë), dhe për të gjithë ata që janë larg (johebrenjtë), 
dhe për sa kohë që ata ti ftonë Zoti, Perëndia ynë (si hebre dhe 
gjentile)". Mesazhi Pentekostal dhe forcat nuk do të ndalen deri sa të 
ndalet duke u bërë thirrje. 

Ajo që kisha ka pasur në ditën e Rrëshajve është e drejta e saj e 
patjetërsueshme. Në fillim ajo ishte fjala e pastër e Zotit. Ajo kishte 
fuqinë e Shpirtit të botuar në shenja të ndryshme, me mrekulli dhe me 
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dhurata të Shpirtit të Shenjtë. Heb. 2, 1 - 4: "Prandaj, ne duhet të jemi të 
sinqertë dhe të kujdesshëm në atë që kemi dëgjuar - se te ne nuk do të 
kishte humbur atë Sepse në qoftë se fjala është e theksuar nga engjëjt 
është e fortë, dhe çdo shkelje e mosbindje (Fjala) mori një shpërblim të 
drejtë, si mund të shmangen më. Në qoftë se e lëmë pas dore një 
shpëtim kaq të madh? Ishte që së pari filloi të predikonte Zotin, por për 
ne kjo konfirmohet nga ata që e dëgjuan, dhe Perëndia gjithashtu 
dëshmoi me shenja e mrekulli dhe mrekulli të ndryshme, si dhe 
dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij?" Kisha origjinale nuk 
u organizua nga burrat. Ajo udhëhiqet nga Fryma e Shenjtë. Kjo nuk 
ishte shumë e madhe në fillim. Ajo ishte e urryer dhe e përbuzur. Ajo 
ishte e shtypur. Ajo ishte persekutuar deri në vdekje. Por ajo ishte 
besnike ndaj Perëndisë. Ajo mbajti formën origjinale të Fjalës. 

Megjithatë, nuk do të keqkuptohemi këtu. Kur kam thënë se 
Perëndia dhe rrugët e Tij nuk ndryshojnë kurrë, unë nuk them se kisha 
dhe të dërguarit e tij nuk mund të ndryshohen. Kisha nuk është 
Perëndia. Prandaj, ajo mund të ndryshojë. Por kam thënë se për shkak 
të Perëndisë të pandryshueshme me mënyra të pandryshueshme ne 
mund të shkojnë prapa dhe të shohim aktin e parë dhe të përsosur të 
Perëndisë, dhe pastaj gjykoni sipas kësaj shkalle. Kjo është bërë. Kisha 
e vërtetë gjithmonë do të përpiqet të jetë sa më origjinal me të 
Rrëshajëve. Kisha e vërtetë e sotme do të përpiqet të jetë sa më afër 
kësaj kishe të hershme të parë. Dhe apostuj të kishave, të cilat kanë të 
njëjtin Frymën e Perëndisë në ju, të përpiqet të jetë sa më afër 
Apostullit Pal. Kjo nuk do të jetë pikërisht si ajo, por engjëjt e vërtetë 
do të jenë ata që janë më afër Palit, i cili ishte liruar nga të gjithë, të 
përkushtuar ndaj Zotit dhe publikisht të deklaruar vetëm Fjalën e 
Perëndisë dhe Shpirti i Shenjtë ishte i zbuluar në rast emergjence. 
Askush tjetër nuk do të ju kënaqë. Ju duhet të filloni nga origjinali. Si 
ju shkruani llojin tuaj të plagës, Kisha e vërtetë do të jetë gjithmonë ajo 
duke u përpjekur për të ndjekur hapat e themeluesit të saj mes 
Rrëshajëve dhe të dërguarit e saj që do të ndjekin apostullin Pal, i pari 
që lajmëroji epokën e parë të kishës. Ajo është aq e lehtë dhe në mënyrë 
të mrekullueshme. 

Me këtë çelës, në mënyrë të thjeshtë, dhe ende aq e bukur, unë 
kam qenë në gjendje me ndihmën e Frymës së Shenjtë për të lexuar 
librin e Zbulesës dhe historinë dhe për të gjetur atë në çdo kohë, çdo i 
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dërguar, kohëzgjatja e çdo epoke dhe roli që secili kishte në planin e 
Perëndisë e Rrëshajëve deri në përfundimin e këtyre kohërave. 

Tani që ju e kuptoni se si hulumtojmë se çfarë ishte Kisha e 
vërtetë (e cila ishte në ditën e Rrëshajve dhe ajo që ishte në epokën 
apostolike, siç është përcaktuar në Fjalën në librin e Veprave), ne mund 
të zbatojmë të njëjtën rregull për të na treguar se si kisha ka dështuar. 
Gabimi themelor, ose gabimet që kanë hyrë në kishën e parë dhe janë 
shpallur në librat e akteve dhe të Zbulesës dhe në letra do të bëhet 
gjithnjë e më e manifestuar, më të dukshme në çdo epokë të 
mëvonshëm deri sa të vijë në një ndërprerje të plotë të së vërtetës në të 
fundit, ose epoka Laodiceane. 

Pra, nga ky çelës i parë që kemi marrë nga Zoti vjen e vërteta e 
dytë dhe pak më pak e mrekullueshme. I tha se Kisha e vërtetë 
gjithmonë do të përpiqet të jetë si ajo që ishte në librin e Veprave. Kjo 
është plotësisht e vërtetë. Por, ne kemi zbuluar se Fjala gjithashtu 
mëson në lidhje me gabimet e pushtimit derisa ajo është plotësisht 
errësim i së vërtetës në ditën e fundit para shfaqjes së Zotit. Tani në 
mendjet tona nxiton e na vjen një pyetje: a u braktis Perëndia dhe le të 
bien në një gjendje të mashtrimit të plotë? Në asnjë rast, sepse Shkrimi 
thotë shumë qartë në Mateu. 24, 24 të "zgjedhur" unë nuk mund të 
mashtrohem. "Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, 
dhe të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli që do, po të ishte e mundur, 
mashtrojnë edhe të zgjedhurit." E çfarë, atëherë? Para nesh është një 
përgjigje e qartë. Nuk është një Kishë e vërtetë dhe një kishë false. Nuk 
është hardhia e vërtetë dhe hardhia false. Por sigurisht, kjo do të jetë një 
kishë false, trupi false, gjithmonë të përpiqet për të rimarrë pozitën e 
Kishës së Vërtetë dhe të pretendojnë se ajo, dhe jo të zgjedhurit, janë të 
drejtat e origjinalit. Falsi do të përpiqet për të vrarë të vërtetën. Kështu 
ajo ishte në librin e Veprave, kështu që është e ekspozuar ndaj shtatë 
herë ata kanë qenë të trajtuara në mënyra të ndryshme. Kjo ishte ajo. 
Kështu është edhe tani. Pra, do të jetë ajo. Ajo nuk mund të ndryshohet. 

Le të tani të bëheni të kujdesshëm për të mos bëni një gabim në 
këtë artikull. Prandaj, ne do të kërkojmë fjalën për të konfirmuar këtë 
pretendim. Le të kthehemi në fillim të librit, te Zanafilla. Në kopshtin e 
Edenit ishin të dy drurët. Njëri ishte i mirë, një është e keqe. Njëra është 
duke prodhuar jetë, vdekja tjera është duke prodhuar. Kishte dy fëmijë 



EPOKA KISHA E EFESIT 63 

 

të cilët fillimisht kishin ofruar flijime Zotit. Më lejoni të përsëris se, ata 
të dy bënë flijime për Zotin. Post. 4, 3 – 5: "Dhe e kohës, Kaini i bëri 
Zotit një ofertë frutash dhe Abeli i ofroi edhe ai të parëlindurit e kopesë 
së tij dhe yndyrën e tyre. Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por mbi 
Kainin dhe ofertën e tij ai nuk e kishte respektuar dhe e kishte kthyer 
kokën nga ai..." Por një (Kaini) është e keqeja, sepse ai ishte i babait të 
tij (djalli), ndërsa Abeli ishte i drejtë në sytë e Zotit. Përsëri, ka pasur 
dy fëmijë nga trup i të njëjtës mëmë. Këto ishin binjakët të Isakut dhe të 
Rebekës. Njëri ishte i Perëndisë i zgjedhur, dhe tjetri ishte thyer. Të dy 
janë të njohur për Perëndinë. Të gjithë dhe një rast i përfshirë në 
adhurimin e Perëndisë. Në çdo rast e keqja është duke i urryer të drejtët 
dhe të persekutuar të drejtë. Në disa raste e keqeja i ka shkatërruar të 
drejtët. Por vini re. Ata ishin bashkë të lindur. Së bashku ata jetonin. 
Ata të dy kishin pretenduar Perëndinë dhe përlëvdonte Perëndinë. 

Këto ilustrime të përshkruajnë në mënyrë të përkryer krahasimin 
e Zotit Jezu Krisht kur thotë se mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që 
mbolli farë të mirë në mënyrë që pastaj të vijnë të armikut dhe mbjellin 
egjër nëpërmjet farës së mirë. Zoti nuk e ka mbjellë barin e egër. 
Satanai mbolli barin e egër pikërisht në mesin e farës së mirë të 
Perëndisë. Këto dy lloje të bimëve (njerëz), nga dy fara të ndryshme, u 
rritën së bashku. Ata hëngrën ushqim në të njëjtin vend, ndanë të njëjtin 
diell, shiun, dhe të gjitha përfitimet e tjera, dhe të dy ishin të korrur në 
kohën e tyre. A e shihni këtë? Mos harroni kurrë këto të vërteta si të 
studiojmë epokat e kishës dhe më vonë vulat. Dhe mbi të gjitha, mos 
harroni se ajo është në këtë epokë të kaluar, kur egjra janë duke u 
detyruar për djegien e tyre, se ata do të fus grurin që do të urdhërohet 
nga Zoti. 

Unë dua të shpenzojmë këtë mendim deri në fund, kështu që le të 
shkojë një hap më tej. A keni studiuar ndonjëherë një histori? Do të 
thotë në mënyrë zgjimin e Perëndisë, lëvizjes në rast emergjence. Dhe 
çdo herë kur Perëndia fillon, ka një Satana që edhe fillon. Ajo kurrë nuk 
dështon. Në ditët e zgjimit të madh të Uellsit (dhe shumica e njerëzve 
nuk e dinë) u mbushën shpejt institucionet e çmendur dhe forca e dreqit 
është manifestuar në masë të madhe në mënyrë që të tërheqë vëmendjen 
për nga Perëndia. Ajo thotë se në njerëzit Wesli atë ditë bëri gjëra të 
pazakonta që kanë qenë padyshim i Satanit duke u përpjekur që të 
tallen me mirësinë dhe fuqinë e Perëndisë. Ata thonë se në kohën e 
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Luterit mrekullia e shërbimit të tij nuk ka qenë në faktin se ai me sukses 
ka protestuar Kishën Katolike Romake, kjo është një çudi në faktin se 
ai mundej, dhe se ai mbeti i matur dhe i arsyeshëm në mesin e 
fanatikëve të cilët janë mbushur shpesh dhe udhëzuar nga shpirtrat e 
gabuar. Dhe në qoftë se ju jeni të njohur me shërbimin e ditëve të 
fundit, ju do të vini në të njëjtën, pushtimin e shpirtrave të rremë dhe i 
lig. Ajo duhet të jetë kështu. Pra, unë shpresoj dhe besoj, se ti je 
shpirtërisht me njohuri të mjaftueshme për të kuptuar dhe përdorur. 

Vetëm për të nënshkruar këtë pikë në kombinimin e vërtetë dhe 
të rreme dhe duke demonstruar dy shpirtrat që janë në punë, le të 
shohim në 1 Gjoni 4, 1 - 4, Judën 3, 4, 12. "Shumë të dashur, mos i 
besoni çdo frymë, por në provë frymërat, nëse ato janë nga Perëndia, 
sepse shumë profetë të rremë kanë dalë në botë. Nga kjo e njihni 
frymën e Perëndisë: çdo frymë që rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në 
mish, është nga Perëndia dhe nuk ka frymë që nuk rrëfen se Jezu 
Krishti ka ardhur në mish, jo Perëndisë; fryma e antikrishtit, për të cilin 
ke dëgjuar po vjen dhe tani është tashmë në botë me ju, por ne jemi nga 
Perëndia dhe i keni mundur ata (shpirtin e antikrishtit), sepse është më i 
madh se ai (fryma e Perëndisë) në ju." Juda 3, 4, 12: "Të dashur, ndërsa 
kam vënë çdo përpjekje për të shkruar për ju në lidhje me shpëtimin e 
përbashkët, u nxita duke shkruar për të lypur nga ju të ngriteni për 
besimin, që dikur ishte për të gjithë transmetuar shenjtorëve. Në fakt, 
fshehurazi ata (ato nuk kanë hyrë te vathët e deleve nga dera,dhe 
prandaj janë grabitës) disa njerëz (jo Shenjtë), pabesë që e kthejnë hirin 
e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi, 
dhe Zotin tonë Jezu Krisht. Ata janë shkëmbinj nënujore në festat tuaja 
të dashurisë, kur hanë e pinë me ju,e ushqejnë veten e tyre pa frikë..." 
Para kësaj, Shkrimet nuk mund të mohohet se Kisha e vërtetë dhe kisha 
false janë të ndërthurura, sepse ata ishin bashkë të mbjellura, por e 
farave të ndryshme. 

Kështu që unë mendoj se ka diçka tjetër që ju duhet të dini. 
Shtatë kishat që Gjoni i përmend janë në Azinë e Vogël dhe janë të 
gjitha kishat e johebrenjve. Ai nuk thotë kishën në Jeruzalem, e cila 
ishte kryesisht hebrenje me ndoshta vetëm disa kombe tjera në të. 
Arsyeja për këtë është se Perëndia u tërhoq nga Judenjtë para 
johebrenjve. Prandaj Perëndia është i gjithë epokave të kishës që kanë 
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të bëjnë me johebrenjtë dhe e quajnë veten Nusja Gjentile. Kjo e bën 
"Epokën e kishës" dhe "plotësinë e kombeve" një dhe të njëjtën gjë. 
Veprat 13, 44 - 48: "Dhe Të shtunën tjetër gati gjithë qyteti u mblodh 
për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Por Judenjtë, duke parë turmën, duke 
u plotësuar me zili dhe në kundërshtim me atë që u tha Pali, duke 
kundërshtuar dhe duke refuzuar. Edhe Pali e Barnaba me guxim tha: 'Ti 
je i pari që të jetë folur fjalën e Perëndisë por si ata e refuzojnë atë, dhe 
nuk e konsiderojnë veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u 
drejtohemi johebrenjve, sepse ne kështu na kishte urdhëruar: 'Unë të 
vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh shpëtimin deri në skajin e 
vendit.''' Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe e lëvdonin fjalën e 
Zotit, dhe kanë besuar se ishin të sigurt për jetën e përjetshme." 
Romakëve 11, 1 - 8: "Prandaj unë të them: 'Perëndia e hodhi poshtë 
popullin e vet?' Absolutisht jo, sepse edhe unë jam mes Izraelit, nga 
pasardhje e Abrahamit, nga fisi i Beniaminit. Perëndia nuk e hodhi 
poshtë popullin e vet, i cili kishte parashikuar. Unë nuk e di se ç'thotë 
Shkrimi për Elian? Si u ankua Perëndisë kundër Izraelit, duke thënë: 
'Zot, profetët e tu janë vrarë dhe altarët e tu i nxorën, unë kam qenë 
vetëm dhe në kërkim të jetës sime.' Por, ajo që Perëndia tha? 'E lashë 
vetëm shtatë mijë burra, që nuk i kanë rënë të Baalit.' Kështu, në kohën 
e tanishme ka mbetur një mbetje nga hirii zgjedhur. Dhe në qoftë se me 
anë të hirit, nuk është më prej veprash, përndryshe hiri nuk është më 
shumë se vetëm hir; Por në qoftë se ajo është e punimeve, nuk është më 
hir. E çfarë është, atëherë? Ajo që Izraeli është duke kërkuar, nuk është 
arritur; ose kanë arritur të zgjedhur. Ende të tjerët janë të ngurtësuar - 
siç është shkruar: 'Perëndia u dha atyre frymë hutimi, sy që të mos 
shohin dhe veshë që të mos dëgjojnë ' - në ditën e sotme." 

Romakëve 11, 25 - 29: "Sepse unë nuk dua, o vëllezër, që ju nuk 
e dini këtë sekret - jo për të bërë veten të zgjuar: një ngurtësim i ka 
ndodhur Izraelit deri sa plotësia e kombeve hyn dhe kështu mbarë 
Izraeli do të shpëtohet, si është shkruar: 'Ai do të dërgojë nga Sioni dhe 
largon pabesinë nga Jakobi dhe kjo do të jetë besëlidhja ime me ta - kur 
të heq mëkatet e tyre sa i përket ungjillit ata janë armiq për hirin tuaj, 
por sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për etërit - e parevokueshme në 
dhuratat dhe thirrjen e Perëndisë." 

Këto shtatë kishat e vendosur në Azinë e Vogël përmbajnë disa 
karakteristika, në atë kohë të lashtë, të cilat janë bërë fruta të pjekur për 
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kohët e mëvonshme. Çfarë është kthyer kishte vetëm bimë të mbirë nga 
fara, doli më vonë në një prej korrave të pjekur siç tha Jezusi: "Sepse në 
qoftë se druri është i gjelbër, çfarë do të ndodhë kur aji është i thatë?" 
Luka 23, në 31. 

 

 

MESAZHI I EPOKËS KISHTARE TË EFESIT  

 

Zbulesa 2: 1 - 7 

"Engjëjt e kishës në Efes shkruaji: Dhe fjalët e atij që mban të 
shtatë yjet në të djathtën e tij, që ecën në mes të shtatë shandanëve prej 
ari. 

Unë i njoh veprat e tua dhe të punës tuaj, dhe durimin tënd, dhe 
se ju nuk mund të mbajëni të keqen; ti i vure në provë ata që 
pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë dhe i gjete ata të jenë false. 

Unë ju tolerojë dhe të kenë durim, dhe në emrin tim keni provuar 
dhe nuk je i plogët. 

Por kam kundër teje që ju keni lënë dashurinë tuaj të parë. 

Mos harroni pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj veprat e para; 
ndryshe do të vijë tek ju së shpejti dhe do ta luaj shandanin tënd nga 
vendi i vet nëse nuk pendohesh. 

Por kjo që ju keni, i urreni veprat e Nikolaitëve, që i urrej edhe 
unë. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave. 
Kushdo që fiton do t'i jap të hajë nga pema e jetës, që është në mes të 
parajsës së Perëndisë." 

 

 

ZËDHËNËSI 

 

Zëdhënësi (engjël) i Kishës së Efesit ishte Apostulli Pal. Nuk 
mund të mohojë se ai ishte një i dërguar i epokës së parë pagane. Edhe 
pse Pjetrit, i është dhënë dita e autoritetit për të hapur derën për 
johebrenjtë, Palit i jepet jetë apostuli dhe të jetë profeti i tyre. Ai ishte 
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profeti, kasneci i johebrenjve. Shërbimi i tij profetik, i cili ka marrë 
zbulesën e plotë të fjalës për johebrenjtë, të garantuar me kredibilitetin 
si të dërguarin e tyre apostolik. Me këtë u pajtuan edhe apostujt e tjerë 
në Jeruzalem. Galatësve. 1, 12 - 19: "sepse atë as nuk e mora, as nuk e 
mësova prej ndonjë njeriu, por ma zbuloi Jezu Krishti. Keni dëgjuar 
sigurisht për sjelljen time të dikurshme në judaizëm: si e salvoja mbi 
çdo masë Kishën e Hyjit dhe mundohesha ta shkretoja atë e, ngaqë isha 
tepër i dhënë pas traditave të të parëve të mi, i tejkalova në judaizëm 
shumicën e moshatarëve në kombin tim. Porse, kur Atij, që më zgjodhi 
që në kraharorin e nënës dhe më thirri me hirin e vet, i pëlqeu ta zbulojë 
në mua Birin e vet për ta shpallur ndër paganë, unë, menjëherë, pa u 
këshilluar me asnjë njeri e pa u ngjitur aspak në Jerusalem te ata që 
para meje ishin apostuj, shkova në Arabi dhe përsëri u ktheva në 
Damask. E vetëm pas tri vjetësh u ngjita në Jerusalem, për t’u njohur 
me Kefën e ndenja te ai pesëmbëdhjetë ditë. Të tjerë prej apostujve, 
përveç Jakobit, vëllait të Zotit, nuk pashë asnjë." Gal 2, 2: "Dhe u ngjita 
pse i nxitur nga një zbulesë ua parashtrova në zbulim Ungjillin që 
predikoj ndër paganë, që ndoshta të mos veproja ose të mos kisha 
vepruar kot." Gal 2, 6 - 9: "E ata që janë diçka - çka ata ishin dikur, unë 
s’i jap kësaj rëndësi, Hyji nuk sheh kush është kush, këta njerëz me 
rëndësi në Kishë, kurrgjë nuk kërkuan të shtohet. Por përkundrazi, ata 
panë se më qe besuar predikimi i Ungjillit ndër paganë, pikërisht 
sikurse edhe Pjetrit ndër të rrethprerë – pasi Ai që kishte vepruar në 
Pjetrin për apostullim ndër të rrethprerë, po ashtu kishte vepruar edhe 
në mua për të mirën e paganëve dhe, duke njohur hirin që më qe dhënë, 
Jakobi, Kefa e Gjoni, që çmohen si shtylla, na i shtrinë të djathtat e 
veta, mua dhe Barnabës, në shenjë të bashkësisë, kështu që ne të 
shkonim ndër paganë e ata ndër të rrethprerë." Romakëve 11, 13: 
"Duke folur për ju johebrenjtë, them, pasi që unë jam apostulli i 
johebrenjve; dhe shërbesa ime është për ju." 

Pali themeloi kishën në Efes, rreth mesit të shekullit I. Kjo na 
lejon të caktojmë një datë për fillimin e moshës së kishës Efesit; rreth 
53 vjet pas Krishtit. 

Mënyra e tij për të shërbyer ka caktuar një model i cili do të 
peshojnë të gjitha lajmëtarët në të ardhmen dhe në fakt përcakton 
modelin për çdo predikues të vërtetë të Perëndisë, edhe pse jo të arrijë 
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lartësi të tilla në fushën profetike të asaj që ka arritur në Palin. Cilësisë 
së shërbimit të Palit pati të trefishtë, dhe ishte si vijon: 

Para së gjithash, Pali ishte absolutisht e vërteta e Fjalës. Kurrë 
mos u largoni prej saj, mos lini pa marrë parasysh çmimin. Galatasve. 
1, 8 - 9: "Por, edhe sikur ne ose një engjëll i qiellit t'ju predikonte një 
ungjill të ndryshëm sesa ai që kemi predikuar për ju, qoftë i mallkuar. 
Siç kemi thënë më parë, po e them përsëri: në qoftë se dikush predikon 
një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë i mallkuar." Gal. 2, 11, 14: 
"E kur erdhi Pjetri në Antioki, në fytyrë i qëndroi deri në atë që ishte 
për t'u qortuar." "Po kur unë pashë se ata nuk kishin ungjill të drejtë e të 
vërtetën e ungjillit, i thashë Pjetrit përpara të gjithëve: 'Nëse ju, Judenjë, 
rroni porsi johebrenjtë dhe jo si Judenjtë, pse paganët janë detyruar me 
hebrenjtë për të jetuar?'" 

1 Kor. 14, 36 - 37: "A thua ndoshta fjala e Hyjit ka rrjedhur prej 
jush ose ka arritur vetëm te ju? Në qoftë se ndokush mendon se është 
profet ose i frymëzuar, le ta dijë: çka po ju shkruaj është urdhër i Zotit." 

Vini re se Pali ishte i paorganizuar, por i udhëhequr nga Shpirti, 
si kur Perëndia filloi Moisiun për të marrë Izraelin nga Egjipti. Pali nuk 
ka dërguar Këshillin në Jerusalem, as kundër kishte ndonjë autoritet apo 
juridiksion. Zoti, dhe vetëm Zoti, e dërgoi dhe e mësoi për të 
menaxhuar. Pali nuk ishte nga njerëzit, por nga Perëndia. Gal. 1, 1: 
"Pali, apostull, jo nga njerëzit, as me anë të njeriut, por nëpërmjet Jezu 
Krishtit dhe Perëndisë Atit, që e ringjalli prej së vdekurish." Gal. 2, 3 - 
5: "Por as Titi që ishte me mua, ndonëse ishte Grek, nuk qe shtrënguar 
që të rrethpritej dhe kjo për shkak se vëllezërve të rremë që si vjedhës 
janë për të përgjuar lirinë tonë që kemi në Krishtin Jezu, që të na bëjnë 
skllevër. Për të cilin ne nuk iu nënshtruam as edhe për një moment, që e 
vërteta e ungjillit të mbetej e pacënuar me ju." 

Së dyti, ministria e tij ishte në fuqinë e Frymës, që i tregon asaj 
fjalën e folur dhe të shkruar. 1 Kor. 2, 1 - 5: "Dhe unë, o vëllezër, kur 
erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a diturie, që t'ju shpall 
dëshminë e Perëndisë. Sepse unë nuk përcaktohet di tjetër gjë ndër ju, 
veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar. Edhe unë kam qenë te ju me 
dobësi, me frikë dhe drithërimë të madhe. Dhe fjala ime dhe predikimi 
im nuk u bënë me fjalë mbushamendëse dituria njerëzore, por në dëftim 
të Frymës dhe të fuqisë, që besimi juaj të mos qëndrojë mbi diturinë e 
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njerëzve, po mbi fuqinë e Perëndisë." Veprat 14, 8 -10: "Dhe në Listra 
aty ishte një njeri të caktuar, këmbët impotent, një sakat që nga barku i 
së ëmës, i cili kurrë nuk kishte ecur. Kjo gjë dëgjohet nga Pali i cili 
thotë se ai e kuptoi mendimin dhe pa se ai kishte besim për t'u shëruar e 
bërtiti kështu me zë të lartë: 'Çohu drejt në këmbët tuaja.' Ky kërceu 
dhe u largua ecuri." Veprat e Apostujve 20, 9 - 12 "Një djalosh që 
quhej Eutih, ishte ulur në dritare. Pasi Pali predikoi gjatë, Eutihin e 
rrejti gjumi dhe fjeti. Ashtu në gjumë, i iku shtati e ra prej të tretit kat 
poshtë. E ngritën të vdekur. Pali u ul poshtë, ra mbi të, e mori djaloshin 
para duarsh e tha: 'Mos u shqetësoni! Nuk ka vdekur.' Atëherë u ngjit 
lart e, pasi e ndau bukën dhe hëngri, vazhdoi të flasë edhe për një kohë 
të gjatë, deri në agim. Atëherë u nis. Djaloshin e çuan në shtëpi 
shëndoshë me gëzim të të gjithëve." Veprat e Apostujve 28, 7 - 9: "Në 
afërsi të atij vendi ishte prona e kryetarit të ishullit, që quhej Publius. Ai 
na priti e na përbujti bujarisht për tri ditë. I ati i Publit ishte në shtrat 
ndër ethe e i sëmurë nga barku i keq. Pali hyri tek ai, u lut, e bekoi duke 
vënë duart mbi të dhe e shëroi. Pas kësaj ngjarjeje filluan të vijnë edhe 
të sëmurë të tjerë të ishullit e shëroheshin." 2 Korintasve 12, 12: 
"Shenjat e apostullimit raportuar ndër ju me durim - me shenja e 
mrekulli dhe mrekulli." 

Së treti, ai kishte frytin të dukshme e ministrisë së tij që Perëndia 
ia kishte dhënë. 2 Korintasve 12, 11: "U bëra i marrë! Por ju më 
ngacmuat! E pra, u desh që ju të më porositni, sepse në asgjë nuk jam 
më i vogël se 'kryeapostujt', edhe pse nuk jam asgjë." 1 Korintasve 9, 2: 
"Nëse unë nuk jam apostull për të tjerët, të paktën unë jam - kjo vulë të 
apostullimit tim në Zotin." 2 Korintasve 11, 2: "Juve jua kam smirë, por 
me smirë që vjen prej Hyjit. Sepse, ju fejova për një burrë të vetëm dhe, 
porsi virgjëreshë të pastër, ju solla para Krishtit." Pali ishte një mjet për 
të sjellë turmën e deleve pagane, i furnizoi, kujdesej për ta deri sa ata 
kaluan në fruta të drejtë dhe janë të përgatitur për të dalë përpara Zotit, 
si pjesë e nuses pagane. 

Në kohën e dhënies Zbulesa, sipas traditës, Pali kishte vdekur si 
martir, por Gjoni vazhdoi në vend të tij pikërisht si Pali kur ka punuar 
në ditët e shërbesës së tij. Vdekja e Palit para tij u është dhënë libri, nuk 
bëhet anulimi i faktin se ai ishte i dërguari i epokës së kishës së Efesit, 
sepse i dërguari për të gjitha kohërat, pa marrë parasysh se kur të 
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shfaqet ai, ose shkon, ai që ndikon në kohën për shërbimin e Perëndisë 
që reflektoi Fjalën. Pali ishte ai njeri. 

 

 

QYTETI I EFESIT 

 

Qyteti i Efesit ishte një nga tre qytetet më të mëdha të Azisë. Aji 
është quajtur shpesh qyteti i tretë i besimit të krishterëve, me Jerusalem 
dhe Antioki i parë dhe të dytë. Ai ishte një qytet shumë i pasur. Fuqia 
ishte Romake, por gjuha ishte greke. Historianët besojnë se Gjoni, 
Maria, Pjetri, Andrea dhe Filipi, ata u varrosën të gjithë në këtë qytet të 
bukur. Pali, i cili është në këtë qytet themeloi besimin e vërtetë, ai ishte 
pastor këtu vetëm për tre vjet, por kur ai mungoi nga kopeja ishte 
vazhdimisht në lutje, duke menduar për ta. Timoteu ishte peshkop i saj i 
parë. 1 Timoteut. 1, 1 - 3: "Pali, apostull i Jezu Krishtit, me urdhër të 
Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, Zotit Jezu Krisht, shpresës sonë, 
Timoteut, birit të vërtetë në besim: hir, mëshirë dhe paqe nga Perëndia, 
Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht, Zoti ynë. Si pyeta dhe kur shkova në 
Maqedoni, qëndrova në Efes që ende u kisha urdhëruar disave të mos 
mësojnë doktrina të tjera." 

Vetëm emri i Efesit ka një çuditshmëri, kuptimin kompleks, "me 
qëllim që të" dhe "relaksuar". Aspiratat e larta të kësaj epoke që filloi 
me plotësinë e Shpirtit, "thellësinë e Perëndisë", sipas të cilit ato janë të 
drejtuara për thirrjen e Perëndisë, filloi të hezitoj qëndrim më pak 
vigjilent. Më pak padurim shërbesë Jezu Krishtit filloi të shfaqet si një 
shenjë dhe se në epokat e ardhshme të aktivit fizik, i quajtur kishën, 
zhytet për tmerret e "thellësitë e Satanit". Ai u bë i qetë dhe filloi të 
bredhë jashtë. Këtë herë, u kthye në mëkatin e vjetër. Ai e la dashurinë 
e tij të parë. Fara e vogël e mbjellur në atë Epokë të Efesit një ditë do të 
rritet në frymën e gabimit deri sa të gjithë zogjtë e ndyrë nuk shlyhen 
në degët e saj. Kjo do të jetë një bimë e vogël të duken të menduarit në 
mënyrë të pafajshëm njerëzor që ka epoka e re (Kisha e Re). Efesi koha 
e saj do të ofrojë një mundësi për të mirë të Perëndisë dhe shkurtimisht 
të kapërcyer dhe pastaj të relaksuar, dhe në atë moment e pavëmendjes, 
Satani mbjellë farën e bën kolaps të plotë. 
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Vetë feja e Efesit në mënyrë të përkryer këtë epokë e parë në 
kishë dhe përcakton drejtimin e kohës që do të vijnë. Së pari, 
madhështore, tempulli i Dianës, i cili ishte ndërtuar shumë vjet më parë, 
në pallat të shenjtë e në të cilin ndodhet zakonshëm dhe figura më pak 
të dukshme se Diana, atë që ai mund të imagjinohet. Kjo është 
absolutisht jo si ndonjë tjetër gjë nga personazhet e tij të vendosur në 
tempuj të tjera të dedikuara për të. Thjesht ishte figurë pothuajse e pa 
formë femër që më në fund erdhi me një copë druri nga i cili është 
gdhendur. Dy krahët e saj ishin formuar nga dy shufra të thjeshtë 
hekuri. Si të përkryer kjo e përshkruan frymën e antikrishtit, lëshuar në 
kohën e parë. Atje ai u lirua në mesin e njerëzve, por nuk mori formën 
që do të lajmërojë njerëzit. Megjithatë, të dy krahët e shufrat nga hekuri 
tregon se qëllimi i tij ishte për të shtypur veprën e Perëndisë, ndërsa 
fiton oborrin e tij. Duket se askush nuk e kishte vënë re atë, ose atë që 
ai kishte bërë. Apo do një njoftim ,dita kur këto duar hekuri të "veprat" 
e tij të bëhet "doktrina" dhe doktrina e tij bëhet një ligj i perandorisë. 

Shërbimi i tempullit gjithashtu zbulon shumë më tepër. Nuk janë, 
para së gjithash, ishin priftërinjtë që ishin eunukët. Kjo është një priftëri 
sterile prefigurizuar e njerëzve të cilët do të depozojnë nga Fjala, sepse 
njerëzit që pretendojnë se njohin Perëndinë pavarësisht nga Fjala e jetës 
jopjellore si eunukut. Së dyti, tempulli ka brenda kufijve të saj një nga 
priftëreshat virgjër që kryhen aktet fetare e tempullit. Kjo paralajmëron 
ditën kur ceremonia dhe forma, ritual dhe për të marrë vendin e Shpirtit 
të Shenjtë dhe manifestimit karizmatik do të takohen më tempullin e 
Perëndisë. Mbi ata të gjithë ishte kryeprifti, një njeri me fuqi politike 
dhe ndikimi publik të pikturës që ishte tashmë në zhvillim e sipër, edhe 
pse jo shumë e qartë, e cila është se kisha shumë shpejt do t'i dorëzohet 
nën udhëheqjen e një njeriu me planet e njeriut dhe të ambicieve të 
njeriut dhe "kështu thotë Fryma shenjtë" nuk do të jetë një realitet i 
gjallë. Dhe nga të gjithë si ata që ishin skllevër të tempullit që kishin 
zgjidhje, por bindje ndaj hierarkisë fetare. Çfarë do të thotë kjo përveç 
se do të vijë dita kur do të autorizohet kleriku, nga vendi dhe duke 
zëvendësuar fjalën dhe besimet Kishës së Shenjtë, dogmat, dhe 
udhëheqjen e njeriut, skllavërojë laikët, ndërsa udhëheqësit janë duke u 
ëmbëlsuar në pasurinë e pandershëm dhe të gëzuar të tyre,kënaqësitë e 
pista, dhe njerëzit e varfër, i cili është menduar për të shërbyer në 
harmoni me Perëndinë, tani u është bërë shërbëtorë. 
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JEZUSI, I DËRGUARI I TIJ DHE KISHAT 

 

Zbulesa. 2, 1: "... Fjalët e atij që mban të shtatë yjet në të djathtën 
e tij dhe që ecën në mes të shtatë shandanëve prej ari." Ky është ai për 
të cilin u tha: "Ky është Jezusi dhe Zot e Krisht." Këtu është Ai, Një 
dhe i vetmi, Zoti Perëndi i plotfuqishëm dhe me të nuk ka asnjë tjetër. 
Këtu është Ai, Shpëtimtari ("... shpëtimi është i Zotit." Jonah 2, 9), ecin 
në mes të kishave, përmes shtatë epokave. Ajo që Ai ishte në epokën e 
parë, ai ishte në të gjitha epokat. Është çdo besimtar, Krishti është i 
njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë. Atë që ai e bëri një herë, ende ka dhe 
do të vazhdojë të bëjë kështu. 

Pra, ju do të vini re se Jezusi është duke ecur i vetëm në mes të 
kishave të tij. Me të nuk është askush tjetër. Në të vërtetë nuk mund të 
jetë, sepse është Ai që i shpëtoi njerëzimin me blerjen e gjakun e vet, 
Ai e zotëron atë. Ai është Zoti i saj. Ajo i jep gjithë lavdinë dhe lavdia 
që Ai nuk do të ndajë atë me të tjerët. Me Të nuk ka asnjë papë. Me Të 
nuk ka kryepeshkop. Maria, nëna e trupit të Tij tokësore, nuk është me 
të. Ai nuk flet dhe nuk kthehet tek Ati, sepse Ai është Ati. Ai nuk do të 
kthehet për të bërë Frymën e Shenjtë, sepse Ai është Zot, Shpirti i 
përjetshëm, dhe kjo është jeta e tij që rrjedh dhe pulson në kishën duke 
dhënë jetën e saj dhe pa të nuk do të kishte jetë. Shpëtimi i përket Zotit. 

Me të nuk ishte askush, kur ai shkeli zjarrin e zemërimit në flakët 
e zjarrit. Aji ishte askush tjetër, por ai gozhdohet në kryq dhe e dha 
gjakun e Tij. Ai është autori dhe plotësonjësi i besimit. Ai është Alfa 
dhe Omega i shpëtimit tonë. Ne jemi të angazhuar për t'u martuar me 
të, por jo për një tjetër. Ne nuk i përkasin kishës. Ne i përkasin Atij. 
Fjala e Tij është ligji. Për të mos na ndikojnë besimet e kishës, dogmat, 
rregullat dhe statutet. Po, Jezusi që po ecte në mes të kishave. Që 
Perëndia dëshiron atë, dhe të veprojë në përputhje me kënaqësinë e Tij. 
A kurrë nuk harrojnë. Ju keni vetëm një marrëdhënie me Perëndinë dhe 
Perëndia ka vetëm një marrëdhënie me ju - që është JEZUSI dhe 
JEZUSI VETËM. 

Këtu Ai është me shtatë yjet në të djathtën e Tij. Dora e djathtë 
apo të djathtë tregon fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Ps. 44, 3: 
"Shpatën e tij që e morën në tokë nuk është, as dora e atyre të fitojë, por 
ishte dora jote e djathtë, krahu yt dhe drita e fytyrës tënde, sepse ata 
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kanë qenë me shpatin." Në këtë dorë të fuqishme të djathtë shtatë yje që 
sipas Zbulesa. 1, 20 janë shtatë të dërguarit e kishës. Kjo do të thotë se 
pas të dërguarve të Tij në çdo kohë e ka pushtetin e vet dhe autoritetin e 
Perëndisë. Ata shkojnë në të nxehtit dhe fuqinë e Frymës së Shenjtë me 
Fjalën. Ata janë yjet, sepse ato reflektojnë dritën. Drita që pasqyrojnë 
është drita e Tij. Ata nuk kanë dritën e tyre. Ata ndezin zjarrin e tyre 
për njerëzit që ecin në dritën e ndezur mes tyre. Nga. 50, 11. Natën, 
sepse atëherë yjet dalë. Nata është mëkat të errët, sepse të gjithë (edhe 
në të gjithë botën) kanë mëkatuar dhe janë vazhdimisht të privuar nga 
lavdia e Perëndisë. Romakëve. 3, 23. 

Këta shtatë burra të dërguar i zbulon Perëndinë. Kushdo që 
pranon ato, pranon atë që më ka dërguar atyre. Gjoni 13, 20. Ata flasin 
dhe veprojnë në autoritetin e tij. Ai qëndron pas tyre me të gjithë fuqinë 
e Hyjnisë së. Mateu. 28, 18 - 20: "Dhe iu afrua Jezusit dhe u tha atyre, 
duke thënë: 'Për mua çdo pushtet në qiell e në tokë dhe dishepuj nga të 
gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së 
Shenjtë, duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam 
urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim (kohën e 
përfundimit).''' Prandaj, ka nga ata të mbushur me Frymën e Shenjtë 
dhe besim, zjarri i Perëndisë, duke mbajtur lart Fjalën e së vërtetës dhe 
Ai qëndron atje për të mbështetur ato. Unë mendoj për këtë, jo si një 
besimtar i çdo epoke, nuk ka nevojë të qaj në zemrën time: "Oh, se unë 
mund të jemë atje në kohën e parë kur apostujt u dërguan për herë të 
parë." Nuk ka nevojë të shohim prapa. SHIKO LART! Shih atë që edhe 
tani që ecin në mes të kishave përmes të gjitha moshave. Shih atë që 
është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë dhe se nuk ndryshon kurrë nuk 
do të jetë as në rrugët e tyre. Kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin e 
Tij, nuk ka vend satani në mesin e tyre! Dhe jo vetëm në mes tyre si një 
vëzhgues i vetëkënaqur apo si golashënuesi engjëll, por ai që qëndron 
duke shprehur pikërisht atë që është - Jeta dhe Mbajtësi dhe Dhënësi i 
të gjitha dhuratave të mira të kishës. Aleluja! 

"Kush ecën në mes të shtatë shandanëve prej ari." 

Sa të rëndësishme janë këto fjalë kur të shikuara në dritën e 
Shkrimit, i cili përshkruan Atë si "Krishtit, që është jeta jonë". Sepse 
Krishti me të vërtetë është jeta e Kishës. Ajo nuk ka jetë tjetër. Pa Atë 
ajo është thjesht një shoqëri fetare, një klub, grupi i papërfillshëm i 
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njerëzve. Si trupi që është i stolisur me gurë të çmuar dhe të veshur por 
është ende një kufomë, kështu që kisha, pa marrë parasysh se çfarë janë 
programe të saj dhe përpjekjet mirëdashëse që mund të arrihet, pa 
Krishtin ajo është një kufomë gjithashtu. Por me të në mes tyre, me Atë 
që të motivon të bëhet objekt habie për të gjithë, "Trupi i tij, plotësia i 
atij që mbush çdo gjë në të gjithë." Dhe në këtë moment ai ecën në mes 
të shtatë shandanëve prej ari për herë të fundit. Ajo që ai ishte si ai që 
ecte në kohën e parë, ai është edhe tani në këtë moshë të kaluar. Jezu 
Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë. 

"Të shtatë shandanëve prej ari." Në Eksodus. 25, 31 thotë: "Dhe 
e kishte bërë shandanin prej ari safi shandan të falsifikuar stoli i 
këmbëve të tij, dhe bazën e saj, veglat e saj, hi dhe petalet e saj do të 
jetë e njëjtë." Një kishë e vërtetë e Jezu Krishtit, nuses, krahason, me ar 
të kulluar. Drejtësia e saj është drejtësia e TIJ. Karakteristikat e saj janë 
atributet e tij të lavdishme. Identiteti i saj është gjetur në të. Ajo duhet 
të reflektojë se çfarë është ai. Ajo duhet të tregoj atë që ai ka. Nuk ka 
gabime. Ajo ku tërë shkëlqimi është brenda. Nga fillimi në fund, kjo 
është puna e Zotit të tyre, dhe të gjitha veprat e tij janë të përsosur. Në 
fakt, ajo është e mbledhur dhe publikuar urtësinë e përjetshme dhe 
këshillën e Perëndisë. Si dikush mund të kuptoj? Si dikush mund të 
kuptojë? Edhe pse ne nuk mund, ne nuk mund ta pranojmë me anë të 
besimit, sepse Perëndia tha vetëm Ai. 

Por jo vetëm që është shandan prej ari, ajo është ari. Dorëpunim 
prej ari të rrahur, për vizatimet e saj të cilat janë dhënë nga Fryma. A 
janë ata, përveç Zotit të saj dhe, Jezu Krishtit, ekzistuar ndonjëherë kaq 
shumë njerëz të falsifikuara dhe të konsoliduar si nusja e Jezu Krishtit? 
Kjo sigurisht plotëson vuajtjet që Krishti la. Mallrat e saj janë plaçkitur. 
Jeta e saj është në rrezik. Ajo konsiderohet si dele për therje. Ajo që 
vritemi gjithë ditën. Shumë prej tyre janë duke vuajtur, por në çdo gjë 
që nuk ka kthim, as shkaqe të tjera të vuajtjes. Kjo nusja e bukur e 
Krishtit është i denjë i Ungjillit. Dhe si ari, për të krijuar, bakrit ndryshe 
nga e cila do falsifikim, kjo është se ari i Zotit do të paraqesë vuajtjet e 
tyre për Zotin, jo të vendosur, jo të thyera, të mos shkatërrohet, por 
sprovat dhe testet e jetës në formë si një gjë e bukurisë dhe gëzim 
përgjithmonë. 
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KRISHTI LAVDËRON TË VETËT 

 

Zbulesa. 2, 2 - 3: "Unë i njoh veprat e tua dhe të punës tuaj, dhe 
durimin tënd, dhe se ju nuk mund të mbani të keqe, dhe ti vure në provë 
ata që pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë dhe i gjete ata të jenë 
false. I tolerove dhe të ketë durim, dhe në emrin tim keni provuar dhe 
nuk i lë plogët." 

Sa bukur Shpëtimtari vlerëson dhe nderon fëmijët e Tij. Ai vëren 
plotësisht qëndrimet e tyre të mirat shpirtërore dhe sjelljen. Ai e di se 
në mesin e tyre ka një dobësi, por nuk ka qarë në lidhje me të. A nuk 
është Zoti i vetëm si kjo? Ai e di se si për të na inkurajuar në çështjet e 
duhura dhe të na dekurajojë në gjëra të gabuara. Pikërisht këtu ne mund 
të gjithë të mësojnë një mësim të mirë për zhvillimin e kishës dhe 
familjeve tona. Dhe më mirë akoma, ne mund të gjithë të mësojnë një 
mësim të mirë që Perëndia punon me secilin prej nesh në këtë mënyrë. 
Nuk bënë kurrë të dekurajohen, Shënjtarët e Perëndisë, sepse Perëndia 
nuk është që të harronë sakrificën tuaj të dashurisë. Çdo gjë që ne 
bëjmë, madje edhe duke i dhënë dikujt një gotë me ujë të ftohtë, ka një 
shpërblim dhe bekim nga Zoti. 

"Unë i di veprat e tua, punën tuaj të vështirë dhe këmbënguljen 
tuaj." Si ai që ecën në mes të kishës së Tij, Ai është i vetëdijshëm për 
vuajtjet e popullit të tij, dhe ai kujdeset. Siç ishte në ditët e skllavërisë 
në Egjipt, kur dëgjoi britmat e tyre, Ai që nuk ndryshon kurrë ende 
dëgjon klithmat e të shtypurve, ndërsa në këmbë është në mesin e tyre. 
Vetë fjala do të thotë; i shtypur, përpjekje lodhje. Njerëzit e Perëndisë, 
jo vetëm të punojnë për Të në sakrificën e dashurisë, por me gëzim të 
vuajnë për Të. Të qëndrueshëm në të që vetë zgjedhën. Kjo është hera e 
parë që pësoi një përndjekje e madhe. Ajo kishte për të punuar shumë 
për të predikuar Ungjillin dhe për të përhapur të vërtetën. Thirrja e tyre 
në jetë ishte për t'i shërbyer Perëndisë dhe kur ata shkatërruan çdo 
shpresë në jetë prapë kanë qenë të qëndrueshëm dhe nuk u dorëzuan 
gjithë. Atë që premtoi kompensim të përhershëm në qiell për atë që ata 
i dhanë në tokë. 

Unë mendoj se ne duhet të ndalemi këtu dhe të merremi me 
mendimin se populli i Perëndisë ka qenë gjithmonë dhe gjithmonë do të 
jetë i persekutuar. Ju e dini se Zanafilla është fillimi i librit dhe asaj që 
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iu bë se ka filluar do të vazhdojë në të drejtë me anë të Shpalljes dhe 
kurrë nuk ndryshojnë. Nuk shohim se Kaini vrau Abelin dhe qe 
persekutuar për shkak se ky i fundit i pëlqeu Perëndisë. Pastaj ne 
shohim një pamje të përsosur në djalin e mishit, Ishmaeli, i cili 
ngacmonte dhe luftoi, birin e premtimit, Isakun e Abrahamit. Ai ishte 
Esafi i cili filloi ta urrejë Jakobin dhe dëshironte ta vriste, nëse Perëndia 
nuk kishte ndërhyrë. Në Dhiatën e Re ne gjejmë se Juda ka tradhtuar 
Jezusin, ndërsa urdhërat fetarë të shekullit të parë u përpoqën të 
shkatërrojë besimtarët e hershëm. Bijtë e kësaj bote, e cila 
administrohet nga Nava, që urrente bijtë të Perëndisë, e cila 
menaxhohet nga Fryma. 

Pa marrë parasysh se si një i krishterë i drejtë dhe i ndershëm për 
publikun dhe si dashamirës ndaj të afërmit të tij nuk është duke bërë 
asgjë të keqe, le ta rrëfejë Krishtin si Shpëtimtarin tuaj dhe të njohin 
veprimin e Frymës së Shenjtë, të profecisë, shërimit dhe mrekullisë, 
dhe ai do të dënohet. Fryma e kësaj bote e urren Frymën e Perëndisë 
dhe që ata nuk mund ta mposhtin Shpirtin e Zotit, duke u përpjekur për 
të shkatërruar anijen në të cilën banon Fryma e së vërtetës. 

Persekutimet dhe gjykimet janë një pjesë e natyrshme normale e jetës 
së krishterëve. Ka vetëm një gjë që ju mund të bëni me ta. Angazhohen 
të gjithë për Perëndinë, nuk e gjykoj, dhe të lënë përmbushjen e tyre 
dhe vendimin përfundimtar për Atë. 

"Ju nuk mund të durojeni të keqen, dhe ti ke në provë ata që 
pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë dhe i gjeti të jenë të rreme ose 
false." Këto Efesianët, besonin se njerëzit e Perëndisë janë të shenjtë. 
Sipas këtij vargu, ata kanë ndërmarrë hapa për të mbajtur trupin larg 
nga mëkati. Është shumë e qartë se tradhtia tashmë kishte filluar. 
Mëkati hyri në kishë. Por ata ishin të bindur ndaj fjalëve të Palit kur tha 
se duhet hequr e keqja në mesin e tyre. Ata njerëzit u ndanë. Ata lanë 
botën dhe tani nuk janë të lejuar për të hyrë në botën e në mesin e tyre. 
Ata nuk tolerojnë mëkatin në kishë. Atshenjtëria nuk ishte një linjë apo 
një shprehje piktoreske, ishte një mënyrë e jetës. 

"Ti vure në provë ata që pretendojnë se janë apostuj, por nuk 
janë, dhe gjeti ata të jenë false." Oh, kjo është deklaratë e pamatur. "Ju 
keni në provë ata që pretendojnë se janë apostuj." A nuk është kjo 
mendjemadhësi? Çfarë të drejte kanë njerëzit për të provuar ata që 
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pretendojnë se janë apostuj? Dhe për të provoni ato? Oh, unë e dua 
këtë. Ai është këtu në Galatësve. 1, 8: "Por, edhe sikur ne ose një 
engjëll i qiellit t'ju predikonte një ungjill të ndryshëm sesa ai që kemi 
(tashmë) predikuar, qoftë i mallkuar!" Ata ishin ata që sollën Fjalën 
origjinale popullatës. Kjo është Fjala origjinale dhe nuk mund të 
ndryshojë, as edhe një pikë ose presje. Pali e dinte se Perëndia ishte ai 
që i foli atij, dhe ai tha: "Edhe në qoftë se ne kemi ardhur dhe unë të 
përpiqem dhe të japë një zbulesë të dytë, të përpiqem të bëjë një 
ndryshim të vogël për atë që unë fillimisht u dhashë, unë do të jemë i 
dënuar." Ju shikoni, Pali e dinte se shpallja e parë ishte e saktë. 
Perëndia nuk mund të japë një zbulesë të parë, e pastaj një zbulesë të 
dytë. Në qoftë se ai e bëri, duke ndryshuar mendjen e tij për të. Ai 
mund të japë një zbulesë dhe më pas duke e shtuar atë, siç bëri në 
Kopshtin e Edenit, kur gruas i ke premtuar fara, dhe pastaj të 
përcaktohet më vonë se Fara duhet të vijë nëpërmjet Abrahamit, dhe më 
pas tha se ai do të marrë të njëjtën vijëgjakore për Davidin. Por ai ishte 
gjithashtu një zbulim. Vetëm njerëzit me më shumë informacione 
kërkojnë për të ndihmuar ata të kuptojnë dhe të pranojnë atë. Por Fjala 
e Perëndisë nuk mund të ndryshohet. Fara erdhi pikërisht ashtu siç u 
zbulua. Hallelujah. Një vështrim në atë që bënë këta apostuj të rremë. 
Ata erdhën me fjalën e tyre. Këto Efesianët e dinin se Fjalën e kishin 
përmes syve. Pali kishte mësuar. U mbushën duart me Frymën e 
Shenjtë. Ata dukeshin, ato apostuj të rremë në sy dhe ju tha: "Ju nuk e 
thoni atë që tha Pali, Ti je, ju jeni pra, të rreme." Oh, ajo kishte djegur 
zemrën time. Kthehu mbrapa në Fjalën! Ju nuk jeni ata që në fakt 
provokoj apostuj dhe profetët dhe mësuesit, është Ai që provon ato. Në 
një nga këto ditë do të ketë një profet Laodicean në epokën e kishës, 
dhe ju do të dini në qoftë se ai është i dërguar nga Perëndia apo jo. Po, 
ju do të dini, sepse nëse është prej Perëndisë, do të jetë në atë fjalë 
pikërisht si Perëndia i ka dhënë Palit. Kjo nuk do të jetë moment i largët 
nga ato fjalë. Në këtë dhe epokën e kaluar, kur ato shfaqen, shumë 
profetë të rremë, të shikojnë dhe të shohim se si ju jeni vazhdimisht 
duke thënë se në qoftë se ju nuk besoni ata dhe atë që ata të thonë, ju do 
të jeni të humbur; por kur skena vjen Profetin në ditën e fundit, në qoftë 
se ai është me të vërtetë profeti, ai do të bërtasë: "Kthehu në Fjalë, ose 
ju jeni të humbur." Ai nuk do të ndërtojë një zbulesë private apo 
interpretim, por në Fjalën. Amen dhe Amen! 
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Këto janë apostuj të rremë ujqër grabitqarë për të cilët Pali fliste. 
Ai tha: "Kur të shkoj, ata do të përpiqen për të ardhur dhe do të 
pretendojnë të kenë zbulesë të barabartë, por qëllimi i tyre nuk është për 
t'ju ndihmuar, por të të shkatërrojë." Veprat 20, 27 - 32: 'Sepse unë nuk 
u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë, pra, 
kujdes për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së cilës Fryma e 
Shenjtë është kujdestarë që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e 
bleu me gjakun e tij. Unë e di se, pas largimit tim shumë prej jush do të 
tërhiqen nga ujqër grabitqarë, nuk do ta kursejnë tufën, dhe nga vetë 
tufa do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të këqija (fjalët e tij dhe 
idetë, jo të Zotit) për të tërhequr pas vetes dishepujt për këtë arsye të 
parë, dhe mbani mend se për tre vjet natë e ditë unë kurrë nuk e lë që 
me lot të këshilloni njëri tjetrin.' Dhe tani ju, o vëllezër, për Perëndinë 
dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtojë dhe t'ju japë 
trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve.''' 

Gjoni është i njohur edhe për ta, sepse është thënë në 1 Gjonit 4, 
1: "... shumë profetë të rremë janë (tashmë) në botë." Kjo frymë 
antikrishti ka depërtuar tashmë në kishë, dhe ai e bëri këtë në 
kundërshtim me Fjalën. Kjo është ku e gjitha ka filluar. Këtu në epokën 
e parë të kishës. Tashmë kanë mohuar Fjalën dhe do të kërkojë besimet 
e tyre të kishës dhe filozofi në vend të Fjalës. Ky është antikrishti, sepse 
Jezusi është Fjala. Të jetë anti-Fjalë është që të jetë anti-Jezus. Të jetë 
anti-Fjalë është që të jetë antikrishti, për shkak të Frymës dhe Fjalës 
Një. Nëse ju jeni anti-Fjalë duhet të jeni antikrishti. Dhe kjo është 
pikërisht ajo që ju do të shihni të gjitha kohët. Ajo fillon me të vërtetë 
me një gjë të vogël në epokën e Efesit dhe të rritet në të gjitha epokat, 
ndërsa anti-Fjala, sistemi antikrishti, krejtësisht të kapërcyer, dhe 
ndërsa apostuj të rremë e kishës së rreme nuk e kundërshtojnë Fjalën e 
pagabueshmërisë. 

Megjithatë, ajo është e lehtë për të marrë përshtypje të gabuar të 
asaj që ne jemi duke folur në lidhje me të, sepse kjo është aq shumë 
stres. Juve mund të ju duket sikur ky anti-Fjalë, frymën e antikrishtit, 
heqjes dorë të plotë të fjalës, një mohim të Biblës që arrin kulmin e 
mospranimin e saj. Në asnjë mënyrë. Kjo nuk është ajo. Ajo që është, 
është Zbulesa. 22, 18 - 19: "Dhe Unë i deklaroj kujtdo që dëgjon fjalët e 
profecisë së këtij libri, se nëse ndokush, Perëndia do t'i shtojë atij plagët 
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që janë shkruar në këtë libër. Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të 
kësaj profecie - Perëndia do t'i heqë pjesën e tij nga Libri i jetës në 
qytetin e shenjtë dhe asaj që është shkruar në këtë libër." Ndryshuar as 
edhe një fjalë zbritur ose duke shtuar atë. Kjo është mashtrim origjinal i 
Satanit në Kopshtin e Edenit. Ai vetëm ka shtuar një fjalë të vogël për 
atë që Perëndia i kishte thënë. Këtë e ka bërë atë. Ajo ka sjellë vdekje 
dhe shkatërrim. Dhe në Efes, ishte saktësisht e njëjta gjë. Shtuar vetëm 
një fjalë, vetëm një fjalë ishte hequr, dhe anti-Fjalën, fryma e 
antikrishtit ka lulëzuar. 

A jeni tani kah e kuptoni? Ka nga ata binjakët përsëri. Janë këto 
dy pemë përsëri, krah për krah në rritje në të njëjtën tokë, marrim të 
njëjtin ushqim, të pijshëm në të njëjtin shi, dhe duke përfituar nga i 
njëjti diell. Por ata vijnë nga fara të ndryshme. Një pemë është për 
fjalën e Perëndisë, tamam si Perëndia që ia dha, dhe ai e do dhe i bindet 
asaj. E dyta është një pemë nga një farë që është anti Fjala e Perëndisë 
dhe ndryshon atë kur ai dëshiron. Zëvendëson kishën e tyre,besimet dhe 
dogma me Fjalën e gjallë e të vërtetë pikërisht siç bëri Kaini i cili e 
vrau në fund Abelin. Mos ki frikë, o tufë e vogël. Qëndro me Fjalën. 
Mbajëni atë fjalë mes tyre dhe shkoni duke u forcuar. Eva nuk e ka bërë 
këtë dhe ka dështuar. Dhe kur kisha deri në Fjalë, shkoi në thellësirat e 
Satanit errësirës. 

"Unë ju tolerojë dhe do të kemë durim, dhe në emrin tim keni 
provuar dhe nuk u plogët." Kjo është pothuajse e njëjtë me atë që u tha 
në vargun e dytë. Por puna, përpjekja dhe këmbëngulja e ruajtur në 
vargun e dytë, Fjalën e shenjtë të cilën janë duke besuar. Si ata që i 
mbahen armikut larg. Si ata që ishin të nderuar dhe nderonin Palin. Por, 
në këtë varg e kanë mërgimin e tyre dhe gjykimet dhe rezistencës ndaj 
Emrit të Jezusit të bekuar. 

Ju e dini se kjo nuk është aspak e çuditshme, sepse vetëm fjala 
dhe emri i Tij do të çojë armikun të përplaset poshtë si një përmbytje. 
Kjo është një fjalë e fuqishme, e cila manifestohet me shërime, shenjat, 
mrekullitë dhe provat e tjera, detyron farisenjtë të bërtasin për vdekjen 
e besimtarëve të vërtetë. Dhe tani që Emri, urryer dhe i përbuzur nga 
Judenjtë, ata tallen duke qeshur me mendimin që dikush mund të jetë 
kaq i marrë për të besuar në një njeri i cili vdiq dhe u ringjall, dhe tani 
Ai është në qiell. Kështu që këtu ishin ndjekësit fetarë, hebrenjtë, 
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mallkim këtë Jezus, i cili sipas tyre ishte një Mesia i rremë, dhe se të 
tjerët ishin entuziast dhe qesheshin me sarkazëm duke tallur emrin e 
perëndisë së re, i cili sipas tyre nuk ishte një perëndi. 

Këtu ka diçka tjetër që ka filluar në atë epokë dhe do të vazhdojë 
gjatë gjithë rrugës nëpër kohë, duke e bërë më të thellë dhe të errët. Dhe 
kjo është: njerëzit hoqën dorë këtë emër. Ajo nuk tregonte kishën e 
vërtetë të Efesit. Në asnjë mënyrë. Apostuj të rremë tashmë zënë vend. 
Ajo ishte dikush nga jashtë i cili është duke u përpjekur për të ardhur në 
dhe, dhe ti ndotin besimtarët. Mos harroni shfaqjen dhe kishën 
Efesiane. Një grup i vogël i njerëzve të cilët janë në kërkim për Mesinë 
që kishin dëgjuar se në shkretëtirën palestineze u shfaq profeti i cili e 
quajti veten një paraardhës të Mesias dhe se ai ishte duke i pagëzuar 
njerëzit për pendim nga mëkati. Ata pastaj morën pagëzimin nga Gjoni. 
Por kur arritën, Pali u tregoi atyre se profeti kishte vdekur, që është 
Jezusi, u afrua dhe përfundoi jetën e tij si flijim për mëkatin, dhe se tani 
ka ardhur në Frymën e Shenjtë dhe do të vijë në dhe të plotësojë të 
gjithë besimtarët e vërtetë në Jezusin, Mesinë. Kur i dëgjuan këto, u 
pagëzuan në emër të Zotit Jezus, kur Pali vuri duart mbi ta, ata të gjithë 
u mbushën me Frymën e Shenjtë. Ata e dinin se çfarë ishte për të ti 
binden Fjalës, të pagëzoheshin në emër të tij (Zoti Jezu Krisht) dhe 
ishin kështu në gjendje të jetë i përplotë me Frymën e Shenjtë. Këta 
njerëz nuk do të jenë në gjendje të përcaktojnë e të ndryshojë. Ata e 
dinin të vërtetën. Veprat 19, 1 – 7. 

Ata e dinin fuqinë e këtij Emri. Ata e panë se ky emër është aq i 
fuqishëm që edhe përpara se të mernin edhe një pikë djerse nga trupi i 
Palit dhe të dërguar në emër të Jezusit, të sëmurët mund të shpëtojnë, të 
sëmurët e të gjitha llojeve të sëmundjeve dhe të dëbonin demonët. 
Është emri në mënyrë të tillë, me sa duket e mrekullueshme që ato 
hebrenjtë janë kalbur në Efes duke u përpoqur për të përdorur 
ekzorcizëm e ferrit. Veprat 19, 11 - 17: "Hyji, përmes duarve të Palit, 
bënte mrekulli të jashtëzakonshme, aq sa vinin shamia e petka prej 
trupit të Palit përmbi të sëmurë dhe prej tyre zhdukeshin sëmundjet e 
dilnin shpirtrat e ndytë. Po edhe disa hebrej, që endeshin andej këndej 
dhe përbenin shpirtrat e ndytë të dilnin, sprovuan ta thërrasin Emrin e 
Jezusit Zot, përmbi ata që kishin në trup shpirtrat e ndytë. Thoshin: 'Po 
ju përbej në Jezusin, të cilin e predikon Pali.' Këtë e bënin shtatë bijtë e 
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një farë Sheve, kryepriftit hebre. Por shpirti i keq ua ktheu: 'Jezusin e 
njoh dhe Palin e di, por ju kush jeni?' Dhe njeriu, në trupin e të cilit 
ishte djalli, u lëshua në ta, i mundi të gjithë dhe, të zhveshur e të 
plagosur,ikën prej asaj shtëpie. Dhe kjo ishte e njohur nga të gjithë 
Judenjtë dhe Grekët që banonin në Efes; dhe i zuri frika të gjithë, dhe 
emri i Zotit Jezus ishte madhëruar." 

Ata e dinin të jetë e drejtë që shoqërohen këtë emra, sepse ai që e 
përmend emrin e Zotit, le të qëndrojnë larg nga mëkati. Të jetë i 
shenjtë, ju që mbani vazot e Zotit. A nuk veshin kot emrin e Zotit, 
Perëndisë tënde. Këto Efesianët ishin të krishterë. Ata kishin veshur 
emrin, dhe emri atë të ishte Krishti i cili ishte Fryma e Perëndisë në to, 
dhe kjo ishte një nga emrat e trefishtë e Zotit të tyre. 

"... Dhe në emrin tim keni provuar dhe nuk i plogët." Këta 
anëtarë nuk kanë punuar për Palin, ose për një organizatë. Ata nuk ishin 
të angazhuar për programet dhe institucionet përmes të cilit kishin 
qëllim për të fituar ndonjë përfitim. Ata janë duke punuar për Zotin. 
Ata ishin shërbëtorët e tij, jo trupa të organizimit. Ata nuk shkojnë në 
kishë të dielave dhe duke folur në lidhje me këtë emër, dhe pastaj 
pjesën tjetër të javës e kanë harruar. Ky emër nuk është përdorur vetëm 
në fjalë. Në asnjë mënyrë. Ata kanë dhënë tashmë jetën e tyre. 

Çdo gjë që ata bënë, ata e bënë atë në emër. Në këtë emër kanë 
punuar, dhe në qoftë se ata nuk mund të veprojnë në atë emër, ata janë 
përmbajtur nga të vepruarit. Këtu ishin vendosur krishterët sjellja e të 
cilëve ishte në Zotin. 

Por ky është një grup i kallamit të rremë, i cili donte të kishte 
ndotur Emrin, fluturoi si fshehurazi në errësirë duke pritur për të hyrë. 
Por këshillat kanë dorëzuar testin dhe duke mbajtur Fjalën dhe emrin. 

 

 

KUNDËRSHTIMI I PERËNDISË 

 

Zbulesa. 2, 4: "Por kam diçka kundër teje sepse ju keni lënë 
dashurinë tuaj të parë." Për të kuptuar këtë ju duhet të kuptoni se Fryma 
flet vetëm shenjtorët origjinale të Efesit. Ky është një mesazh për të 
gjithë kohën që zgjati rreth 120 vjet. Mesazhi i saj, atëherë, ishte për të 
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gjithë brezat në atë periudhë. Pra, historia vazhdon të përsëritur. Në 
brezat e Izraelit shohim zgjimin, në një brez në tjetrin, por pa luftimin e 
zjarrit. Ndoshta në brezin e tretë pak keq, por e katërta nuk mund të jetë 
ndonjë gjurmë e këtij zjarri origjinal. Pastaj Perëndia ndez zjarrin dhe i 
njëjti proces përsëritet. Kjo është thjesht një manifestim i së vërtetës që 
Perëndia nuk është me nipër e mbesa. Shpëtimi nuk trashëgohet me një 
lindje natyrale, pasi nuk ka ndonjë të vërtetë në trashëgiminë 
apostolike. Kjo nuk është në Fjalën. Ju filloni me një të vërtetë të 
besimtarëve dhe kur vjen gjenerata e ardhshme ata nuk janë më të 
krishterë të thjeshtë, por ata morën emrin e sektit dhe tani janë baptistët, 
metodistët dhe kështu me radhë. Dhe kjo është pikërisht ajo që ata 
vepruan. Ata nuk janë të krishterë. Ju duhet të lindëni prej vullnetit të 
Zotit, e jo nga vullneti i njeriut, që të shpëtoheni. Por të gjithë këta 
njerëz tani mblidhen mbi vullnetin e njeriut. Unë nuk jam duke thënë se 
disa prej tyre nuk janë korrigjuar me Perëndinë. Unë nuk jam duke 
thënë se kjo nuk është një moment, por zjarri original ka dalë. Ata nuk 
janë të njëjtë. 

Dëshira e sinqertë për të kënaqur Perëndinë, pasion për njohurinë 
e Fjalës së Tij, thirrja për të arritur jashtë në Frymën, të gjitha fillon të 
zbehet dhe në vend të kësaj zjarri të ndezur në kishën e Perëndisë, ai 
është ftohur dhe të bëhet pak formal. Efesianëve pastaj u ndodhi 
pikërisht kjo. Ata ishin duke pasur besim formal. Gjenerata e ardhshme 
e dytë ishte vetëm si Izraeli. Ata kërkuan një mbret që të jenë si kombet 
e tjera. Kur e bëjnë këtë, ata e kundërshtuan Perëndinë. E megjithatë, 
ata vepruan. Kjo është historia e kishës. Kur ajo mendon për përshtatjen 
e botës në vend të përshtatur për Perëndinë, kur ju do të shihni atë të 
ndaluar duke bërë atë që ata kanë përdorur për të bërë dhe të fillojnë për 
të bërë atë në fillim nuk do të bëhet. Ndryshuar stilin e tyre të veshjes, 
qëndrimet e tyre dhe sjelljen e tyre. Bëhen të relaksuar. "Ephesus" do të 
thotë vetëm se: relaksuar - të jetë i zbehur. 

Kjo cikël i zgjimit këtu vdekja nuk ka dështuar. Të gjithë që ju 
duhet të bëni është të mbani mend këtë lëvizje të fundit të Perëndisë në 
Frymë, kur burrat dhe gratë veshur si të krishterë, shkojnë në kishë, u 
lutën gjithë natën, dhe nuk ishin manifestime të turpëruar të Frymës. 
Kanë lënë kishat e tyre të vjetra të vdekura dhe e adhuruan në shtëpitë 
apo depo të vjetra. Ata kishin realitetin. Por pasi filloi një kohë të gjatë 
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për të marrë të holla të mjaftueshme për të ndërtuar një kishë të bukur e 
të re. Ata prezantuan korin në vend të tyre duke kënduar Zotit. Ata vënë 
një asamble të ngurtë. Ata organizuan një lëvizje, të udhëhequr nga 
njeriu. Ata së shpejti filluan të lexojnë libra të cilat nuk janë të 
përshtatshme për lexim. Shkuarja është klithma e gëzimi. Shkuarja 
është liria e Shpirtit. Oh, ata vazhduan me formën, por zjarri u shua dhe 
pothuajse çdo gjë tjetër është e hirit të errët. 

Një moment më parë kam përmendur se Gjoni kishte kuptuar se 
çfarë ishte e nevojshme të duam, Perëndinë. Se apostull i madh i 
dashurisë do ta shihni atë kur kisha filloi të humbasë dashuria e parë 
ndaj Perëndisë. Në 1 Gjonit 5, 3 thotë: "Sepse kjo është dashuria e 
Perëndisë: që ne të zbatojmë urdhërimet e Tij (Fjalës së Tij)." Një 
devijim i vogël nga ai, Fjala, ishte një hap larg nga Krishtit. Njerëzit 
thonë se e duan Perëndinë, shkojnë në kishë, dhe të gëzohen dhe të 
këndojnë dhe emocionet e tyre janë të mëdha. Por, kur e gjithë kjo është 
e gjatë, të shikojnë dhe të shohim nëse ata janë në atë lumë, të ecin në 
të, jetonjnë në të. Nëse ju do të kaloni nëpër të gjitha nuk do të ecni më 
në atë Fjalë, mund të them se ata e duan Perëndinë, por jeta e tyre të 
tregon një tjetër histori. Pyes veten në qoftë se Gjoni pa një shumë e që 
para se të vdiste; njerëzit që thonë se e duan Perëndinë, por nuk i 
binden Fjalës së Tij. Oh, kisha në Efes, diçka që ju do të jetë e njëjtë. 
Dikush është duke u përpjekur për të shtuar në atë fjalë ose të marrë atë. 
Por ata e bëjnë në mënyrë delikate sa ju nuk mund ta shihni. Ata nuk e 
bëjnë këtë hap të madh që ju mund të shihni në publik. Ajo është e 
fshehur dhe ajo futi arsyen dhe të kuptuarit e njeriut dhe do të 
mbizotërojnë nëse nuk e refuzojnë. Kthehu tek Rrëshajët para deri sa 
nuk është shumë vonë! 

Por njerëzit si zakonisht nuk i kushtojnë vëmendje 
paralajmërimit të Perëndisë. Kjo zgjuarje zjarri i ndërtuar në Fjalën e 
shenjtë është kaq e mrekullueshme, dhe shfaqja e Frymës në mënyrë të 
bekuar që tërhoqi pak frikë dhe pëshpëritje në zemër thotë: "Si mund ta 
mbrojmë këtë të vërtetë që kemi? Çfarë mund të bëjmë për të siguruar 
që ky zgjim të vazhdojë?" Vetëm atëherë hyn në "frymën e antikrishtit" 
dhe bën pëshpëritje: "Ja, tani ju keni të vërtetën, sigurohuni që ju nuk 
do ta humbasni. Kanë organizuar dhe mblidhen në kishën e tyre duke 
besuar atë që ju besoni. Vendosin të gjitha në një manual të kishës." 
Dhe ata e bëjnë këtë. Organizuar. Ato ia shtojnë Fjalën. Dhe ata vdesin 
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vetëm si Evë, sepse ajo mori një fjalë të keqe. Fjala e Perëndisë është ai 
që sjell jetë. Dhe kjo nuk ka rëndësi se çfarë të themi në lidhje me 
Fjalën, por çfarë ka thënë Zoti. 

 

 

PARALAJMËRIMI I PERËNDISË 

 

Zbulesa. 2, 5: "Kujto, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj 
veprat e para; përndryshe do të vij së shpejti te ti dhe do ta luaj 
shandanin tënd nga vendi i vet nëse nuk pendohesh." 

Perëndia u tregon atyre për të ju kujtuar. Nuk është diçka e qartë 
me mendjen tuaj. Diçka që ata e kanë harruar. Ai tha atyre që të 
kthehen në mendjet e tyre nga pika e tij origjinale. Origjina e moshës 
parë ishte Rushajeve. Që nga ajo ra më. Ata harruan lavdinë dhe 
mrekullinë e saj. Kjo ishte koha për të shkuar mbrapa në mendje dhe 
pastaj në realitet. Prapa to kur ata mund të thonë: "Unë jetoj - Krishti." 
Mbrapsht në pastërti, kur ju të sqaruar me Ananian dhe Safiran. Kthehu 
para derës së Bukur. Oh, çfarë një turp të devijoj nga Perëndia dhe i 
miraton veprat profane me emrin e tij. Le ata të cilët janë të emëruar. 
Emrin e tij mëkatin dhe disa që mbajnë anijet e tyre të pastër për 
Perëndinë. Shikoni se çfarë dikur ishte në zemrën dhe mendjen dhe në 
jetën tuaj. Pastaj të ktheheni në të. 

Dhe rruga e kthimit? Kjo rrugë është rruga e pendimit. Nëse 
mëkatari duhet të vijë tek Perëndia me anë të pendimit, atëherë ajo do 
të jetë e vakët apo të kthyerve në ekipin e vjetër për mëkatin edhe do të 
ketë më shumë nevojë të pendohen. Pendohuni! Fryte të denja pendimi. 
Provuar atë me jetën e tij. "Unë nuk pendohem për ju", thotë Zoti: "Unë 
do të marrë qëndrim tuaj si qirinj." Sigurisht. Kisha në këtë shtet nuk 
mund të ndizte botën. Dhe shkëlqimi i saj u kthye në errësirë. Perëndia 
pastaj do të lëvizë të dërguarin e tij besnik dhe barinjtë e tij besnik dhe 
të lënë ata me pajisjet e tyre dhe ata do të vazhdojnë të flasin për 
krishterimin, por ajo do të jetë i privuar. 

Pendohuni shpejt! Mos hezitoni! Efesi me sa duket është 
hezituar, sepse jeta e tij nuk zgjati shumë. Lavdia e Perëndisë ka rënë 
shumë shpejt. Menjëherë pas qyteti ishte i rrënuar. Tempulli i tij i 
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famshëm u bë një grumbull pa formë. Vendi është bërë një moçal i 
banuar nga popullsia e mbetur, me përjashtim të disa jobesimtarëve në 
fshat të braktisur. As edhe një i krishterë nuk mbet pa u larguar. Llamba 
është tërhequr larg nga vendi i tij. 

Pra, kjo nuk do të thotë se ajo nuk mund të pendohet. Kjo nuk do 
të thotë se ne nuk mund të pendohemi. Ne mundemi. Por ajo duhet të 
jetë e shpejtë. Ajo duhet të jetë një zemër e thirrja e vërtetë të Perëndisë 
në pikëllim, dhe atëherë Perëndia do të rivendosë. Famë për të që do të 
vijë përsëri. 

 

 

FARA E NIKOLAITËVE 

 

Zbulesa. 2, 6: "Por këtë ju duhet: urren veprat e Nikolaitëve, që i 
urrej edhe unë." 

Pra, ka dy mendime në lidhje me atë që ata ishin nikolait. Disa 
thonë se ata ishin një grup i felëshuesve të cilët kishin si themeluesi i 
tyre kishte Nikolla i Antiokisë, të konvertuarve, i cili u bë një nga të 
shtatët pas Jeruzalemit. Ata kishin festat pagane dhe ishin shumë 
plangprishës në sjelljen e tyre. Ata mësuan se në mënyrë për të zotëruar 
ndjeshmëri, së pari duhet të përjetojë për të plotësuar lojën e plotë të 
saj. Sigurisht, kështu që janë lënë lirë që të ketë një vulë plotësisht. 
Prandaj, atyre i atribuohet dy emra në Dhiatës së Vjetër që simbolizonte 
ekzagjerim të tillë: Balaamin dhe Jezebelit. Që nga Balaami ku njerëzit 
ishin të koruptuar dhe kështu e pushtuan, ata thanë se Nikolai bëri po 
ashtu. Ky grup thuhet ishte detyruar nga Efesi, dhe të afirmuar në 
Pergam. 

Por problemi me këtë besim është se ajo nuk është e vërtetë. 
Ngurtë absolutisht asnjë në histori. Kjo është në traditën më të mirë. Për 
të miratuar një pamje të tillë do epoka Kisha e Efesit dukej krejtësisht 
pa lidhje historike me atë sot. Kjo nuk është e vërtetë, sepse çdo gjë që 
fillon në kishën e hershme duhet të vazhdojë në çdo epokë, derisa të 
mos më në fund të jenë e bekuar dhe e lartësuar nga Zoti ose 
shkatërruar si diçka e papastër në liqenin e zjarrit. Se kjo traditë është 
në fakt në kundërshtim me Shkrimin, thjesht vini re se në Zbulesa. 2, 2 
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Kisha e Efesit nuk mund të tolerojë të keqen. Prandaj, ata kishin për të 
hedhur ato ose nuk ka kuptim për të thënë se ata nuk mund të tolerojnë. 
Nëse ju nuk jeni nisur nga ato, atëherë ata janë dorëzuar. Kështu, në 
vargun e gjashtë u tha se ata i urrenin veprat e tyre. Prandaj, kjo është 
një grup i Nikolaitëve që mbeti pjesë e epokës së parë, duke bërë veprat 
e tij. Veprat e tij janë të urryer, por njerëzit nuk janë me aftësi të 
kufizuara. Kështu ne shohim fara në Efes që do të vazhdojë dhe të 
bëhet një doktrinë që do të shkojnë drejtë deri në liqenin e zjarrit. 

Cilat janë këto Nikolaitëve? Kjo fjalë vjen nga dy fjalë greke. 
Nikao, që do të thotë për të pushtuar, dhe Laos, që do të thotë laikët. Në 
fakt, dikush në kishën e hershme bëri diçka që ka qenë pushtuar nga 
Laikët. Nëse laikët janë duke fituar, atëherë duhej të jetë një lloj 
"autoriteti", të cilën ai e bëri. 

Çfarë ishte ajo që Perëndia e urren që po ndodhte në atë kishë? 
Ajo që ndodhi më pas dhe atë që tani ndodh , është pikërisht ajo fjala 
nikolait. Njerëzit u poshtëruan disi në një mënyrë që ishte absolutisht 
në kundërshtim me Fjalën e Perëndisë. 

Pra, për të marrë kuptimin e vërtetë të asaj që pikërisht kemi 
hyrë, unë duhet të paralajmëroj se ju gjithmonë keni parasysh se feja 
(çështjet shpirtërore në qoftë se ju pëlqen) të përbërë nga dy pjesë që 
ndërthuren, por janë në konflikt, si zezë dhe të bardhë. Feja dhe bota 
shpirtërore janë bërë nga këto dy pemë që kishin rrënjët e tyre në Eden. 
Pema e jetës dhe pema e njohjes të së mirës dhe të keqes, qëndronte në 
mes të kopshtit dhe pa dyshim ata janë degët ndërthurur me njëri-
tjetrin. Kështu, në kishën e Efesit hasim të njëjtin paradoks. Kisha është 
e përbërë nga të mira dhe të këqija. Kisha përbëhet nga dy kallam. Ata 
janë si gruri dhe barishta, në rritje krah për krah. Por një është e vërteta. 
E dyta është e rreme. Pra, Perëndia do që të flasin të dy dhe do të flasim 
për dy. Do t'i quajnë kisha. Unë vetëm do të kisha zgjedhur me të 
vërtetë ku është Shpirti i vërtetë. Zgjidhet vetëm ajo që nuk do të 
mashtrohemi. Mateu. 24, 24: "Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe 
profetë të rremë, dhe të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli që do, po të 
ishte e mundur, edhe të zgjedhurit." Kështu në këtë mënyrë atje në 
kishën e hershme (shpejt pas Rrëshajave) hardhisë së rreme dhe rreth 
hardhisë së vërtetë dhe e gjeti këtë që punojnë Nikolaitët. Dhe kjo do të 
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jetë fryma se si duhet luftuar hardhinë e vërtetë derisa Perëndia e 
shkatërron hardhinë e rrejshme. Pra, a kupton? 

Dakord. Pra, çfarë ishte klima shpirtërore e asaj kishe? Ajo la 
dashurinë e saj të parë. Ne jemi duke e lënë dashurinë e saj të parë të 
Fjalës së Perëndisë duke shpallur e u pakësuar nga fillimi, e cila ishte e 
Rushajeve. Terma të thjeshtë, kjo do të thotë se kjo kishë ishte në rrezik 
për të lëvizur larg nga udhëheqja e Shpirtit të Shenjtë, Fryma e 
menaxhimit. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi pasi Moisiu i nisi 
Izraelitët nga Egjipti. Rruga e Zotit ishte për t'i udhëhequr një re të 
zjarrtë, dëshmia profetike, mrekulli dhe shenja dhe mrekulli e dhënë 
nga Perëndia. Kjo mund të arrihet nga 'Perëndia duke zgjedhur' dhe 
'caktuar nga ana e Perëndisë', dhe 'Zoti e bëri të pajisur' dhe 'Perëndia e 
dërgoi' njerëz ku me të gjithë kampin ishte sunduar nga lëvizja e 
Frymës së Shenjtë. Ata u rebeluan dhe patën kërkuar për tu udhëhequr 
nga një sërë rregullash dhe besimeve fetare. Pastaj ata dëshironin një 
mbret. Pastaj ata donin të jenë pikërisht si bota dhe shkuan krejtësisht 
në një apostazi dhe harresë. Ajo ka filluar edhe epoka e parë e kishës 
dhe do të bëhet keq e më keq, derisa Fryma e Shenjtë është refuzuar 
plotësisht dhe Perëndia nuk ka për të shkatërruar njerëzit. 

Shih se si ajo filloi në kishën e hershme. Ajo u quajt vepra. Më 
pas ajo u bë një doktrinë. Ajo është bërë një pikë referimi. Ajo është 
bërë një kohë. Ai përfundimisht ka të kapërcyer dhe Perëndia u është 
shtyrë mënjanë. Oh, ajo filloi si aq e vogël, në mënyrë të qetë, në 
mënyrë të padëmshme. Ajo dukej aq e mirë. Ajo dukej aq e justifikuar. 
Pastaj ai kapet dhe si një gjarpër kishte shtrydhur frymën dhe vranë tërë 
shpirtëroren që ishte në kishë. Oh, kjo është hardhi e rreme e pabesë. Ai 
është si një engjëll drite deri sa ju jeni të zënë. Por unë dua të them se 
unë besoj në udhëheqje. Por unë nuk besoj në udhëheqjen e njeriut. Unë 
besoj në udhëheqjen e Frymës së Shenjtë që vjen përmes Fjalës. 
Gjithashtu, unë besoj se Perëndia ka vendosur njerëz në kishë, njerëzit 
që është aftësia Fryma e dhënë, dhe ata do të mbajnë kishën në rregull. 
Unë besoj në këtë. Gjithashtu, besoj se kisha është drejtuar nga njerëz 
që Perëndia i dërgon të kujdesen. Por kjo është për të menaxhuar një 
fjalë, kështu që nuk ka menaxhuar njerëzit, por Fryma e Perëndisë, 
sepse Fjala dhe Shpirti i Një. Heb. 13, 7: "Kujto ata që të qeverisin, ata 
që ju flasin fjalën e Perëndisë, duke parë rezultatin e jetës së tyre - dhe 
shembull besimin e tyre." 
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A e shihni se çfarë po ndodhte atje. Kjo është një hardhi false e 
cila ishte duke mbajtur dhe mësohet se si bëhet menaxhimi njerëzore . 
Ai mësoi se kisha duhet të sundojë mbi xhdo gjë. Ai mësonte 
menaxhimin e njerëzve, por kjo duket të jetë jashta rrugës së Perëndisë, 
ata thjesht mori autoritetin dhe të caktojë të gjithë pushtetin shpirtëror 
në duart e tyre dhe të dalë me një priftëri e shenjtë që qëndron midis 
Perëndisë dhe njerëzve. Ata u kthyen vetëm në sistemin e vjetër 
Aronskian. Ata u bënë antikrishti, sepse hoqa qafe ndërmjetësimit të tij 
dhe të vendosë vet. Perëndia e urren atë. Efesianët janë të urryer dhe 
çdo besimtar i vërtetë edhe të urrejnë. Ata duhet të jenë plotësisht të 
verbër për të mos parë që të njëjtën gjë në punë e bëjnë përmes epokave 
dhe tani është më e keqe se çdo gjë. Dhe kjo ishte vetëm organizata. 
Ajo është duke i ndarë njerëzit. Populli i Perëndisë duhet të jetë një. Një 
Shpirt janë ato Të Gjitha, pagëzuar në një trup të vetëm dhe duhet të 
jetë nxitur nga Fryma e Shenjtë, dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në të 
përlëvduar Perëndinë. Por njerëzit donin kampionatin dhe morën 
përsipër menaxhimin dhe mbikëqyrësit janë bërë kryepeshkopët dhe 
vendosnin titujt rreth Fjalës së Perëndisë dhe i mësonin doktrinat e tyre. 
Ata kanë arritur të jenë të bindur, derisa ajo ishte koha për të festuar 
rrugën e tyre në të gjitha dhe në asnjë mënyrë nuk ngjajnë ditët e para 
pas Rrëshajëve. Këto vepra ishin fillimi i trashëgimisë apostolike. Nga 
trashëgimija apostolike ishte një hap i lehtë dhe të shpejtë për të 
"anëtarësisë kishtare" si një mjet për të kursyer hir. Ajo është reduktuar 
me besimin e kishës. Antikrishti është fryma e tij e dominuar mbi 
kishën. 

Shikojeni atë sot. Nëse keni lexuar Veprat 2, 4 në rrugën për një 
formë, ju mund të lexoni në këtë mënyrë: "Pra, kur teju më në fund 
erdhi dita e Rrëshajëve, aty vjen një prift me ushtrinë, e tha: 'Rrini 
jashtë me gjuhën tuaj,' dhe e vënë atë të presë dhe ai vetë pinte pak verë 
dhe tha: 'Tani ju keni marrë Frymën e Shenjtë.'" E pamundeshme? 
Nikolaitanismi erdhi drejtë deri në atë. Ata thonë: "Nuk ka rëndësi se 
çfarë thotë Fjala e Perëndisë Ju Ju nuk mund të kuptoni ne ju 
ndihmojmë. Ne duhet të interpretojmë. Për më tepër, Bibla nuk ka 
mbaruar. Ajo ka për të ndryshuar me kohën, dhe ne do të ju tregojnë 
ndryshimet." Si është e mundur në kundërshtim me Fjalën e Perëndisë, 
që prerazi thotë: "Qoftë Perëndia i vërtetë dhe çdo njeri gënjeshtar," sa 
herë që ka një kontradiktë me të vërtetën. Qielli dhe toka do të kalojnë, 
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por jo fjala e Perëndisë nuk do të ju lejojnë poshtë. Pra, njerëzit janë të 
udhëzuar për njerëzit që janë të guximshëm e që të jetë ajo që ju nuk 
jeni. Ata thonë se janë qeveritarët e Krishtit, por atë që ata janë është 
antikrishti. 

Këtu është një tjetër histori e trishtuar. Kjo është një histori në 
lidhje me pagëzimin në ujë. Në Jezusin, dhe pas Rrëshajëve, fundosja 
në ujë. Se askush nuk mund ta mohojë këtë. Njerëzit e arsimuar thonë 
se të gjithë ata kanë derdhur ujë mbi ta, sepse në shumë vende nuk ishte 
e lehtë për të gjetur një burim të vogël me ujë. Dhe kur ju derdh uji mbi 
ta, për të bërë emrin e Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, si në 
qoftë se emrat e vërtetë në këtë titull dhe të tilla që ka tre Zota në vend 
të vetëm një. Por të qëndrojnë në këtë organizatë dhe të përpiqemi për 
të predikuar të vërtetën e zhytjes në emër të Zotit Jezu Krisht. Ju nuk 
mund të udhëhiqeni nga Perëndia dhe të qëndrojëni më atje. Kjo është e 
pamundur. 

Pra, Pali ishte një profet i mësuar nga Fryma e Shenjtë. Nëse Pali 
është pagëzuar në emër të Zotit Jezus dhe tha se ishin të mallkuar të 
gjithë ata që duke bërë ndryshe nga predikimet e tij, atëherë është koha 
që të zgjoheni dhe të shohim se kisha nuk ishte e kontrolluar nga Fryma 
e Shenjtë, por ai arriti nikolaitët ta kontrollojnë. Veprat 20, 27 - 30: 
"Sepse unë nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e 
Perëndisë, pra, kujdes për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së 
cilës Fryma e Shenjtë është vendosur si mbikqyrës që të kullotni kishën 
e Perëndisë, të cilën ai e bleu me gjakun e tij. Unë e di se, pas largimit 
tim shumë prej jush do të tërhiqen nga ujqër grabitqarë, nuk do ta 
kursejnë tufën, edhe vetë do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të 
këqija për të tërhequr pas vetes dishepujt." 

Pali, duke e parë atë që vjen. Por ai i qortoi për këtë priftëri të 
fshehtë që do të vijnë dhe për të kapërcyer falset e tyre dhe doktrinat e 
tyre. Ai e dinte se ata do të fusën një mënyrë për të festuar që 
përjashton njerëzit nga çdo pjesëmarrje në shërbim të Shpirtit të 
Shenjtë. Dhe edhe sot në mesin e atyre që pretendojnë të jenë të lirë dhe 
të mbushur me Frymë nuk ka shumë liri midis laikëve dhe më të mirë 
ne mund të shohim është një predikues pak me predikimin e frymëzuar. 
Është larg nga Pali i cili ka thënë se kur të gjithë janë të shtrenjtë, të 
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gjithë e kanë drejtimin e Shpirtit dhe të gjithë do të marrin pjesë në një 
festë shpirtërore. 

Një ekip kishë kurrë nuk e ka mësuar këtë mësim nga Shkrimet, 
as nga historia. Çdo herë që Zoti do të vizitojë Frymën e Shenjtë dhe te 
njerëzit e lirë, shpejt lidhin drejtë për të njëjtën gjë që kishte lënë. Kur 
Luteri doli nga katolicizmi, njerëzit kishin mbetur pak kohë të lirë. Por, 
kur ai vdiq, njerëzit u organizuan në atë që mendonin se ai besonte dhe 
të vënë së bashku besimet e tyre të kishës dhe idetë dhe të refuzojnë 
këdo që tha e kundërt me atë që thanë ata. Ata u kthyen sapo në 
katolikë vetëm në një formë pak më të ndryshme. Dhe e drejta është se 
sot shumë luteranë janë të gatshëm të kthehen në katolicizëm. 

Oh, po! Në Zbulesa 12, se kurva e vjetër kishte shumë vajza. 
Këto janë bijat ashtu si një nënë. Ata vënë mënjanë fjalët, mohojnë 
punën e Frymës së Perëndisë, pendesës, vë njerëzit dhe për ti 
parandaluar, laikët adhurojë Perëndinë, nëse ata vijnë përmes tyre, ose 
në formën e tyre, e cila është gjë tjetër veçse një projekt i mosbesimit 
nga Satanai. 

Ku, oh ku jemi shpirtërisht? Ne jemi në shkretëtirën e errësirës. 
Sa larg kemi humbur nga kisha parë. Pentekostalët nga sytë dhe fjalës 
nuk mund të gjenden. Trashëgimia Apostolike, e cila është sot plot, nuk 
gjendet në Fjalën. Ky është një akt human. Ai zëvendësoi në mënyrë të 
paligjshme nga e vërteta që Perëndia, jo njeriu, i vendosur në 
udhëheqësit e tij të kishës. Pjetri nuk ishte në Romë. Megjithatë, ata 
gënjejnë dhe thonë se kjo është. Historia dëshmon se ajo nuk është. Ka 
njerëz që lexojnë historinë, por ngritje e supeve shpatullat e tyre dhe të 
kthehen për të besuar gënjeshtra. Ku mund të gjeni fjalën 'famullitar i 
Krishtit'? Ju mund të gjeni se shpallja e shtuar i pranuar nga Zoti, 
sidomos zbulesës në kundërshtim me shumë ditë? E megjithatë, ata e 
pranojnë atë dhe të pushoni në të. Ku mund të gjeni "purgator"? Ku 
mund të gjeni një "masë"? Ku mund të gjeni "paguar para për të marrë 
nga ferri"? Nuk është Fjala, por njerëzit duhet të vënë në librin dhe në 
këtë mënyrë për të sunduar me njerëzit, vënë pushtet mbi ta me frikë. 
Ku e keni gjetur se 'njeriu ynë ka fuqinë për të falur Perëndia është'? 
"Ujq shkretëtire" sigurisht nuk është mjaft e fortë për ti përshkruar ato. 
Nikolaitanisëm. Organizacion. Njeriu mbi njeriun. 
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Kthehuni tek Perëndia. Pendohuni para se të jetë tepër vonë. Ju 
shikoni shkrimin në mur. Ajo thotë se është gjykatës. Si enët e shenjta 
që janë përdhosur dhe kështu solli zemërimin e Perëndisë, tani kanë 
keqtrajtuar Fjalën e shenjtë dhe Shpirti është i hidhëruar, dhe gjykimi 
është këtu, madje te dera. Pendohuni! Pendohuni! Kthehu mbrapa 
Rrëshajëve. Kthehu në udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Kthehu në 
Fjalën e Perëndisë, për shkak se pse duhet të vdesim? 

 

 

ZËRI I SHPIRTIT 

 

Zbulesa. 2, 7: "Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë 
kishave: kush fiton do t'i jap të hajë nga pema e jetës, që është në mes 
të parajsës së Perëndisë." 

"Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave!" Ajo 
mund të jetë se miliona do të dëgjoni këto fjalë ose lexuar. Por sa do të 
kushtoj vëmendje të tyre? Ne nuk e dimë. Por ai që do të bëj veshin tuaj 
dhe duan të dinë me fjalë të vërteta do të gjeni se me anë të Frymës së 
Perëndisë ka ndriçuar. Nëse veshi juaj është i hapur për fjalë, Fryma e 
Perëndisë do të të bëjë Fjalën e vërtetë. Pra, kjo është puna e Frymës. 
Unë mund t'ju mësojë të vërtetën, por në qoftë se ju nuk e keni hapur 
veshin për të dëgjuar atë dhe zemrën tuaj për të marrë atë, ju nuk do të 
merrni një zbulesë. 

Njoftim tani, Fryma u thotë kishave. Ajo është shumësi, jo njëjës. 
Shpirti nuk ka dhënë këtë te Gjoni për të shkruar vetëm për Kishën 
lokale në Efes, nuk është hera e parë. Kjo është për të gjitha epokat e 
kishës. Por kjo është kisha e fillimeve. Dhe kështu që është si librin e 
Zanafillës. Ajo që filloi tek Zanafilla është e vërtetë në të gjithë fjalën 
dhe në fund përfundon në Zbulesa. Kështu, në fillim të kishës në Veprat 
e planit të Perëndisë për të gjithë kohën deri sa përfundon në moshën 
Laodiceane. Konsideroni këtë me kujdes. Të gjithë kohës i kushtoj 
vëmendje për shkak se ajo që po ndodh këtu është vetëm fillimi. Ajo do 
të jetë një pemë e vogël që ishte mbjellur të rritej. Ajo do të rritet me 
kalimin e kohës. Kjo është, pra, një mesazh për çdo të krishterë me anë 
të çdo epoke deri sa të vijë Jezusi. Po, kjo është, për shkak se ajo tregon 
Frymën. Amen. 
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ÇMIMI I PREMTUAR 

 

Zbulesa. 2, 7: "... Ai që del fitimtar do të hajë nga pema e jetës, 
që është në mes të parajsës së Perëndisë." Ky është shpërblimi i 
ardhshëm për të gjithë fituesit e të gjitha kohërave. Kur as thirrja e 
fundit për të luftuar, kur vendoset shtylla e tij, atëherë ne do të jemi të 
pushuar në parajsë të Perëndisë dhe pjesa jonë do të jetë Pema e Jetës, 
përgjithmonë. 

"Pema e Jetës." A nuk është kjo shprehje e bukur piktoreske? 
Ajo është përmendur tre herë në librin e Zanafillës dhe tre herë në librin 
e Zbulesës. Është e njëjta pemë në të gjitha gjashtë vende dhe 
simbolizon pikërisht të njëjtën gjë. 

Por ajo që është Pema e Jetës? E pra, para së gjithash ne duhet të 
dimë se çfarë peme qëndron. Në nr. 24, 6 ndërsa Balaami e përshkroi 
Izraelin, ai tha se ata janë "aloe pemë që Zoti i ka mbjellë". Pemët janë 
vazhdimisht me Shkrimet i referohen personave, si në Psalmi 1. Kështu, 
Pema e Jetës duhet të jetë jeta e një njeriu, dhe që është Jezusi. 

Pra, në kopshtin e Edenit, ka dy pemë që janë në këmbë në mes 
të tij. Njëri ishte Pema e Jetës, tjetra ishte pema e njohjes të së mirës 
dhe të së keqes. Njeriu është sugjeruar për të jetuar nga pema e jetës, 
por jo për të prekur pemën tjetër ose ai do të kishte vdekur. Por njeriu 
kishte ngrënë nga ajo pemë dhe kur ai e bëri, ai u përfshi në vdekje nga 
mëkati i tij dhe qe ndarë nga Perëndia. 

Kështu që pema atje në Eden, që druri i cili ishte burimi i jetës, 
ishte Jezusi. Tek Gjoni, nga kapitulli igjashtë e deri në kapitullin e tetë, 
Jezusi e përshkruan veten si burim i jetës së përjetshme. Ai e quajti 
vehten si bukën e qiellit. Ai foli për dhënien e vetes dhe se në qoftë se 
dikush e ha atë kurrë nuk do të vdesin. Ai deklaroi se e njihte 
Abrahamin, dhe se ishte para Abrahamit. Ai profetizoi se ai vetë do të 
të jepte ujë të gjallë se në qoftë se një person pi nuk do të ketë përsëri 
etje, por do të jetojnë përgjithmonë. Ai e tregoi vehten se sa I MADH 
JAM. Ai është Buka e Jetës, uji i ftohtë në jetën e përjetshme, pema e 
jetës. Ai ishte atje në Eden në mes të kopshtit, si dhe çfarë do të jetë në 
mes të parajsës së Perëndisë. 
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Disa mendojnë se të dy drurët në kopsht ishin vetëm dy drurë më 
shumë, pemë si të tjerët që Perëndia i kishte vënë atje. Por studiuesit të 
kujdesshëm e dinë se kjo nuk është kështu. Kur Gjon Pagëzori thirri se 
sëpata është në rrënjën e drurëve, nuk po flasim për pemët thjesht 
natyrore, por i parimeve shpirtërore. Pra, në 1 Gjoni 5, 11 thuhet: "Dhe 
dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është 
në Birin e tij." Jezusi tha tek Gjoni 5, 40: "E ju, prapë se prapë nuk doni 
të vini tek unë,që ta keni jetën." Kështu, dëshmia, Fjala e Perëndisë, në 
mënyrë të qartë dhe në mënyrë më të qartë se sa është jeta, jeta e 
përjetshme, në Birin. Askund tjetër. 1 Gjoni 5, 12: "Ai që ka Birin - ka 
jetën; ai që nuk ka Birin e Perëndisë - nuk ka jetë." Pra, pasi dëshmitari 
nuk mund të ndryshojë, kapnin ose ta për të shtuar, atëherë qëndron 
dëshmi për jetën në Birin e... Që kjo është kështu, pemët e kopshtit 
duhet të jenë JESUSI. 

Dakord. Nëse Druri i Jetës është një person, atëherë pema e 
njohjes të së mirës dhe të keqes është një person gjithashtu. Ajo nuk 
mund të jetë ndryshe. Prandaj, të drejtit dhe të keqit ai i qëndroi krah 
për krah atje në mes të kopshtit të Edenit. Ez. 28, 13a "Në Eden, në 
kopshtin e Perëndisë, ju (sotoni) ishte." 

Këtu është vendi ku ne marrim zbulesën e vërtetë të 'farës 
gjarpër'. Ja se çfarë ka ndodhur me të vërtetë në Kopshtin e Edenit. 
Fjala thotë se Eva është mashtrua nga gjarpri. Ajo ishte joshur në fakt 
nga gjarpri. Në Postës. 3, 1 thotë: "Gjarpri ishte më dinak se të gjitha 
bishat e fushave që Zoti, Perëndia krijoi." Kjo kafshë ishte aq e 
ngjashme me qenie njerëzore (dhe ende ishte kafshë e pastër) sa ai 
mund të arsyetojë dhe të flasë. Ai ishte një krijesë e drejtë dhe ishte disi 
mes çimpazos dhe njeriut, por më shumë si një njeri. Ai ishte aq i afërt 
me qenë njeri që fara e tij mund, dhe është ngatërruar me atë të një 
gruaje dhe duke shkaktuar atë për të filluar mbarësim. Kur kjo ndodhi, 
Perëndia e mallkoi gjarpërin. Ai ndryshoi çdo kockë në trup gjarpëri që 
ai kishte në të dhe të zvarritet si një gjarpër. Shkencërisht mund të 
provoni të gjithë që ju duani dhe nuk do të gjeni lidhje të humbur. 
Perëndia u kujdes për të. Njeriu është i zgjuar dhe mund të shohim 
marrëdhëniet e njeriut me kafshë dhe ai përpiqet për të provuar 
evolucionin. Nuk ka evolucion. Por njeriu dhe kafsha janë të përziera. 
Kjo është një nga sekretet e Perëndisë ata që kishin mbetur të fshehura, 
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por këtu është zbuluar. Kjo ndodhi në të drejtë atje në mes të Edenit, 
kur Eva u largua nga jeta për të pranuar vdekjen. 

Vini re atë që Perëndia ka thënë në kopsht. Zanafilla. 3, 15: "Unë 
do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së 
saj, Ai do të të shtypë kokën tënde, dhe ti do të kafshosh thembrën e 
farës së njeriut." Në qoftë se ne pranojmë vërtetësinë e Fjalës se gruaja 
kishte një farë, atëherë gjarpri sigurisht edhe të kishte një farë. Në qoftë 
se fara e gruas ishte një fëmijë mashkull nga njeriu, atëherë edhe 
pasardhësit e gjarprit duhet të jetë i njëjti model, dhe që është për të 
lindur nga një njeri njerëzore instrumentalitetit mashkullor. Krishti ka 
ardhur në Perëndinë, me anë të marrëdhënieve njerëzore. Ajo është 
gjithashtu po aq e njohur se pritura që kreu gjarpri ishte në të vërtetë një 
profeci në lidhje me atë që Krishti do të kryejnë kundër Satanait në 
kryq. Nuk do të jetë në kokë kryq Krishti shtrydhje satanit, ndërsa 
satani do të plagosë thembrën e Zotit. 

Kjo është pjesë e Shkrimit te Zbulimi se si farë e mirëfilltë 
gjarpri do të mbjellë në tokë, ashtu siç ne kemi një rast tek Luka 1, 26 -
35, ku ajo është e ekspozuar rastin saktë se gruas fara i manifestohet 
fizikisht me ndërmjetësimin e njerëzve. "Në muajin e gjashtë, engjëlli 
Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë, që quhej 
Nazaret, që ishte e fejuar me një njeri që quhej Jozef, nga shtëpia e 
Davidit; dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Engjëlli hyn te ajo dhe tha: 
'Të përshëndes, e bekuar me hirin! Zoti me ty! Lum ndër gratë!' Duke 
parë atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalët e tij, duke i menduar se çfarë 
lloj përshëndetje kjo mund të jetë. Dhe engjëlli i tha: 'Mos ki frikë, 
Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë! Ja, do të mbetesh me barrë dhe 
do të lindë një djalë, dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh 
dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit; Ai do të jetë Zoti, Perëndia t'i 
japë fronin e Davidit, atit të tij; dhe ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e 
Jakobit përjetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë fund.' Por Maria tha 
engjëjve: 'Si do të ndodhë kjo, përderisa unë nuk njoh burrë?' Në 
përgjigje të saj, engjëlli i tha: 'Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe 
pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë, kështu do i Shenjti ai që do 
të lindë do të quhet Bir i Perëndisë.'" Si fara e gruas është fjalë për fjalë 
të Perëndisë riprodhuar veten në trupin e njeriut, kështu një brez i 
gjarprit mënyra se sotoni kishte gjetur se ju mund të keni hapur derën 
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për racën njerëzore. Satanin ishte e pamundur (për shkak se ajo është 
krijuar vetëm si qenie shpirtërore), për të riprodhuar në mënyrën në të 
cilën Perëndia ka riprodhuar vetveten, kështu që shanset tona për 
Zanafillës tregon se si ai i prodhuar dhe pasardhësit e tij ose të vënë në 
racën njerëzore. Mos harroni gjithashtu se Satani është quajtur 
"gjarpri". Folur për pasardhësit e tij, ose futur në racën njerëzore. 

Para Adami i realizuar ndonjëherë fizikisht Evës, gjarpri kishte 
mësuar edhe para tij. Dhe se ajo që ka lindur i ishte Kaini. Kaini ishte i 
(i lindur nga) "e keqja". 1 Gjoni 3, 12. Fryma e Shenjtë tek Gjoni nuk 
mund të në një vend të thirrur Adam "e keqja" (sepse kjo është ajo që ai 
nuk ishte babai i Kainit) dhe në një vend të Adamit bën thirrje "Biri i 
Perëndisë" si ai ishte krijimi. Luka 3, 38. Kainit u bë si babai i tij, 
lajmëtar i vdekjes, një vrasës. Plotësisht mosbindja ndaj Zotit, kur 
përballen me të Plotfuqishmin në Postën. 4: 5, 9, 13, 14, tregon se 
karakteristikat absolutisht nuk duket si një njeri, dhe duket se tejkalon 
çdo rast që kemi në Shkrimet në lidhje me përballimin e Satanit me 
Perëndinë. "Por për Kainin dhe ofertën e tij ai nuk e kishte respektuar. 
Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij ra. Atëherë Zoti i 
tha Kainit: 'Ku është vëllait yt Abeli?' 'Unë nuk e di – u përgjigj. Jam 
unë rojtari i vëllait tim?' Atëherë Kaini i tha Zoti: 'Ndëshkimi im është 
më i madh se ajo që un mund ta duroj. Unë do të fshihem nga fytyra 
juaj dhe do të jem një endacak dhe një ikanak mbi tokë, i cili jam edhe i 
njohur, ata do të më vrasin.'" 

Vini re mënyrën e saktë në të cilën të dhënat e Perëndisë është 
rasti i lindjes së Kainit, Abelit dhe Seth. Geneza. 4, 1: "Adami njohu 
Evën, gruan e tij, e cila u mbarësua dhe lindi Kainin, dhe tha: 'Njeri 
Unë kam një djalë të Zotit!' Dhe përsëri lindi vëllanë, Abelin." Post. 4, 
25: "Adami njohu përsëri gruan e tij, që lindi një djalë dhe e quajti 
Seth..." Ka tre fëmijë nga DY akteve të njohurive fizike të Adamit. 
Meqenëse Bibla është e saktë dhe Fjala e përsosur e Zotit, kjo nuk është 
një gabim, por një rekord për sqarim tonë. Që nga tre djemtë të lindur 
nga dy akte të Adamit, nuk ka dyshim që ju e dini se një nga ato tre nuk 
ishte biri i Ademit. Perëndia e ka shënuar këtë në këtë mënyrë të saktë 
për të na treguar diçka. E vërteta, e vërtetë është se Eva kishte në bark 
dy djem (binjakët) nga fekondimet të ndryshme. Ajo mbante binjakët, 
me konceptin e Kainit ishte pak kohë para se të Abel-it. Shikoni përsëri 
te Binjakët. Si gjithmonë, djalë i përsosur. Për ata që mendojnë se kjo 
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nuk është e mundur, le të dihet se të dhënat mjekësore janë plot me 
raste në të cilat gratë mbajnë binjakët të cilët ishin nga vezë të 
ndryshme dhe fekondimit të ndryshme me ato që janë në mes të 
fekondimit të vezëve ditët e fundit, dhe jo vetëm atë, por disa të dhënat 
tregojnë se binjakët të parët janë njerëz të ndryshëm. Kohët e fundit, e 
gjithë bota ka publikuar nënën e norvegjezëve të cilët paditur burrin e 
saj për mbështetjen e saj dhe binjakët e saj, njëri prej të cilëve ishte i 
bardhë dhe tjetri i zi. Ajo e pranoi se ajo kishte një njeri,të dashur të zi. 
Midis dy prej konceptimeve ka kaluar rreth tre javë. Në Beaumont, 
Texas, në vitin 1963, të dhënat përsëri arrijnë në një lindje të shumta, 
ku në mes të shtatzënive të ishte shumë ditë, aq shumë në faktin se 
gruaja pothuajse ka vdekur së bashku me një fëmijë që po lind. 

Pra, pse duhet të jetë kështu? Pse fara e gjarprit duhet të vijë në 
këtë mënyrë? Njeriu u krijua nga Perëndia. Njeriu është menduar të jetë 
tempulli i Perëndisë. Njeriu, tempulli ishte një vend pushimi i Perëndisë 
(Frymë e Shenjtë). Veprat 7, 46 - 51: "cili gjeti hir përpara Perëndisë 
dhe kërkoi që qëndrimi i njohur Perëndia i Jakobit Por vetëm Salomoni 
ndërtoi shtëpi të Shumë i Larti në tempujt e banimit, sikurse thotë 
profeti: 'Qielli është froni im, dhe toka është mbështetësja e këmbëve të 
mia. Çfarë shtëpie do të ndërtoni?' thotë Zoti, ose: 'Cili është vendi i 
pushimit tim? A nuk i ka bërë dora ime të gjitha këto gjëra?' Oh, njerëz 
kokëfortë dhe të parrethprerë në zemër e veshë, ju gjithnjë e 
kundërshtoni Frymën e Shenjtë - ashtu siç bënin etërit tuaj, ashtu bëni 
edhe ju." Satani e dinte këtë gjë. Ai gjithashtu dëshiron të banojë në 
njeriun që Perëndia dëshiron. Por Perëndia e ka rezervuar këtë të drejtë 
për veten time. Satani nuk mund të bëjë. Vetëm Perëndia u shfaq në 
trupin e njeriut. Satani nuk mund dhe nuk mund të bëjë. Ai nuk ka 
kompetenca krijuese. E vetmja mënyrë e Satanit për të përmbushur atë 
që ai donte të bënte ishte për të hyrë në gjarpër në Eden, si frymërat e 
liga kanë hyrë në derrat në Gadari. Perëndia nuk hyn te kafshët, por 
Satani mund dhe do për të arritur qëllimet e tyre. Ai nuk mund të ketë 
një fëmijë direkt nga Eva si Perëndia që kishte përmes Marisë, kështu 
që ai hyri në gjarpër dhe pastaj të kishte mashtruar Evën. Ai e joshi dhe 
nga Satani në mënyrë të tërthortë kishte një fëmijë. Kaini ishte i veshur 
me një karakteristikë të plotë shpirtërore e Satanit dhe të kafshëve 
(sensuale, fizike) karakteristikat e gjarprit. Nuk është çudi që Fryma e 
Shenjtë tha se Kaini ishte nga i ligu. Ai ishte. 
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Kështu që unë dua të të marrë në një provë të sigurt se ne kemi 
dhe nuk është padyshim marrëdhënia e njeriut dhe kafshëve. Kjo është 
një gjë fizike. A e dini se ju mund të marrëni qelizat nga embrione të 
fetusit të palindur dhe të injektoni ato në qeniet njerëzore? Atëherë do 
të ecin qelizat e duhura tiroide në gjëndrën tiroide e njeriut, qelizat e 
veshkave do të shkojnë drejtë për veshkat e njeriut. A ti e kupton se si 
kjo është e mahnitshme? Se inteligjenca pranon këto qeliza dhe i 
vendos ato pikërisht në vendin e duhur. Ekziston një lidhje midis 
kafshëve dhe njeriut. Ata nuk mund të jenë të përziera dhe të 
shumohen. Ajo është përpjekur. Por ndërhyrja ka ndodhur atje në 
kopsht. Sepse gjarpri në Eden dikur ishte krijesë e drejtë. Ai ishte si një 
njeri. Ai ishte pothuajse një njeri. Satani mori karakteristikat fizike 
avantazhin gjarpëror të përdorë atë për të mashtruar Evën. Pastaj 
Perëndia shkatërroi atë modelin e gjarprit. Asnjë nga bisha tjetër nuk 
mund të ngatërrohet me një njeri. Por prirja është atje. 

Tani që ne kemi ardhur deri tani, më lejoni të përpiqen për të 
pastruar të menduarit tuaj në këtë çështje kështu që ju mund të shihni 
nevojën tonë shkon në 'farë doktrina gjarpër' si kam hyrë. Ne fillojmë 
me faktin se ka pasur dy pemë në mes të kopshtit. Pema e Jetës ishte 
Jezusi. Pema e dytë ishte pa dyshim Satani për shkak të asaj që doli nga 
fruti i pemës. Pra, ne e dimë se të dyja këto pemë janë të lidhur me një 
burrë apo nuk do jo ndryshe të vendosen aty. Ju duhet të keni një pjesë 
në planin sovran dhe planin e Perëndisë në lidhjen e saj me njerëzimin 
dhe me Të, ose përndryshe Zoti nuk do t'i atribuohet gjithëdituritë. Kjo 
është e gjitha deri tani, nuk është ajo? Prandaj, Fjala është e ndoshta ajo 
e para themeli i planit të Perëndisë të vendit që ishte për të ndarë jetën e 
tij të përjetshme me njeriun. Efesianëve. 1, 4 - 11: "Në Të na zgjodhi 
para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para Tij në 
dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bij në shpirt ë saje të Jezu 
Krishtit me pëlqimin e vullnetit të vet për nder të lavdisë së hirit të tij 
me të cilin na pajisi me anë të të Dashurit: në Të, në saje të gjakut të tij, 
e fituam shpërblimin; në Të na u falën fajet me anë të begatisë së hirit 
të tij, të cilin Hyji e ndikoi në ne bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na 
vuri në dijeni mbi misterin e vullnetit të vet - synim që lirisht kishte 
vendosur që më parë ta kryente në Të - kur të plotësohej koha: 
domethënë  të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjitha qeniet që 
janë në qiell e në tokë. Në të edhe ne u bëmë trashëgimtarë- të 
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paracaktuar me vendim të Atij që vepron gjithçka sipas pëlqimit të 
vullnetit të vet." Zbulesa. 13, 8: "Që ta adhurojnë (Satani) të gjithë 
banorët e  tokës, ata, emrat e të cilëve nuk u shkruan që prejkrijimit të 
rruzullit në librin e jetës të Qengjit të flijuar." Por jeta nuk mund dhe 
nuk ishte e ndarë nga ndonjë mënyrë tjetër përveç nëpërmjet birit "Zoti 
u shfaq në mish". Kjo ishte pjesë e planit të Tij të përjetshëm dhe 
paraplanifikuar. Ky plan duhet të jetë lavdia e lavdisë së hirit të tij. Ky 
ishte plani i shpërblimit. Ky ishte plani i shpëtimit. Dëgjoni me kujdes 
tani. "Që Perëndia ishte Shpëtimtari, ishte e nevojshme që ai e kishte 
urdhëruar njeriun që do të ketë nevojë për shpëtimin e vehtes e i dha 
arsyen dhe qëllimin e ekzistencës." Kjo është njëqind për qind e saktë 
dhe ajo mbështet një numër të Shkrimeve, dhe kam theksuar këtë varg 
nga Romakëve. 11, 36: "Sepse prej tij dhe me anë të tij dhe për Të, Atij 
i qoftë lavdia përjetë! Amen." Njeriu nuk mund të vijnë direkt dhe do të 
hani nga ajo pema e jetës, në mes të kopshtit. Se jetën e përjetshme që 
pemët ishin bërë organi i parë. Por, para se Perëndia mund të ketë 
ngritur dhe për të shpëtuar një mëkatar, ai është mëkatar i cili do të rrisë 
dhe për të shpëtuar. Burri kishte të bjerë. Rënia, e cila do të çojë 
Satanit, duhet të kishte një trup për të bërë një rënie. Satani gjithashtu 
kishte për të ardhur nëpër trup. Por Satani nuk mund të vijë nëpërmjet 
mishit të njeriut për të bërë të bien si Krishti që do të ndodhin në trupin 
e njeriut për t'u kthyer ata që kanë rënë. Por nuk është një kafshë, 
gjarpri, ashtu si njeriu që Satani mund të merrni për këtë kafshë dhe 
përmes kësaj kafshe për të marrë në trup dhe shkaktojnë rënien e njeriut 
dhe kështu është futur në racën njerëzore, pasi ajo do të vijë një ditë 
Jezusi dhe të vënë vehten në njerinë, trupi i njeriut, madje edhe në 
nivelin e ringjalljes në të cilën do të kemi një trup të tillë e lavdishme e 
tij. Prandaj, atë që Perëndia ka bërë këtu në kopsht ishte plani i tij i 
paracaktuar. Kur Satani kishte shkaktuar ishte e nevojshme për planin e 
Perëndisë, atëherë njeriu nuk mund të shkoj në Pemën e Jetës në 
kopsht. Sigurisht që jo. Nuk kishte kohë. Por një kafshë (Të kafshëve të 
shkaktuar nga rënia, apo jo? Le derdhur jetën e kafshëve.) ishte marrë 
dhe gjaku i saj u derdh dhe atëherë përsëri ka pasur një marrëdhënie me 
një burrë. Pastaj kishte ardhur dita kur Perëndia do të paraqiten në trup 
dhe me poshtërimin e Tij të rivendosur në njeriun e rënë dhe të bëjë atë 
një pjestar të atij në Jetën e Përjetshme. Sapo ju të shihni këtë, ju mund 
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të kuptoni farën gjarpër dhe e di se ai nuk ishte mollë që hëngri Eva. Jo, 
ai ishte degradimi i njerëzimit nga përzierja e farave. 

Kështu që, unë e di se në të përgjigjur një pyetje ndoshta duket 
ndryshe, por njerëzit më pyesin: "Nëse Eva ka rënë në këtë mënyrë, ajo 
e Adamit, sepse Perëndia të vënë fajin mbi Adamin?" Është e lehtë. 
Fjala e Perëndisë mbetet përjetë në qiell. Para se ai bëri një grimcë, kjo 
është Fjala (ligji i Perëndisë) ishte aty saktësisht siç shkruhet në Biblën 
tonë. Prandaj, Fjala na mëson se nëse gruaja lë burrin e vet dhe shkon 
me një burrë tjetër, ajo është shkelëse e kurorës, dhe nuk është i martuar 
dhe burri nuk është marrë mbrapsht. Kjo është Fjala që ishte e vërtetë 
në Eden si ajo ishte e vërtetë kur ajo shkroi ligjet e Moisiut. Fjala nuk 
mund të ndryshohet. Adam mori atë përsëri. Ai e dinte saktësisht se 
çfarë ka për të bërë, por ai ende e bëri atë. Ajo ishte pjesë e tij, dhe ai 
ishte i gatshëm të marrë përgjegjësinë e saj. Ai nuk do të le të shkojë. 
Kështu, Eva filloi me të. Ai e dinte se ajo e do. Ai e dinte saktësisht se 
çfarë do të ndodhë me racën njerëzore, dhe ai i shiti racën njerëzore në 
mëkat që ai mund të ketë Evën, sepse ai e donte atë. 

Dhe kështu lindi dy bij. Bijtë të cilët do të jenë të parët e racës 
njerëzore, e cila tashmë është ndotur. Dhe çfarë bën njëri prej tyre? 
Lexoni. Juda 14: "Me të vërtetë Enoch i profetit, i shtati pas Adamit..." 
Zanafilla 5 është kapitulli Henokovog gjenealogji. E tillë është kjo 
gjenealogji: 1. Adam, 2. Set, 3. Enosh, 4. Kenan, 5. Mahalaleeli, 6. 
Jared, 7. Enoku. Vini re se Kaini nuk është përmendur. Prejardhja e 
Adamit shkon përmes Setit. Kaini ishte fëmija i Adamit, ligji i 
parëlindjes japin Kainin të drejtën në prejardhjen. Ajo duhet gjithashtu 
të theksohet se me kujdes në Zanafilla 5, 3 thotë: "Adami jetoi njëqind 
e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë në pamjen e tij, pas imazhit të tij dhe 
e quajti Seth." Askund nuk thotë se Kaini ishte i ngjashëm me njeriun, 
të cilin do të duhet të jetë se ai ishte djali i tij, për shkak se me rishikim 
të ligjit në mënyrë kategorike se të gjitha kthimet ngjasim. Ne duhet 
gjithashtu të marrim parasysh faktin se në të dy gjenealogjitë, në 
Zanafilla dhe Luka, Kaini mungon. Kaini ishte djali i Adamit, diku u 
tha prej tij se: "Kaini, biri i Ademit, bir i Perëndisë." Ajo nuk thotë, për 
shkak se ajo nuk mund të thuhet. 

Sigurisht, për një kohë të gjatë studiuesit përshkruan dy linjat e 
njerëzve: një nga të cilat ishte një i devotshëm me prejardhjen në Setin 
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dhe linja e gjakut të tjera të paudhin që ka filluar nga Kaini. Dhe kjo 
është e çuditshme, por e vërtetë, këta studime të njëjta prej nesh nuk u 
tha se si Kaini ishte një person i tillë si Abeli dhe Seti qenë shpirtërore, 
prejardhjen e perëndishme. Faktikisht, Kaini duhej të ishte shpirtërore 
dhe Abeli më pak shpirtërore dhe Seti edhe më shumë në hardhi, sepse 
çdo brez që ka pasuar ka përfunduar më tej nga Perëndia. Por jo, Kaini 
duket aq i lig sa askush nuk është përshkruar ndonjëherë si të dhunshme 
që reziston Perëndinë dhe Fjalën. 

Pra, le të jetë kjo e njohur: Çdo gjë që është në të dhënat, nuk 
është se ai leu sytë që ta shohin. Ka një qëllim. Në këtë fjalë thotë, 
Geneza. 3, 20: "Gruaja e tij, burri i vuri emrin Evë, sepse është nëna e 
tërë të gjallëve." Por asnjë Shkrimi kurrë nuk ka thënë se Adami është 
ati i të gjithë të gjallëve. Nëse Geneza. 3, 20 nuk duhet t'i atribuohet 
këtyre konotacioneve, pse do të të përmendet se Eva është nëna e të 
gjithëve, dhe pa që tha fjalën rreth Adamit? Fakti është se, edhe pse Eva 
ishte nëna e tërë të gjallëve, Adam nuk ishte babai i gjithë të gjallëve. 

Zanafilla 4, 1, Eva tha: "Prej Zotit e fitova një njeri." Ajo nuk e 
kreditoi Adamin si babai i Kainit. Mirëpo në Zanafilla 4, 25, ajo thotë, 
'... Hyji më dhuroi pasardhës tjetër në vend të Abelit, të cilin e vrau 
Kaini." Kjo nuk do të thotë se Zoti i ka dhënë asaj një tjetër pasardhës - 
që do të kishte qenë Krishtin, sepse Ai është dita. Ky djali, Seti, u 
urdhërua në vend të Abelit. Ajo e njeh djalin e saj që erdhi nga Adami; 
ajo tani nuk e njeh Kainin, sepse ai erdhi nga gjarpri. Kur ajo thotë se 
një tjetër pasardhës në vend të Abelit, ajo është duke thënë se Kaini 
ishte i ndryshëm nga Abeli, që në qoftë se ata ishin të të njëjtit baba 
kishte për të thënë: "I është dhënë një pjesë e farës." 

A nuk e besoni çdo gjë që ju lexoni, por me siguri është një gjë 
interesante për lirimin nga jeta. Nga 1 mars 1963 njoftoi se psikiatër 
thonë të njëjtën gjë për të cilën kemi folur. Kështu që, unë e di se të 
gjitha psikiatërit nuk pajtohen me njëri-tjetrin, por këtu shkon. Frika 
nga gjarpërinjtë nuk është e vetëdijshme, por pa ndjenja. Nëse do të 
ishte një frikë e natyrshme e njerëzve do ashtu si për fat të mirë të 
qëndrojë hipnotizuar para bandit ose luanit në kafaz. Mendimet Them 
janë të pandërgjegjshme e vrapojnë drejt e ia ngul sytë në gjarpërinjtë. 
Kjo është tërheqja e gjarpërinjve në mënyrë të pandërgjegjshme 
seksuale. Se kjo ishte koha për të parë njerëzit nga brezi në brez duke 
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kaluar nëpër të njëjtën gjë. Gjarpërit kanë qenë gjithmonë dhe 
gjithmonë do të jenë tërheqëse. Gjarpri ka përfaqësuar gjithmonë ajo që 
është edhe e mirë dhe e keqe. Nëpërmjet kohës, është bërë simbol 
mashkullor. Pikërisht si në përshkrimin e kopshtit të Edenit, ne gjejmë 
gjarprin personifikimin e së keqes të pasionuar. 

Kjo është pothuajse universale midis fiseve të ndryshme të 
paqytetëruar se gjarpri është i lidhur me seksin dhe shpesh është i 
lëvduar. Studimi i seksologëve është se në shumë raste. Pra, unë do të 
doja të di se ku për këta njerëz, pasi që ata janë të paarsimuar dhe nuk 
lexojnë Biblën. Por ashtu si historia e përmbytjes është e njohur në të 
gjithë botën, është e njohur edhe dhe e vërteta për rënien e njeriut. Ata e 
dinin se çfarë ka ndodhur atje në Eden. 

Pra, dikush më tha vetëm këtu për të kërkuar këtë pyetje: A i tha 
Perëndia Evës për tu parë me gjarprin, ose në qoftë se ajo ndryshe tha 
Gjarpri më mashtroi? Dëgjoni tani, Perëndia, nuk duhet të them një gjë 
në lidhje me atë që do të ndodhë. Kuptojnë vetëm pak sipas tregimit. Ai 
thjesht i dha fjalën. Ai tha se nuk ha me njohuri. Hani me jetën. Jeta 
ishte fjala e Zotit. Vdekja ishte gjithçka që nuk ishte fjala e Zotit. Ajo 
është e lejuar për të ndryshuar një fjalë dhe kjo është atëherë ajo që 
Satani kishte bërë. Perëndia mund të kishte thënë: "A nuk merni më 
shumë fruta nga pemët më shumë se ju mund të hani." Satani mund të 
thoni: "Ja, kjo është mjaft e drejtë. Ju shikoni, nëse ju mblidhni më 
shumë ajo do të kalbet. Por këtu është një metodë e ruajtjes së frutave 
dhe ende në të njëjtën kohë ju mund të vini të gjithë ju duani. Kështu që 
ju shihni, ju mund të keni rrugën tuaj dhe rrugën e Perëndisë në të 
njëjtën kohë." Djalli do të ketë të drejtë atje. Kush është fajtor për një 
akuzë të ligjeve, ka shkelur ligjin e tërë. A nuk luajnë rreth me atë 
Fjalë. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi në epokën e Efesit para se të 
përfundoi rreth 170 pas Krishtit. 

Dhe çfarë ajo pema do të prodhojë? Pema e njohjes ka prodhuar 
vdekjen. Kaini vrau vëllanë, Abelin. I pabesi vrau të drejtin. Ky kishte 
vendosur një model. Ajo do të mbajë këtë formular për rinovimin ashtu 
si është e folur nga profetët. 

Pema e njohjes është prodhuar nga njerëz të zgjuar, njerëz të 
famshëm. Por mënyrat e tyre janë në rrugët e vdekjes. Njerëzit e 
Perëndisë janë të thjeshtë, por plot me pasuri shpirtërore, respektimi 
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ndaj Zotit dhe natyrës, vend të qetë lutjeje, duke u kujdesur për të 
vërtetën dhe jo për pasurinë. Fara e gjarprit solli tregtinë e madhe, 
shpikje të mrekullueshme, por me gjithë këtë vijë vdekja. Baruti i tyre 
dhe bomba atomike do të vrasin në luftë dhe në kohë paqeje veprimet e 
tyre janë mekanike, të tilla si makina, të vrarë edhe më shumë në kohë 
paqeje se shpikjet e luftës të shkatërruara në kohën e fatkeqësisë. 
Vdekja dhe shkatërrimi janë frytet e përpjekjeve të saj. 

Por ata janë fetarë. Ata besojnë në Zot. Ata janë si ati juaj, dhe të 
atit të tyre, Kaini. Ata të dy besonin në Zot. Ata shkojnë në kishë. 
Shoqërohem me të mirët, si egjra të përzier me grurë. Duke bërë kështu 
që të përmbyste dhe feja e Nikolaitëve. Përhapur helmin e tyre në çdo 
përpjekje për të shkatërruar farën e Perëndisë si Kaini që vrau Abelin. 
Nuk ka druajtje e Perëndisë para syve të tyre. 

Por Perëndia nuk humb asnjë nga mesi juaj. Ai i mban ato edhe 
në vdekje, dhe ai u premtoi atyre në fundit ditë. 

 

 

PËRFUNDIM 

 

"... Ai që del fitimtar do të hajë nga pema e jetës, që është në mes 
të parajsës së Perëndisë." Çfarë është aji mendim emocionues. Kjo 
është Pema e Jetës në Kopshtin e Edenit që nuk mund të arrihen për 
shkak të rënies së Adamit është dhënë tani për fituesin. A nuk e ke vënë 
kapakun para tehut të tij të gjakosur me anë të gjakut të Qengjit. Le të 
mendojmë për një kohë në lidhje me këtë të vërtetë si të kemi parasysh 
se pse pema i ishte mohuar Adamit dhe pasardhësve të tij, dhe tani 
është përsëri në dispozicion. 

Perëndia ka për qëllim për krijesën e Tij, njeriun, për të shprehur 
Fjalën e Tij. Tek Zanafilla, Adamit i është dhënë fjalën për të jetuar me 
të. Jetë e jetuar me anë të Fjalës do të jetë Fjala e shprehur. Është e 
vërtetë, nuk është ajo? Por, nëse Adami jetoi nga Fjala? Jo, sepse ai 
kishte për të jetuar me çdo fjalë, dhe ai nuk i kushtoj vëmendje të çdo 
fjalë. Atëherë lindi Moisiu. Ndërsa ai ishte një njeri i madh dhe i 
fuqishëm! Megjithatë, ai gjithashtu nuk arriti të jetojë me çdo fjalë, dhe 
këtij profeti, llojin e Profetit të madh që duhet të vijë, nuk arriti në 
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zemërimin për të ti binden Fjalës. Unë kam lexuar edhe Davidin, i 
madh, mbreti i Izraelit, njeri sipas zemrës së Perëndisë. Ai dështoi 
kurorën, kur ai u tundua. Por në fund, në plotësinë e kohës, erdhi Njëri, 
Jezusi vetë, i cili gjithashtu duhet të testohet për të parë nëse ajo do të 
jetojë me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Atëherë Satani ishte 
penguar. Sepse këtu ishte një i cili ka jetuar me "Është shkruar", dhe 
kjo është kryevepër e Perëndisë që pasqyron Fjalën e Perëndisë. 
Atëherë kjo, ditë e përkryer në kryq, si të Qengjit të përsosur të 
Perëndisë për flijim të përsosur. Dhe në 'pemë' Ajo plagë fatale për mua 
prej Tij dhe për Të, mund të hajë nga pema e jetës, dhe pastaj do të 
Jetojë, çdo ditë të lirë, ju duhet të lejoni këtë për të fituar dhe për të 
shprehur Fjalën e Perëndisë. 

Dhe për këtë arsye, kjo është se bijtë e Perëndisë, që nëpërmjet tij 
do të fitojnë privilegjin e parajsës së Perëndisë dhe bashkësia e 
vazhdueshme e Jezu Krishtit. Kurrë nuk do të ketë asnjë ndarje prej Tij. 
Ku Ai shkon, nusja e tij do të shkojnë. Ajo që është e tij, ai ndan me të 
dashurit e tij në një lidhje të përbashkët. Sekretet e gjërave do të 
zbulohen. Gjërat e errëta do të qartësohen. Ne do të kuptojnë siç ne e 
kuptojmë. Dhe ne do të jemi si Ai. Kjo është trashëgimia e fituesve që 
kanë fituar me gjakun e Qengjit, dhe Fjala është dëshmi për Jezu 
Krishtin. 

Si ne kemi dëshirë për atë ditë kur të gjitha rrugët dredha-dredha 
të krahasohen, dhe ne do të jemi me Të, kohë pa fund. Disa atë ditë 
nguten në pamjen e saj dhe mund të ketë disa që nxitoi t'i binden Fjalës 
së Tij dhe në këtë mënyrë të provojë meritat tona për të ndarë lavdinë e 
Tij. 

"Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave!" Sa 
tragjike që kjo epokë e parë nuk ka dëgjuar fjalët të Shpirtit. Në vend të 
kësaj, ato e dëgjuan njeriun. Por falë Zotit, në sezonin e fundit do të jetë 
ekipi që do të rritet, nusja i vërtetë e ditës së fundit dhe që do të 
dëgjojnë Fjalë të Shpirtit. Në këtë ditë errësirë e dritës mbrapa nga Fjala 
e pastër dhe ne do të kthehemi në Pentekost dhe do të dëshirojnë për të 
mirëpritur kthimin e Zotit Jezu Krisht. 
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Zbulesa 2, 8 - 11 

 

"Dhe engjëjt e kishës në Smirnës, shkruaji: Këto gjëra thotë i pari 
dhe i fundit, që qe i vdekur dhe ringjallur. 

Unë njoh veprat e tua, dhe shtrengimin e varfërinë - por ti je i 
pasur! - dhe dyftyrësia e atyre që e quajnë veten Judenj, dhe nuk janë, 
por janë një sinagogën e Satanit. 

Mos kini frikë nga ajo që ju do të vuani! Këtu, disa prej jush do 
të mbyllen në burg, që të mund të gjykohen; dhe ju do të keni shtrengim 
për dhjetë ditë. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të të jap kurorën e 
jetës. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave 
Kushdo që fiton, nuk do të preket nga vdekja e dytë." 

 

 

HYRJE NË EPOKËN KISHTARE 

 

Për të ju kujtoj, dua të theksoj edhe një herë se si kemi ardhur për 
të gjetur emrin e st të dërguarve në epokat e ndryshme. Perëndia do të 
kujdeset për të mos humbur historinë e Kishës së Dhiatës së Re, si dhe 
duke u kujdesur të mos humbasin historinë e Izraelit me qëllim që ai e 
kishte vënë atë në Bibël dhe sot ajo vërtetohet nga rrotulla e turmës, në 
enë prej balte dhe objekte të tjera që arkeologët kanë zbuluar dhe 
interpretuar. Në fakt ne kemi një koment drejtimin e historisë të Biblës 
nga faqja e parë e deri tani. Pra, duke lexuar histori ne mund të gjejmë 
se kush personi apo njerëzit që janë në epokat e ndryshme ishin të 
afërta për modelin fillestar të Perëndisë, apostullit Pal. Atyre që 
Perëndia përdor për të rivendosur njerëzit e Tij përsëri në fjalën e së 
vërtetës do të jenë ato që duhet të merren parasysh. Pastaj të bëjë prej 
tyre për të gjitha kohërat që do të qëndronte më qartë se sa më e afërt në 
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formë dhe fuqinë e Fjalës. Kjo do të ishte lajmëtari. Epoka gjithashtu në 
anën me studimin e historisë. Që Perëndia paratha epokat e kishës dhe 
ata zbuluan gjendjen e tyre , atëherë domosdoshmërisht një histori që 
do të ndiqet si Biblën e saj paraqitet. Është e thjeshtë - por pastaj 
thjeshtësia është fjala kyç. Pra, me gjithë këtë, nuk ishte vetëm dijetari 
dhe historian, unë u përpoq të jetë një njeri shpirtëror, dhe unë jam 
miratimi i qartë i Frymës së Perëndisë të zgjedhur nga njerëzit. Kjo 
është e vërtetë që Perëndia e njeh zemrën time. 

 

 

ZËDHËNËSI 

 

Duke përdorur sundimet tona Perëndia ka dhënë për të zgjedhur 
të dërguarin për çdo epokë, pa hezitim të deklarojë se në këtë situatë, 
Zoti e pat lartësuar Ireneun. Ai ishte një dishepull i shenjtorit të madh 
dhe luftëtar i besimit, Polikarpit. Dhe nuk ka dyshim, pasi ai ishte ulur 
te këmbët e këtij njeriu të madh, ai ka mësuar virtytet e krishtera që 
kanë dalë nga jeta e tij të shenjtëruar, sepse Polikarpi ishte një prej 
shenjtorëve të vërtetë të famshme të të gjitha epokave, kur shikohet në 
kontekstin e një jete të pafajshme. Ju do të mbani mend nga ajo që jeni 
duke e lexuar se Polikarpi u martirizua, u vra. Shumë i vjetër për të ikur 
dhe njeriu i sinqertë për të lejuar që një tjetër për të fshehur dhe më pas 
dorëzohet në fjalinë si ai e bëri, u dorëzua në vdekje. Por, para kësaj, ai 
kërkoi, dhe ai u dha leje për dy orë të luten për vëllezërit e tyre në 
Zotin, për udhëheqësit, për armiqtë tuaj dhe ata që e kapën. Si 
shenjtorët e mëdhenj të të gjitha epokave dhe duan një ringjallje më të 
mirë, ai qëndroi i patundur, duke refuzuar për të mohuar Zotin, dhe ai 
vdiq me një ndërgjegje të pastër. Ai ishte vënë në rrezik (palidhur me 
kërkesën e tij), dhe zjarri është zjarr. Zjarri nuk i bëni keq e asgjë nuk u 
dogj nga trupi i tij, duke refuzuar për të prekur atë. Pastaj qe ai therur 
nga shpata. Si kjo që është bërë, uji vërshoi nga ana e tij duke zotëruar 
flakën. Shpirti i tij në fakt është i lënë si një pëllumb të bardhë, të 
lëshuar nga gjoksi i tij. Përveç kësaj dëshmie të madhe, ky student i 
Gjonit, shkrimtar i Zbulesës, nuk ishte shumë luftarak kundër sistemit 
nikolaitëve sepse edhe ai vetë ishte përkulur në këtë organizatë, duke 
mos e kuptuar se dëshira për bashkësi dhe atë që duket të jetë një plan i 
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mirë për të stimuluar punën e Perëndisë ishte me të vërtetë një 
mashtrim i armikut. 

Me Ireneun kjo nuk ishte kështu. Ai ishte militant kundër çdo 
forme të organizimit. Gjithashtu, historia e tij e jetës, në të cilën ai i 
shërbeu Zotit, historinë e shumë manifestimeve të Frymës së Shenjtë, 
dhe Fjala që ishte mësuar me qartësi të pazakontë dhe për afrimit me 
urdhërat e tij origjinale. Ai ishte i njohur se kisha e tij në Francë në 
mesin e tyre kishte edhe dhuratat e Shpirtit, sepse shenjtë folën në 
gjuhë, profetizoi, ngriti të vdekurit dhe i shëroi të sëmurët me anë të 
lutjes së besimit. Ai e pa rrezikun e ndonjë vëllazërie të organizuar në 
mesin e pleqve, pastorë, etj, ku me forcë mbrojti unifikimin, Shpirti-
mbushur, kisha lokale manifeston dhurata. Dhe Perëndia u respektua, 
sepse fuqia e Perëndisë shfaqet ndër shenjtorët. 

Ai gjithashtu bëri të qartë në të kuptuarit e tij të Kreut-Perëndi. 
Dhe për shkak se ai ishte dishepull i Polikarpit, i cili nga ana e tij ishte 
një student i Shën Gjonit, ne mund të dimë me siguri se në këtë temë ka 
pasur një mësim të përsosur sa më shumë të jetë e mundur. Në vëllimin 
e parë, 412 faqe e kemi këtë deklaratë në Hyjnisë. "Të gjitha kushtet e 
tjera gjithashtu, duke i ekspozuar titullin e një dhe të njëjtën qenien, I 
Gjithëfuqishmi Zot, Ati i të gjithëve, Perëndi i plotfuqishëm, i 
Plotfuqishmi, Krijuesi, Shpikësi, dhe të ngjashme, këto nuk janë emrat 
e titujt e një numri të gjërave të ndryshme, por një dhe të njëjtën gjë." 
Është e qartë se kjo nuk është asgjë, por tituj të tillë si trëndafili i 
Sharonit, ndritshëm si ylli i mëngjesit, më të bukur mbi dhjetë mijë, dhe 
kështu me radhë. Ka vetëm një Perëndi. Emri i tij është Zoti Jezu 
Krishti. 

Kështu, me respektimin e tij të rreptë ndaj Fjalës, të kuptuarit e 
tij të mrekullueshme të Shkrimit dhe praninë e fuqisë së Perëndisë ndaj 
këtij shërbimi, kjo është zgjedhja e duhur për atë kohë. Është për të 
ardhur keq që për herë të dytë në të lajmëtarëve të tij nuk kishte një 
ekuilibër të tillë të frutave, pushtetit dhe udhëheqjes në Frymën e 
Shenjtë dhe Fjalës. 
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SMIRNA 

 

Qyteti i Smirnas ishte në veri të Efesit në hyrje të gjirit Smirian. 
Për shkak të portit të saj shumë të mirë ishte një qendër tregtare të 
njohur për eksportet e saj. Ai gjithashtu u dallua për shkollat e saj të 
retorikës, filozofi, mjekësi, shkencë dhe ndërtesa të bukura. Nuk është 
një shumë e hebrenjve që jetonte dhe ishin kundërshtarët e hidhur të 
krishterimit, edhe më shumë se ishin qytetarë romakë. Në fakt, 
Polikarpi, mbikëqyrësi i parë në Smirna, martir i vrarë nga Judenjtë, 
dhe tha se hebrenjtë e keqpërdorën ditën e tyre të shenjtë (të shtunën) 
për prerjen e druve për të bërë turrën e druve e funeralit të tij. 

Fjala Smirna do të thotë "e hidhur", dhe rrjedh nga fjala paqe. 
Smira është përdorur në balsamimin e të vdekurve. Prandaj, në emër të 
kësaj epoke kemi të gjetur një kuptim të dyfishtë. Kjo ishte një epokë e 
hidhur e mbushur me vdekje. Dy nga hardhitë në kishë, të gjithë më 
larg me rritjen hidhërim ndaj hardhinë e vërtetë nga të rreme. Vdekja 
ishte jo vetëm false, por edhe në hardhinë e vërtetë ka pasur një paralizë 
që e zvarrit dhe bënte impotenca sepse ata ishin larguar tashmë nga e 
vërteta nga vitet e para pas Rrëshajëve; dhe asnjë besimtar i vërtetë nuk 
është asgjë më i fortë dhe shpirtërisht të shëndetshme dhe të gjallë se 
njohuritë e tij dhe respektimin e Fjalës së pastër të Perëndisë, siç 
dëshmohet nga turma e shembujve në Dhiatën e Vjetër. Organizata 
është rritur me shpejtësi në rritje duke pranuar vdekjen e anëtarësimit, 
sepse udhëheqja e Shpirtit të Shenjtë të shkatërrohet, dhe Fjala u 
zëvendësua nga besimet e Kishës, dogmat dhe ritualeve. 

Kur Izraeli hyri në aleancë të paligjshme me botën dhe ka hyrë 
në një bashkësi martesore, më në fund, erdhi dita kur bota është 
kapërcyer dhe Babilonia u popullin e Perëndisë në robëri. Pra, kur ajo 
shkoi në robëri, shkoi për të mbajtur priftërinë, një tempull dhe Fjalën. 
Por, kur ata u kthyen ata kishin rabinët, një urdhër teologjik të 
farisenjve, një sinagogë dhe Talmudit. Dhe kur erdhi Jezusi ata ishin aq 
të korruptuar që Ai i bëri pas i ati i tyre, dhe kjo pavarësisht nga fakti se 
trupi ishte i Abrahamit. Në këtë moshë të shohim të njëjtën gjë që 
ndodh. Megjithatë, që nga "të gjithë Izraeli" nuk është Izraeli, por e 
vërtetë Izraeli frymor ishte një grup i vogël, kështu që nuk do të jetë 
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gjithmonë një grup i vogël i të krishterëve të vërtetë, nuses së Krishtit, 
derisa Ai të vijë nga të tijat. 

Në këtë qytet ka pasur dy tempull të famshëm. Njëri ishte 
tempulli ngritur për të festuar Zeusin, dhe tjetri u ngrit për Kibela. Dhe 
në mes të këtyre dy tempujve ishte gjetur që rrugën më të bukur të 
kohëve të lashta, të quajtur Rruga e Artë. E përshkruan depërtimin e 
mëtejshëm të paganizmit që tashmë ishte nisur në epokën e parë, por 
ishte i njohur se për të ekzistojnë vetëm në Romë. Lidhja e këtyre dy 
tempujve, perëndi dhe perëndesha, fara është marijanizmi në të cilën 
Maria quhet nëna e Perëndisë dhe merr nderin, tituj dhe fuqitë dhënë 
barazinë e saj me Jezu Krishtin. Rugët që lidh ato është imazhi i 
lakmisë që e bëri organizatorët e Nikolaitëve të lidhin shtetin dhe 
kishën, sepse ata e dinin pasurinë dhe fuqinë që ata ua kishin të ofruar. 
Si epoka e Efesit ishte vetëm tokë pjellore për epokën tragjike të 
Pergamonit, e cila ishte ende në të ardhmen, kjo është kohë smiriane, 
dielli dhe ushqim, e cila siguroi një korrupsion të tmerrshëm që do të 
konfirmojë kishën në idhujtari e cila është kurvëria shpirtërore, nga e 
cila nuk rritet. Vdekja është e filtruar në të gjithë rrënjë në degët, dhe 
ata që janë aktorë të saj, të ndarë hidhërimin dhe vdekjen. 

Kjo është mosha që zgjati nga 170v me vitet 312v pas Krishtit. 

 

 

PËRSHËNDETJE  

 

Zbulesa. 2, 8: "Këtë e flet i Pari dhe i Fundit, që qe i vdekur dhe 
u kthye në jetë." 

"I pari dhe i fundit, që qe i vdekur dhe u ngjallë." Pra, këto nuk 
janë fjalët e një njeriu. Unë jam një njeri (në qoftë se ai mund të fliste 
nga varri) do të thonë: "Unë jam i pari dhe i fundit, ai i cili ishte gjallë 
dhe vdiq." Gjëja e parë që i ndodh njeriut është për të lindur (i gjallë), 
dhe gjëja e fundit që të ndodhë për të vdekur. Pra, kjo nuk i është thënë 
atij njeriu. Kjo është Hyjnia. Njeriu (Adam) mori jetën duke e kthyer 
atë në vdekje. Por ky njeri (Jezusi) e mer vdekjen duke e kthyer atë në 
jetë. Adami mori pafajësinë duke e kthyer atë në faj. Kjo mori fajin 
duke e kthyer atë në drejtësi. Adami mori një parajsë duke e kthyer atë 
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në një djerrinë të mërzitur e shkretëtirë; por kjo shkon prapa për të 
kthyer tokën për të qenë figurë dhe e rimëkëmbur nga një murtajë e në 
një tjetër Eden. Adami mori një jetë të miqësisë dhe gëzim me 
Perëndinë duke e kthyer atë në një shkretëtirë të errësirës shpirtërore që 
solli të gjitha mëkatet, moralprishjen, dhimbje, vuajtje, mashtrim dhe 
korruptimin e luftës brenda shpirtit njerëzor. Por kjo është nga të gjitha, 
vdekja e tragjike dhe prishja që është përmbushur njerëzimit duke sjellë 
jetën e drejtësisë dhe bukuri, në mënyrë që, ashtu si mëkati ka 
mbretëruar te vdekja një herë, në mënyrë që njerëzit tani të mbretërojë 
me drejtësi nga NJË, Jezu Krishtit; dhe nuk është si shkelja, edhe pse 
ajo ishte me të vërtetë e mrekullueshme, por ajo është edhe më shumë 
tani dhurata e tij e jetës së përjetshme. 

Dhe këtu ai është duke ecur në mesin e atyre që ai i ka çliruar, 
për më tepër, kishat e saj. Dhe ata ishin ata që ishin shpenguar? Nuk 
janë shumë që ishin si Pali, vrasësit dhe të prishurit? Nuk janë shumë 
ishin si banditë të vdekur, grabitës dhe vrasës? Të gjitha trofetë e hirit 
të Tij. Të gjitha u kthyen nga të vdekurit. Të gjitha të ngjallën në 
Krishtin Jezus, Zotin. 

Pyes veten në qoftë se ju keni parë epokën e parë dhe më pas çka 
vuri në dukje kjo epokë? E pra, ju vënë ato së bashku. "Fjalët e atij që 
mban të shtatë yjet në të djathtën e tij, dhe ecin në mes të kishave. I 
parë dhe i fundit, që qe i vdekur dhe u kthye në jetë." Ajo është një dhe 
i njëjti person. Dhe Ai na jep të dini se kisha është e Tij. Si fara e fruta 
në mes të frutave, në mënyrë që Ai, Fara mbretërore, në mes të kishës. 
Si fara ka vetëm jetë në vetvete, kështu që Ai është autor i jetës së 
kishës. Në këmbët e tij tregon kujdesin e tij e palodhur për të. Ai 
mbipastor që mban të. Kjo është e drejta e tij, sepse ai bleu kishën me 
gjakun e tij. Ky është gjaku i gjakut të Zotit. Kushdo që zotëron se 
kisha është Perëndia, Perëndia vetë. Ai është "i Pari dhe i Fundit." Ky 
titull do të thotë përjetësi. Ai ishte i vdekur dhe ringjallur. Ai pagoi 
çmimin në mënyrë që vetëm Ai është pronar i shtëpisë së Perëndisë. Ai 
sundon atë. Ai adhurohet në të. Ai pohon dikush duke marrë mbi 
sundimin dhe autoritetin e Tij. Pa dyshim, arsyeja se Ai vetë përfaqëson 
çdo epokë si Hyjnia është për të paralajmëruar dhe për të inkurajuar 
njerëzit. Ai paralajmëron hardhi të rreme dhe inkurajon hardhinë e 
vërtetë. Kjo është një e vërtetë e plotfuqishëm, Zoti. Dëgjoni atë dhe të 
jetoni. 
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GJENDJA E EPOKËS 

 

Zbulesa. 2, 9: "Unë i njoh veprat e tua, dhe shtrengimin tuaj dhe 
varfërinë - por ti je i pasur! - dhe unë e di dyftyrësinë e atyre që e 
quajnë veten Judenj, dhe nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit." 

Problemi është, shumë e qartë, çelësi për epokën. Nëse epokën e 
parë ishte problem, tani është hera e dytë e parashikuar me probleme të 
zgjeruara. Nuk ka dyshim se fjalët e mëposhtme e Palit referuar të 
krishterëve kudo që ishin në botë dhe në çdo moshë. Heb.10, 32 - 38: 
"Dhe tani sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat, pasi u 
ndriçuat, keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh, pjesërisht, ndërsa ju 
u bërë objekt fyerjesh dhe mundimet; dhe pjesërisht, herë duke u 
solidarizuar me ata që janë përdorur deri. Sepse treguat dhembje për 
mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim t'ju zhveshin nga 
pasuria juaj, duke ditur se keni për veten në qiell një të mirë dhe një 
substancë të qëndrueshme. Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë 
një shpërblim të madh. Sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi keni 
bërë vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. Për Edhe pak, 
edhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. Tani drejti do të 
jetojë me anë të besimit, por në qoftë se dikush tërhiqet prapa, shpirti 
im nuk do të ketë kënaqësi në të." 

Vetë Shoqata e njerëzve zemërmirë me besimtarin e vërtetë 
mund të sjellë edhe vdekjen në këmbim të mirëqenies së tyre. 

Kështu Zoti, Perëndia i Plotfuqishëm thotë: "Unë e di." Në këtë 
shëtitje në mes të popullit të tyre. Nuk është kopeja mbi çobanin. Por në 
qoftë se ai e pengon kopenë? Ai ju ndalon e bën probleme? Jo, ai nuk e 
ka. Ai thjesht thotë: "Unë e di mundimin tuaj - Unë nuk jam aq i 
pamenduar për vuajtjet tuaja." Çfarë pengesë ka për shumë njerëz. Ata 
u çuditën si Izraeli se Perëndia me të vërtetë e do. Si mundet Perëndia 
të jetë i drejtë dhe i dashur, në qoftë se ai qëndron dhe shikon njerëzit e 
Tij të vuajnë? Ai u pyet se në Malahia. 1, 1 - 3: "Orakulli i Fjalës të 
Zotit iu drejtua Izraelit me anë të Malakias. 'Unë ju kam dashur,' thotë 
Zoti, dhe ne i thamë: "Si na ke dashur?" 'Ezau ishte vëllai i Jakobit, por 
Jakobi ishte i dashur, por Esau i urryer duke shkatërruar malet dhe 
trashëgiminë e pat dhënë çakejve të shkretëtirës." Ju shikoni, ata nuk 
mund të kuptojnë dashurinë e Perëndisë. Ata mendonin se dashuri do të 
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thotë asnjë vuajtje. Ata menduan se dashuria do të thotë një fëmijë me 
kujdes prindëror. Por Perëndia i tha se dashuria e tij ishte një dashuri e 
"zgjedhur". Prova e dashurisë së Tij është zgjedhja - kjo nuk ka rëndësi 
se çfarë ka ndodhur, dashuria e tij është e vërtetë, provohet me faktin se 
ata janë zgjedhur për shpëtim (sepse Perëndia ka zgjedhur për 
shpëtimin me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të 
vërtetën). Ai mund të japë vdekjen si ai që i dorëzoi Palin. A mund të 
japë vuajtje si punë të caktuar. Është privilegji i tij. Ai është sovran. Por 
kjo është e gjitha për një qëllim. Se ai nuk kishte asnjë qëllim, atëherë 
ajo do të kishte qenë iniciator i frustrimit dhe jo paqeje. Qëllimi i tij 
është që pas pak me të duruar, të arritur përsosmërinë, përforcohet dhe 
të fortifikohet. Siç tha Jobi: "Ai e vë forcën në ne." (Jobi 23, 6b) Ju 
shikoni, unë jam Ai që vuajti. Nga ato që pësoi, ai mësoi bindjen. Ai në 
fakt ka arritur përsosjen e asaj që ai pësoi. Heb. 5, 8 - 9: "Edhe pse ishte 
Bir, që kishte vuajtur mësoi bindjen dhe u bë i përkryer, të gjithë atyre 
që i binden atij u bë vepronjësi i shpëtimit të amshuar." Në terma të 
thjeshtë, unë kam qenë karakteri i Jezusit i cili ishte i përsosur nga 
vuajtjet. Dhe sipas Palit ai ka lënë kishën e Tij në një masë të vuajtur që 
ata dhe besimin e tyre në Zot. Ndërsa vuan për të, ata vijnë deri në 
pikën e përsosmërisë .Pse është i tillë Jak 1, 2 - 4: "Gëzim të madh, o 
vëllezërit e mi, kur të bien në sprova të ndryshme, duke e ditur se 
sprova e besimit tuaj është plagë këmbëngulje! Por le ta kërkojë punën 
e saj të përsosur, që të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë mungesë." 

Pse ai është në këmbë e anash? Arsyeja është në Romakëve 8, 17 
- 18: "Në qoftë se ne jemi fëmijët, atëherë ne jemi trashëgimtarë: 
trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë me Krishtin, nëse 
vuajmë së bashku, që të jemi së bashku dhe të famshëm. Unë mendoj 
në fakt, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë aspak të krahasohen 
me lavdinë që do të shfaqet në ne." Në qoftë se vuajmë me Të, ne nuk 
mund të mbretërojmë me Të. Ju duhet të vuani që të mbretëroni. 
Arsyeja për këtë është se karakteri thjesht nuk është krijuar pa vuajtje. 
Karakteri është një fitore, nuk është një dhuratë. Një njeri pa karakter 
nuk mund të mbretërojë, sepse fuqinë e pa karakterin e Satanit. Por 
fuqia me karakter është e përshtatshme për shtetin. Dhe për shkak se ai 
dëshiron që të ndajë edhe fronin e tij mbi të njëjtën bazë me të cilin ai 
fitoi, dhe u ula mbi fronin e Atit të Tij, atëherë ne kemi për të fituar të 
ulemi me të. Një vuajtje e vogël të përkohshme që tani nuk është i denjë 
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për krahasim me lavdi të madhe që do të shfaqet në ne kur Ai të vijë. 
Oh, çfarë janë mallrat e mbledhura për ata që janë të gatshëm për të 
hyrë në mbretërinë e Tij me shumë pikëllime. 

"Mos u habitni, gjykim të zjarrtë midis jush kanë për të ju 
provuar!" Kjo tha Pjetri. A është e çuditshme që Perëndia dëshiron për 
të ndërtuar karakterin si Krishti që vjen përmes vuajtjes? Jo zotëri. Dhe 
ne të gjithë kemi gjyqe. Ne tundohemi të gjithë dhe nga disiplina jemi 
rritur si bij. Nuk është ai që nuk do të kalojë nëpër të. Një kishë që nuk 
vuan dhe nuk është tundur, se nuk ka një - jo nga Perëndia. Heb. 12, 6: 
"Për kë Zoti e do disiplinën që ngre, dhe fshikullon çdo bir që e pranon. 
Por nëse ju jeni pa disiplinë, në të cilën të gjithë u bënë pjestarë, atëherë 
jeni kopila dhe jo bij." 

Pra ky është një kusht i veçantë në Smirna që duhet të zbatohet 
në të gjitha kohët. Nuk ka kohë pa të. Nuk është një besimtar i vërtetë 
pa të. Ajo është nga Perëndia. Është vullneti i Perëndisë. Kjo është e 
nevojshme. Ne kemi nevojë për Zotin që të na mësojë të vërtetën se ne 
duhet të vuajnë dhe vuajtjet që të jetë si Krishti. "Dashuria është e 
durueshme, është mëshirues." Mateu 5, 11 – 12: "Lum ju, kur ju jeni të 
fyer për shkakun tim dhe përndjekur dhe të gënjyer, të gjitha llojet e 
gjërave të këqija kundër teje kur flasin gëzohuni dhe ngazëllohuni, 
sepse i madh është shpërblimi juaj në qiej! Sepse kështu i kanë 
përndjekur profetët dhe para teje." 

Qiejt me re dhe stuhitë e jetës nuk janë shenja të mosmiratimit të 
Perëndisë. As qielli dhe ujërat që janë shenjat e dashurisë dhe miratimin 
e Tij. Miratimin e tij e ndonjë prej nesh vetëm në të dashurin. Dashuria 
e tij për zgjedhje nga ana e saj ai e kishte për ne para themelimit të 
botës. A ai na don? Oh, po! Por si mund ta dimë? Ne do të dimë, sepse 
ai ka thënë kështu dhe e bëri të njohur për ne se është dashur për shkak 
se ajo na solli pranë vetes dhe na ka dhënë nga Fryma e tij duke na 
vendosur si bij. Dhe si do të provojë atë dashurinë e juaj? Duke besuar 
atë që ka thënë dhe vepruar me gëzim në mes të gjykimeve se Ai në 
urtësinë e Tij lejon të ndodhë. 

"Unë e di varfërinë tuaj - por ti je i pasur!" Këtu është përsëri. Ju 
shikoni duke ecur lart e poshtë në mes të kishës së Tij. Si babai i tij, ai 
shikon në familjen e saj. Ai është kreu i shtëpisë së vet. Ai kujdeset. Ai 
është mbrojtës. Pavarësisht nga kjo, ai shikon në varfërinë e tyre. Për 
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mënyrën se si besimtari pengohet për këtë. Se si Perëndia mund të 
qëndrojë për të parë në kohën e tij të nevojës dhe të mos ndalet vetëm - 
të heqë dorë dhe të trullos ata me të gjitha materialet? 

Këtu ju duhet të ri-besoni në dashuri dhe mirësi dhe urtësinë së 
Perëndisë. Kjo është gjithashtu e nevojshme. Mbani mend, ai 
paralajmëroi: "Mos u shqetësoni për të nesërmen, çfarë hani dhe çfarë 
do të vishni e njeh Ati juaj ajo që ju duhet. Ai që vesh livadhet dhe 
ushqen harabelet, do të bëjë më shumë për ju. Këto gjëra fizike nuk 
janë të vërtetat nevoja themelore e jetës tuaj, sepse jeta e askujt nuk 
është në atë që ai zotëron. Në vend se duke parë mbretërinë e Perëndisë 
dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'i shtohet nevoja 
materiale." Populli i Perëndisë nuk janë të fokusuar në gjërat 
materialiste. Ata janë të drejtuara në Krishtin. Ata nuk kërkojnë thesaret 
që janë poshtë, por shikoni për atë nga lart. Kjo është absolutisht e 
vërtetë, shumica e të krishterëve nuk janë të pasur. Në fakt, janë në 
anën e dobët materiale. Pra, ajo ishte në ditët e Jezusit. Kjo ishte e 
vërtetë në kohën e Palit dhe ajo duhet të jetë e vlefshme edhe sot. Oh, 
kjo për fat të keq nuk është e vërtetë sot, sepse epoka Laodiceane është 
mosha e pasurisë madhe ku shpesh kriteri i spiritualitetit shumë 
krahasohet permes mallrave tokësore. Oh, Perëndia ime, kisha është e 
pasur në burime. Por sa të varfër në shpirt. "Lum ju, të varfër, sepse e 
juaja është mbretëria e Perëndisë. Mbretëria e Perëndisë nuk është të 
ngrënët dhe të pirët." Kjo nuk është materiale. Ai është në ne. I pasuri 
është i pasur në Perëndinë, jo në gjërat e kësaj bote. 

"Oh," qan Shpirti, "shoh varfërinë tuaj. Unë e shoh nevojën tuaj. 
Ju nuk keni shumë e shumë, nëse ka, a keni ndonjë gjë, me të cilën do 
të mburrem. Çfarë keni pasur, marrë nga ju. Ata si ju kanë hequr dorë 
tokën e tyre në këmbim me jetën të përjetshme. Ju talleni. Ju e 
përçmoni. Ju nuk keni asgjë materiale që do të thotë se mundeni të 
mbështeteni në to. Je në dritën e gjithë asaj pasurie. Sigurinë tuaj e keni 
në atë që është mbrojtja juaj dhe shpërblimit të madh. Mbretëria juaj 
është duke ardhur. Por ata do të vijnë. Unë do të jem përgjithmonë. "Po, 
unë jam i vetëdijshëm për gjykimet dhe mundimet. Unë e di se sa e 
vështirë është që të përshtateni. Por do të mbani mend të gjithë këtë kur 
të kthehem të kërkojë nga ju dhe pastaj unë do të të shpërblejë." 
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Pra, kjo nuk është kundër njerëzve të pasur për shkak se Perëndia 
mund të shpëtojë një njeri i pasur. Disa nga fëmijët e Perëndisë ishin të 
pasur. Por para mund të jetë një lak për të tillë, jo vetëm për ata që e 
kanë atë, por edhe ata që nuk e bëjnë. Të gjitha mënyrat atje në kohën e 
parë, Xhejms i thirri ata që të llogarisë në njerëz të pasur. "Mos me 
respekt të personave që kanë besimin e Zotit tonë Jezu Krisht." Ka 
njerëz të varfër duke u përpjekur për të marrë ndihmë. Në vend se të 
llogarisin në Perëndinë. "A nuk e bëjnë këtë", thotë Jakobi. "Mos e bëj 
këtë. Paraja nuk është gjithçka. Paraja nuk është përgjigje." Dhe edhe 
sot nuk është zgjidhje. Ne kemi më shumë pasuri se sa që kemi pasur 
ndonjëherë, dhe ende kemi arritur shpirtërisht më pak. Paraja nuk se 
çfarë është me atë që Perëndia po bën. Ai lëviz Shpirtin e Tij. Dhe kjo 
lëvizje e Frymës vjen vetëm një jetë kushtuar Fjalës. 

 

 

SINAGOGA E SATANIT 

 

Zbulesa. 2, 9b: "Unë e di blasfeminë e atyre që e quajnë veten 
Judenj, dhe nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit." 

Këtu ka një varg që do të luajë një ide të rëndësishme, jo vetëm 
për shkak se është përmbajtja e një shumë e pazakontë, por ajo 
gjithashtu përsëritet pothuajse në një epokë që është më shumë se një 
mijë vjet më vonë. 

Zbulesa. 2, 9: "I njoh veprat e tua, dhe shtrengimin e varfërinë - 
por ti je i pasur! - dhe unë e di blasfeminë e atyre që e quajnë veten 
Judenj, dhe nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit!" Së pari, një fjalë 
për hebrenjtë nuk e përshkruan fenë e popullit hebre. Kjo vlen vetëm 
për popullin e Judës dhe ka të njëjtin kuptim të saktë si në qoftë se kam 
thënë se kam lindur si një Irlandez. Këta njerëz thanë se ata ishin me të 
vërtetë çifutët, hebrenj vërtetë nga lindja. Ata janë gënjeshtarë. Ata nuk 
ishin hebrenj nga lindja dhe ata nuk ishin hebrenj nga feja. 

Nëse e gjithë kjo është e vërtetë, çfarë ishin ata? Ata ishin të 
mashtruar, njerëzit që ishin tashmë pjesë e kishës. Ata i përkisnin 
hardhisë së rreme. 
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Ata nuk ishin të kishës së vërtetë, por e kishës të rreme, sepse 
Perëndia tha se "ata ishin sinagogë e Satanit." Pra, fjala për sinagogës 
nuk është e njëjta fjalë që ne i përdorim për kishën. Në Bibël, kisha do 
të thotë "të quajtur jashtë" ose "thirrur". Psalmisti e njerëzve të zgjedhur 
ka thënë: "I bekuar është ai njeri që ti e zgjedh, dhe e afron pranë vetes, 
që të banojë në urtësitë e Tua." Psalmi 65, 4. Kuptimi i sinagogës është 
"kuvendi apo mbledhjes". Kjo mund të jetë e mirë apo e keqe, por në 
këtë rast e keqe, sepse këta janë ata që mbledhja e të cilëve nuk është 
nga Perëndia. Isaia tha për ta: "Ja, unë do të të mbledh, por jo nga unë, 
që janë kundër jush të mblidhen, sepse ju do të bien." Nga. 54, 15. Dhe 
që këto janë me siguri kundër hardhisë e vërtetë, Perëndia nuk do një 
marrëveshje me ta në ditën e shkatërrimit. 

Pra, pse në kishë ne kemi një popull të përzier, dhe se ata janë 
hebrenjtë? Arsyeja është kjo: Që ata ishin gënjeshtarë, ata mund të 
pretendojnë si ju pëlqen. Ata mund të thonë atë që ata donin sikur të 
ishte një fakt dhe pastaj të mbajë në këtë. Dhe në këtë rast mund të kesh 
marrëdhënie me një mendim shumë të fuqishme në mendje. A nuk ishte 
në mënyrë që kisha e hershme ishte pothuajse nëse jo i përbërë tërësisht 
nga hebrenjtë, duke i bërë ato anëtarët origjinale të trupit të Tij? 
Dymbëdhjetë apostujt ishin hebrenj, dhe apostujt më vonë ishin ose 
jehudi ose të konvertuar. Kështu, punishte vere është se hebrenjtë i 
dhanë popullit dhe të drejtën për origjinalitet. Tregoj një gënjeshtër. Ai 
e mbajti në mënyrë të vendosur. Mos u mërzit nga fakti apo nga një 
histori. Thjesht tregoni atyre dhe i vëni për të biseduar me njerëzit dhe 
së shpejti ajo fjalë do të pranojë njerëzit. 

Pra, a ka diçka? A nuk është se e njëjta frymë drejton në kishë 
sot? A nuk ka një grup që pretendon se ato janë origjinale dhe kisha të 
vërteta dhe se shpëtimi është vetëm në të? Juve nuk ju thuhet nëse ata 
kanë çelësat e mbretërisë të cilat kanë marrë nga Pjetri? A nuk ju them 
se Pjetri ishte papa i tyre i parë dhe se ai ka jetuar në Romë, kur ata 
absolutisht nuk janë faktet historike? Por edhe pasuesit e tij më të 
arsimuar dhe më të mirë të informuar besojnë gënjeshtrat e saj. 
Sinagogë e Satanait! Dhe në qoftë se Satani është babai i saj dhe ati i 
rrenës, atëherë ajo nuk është për t'u habitur se ata në sinagogën e tij janë 
gjithashtu gënjeshtarë. 
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Konsiderojnë mendimin e fyerjeve. Këto sinagogë e Satanit në 
këtë rast nuk ka përbuzur asgjë kundër Perëndisë (edhe pse ai e kupton 
vetë), por ata blasfemuan kishën e vërtetë. Sigurisht. Si Kaini që pat 
persekutuar dhe vrau Abelin për shkak se ai (Kaini) ishte nga i ligu, dhe 
si të vdekurit pasuesit formale hebrenj (Jezusi tha se ata ishin i atit të 
tyre, dreqit) u përpoq për të shkatërruar të krishterët në vitet e para për 
herë të parë, tani ky grup i njëjtë (hardhia false) edhe më shumë duke u 
përpjekur për të shkatërruar besimtarët e vërtetë në epokën e dytë. 
Shpirti i antikrishtit është në rritje. 

Grupi, i cili ka hyrë ngadalë në kishë, puna e tij (nikolaitanismi) 
nuk janë më në frikë nga ekspozimi, por është e organizuar në mënyrë 
të hapur në një grup me mbledhjen e tyre dhe vjen kundër kishës së 
vërtetë me armiqësi të hapët. 

Pra, kur them se kjo ishte një kishë e organizuar antikrishti, Unë 
ju jap të vërtetën e historisë së autenticitetit të garantuar. Kisha e parë u 
themelua në Romë (ne do të ndjekim zhvillimin e historisë së saj në 
epokën Pergamon) e ka kthyer tashmë të vërtetën e Perëndisë në 
gënjeshtër duke futur një fe pagane me emra të krishterë dhe kuptimit. 
Deri në kohën e dytë ajo ishte aq pagane (edhe pse ata pohuan se e 
kishin kishën e vërtetë) që Polikarpi si një yll i kaloi rreth 2500 
kilometra për të marrë ato duke iu lutur që të kthehen. Ata nuk duan të 
bëjnë atë. Ata kishin një hierarki të ngurtë dhe një organizim dhe një 
largim të plotë nga Fjala. Është, pra, sinagoga e Satanit plot sharje, i cili 
tashmë është fara e doktrinës Nikolaitanisme dhe të cilat së shpejti do të 
jetë selia aktuale apo fuqia e fesë satanike. Dhe kjo është mjaft e 
vërtetë, sepse Zbulesa. 2, 9b nuk do të thotë se këta njerëz janë jashta 
nga sinagoga e Satanit, por thotë se nga sinagoga e Satanit. 

Kjo frymë e antikrishtit nuk është e re. Kjo nuk është diçka që 
sapo ka hyrë në epokat e kishës. Ai ishte këtu gjatë gjithë kohës. Në 
mënyrë që të kuptojnë qartë se si funksionon, në krahasim me 
Perëndinë dhe kapërcen në kishë, shikoni në Dhiatën e Vjetër dhe të 
shohim atë atje. Konsideroni këtë frymë që u bë i njohur në Izrael, kur 
ai doli nga vendi i Egjiptit për të qenë kisha në shkretëtirë. 

Ashtu si kisha e hershme filloi nën ministrinë e qartë të Frymës 
së Shenjtë me shenja e mrekulli dhe manifestimeve të tilla, si profecisë, 
gjuhë dhe interpretim, urtësi, njohurive dhe shërimit, kështu janë ditët e 
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Izraelit, kur dolën nga Egjipti janë që udhëhiqen nga Fryma e 
Perëndisë, që ishte manifestuar në dhuratat. Perëndia ishte udhëheqësi i 
kombit. Në fakt, ai ishte mbreti i tyre. Ai ishte babai - mbret. Ai u 
kujdes për Izraelin, si burra që kujdesen për familjet e tyre. Ai i ushqeu 
ata, mori betejën e tyre, largoi vështirësitë e tyre dhe kishte zgjidhur 
problemet e tyre. Ai nuk ia vlen të merret me to. Ata janë i vetmi popull 
që Ai me të vërtetë ishte Perëndi. Por një ditë ata shikuan rreth e qark 
dhe panë Filistejtë dhe vende të tjera me mbretërit mbi to. Që ata të 
kapur nga sytë dhe vendosin se duhet të kenë udhëheqjen e tyre, kështu 
që ata dëshironin një mbret. Kështu që, dhe unë Perëndia për qëllim për 
të humanizuar udhëheqjen në personin e Zotit Jezu Krisht, por ata janë 
nga e kaluara. Satani e dinte planin e Perëndisë, kështu që ai vuri në 
zemrat e njerëzve për të fituar nga ana e sipërme e Perëndisë (Fjala). 

Kur ju keni qasje në Samuelin dhe kërkuan një mbret, Samueli 
ishte aq i befasuar se zemra pothuajse i plasi. Perëndia e çoi popullin e 
tij nëpër këtë, shkrimit vërtetuan profetët të shenjtëruar dhe ai ndjehet i 
refuzuar. Ai mblodhi popullin dhe iu lut që ata të mos largohen nga 
Perëndia, i cili i mbante ato si fëmijë dhe për t'u dhënë atyre begati dhe 
i bekoi. Por ata e bëmë prijës. Ata i thanë Samuelit: "Ju kurrë nuk keni 
bërë një gabim në drejtimin e tij. Ju kurrë nuk keni qenë i pandershëm 
në marrëdhëniet e tij financiare. Ju keni bërë çmos për të mbajtur në 
përputhje me Fjalën e Zotit. Ne e vlerësojmë këëtë mrekulli, urtësinë, 
kujdesin dhe mbrojtjen e Perëndisë. Ne besojmë në të. Dhe përveç 
kësaj, ne nuk duam të jetë pa atë. Ne vetëm duam një mbret që të na 
çojë në betejë, por, natyrisht, kur janë në betejë dhe ende kanë për 
qëllim për të shkuar përpara priftërinjve dhe në Judë pas, dhe ne do të 
biem borisë dhe ngazëllohu nga gëzimi dhe këndoni. Unë nuk kam 
ndërmend të ndaluar ndonjë prej tij. Por unë e dua mbretin, i cili është 
njëri prej nesh, për të na çojë." 

Dhe Perëndia i tha Samuelit: "Ja, unë nuk ju kamë hedhur poshtë, 
por ata më kanë hedhur poshtë të mos mbretëroj mbi ta." 

Siç ishte tragjike. Ata nuk e dinë se, kur i kërkoi Perëndisë për të 
lejuar ata që të jetë si pjesa tjetër e botës e refuzuan atë, sepse Perëndia 
e ka caktuar që njerëzit e tij të veprojnë ndryshe nga bota. Ata nuk janë 
nga bota dhe nuk duket si bota, dhe nuk veprojnë si bota. Ata janë 
përhapur në botë dhe bota e tyre është kryqëzuar. 2 Kor. 6, 17 - 18: 
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"Prandaj, dilni prej rrethit të tyre dhe rrini në vete, thotë Zoti, e mos 
prekni asgjë të papastër, dhe unë do t’ju pranoj. Do të jem Ati juaj e ju 
do të jeni bijtë e mi dhe bijat, thotë Hyji, i Gjithëpushtetshmi." 

Ju shikoni, i vetmi ndryshim në mes të Izraelit dhe vendeve të 
tjera ishte Perëndia. Vënë Perëndinë në një anë dhe Izraeli ishte si çdo 
komb tjetër. Kur Samsoni i kishte prerë flokët, ai ishte si çdo njeri 
tjetër. Vënë udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë në anën e kishës është gjë 
tjetër veçse një botë me bashkëpunëtor në emrin e Perëndisë. Bota dhe 
Kisha janë të së njëjtës masë, ashtu si Jakobi dhe Esau ishin nga të 
njëjtët prindër, por Fryma e Perëndisë e bën një dallim. 

Nuk ka rëndësi nëse ju e quani krishterë vehten. Kushdo mund ta 
bëjë këtë. Çështja është se ju duhet ose nuk keni Frymën e Perëndisë në 
ju, sepse ju jeni pa Frymën të kalbur; nuk i përketni atij. Amen. 

Jo shumë kohë më parë e pyeta një grua nëse është e krishterë? 
Ajo tha: "Unë dua që ju të dini, zotëri, se unë çdo natë ndezi qiri." Çfarë 
mund të bëjë me të? Unë jam një Metodist, unë jam një Baptist, unë 
jam një Pentekostal. Ajo nuk ka të bëjë me të. Fryma e Shenjtë ose bie. 

Kështu, duke filluar rrugën atje në kishën e hershme, njerëzit 
filluan të mendojnë dhe të spekulojnë se si të përmirësohen me 
Perëndinë. Ata filluan të tregojnë veprat e Nikolaitëve. Pastaj ai formoi 
një grup. Ishin larguar nga forma e Fjalës. Ajo merr vetëm një fjalë dhe 
pastaj të ndryshuar atë e kthen. I cili pengohet në një pikë të ligjit, është 
fajtor për të gjitha. Eva ka ndryshuar vetëm një fjalë. Ajo do të jetë e 
mjaftueshme. 

Dhe kur ai formoi këtë grup të fokusuar në Satanit, filluan ta 
urrejnë dhe për të luftuar besimtarët e vërtetë, duke këmbëngulur se ata 
(të huajt) Kisha e Perëndisë. 

Vini re se si organizata bëri një plagë urrejtje. Ajo shkatërron 
unitetin. Ajo krijon hidhërim. Paqe do të thotë vetëm se. Smirna ishte 
plot me të. Hidhërim. Rrënja e hidhërim ndot shumë. Për këtë arsye, ajo 
është duke futur gjithnjë e më shumë ndyrësitë. Sa herë që do të 
ndjehen plagët e saj. 

Kisha Smirniane ishte larguar nga origjinali. Ajo është bërë një 
hibrid. Hybridizimi në mënyrën si është bërë me Evën. Ju e dini që 
është një hibrid i asaj që vjen nga përzierja e dy llojeve. Rezultati nuk 
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është më i pastër si origjinali. Ai është një gjysmë-race. Pra, kur Eva 
lejohen bishën që riorganizimi farën e tij me të, solli një krijesë të 
quajtur Kaini që nuk ishte racë e pastër njerëzore. Ai ishte nga i ligu. 
Vini re se ai ishte i ndryshëm nga Abel. Vini re se ai ishte i ndryshëm 
nga Seth. Ai urrente Zotin dhe nuk donte të bindej Fjalës dhe do të 
kishte persekutuar dhe vrarë të drejtët. Ai e ngriti veten mbi Fjalën e 
Perëndisë. 

Kisha ka shkuar edhe nga ajo që ajo fillimisht ishte. Kjo është një 
hibrid. Kjo është, e ashtuquajtura kisha një hibrid. Njerëzit thonë: "Unë 
jam një Baptist." Në fillim nuk ka qenë kështu. "Unë jam një Metodist." 
Në fillim nuk ka qenë kështu. Në vend fjala e pashtrembëruar e 
Perëndisë, në vend të njerëzve Fryma e mbushur në kishë të cilët ishin 
udhëzuar nga zbulesa dhënë nga Fryma, tani besimet e kishës dhe ligjet 
dhe supozime të arsimuar e njerëzve të arsimuar. Mësimi u zhvillua në 
zbulesë. Arsyeja ka zëvendësuar besimin. Programi ka zëvendësuar 
lëvdatat spontane në Frymën e Shenjtë. Në fillim nuk ka qenë kështu. E 
gjithë lloji ka ndryshuar. Ajo është bërë një kishë hibrid. 

Pra, kur kisha bëhet hibrid, do të prodhojë të krishterë të pastër? 
Ajo nuk mund të. Ato nuk është jeta ose farë që sjell të krishterët të 
lindjes. Lloji juaj janë. Baptistët sjellë më shumë baptistë dhe ata 
veprojnë si baptistët. Metodistët sjellin Methodistë dhe ata veprojnë si 
Methodistë. Askush nuk i njohur për fuqinë e Perëndisë, e as nuk mund 
të jetë, për shkak se ajo është atje. Ata janë të njohur për festimet e tyre 
ceremoniale e Perëndisë dhe bindjet e tij Kishës dhe dogmat. 

Çfarë lloj hibrid! A e dini kush është hibridi më i famshme në 
botë? Me ne për shekuj me radhë. Kjo është një mushkë. Kjo është një 
kryq në mes të një gomar dhe një kalë. Kjo është një kafshë e 
çuditshme. Ju nuk mund të riprodhohet. Nuk ka jetë që mund ta bëjë 
këtë. Megjithatë, kryen shumë punë! Ajo mund të bëjë më shumë se një 
kalë ose gomar. Por, marrë parasysh natyrën e saj. kokëfortë dhe kurrë 
ju nuk mund të mbështeteni në të. Kjo është një foto e përsosur e fesë 
hibride. Kalojnë në mes të vërtetës dhe errësirës, për kalin është një lloj 
i besimtarit të vërtetë, një foto gomar i padrejtë. Përzierje e tyre së 
bashku dhe ju keni një fe sterile, formale. Ajo nuk ka farën e jetës. Ajo 
është e vdekur. Mund të flasim për të vërtetën, por ajo nuk mund të 
prodhojë. Nuk ka asnjë Perëndi në mes tyre, por ajo sjell së bashku dhe 
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të flasin për Perëndinë dhe për të gjithë, ndërsa në mënyrë sistematike 
mohon fuqinë. Ata do të mohojnë Fjalën në të vetmin emër të Zotit. 
Dhe për ta ende nuk ka ndonjë shpresë. A ti e kupton se nuk ka fe të 
organizuar që nuk ka pasur zgjim? Kurrë! Pasi ata janë të organizuar, 
ata vdiqën. Unë e di se nuk mund të kthehet. Nuk mundem. Kjo mund 
të ju tregojnë llojin. Në Eksodi 13, 13: "Dhe çdo pjellje të parë do të 
shpengosh me një qengj. Nëse ju nuk do ta shpengosh, atëherë thyeja 
qafën; Dhe të gjithë parëlindurit mes fëmijëve të tyre do të shpengojë." 
Ju shikoni, gomari mund të blihet. Çdo mëkatar i mjerë mund të blihet 
me flijimin e gjakut të Jezu Krishtit, ose refuzimin e Krishtit të 
refuzohet vetveten. Por mushkë, jo shpërblim. Për të, nuk ka shpengim. 
Për të, nuk ka asnjë pikë të gjakut. Ajo nuk mund të jetë për shkak se 
mushka gjen strehë në një kishë, ndërsa gomari gjen strehë në gjak. 
Mule në veten tuaj "jo farat" që mund të ringjallë, apo as ka farë. 

Këtu, vetëm disa javë më parë kam lexuar një artikull hyrës. Po, 
ishte një biznesmen editorial i pashpëtuar, jo të krishterët. Ai tha se 
ishte i habitur me kishat. Ai nuk mund ta kuptonte. Ne kemi seminare 
profesorë të plotë në të cilin mësohet Fjalën e Perëndisë për të 
shkatërruar ata. Pra, ky njeri nuk mund të kuptojë. Ai ishte i lodhur. Ai 
tha se ai mund të kuptojnë se kjo e bën ateist apo komunist apo liberal 
apo dikush tjetër. Por kur kisha vetë ka shkatërruar Fjalën e Perëndisë, 
që ishte vetëm vrasje me paramendim. Nuk keni fenë hibrid. Zgjoheni, 
Amerikë, para se të jetë tepër vonë! 

Kur Kishat u larguan nga Fjala, do të besojnë çdo gjë. Është si 
Eva. Kur Kaini u lind ajo tha: "Fitova kam marrë nga Zoti!" Pra, nuk e 
kupton se ajo me të vërtetë do të thotë atë? Ajo mendoi se mori një 
fëmijë mashkull e Zotit. Ju shikoni, dikur ishte joshur nga fjala në vend 
që të marrë fjalën e Perëndisë, atëherë ai mendonte se ishte e gjitha ajo 
që tha se ishte e drejtë. Në qoftë se ajo kishte qenë një fëmijë mashkull 
i Perëndisë, atëherë ai mori një fëmijë mashkull i Perëndisë. Por 
Perëndia në universin e tij përbëhet nga ligjet. Një farë e mirë mund të 
sjellë vetëm fryte të mira, por një farë e keqe mund të sjellë vetëm fryte 
të këqija. Pra, çdo farë do të, edhe pse në mënyra të ndryshme, përdorni 
tokën e njëjtë, ushqim, lagështi dhe rrezet e diellit, ose ajo do të sjellë 
në llojin e vet. Vini re historinë e prejardhjen e Kainit. Vini re historinë 
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e familjes së Sethit. Vetëm një dallim në mes tyre - fara origjinale. 
Asgjë tjetër. 

Nëse jeni të vërtetë shikoni nga afër në këtë deklaratë të Evës, ju 
do të vini re se ata kuptojnë më shumë. Ajo nuk u atribuohet birit të 
sotonit sepse ai barazohet me Perëndinë. Vetëm Zoti mund të krijojë 
vezë në barkun e Marisë. Satani nuk mund ta bëjë atë. Eva e dinte atë. 
Satani mund të prishë. Kjo është se si ai e mashtroi atë me farën e 
gabuar. Fara e gjarprit ishte kjo që i solli Kainin. Fara e Adamit ishte 
kjo që i solli Abelin dhe Seth. Kjo është fara që shkoi nëpër pikërisht në 
të njëjtin proces, por fëmijët ishin të ndryshëm, për shkak se ata ishin 
nga fara e ndryshme. 

Ajo besonte se Kaini ishte nga Perëndia. Ajo pranoi të qëndrojnë 
si të vërtetën e Perëndisë. Kjo është pikërisht ajo që ne kemi tani. Kisha 
e kishte vendosur veten si burim të së vërtetës, por e vërteta nuk është 
në to; dhe ende fëmijët e tyre të lindur të betohen ata dhe madje do të 
vrasin për të mbështetur gabimin e tyre. 

Nëse mendoni se kjo është një ekzagjerim, lexoni të gjithë 
kapitulli 3 letrën e dytë drejtuar Timoteut dhe pesë vargjet e para të 
kapitullit të katërt. 2 Timoteut 4, 1 - 5: "Po të përbej para Hyjit dhe para 
Krishtit Jezus, i cili do të gjykojë të gjallët e të vdekurit: pash Ardhjen e 
tij dhe Mbretërinë e tij: predikoje Fjalën, nxit në rast të volitshëm dhe 
në rast të pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot duresë dhe 
mësim! Sepse do të vijë koha, kur njerëzit nuk do ta durojnë mësimin e 
shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të bashkojnë rreth vetes 
mësues për të kënaqur veshin; do t’i largojnë veshët prej së vërtetës dhe 
do t’i sjellin drejt përrallave. Ti veç rri zgjuar në çdo gjë me kujdes, 
duroji të vështirat, kryeje mirë detyrën e ungjilltarit, kryeje plotësisht 
shërbesën tënde." 

Kur ai lejoi kishën për të lëvizur larg nga origjinali, të tilla si 
Adami dhe Eva, kryhet me vdekjen. 

Ajo nuk ka fuqi. Ajo është bërë një fanatik. Momenti kur kisha 
ka filluar për tu formuar dhe për marjen e ceremonive dhe një 
organizatë priftërish e predikuesve në grup vendosur për udhëheqjen 
pavarësisht e Shpirtit të Shenjtë dhe Fjalës së Tij, se ai menjëherë ka 
hyrë vdekjen dhe filloi të jetë i sëmurë dhe kur ajo u ndryshua në një 
grup i njerëzve të pafuqishëm armët vetëm i të cilit ishin grindjet. Ajo 
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nuk mund të prodhojë asgjë me anë të Frymës, sepse ata kishin shpresa 
të mëdha për programin, jo besim në Fjalën e Tij. Mbillni programin, 
dhe po korr program. Flakëronte perversionin, dhe korri i fëmijë 
perverse. 

Ju mbështeteni në Perëndinë dhe ju korrni pikërisht ato që ju keni 
vënë. Një njeri duhet të ketë mësuar nga natyra. Ai preku në natyrë. Ai 
vuri idetë e tij në natyrë dhe molekulave, etj, dhe tani po korr furtunë. 
Vetëm shikoni se si ata janë rritur. Ajo është aq e avancuar rritur për 
vizim, e cila investon përpjekje të madhe. Kjo nuk është e mirë për t'u 
ngrënë dhe me cilësi të butë dhe të dobët të ushqimit. Mishin që hamë 
ka substanca të injektuar dhe për këtë arsye i kemi ndryshimet e trupit 
të njeriut në mënyrë që gratë të bëhen të ngushtë në ijet dhe në 
shpatullat më të gjera, dhe me njerëzit bëhen vetëm e kundërta. Pra, 
nëse ju jeni me natyrën dhe për të marrë një fanatik dhe rezultatin e 
kundërt, se çfarë ndodh në qoftë se ju të ndryshojëni të vërtetën në 
gënjeshtër? Përgjigja është: ju shumoni antikrishtin, sistemi ateist i fesë 
që është aq e çoroditur që nuk do të duket si origjinale apo të prodhojnë 
çfarë gjë origjinal. Zgjidhja e vetme që Perëndia ka për një situatë si kjo 
është liqeni i zjarrit. 

Është patetike se epoka Smiriane po vdes. Kur ai vdiq, ai kurrë 
nuk u kthye. As koha nuk kthehet. Askush nuk është kurrë kthyer. Ajo 
nuk mund të ketë në vetvete jetën e Perëndisë me një lindje natyrore. 
Ajo merr rilindje nga lart. Kjo është mosha e fundit që filloi me zjarret 
e Rushajeve dhe ata janë kthyer për të organizuar. Në vend që të marrë 
Fjalën e morën idenë e tyre dhe të bëjë pikërisht atë që është bërë në 
çdo kohë - duke zëvendësuar në mënyrë manual Fjalën. Vetëm një hap 
jashtë këtij manuali dhe shikoni se çfarë ndodh. Ju jeni jashtë. Unë do 
të ndjekë këtë dhe shtrembëruar atë për Perëndinë. Dhe ata e duan 
organizimin e tyre. Nuk është çudi. Ata janë Pentekostalët e brezit të 
dytë dhe që Zoti nuk ka nipër e mbesa se ata janë vetëm bijtë e etërve të 
tyre, i famshëm për besimet e kishës dhe formë e kremtimit. Ata mund 
të flasin për atë që përdoret për të, por nuk mund të prodhojë atë. Ato 
përdoren për të pasur rrufe, por pothuajse çdo gjë tjetër është e 
bubullimë. Por le të ju tregojnë për lavditë e lëvizjes së tyre. Ai do të 
thotë: "Po, zotëri, unë dua që ju të dini se kjo është një lëvizje që nuk ka 
filluar një njeri të vetëm Ai erdhi spontanisht Shpirti u ul në të gjithë 
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botën të vërtetë, kemi marrë atë që ata kishin në ditën e Rrëshajve . Nuk 
ishte nga njerëzit, por nga Perëndia." Në qoftë se Perëndia nuk ka 
shkruar manualin e besimeve të kishës dhe formulat dhe dogmat për të 
filluar atë, se çfarë janë të drejtë atëherë ata kishin për të bërë atë? 
Perëndia ka derdhur Shpirtin e Tij mbi baptistët, metodistët, Nazareasi, 
Adventistët, presbiterianët, vëllezër, Kisha e Perëndisë (disa të quajtur 
kështu), dhe kështu me radhë. Të gjitha këto vëllezër, sjellë deri në 
doktrina të ndryshme, ordinancat manualet e kishës, etj Perëndia është e 
gjitha që përfshiu nga njëra anë, ai i shkatërroi teoritë e tyre dhe u 
kthyen dhuratat e Shpirtit, duke dëshmuar se ai është i njëjtë dje, sot 
dhe përgjithmonë. Por nëse këto Pentekostalët duke mësuar mësimin e 
tyre për organizatën? Jo, jo në të gjitha. Ata organizuan të shkruajnë 
tekstet e tyre, politikat dhe manualin e kishës, libër falënderimi, etj, me 
një ide në mendje, dhe që është për të provuar se ata tani kanë gjithë të 
vërtetën, ata i dinë të gjitha përgjigjet, dhe për këtë arsye elita e 
Perëndisë që e di rrugën dhe mund të tregojnë të tjerëve se si Perëndia 
të caktuarit i udhëzon. Por ata nuk e bëjnë. Hybridizimet janë të njëjta 
me ato grupe nga të cilat ata dolën. Nëse doni të jetë nusja do të duhet 
të ketë dalë pikërisht si paraardhësit e tyre. 

Ata janë si gjithë të tjerët. Zgjimi është i përfunduar. Ata janë 
duke u përpjekur për të jetuar një emër dhe vdiqën. Ata morën 
organizatën, gjatë gjithë kohës duke folur në lidhje me Frymën e 
Perëndisë. Ata flasin për provën e Frymës së Shenjtë. Por ata harrojnë 
se mund të flasin në gjuhë. Në mes të konfuzionit të tyre të plotë të 
Babelit, dhe ata e quajnë atë Fryma e Perëndisë. Edhe një herë ne 
shohim se një njeri flet me Zotin, më tepër se Perëndia flet për njeriun. 

Pra, ju mund të dëshironi të qortojeni me të drejtë këtu për atë që 
kam thënë. Dakord. Ata janë quajtur Pentekostalë dhe në ungjillin e 
plotë. Le ta provojë atë. Në Rrëshajëve zjarri erdhi në një re dhe i ndarë 
mbi secilin prej tyre si gjuhë dhe ka rënë me njëri. Ku është zjarri? Në 
Rushajeve folën në gjuhë, dhe njerëzit që e dëgjuan e kishin kuptuar. 
Ku është ajo? Ndërkaq mbarë turma e besimtarëve ka vepruar si një 
familje. Pentekostalët janë aq të ndarë si asnjë grup në histori. Asnjë 
njeri nuk guxonte të bashkohej me kishën e hershme, por vetëm nga 
Perëndia. Ata kanë sa më shumë në mesin e tyre si çdo. Ata 
argumentuan se ungjillit të plotë, por nuk mund të provojë atë. Kisha e 
tyre është e pafuqishme sa pafuqia e ndonjërit prej tyre. Nëse ata janë të 
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Ungjillit të plotë, atëherë më mirë të pranojmë se Bibla është e gabuar, 
kur njerëzit që e përshkruajnë të gjithë ungjillin në Rrëshajëve. Ata 
këndojnë: "Brenda meje, ka një ndryshim i madh." Ata janë të drejtë. 
Por ndryshimi ishte për të mirë. Është koha për t'u kthyer te Perëndia. 
Ata kanë një emër për të jetuar, por janë të vdekur. Gjuhët nuk janë 
prova zgjimi. Kjo është një provë e vdekjes. Gjuhë deklaruar dëshmi se 
feja si ceremonial i hebrenjve ishte e gjatë, që ka filluar një epokë të re. 
Gjuha tani japë një shenjë për të hequr dorë perden në epokat e kishës 
pagane dhe Ungjilli u kthehet Judenjve. Njerëzit flasin për gjuhët që 
prefiguron lëvizjen e madhe shpirtërore. Ata kanë humbur rastin. E 
vërteta është që ju të shënonit fundin e të gjitha ideve të njeriut, 
programeve dhe mbretërive, dhe futi në mbretërinë e Perëndisë. 
Zgjoheni o njerëzit e Perëndisë. Zgjohuni. 

Nëse ju nuk mendoni se kjo është e vërtetë, vetëm të dëgjoni për 
këtë. Në të gjithë botën, të dyja, Pentecostalët dhe fundamentalistët , 
grupe të organizuar nga njerëzit e biznesit. Ata hynë me forcë pa asnjë 
thirrje nga Perëndia. Ata e quajnë veten e vet peshkatarë njerëzish dhe 
themeluesit e lëvizjes së Perëndisë dhe thonë se shërbimi i dhuruar nga 
Efesianëve 4, 10 – 13 Perëndia i ka dhënë Kishës e cila  ka vuajtur një 
pengesë, në mënyrë që ata të marrin. Këtu ne jemi në mes të 
përmbushjes së profecisë të quajtur kundërshtimet e Koreut, por ata nuk 
e dinë se ata e kishin plotësuar. Verbërisht vazhdojë të predikojnë 
përvojën për të vërtetën. Le të ketë për ta Perëndia  mëshirë. Le të ju 
hapen  sytë e tyre para se të jetë tepër vonë. Oh, dëgjomëni mua. Kur 
kemi prestigjin e parave, lidershipit shoqëror, aftësia e biznesit apo 
absolut aftësitë mendore ndonjëherë kualifikohet një njeri për 
udhëheqje shpirtëror ose është dhënë ndonjë rëndësinë e Fjalës së 
Perëndisë? Dhe, kur ata janë në çfarëdo mënyrë fillojnë të shfaqen 
vlerat materiale ose vlerat e njeriut fillojnë të tregohen si një mjet me të 
cilin Perëndia punon në vend të Vetë Shpirtit të Shenjtë, atëherë luftoni 
kundër Perëndise, jo për Të. 

Pra, ajo që unë dua të njoftoj këtu. Unë nuk flas kundër pleqve në 
kishë. Jo, jo në të gjitha. Dhe ai i pleqërive mund të jetë aq i varfër 
sikurse njeriu më i varfër ndonjëherë ose të jetë njeriu më i pasur në 
botë derisa ai është udhëheqës në zemër dhe vepra. Unë nuk do të 
hezitoj që të pyes çdo person që ka kualifikimet e duhura shpirtërore si 
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pleq ose pas, pavarësisht nga financat e tij ose pozitës shoqërore. Por 
kur ju shikoni një strukturë sociale apo financiare që vijnë në kishë që 
ndan njerëzit në këtë mënyrë - kjo nuk është nga Perëndia. Kjo është 
një tjetër shenjë e herët në këtë epokë materialisht të pasur, por të varfër 
shpirtërisht në të cilën jetojmë tani. 

"Unë e di varfërinë tënde." A e vëreni se varfëria e tyre në të 
njëjtin varg lidhur me sinagogën e Satanit? Po, ky është një organizatë e 
pasur e fuqishme që ka pasuri dhe gjithmonë i shtyn njerëzit e vegjël që 
i shërbejnë Perëndisë. Kur Fryma e Perëndisë lëviz në zemrat e 
njerëzve, të cilët ajo lë ndërtesat dhe pasurinë? Një tufë e vogël 
gjithmonë vuajnë dështimin e organizatave të mëdha. Festimi në 
shtëpitë, ndërtesat e vjetra depo dhe bodrume, ashtu siç bënë kur ata 
shkuan në katakombet. 

Këta njerëz ishin të varfër në mallrat e kësaj bote. Sigurisht. Por 
ata ishin të pasur në shpirt. 

"Unë e di zemërimin e tyre." Pra, nuk ka asnjë mendim se këto 
gënjeshtarë e kishin blasfeminë, edhe pse ajo e kupton vetë. Tashmë ata 
blasfemojnë kishën e vërtetë. Ajo është gjithmonë kështu. Në Jerusalem 
hebrenjtë kanë fyer kishën prej në në fillim. Ata gjithashtu bënë me 
idhujtarët pagane. Nëse vullneti i të gjithë të jenë të folurit keq, ajo 
gjithmonë do të jetë fara e vërtetë. Në ditët e Neronit të krishterët u 
fajësuan për çdo fatkeqësi - madje edhe për djegien e Romës. Në vendet 
komuniste kopeja e vogël është gjithmonë në shfarosjen e parë edhe pse 
në fakt i parëndësishëm në madhësi. Edhe pse të krishterët janë gjëra të 
mrekullueshme, besnik ndaj njerëzve që bëjnë mirë vetëm, do të jetë 
gjithmonë përndjekur deri në fund se ata do të jenë të shkatërruar 
fizikisht. 

Arsyeja është kështu për shkak se ata e qortojnë të pabesin. Ata 
me të vërtetë rrinë jashtë kundër së keqes. Edhe pse thjesht nuk kanë 
për qëllim të dëmtojë të pabesëve, por duan të bëj vetëm mirë, 
rregullisht gjejnë veten të sjellë në konflikt siç ishte Gjon Pagëzori me 
Herodin. Gjoni nuk ka dashur të dëmtojë as Herodit as gruajën e tij, por 
për të shpëtuar ata nga zemërimi i Perëndisë. Ajo nuk u 
keqinterpretohet vetëm plotësisht dhe që kundërshtuan absolutisht, por 
për shkak se Gjoni u ekzekutua. Dhe për të gjithë të mirën që po bëjnë 
njerëzit e Perëndisë janë ende të turpëruar publikisht dhe vrarë. Me 
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siguri duhet të ketë një forcë e keqe pas një populli që janë aq jashtë 
ndërgjegjes për të luftuar përsëri është e keqe për ata që bëjnë mirë. Po, 
ekziston një forcë e tillë. Ajo është Satani. Përgjigja qëndron në vargun 
vijues. 

 

 

DHJETË VITE TELASHE 

 

Zbulesa 2, 10: "Mos kini frikë nga ajo që ju keni për të vuajtur; 
ja, disa prej jush do ti vënë në burg, që të mund të gjykohet, dhe juju do 
të keni shtrëngim dhjetë ditë. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të të 
jap kurorën e jetës." 

Çdo herë që Zoti i përdor këto fjalë: "Mos kini frikë," do të thotë 
se përfshirja e afërt që do të përfshijë rrezik të madh dhe vuajtjet dhe 
privimi. Pra, ai nuk thotë të pamatur, rrugën e ashpër: "Problemet që do 
të vijnë." Ajo do të jetë një trembë. Por, si një nënë që vetëm para 
shkonë jashtë dhe butë e tregon fëmijën e saj që nuk duhet frikësuar: 
"Mos ki frikë tani, sepse drita do të mbyllet dhe do të jetë errët, por mos 
harroni se unë jam këtu me ju." Kështu ai thotë: "Mos kini frikë nga 
njeriu, ose atë që ai mund të bëjë unë jam me ju. Edhe në vdekje, ju jeni 
mundimtar ju jeni më shumë se fitimtarë." 

I madhi Apostulli Pal e dinte nga përvoja realitetin e këtyre 
fjalëve dhe shkroi në Romakëve 8, 35 - 59: "Kush do të na ndajë nga 
dashuria e Krishtit Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të 
zhveshurit, a rreziku, a shpata, siç është shkruar: 'Për ty po vritemi 
gjithë ditën; jemi drejtuar si delet për therje.' Por në të gjitha këto gjëra 
ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. Sepse unë jam 
i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as 
gjërat e tashme as të ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër 
krijesë, do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në 
Jezu Krishtin, Zotin tonë." Jo, ne nuk duhet të trembemi. Dashuria e tij 
e nxjerr jashtë gjithë frikën. 

Njoftim tani se çfarë Ai thotë: "Disa prej jush do mbyllen në 
burg, që të mund të gjykohen." Judenjtë e bënë vetëm atëherë. 
Priftërinjtë paganë e bënë vetëm atëherë. Menaxherë të cilët janë duke 
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u përpjekur për të kënaqur me publikun, sepse njerëzit u pëlqente në 
arenën, hodhën mijëra të krishterëve në vdekjen e tyre, shkatërrimin e 
tyre luanëve dhe gladiatorëve. Çfarë ka burgosja me këtë? Pse fajësohet 
ato? Ah, po, por pas të gjithave është urrejtja. Ai është pas gjithë kësaj, 
sepse ai e urren Perëndinë. Çfarë ju jeni dëshiron Perëndia, Satani duhet 
të përpiqet për të shkatërruar. Por, të jemi të kujdesshëm. Këtu janë disa 
sqarime. Nëse Satani është prapa Judenjve që denoncojnë krishterët në 
gjykatë, atëherë këto hebrenjtë nuk janë të fesë së Perëndisë, por të 
ferrit. Mbledhjen e tyre edhe disave nga sinagoga e Satanit. Dhe në 
qoftë se Kisha Katolike Romake kanë vrarë turmat e besimtarëve në 
Mesjetë, të cilat, dhe në të gjitha epokat, atëherë ata janë të ndotur dhe 
gjithashtu i përkasin Satanit. 

Dhe në qoftë se ju mendoni se kjo është tronditëse, vetëm të 
prisni derisa profecia e Zbulesës 13 të përmbushet. Është e habitshme 
dhe e vërtetë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në këtë kapitull. 
Vetë numri trembëdhjetë është një simbol i këtij kombi. Ajo filloi me 
trembëdhjetë koloni. Flamuri i saj ka trembëdhjetë yje dhe 
trembëdhjetë vija. Dhe nuk është fati i saj në kapitullin e trembëdhjetë. 
Në këtë imazh që është përmendur në këtë kapitull do të gjenden të 
gjithë ligësitë e bishës që ishin para tij. Si bisha u rrit në Këshillin e 
Nikeas, në mënyrë që imazhi do të dalë i Këshillit Botëror të Kishave, 
me gjithë fuqinë e paperëndishme dhe satanike për të çarë zemërimin e 
djallit mbi hardhinë e vërtetë të Perëndisë. Ajo do të jetë një shfaqje 
përsëritje e të gjitha dinakërive diabolike. 

Ata do të luftojnë njerëzit e përulur të Perëndisë dhe të tallen dhe 
ti shkatërrojnë, le ta bëjnë atë. Dhe të bëjë atë që do. Dhe të gjitha në 
emër të Zotit dhe fesë. Por ata qëndrojnë. Ata nuk janë nga Perëndia. 
Ata janë i atit të tyre, djallit. Ata, me veprat e tyre kundër çdo populli, 
ekspozojnë veten e tyre për atë që ata janë. Le të organizojnë dhe të 
hedhin poshtë kopenë e vogël. Ata por edhe më tej tregojnë për të gjitha 
ato që janë nga djalli. Ata janë hardhia të rreme - hardhia dhe vrasjet. 
Urrejtja e tyre tregon se kush janë ata. Kisha Antikrishti Nikolaitane, ja 
se kush janë ata. 

"Ata do të futesh në burg." Po, ata janë përshëndetur në gjykatë 
dhe akuzuar gabimisht dhe u përpoqën dhe u burgosën. Dhe sigurisht 
kjo është bërë e gjitha në emër të fesë dhe mirësjelljes dhe pafajësinë të 



128 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

zemëruar. Të gjitha të bëra për një arsye të mirë. Kjo më bën të mendoj 
se vendimet të Gjykatës së Lartë për lutje dhe leximin e Biblës në 
shkolla. Kush është pas saj? Satani është. Kjo është vetëm një tjetër 
shpërthim i zemëruar kundër Perëndisë. 

"Ti do të kenë shtrëngim dhjetë ditë." Këtu është një profeci. Dhe 
me të është një mjet për të përcaktuar jetëgjatësinë e Epokës Smiriane. 
Diokleciani, më mizor, nga të gjithë perandorët, filloi një fushatë terrori 
kundër shenjtorëve të Perëndisë, që përveç mëshirës së Perëndisë do të 
fshihen të gjithë besimtarët. Ajo ishte më e përgjakshmja në historinë 
dhe zgjati dhjetë vjet (dhjetë ditët te Zbulesa 2, 10b) nga 302 në 312. 

"Ji besnik deri në vdekje." Ai nuk thotë jeni besnik deri në 
vdekje, por deri në vdekje. Ju mund të keni për të nënshkruar dëshminë 
tuaj me gjakun tuaj. Mijëra, madje miliona, kanë vdekur gjatë të gjitha 
moshat. Ata vdiqën në besim. Si Antipa, dëshmorit besnik, ata mbajtën 
jetën e tyre të dashur deri në vdekje. Shpesh ne mendojmë se do të ishte 
pothuajse e pamundur të jetë një martir. Por guxojmë të kujtojmë se 
besimin e përditshëm ne e përdorim të triumfojmë në Krishtin Jezus që 
është i njëjti besim që përkrah Polikarpi dhe të gjithë dëshmorët. 
Besimi i lartë do të japë hir suprem për orën e lartë. Qoftë i bekuar 
Perëndia përgjithmonë! 

"Dhe unë do të të jap kurorën e jetës." Që as edhe një gotë uji të 
freskët të dhënë në emër të Zotit nuk do të jetë pa të marrë një 
shpërblim, sa i madh do të jetë shpërblimi për atë që e jep jetën e tij si 
një martir për Emri i Zotit Jezus. Ndoshta ne mund të marrim një ide të 
vogël nëse e krahasojmë këtë kurorë me kurorën që fitoi në një garë. Në 
1. Korintasve 9, 24, Pali thotë: "Jo si ata që vrapojnë në pistë, vërtetë 
vrapojnë të gjithë e dini, por vetëm një e fiton çmimin? Vraponi në 
mënyrë që ta merrni." Një kurorë dhënë për fituesit e garës olimpike 
ishte një kurorë e degëve të ullirit. Por kurora për të cilën flitet këtu në 
Zbulesën, dhënë për një martir, është kurora e familjes mbretërore. 
Jezusi e quan atë kurorën e jetës. Një kurorë është për ata që kanë 
luftuar; tjetra është për ata që kanë dhënë. Të dy kurorat nuk do të 
prishen. Ata nuk do të marrin fund. Fituesit e garës të kësaj bote të jetës 
së shpejti do të humbasin gëzimin e mirëpritur të botës. Lavdia e tyre 
do të dështojë. Por ata që japin jetën e tyre për Perëndinë, ose duke 
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përpiqur çdo ditore apo duke derdhur gjakun e tyre si flijimi kurorëzues 
të jetës së tyre do të jepet kurorën e jetës. 

Të gjitha shumë pak kohë është shpenzuar në mundimet për 
shpërblimet e përjetshme të Perëndisë. Shpërblimi i Perëndisë 
vlerësohet shumë lehtë. Nëse besojmë në realitetin e ringjalljes së 
trupit, dhe një mbretëri e përjetshme të substancës, atëherë ne duhet ta 
japim deri në qiell ato thesare të mira që janë në dispozicion për të 
shenjtorëve besnikë. 

 

 

SHPËRBLIMI PËR FITIM 

 

Zbulesa. 2, 11: "Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti Shenjt u 
thotë kishave! Ngadhënjyesin nuk do ta dëmtojë vdekja e dytë!" 

Dhe Fryma e thotë edhe një herë flet për të gjitha epokat. Ky 
mesazh është për të na ngushëlluar sot si ajo që ngushëlloi vëllezërit 
tanë të të gjitha kohët e tjera. Ai na tregon se vdekja e dytë nuk do të na 
dëmtojë. 

Ne të gjithë e dimë se vdekja e dytë, liqeni i zjarrit. Zbulesa. 20, 
14: "Pastaj vdekja dhe Nëntoka u flakën në liqenin e zjarrit. Kjo është 
vdekja e dytë." Natyrisht, kjo do të thotë se të gjithë ata që ishin në të u 
flakën në liqenin e zjarrit. Pra, unë dua të sjellë diçka këtu. Kjo pa 
dyshim do të inkurajojë njerëzit për të komentuar mbi doktrinën time të 
çuditshme. Por unë po rri në autoritetin e Fjalës së Perëndisë dhe e 
mohojnë se një jobesimtar shkon në një ferr të përjetshëm dhe në djegie 
aty përjetësisht. Së pari, ferr ose liqeni i zjarrit dhe se si ajo do të donte 
për të thirrur atë, nuk është e përjetshme. Si mund të jetë në qoftë se ajo 
kishte një fillim? Në Mateu. 25, 41 thotë se "në zjarr të përjetshëm të 
përgatitur për djallin e për engjëjt e tij." Pra, në qoftë se ai ishte i 
gatshëm, nuk ishte pa një fillim. Në qoftë se ajo kishte një fillim, 
atëherë ajo nuk mund të jetë e përjetshme. Sigurisht, ju mund të keni 
ngecur në idenë e fjalës "e përjetshme". Por kjo fjalë do të thotë "nga 
përjetësia në përjetësi", dhe bashkëpunëtorët e saj me kuptime të 
ndryshme. Në 1 Sam. 3, 13 - 14 Perëndia i tha Samuelit që ai 
përgjithmonë do të dënojë shtëpinë e Elias dhe se "përgjithmonë" do t'u 
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ofrojë më flijimet si priftërinjtë e tij. Dhe në II Mbretërve 2, 27  kështu 
Salomoni sundonte si pasardhësi i fundit të Elit nga priftëria. Kjo më 
vonë ishte katër breza apo më shumë. Tani ju mund të shihni se 
"përgjithmonë" nuk mund të krahasohet me atë që është "e përjetshme", 
ose se nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Këtu në këtë rast fjala do të thotë 
të përjetshme "deri në pikën e zhdukjes." Kjo është pikërisht ajo që 
ndodhi. Ato u zhdukën. 

Shikoni në fjalën "shkatërrimit" në 2 Selanikëve. 1, 9: "Ata do të 
ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm." Në greqisht, "shkatërrimi" 
nënkupton zhdukjen definitive. Dhe fjala "dështim" nuk do të thotë 
prishjen. Kështu, "përkeqësimi" do të thotë se diçka vazhdon dhe me 
radhë në shkatërrim. Çfarë do të mund të thotë zhdukjen e përjetshme? 
Kjo nuk do të thotë që të vazhdojë shkatërrimin, sepse ishte fjala 
"shkatërrim", në vend të "shkatërrimit". Kjo do të thotë rënien e pikave 
përfundimtare. Plotësoni këtë. 

Ju tani mund të kërkoni, kur ju mund të përdorni fjalën "e 
përjetshme" dhe të mos e përdorin atë rrugën që e kemi mësuar. Është e 
thjeshtë. Kur për Perëndinë do të thotë të jetë pa fillim ose në fund, dhe 
gjithmonë të marrë dhe nuk u largua. Dhe kur ju flisni për jetën e 
përjetshme keni këtë në mendje, ajo është jeta e Perëndisë. "Kjo është 
dëshmia: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin 
e tij, Ai që ka Birin - të ketë jetë." Kështu, vetëm bijtë e Perëndisë do të 
kenë jetë të përjetshme, të tillë që ai nuk kishte një fillim, por ajo është 
ende atje. Kjo është e drejtë. Ju keni diçka që ju tani për tani është e 
përjetshme - pa fillim apo fund. Kjo është Fryma e Perëndisë. Kjo është 
pjesë e vetë Perëndisë. Kjo është jeta e Perëndisë. 

Pra, në qoftë se mëkatari do të shkojë në ferr dhe pastaj vuajnë të 
njëjtën gjë si ju që shkoni në qiell dhe të gëzoni në qiell, atëherë ai ka të 
njëjtin lloj të jetës që ju tashmë e keni. 

E pra, ndoshta kjo do të jenë ajo që thonë se jeta e përjetshme 
nënkupton mirëqenien e fëmijëve të Perëndisë. Ajo është mirëqenia dhe 
gëzimin e tyre. Nga ana tjetër, mëkatari shkon në dënimin e tij, kështu 
që vdekja e dytë mund të reduktohet në një çështje të dënimit dhe 
vendin. Jeta e përjetshme do të thotë qiellin, dhe dënimi i përjetshëm do 
të thotë ferr. Ju do të keni habitur njerëzit që janë ruajtur si teologë, të 
cilët besuan. A e dini se çfarë bën? Kjo e bën pyetjen e përjetshme të 
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jetës. Jeta e përjetshme është Perëndia - Zoti Jezu Krisht. Unë nuk e 
kuptoj se si dikush mund të besoj një gjë të tillë, kjo është një çështje e 
jetës së përjetshme. Ato çuditen me mua që unë mendoj për këtë. 

Jo, assesi. Ka vetëm një lloj i jetës së përjetshme. Ajo është te 
Perëndia. Në qoftë se ne kemi Zotin, ne kemi jetë të përjetshme 
nëpërmjet Tij. 

Kështu që ju shihni, se fjala e përjetshme, ose të përjetshme 
mund të përdoret në mënyra të ndryshme, por kur ka të bëjë me 
Perëndinë, sepse Ai është ajo që ai është, ajo ka një kuptim. Çfarë është 
jeta e Perëndisë. Mund edhe t'i atribuohet çdo gjëra të tjera. Vetëm 
Perëndia është i përjetshëm, dhe për shkak se Ai jeton, ne jetojmë me 
Të. 

Pra, askush të mos thotë se unë nuk besoj në liqenin e zjarrit dhe 
ndëshkimin. Unë besoj. Unë nuk e di se sa kohë kjo do të zgjasë , por 
në fund do të hiqet. Zbulesa 21, 8 tregon se ata mëkatarët e përmendur 
do të ketë një pjesë në liqenin e zjarrit. Por interpretimi i saktë i fjalës 
nuk është "pjesa" më shumë "kohë". Ju shikoni, ajo është këtu. 

Kjo do të jetë ku hidhet në Gehena (nëntoka) dhe ferrit në liqenin 
e zjarrit. Ndarë nga Perëndia. E cila është një gjë e tmerrshme për të 
qenë. 

Por i drejti nuk do të jetë këtu. Ato nuk duhet të tremben. 
Perëndia i shpengoi. Ata janë në prehër të tij. Ata janë fitues. Dhe kush 
është ai që fiton? Kushdo që beson se Jezusi është Krishti. 

Pse do dalin fitues, këta besnikë, që do të shpëtojnë dhe të 
shkojnë në jetën e përjetshme dhe lumturi? Sepse Jezusi pagoi çmimin 
për të na shpenguar nga mëkati. Ai e kishte mbushur hendekun e 
ndarjes, dhe kur ne ishim tani larg, kemi sjellë më afër gjakun. 

Dhe ata kurrë nuk do të vijnë në gjykatë. Ata kurrë nuk do të jenë 
në atë liqenin e zjarrit. Kurrë nuk mund të humbet sepse ai nuk do të 
humbasë ndonjë prej tyre. Nuk është një nga më të shpenguar do të jetë 
kudo, përveç aty ku Jezusi është. 

A e dini pse kjo është ashtu? Unë do të bëj një ilustrim për ju. 
Unë kam një djalë të vogël, Jozefin. Ai është pjesë e imja, pa marrë 
parasysh se çfarë ka ndodhur. Nëse do të isha një njeri i pasur, gjëja më 
e keqe që mund të bëja ishte të shkatërroj atë nëse ka ndonjë gjë që unë 
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mund të mësojë për të mohuar. Unë nuk mund të bëj atë, sepse ai është 
një pjesë e imja. Këtu, ne kemi bërë një test të gjakut. Nëse krahasojmë 
gjakun e tij me gjakun tim. Ajo do të provojë se djali im është Jozefi. 
Ai është i imi. 

Testi i gjakut tregon nëse ju jeni prej Perëndisë apo jo. 

Nuk mund të mos kujtoj kohën  kur kisha kalëruar racën e pastër 
të herefordëve në Kolorado. Ne kishim për të sjellë kafshët për te 
inspektimi i shtetit në qoftë se ne bëjmë të kërkuar për të kullosin në 
territorin e jo të rinë në shtalla. Mos lejoni një kafshë e vetme që nuk 
kanë gjak të mirë. Kjo është një tag që tregon a je i edukuar. Renxherët 
që kontrollonin aspak nuk shiquan vulën e pronarit. Ato vetëm e 
shiqonin vulën e gjakut a është gjaku në regull. Hallelujah. Në qoftë se 
gjaku i saktë duhet të jetë në rregull. 

Ti e di, Perëndia shikon dhe deklaroi: "Shpirti që mëkaton, do të 
vdesë Ajo është e ndarë nga unë ne nuk mund të më merrni pranë." Ne 
e dimë se të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Kjo 
do të thotë se të gjithë kanë vdekur, ata u ndanë, dhe do të vijë një ditë 
kur kjo pjesë e jetës dhe të ndërpritet dhe do të jepet. Por Perëndia në 
dashuri, mori një kafshë dhe mori jetën e saj në vend të mëkatarëve që 
jetojnë. 

Në Dhiatën e Vjetër mëkatari solli një qengj. Ai e vuri dorën e tij 
në qengjin, ndërsa prifti e pati therur një qengj. Ai ndjeu gjakderdhjen 
dhe. Ai ndjeu trupin e ashpër në vdekje. Ai pa tym ngjitesh gjakut të 
Zotit. Ai e dinte se qengji zuri vendin e tij. Ai e dinte se Qengji për 
jetën e tij është marrë. Por jeta e atij qengjit ishte jeta e kafshëve dhe 
nuk mund të kthehet në mëkatarët për të bërë atë të pastër. Kështu ai 
shkoi me të njëjtën dëshirë për mëkat. Ai e la atë me mëkatin në 
mendjen e tij dhe u kthye në flijim për të njëjtën gjë një vit më vonë. 

Por, në Dhiatën e Re nuk është kështu. Qengji ynë që po vdes 
është Biri i Perëndisë, që e dha gjakun e tij si çmim për shpengimin e 
shumë besimtarëve. Me anë të besimit, që të shkojnë deri te Ati dhe 
vuri duart mbi të, Qengjit - ne e shohim Atë me plagë të përgjakshme, 
stampuar shpinën, gjemba të dhimbshme që vrullshëm e mbuluan ballin 
e tij - ne ndjejmë dhimbjen e Tij dhe të dëgjuar atë duke bërtitur: 
"Perëndia ime, Perëndia ime, përse më ke braktisur?" Dhe çfarë 
ndodhi? Një jetë që e ka lënë qelinë e thyer të gjakut u kthye në të 
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penduar. Jeta që ishte në të, u kthye tek ne. Ne jemi kthyer pa dëshirë 
për të bërë gabime dhe tani ne kemi urrejtje për aktet dhe dëshirat e 
trupit. 

Shikoni në vehte. Çfarë është jeta jonë? Vetëm një qelizë e vogël 
që erdhi nga babai jonë. Gruaja nuk ka hemoglobinën. Ajo krijon një 
vezë; ajo është inkubator. Por gjaku vjen nga mashkulli. Prandaj, gruaja 
merr emrin e atij njeriu. Fëmijët të marrin emrin e tij. Nëna është 
inkubator për fëmijët nga plagët e tij. 

Kjo është ajo që ka ndodhur për shpengimin tonë. Fryma e 
Shenjtë zbriti mbi Marinë dhe ajo lindi një djalë dhe e quajti Jezusi. 
Krijuesi i madh zbriti dhe u bë sakrificë për mëkatin tonë. Gjaku i tij 
ishte gjaku i Perëndisë. Ajo ishte. Ky është gjaku i Perëndisë që u derdh 
dhe Fryma që e pat lënë atë duke vdekur në agoni. Pastaj vetë jeta 
(SHPIRTI) u kthye për të zgjidhur mëkatarët të penduar dhe të 
vendosur ato të lirë. Se mëkatari nuk kthehet vit pas viti, sakrificë pas 
sakrificës, sepse nuk ka pasur nevojë. Nga një sakrificë, një herë dhe 
për të gjithë ai ka qenë i liruar nga pushteti i mëkatit, dhe ka marrë jetën 
e Krishtit, ku ai mbretëron në fitoren mbi mëkatin, bota, mishi dhe 
djalli. 

Perëndia e bëri atë. Ai e bëri atë të gjithë. Ai bërtiti me botën e 
mallkuar dhe i biri: "Unë do t'ju japë një shenjë. Një virgjëreshë do të 
mbetet shtatzënë. E virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një 
djalë. Kjo do të jetë shenja juaj. Ajo do të jetë një shenjë e përjetshme. 
Atë që ajo sjell do të jetë Emmanuel, Perëndia me ne." 

Zoti zbriti në një qelizë të gjakut, jo me anë të një njeriu, por nga 
Fryma e Shenjtë, dhe në atë barkun e virgjër u ndërtua një tabernakull 
për qëllim të vdekjes. Fara e gruas erdhi në mënyrë që ai të jetë i fortë 
për të na sjellë shpëtimin tonë. Kur Fryma e Shenjtë zbriti mbi Marinë, 
Ai krijoi brenda barkut të saj në qelizë që do të shumohen dhe të bëhet 
trupi i Zotit tonë. 

Kjo qelizë është krijuar. Kjo ishte fillimi i krijimit të Perëndisë. 
Kjo është që Jezusi është. Dhe kjo i Shenjti ishte i mbushur me gjak të 
Shenjtë, madje edhe gjakun e Perëndisë. Që tabernakulli erdhi në lindje. 
Ai u rrit të jetë një njeri. Ai shkoi në Jordani dhe atje Sakrifica u qe larë 
nga Gjoni në lumin e quajtur Jordan. Kurse Sakrifica e pranueshme u 
ngrit nga uji, Zoti erdhi dhe e banoi Atë, duke e mbushur me Shpirtin e 
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pa masë. Kur ai vdiq dhe derdhi gjakun e Tij, jeta e përsosur e 
Perëndisë u çlirua për të ardhur përsëri mbi mëkatarë të vetëm që do të 
pranojë Krishtin si Shpëtimtarin e tij. 

O, si është kjo mbresëlënëse. Zoti ka lindur duke qarë mbi një 
grumbull kashte. Zoti ka lindur në një grazhd me kashtë. Këtu është një 
shenjë e përjetshme krenare dhe i fryrë nga intelektualë të rremë të cilët 
zhvilluan teologjinë e tij dhe mohuan të vërtetën e Perëndisë. Perëndia 
Jehova, qan fëmijën në një hambar me kashtë. Atëherë ne mendojmë se 
kemi të drejtë të jenë krenar, e ngritur hundët, duke kritikuar dhe duke 
vepruar se si në qoftë se ne ishim dikush. Këtu është një karakter i 
vërtetë. Ky është ai. Zoti, i cili lindet si një djalë. Zoti i cili punon në 
dyqan si marangoz. Jehova i ka larë këmbët e peshkatarëve. 

"Unë do t'ju japë një shenjë," thotë Zoti. "Asnjë shenjë e klerit në 
tesha të bardhë. Asnjë shenjë e pasurisë dhe pushtetit. Në këtë shenjë 
nuk ka ndonjë gjë që ju doni ose e gjykojnë të përshtatshme. Por kjo 
është një shenjë e përjetshme. Kjo është shenja më e madhe e të 
gjithave." Zoti qëndron në oborr dhe gjakderdhja me gjemba mbi ballin 
e tij, do ta pështyjnë në fytyrë, talleshin dhe të nënvleftësuar. Zoti 
përçmuar dhe i hedhur poshtë, varur lakuriq në kryq, ndërsa hipokritët 
hebrenj dhe të sfiduar me atë që zbriti nga kryqi. Zoti, i cili ishte duke 
vdekur. Zoti, i cili u lut dhe asgjë nuk ndodhi. Atëherë Zoti vdiq. Kjo 
është një shenjë për të gjithë njerëzit tani. Nuk ka asnjë tjetër si ai. Kjo 
është një e madhe. 

Pastaj errësira pati zbritur në tokë. Ata e vunë në varr. Ai do të ri 
për tri ditë dhe netë deri sa një tërmet shkatërroi errësirën e natës dhe ai 
erdhi. Zoti ka ardhur. Zoti u ngjit në lartësi. Pastaj Zoti erdhi të banojë 
në kishën e Tij. Zoti u kthye me të forta të erës dhe zjarrin flakë. Zoti u 
kthye për të ecur në mes të kishës së Tij dhe fuqizimin e njerëzve të 
tyre. Edhe një herë, Zoti erdhi, dhe këtë herë për të qëndruar me 
popullin e Tij. Dhe përsëri Zoti i shëron të sëmurët, ngjallën të vdekurit, 
dhe Fryma e manifeston Veten. Jehova është të folurit në gjuhë dhe të 
përgjegjshëm për interpretim. 

Jahve zbiti dhe e ngriti prostitutën të bos gabojë më. Zbriti deri te 
pijaneci i pështyrë nga mizat në fytyrë deri sa pa ndjenja ri shtrirë në 
llug. Po, Jehovai erdhi për të manifestuar në mish dhe të shfaqet nëpër 
trup. Zoti erdhi - Perëndia në ne, shpresën e lavdisë. 
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Po, erdhi Jezusi dhe pati derdhur gjakun e Tij dhe për të liruar 
nga robëria. Ai erdhi dhe shpengoi delet e Tij të humbur. Ai u dha atyre 
jetën e përjetshme dhe ato nuk do të humbasin më. Ai nuk do të 
humbasë ndonjë prej tyre, por ata do të ngrihen në ditën e fundit. 

Aleluja! Vdekja e dytë nuk mund ti dëmtojë ata. Nuk ka asnjë 
autoritet mbi to. Për shkak se ata janë të Qengjit dhe të ndjekin atë kudo 
që ai ecte. 

 

 

FRYMA E SHENJTË NË ÇDO EPOKË 

 

Zbulesa. 2, 11: "Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti u thotë 
kishave!" Nuk është një epoke kishe ku nuk është përmendur ky varg. 
Një epokë e vetme ka të njëjtin paralajmërim për njerëzit e çdo epoke. 
"Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që thotë Fryma." Por kjo është 
absolutisht e pamundur që të gjithë njerëzit të dëgjojë atë që Fryma u 
thotë epokave të ndryshme. 1 Kor. 2, 6 – 16. "Ne, në të vërtetë, 
shpallim dijen në mes të të përsosurve, por jo dijen e këtij shekulli, as të 
princave të kësaj bote të gjykuar për dënim, por predikojmë dijen e 
Hyjit të fshehur në mister, atë që Hyji e kishte paracaktuar para 
shekujve për lumturinë tonë, atë që asnjë nga princat e kësaj bote nuk 
mundi ta njohë; sepse, po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryqëzuar 
Zotin e lavdisë. Por, siç thotë Shkrimi i shenjtë: 'Çka syri nuk pa e veshi 
nuk dëgjoi dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë ua bëri Hyji gati atyre 
që e duan.' Mirpo Zoti na e zbuloi këtë të vërtetë neve me anë të 
Shpirtit të Tij: sepse Fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. 
Sepse cili nga njerëzit, pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e 
njeriut që është në të? Kështu edhe çka është në Hyjin, askush nuk e di, 
përveç Shpirtit të Hyjit. E njëmend, kush prej njerëzve di çka është në 
njeriun përveç shpirtit. E ne nuk kemi marrë shpirtin e botës, por kemi 
marrë Shpirtin që vjen prej Hyjit që ta dimë me ç’dhurata na ka pajisur 
Hyji. Këtë edhe e shpallim, jo me argumentime të mësuara nga dituria 
njerëzore, por me mësim të Shpirtit Shenjt, duke shtjelluar gjëra 
shpirtërore me terma shpirtërorë. Njeriu thjesht natyror nuk i merr vesh 
gjërat që rrjedhin prej Shpirtit të Hyjit: ato për të janë marri dhe nuk 
është i aftë t’i kuptojë, sepse duhet të gjykohen në mënyrë shpirtërore. 



136 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

Përkundrazi, njeriu shpirtëror i shqyrton të gjitha, por ai nuk mund të 
shqyrtohet prej askujt, sepse: Kush e njohu mendimin e Zotit për ta 
mësuar Atë? Por ne e kemi mendimin e Krishtit." Mt. 13, 13 – 16, 
"Prandaj unë u flas atyre me shëmbëlltyrë, sepse duke parë nuk shohin, 
dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë e as kuptojnë. Kështu ndër ta 
përmbushet profecia e Isaias, që thotë: 'Nga Ju do të dëgjoni, dhe nuk e 
kuptojnë; Ju duke parë, dhe ju do të shihni! Por zemra e këtij populli 
dhe veshët dëgjojnë rëndë, dhe sytë e tyre janë të mbyllur, që sytë nuk 
shohin dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe të mos kuptojnë me zemër - Nuk 
kthehen, dhe unë t'i shëroj.' Por lum sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj 
që dëgjojnë." Gjoni 8, 42 - 44: "Jezusi u tha atyre: 'Po të ishte Perëndia 
Ati juaj, ju do të më donit, sepse kam ardhur nga Perëndia unë kam 
ardhur, pra, nga vetja ime, por Ai më ka dërguar. Përse nuk e kuptoni 
thënien time. Shkak se ju nuk jeni në gjendje për të dëgjuar Fjalën. Të 
mijët ju jeni të atit dhe dëshirat e atit tuaj. Sotoni ishte vrasës që nga 
fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse nuk ka të vërtetë Kur thotë 
të rrema, flet nga vetvetja, sepse ai është gënjeshtar dhe ati i rrenës." 
Kjo është më e dukshme nga këto Shkrime se asnjë njeri nga vetja e tij 
mund të dëgjojë Perëndinë. Kjo aftësi ai duhet të jetë dhënë nga 
Perëndia. Mateu. 16, 17: "Jezusi u përgjigj dhe tha: 'I bekuar je ti, o 
Simon, bir i Jonas, sepse nuk do të zbulojë mishin dhe gjakun, por Ati 
im që është në qiell.'" Duke lidhur këto vargje ne shohim se ka vetëm 
një grup njerëzish dhe ky grup i veçantë i njerëzve që mund të dëgjojnë 
se çfarë thotë Fryma në çdo epokë. Ky është një grup i veçantë që merr 
zbulesën për çdo epokë. Ky është një grup i Perëndisë, për një grup që 
nuk dëgjon nuk është nga Perëndia. (Gjoni 8, 42 - 44,) Grupi që mund 
të dëgjojë dhe të dëgjojë atë që thotë Fryma dhe merr zbulimin e atij një 
grup i tillë përshkruhet edhe në 1 Kor. 2, 6 - 16. Ata janë ata që kanë 
Frymën e Perëndisë. Ata janë ata që janë lindur prej Perëndisë. Ata janë 
të pagëzuar në trupin e Zotit Jezu Krisht me anë të Frymës së tij. Ata u 
pagëzuan me Frymën e Shenjtë. 

Të vë në dukje më tej atë që ne jemi duke thënë se dhe ne 
gjithashtu duhet të përdoret libri që duhet të kihet parasysh kur flasim 
për atë se kush është, për të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë, shikojmë 
se çfarë thotë Jezusi tek Gjoni 6, 45: "Është shkruar në profetët: 'Ata do 
të jenë të mësuar nga Perëndia.'" Por, nga ana e tij 54, 13 nga të cilat 
kjo është marrë, dhe thotë: "Tërë bijtë e tu do të udhëzohen nga Zoti." 
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Të gjithë populli i Perëndisë janë bij të Perëndisë. Prandaj, kjo është 
dëshmi se dikush është një fëmijë i vërtetë i Perëndisë (ai për të cilin ai 
ka shkuar poshtë dhe atje ku është Fryma e banimit) përsëri është 
përshkruar si dikush që ka Frymën e Shenjtë mësohet nga Fjala. 

Tani ju mund të filloni mendoheni se pse gjuhët nuk janë provë 
që dikush është pagëzuar me Frymën e Shenjtë. Në asnjë epokë nuk 
thotë "i cili ka lënë një gjuhë të thotë atë që thotë Fryma." Kjo gjuhë, 
interpretimi dhe profecia e tyre, etj janë si provë të vendosur në faqe. 
Prova është duke dëgjuar se çfarë thotë Fryma. Fryma u thotë. Po, 
Fryma e mëson. Kjo është pikërisht ajo që Jezusi tha se Ai do të bëjë 
kur ai erdhi. Gjoni 14, 26, "Do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të 
gjitha këto që kam të kam thënë ty." Dhe kjo është pikërisht ajo që 
ndodhi. Kështu, Ungjijtë e kanë shkruar. Këta njerëz u kujtuan nga 
Fryma e Shenjtë për fjalët që Jezusi foli. Kjo është arsyeja pse ungjijtë 
janë të saktë. Ata janë të përsosur. Por Fryma nuk është vetëm ti 
kujtojmë të gjithë, por ajo është duke na mësuar edhe më tej të vërtetën 
që ata tashmë kishin. Kështu Pali mori zbulesën e tij. Sa i përket ai tha: 
"Unë ju jap të dini, vëllezër, se ungjilli që kam predikuar nuk është prej 
njerëzve, as nuk jam nga njeri që ka marrë atë, as mësuar (nga njeriu), 
por nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti." Galatësve. 1, 11 - 12. Ai i 
mësoi nga Fryma e Shenjtë. 

Një ditë, kur Jezusi ishte në tokë, ai erdhi për të vizituar atë një 
njeri i madh. Njeriu i tha: "Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i 
dërguar nga Perëndia." Por ju do të vini re se Jezusi është ndërprerë. Ai 
u kthye Nikodemit dhe fjalët që ai tha që mund të parafrazohet kështu: 
"Unë nuk jam një mësues unë jam Qengji i flijimit për mëkatin unë jam 
duke bërë të mundur atë mes lindjes së Frymës së Tij por Ai që vjen si 
Mësues. Ai është Fryma e Shenjtë." Kur Jezusi ishte në tokë ai erdhi si 
Qengji si profet. Por, kur u kthye në kishë mes Frymës së tij u bë një 
mësues. 

Dhe çdo herë ne dëgjojmë të njëjtën të vërtetë. "Ai që ka veshë, 
le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave." Por vetëm një njeri i 
mbushur me frymë mund të dëgjojë zbulesën për atë epokë. Askush 
tjetër nuk mund. Jo, jo në të gjitha. Unë jo sepse kjo është pikërisht ajo 
që mund të thotë Pali në 1 Korintasve. 2, 6 – 16. 
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Pra, kjo do që të inkurajohen për t'u gëzuar. Sjellin doktrinë 
shumë të pazakontë që shkakton shumë keqkuptime dhe pakënaqësi. 
Sepse, kur Pentekostalët thonë se ju duhet të flasni në gjuhë ose ju nuk 
jeni pagëzuar në Frymën e Shenjtë, ata ose mohojnë që njerëzit e 
mëdhenj si Knox, Moody, Taylor, GoForth dhe të tjerët nuk kanë marrë 
Frymën e Shenjtë, ose duke thënë se ata të gjithë fshehurazi folën në 
gjuhë të tjera dhe nuk kanë qenë të vetëdijshëm se çfarë po ndodhte. 
Megjithatë, kjo nuk është e vërtetë. Jo, jo në të gjitha. Ky është një 
gabim shumë i madh. Gjuhët nuk janë dëshmi se dikush është i 
mbushur me Frymën. Ato janë vetëm një nga nëntë shfaqjet e 
përmendura në 1 Kor. 12. Nuk ka asnjë Shkrim që thotë se e keni marrë 
Frymën e Shenjtë, të folurit në gjuhë ose që ju të keni marrë Frymën e 
Shenjtë, të folurit në gjuhë. Por ai thotë se "Në fund të mbushur me 
Frymën e Shenjtë, folën në gjuhë", dhe më pas thotë se profetizuan. 

Sot ajo është në mesin e shumë njerëzve të pranuar për të dhënë 
që të gjithë ata që pretendojnë se kanë marrë Frymën e Shenjtë, të 
folurit në gjuhë, gjuha e vërtetë shpirtërore. Por kjo nuk është kështu 
për shumë njerëz që flasin në një gjuhë të njohur, por i ndikuar nga 
fryma e gabuar. Pra, le të thonë se ju jeni në një datë, dhe që të gjithë 
njerëzit të flasin në gjuhëra. Si mund të dini cila gjuhë është nga Fryma 
e cila është nga dreqi? Unë kam qenë në mesin e kombeve ku 
magjistarët e tyre pinin gjak nga një kafkë, folën në gjuhë të tjera dhe 
interpretuar dhe profetizuan. Unë mund të shkruaj edhe në gjuhë. Pra, 
nëse për ju janë gjuhët prova të marrë Frymën e Shenjtë, atëherë çdo 
gjuhë do të duhet të jetë nga Perëndia. Por njerëzit të cilët konsiderohen 
me prova e gjuhëve, pranuar se ka fajtorë dhe të thotë se gjuha, sepse 
Perëndia është e vërtetë, e Satani ka një defekt. Prandaj, pyetja ime 
është: "Kush e di se çfarë është e drejtë që e kuptoi gjuhën e të dinë se 
çfarë është thënë e që ka dhuratën e thekshëm të dini?" Pra, kur kemi 
marrë këto përgjigje, ne do të kemi, pasi u trajtuan, por deri atëherë ne 
duhet të pyesim për origjinën e gjuhës. Tani për tani ju mund të shihni 
se në qoftë se ju do të keni mbështetur gjuhë me prova të tilla dhe nuk e 
di se çfarë ata janë duke folur, në fund ju keni për të ardhur për faktin 
se të gjitha gjuhët duhet të jetë nga Perëndia. Kjo do të na sjellë të 
besojmë se na nuk mund të flasin në gjuhë. Kjo nuk është kështu, as 
edhe për një moment. Çdo misionar i vërtetë jashtë vendit për fat të 
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keq, dhe të dinë që flasin ferrin në gjuhë të tjera, ashtu si unë që e di 
nga përvoja. 

Teologët Pentekostal pranojnë se ata nuk kanë asnjë Shkrimin që 
ekspozon njerëzit të flasin në gjuhë, kur ata u pagëzuan me Frymën e 
Shenjtë. Njohin se për të përfunduar nga përvojat e përshkruara në 
librin e Veprave, në të cilën tre nga pesë herë njerëzit flisnin në gjuhë. 
Unë gjithashtu, nuk ka shkrime më të mirë të them se ka dy lloje të 
gjuhës. Njëra është gjuha në të cilën për të folur deri sa të marrë 
Frymën e Shenjtë dhe ai është "prova" nëse ju besoni, ju mund të 
merrni dhuratën e gjuhës me të cilat ju shpesh mund të flisni. 
Megjithatë, ata thonë se një herë ju kanë folur në gjuhë, si dëshmi e 
pranimit, ju nuk mund të flasni përsëri. Edhe një herë ne duam të dimë 
ku ishte gjetur në Fjalën. Nëse nuk është aty, atëherë Perëndia nuk tha, 
dhe mjerë për këdo që do të shton në atë Fjalë. Por ka diçka në Fjalën 
në lidhje me këtë temë ata injorohen krejtësisht. 1 Kor. 13 përmend 
gjuhë njerëzore dhe gjuhë engjullore. Kjo do të jetë i njohur dhe gjuhë 
të panjohur. Pentekostalët moderne thonë se ata mund të merrnin 
Frymën e Shenjtë që flet në gjuhë të panjohura ose të engjujve. 
Ngatërruar enët si ata në Veprat 2 ku njerëzit flisnin dialekt të 
ndryshme që edhe jobesimtarët dëgjuan dhe e kuptuan. 

Pra, kur Zoti është i heshtur ne më mirë të heshtim. Por, ku është 
ai duke thënë se ne jemi më mirë se edhe unë flas dhe them atë që ai ka 
thënë tashmë. Ai na tha provat, apo se kjo është ajo që do të ndodhë pas 
pagëzimit të Frymës së Shenjtë që do të vijnë te na Mësues dhe të na 
mësojnë të gjithë të vërtetën. Por se mësuesi ishte një mësues i 
mbrendshëm, jo një mësues të jashtëm. Se Fryma nuk ishte brenda, ju 
nuk do të dëgjojëni të vërtetën dhe për të marrë zbulesën që e keni 
bindur çdo moment të ditës. Kjo ishte një shenjë e Shpirtit që banon 
brenda në kohën e Palit. Ata që u mbushën me Frymën e Shenjtë 
dëgjuan fjalën, e mori atë dhe jetoi prej saj. Ata që nuk e kanë Frymën e 
dëgjuan atë vetëm si një popull që gabimisht interpretojnë atë dhe 
shkuan në mëkat. 

Në çdo moshë (dhe çdo moshë është mosha e Shpirtit të Shenjtë 
për besimtarët e vërtetë), të themi, në çdo moshë provat ishin të njëjta. 
Ata i cili kishte Frymën, Mësuesin, dëgjuan fjalën dhe Shpirtin në to 
dhe mori fjalën duke mësuar atë (zbuloi as) për ta; dhe ata ishin nga 
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grupi që ka dëgjuar të Dërguarin dhe mesazhin e tij dhe e mori atë dhe 
jetoi me atë. 

Unë e di se kjo është një sprovë e madhe për të thirrurit në ditën 
e Rrëshajëve dhe gjithashtu dita kur Fryma e Shenjtë zbriti në shtëpinë 
e Kornelit dhe pastaj këto dy përvoja të njëjta si dëshmi e pagëzimit të 
Frymës së Shenjtë. Por në të dyja rastet nxënësit të kuptojnë gjuhët. Kjo 
është larg nga zhurma e konfuzionit modern e takimeve Pentekostale. 
Dhe në qoftë se kjo nuk ishte e mjaftueshme për të na bindur për të 
ndaluar me një përfundim të tillë, çfarë të bëjmë kur ne ballafaqohemi 
me faktin se njerëzit të cilët kurrë nuk kanë folur në gjuhë që kanë në 
jetën e tyre, disa nga tetë deklaratave të tjera, si një fjalë e diturisë, 
infiltrimit të shpirtrave, fjala e dijes, besimi, shërim dhe madje edhe 
mrekullitë? Dhe ky vëzhgim është edhe më interesante në dritën e faktit 
se gjuhët janë më të vogla nga nëntë dhuratat; Pra, kur ne shohim njerëz 
të cilët nuk flasin, as nuk kanë folur kurrë në gjuhë, të përdorin dhurata 
të mëdha se ata që flasin në gjuhë, ne duhet të refuzojmë një doktrinë të 
tillë edhe më të fortë se më parë. 

Pra, tani ju mund të shihni se ne nuk mund të përballojë për të 
thënë atë që Bibla nuk tha. Kur Shkrimi na mëson se puna e Frymës së 
Shenjtë dhe manifestimi i njerëzve të Bekuar që duhet të bëjë të 
vërtetën në çdo kohë të farës së vërtetë të asaj kohe, atëherë ne e dimë 
se Shpirti duhet të banojë në një person ose ajo nuk mund të marrë të 
vërtetën për atë kohë. Amen. Ajo është mjaft e drejtë. Dhe në qoftë se 
kjo kohë nuk ka ekspozuar asgjë, sigurisht që shfaqin për të konfirmuar 
këtë të vërtetë. 

Tani, para se të lëmë këtë temë, dua të jem shumë i qartë në 
lidhje me atë pagëzimin e Frymës së Shenjtë përmes Fjalës. Jo nga unë 
dhe jo nga ju. Duhet të jetë se "Kështu thotë Zoti" ose ne gabimisht 
jemi udhëzuar. Amen. 

Së pari, ju do të vini re se në takimet e mia kur kam mbaruar së 
predikuar shërbimin evangjelist ose ndonjë mesazh të mësimdhënies, i 
hedhin në rrjet dhe të kërkoni për një përgjigje nga njerëzit. Unë jam 
duke kërkuar që atë të hap përpara dhe të marrë Frymën e Shenjtë. 
Pentekostalët e mi miqtë, kur kan dëgjuar se ju them atë, besojnë se 
njerëzit kërkojnë përherë hap përpara që të pagëzoheni me Frymën e 
Shenjtë, sepse ata janë të lindur tashmë përsëri. Kështu që kur unë i ftoj 
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ata që janë me Frymën të mbushur që do të vijnë dhe të punojnë me ata 
që iu përgjigjën ftesës për të marrë Frymën, këta njerëz të nderuar 
nxitojnë përpara dhe për të punuar me njerëzit në mënyrë të tillë për të 
inkurajuar ata që të dorëzohen për Perëndinë dhe për të besuar se të 
folurit në gjuhë. Kjo shkaktoi shumë konfuzion dhe unë dua të ju them 
saktësisht se çfarë dua të them. Unë mendoj se mëkatari vinë përpara 
dhe të lindë përsëri, ju keni qenë të pagëzuar në trupin e Krishtit nga 
Fryma e Shenjtë, e cila është pikërisht ajo që ndodhi në ditën e 
Rrëshajve, kur kisha filluar. Me fjalë të tjera, duke u lindur nga Fryma 
është për t'u pagëzuar me Frymën e Shenjtë. Kjo është e njëjta gjë. 

Kështu që, unë të kuptoj se kjo këtu në këtë moment, të jetë 
konfuze sepse shumica e njerëzve e dinë se unë u caktova për predikues 
Baptist dhe i bindur se ata ishin baptistët për shkak se fjalimet e tyre për 
të marrë Frymën e Shenjtë, kur ne besojmë, për shkak se ajo nuk është 
kështu. Primati Atë "prej kur ju besuat". Veprat e Apostujve 19, 2 - 6. 
"Dhe ata thanë: 'A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?' Ata i 
thanë: 'Ne as që kemi dëgjuar se paska Frymë të Shenjtë.' Ai u tha 
atyre: 'E pra, çfarë pra, u pagëzuat?' Ata u përgjigjën: 'Pagëzimi i 
Gjonit'. Dhe Pali tha: 'Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit për 
njerëzit dhe i foli besoni në atë që vjen pas tij, që është në Krishtin 
Jezus.' Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. 
Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ta dhe 
ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan." Ja kjo është ajo që Pali 
pyeti: "A keni marrë, jo kur ju besuat." Dhe nuk ka një ndryshim të 
madh, sepse po marrim pas besimit. Efesianëve. 1, 13 u përsërit fjala e 
saktë në lidhje me atë që ndodhi në Efes sipas Veprave 19: "Atij ju 
edhe pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës - ungjillin e shpëtimit tuaj - në të 
cilin gjithashtu, pasi ju besuat (jo kur besuat), vulosët me Frymën e 
Shenjtë të premtimit." Pra, këtu është pika ime. Shumë prej 
modernistëve tanë dhe madje edhe fondamentalistëve tanë (të 
ashtuquajturit) besojnë për shpëtimin në një kohë të caktuar të caktuar 
të cilat në shumë raste është quajtur "të marrë një vendim", dhe kjo 
quhet, pranuar Krishtin ose duke u lindur përsëri. Pra, për të marrë 
Krishtin është për të marrë Shpirtin e Tij. Për të marrë Shpirtin e Tij 
është për të lindur përsëri. Për të marrë Shpirtin e Tij është që të 
pagëzoheni me Frymën e Shenjtë. Amen. Këta njerëz besojnë. Është e 
mrekullueshme. Ju merrni Frymën e Shenjtë pasi besoni. Ajo ka qenë 
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gjithmonë kështu dhe gjithmonë do të jetë. Tashmë fjala e parë e 
këshilla për njerëzit ishte nga Pjetri në ditën e Rrëshajve, dhe ai tha: 
"Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit 
për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së 
Shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe fëmijët tuaj, dhe për të gjithë 
ata që larg çdo gjë që bëri Zoti, Perëndia ynë." 

Këto udhëzime erdhën si një përgjigje të drejtpërdrejtë nga Pjetri 
në lidhje me atë çfarë ka ndodhur me të vërtetë në ditën e Rrëshajve. 
Ajo që u përmbush ishte se Perëndia sipas Xhoelit pati derdhur 
premtimin e Frymës së Shenjtë mbi çdo mish. Ai nuk u derdh para asaj 
kohe apo një ditë më parë në atë kohë. Kjo ishte ajo. Por kjo është që 
tani e tutje duhet të vijnë me pendimin, pagëzimin në emër të Zotit Jezu 
Krisht, dhe atëherë Perëndia ishte i detyruar për të plotësuar ata që 
erdhën. As ai dhe as ndonjë nga apostujt nuk ka thënë: "Duhet të lindni 
përsëri, dhe pastaj të mbusheni me Frymën." 

Se kjo është një formë e përvojës në lidhje me marrjen e Frymës 
së Shenjtë, ju të vini re më shumë kujdes herën tjetër kur Fryma zbriti 
mbi njerëzit. Veprat 8, 5 - 17: "Dhe ai zbriti në qytetin e Samarisë dhe u 
predikoi atyre Krishtin, kur e uli vëmendjen ndaj asaj që Filipi foli si 
duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte: atë të shumë të 
pushtuar nga frymërat e ndyra, duke bërtitur me zë të lartë, një për të 
shëruar dhe shumë të paralizuar dhe të gjymtuar. Dhe u bë gëzim i 
madh në atë qytet. Aty ishte një njeri që quhej Simon, i cili kishte parë 
në qytet të merrej me magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e 
Samarisë, duke pretenduar se ai ishte njeri i madh. Hark të gjithë, nga të 
vogla në të mëdha, duke thënë: 'Ky është fuqia e Perëndisë - dhe se e 
madhe!" Një homazh për të, sepse ajo ka qenë prej kohësh i hipnotizuar 
pas kthimit. Por, kur i besuan Filipit, i cili predikoi ungjillin e 
mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezusit Krishti u pagëzuan, burra 
dhe gra. Dhe Besoi edhe Simoni dhe, mbasi u pagëzua, ai qëndroi me 
Filipin; ai u shtang shikuar atë fuqi shenjash dhe çudirash të cilat janë 
për ata që qëndrojnë. Kur u kthyan apostujt dhe dëgjuan në Jeruzalem 
se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe 
Gjonin, të cilët, kur erdhi, u lutën për ta, që të merrnin Frymën e 
Shenjtë; sepse nuk është një prej tyre që nuk ishte; ata vetëm ishin 
pagëzuar në emër të Zotit Jezus. Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata 
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morën Frymën e Shenjtë." Sipas vargut 12 Atëherë besuan Fjalën. 
Pastaj ata u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. Por sipas vargut 16, 
pavarësisht nga të gjitha këto, nuk janë duke marrë ende Frymën e 
Shenjtë. Fryma e shenjtë u ka marrë vetëm pasi ata besuan dhe u 
pagëzuan si duhet. Kjo është forma e saktë se ajo është paraqitur Pjetrit 
në Veprat 2, 38 – 39. 

Një Shkrim tjetër që shpjegon këtë vendosje është në Gal. 3, 13 - 
14: "I mallkuar është kushdo që varet në dru' që të vijnë mbi 
johebrenjtë bekimi i Abrahamit në Krishtin Jezu, që të (për) marrim 
premtimin e Frymës me anë të besimit." Pra, sigurisht që nuk mund të 
thuhet se "bekimi i Abrahamit" ri- lindjes, dhe se "premtimin e Shpirtit" 
pagëzimin e Frymës së Shenjtë, si dy ngjarje të veçanta. Sepse Shkrimi 
thotë: "Jezusi vdiq në kryq dhe me atë vdekje dhe ringjallja është 
bekimi i Abrahamit erdhi mbi johebrenjtë, duke lënë Judenjtë, ndodhi 
që Shpirti të mund të jetë në dispozicion të paganëve." 

Kuptuat se çfarë unë vetëm dua për të sqaruar se pse dijetarët nuk 
janë gjetur kurrë se Pali ishte kur tha: "Të lindur përsëri dhe pastaj të 
mbushur me Frymë." Ata arritën në përfundimin se ai ishte atje dhe të 
vënë kuptimet e tyre për t'u bërë në mënyrë që të thonë, por shkrimet 
nuk thotë. As Jezusi nuk tha. Shih Gjoni 7, 37 - 39 dhe lexoni atë tani 
me mirëkuptim. "Në ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u 
çua në këmbë dhe thirri duke thënë: 'Nëse dikush ka etje, le të vijë tek 
unë e të pijë! Ai që beson në mua, siç thotë Shkrimi, nga brendësia e tij 
do të burojnë lumenj uji të gjallë!' Dhe kjo është thënë për Frymën, që 
duhet të marrin ata që besojnë në të. Fryma e Shenjtë nuk ishte akoma 
ditë, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar." Kështu që kjo në mënyrë 
të qartë dhe kategorikisht thotë besimtarëve pas ardhjen e Jezusit në 
besim do të burojnë lumenj uji të gjallë. Dhe për të vënë këtë përvojë në 
Rrëshajëve. Tani keni mbajtur këtë mendim në mendje, ne lexojmë 
Gjoni 4, 10 dhe 14: "Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është 
ai që të thotë: 'Më jep të pi,' ti do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte 
ujë të gjallë. Por kush pi nga uji që do t'i jap unë nuk dot ket etje, por 
uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të 
përjetshme." Përmendet nga ky i njëjtit ujë i gjallë, por këtë herë ai nuk 
u e quajti një lumë, e quajti burimi artezian. Kjo është ajo ku njerëzit 
bëjnë gabime. Për shkak se ajo është quajtur burim dhe lum, duke 
menduar se është një vend në jetën e përjetshme nga Shpirti, dhe në 
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vendin tjetër ku lumi quhet (duke nënkuptuar një dinamizëm të madh), 
ajo duhet të jetë Fryma tani që jepet si një dhuratë. Jo aq. Kjo është e 
njëjta gjë. Është Fryma që jep jetë dhe fuqi, dhe kjo ka ardhur në ditën e 
Rrëshajve. 

Çfarë është duke shkaktuar këtë ide e gabuar? Përgjigja është, 
"EKSPERIENCA". Ne shkuam pas përvojës, jo pas fjalës. Mjaft me 
përvojën tuaj si litar për matje. Ka vetëm një kriter, vetëm një masë, 
dhe se është FJALA. Pra, e konsiderojnë me kujdes dhe për të kuptuar 
këtë. Pjetri i tha: ''Pendohuni dhe të pagëzoheni në emër të Jezu Krishtit 
për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së 
Shenjtë." Pali tha: "A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?" Kjo 
është i gjitha problemi ynë këtu. Njerëzit të pendohen për mëkatet e 
tyre, u pagëzuan në ujë, unë nuk e marrë Frymën e Shenjtë. Ti beson 
PËR të pranuar Frymën. Duke besuar në Jezusin është një hap në 
drejtimin e duhur, dhe ai ishte nga Fryma e Shenjtë. Por njerëzit këtu 
vendi. Besojnë dhe atëherë kanë të ndaluar. Bibla nuk thotë që ju të 
merrni kur ju besoni. Tashmë, "A keni marrë Frymën e Shenjtë, kur 
besuat?" Përkthim i saktë dhe i fjalëpërfjalshëm është: "A keni sëpari 
besuar, marrë Frymën e Shenjtë?" Njerëzit besojnë dhe pastaj ndalen. 
Ju nuk keni marrë Frymën e Shenjtë, kur ju besoni për pendim. Ju 
shkoni për të marrë Frymën e Shenjtë. A e shihni këtë? Kjo është ajo që 
është e gabuar me fundamentalistët tonë. Ata nuk kanë fuqi për shkak 
se ata ndaluan para Rrëshajve. 

Ata janë si bijtë e Izraelit që janë larguar nga Egjipti dhe u 
ndalën para tokës së premtuar. Pra, këta janë bijtë e Izraelit që dolën 
nga Egjipti, rreth dy milionë. Ata të gjithë udhëtuan së bashku, kishin 
parë të gjithë të njëjtat mrekullitë e Perëndisë, të gjithë hëngrën të 
njëjtën manë dhe ujë nga një shkëmb i goditur, ata të gjithë të ndjekur 
të njëjtën re gjatë e ditës dhe kollona e zjarrit gjatë natës, por vetëm dy 
arritën në Tokën e Premtuar. Vetëm të dy ishin të vërtetë apo besimtarë. 
Kjo është e vërtetë, sepse Fjala na tregon se pjesa tjetër ka vdekur për 
shkak të mosbesimit, dhe për shkak të mosbesimit aë nuk mund të hyjë. 
(Heb. 3, 19) Prandaj, pasi ajo është kështu, dhe se vetëm dy janë futur, 
pasi pjesa tjetër nuk kanë qenë besimtarë të vërtetë. Cili ishte 
ndryshimi? Dy qëndroi me Fjalën. Kur zemrat e dhjetë spiunëve arritën 
në Kadesh-Barnea, Josiu dhe Kalebi nuk u penguan, sepse ata besonin 
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Fjalën dhe thanë: "Ne jemi më shumë se në gjendje për të marrë tokën." 
Ata e dinin se mund të, sepse Perëndia tha: "Unë ju kam dhënë vendin." 
Në fund të fundit ato Izraeli pa fuqinë dhe mirësinë dhe çlirimin e 
Perëndisë, nuk ka hyrë në pjesën tjetër që është lloji i Shpirtit të 
Shenjtë. Prandaj, tani ju mund të shihni se vetëm një grusht i vogël nuk 
besojmë se si është mënyra për të marrë Frymën e Perëndisë. 

Mirë, kemi ardhur deri tani. Tani unë dua të shkoj më tej dhe kur 
të bëj, unë e di se unë do të bëj disa emocione të larta. Por kjo është 
diçka për të cilën unë nuk jam përgjegjës. Unë jam përgjegjës për 
Perëndinë dhe Fjalën e Tij dhe njerëzit që Perëndia mi ka dërguar mua. 
Unë duhet të jemë besnik në të gjitha ato që ai më ka dhënë për të 
thënë. 

Tek Gjoni 6, 37 dhe 44 thotë: "Gjithçka që më jep Ati do të vijë 
tek unë, dhe atë që vjen unë nuk do ta hedh, Askush nuk mund të vijë 
tek unë, po qe se Ati nuk e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e 
fundit." Gjoni 1, 12 - 13: "Të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha 
pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, që 
lindën nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i njeriut, por 
nga Perëndia." Efesianëve. 1, 4 - 5: "Në të ne u zgjodhëm , para themeli 
i botës të jetë, të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri, na 
paracaktoi për miratim me anë të Jezu Krishtit për veten e tij, sipas 
pëlqimit të vullnetit të vet." Tani pa pasur nevojë për shumë  përfshirje 
në subjektin e sovranitetit të Perëndisë (për shkak se do të marrë një 
libër në vetvete) më lejoni të theksoj këtu se në bazë të këtyre vargjeve, 
Jezu Krishti është duke zgjedhur nusen e Tij me version të njëjtë si 
njerëzit zgjedhin nuset e tyre sot. Nusja sot nuk ka thjesht të drejtë të 
vendosë se do të duhet një njeri për një burrë. Jo, jo në të gjitha. 
Dhëndri është ai që vendos dhe zgjedh një grua për nusen e tij. (Gjoni 
15, 16: "Ti nuk më zgjedh mua, por unë ju kam zgjedhur.") Pra, sipas 
Fjalës së Perëndisë, nusja u zgjodh para themelimit të botës. Kjo 
zgjedhje ka qenë e vendosur në vehten e Tij. Efesianëve. 1, 9 dhe 
Romakëve. 9, 11, ku thotë: "Në mënyrë që të mbetet qëllimin e 
Perëndisë për të zgjedhur." Ju nuk mund të lexoheni në ndonjë mënyrë 
tjetër. Thelbi i planit, plan i përjetshëm i Perëndisë ishte për të marrë 
një nuse me zgjedhjen e tij dhe se plani ishte në të, dhe pasi ajo është e 
përjetshme, ajo ishte e vendosur para themelimit të botës. 
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Tani shiqoni me kujdes dhe vëreni këtë. Para se ka pasur grimcat 
yjore të pluhurit, para se Perëndia ishte Perëndia (Zoti është objekt i 
adhurimit, dhe nuk kishte njeri që feston zotin Ga, kështu që ai ishte në 
atë kohë vetëm potencialisht Perëndi.), Ai ishte i njohur vetëm si 
Frymës së Shenjtë, nusja ishte tashmë në mendjen e tij. Po, ishte. Ajo 
ka ekzistuar në mendjen e tij. Si me mendimet e Perëndisë? Ato janë të 
përjetshme, apo jo? 

Perëndia i përjetshëm mendon! Më lejoni t'ju pyes: "A janë 
mendimet e Perëndisë të përjetshme?" Në qoftë se ju të shihni këtë, ju 
do të shihni shumë gjëra. Perëndia është i pandryshueshëm në jetë dhe 
në sjellje. Ne kemi ekzaminuar tashmë dhe provuar. Perëndia është i 
pafund në aftësitë e tij, dhe për këtë arsye ai si Perëndi duhet të jetë i 
gjithëdijshëm. Në qoftë se të gjithë - duke e ditur, atëherë Ai tani nuk 
mësojnë dhe as të konsultohemi edhe me veten e tij,kjo shton njohuritë. 
Në qoftë se ai mund të shtojë në dijen e Tij, atëherë ai nuk është i 
gjithëdijshëm. Më e mirë që mund të them është se ajo do të jetë një 
ditë. Por kjo nuk është Biblike. Ai është i gjithëdijshëm. Ai kurrë nuk 
ka pasur një mendim të ri për ndonjë gjë, sepse të gjitha mendimet e tij 
ai gjithmonë i ka pasur dhe gjithmonë do ti ketë, dhe ai e di fundin që 
në fillim, sepse ai është Perëndia. PRANDAJ, mendimet e Perëndisë 
janë të përjetshme. Ata janë reale. Ata nuk janë vetëm si një njeri me 
një plan të hartuar dhe të cilët do të një ditë të konvertohet në materie 
dhe formë, por ata tashmë janë të vërteta dhe të përjetshme, dhe janë 
pjesë e Perëndisë. 

Ju shikoni se si punon kjo. Perëndia gjithmonë ka pasur 
mendimet e Tij për njeriun. Adami, si mendimet e tij, ishte ende i 
pashprehur. Psalm 139, 15 - 16 do t'ju japë një ide të vogël në lidhje me 
këtë: "Eshtrat e kornizës tim nuk janë fshehtë Ti po bëhen në fshehtësi, 
të endura në thellësitë e tokës Sytë e tu panë veprat e mia, të gjithë 
tashmë ishte shkruar në librin tuaj dhënë sigurtë se ende nuk ka asnjë 
prej tyre." Kjo, siç thashë, është shkruar në lidhje me Adamin, por kjo 
ju jep një ide dhe njohuri që është atje në mendjen e tij dhe ishte 
mendimi, dhe se mendimi ishte e përjetshme dhe u desh të shprehet. 
Prandaj, kur Adami u krijua nga pluhuri i tokës dhe qenies së tij 
shpirtërore e krijuar nga Zoti, atëherë Adami, u bë mendimi i Perëndisë 
të shprehur, dhe këto janë mendimet e përjetshëm manifestuar tani. 
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Ne mund të shkojmë nëpër shekuj. Ne Moisiu, Jeremia, Gjon 
Pagëzori dhe secili prej tyre ka qenë mendimi i përjetshëm i Perëndisë 
shprehur në kohën e tij. Pastaj kemi ardhur te Jezusi në LOGOS. Ai 
ishte përsosur dhe komplet në të shprehur dhe Ai u bë i njohur si Fjala. 
Kjo është ajo që ai është dhe çfarë do të jetë përgjithmonë. 

Kështu, thotë: "Në atë (Jezusin) që na zgjodhi para themelimit të 
botës." Kjo do të thotë se ne kemi qenë të drejtë atje me ta në mendje 
dhe mendimet e Perëndisë para themelimit të botës. Për të zgjedhur një 
karakteristikë të përjetshme. Kjo është ajo që ju nuk mund të zgjidhni. 

Më lejoni këtu të ndërkall një mendim. Edhe lindja jonë e 
natyrshme është i bazuar në zgjedhje. Vezoret e grave të prodhojë 
shumë, shumë vezë. Por pse në kohë të caktuara kemi fikse-vezë, dhe jo 
dikush tjetër? Dhe pastaj në mesin e spermës mashkullore, për arsye të 
panjohura, thirrje të caktuar lidhet me një vezë, ndërsa të tjerët që ishin 
po aq e lehtë të jetë i lidhur ose kanë një mundësi të mirë për ta bërë 
këtë, ajo nuk arriti të bëjë këtë dhe janë të dështuar. Pas gjithë kësaj ka 
inteligjencë, i cili zakonisht përcakton nëse fëmija është një djalë apo 
vajzë, flokëverdhë ose kafe, të lehta ose llojin e errët e syve, etj. Me 
këto mendime në mendje të mendojnë për Josiun dhe Kalebin. A nuk 
Gjoni. 6, 49: "Etërit tuaj hëngrën manën në shkretirë dhe vdiqën?" Këta 
janë prindërit që vdiqën ishin të nevojshëm, si paraardhësit e njerëzve 
të cilëve Jezusi foli. Ata dështuan, por ata ishin ende në zgjedhjet e 
Perëndisë natyrshëm si Josiu dhe Kalebi që kishin zgjedhje shpirtërore. 

Por ende, këto nuk janë zgjedhur vetëm nga mendimet e 
përjetshme e Perëndisë që duhej të shprehet në trup në kohën e duhur, 
por këto njëjti të zgjedhurit janë quajtur me një emër tjetër. Romakëve. 
4, 16: "Prandaj, është e besimit, që të jetë prej hirit, ajo siguroi një 
premtim për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë të ligjit, por edhe nga 
besimi i Abrahamit, i cili është ati i të gjithë neve." Romakëve. 9, 7 - 
13: "Jo të gjithë fëmijët, sepse ata janë pasardhës të Abrahamit, por: 'Në 
Isakun do të quhet pasardhja jote.' Kjo është,ato që lindin prej mishi 
nuk janë bij të Perëndisë, por vetëm bijtë e premtimit që numërohen si 
pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit: 'Në këtë kohë do të vij dhe 
Sara do të ketë një bir.' Por jo vetëm kaq. Dhe Rebeka mbeti shtatzënë 
nga, Isaku atit tonë, kështu që kur djemtë ende nuk janë lindur as nuk 
kishte bërë ndonjë të mirë a të keqe, në mënyrë që të mbetet qëllimi i 
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Perëndisë për të zgjedhur (jo nga vepra, por nga ai që thërret) asaj i 
ishte thënë: 'Më i madhi do t'i shërbejë më të voglit'; siç është shkruar: 
'Jakobi i dashur, por Esau filloi ta urrejë.'" Galatësve 3, 16: "Dhe kjo 
premtimet që iu bënë Abrahamit dhe pasardhësve të tij. Nuk thotë: 
'Edhe pasardhësve' si të ishin shumë, por të një të vetme: 'Dhe në 
pasardhësit e tu' - dhe kjo është Krishti." Gal 3, 29: "Dhe në qoftë se 
jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas 
premtimit." Sipas Romakëve 4, 16 ne gjejmë se Perëndia i dha 
premtimin siguruar të gjithë pasardhësve të Abrahamit, dhe Pali vë 
veten dhe të gjithë besimtarët në këtë përcaktim, sepse ai thotë: 
"Abrahami i cili është ati i të gjithë neve." Ai pastaj vazhdon të 
ngushtojë jo vetëm përkufizimin e saj, por më tepër për të dhënë atë 
formën e saj përfundimtare, sepse ajo është në Gal. 3 pasardhës 
identifikuar (njëjës) si Jezusi, dhe numërohen "pasardhësit e fëmijëve" 
si bij të premtimit, një premtim si diçka që ka të bëjë me "zgjedhjen" 
ose "zgjedhje e Perëndisë." Dhe kjo është pikërisht ajo që kemi 
biseduar rreth. Ata që janë prej gjaku mbretëror i përkasin Perëndisë të 
zgjedhur, paracaktuar, parashikuar nga Perëndia dhe ishin në mendjen e 
Perëndisë dhe mendimet e tij. Fjalë shumë të thjeshta, Nusja e vërtetë e 
Krishtit ishte përjetësisht mendja e Perëndisë, edhe pse jo e shprehur 
derisa secili doli i vendosur, vendosur në kohë. Siç doli çdo anëtar, ajo 
u bë e SHPREHUR dhe mori vendin e saj në trup. Prandaj, kjo nuk 
është Nusja, nusja nga fara e fjalët e thëna. Dhe edhe pse ajo ishte pas 
emërimit të një gruaje, ajo është quajtur edhe "Trupi i Krishtit". Është 
shumë e qartë se ajo duhet të jetë quajtur kështu për shkak se ajo ishte e 
destinuar në të, erdhi nga i njëjti burim, ishte e përjetshme me Të, dhe 
tani Zoti është manifestuar në trup me shumë anëtarë, dhe Perëndia u 
shfaq një herë në një anëtar, të Zotit tonë Jezu Krishti. 

Pra, kemi ardhur në një përfundim. Si Fjalë e përjetshme 
(Perëndia) u zbulua në Birin dhe në Jezusin ku banonte gjithë plotësia e 
Hyjnisë, dhe se Ati i Përjetshëm u shfaq në mish, dhe fitoi titullin e 
Birit, kështu që ne, të përjetshme në mendimet e tij, kur ajo erdhi tek ne 
ë nmënyrë polinome të bëhet pasardhës i Fjalës së folur, shfaqet në trup 
dhe tani u shfaq në mish, bij të Perëndisë, që edhe më thirri. Ne nuk 
bëhemi fara e rilindjes, ne jemi FARA dhe prandaj ne u kemi rilindur 
sepse kemi zgjedhur vetëm të ri- lindim. Ajo që ne ishim Fara është 
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arsyeja që ne të jemi ringjallur. Në JO-FARË nuk ka asgjë për të 
ringjallur. 

Mbajeni këtë me kujdes në mendje. Tani të bëjë hapin e 
ardhshëm. Shpengojë mjete për të blerë mbrapa. Ai rikthen pronari 
origjinalet. Perëndia me anë të vdekjes së Tij, gjaku i derdhur bleu 
prapa tij. Ai bleu mbrapa farën folur në fjalë. "Delet e mia e dëgjojnë 
zërin tim (Fjalën), dhe ato më ndjekin." Ju keni qenë gjithmonë një 
dele. Ju kurrë nuk keni qenë një derr apo një qen kthyer në një dele. Kjo 
është e pamundur për shkak se çdo specie e jetës sjell të njëjtin lloj dhe 
asnjë lloj ndryshimi. Që nga viti ne kemi qenë në mendimet e 
Perëndisë, atëherë e shprehur në trup, ai kishte për të ardhur një ditë kur 
ne do të dëgjojmë zërin e tij (Fjalën), dhe duke dëgjuar atë zë të bëhen 
të vetëdijshëm që Ati ynë që na thërret dhe njohin se ne jemi bij të 
Perëndisë. Ne dëgjuam zërin e tij dhe bërtiti si një bir plangprishës, "më 
shpëto, o Ati im." 

Ajo mund të marrë një kohë të gjatë para se Biri i Perëndisë të 
njohë atë mëkat. Në fakt, shumë nga krishterët e vërtetë, të tilla si 
historia e Orliç, e cila u ke çelur nën pulë. Kështu fermeri mori një vezë 
nga foleja e shqiponjës dhe e vënë atë nën pulë. Në kohën e tyre kanë 
çelur të gjitha vezët në një pulë. Zogjët marrë së bashku bukur me 
pulën amtare por shqiponja e vogël nuk mund ta kuptojnë cukatjen dhe 
kruarje të ushqimit nëpër një grumbull plehu. Ai arriti të mbijetojë, por 
ai ishte shumë i hutuar në lidhje me të gjithë. Por një ditë të gjithë 
rrugën poshtë nga ajri pa shqiponjën, nëna që ishte çelur vezë kishte 
vërejtur se ka një shqiponjë të vogël në terren. Shpejtësia e madhe 
hudhet poshtë dhe bërtiti me zë të madh atij për të fluturuar deri atje për 
të përmbushur ato. Ai nuk dëgjon britmën e një shqiponjë, por, kur 
dëgjoi se thirrja e parë e diçkaje në të përgatiten pastaj për luftë dhe ai 
dëshironte të shkonte me të. Por kishte frikë të provonte. Nëna e tij 
thirri përsëri për ta marrë deri në erë dhe të ndjekë atë. Ai u përgjigj 
duke bërtitur se ai kishte frikë. Ajo sapo filloi të bërtasë, duke thirrur 
për të provuar. Krahët valëzim flak në ajër dhe të bërtasnin në përgjigje 
te nëna e tij u rritën lart në qiellin blu. Ju shikoni, ai gjithmonë ishte një 
shqiponjë. Një kohë të shkurtër ka vepruar si një grumbull, por nuk 
mund të jenë të kënaqur. Por, kur dëgjoi thirrjen e shqiponjës së madhe, 
erdhi në vend. Dhe një herë një bir i vërtetë i Perëndisë, i dëgjon 
thirrjen e Shpirtit të Fjalës, ai do të kuptojë se kush është dhe të drejtuar 
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të madh Profetin dhe të jenë me Të përgjithmonë të posedojnë vendet 
qiellore në Krishtin Jezus. 

TANI VJEN KOHA JONË që triumfalisht të hiqni atë gur kurore 
në pagëzimin e Frymës së Shenjtë. Gal. 4, 4 - 7: "Por, kur u mbush 
koha, Perëndia dërgoi Birin e Tij - një i lindur nga një grua, një i lindur 
sipas ligjit - për të shpenguar ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë 
miratimin dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia ka dërguar në zemrat 
Frymën e Birit, duke qarë, me thirjen e Tij: 'Atë Abba!' Prandaj, ju nuk 
jeni një shërbëtor, por bir; dhe në qoftë se je bir, je edhe trashëgimtar i 
Perëndisë me anë të Krishtit." Ja kjo është. Jezu Krishti u shfaq, ai vdiq 
në kryq dhe shënoi shpagimin (rivendosjen e blerjes nga pronari ose 
pagesa nga normat origjinale) dhe në këtë mënyrë na ka vënë si bij. Ai 
na bëri bij, sepse ne ishim tashmë bijtë e tij, por na emëruan si bij; 
sepse për sa kohë që ishin në botë, në mish, ne nuk mund të njiheshim 
si bij të Tij. Djalli na kishte mbajtur peng. Por ne ende kemi djem. Dhe 
dëgjoni këtë: "Dhe për shkak se jeni bij, Perëndia dërgoi në zemrën 
tënde Frymën e Birit të tij, PO, ku ne thërrasim: 'Ati! Ati!'" Kujt i zbriti 
Fryma në ditën e Rrëshajve? Bijve. Në Korint? Për fëmijët, ndërsa ata 
iu bindën Fjalëve. 

Çfarë është pagëzimi i Frymës së Shenjtë? Kjo është fryma që 
jeni pagëzuar në trupin e Krishtit. Kjo është një ri-lindje. Kjo është 
Fryma e Perëndisë i cili hyn dhe ju mbush pasi ju jeni penduar, (pasi e 
dëgjuan Fjalën e Tij) dhe janë pagëzuar në ujë si Perëndia e drejtoi 
përgjigjen e një ndërgjegjeje të mirë. 

Ajo që ne kemi shpjeguar vetëm, ajo do të jetë mbi të gjitha 
shumë më e lehtë për të kuptuar nëse të gjithë besonin doktrinën e 
unitetit të Hyjnisë. Sepse në se nuk ka zot tjetër, tre persona, por NJË. 
Prandaj, ne nuk jemi të lindur përsëri nga Fryma që hyn në jetën e 
Jezusit, dhe pastaj Fryma e Shenjtë duhet të na japë forcë. Nëse do të 
ishte e vërtetë, pse nuk nderon Atin, jo duke i dhënë atij të ndarë në 
shpëtimin tonë të plotë, sepse në qoftë se shpëtimi është i Zotit dhe ka 
tre Zota, atëherë ai (babai) duhet të ketë diçka për të bërë. Por unë me 
siguri mund të shohim se Jezusi këtu shumë mirë bëri të qartë se ai 
ishte dhe vetëm ai është Perëndia dhe se Ai, dhe vetëm ai është që vjen 
në besimtarin. Gjoni 14, 16 thotë se Ati do të ju dërgoj një Ngushëllues. 
Por vargu 17 thotë se Ai (Jezusi) ka jetuar me ta dhe se më vonë duhet 
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të jetë në ta. Në vargun e 18-të, ai thotë se ai do të vijë tek ata. Në 
vargun 23 është e thënë që dishepujt thanë: "Ne (Ati dhe Biri) do të 
vijnë tek ai." Prandaj, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, të gjitha të dhënat 
në të njëjtën kohë, për shkak se ajo është një person që përbën Hyjninë. 
Ardhja u zhvillua në ditën e Rrëshajve. Nuk ka dy hyrjet e Shpirtit, 
vetëm një. Problemi është se njerëzit nuk e dinë të vërtetën, dhe thjesht 
besojnë në Jezusin për faljen e mëkatit, por kurrë nuk shkojnë për të 
marrë Frymën. 

Para se të përfundojmë këtë temë, unë e di se në mendjen tuaj 
nuk ka dyshim. Ju do të duani të dini nëse unë besoj në doktrinën e 
para-ekzistencës. Unë nuk besoj në atë doktrinë të Mormonit para-
ekzistencën e shpirtit sa më shumë që unë nuk besoj në rimishërim apo 
migrimit të shpirtrave. Kini kujdes këtu dhe shikoni këtë. Kjo nuk është 
personi që vjen paracaktuar përjetësisht nga Perëndia, ËSHTË FJALA, 
OSE FARA. Kjo ishte. Të gjitha mënyrat atje, shumë larg prapa në 
mendjen njerëzore, Perëndia i përjetshëm me mendime të përjetshme 
menduar dhe dekretoi: "Jakobi i dashur, por Esaun filloi ta urrejë 
(Romakëve 9, 13) ata ende nuk kishin lindur, as nuk ka bërë ndonjë të 
mirë a të keqe." Shiko, kjo ishte mendimi, dhe pastaj se mendimi u 
shpreh, dhe Perëndia ka riblerë Jakobin, sepse Jakobi ishte vetëm një 
farë. Ai vetëm kishte edhe pasardhësit e Jakobit, në mënyrë parëbirnisë 
i respektuar dhe besëlidhjen e Perëndisë. Nëse ju jeni farë e vërtetë, ju 
do të dëgjoni atë fjalën, Shpirti do t'ju pagëzojë në trupin e Krishtit, 
duke ju plotësuar dhe dhënë fuqizimin, dhe ju do të merrni fjalën për 
ditën tuaj dhe epokën. A e shihni se si kur zbuloi Fjalën , thotë se prova 
është e qartë? Sërish, Jezusi ishte Fara Mbretërore. Ai ka jetuar në 
trupin e njeriut. Kur Fryma e quajti atë (mendim që manifestohet në 
Fjalën) ai shkoi në Jordani dhe aty ishte pagëzuar në ujë. në bazë të 
dorëzimit të Fjalës, Fryma e Shenjtë zbriti mbi Të dhe zëri i tha: "Ky 
është Biri im i dashur. Dëgjoni atë!" Zëri nuk tha: "Ky është bërë Biri 
im," Jezusi ishte Biri. Fryma e Shenjtë ka vendosur atë në pozicionin e 
Birit përpara të gjithëve. Pastaj, si plotësohen, (a njëjti model vlen për 
Rrëshajët, dhe prej atëherë e tutje), kështu që ai shkoi në një 
emergjencë e shënuar duke marrë zbulesën e plotë të Perëndisë dhe e 
Zotit për atë ditë. 
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Pra, ne jemi vazhdimisht duke thënë se prova e vërtetë e 
pagëzimit të Frymës së Shenjtë për besimtarët që të marrin Fjalën për 
epokën në të cilën ai jeton. Më lejoni t'ju them shumë qartë. 

Shtatë epokat, si të paraqitura në Zbulesa. Kapitujt 2 dhe 3, të 
përfshijë një gamë të plotë kohe të plotësisë së Johebrenjve, apo gjatë 
gjithë kohës në të cilën Perëndia merret me johebrenjtë për shpëtim. Në 
çdo epokë, pa dyshim, thotë të njëjtën gjë në hapjen dhe mbylljen e 
mesazhit për çdo epokë. "Herald (Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sarda, 
Filadelfia, Laodiceja) shkruajnë: Këto gjëra thotë ai, etj, etj"... "Ai që 
ka veshë, le të dëgjojë (njëjës) atë që u thotë Fryma kishave!" Njoftimit 
këtu se Jezusi (Shpirti) në çdo epokë zgjedh vetëm një person në lidhje 
me Fjalën për këtë epokë. Vetëm NJË zëdhënës për çdo herë që merr 
atë që Fryma ka për të thënë në atë epokë, dhe se një engjëlli është 
lajmëtari i kishës së vërtetë. "Kisha" flet në emër të Perëndisë me anë të 
zbulesës, të dyja këto Motrave, dhe e vërteta false. Mesazhi është 
përhapur më pas në të gjitha. Por edhe pse ajo është e përhapur në të 
gjithë ata që vijnë në arritjen e mesazhit, mesazhi individual merr 
vetëm një grup të kualifikuar në një mënyrë të caktuar. Secili nga këto 
grupe një që ka aftësinë për të dëgjuar atë që Fryma u thotë me anë të 
një i dërguar. Ata që dëgjojnë nuk janë duke marrë zbulesën e tyre 
private, as grupi merr zbulesën e plotë të saj, por çdo personi marrë 
tashmë nga Perëndia. 

Tani nuk mendoj se është e çuditshme se kjo është kështu sepse 
Pali kishte vendosur këtë model nga dora e Perëndisë. Vetëm Pali 
kishte zbulesën e plotë për ditën e tij si provohet nga konflikti i tij me 
apostujt e tjerë, të cilët pranuan se Pali ishte profeti, kasneci i 
johebrenjve për atë ditë. Gjithashtu vini re këtë ilustrim të veçantë në 
Fjalën se kur Pali donte të shkonte në Azi, Perëndia ia ndaloi, sepse 
delet (fëmijët e Tij) ishin në Maqedoni dhe ata (maqedonasit) do të 
dëgjojnë atë që Fryma kishte për të thënë me anë të Palit, ndërsa 
njerëzit në Asia nuk do të dëgjonin. 

Në çdo kohë kemi pikërisht të njëjtin model. Prandaj, drita vjen 
me disa të dërguar të dhënë nga Perëndia në një zonë të caktuar dhe më 
pas nga ai i dërguari nuk përhapet drita nëpërmjet ministrisë e të tjerëve 
që kanë mësuar me besnikëri. Por sigurisht, të gjithë ata që dolën jo 
gjithmonë të mësojnë se sa e nevojshme është që të flasin vetëm atë që 
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tha i Dërguari. (Mos harroni, Pali i paralajmëroi njerëzit për të thënë 
vetëm atë që thotë ai, 1 Kor 14, 37: "Nëse dikush mendon se është 
profet ose frymëror, le të njohë se ato që po shkruaj për të urdhrit të 
Zotit atë që ishte? Për ju doli fjala e Perëndisë? Ose vetëm të vijnë tek 
ju?") Ata të shtuar këtu, ose të marrë larg , dhe së shpejti mesazhi nuk 
është më i pastër dhe zgjimi shkon jashtë. Sa kemi të jemi të 
kujdesshëm për të dëgjuar një zë, sepse Fryma nuk i intereson një zë i 
cili është zëri i Perëndisë. Pali i paralajmëroi ata për të thënë atë që ai 
tha, kështu që ai e bëri, dhe Pjetri. Ai paralajmëroi se EDHE AI (PALI) 
nuk mund të ndryshojë një fjalë e asaj që i është dhënë me anë të 
zbulesës. Oh, sa e rëndësishme është për të dëgjuar zërin e Perëndisë 
me anë të të dërguarve të Tij, e pastaj thonë atë që ata thonë se u është 
dhënë kishave. 

Unë shpresoj që të fillojnë tani të vyshken. Ndoshta tani ju mund 
të kuptoni pse nuk e miratojnë fondamentalistët dhe Pentekostalët. Unë 
duhet të rri në fjalë në një mënyrë që është zbuluar nga Zoti. Pra, unë 
nuk e kam mbuluar plotësisht. Për këtë duhet të jetë një libër i veçantë, 
por me ndihmën e Zotit do të kemi një shumë e shërbimeve dhe kaseta 
dhe mesazhe në të gjitha këto objekte për t'ju ndihmuar të kuptoni të 
gjithë Librin. 

"Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave të çdo 
epokë." Në çdo epokë të njëjtën thirrje. Dëgjoni ç'thotë Fryma. Nëse ju 
jeni një i krishterë, ju do të ktheheni në atë që mëson Fryma, që është 
Fjala e kësaj moshe. Çdo i dërguar në çdo kohë do të predikojnë Fjalën. 
Çdo zgjim i freskët dhe i vërtetë do të jetë për shkak se njerëzit janë 
përsëri në Fjalën e moshës së tyre. Thirje në çdo kohë për qortim: "Keni 
lënë fjalën e Perëndisë Pendohuni dhe të ktheheni në Fjalën." Nga libri 
i parë i Biblës (Zanafilla) në librin e fundit (Zbulesa) ka vetëm një arsye 
për pakënaqësi Perëndisë - duke e lënë Fjalën; dhe ka vetëm një ilaç për 
shërimin në favor të tij - përsëri në Fjalën. 

Në Epokën e Efesit, dhe në këtë kohë, dhe në çdo kohë ne jemi 
duke marrë parasysh, do të shohim se kjo është e vërtetë. Unë do të jetë 
sezonin e kaluar, e cila ishte në kohën tonë, të gjetur një ndërprerje të 
Fjalës, plotësisht Rebelimi përfundoi në telashe të mëdha. 

Nëse ju jeni pasardhës i vërtetë, në qoftë se ju jeni të vërtetë të 
pagëzoheni me Frymën e Shenjtë, Fjalës së Tij, ju do të vlerësoni më 
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shumë se ushqimin e tyre të nevojshme dhe dëshirën për të jetuar me 
çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. 

Kjo është lutja ime e zjarrtë për të gjithë ne, që duhet të dëgjojë 
atë që Fryma sjell fjalën për ne sot. 
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KAPITULLI 5 

EPOKA KISHTARE NË PERGAMON 

 

 

Zbulesa 2, 12 - 17 

 

"Dhe engjëjt e kishës në Pergamon, shkruaji: Këto gjëra i thotë 
Ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehe. 

Unë i njoh veprat e tua dhe ku banon, atje ku është froni i Satanit, 
dhe ju mbani fort tek emri im dhe nuk e mohove besimin në mua, edhe 
në ato ditë kur Antipa, dëshmitari im, besnik, u vra midis jush, atje ku 
banon Satani. 

Por kam diçka kundër teje, sepse ju keni ata që mbajnë mësimin 
e Balaamit, i cili mësoi Balakun t'u vërë një gurë pengese përpara bijve 
të Izraelit, dhe ata hëngrën gjëra të flijiuara idhujve dhe me kurvëri. 

Kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve, të cilën 
unë e urrejë. 

Pendohuni; ndryshe vijë tek ju së shpejti dhe unë do të luftoj me 
shpatën e mprehtë të tij. 

Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave! Kush 
fiton do t'i jap të hajë nga mana që është fshehur; dhe do t'i jap një gur 
të bardhë, dhe mbi gur është shkruar një emër i ri i cili askush nuk e di 
përveç atij që e merr atë." 

 

 

PERGAMON 

 

Pergam (emri i lashtë) është i vendosur në Misi në zonën e ujitur 
nga tre lumenj, një nga të cilat është lidhur me detin. Ajo është 
përshkruar si qyteti më i famshëm në Azi. Ishte një qytet i kulturës me 
një tjetër ku në të djathtë pas kishte bibliotekën në Aleksandri. 
Megjithatë, aji ishte një qytet i mëkatit të madh, ritet e turpshme duke 
festuar Asklepin i cili adhurohej si një gjarpër që jetonte dhe ishte 
vendosur dhe ushqyer në tempull. Në këtë qytet të bukur me kultura të 
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ndryshme, plazhet publike dhe parqet, jetuan një grup të vogël 
besimtarësh të përkushtuar të cilët nuk janë mashtruar me bukurinë e 
jashtme dhe që u skandalizuan mbi lavdërimin satanik që kishte 
mbushur vendin. 

 

 

EPOKA  

 

Epoka e Pergamon është koha që zgjati rreth treqind vjet, nga 
312 deri në 606 vjet pas Krishtit. 

 

 

ZËDHËNËSI 

 

Duke përdorur sundimin tonë që ka dhënë Perëndia për zgjedhjen 
e lajmëtarit për çdo epokë që është, Pali, pa hezitim do të deklarojë se 
Martini është lajmëtari në Pergamon. Martini ka lindur në 315 në 
Hungari. Megjithatë, ka jetuar dhe ai ka punuar në Francë, ku ai ka 
punuar si peshkop. Ai vdiq 399 vjet më parë. Ky shenjtor i madh ishte 
xhaxhai i një të krishteri të mrekullueshme, Shën Patriku i Irlandës. 

Martini u kthye në Krishtin pasi ai shkoi për një karrierë si një 
ushtar profesionist. Edhe kur ka të bëjë me këtë profesion, ka ndodhur 
një mrekulli shumë mbresëlënëse. Ai ka parë një lypës në rrugët e 
qytetit, ku Martin ishte në detyrë. Dimri është i ftohtë dhe ishte më 
shumë ftohtë se sa ai mund të qëndrojë dimrin për shkak se ai ishte i 
veshur keq. Askush nuk i kushtoi asnjë vëmendje për nevojat e tij deri 
sa ai u takua me Martinin. Duke parë gjendjen e vështirë të të varfërve, 
por për shkak se ai nuk kishte rroba shtesë, hoqi mantelin e tij, duke e 
prerë atë me shpatën e tij në dy pjesë dhe përfundoi mantelin e një 
njeriu i cili ishte afër ngrirjes. U kujdes për ta sa më mirë që mundi dhe 
vazhdoi rrugën e tij. Dhe kishte një natë ku Zoti Jezus iu shfaq në 
vegim. Në të ai qëndronte si një lypës, ku përfundoi gjysma e mantelit e 
Martinit. Foli dhe i tha: "Martin, edhe pse je vetëm një rishtar, ti më ke 
veshur mua në këtë fustan." Prej atëherë e tutje, Martini kishte kërkuar 
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për t'i shërbyer Zotit me gjithë zemër. Jeta e tij u bë një seri e 
mrekullive e manifestimit të fuqinë së Perëndisë. 

Duke e lënë ushtrinë dhe duke u bërë një udhëheqës në kishë, 
mori një qëndrim luftarak kundër idhujtarisë. Rrëzoi Asherimët, thyen 
karaktere dhe shkatërroi altarët. Kur të përballen me johebrenjtë për 
shkak të punës së tyre, i pat sfiduar ata në të njëjtën mënyrë që e bëri 
Elia me Profetët e Baalit. Ai ofroi për të marrë atë pemë nga nënvija e 
saj në mënyrë që kur të ketë prerë, thyer qoftë se Perëndia nuk ndërhyn 
dhe nuk kthehet rreth, derisa pema bie. Kombet dinake u lidhën në një 
pemë që u rrit në kodër bindur se forca e natyrshme e gravitetit do të 
bëjë pemën të bjerë në mënyrë që ajo thehet. Ashtu si pema filluan të 
bien, Perëndia nxorri atë rreth të vështirë kundër të gjitha ligjeve 
natyrore. Të grimcuar paganët kishin ikur, kur një pemë ra mbi disa 
prej tyre. 

Historianët pranojnë se në të paktën tri raste ku i ngriti të 
vdekurit me anë të besimit në emrin e Jezusit. Në një rast, ai u lut për 
një fëmijë të vdekur. Ai dorëzoi një fëmijë si ai, dhe u lut. Ai u kthye në 
jetë dhe shëndet. Në një rast tjetër ai u thirr për të ndihmuar në 
lehtësimin e vëllait të tij, që çoi në vdekjen e tij në një kohë të 
përndjekjes të madhe. Si arriti njeriu tashmë kishte vdekur. Ata e kishin 
varur në dru. Trupi i tij ishte i vdekur dhe sytë e tij dolën nga bazat e tij. 
Por Martini , kur ai u lut ai njeri u kthye në jetë dhe në familjen e tij të 
lumtur. 

Martini nuk ka pasur kurrë frikë nga armiku, pa marrë parasysh 
kush ai ishte. Prandaj, ai shkoi personalisht për ballë me perandorin e të 
keqes i cili ishte përgjegjës për vdekjen e shumë shenjtorëve që ishin 
Shpirt-mbushur. Mbreti ka kërkuar për ta dëgjuar, kështu Martini shkoi 
për të parë miqtë e perandorit, një Damasus, një peshkop mizor i 
Romës. Por peshkopi, sepse ai ishte i krishterë nga i ashtuquajturi 
kallam i rremë, nuk dënte që të marrin me vete. Martini u kthye në 
pallat, por pastaj dera ishte e mbyllur dhe ai nuk u lejua të hyjë. Ai vë 
përulje para Zotit dhe u lut që të mund të hyjë në pallatin. Ai dëgjoi një 
zë që urdhëroi atë për të marrë derën. Kur ai e bëri, ai pa se dera u hap 
në vetvete. Ai u kthye në shtëpi. Por sundimtari lëvdonë vetveten, nuk 
do të kthejë kokën dhe të flisnin me të. Martin u lut përsëri. Papritmas 
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nga selia e fronit shkoi zjarri, dhe makinat të ardhura shpejt ikën. 
Sigurisht, Zoti e poshtëron krenarinë dhe lartëson të përvuajturit. 

Zelli i tij në shërbim të Zotit ishte i tillë që Nava pat alarmuar me 
forcë. Armiqtë e së vërtetës janë të punësuar dhe vrasësit për të vrarë 
Martinin. Tinëzisht shkoi në shtëpinë e tij dhe vetëm kur ata donin ta 
vrisnin, ai qëndroi i drejtë dhe zbuloi fytin e tij me shpatë. Kur ata u 
hodhën përpara, papritmas ata refuzohen prej energjisë së Perëndisë 
nëpër dhomë. Ata ishin aq të zhytur në atë atmosferë të shenjtë dhe të 
frikësuar sa ata dridheshin në duart e tyre dhe gjunjë dhe iu lutën për 
falje, se u përpoqën për të marrë jetën e tij. 

Shumë shpesh njerëzit, kur ato janë përdorur kryesisht nga Zoti, 
bëhen krenar. Por nuk është ashtu me Martinin. Ai ka mbetur gjithmonë 
një shërbëtor i përulur i Perëndisë. Një natë, duke u ndaluar për të 
ardhur në Minber, në studimin e tij ishte edhe një lypës që erdhi dhe e 
pyeti për disa rroba. Martini e udhëzoi lypësin te nxënësi i tij. Ato e 
urdhëruan të largohet. Pas kësaj ai u kthye ta shohë Martinin. Martini u 
ngrit dhe i dha të varfërit mantelin e tij të mirë dhe urdhëroi ti sjellë atij 
një tjetër mantel i cili ishte e cilësisë më të vogël. Atë natë, Martini pat 
predikuar fjalën e kopesë së Perëndisë rreth tij pa një shkëlqim të vogël 
të bardhë e të lehtë. 

Ky ishte sigurisht një njeri i madh, një i dërguar i vërtetë i kësaj 
epoke. I dëshiruar, për të kënaqur Perëndinë, jetoi një jetë shumë të 
shenjtë. Asnjëherë nuk mund të binden për të predikuar, derisa i pari 
nuk është falur dhe të ishte në një gjendje të tillë shpirtërore që e di dhe 
dorëzuar Perëndisë këshilla e plotë e Perëndisë me anë të Frymës së 
Shenjtë të dërguar nga qielli. Ai shpesh do të mbajnë njerëzit duke 
pritur, ndërsa ai u lut për siguri të plotë. 

Vetëm të dini në lidhje me Martinin dhe ministria e tij e 
fuqishme mund të bindë për të menduar se persekutimi i shenjtorëve 
është reduktuar. Jo aq. Ende ata nxitojnë për të shkatëruar të keqen. Ata 
u dogjën në turrën e druve. Ata ishin gozhduar , në ta u lëshuan qentë e 
egër në mënyrë që qentë të grisin mishin dhe zorrët, duke i lënë 
viktimat të vdesin në vuajtje të tmerrshme. Bebet e tërhequr jashtë dhe 
hedhur derrave. Grave ua ishin prerë zemrat dhe janë të detyruara të 
ngrihet në këmbë, ndërsa çdo rrahje zemre derdhi gjakun deri sa u 
shembën të vdekura. Një ngjarje e rëndë ka qenë edhe më e madhe për 



EPOKA KISHTARE NË PERGAMON 159 

 

të menduar për kur e kupton se kjo nuk ishte vetëm puna e kombeve, 
por shumë herë shkaktohet nga të ashtuquajturit të krishterë të cilët 
besonin se Perëndia përbëhet nga shfarosës e këto bënin shërbimin 
besnik me ushtarët e kryqit që përfaqësonte fjalën, dhe bindje ndaj 
Shpirtit të Shenjtë. Gjoni 16, 2: "Nga sinagoga do përmbyset për më 
tepër, po vjen ora kur, kushdo që t'ju vrasë, do të mendojë se i shërben 
Perëndisë." Mateu. 24, 9: "Pastaj ai do t'ju mësojë deri në mundime dhe 
do tju vrasin; dhe të gjithë kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit 
tim." 

Martini u konfirmua vërtet nga shenja e mrekullitë dhe fuqinë e 
Frymës, si një i dërguar i kësaj epoke. Por jo vetëm ati i është dhënë një 
punë të madhe, ai ishte gjithnjë i vërtetë Fjalës së Perëndisë. Ai luftoi 
kundër organizatës. Ai luftoi kundër mëkatit në vendet e larta. Ai ishte 
një mbrojtës i së vërtetës në fjalë dhe me vepër dhe jetoi një jetë të 
plotë të fitores si i krishterë. 

Një biograf shkroi për të në këtë mënyrë. "Unë e askush nuk e pa 
atë të zemëruar apo të mërzitur apo të hidhëruar, ose duke qeshur. Ai 
ishte gjithmonë një dhe në të njëjtën gjë, dhe dukej diçka të 
pavdekshëm, të veshur në fytyrën e tij një lloj gëzimi qiellor. Në buzët 
e tij kurrë nuk ka qenë asgjë tjetër përveç Krishtit, në zemrën e tij kurrë 
asgjë, pos nderit, paqe dhe mëshirë. Unë shpesh i thirr për shkak të 
mëkatit, edhe kritikët e saj, të cilët, kur ai ishte i qetë dhe i sulmuan me 
buzët helmuese si gjarpër. Shumica e urrenin, sepse ai kishte virtyte të 
cilat ata vetë nuk i posedojnë dhe nuk mund të imitojnë dhe, për fat të 
keq, sulmuesit e tij më të hidhur ishin peshkopët." 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa. 2, 12b: "Këto gjëra i thotë ai që ka shpatë të mprehtë me 
dy tehe." 

Mesazhi i epokës së tretë sa nuk ka dalë. Kjo skenë e dramës së 
vazhdueshëm të "Krishtit në mes të kishës së tij" është rreth zbuluar. 
Me një zë si një Frymë fryhet e përfaqëson një pa të barabartë: "Ai që 
ka shpatën e mprehtë me dy tehe!" Pasi kjo është një prezantim shumë 
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të ndryshme nga koha kur Pilati kishte futur Qengjin e Perëndisë të 
veshur mantel tallës me ngjyrë vjollcë, rrahur dhe të kurorëzuar me 
ferra, duke thënë: "Ja mbreti juaj!" Tani, i veshur si një mbret i mirë 
dhe të kurorëzuar me lavdi qëndron Zoti i ringjallur: "Krishti - fuqinë e 
Perëndisë." 

Me këto fjalë: "Ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehe," është një 
tjetër zbulim i Hyjnisë. Në Epokën e Efesit, ju do të ju kujtohet, ai u 
përshkrua si një Perëndi i pandryshueshëm. Në epoka e Smirnës pamë 
si një Perëndi të vërtetë dhe vetëm te Ai nuk është ndonjë tjetër. Tani, 
në këtë epokë shpalljes të Pergamon të mëtejshëm të Hyjnisë së Tij 
është përshkruar shoqërimin e tij me shpatën e mprehtë me dy tehe e 
cila është Fjala e Perëndisë. Heb. 4, 12: "Jeta është Fjala e Perëndisë, 
më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, por depërton deri në ndarjen e 
shpirtit dhe të frymës, nyjeve dhe të palcave, dhe shqyrton mendimet 
dhe qëllimet e zemrës." Efesianëve. 6, 17: "Unë të marrë shpatën e 
Frymës, që është fjala e Perëndisë." Zbulesa. 19, 13 dhe 15a: 
"Mbështjellë me një rrobe të ngjyer në gjak; dhe emri i tij duke lexuar 
Fjalën e Perëndisë. Nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë me dy 
tehe." Gjoni 1, 1 – 3: "Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë 
Perëndisë - dhe Fjala ishte Perëndi. Ai (Fjala) ishte në fillim me 
Perëndinë çdo gjë ishte bërë nga ai, dhe pa atë nuk u bë asgjë." 1 Gjoni 
5, 7: "Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell: Ati, Fjala dhe Fryma e 
Shenjtë; dhe këta të tre janë një." 

Tani ne mund të shohim shoqërimin e tij me Fjalën. Në fjalën. 
Kjo është e kush është. FJALA në emër të tij. 

Tek Gjoni 1, 1 ku ai thotë: "Në fillim ishte Fjala" rrënja nga e 
cila marrim përkthimit tonë për 'Fjalën' është 'Logos', që do të thotë 
'mendimin apo konceptim'. Ajo ka një kuptim të dyfishtë të 'mendimit' 
dhe 'të folurit'. Kështu, 'një mendim shprehu' e 'fjalë', 'ose fjalë'. A nuk 
është kjo e mrekullueshme dhe e bukur? Gjoni thotë se koncepti i Zotit 
është shprehur në Jezusin. Dhe Pali thotë të njëjtën gjë në Hebr. 1, 1 - 
3: "Zoti, që përdoret shumë herë dhe në shumë mënyra u foli etërve 
tanë me anë të profetëve, në këto ditë të fundit na kishte folur neve me 
anë të Birit të Tij (Logos), i cili ishte emëruar trashëgimtar të të gjitha 
gjërave, me anë të të cilit bota dhe ju formuan. E cila është lavdia e 
lavdisë së tij dhe vula e përsosur e Popullit të tij, dhe të gjitha gjërat, 
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fjala e tij të fortë, unë jam duke e kuptuar pastrimin nga mëkatet tona, u 
ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e larta." Perëndia u shpreh në 
personin e Jezu Krishtit. Jezusi ishte një i përsosuri, vullnet i Perëndisë. 
Përsëri tek Gjoni 1, 14: "Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne." Vetë 
thelbi i Perëndisë u bë mish dhe banoi ndër ne. I Madhërishmi Perëndia 
- Fryma cilën asnjë njeri nuk është në gjendje për të hyrë, të cilin 
askush nuk e ka parë e as mund ta shohë, ai ngriti kampin e tij tani në 
mish dhe banoi midis njerëzve, duke shprehur plotësinë e popullit të 
Perëndisë. Gjoni 1, 18: "Perëndinë askush nuk e ka parë ndonjëherë, i 
Vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e Atit, ai e ka deklaruar atë." 
Perëndia, që ndonjëherë do të shfaqet në retë e tij ose shtyllën e zjarrit 
që është mbushje e zemrës me frikës, ky është Perëndia, karakteristikat 
thelbësore të cilit janë zbuluar vetëm me fjalë të shpalljes me anë të 
profetëve, tani u bë Emmanuel (Zoti me ne), duke deklaruar veten. 
Fjala "publikon" është marrë nga rrënja greke e cila shpesh përkthehet 
si një interpretim, që do të thotë plotësisht të shpjeguar dhe sqaruar. Kjo 
është ajo që e ka bërë Fjalën të gjallë, Jezusin. Ai na solli Perëndinë, 
sepse Ai ishte Perëndi. Perëndia na është shpallur neve me qartësi të 
tillë të përsosur se Gjoni mund të thotë për Të në 1 Gjn. 1, 1 - 3: "Atë 
që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, (Logos do të thotë të folurit) kemi 
parë me sytë tanë, atë që kemi vëzhguar dhe duart tona, në lidhje me 
Fjalën e jetës, sepse jeta u shfaq dhe ne e pamë dhe dëshmojmë dhe po 
ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe është manifestuar 
për ne. Ajo që kemi parë dhe dëgjuar që ju deklaroj, që edhe ju të keni 
bashkësi me ne; dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij, 
Jezu Krishtin." Kur Perëndia u shpall me të vërtetë, u shfaq në mish. 
"Ai  që më ka parë mua, ka parë Atin." 

Pra, përsëri në Hebr. 1, 1 - 3, ne kemi vërejtur se Jezusi ishte një 
i përsosuri, vullnet i Perëndisë. Ai ishte Perëndia te njeriu dhe për 
njeriun shprehur. Por, në këto vargje nuk është diçka tjetër të theksohet, 
sidomos në vargun një dhe dy. "Perëndia, i cili ishte një herë në mënyrë 
të përsëritur dhe në mënyra të ndryshme u foli etërve tanë me anë të 
profetëve, në këto ditë të fundit na ka folur neve me anë të Birit të Tij." 
Unë dua që ju të vini re, ju do të bëni në diferencë të Biblës tuaj për të 
parë një korrigjim. Fjala "pas" nuk është përkthimi i saktë. Ajo duhet të 
jetë "Me". Jo "pas". Pastaj saktë thotë: "Zoti i foli etërve tanë dikur me 
profetë duke përdorur Fjalën." 1 Sam. 3, 21b: "Zoti pati lajmëruar 
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Samuelin në Shiloh me anë të Fjalës së Zotit." Kjo paraqet një të 
përsosur 1 Gjoni. 5, 7: "Fryma dhe Fjala janë Një." Jezusi e zbuloi Atin. 
Ai ka zbuluar Atin. Jezusi ishte Fjala e gjallë. Falë Zotit, Ai është ende 
sot Fjala e gjallë. 

Kur ishte në tokë, ai tha: "A nuk beson se unë jam në Atin dhe se 
Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja ime, por 
Ati që qëndron në mua i bën veprat." Gjoni. 14, 10. Ky është vendosur 
shumë qartë me radhë se manifestimi i përsosur i Perëndisë në Birin ka 
qenë nga Fryma që banon brenda manifestuar në fjalë e në vepra. Kjo 
është pikërisht ajo që ne jemi mësuar gjatë gjithë kohës. Kur nusja 
kthehet në jetë fjala është e nuses, ai thjesht do të bëjë atë punë që solli 
Jezusin. Fjala e Perëndisë. Fryma është Perëndi. Ata janë të gjithë Një. 
Një nuk mund të punojë pa tjetrën. Në qoftë se dikush vërtet e ka 
Frymën e Perëndisë, ata do të kenë Fjalën e Perëndisë. Pra, ajo ishte me 
profetët. Ata kishin Frymën e Perëndisë që banonte brenda dhe ata 
erdhën me Fjalën. Pra, ajo ishte me Jezusin. Në atë ishte Fryma e pa 
masë dhe Fjala erdhi tek Ai. (I Jezusi nisi të bëjë dhe të mësojë. 
Doktrina nuk është e imja, por e Atit që më ka dërguar. Veprat 1, 1; 
Gjoni. 7, 16.) 

Të lutem shumë, Gjon Pagëzori ishte edhe profet dhe i dërguar i 
kohës së tij. Ai ishte i mbushur me Frymën e Shenjtë nga barku i së 
ëmës. Kur ai u pagëzua në Jordan, kështu që është Fjala e Perëndisë 
(Jezusit). Fjala gjithmonë vjen si Fryma e e mbushur e vërtetë. Kjo 
është dëshmi e përmbushjes së Shpirtit të Shenjtë. Kjo është ajo që 
Jezusi tha se do të ishte prova. Ai tha: "Dhe unë do t'i lutem Atit dhe Ai 
do t'ju dërgojë një Paraklitin të qëndrojë me ju përgjithmonë, Frymën e 
së Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë." Tani ne e dimë se çfarë është 
e vërtetë. "Fjala jote është e vërteta." Gjoni.17, 17b. Përsëri tek Gjoni 8, 
43: "Përse nuk e kuptoni thënien time? Sepse ju nuk mund të dëgjoni 
Fjalën time!" A e vëreni se Jezusi tha se bota nuk mund ta marrë 
Frymën e Shenjtë? E pra, në këtë varg që unë vetëm pata lexuar se ata 
nuk mund të marrin Fjalën. Pse? Sepse Fryma dhe Fjala është një, dhe 
në qoftë se ju keni Frymën e Shenjtë, si profetët, Fjala vjen për ju. Ju 
merrni ato. Tek Gjoni 14, 26: "Dhe Ngushëlluesi - Shpirtit të Shenjtë - 
që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju 
kujtojë të gjitha këto që kam thënë për ty." Këtu përsëri gjejmë Fjalën 
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që vjen për shkak të Shpirtit të Zotit. Përsëri tek Gjoni 16, 13: "Por, kur 
të vijë, Fryma e së vërtetës (Fjala), do t'ju prijë në çdo të vërtetë: (Fjala 
jote është e vërteta.) dhe nuk do të flasë nga vetja e tij, por do të flasë 
(Fjala) për të dëgjuar (Fjala e Zotit), dhe ju shpall atë që është për të 
ardhur." (Fryma sjell Fjalën profetike). Dua të vë më shumë kujdes se 
Jezusi nuk tha se dëshmitë e pagëzimit të Frymës së Shenjtë është të 
folurit në gjuhë, interpretim, profecisë, apo britma gëzimi dhe 
vallëzimi. Ai tha se do të ishte dëshmi se ju do të jeni në të vërtetën, ju 
do të jeni në Fjalën e Perëndisë për epokën e tyre. Prova ka të bëjë me 
marrjen e asaj Fjale. 

Në 1 Kor. 14, 37: "Në qoftë se dikush mendon se është profet ose 
frymëror, le të njohë se ato që po shkruaj për të janë urdhërime të 
Zotit." Ju shikoni se tani. Dëshmi e Shpirtit që rri brenda saj ishte e 
njohur dhe të ndjekë atë që profeti i Perëndisë dha për moshën e tij, kur 
ai vendosi kishën në rregull. Pali kishte për të thënë për ata që 
pretendonin një zbulesë, (vargu 36) "Çfarë? A nuk jeni fjala e Perëndisë 
që doli? Ose vetëm të vijnë tek ju?" Dëshmi, Fryma e mbushur te 
besimtar i krishterë nuk është për të prodhuar të vërtetën (Fjalën), por 
për të marrë të vërtetën (Fjalën), dhe ata besojnë në te dhe bëjnë 
dorëzimin me të. 

A keni vënë re në Zbulesa. 22, 17: "Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
'Eja!' Dhe ai që dëgjon, le të thotë: 'Eja!'" Ja, nusja flet të njëjtën Fjalën 
me Shpirtin. Ajo është nusja Fjala provuar se Fryma. Në çdo epokë të 
kishës i dëgjojmë këto fjalë: "Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma 
u thotë kishave!" Fryma jep Fjalën. Nëse keni Frymën ju do të dëgjoni 
Fjalën për epokën e tyre, pasi ato janë të krishterë të vërtetë e mori 
Fjalën për epokën e tyre. 

A ti e kupton se mendimin e fundit? Po e përsëris, çdo epokë e 
kishës përfundon me të njëjtin paralajmërim: "Ai që ka veshë, le të 
dëgjojë (një) atë që Fryma u thotë kishave!" Fryma jep Fjalën. Ai ka të 
vërtetën për çdo moshë. Çdo epokë ka pasur të zgjedhurin e saj dhe se 
grupi i zgjedhur gjithmonë ka 'dëgjuar fjalën' dhe mori duke provuar se 
ata janë të veshur. Gjoni 8, 47: "Ai që është prej Perëndisë, i dëgjon 
Fjalët e Perëndisë, ju nuk dëgjoni, se nuk jeni prej Perëndisë." Ata nuk 
pranuan Fjalën (Jezus) dhe fjalët e tij për ditët e tyre, por fara e vërtetë 
e mori fjalën për shkak se ata ishin nga Perëndia. "Të gjithë bijtë e tu do 
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të jenë të mësuar nga Perëndia." (Shpirti i Shenjtë) Nga. 54, 13. Dhe 
Jezusi i tha të njëjtën gjë në Gjoni 6, 45, për të qenë një me Fjalën 
dëshmon se e keni nga Perëndia dhe të mbushesh me Frymën e 
Shennjtë. Nuk ka kritere të tjera. 

Por cilat janë gjuhët dhe interpretimi dhe dhurata të tjera? Këto 
vëzhgime. Kjo është ajo që mëson Fjala. Lexo këtë në 1 Kor. 12, 7: 
"Dhe secilit i jepet shfaqja e Frymës për të mirën." Pastaj Pali citon 
këtë deklaratë. 

Tani vjen një pyetje shumë të mirë ku unë e di se ju jeni të gjithë 
të shqetësuar për të kërkuar. Pse deklarata nuk është dëshmi e 
pagëzimit të Frymës së Shenjtë, sepse me siguri ju nuk mund të 
manifestojëni Frymën e Shenjtë nëse ju me të vërtetë u mbushët me 
Shpirtin? Pra, unë do të doja të them se kjo është e vërtetë, sepse mua 
nuk më pëlqen për të lënduar njerëzit, ose të shkelin doktrinën e tyre, 
por unë nuk do të jemë një shërbëtor i vërtetë i Perëndisë, kur ju nuk e 
thoni të gjithë këshillën e Perëndisë. Kjo është e drejtë, nuk është ajo? 
Le të bëjmë një vështrim te Balaami. Ai ishte fetar, ai adhuronte 
Perëndinë. Ai e kuptoi procedurën e duhur dhe pranimin e sakrificës 
ndaj Perëndisë, por ai ishte një profet i vërtetë i farave si ajo që mori 
pagën e paudhësisë, dhe më e keqja, ai mori mëkatet e popullit të 
Perëndisë në imoralitet dhe idhujtari. Por kush do të guxonte të 
mohojnë se Fryma e Perëndisë ka manifestuar me anë të tij në një nga 
pjesët më të bukura të profecisë absolutisht e saktë që bota ka parë 
ndonjëherë? Por ai kurrë nuk e kishte Frymën e Shenjtë. Dhe pastaj, 
çfarë mendoni për Kajafën, kryepriftin? Bibla thotë se ai profetizoi nga 
ç'lloj vdekje duhet të vdiste. Ne të gjithë e dimë se nuk ka të dhëna se ai 
ishte një Shpirti-mbushur dhe Fryma e kishte zhvilluar një njeri si të 
dashur Simeonit vjetër apo këtë milje nga Shën Ana. Megjithatë, ai 
kishte një manifestim të vërtetë të Shpirtit të Shenjtë. Ajo nuk mund të 
mohohet. Pra, ku është manifestimi si një dëshmi? Është e shkuar. Nëse 
ju jani të mbushur me të vërtetë me Frymën e Perëndisë, ju do të keni 
dëshmi të Fjalës në jetën tuaj. 

Le të ju tregojnë se sa thellë ndjehem dhe për të kuptuar këtë të 
vërtetë duke shpallur zbulesën që Perëndia më ka dhënë. Tani, para se 
të them se, unë dua të them këtë. Shumë nga ju njerëz mendojnë se unë 
jam profet. Unë nuk jam duke thënë se unë jam. Ju thatë atë. Por ti dhe 
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unë të dy e dimë se vegimet që Perëndia më jep kurrë nuk dështojnë. 
Ose këtu. Nëse dikush mund të provojë të ketë një vizion i dështuar 
ndonjëherë, unë dua të di në lidhje me të. Tani që ju më keni ndjekur 
deri tani, kjo është historia ime. 

Shumë vite më parë kur kam parë e hasur kombin pentekostal, 
unë kam qenë në një nga mbledhjet e tyre në kamp, ku ka pasur shumë 
deklarata të gjuhës, interpretimi i gjuhëve dhe profecisë. Dy predikuesit 
në veçanti ishin të angazhuar në këtë lloj të të folurit më shumë se 
ndonjë nga vëllezërit të tjerë. Unë jam me të vërtetë duke shijuar ato 
shërbime dhe ishte me të vërtetë interesante në manifestime të 
ndryshme për shkak se ata duken reale. Kjo është dëshira ime e zjarrtë 
për të mësuar gjithçka që unë mund të di në lidhje me këto dhurata, 
kështu që kam vendosur për të folur rreth tyre me këta dy burra. Përmes 
dhuratës së Perëndisë që banon në mua, kërkova të di shpirtin në 
njeriun e parë, a është me të vërtetë nga Perëndia apo jo? Pas një bisede 
të shkurtër me një të butë, vëlla i përulur, unë e dija se ai ishte një i 
vërtetë, krishter i ngurtë. Kjo ishte e vërtetë. Njeriu tjetër i ri nuk ishte 
aspak si i pari. Ai ishte mendjemadh dhe krenar, dhe kur fola me të para 
se sytë e mi kaluan vizionin, dhe pashë se ai ishte i martuar me zonjë 
flokëverdhë, por ka jetuar me një zeshkane dhe kishte dy fëmijë. Në 
qoftë se ndonjëherë ka pasur një hipokrit, ai ishte i vetmi. 

E pra, më lejoni t'ju them, unë isha i tronditur. Si mund të mos 
jemë? Na ishin dy njerëz të cilët njëri ishte një besimtar i vërtetë dhe 
tjetri ishte një imitues e mëkatar. Megjithatë, të dy kanë dhurata të 
dukshme të Shpirtit. Kjo më ka shqetësuar mua sepse ishte një rrëmujë. 
I lënë takimin që kisha kërkuar, dhe iu ktheva Perëndisë për një 
përgjigje. Unë shkova në një vend të fshehtë vetëm, dhe atje isha me 
Biblën time, duke u lutur dhe kam pritur Perëndinë për përgjigje. Duke 
mos ditur saktësisht se cila pjesë e Shkrimit është për të lexuar, unë 
rastësisht hapa Biblën në një vend në Mateu. Kam lexuar një kohë, 
pastaj pata vënë larg Biblën. Në një moment era shpërtheu në dhomë 
dhe u kthyen faqet e Biblës për të Hebrenjve, kapitulli gjashtë. Kam 
lexuar atë dhe unë kam qenë i impresionuar veçanërisht nga ato vargje 
të çuditshme, Hebrenjve. 6, 4 - 9: "Është e pamundur për ata që janë 
ndriçuar një herë, dhe të cilët kanë shijuar dhuratën qiellore, dhe 
pjestarë të Frymës së Shenjtë dhe shijuan Fjalën e mirë të Perëndisë dhe 
mrrekullitë e botës, nëse ju bie larg, për të ripërtërirë veten për pendim, 
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kur ata kryqëzojnë Birin e Perëndisë; publikisht e vë atë në tallje për 
tokën të cilën pi shiun, i cili shpesh bie mbi të dhe bimëve të dobishme 
për ata që trajtohen, merr bekim nga Perëndia; e cila mbart ana ferra e 
murriza, ajo është e refuzuar dhe pranë një mallkimi. Fundin e saj e ka 
në zjarr. Por ne jemi të bindur se për ju, të dashur, edhe pse i pëlqen 
duke folur për ju gjërat më mirë, atë që i përket shpëtimit." 

Duke mbyllur Biblën, e vënë atë shkurtimisht në mendime dhe u 
luta. Unë ende nuk kanë një përgjigje. Unë edhe një herë e hapa Biblën, 
por nuk lexohet asgja. Papritmas era shpërtheu përsëri në dhomë dhe u 
kthyen sërish faqen në Hebr. gjashtë dhe mbeti aty pasi era pushoi. 
Përsëri, Unë një herë kam lexuar këto fjalë, dhe kur unë e bëra atë më 
pas në dhomë e pashë Frymën e Perëndisë, një vizion. Në vizionin e 
pashë një njeri i veshur me të bardhë të kulluar që shkuan për të lëvruar 
në fushë dhe grurë të mbjell. Ishte një ditë të qartë, dhe mbjellja është 
bërë në mëngjes. Por natën vonë pasi mbjellësi në të bardhë kishte 
shkuar, një njeri në të zezë dhe të fshehtë të mbjell farën tjetër në mes 
asaj që kishte mbjellë njeriu në të bardhë. Ditët kalonin - dielli dhe shiu 
i bekuar binte në tokë, dhe një ditë u shfaq gruri. Sa e mrekullueshme 
ishte. Por një ditë më vonë u shfaq edhe egjra. 

Gruri dhe egjra janë rritur së bashku. Ata hëngrën të njëjtën 
ushqim nga i njëjta tokë. Pinë në të njëjtin diell dhe shi. 

Pastaj një ditë qiejt u kthyen në bronz, dhe të gjitha bimët filluan 
të thahet dhe vdesin. Kam dëgjuar se gruri ngrenë kokat e tyre dhe e 
thërrasin Perëndisë për shi. Llull u ngrit edhe zërin dhe iu lut për shi. 
Atëherë qiejt u errën dhe shiu erdhi, dhe përsëri lagi grurin, tani plot 
fuqi, ngriti zërin dhe thirri në admirim: "Faleminderit Zotit!" Dhe për 
habinë time, kam dëgjuar se egjrat u ringjallën gjithashtu duket dhe 
thotë: "Hallelujah!" 

Atëherë e kuptova të vërtetën e takimit të kampit dhe vizionin. 
Shëmbëlltyra e mbjellësit dhe Fara, kapitullin e gjashtë të Hebrenjve, 
dhe me sa duket në manifestimin e dhuratave shpirtërore në një 
audiencë të përzier - të gjithë u bë e qartë mrekullisht. Mbjellësi në të 
bardhë ishte Zoti. Mbjellësi në zi ishte qendërmbrojtës. Ara është bota. 
Fara ishin njerëz, të zgjedhurit dhe të kalburit. Të dy hëngrën të njëjtën 
ushqim, ujë dhe kohë e mirë. Të dy ishin duke u lutur. Të dyja morrën 
ndihmë nga Perëndia, sepse ai u jep prej diellit të Tij dhe bie shi mbi të 



EPOKA KISHTARE NË PERGAMON 167 

 

mirën dhe të keqen. Dhe, edhe pse ata të dy kishin të njëjtin bekim të 
madh dhe të dy kishin të njëjtat manifestime të mrekullueshme, nuk 
kishte ende një ndryshim i madh te ta, ishin të farës së NDRYSHME. 

Ka pasur edhe një përgjigje ndaj Mateu. 7, 21 - 23: "Jo çdo njeri 
që më thotë: 'Zot, Zot!' do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por ai që bën 
vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë: 'O 
Zot, Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd, në emri tuaj i dëbuam 
demonët e në emrin tënd bërë shumë vepra të fuqishme?' Atëherë unë 
do t'u sqaroj atyre: 'Unë kurrë nuk ju kam njohur. Largohuni nga unë, ju 
që bëtë paudhësi!'" Jezusi nuk e mohon se kanë bërë vepra të fuqishme 
se vetëm me Fryma e Shenjtë mund të arrihen këto gjëra. Por kjo është 
mohuar se i kishte njohur. Këto nuk janë kthyer mëkatit të vjetër. Këto 
ishin të mbrapshtë, të kalbur. Këta janë pasardhësit e Satanit. 

Dhe kjo është ajo. Ju nuk mund të pretendojëni se shfaqja e 
dëshmisë së Frymës së lindjes, të mbushur me Frymën. Jo, jo në të 
gjitha. Unë do të pranoj se manifestimin e vërtetë të dëshmisë së 
Frymës së Shenjtë që e bën vepra e fuqishme, por kjo nuk do të thotë se 
individi është i mbushur me Frymën, edhe nëse individi kishte një 
bollëk të këtyre manifestimeve. 

Sot prova e marrë në Frymën e Shenjtë është pikërisht e njëjtë si 
ajo që ishte kthyer në ditën e Zotit tonë. Për të marrë fjalën e së vërtetës 
për ditën në të cilën jetoni. Jezusi kurrë nuk e theksoi rëndësinë e 
Veprave si e theksoi rëndësinë e Fjalës. Ai e dinte se në qoftë se 
njerëzit kanë fjalët, veprat do ti ndiqni. Është Bibla. 

Atëherë Jezusi e dinte se do të ishte një largim i tmerrshëm nga 
Fjala e epokës Pergamon që atëherë ishte ende për dyqind vjet nga 
vizioni në Patmos. Ai e dinte se kjo do të çojë në heqjen për të shkuar 
në epokat e errëta. Ai e dinte se mënyra kur ky njeri u nis fillimisht nga 
Perëndia ishte i pari duke e lënë Fjalën. Nëse ju e keni lënë Fjalën, ju 
keni lënë Perëndinë. Prandaj, ai përfaqëson kishën në Pergam, dhe në 
fakt të gjitha kishat e të gjitha epokave, "Unë jam Fjala. Nëse ju doni 
Hyjshmërinë në mes tyre, atëherë dëshironi të mirëpritni për të marrë 
Fjalën. Mos le kurrë askënd ose merr asgjë në mes jush dhe këto Fjalë. 
Ajo që unë jam i jap (Fjala) është një zbulesë për mua. Unë jam Fjala. 
Mos harroni!" 
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Pyes veten nëse jemi mjaftueshëm të impresionuar me Fjalën në 
mes të tyre? Më lejoni të shpreh një ide këtu. Si mund të lutemi? Ne 
lutemi në emër të Jezuit, apo jo? Çdo lutje është në Emrin e Tij, ose nuk 
ka përgjigje. Për ne në 1 Gjoni 5, 14, tha: "Kjo është siguria që kemi 
përpara tij: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Dhe 
nëse dimë se ai dëgjon çdo gjë që ju keni kërkuar, ne e dimë se ne kemi 
atë që kemi nga Ai në kërkim të tij." Tani ne pyesim: "Cili është 
vullneti i Perëndisë?" Ka vetëm një mënyrë për të njohur vullnetin e tij, 
dhe kjo është me anë të Fjalës së Perëndisë. Lam 3, 37: "Kush tha diçka 
ka ndodhur? Në qoftë se Zoti ju ka urdhëruar?" Kjo është gjë. Nëse nuk 
është në Fjalë, që ju nuk mund të merrni. Prandaj, ne nuk mund të 
kërkojmë, nëse nuk është në Fjalën, dhe ne nuk mund të kërkojmë ose 
të pyesni nëse kjo është në emrin e Tij. Kjo është edhe një herë. Jezusi 
(Emri) është FJALA (do). Ju nuk mund të ndajëni Fjalën e Perëndisë. 
Ata janë një. 

Pra, kjo është Fjala, e cila ka lënë pas të shtypurit, një pjesë e Tij, 
kur ju të pranoni atë me anë të besimit në jetën e mbushur me Shpirt. Ai 
tha se Fjala e Tij është jeta. Gjoni 6, 63b. Por kjo është pikërisht ajo që 
ai është: Gjoni 14, 6: "Unë jam Udha, e Vërteta dhe Jeta." Roma. 8, 9b: 
"Nëse ndokush nuk e ka Shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket Atij." Kjo 
është ajo gjë, Ai është Shpirti dhe Ai është Jeta. Kjo është pikërisht ajo 
që fjala është, kjo është pikërisht ajo që Jezusi është. Ai është Fjala. 
Pra, kur Fryma u lind, Fryma e mbush njeriun në besim kur merr atë 
Fjalën në zemrën tënde dhe e vënë atë në buzët e saj, por është e njëjta 
si në qoftë se duke folur Hyjnisë. Çdo mal ka për të shkuar. Satani nuk 
mund të qëndrojë kundër këtij njeriu. 

Se mënyra e kishës atje në atë epokën e tretë mbante vetëm 
zbulesën e Fjalës për ato që jetojnë në mes tyre, fuqia e Perëndisë nuk 
do të kishte shuar si ajo e venitur në epokat e errëta. Dhe vetëm sot, kur 
kthehemi te kisha në Fjalën e besimit, ne mund të themi pa asnjë 
dyshim se lavdia e Perëndisë dhe veprave të mrekullueshme të 
Perëndisë edhe një herë do të jetë në mes të tij. 

Unë kam qenë një natë kur unë i kërkova Zotit Frymën e Shenjtë 
më tha për të marrë stilolapsin dhe të shkruaj. Si mora një stilolaps për 
të shkruar, Shpirti i Tij më dha një mesazh për kishën. Dua të sjell atë 
ty... Ajo ka të bëjë me Fjalën dhe nusen. 
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"Ja se çfarë unë jam duke u përpjekur për të thënë. Ligji i 
riprodhimit është se çdo specie sjell në llojin e vet, vetëm në bazë të 
Zanafila. 1, 11: 'Pastaj Perëndia tha: 'Të mbijë toka dhe pasardhësit e 
barit dhe pemëve të frytshëm secila, sipas llojit të tyre,në tokë të japë 
fryt ajo mbart farën e vet. Unë do të doja që." Cila është jeta nëse Zoti 
ishte në farë, shkon në fabrikë dhe kështu tutje. I njëjti ligj vlen për 
kishën sot. Ajo që filloi si një kishë farë do të dalë dhe të jetë si farës 
origjinale për shkak se ajo është e njëjtë fara. Në këto ditë të fundit 
Nusja Kisha e vërtetë (fara e Krishtit) do të vijnë në gur kurore, dhe ajo 
do të jetë kisha super, një garë super, si ajo afër Atij. Ata që janë në të 
nuses do të jetë aq shumë si Ai që ato që do të jenë edhe në imazhin e 
Tij shumë. Është për t'u bashkuar me Të. Ata do të jenë një. Ajo do të 
jetë vetëm një manifestim i Fjalës së Perëndisë. Prerja nuk mund të 
prodhojë këtë (farë e gabuar). Ata do të prodhojnë besimet e tyre 
kishtare dhe dogmat e saj të përzier me Fjalën. Ky hibridizim sjell një 
produkt hibrid. 

I pari është i biri (Adami) ishte folur Fjala është farë e 
Perëndisë. Atij i është dhënë një nuse për tu riprodhuar. Kjo është 
arsyeja pse atij iu dha një nuse për tu riprodhuar, për të sjellë një tjetër 
bir i Perëndisë. Por ajo ra. Pala është hibridizimi. Ka shkaktuar atë për 
të vdekur. 

Së dyti është Biri (Jezusi), Perëndia ka folur edhe Fara-Fjala, i 
jepet nuses si ajo që i është dhënë Adamit. Por, para se ai të mund të 
martohej me të, edhe ajo ra. Ajo, si gruaja e Adamit, të vënë në provë 
nëse besoni Fjalën e Perëndisë dhe të jetojnë, ose kanë dyshim në 
Fjalën dhe vdesin. Ajo dyshonte. Ajo u largua nga Fjala. Ajo vdiq. 

Nga një grup i vogël do të jetë fara e vërtetë e Fjalës së 
Perëndisë që është Krishti i pranishëm dhe nusja e dashur. Ajo është 
një e virgjër e Fjalës së Tij. Ajo është e virgjër për shkak se ajo nuk e di 
se nga njeriu i ka bërë besimet e kishës apo dogmat. Anëtarët dhe 
anëtarët e nuses do të përmbushen me të gjitha ato që Perëndia ka 
premtuar se do të shfaqet në virgjëreshën. 

Virgjëresha Marija, fjala e premtimit. Por kjo është fjala e 
premtimit është Ai që donte të manifestohet. Zoti është manifestuar. Ai 
vetë nuk ishte duke vepruar në atë kohë dhe përmbushi Fjalën e Tij të 
premtimit në virgjëreshën. Engjëlli ishte ai i cili solli mesazhin e saj. 
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Por mesazhi i engjujve ishte Fjala e Perëndisë. Dalja. 9, 6. Ai është në 
atë kohë ku kryen të gjitha gjërat që janë shkruar në lidhje me atë sepse 
ajo pranohet Fjala e tij për të. 

Anëtarët e nuses të virgjër do të të duan dhe do të kenë 
potencialet e tij sepse ai është kreu i tyre dhe vetëm Atij i takon të gjithë 
pushteti. Ata janë të bindur ndaj Tij si gjymtyrët e trupit tonë që i 
binden kokës. 

Njoftim me harmoninë e Atit dhe të Birit. Jezusi nuk bëri asgjë 
derisa Ati nuk i ka treguar. Gjoni 5, 19. Ky fond tashmë duhet të 
ekzistojë mes dhëndrit dhe nuses së tij. Ai tregon asaj fjalën e tij të 
jetës. Ajo i merr ato. Unë nuk kisha dyshime. Prandaj, asgjë nuk mund 
të ju ketë lënduar, madje as vdekja. Sepse, në qoftë se fara është 
mbjellë, uji do ta rrisë përsëri. Ja sekreti i kësaj. Ajo është nusja (siç 
ishte në Marinë). Nusja e ka mendjen e Krishtit, sepse ajo e di se çfarë 
ai do që të bëhet me Fjalën. Ajo kryen komandën e Fjalës në emrin e 
Tij, sepse ajo tha 'kështu thotë Zoti'. Atëherë fjala është gjallëruar nga 
Shpirti. Si një farë që ka qenë mbjellë dhe vaditur vjen puna e të 
korrave të plotë, duke shërbyer qëllimit të tij. 

Këto e përbëjnë nusja dhe vetëm vullneti i tij. Askush nuk mund 
të bëjë që ju të bëni ndryshe. Ata kanë 'kështu thotë Zoti'. Ata e dinë se 
ajo duhet të jetë Perëndi në ata që i bën veprat e që zbaton urdhërat e 
Tij. Ai nuk ka përfunduar të gjithë punën tuaj gjatë shërbimit në tokë 
kështu që tani ai punon në dhe nëpërmjet nuses. Ajo e di këtë, sepse nuk 
ishte koha për të që të bëjë disa gjëra që ju duhet të bëni tani. Por ai 
tani do të përmbushë këtë përmes Nuses e punës që ka mbetur për këtë 
kohë të caktuar. 

Le të ndalet tani si Josiu dhe Kalebi. Toka jonë e premtuar po 
vjen në pamje si ata që erdhën. Jozueu, pra, do të thotë 'Jehova-
Shpëtimtar' dhe përfaqëson fundin e kohës zile për të marrë kishën si 
Pali që erdhi si lider origjinal. Kalebi përfaqëson ata që qëndruan e 
vërtetën me Jozueun. Mbani mend, Perëndia kishte filluar Izraelin si 
virgjëreshë me Fjalën e Tij. Por ata donin diçka të ndryshme. Kështu 
që ajo donte një kishë në ditën e fundit. Vini re se Zoti nuk e ka ngritur 
Izraelin, ose le të shkojë te toka e Premtuar derisa ajo ishte vetë 
periudha e tij e caktuar e kohës. Kështu, njerëzit mund të kenë të bëjnë 
presion mbi Jozueun, dhe tha: 'Toka është e jona, le të shkojë dhe le të 
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marrë atë. Joshua, ju jeni nga fillimi, ju duhet të keni humbur misionin 
tuaj, ju nuk keni fuqinë që keni pasur më parë. Para se të dëgjojmë nga 
Perëndia dhe e di vullnetin e Perëndisë dhe ka vepruar shpejt. Diçka 
për ju është e gabuar'. Por Jozueu ishte një profet i dërguar Zoti dhe ai 
i dinte premtimet e Perëndisë, dhe ishte duke pritur për ta. Ai ka pritur 
një vendim të veçantë nga Perëndia dhe kur erdhi koha për të filluar, 
Perëndia në duart e Jozueut ka vënë një shumë të udhëheqjes, sepse ai 
qëndroi me Fjalën. Perëndia pati besim te Jozueu, por jo edhe te të 
tjerët. Kështu, ajo do të përsëritet në këtë drejtim këto ditë. I njëjti 
problem, të njëjtat presione. 

Merrni shembull që ne e shohim te Moisiu. Ky është një i 
fuqishëm, profet i vajosuri i Perëndisë që kishte një lindje të pazakontë, 
i lindur në kohën e duhur për çlirimin e pasardhësve të Abrahamit nga 
Egjipti. Ai nuk ka qëndruar në Egjipt për të diskutuar me ta Shkrimin 
as ishte i mërzitur rreth priftit. Ai shkoi në shkretëtirë derisa njerëzit 
nuk ishin të gatshëm për të marrë Fjalën. Zoti thirri Moisiun në 
shkretëtirë. Duke pritur ka pasur në dorë Moisiun, por për shkak të 
njerëzve që nuk ishin të gatshëm për të marrë. Ai mendonte se njerëzit 
do të kuptojnë, por ata nuk e bënë. 

Pastaj nuk është Elia, të cilit i vijnë Fjalët e Zotit. Kur mbaroi 
predikimin e së vërtetës dhe se grupi atje që është paraardhës i 
Jezebelit Amerikan, ajo nuk do të marrë fjalën, Perëndia e quajti atë të 
dilte nga fusha dhe i dërgoi atij brezin për refuzimin profetin dhe 
mesazhin që Perëndia i ka dhënë. Perëndia e çoi atë në shkretëtirë. Ata 
që u përpoqën për ta bindur atë për të bërë këtë, ata vdiqën. Por 
Perëndia i dha vizionin e tij besnik profetit. Ai erdhi i fshehur dhe u 
kthye në fjalën e Izraelit. 

Pastaj erdhi Gjon Pagëzori, paraardhës besnik i Krishtit, profet i 
fuqishëm për kohën e tij. Ai nuk ka shkuar në shkollë e as babai i tij në 
shkollën e farisenjve - ai nuk ka shkuar në ndonjë emërtim, por në të 
egra, të ftuar atje nga Perëndia. Ai ka mbetur atje deri sa Zoti nuk ka 
dërguar mesazhin, duke qarë, 'Mesia është afër!' 

Merrni ketu tani paralajmërimin nga Shkrimi. A nuk është në 
ditët e Moisiut, të cilin Zoti e ka konfirmuar Korahu u çua nga profeti 
fortë? Ai diskuton me Moisiun dhe pohoi të ketë vetëm sa më shumë nga 
Perëndia për të udhëhequr njerëzit dhe që të tjerët të përbashkët bëjnë 
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zbulesën hyjnore dhe Moisiun. Ai mohoi autoritetin e Moisiut. Pra, 
njerëzit atje, pasi kanë dëgjuar fjalën e vërtetë dhe ishin të njohur edhe 
me faktin se ajo është konfirmuar nga një profet i vërtetë i Perëndisë, 
unë them se këta njerëz ranë për shkak të Koreut dhe kundërshtimin e 
tij. Korahu nuk ishte një profet biblik, por njerëzit në numër të madh, 
me udhëheqësit e tyre luftuan për të. Si si evangeluesve sot me viçin e 
tyre të artë ishin intriga të Koreut. Ato duken të mira për njerëzit si 
Koreu që dukej mirë atëherë. Ata kanë gjak mbi ballin e tyre, vaj në 
duart e tyre dhe njerëz me shumë energji në skenë. Ato lejojnë gratë të 
jenë predikuesit, gratë të prein flokët, veshin pantallona dhe pantallona 
të shkurtra dhe duke anashkaluar Fjalën e Perëndisë për shkak të 
besimeve dhe dogmave të kishës tyre. Kjo tregon se si është lloji i 
farave aty. Por jo të gjithë njerëzit janë kundër Mojsiut dhe e lanë 
Fjalën e Perëndisë. Jo. Të përzgjedhur ndenjën tek ai. E njëjta gjë po 
ndodh edhe sot. Shumë prej tyre janë duke e lënë fjalën, por disa do të 
qëndrojë me të. Por mos harroni shëmbëlltyrën e grurit dhe të egjërit. 
Rimëkëmburi duhet të jetë i lidhur në tufa për djegie. Këto kisha 
apostate janë të lidhura afër dhe më afër së bashku, të gatshme për 
zjarret e gjykimit të Perëndisë. Por Zoti do gruri që të korret. 

Tani unë dua të jemi shumë të kujdesshëm këtu dhe shikoni këtë. 
Perëndia ka premtuar se në fund koha do të përmbushet Malakia 4. Ajo 
duhet të jetë për shkak se ajo është gjallëruar nga Fryma, Fjala e 
Perëndisë është parathënë nga profeti Malakia. Jezui iu drejtua. Ajo do 
të ishte vetëm para se Krishti të vjen për herë të dytë. Deri në kohën kur 
Jezusi të vijë i gjithë Shkrimi duhet të përmbushet. Se shërbimi Gjentil 
do të jetë në moshën e tij të fundit në kishë kur të vijë i dërguar i 
Malakias. Ajo do të jetë pikërisht me Fjalën. Ai do të marrë të gjithë 
Biblën nga Zanafilla te Zbulesa. Do të fillojë nga pasardhësit e 
gjarpërit kanë për të vazhduar të lajmërojnë shiun e fundit. Por kjo do 
të refuzohet nga prerja. 

Ai do të duhet të refuzohet për shkak se ajo është një histori që 
përsëritet nga kohët e Ashabit. Historia e Izraelit në bazë të Ashabit që 
po ndodh këtu në Amerikë, ku profeti i Malakias shfaqet. Si Izraeli që 
doli nga Egjipti për të festuar lirinë, dëboi vendasit, ngriti kombin me 
udhëheqësit të madh si David etj. dhe pastaj të vënë në fronin e një prej 
Ashabit e Jezebelit pas tij për të drejtuar, kështu që ne e bëmë të njëjtën 
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në Amerikë. Etërit tanë shkuan në këtë vend për të festuar dhe për të 
jetuar në liri. Dëbuan vendasit dhe ua morën vendin. Ngritja e burrave 
të fuqishëm si Uashington dhe Linkoln, por shpejt pas këta njerëz të 
mirë të ndjekin njerëz të tjerë të kalibrit të vogël në mënyrë që së 
shpejti në karrige presidenciale të vendoset një Ashabit me Jezebelin 
prapa tij për të drejtuar atë. Ajo është në kohë si kjo ku nuk duhet të 
jetë një i dërguar i Malakias. Pastaj me shiun e fundit do të vijë një 
përballje përfundimtare në malin Karmel. Shikoni këtë me kujdes tani 
për të parë atë në Fjalë. Gjoni ishte paraardhës i Malakias. 3. Ai 
mbolli shiun e parë dhe u refuzua nga ana e organizimit të kohës së tij. 
Jezusi erdhi, dhe kishte një përballje përfundimtare në Malin e 
Shpërfytyrimit. Një paraardhës i Krishtit do të mbjell për shiun e fundit. 
Jezusi do të jetë përballje përfundimtare mes besimeve dhe besimeve 
fetare, sepse ai do të vijë për të mbështetur Fjalën e Tij dhe për të 
marrë nusen e tij në gëzim. Shkëmbim i parë final ishte më keq; tjetri 
ishte një mal i Shpërfytyrimit, dhe e treta do të jetë mali Sion. 

Sjellja e pazakontë e Moisiut, Elias dhe Gjonit i cili u tërhoq nga 
njerëzit në izolim lënë shumë të hutuar. Ata nuk e kuptuan se kjo ishte 
për shkak se mesazhet e tyre u fshinë. Por fara është mbjellë, ëndërimi 
ka përfunduar. Tani vjen gjykata. Ata kanë shërbyer qëllimeve të tyre si 
një shenjë për njerëzit, kështu që ajo ishte duke ndjekur gjykatësin. 

Unë besoj se në bazë të Zbulesës. 13, 16 që nusja do të ketë për 
të ndaluar predikimin për shkak se ajo kërkon vulën e bishës në dorë 
apo të ballit në mënyrë që ti jepet leje për të predikuar. Prerje do të 
marrë vulën, ose do të jetë e detyruar të mos predikuar. Pastaj Qengji 
do të vijë për nusen e tij dhe të dënojë laviren e madhe. 

Mbaj mend që Moisiu ka lindur për një punë të caktuar, por ai 
nuk mund të bëjë punë derisa ai ka marrë dhuratat që do të lejojnë atë 
për të bërë atë punë. Ai kishte për të marrë jashtë në shkretëtirë dhe të 
presë një kohë atje, Perëndia e kishte përcaktuar. Mbi fronin duhej të 
jetë një faraon i caktuar dhe njerëzit kishin të qajnë për bukën e jetës 
para se Perëndia mund ta dërgojë atë përsëri. Kjo vlen edhe për ditët 
tona. 

Por çfarë kemi në ditët tona? Turma të bëjë shenjat deri sa të 
kemi një brez të këtyre shenjave që kërkojnë të dinë pak ose asgjë në 
lidhje me Fjalën, ose një lëvizje e vërtetë të Shpirtit të Perëndisë. Ata 
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janë të lumtur në qoftë se ata e shohin të gjakut, të naftës dhe zjarri; kjo 
nuk ka rëndësi se çfarë është në Fjalën. Ata do të mbështesin asnjë 
shenjë, madje edhe ata që nuk janë Biblike. Por Perëndia na ka 
paralajmëruar për këtë. Ai tha se në Mateu. 24 që në ditët e fundit të dy 
shpirtrat do të jenë aq afër me njëri-tjetrin se ata do të jenë në gjendje 
të bëjnë dallimin e zgjedhur, sepse vetëm ata nuk do të mashtrohen. 

Si mund të bëjnë dallimin në mes shpirtrave? Vetëm për t'u 
dhënë atyre testin e Fjalës. Nëse ju nuk flisni Fjalën, ata janë të të ligut. 
Si e keqja ka mashtruar dy nuset e para, do të përpiqet të mashtrojë 
edhe nusen e kësaj dite e fundit në mënyrë që ata do të përpiqen për të 
nxitur ata që të hibridizojnë me besimet e kishës ose thjesht u largua 
nga Fjala në përputhje me ndonjë shenjë që i përshtatet asaj. Por 
Perëndia nuk ven shenja Fjalës. Shenjat ndjekin Fjalën, ashtu si Elia që 
i tha gruas që së pari të piqte një kulaç për të sipas fjalës së Zotit. Kur 
ajo bëri ashtu siç i tha Fjala, ai erdhi në karakter përkatës. Ejani së 
bashku me Fjalët e para, dhe pastaj të shikojmë mrekulli. Shpirti 
fuqizon farën e Fjalës. 

Si mund që çdo lajmëtar i dërguar nga Perëndia të besojë vetëm 
një pjesë e Fjalës dhe mohojnë një pjesë tjetër e saj? Një profet i 
vërtetë i Perëndisë do të jetë në këtë ditë të fundit të shpallë tërë Fjalën. 
Do ta urrejnë atë. Fjalët e tij mund të jenë të pakëndshme, si të Gjon 
Pagëzori që thirri. Por destinuar për të dëgjuar dhe të jetë gati për 
ngazëllim. Fara mbretërore e do Abrahamin me besim si Abrahami që 
e mbajti Fjalën për veten e tyre, sepse ata janë të destinuar bashkë. 

Lajmetari dita e fundit do të ndodhë në kohën e caktuar të 
Perëndisë. Tani është koha e fundit, siç e dimë të gjithë, sepse Izraeli 
është në atdhe. Ai do të, në bazë të Malakias, të shikojmë çdo kohë. Kur 
ne shohim atë, ai do të jetë besnik ndaj Fjalës. Ajo do të shfaqet 
(theksuara në Fjalën, Zbulesa. 10, 7) Perëndia do të konfirmojë 
shërbimin e tij. Ata do të predikojnë të vërtetën ashtu si Elia dhe do të 
jenë gati për shkëmbimin përfundimtar në malin Sion. 

Shumë do të keqkuptojnë sepse ata janë mësuar në Librin në një 
mënyrë të caktuar të cilën ata e konsiderojnë të vërtetën. Kur të vijë 
kundër kësaj, ata nuk do të besojnë. Edhe disa ministra të vërtetë do të 
keqkuptojnë të dërguarin, sepse aq shumë do të ketë mashtrues që do të 
shtrembërojnë të vërtetën e Perëndisë. 
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Por ky profet do të vijë, dhe, si një shenjë paralajmëruese para 
ardhjes bërtiti: 'Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!' kështu 
pa dyshim do të bërtasë: 'Ja, Qengji i Perëndisë, që vjen në lavdi.' Ai 
do ta bëjë këtë për shkak se, siç edhe Gjoni lajmëtari i së vërtetës të 
zgjedhurve është edhe i dërguari i fundit për të zgjedhurit dhe nusja e 
lindur në Fjalë." 

 

 

KRISHTI LAVDËRON KISHËN 

 

Zbulesa. 2, 13: "Unë i di veprat e tua dhe ku banon, atje ku është 
froni i Satanit, dhe ju mbani fort tek emri im dhe nuk e mohove besimin 
në mua, edhe në ato ditë kur Antipa, dëshmitari im, besnik, u vra midis 
jush, atje ku banon Satani." 

"Unë njoh veprat e tua." Këto janë fjalët identike dorëzuar secilit 
nga të shtatë engjëjt që kanë të bëjnë me popullin e Perëndisë në çdo 
epokë. Që ata janë të thënë si dy vreshtat (e vërtetë dhe të rreme) do të 
sjellë gëzim dhe lumturi në zemrat e një grupi, apo duhet të sjellë një 
trembje të zemrës. Sepse, edhe pse ne jemi të shpëtuar me anë të hirit 
pa vepra, shpëtimi i vërtetë do të sjellë aktet apo veprimtaritë që do të 
kënaqin Perëndinë. 1 Gjoni. 3, 7: "Djema, kurrkush mos ju mashtrojë: 
ai që bën (duke punuar) drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i 
drejtë." Nëse ky varg do të thotë asgjë, kjo do të thotë se njeriu është 
ajo që ai e bën. Shtrëngata 3, 11: "A është burimi i të njëjtës që derdh 
ëmbël dhe hidhur?" Romakëve 6, 2: "Ne që kanë vdekur për mëkatin, si 
do të mund të jetojmë në të?" Mateu. 12, 33 - 35: "Apo pemën e mirë, 
dhe ai është fryti i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe ai do të ishte 
gjithashtu rezultat i keq - kjo pasi nga fruta pema njihet. Ajo rritet me 
gjarpërinj helmues e si mund të thoni diçka të mirë, kur jeni të këqij. 
Për nga bollëkun e çka ka në zemër qet goja! Një njeri i mirë nga 
thesari i mirë i zemrës nxjerr të mirë, por njeriu i keq nga thesari i keq 
nxjerr të keqen." Pra, nëse një person është i lindur nga Fjala (Përsëri 
kanë lindur, jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të 
fjalës së Perëndisë së gjallë, i cili mbetet përgjithmonë. 1 Pt. 1, 23), do 
të sjellë Fjalën. Fruta apo veprat e jetës së tij do të jetë lloji produkt i 
farës apo jetës që është në të. Veprat e tij, pra, do të jenë Biblike. O, se 
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prokuroria do të jetë kjo e vërtetë ndaj epokës Pergam. Nuk qëndron e 
pa barabartë, dhe në dorën ka një shpatë të mprehtë me dy tehe, Fjala e 
Perëndisë. Dhe Fjala do të na gjykojë në ditën e fundit. Në fakt, Fjala 
na ka gjykuar edhe tani, sepse teston mendimet dhe dëshirat e zemrës. 
Ndani fizike nga e shpirtërore. Duket që ju jeni letrat e lexuar dhe të 
njohur nga të gjithë njerëzit për nga lavdia e Perëndisë të gjallë. 

"Unë njoh veprat e tua." Në qoftë se një njeri ka frikë se ai nuk 
mund t'i pëlqejë Perëndisë, atëherë ai do ta përmbushë Fjalën. Në qoftë 
se një njeri e pyet nëse do të dëgjojë fjalët: "Të lumtë, shërbëtor i mirë 
dhe besnik," le ta përmbushë Fjalën e Perëndisë në jetën e tij dhe me 
siguri do të dëgjoni këto fjalë lavdërimi. Kjo Fjalë është kriteri i së 
vërtetës, atëherë, ajo është kriteri edhe tani. Nuk ka standarde të tjera, 
ka një tjetër pikë referimi. Si Jezu Krishti që do të gjykojë botën, kështu 
që do të gjykojë Fjalën. Nëse një njeri dëshiron të dijë se si ai do të 
shpëtojë, le të bëjë si ka sugjeruar Xhejmsi: "Shikoni në pasqyrën e 
Fjalës së Perëndisë." 

"Unë njoh veprat e tua." Ndërsa ai qëndroi atje me Fjalën 
diskutuar jetën e tyre në dritën e draftit të cilin ai përshkroi për ta, duhet 
të ketë qenë shumë e shumë i kënaqur, sepse ata, si të tjerët që janë 
larguar tashmë, vuajtur persekutim i padrejtë dhe ende me gëzim i 
përmbahen Zotit. Edhe pse ajo ka qenë ndonjëherë e vështirë ti shërbeni 
Zotit, por ata patën shërbyer Atij dhe e adhuruan në frymë dhe në të 
vërtetën. Por, me hardhi të rreme nuk ka qenë kështu. Për fat të keq, 
hodhi poshtë një jetë që është ndërtuar mbi Fjalën dhe tani janë duke 
shkuar më tej dhe më tej nga e vërteta. Veprat e tyre dëshmuan në 
thellësitë në të cilat u mbytën. 

 

 

MBANI FORTË EMRIN TIM 

 

"Për të cilin ne mund të shkojmë? Ti e ke fjalën për jetën të 
përjetshme!" Ata u kapën fort pasi në mënyrë të vendosur të rrinë tani, 
por jo me frikë si njerëzit që jetojnë jetën e djerrë. Ata mbahen fort në 
fuqinë e Tij dhe në Shpirtin e sigurisë se ata ishin një në të. Ata kishin 
një falje të sigurt të mëkateve dhe mbanin emrin "krishterë", në 
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dëshminë e kësaj. Ata e dinin dhe e kishin të dashur atë emër që ishte 
përmbi çdo emër. Gjunjët e tyre të vendosur në këtë emër. Gjuha e tyre 
që ato e kanë të njohur. Çfarëdo që ju keni bërë, i keni bërë të gjitha në 
emër të Zotit Jezus. Ata e quajtën këtë emër dhe u larguan nga e keqja 
dhe, duke marrë qëndrimin e tij, tani ata ishin të gatshëm të vdesin për 
emrin bindur për një ringjallje më të mirë. 

Merrni Emrin e Jezusit me ju, 

Fëmijë të dhembjes dhe pikëllimit. 

Kjo do t'ju japë gëzim dhe ngushëllim. 

Pra, të marrë atë para se të shkoni kudo. 

Emri i çmuar, O sa i butë, 

Shpresën e tokës dhe gëzimin e qiellit. 

Tashmë në shekullin e dytë ato fjalë "Ati, Biri dhe Fryma e 
Shenjtë" do të thotë shumë "trinitet" dhe ideja politeiste nga tre Zotat 
është bërë një doktrinë në kishë të rreme. Menjëherë pas kësaj emri 
është marrë si të vërtetë në këtë kohë, dhe në vend emrin e Zotit Jezu 
Krisht zëvendësuar titullin NJË I MADHI ZOT. Ndërsa shumë kanë 
rënë larg dhe përqafuan një trinitet dhe të pagëzohen duke përdorur 
titujt e Hyjnisë, një tufë e vogël ende do të pagëzohet në emër të Jezu 
Krishtit dhe do të mbanë të vërtetën. 

Me kaq shumë nga ata që nuk e përlëvduan Perëndinë, duke e 
kthyer atë në tre perëndi, dhe duke ndryshuar emrin e tij dashamirës në 
titull, dikush mund të pyes veten nëse shenjat dhe mrekullitë që 
shoqërojnë një emër të tillë të madh ende erdhën në mesin e njerëzve. 
Në të vërtetë, kjo është një shenjë e cila është fuqishëm dhe mrekullisht 
manifestuar, por sigurisht jo në hardhi të rreme. Njerëzit si Martini janë 
përdorur në masë të madhe dhe Perëndia që ka dëshmuar, dhe shenja 
dhe mrekulli dhe dhurata e Frymës së Shenjtë. Ky emër është ende në 
fuqi, si ajo gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë, kur nderoi 
shenjtë Atë me anë të Fjalës dhe besimit. 
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NUK REFUZUAT BESIMIN TIM 

 

Në Veprat 3, 16 kur Pjetri u pyet se si kanë ndodhur këto 
mrekulli të fuqishëm, ai shpjegoi në këtë mënyrë: "Me anë të besimit në 
Jezu Krishtit, Emrin e Tij të (Jezusi) emri që bërë ky njeri (ish kromit) 
besimi i fortë, që është nga (prej) Tij (Jezusi) i dha këtë (njeri) 
shëndetin e plotë në sytë e të gjithëve." Ja, këtu është. Emri dhe besimi 
tek Jezusi kanë arritur një mrekulli. Pjetri pohoi se ishte besimi e tij 
njerëzor si ajo nuk është pretenduar se ishte emri i tij. Ai tha se Emri i 
Jezusit, i përdorur në të besuarit që është kryer nga Jezusi atë punë të 
madhe. Ky besim është ajo që Zoti thotë në Zbulesa. 2, 13. Ajo ishte 
besimi i tij. Ajo ishte besim tek ai. Por ishte besimin e tij se ai ka dhënë 
për besimtarët. Romakëve. 12, 3: "Si ka qenë njeriu të cilit (sipas vargut 
1 nga këta njerëz janë vëllezër) Perëndia i dha një masë besimi." 
Efesianëve 2, 8, "Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar me anë të 
besimit; dhe se (besimi) jo për veten e tij - kjo është dhurata e 
Perëndisë!" Kam thënë edhe në Jakovi 2, 1: "Vëllezër të mi (vini re ai 
gjithashtu si flet vëllau) në lidhje me personat që të kenë besim (jo në)te 
Zotit tonë Jezu Krisht." 

Në këtë epokë Pergamon ku njerëzit e njerëzuan shpëtimin, duke 
u larguar nga e vërteta se "shpëtimi është i Zotit" – e duke e refuzuar 
doktrinën e zgjedhjes, dhe rreth kishës, të hapur derën dhe shoqërinë e 
tyre për të gjithë dhe të gjithë të cilët kishin nënshkruar artikujt e tyre të 
besimit (çfarëdo të Fjalës), në këtë moshë të rënies së shpejtë në shtetin 
ekzistonte ende disa që kishin masën e besimit të Zotit tonë Jezu Krisht 
dhe nuk përdoret vetëm se besimi është në aktet e forcës, por edhe 
rezistojnë ata që guxuan të thonë se ata ruhen thjesht në bazë të 
bashkimit me kishën. Ata e dinin se askush nuk mund me të vërtetë të 
besojnë në jetën e përjetshme dhe drejtësisë së Perëndisë pa të matur 
besimin e Zotit Jezus. Si kisha e sotme të plotë me besimtarë që 
mbështesin lindjen e virgjër mendore, gjakun e derdhur, të shkuarit në 
kishë dhe duke marrë Darkën e Zotit, por ata nuk janë ri-lindur, ajo 
është gjithashtu në atë epokën e tretë që ishte me të njëjtin problem. 
Besimi i njeriut nuk ishte e mjaftueshme atëherë dhe kjo nuk është e 
mjaftueshme tani. Është e nevojshme që vetëm besimi se Biri i 
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Perëndisë vjen në zemrën e njeriut në mënyrë që ai mund të marrë 
Zotin e lavdisë në tempull, të bërë me duart njerëzore. 

Kjo ishte një besim i gjallë. "Unë jetoj në besimin e Birit të 
Perëndisë." Pali nuk tha se ai ka jetuar me anë të besimit në Birin e 
Perëndisë. Ishte besimi i Birit të Perëndisë, që i dha jetë dhe e mbajti 
atë duke jetuar në fitoren e krishterë. 

Jo, nuk e mohojnë se shpëtimi është e mbinatyrshme nga fillimi 
në fund. Ata mbajnë të gjallë të vërtetën e emrit të tij dhe të Besimit të 
Tij dhe Zoti i bekoi dhe i gjeti të denjë për Të. 

 

 

ANTIPA DËSHMITARI IM BESNIKË 

 

Nuk ka asnjë shkrim tjetër në Fjalë ose në ndonjë histori laike në 
lidhje me këtë vëlla. Por sigurisht do të jetë. Kjo është më se e 
mjaftueshme për të bërë atë që Zoti e kishte parashikuar dhe njohur. 
Kjo është më se e mjaftueshme për të parë besnikërinë e tij ndaj Zotit të 
regjistruar në Fjalën e gjallë. Ai ishte një i krishterë. Ai është emri i 
Jezusit. Ai kishte besimin e Zotit tonë Jezu Krisht dhe ishte në mesin e 
atyre që kishin jetuar nëpër atë. Ai tha se fjalët e Jakobit: "A nuk me 
respekt të personave kanë besimin e Zotit tonë Jezu Krisht." Mbushur 
me Frymën e Shenjtë dhe besim, siç ishte Stefani, nuk ishte aspak i 
anshëm, ai nuk kishte dikush frikë. Dhe kur vdekja është deklaruar për 
të gjithë ata që do të marrin këtë emër dhe të ecin në besimin e Jezu 
Krishtit, mori pozicionin e tij me ata që nuk duan të kthehen. Po, ai 
vdiq, por si Abeli që kishte marrë një dëshmi nga Perëndia (emri i tij 
është shkruar në Fjalë), dhe pse ai kishte vdekur, zëri i tij ende flet në 
faqet e shkruara hyjnore të Perëndisë. Një tjetër dëshmitar besnik hiqet 
në prehjen e tij. Por Satani nuk ka triumfuar, atëherë, pasi ajo nuk 
triumfoi kur vratë princin e Paqes, për sa Satani ishte grabitur në kryq, 
ashtu si tani do gjaku i Antipias thirri qindra të atyre që do të marrin 
kryqin e tyre dhe të ndjekin Atë. 
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KU ËSHTË FRONI SOTONIK 

 

Arsyeja se kjo është pjesë e Frymës është për shkak se këta 
ushtarë trima të ndërgjegjshëm do të fitojnë Satanën drejtë në mes të 
dhomës së tij të fronit. Ata ishin të dhënë në betejën me emrin, dhe 
besimin e Jezusit të drejte në kampin e drejtuesve të errësirës. Çfarë një 
lavdërim i madh. Si trimat e Davidit që sulmuan kampin e armikut për 
të sjellë Davidit ujin që shuan etjen, kështu që këto gjigandët e besimit 
pushtuan fushën e bastionin tokësore e Satanait, dhe duke predikuar dhe 
porositë sjellin ujin e shpëtimit për ata që kanë jetuar nën hijen e 
vdekjes. 

Pra, për sa kohë që janë këto fjalë aq sa froni i Satanait dhe pjesa 
në terren e për lëvdim të Perëndisë për të zgjedhurit e Tij, ata në fakt të 
përgatisën terrenin për ndjekjen penale të keqes që ka fituar epërsi në 
kishë. 

PERGAMON: vendi i Satanit dhe të qëndrimit. Për shumë, këto 
fraza kanë qenë thjesht pikturë në vend të vërtetë historike. Por ata janë 
sigurisht e vërtetë dhe historia vërteton këtë. Pergam ishte me të vërtetë 
vend për qëndrimin e Satanit. Kjo ndodhi në këtë mënyrë: 

Fillimisht Pergamoni nuk ishte një vend ku Satani (sa i përket 
punët e njeriut) banonte. Babiloni është gjithmonë fjalë për fjalë dhe atë 
figurativisht ishte selia e tij. Festë satanike ka origjinën nga qyteti i 
Babilonisë. Post. 10, 8 – 10: "Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një 
njeri i fuqishëm mbi tokë, Ai qe një gjahtar i fuqishëm para Zotit Dhe 
fillimi i mbretërimit të tij qe Babeli, Ereku, Akadi dhe Kalnehunë tërë 
vendin e Shinarit." Geneza. 11, 1 - 9: "Por tërë toka fliste të njëjtën 
gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë por ndërsa po zhvendoseshin nga toka 
në lindje në një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje dytë ai 
tha: "Le të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr!" Dhe përdorën tulla në 
vend të gurëve dhe bitum në vend të llaçit. Atëherë ata i thanë: 'Le të 
ndërtojmë për vete një qytet dhe një kullë maja e së cilës të arrijë deri 
në qiell; një emër për veten, që të mos shpërndahemi nëpër faqen e tërë 
dheut.' Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve e 
ndërtonin. Dhe ai tha: 'Ja, një popull i vetëm, të gjithë një gjuhë! Ky 
është vetëm fillimi i përpjekjeve të tyre. Tani asgjë nuk ka për t'i 
penguar ata që kanë ndërmend të zbatojnë. Le të flasin dhe të 
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ngatërrojmë gjuhën e tyre, që nuk e kupton fjalën e tjetrit.' Kështu Zoti i 
shpërndau andej mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuari 
qytetin. Prandaj u quajt Babel, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë 
dheut dhe që andej u shpërndante Zoti i tyre jashtë vendit mbi faqen e 
tërë dheut." 

Babel është emri origjinal për Babiloninë. Kjo do të thotë 
konfuzion. Ai u themelua vërtetë nga Kush, biri i Kamit, por u bë një 
fuqi mbretërore dhe shkëlqimin me djalin e tij, Nimrodi, gjahtari i 
fuqishëm. Nimrod, sipas përshkrimit të Zanafillës 11 dhe gjithashtu në 
historinë laike e planit të tij për të arritur tre gjëra. Ai donte për të 
ndërtuar një komb të fuqishëm, të cilën ai e bëri. Ai donte për të 
përhapur fenë e tij, të cilën ai e bëri. Ai donte për të bërë një emër për 
veten e tij, e cila është arritur gjithashtu. Arritjet e tij ishin aq të mëdha 
se mbretëria e Babilonisë e quajtur koka e artë në mesin e të gjitha 
qeverive të botës. Se feja e tij fitoi rëndësi është provuar nga fakti se 
Shkrimi është identifikuar plotësisht me Satanin në Isaija, kapitulli 14 i 
cili në Zbulesa kapitulli 17 - 18. Unë nuk mund të provojë se historia ka 
përfshirë gjithë botën, dhe kjo është baza për çdo sistem të idhujtarisë 
dhe temën e mitologjisë, edhe pse emrat e perëndive të ndryshojnë një 
pjesë të ndryshme të vendit në bazë të gjuhës së popullit. Është e 
kuptueshme që ka fituar një emër për veten e tij dhe pasuesit e tij, sepse 
deri në kohën e tanishme e kohëzgjatje (deri Jezusit tregojnë vëllezërit e 
tij) ai do të adhurohet dhe do të jetë i nderuar, ndonëse nën një emër 
tjetër nga Nimrodi në tempull pak më të ndryshme nga ajo në të cilën 
ajo ishte fillimisht i adhuruar. 

Meqë Bibla nuk e trajton në detaje historinë e vendeve të tjera, 
ajo do të jetë e nevojshme për të kërkuar të dhënat e lashta profane për 
të gjetur përgjigjen tonë si Pergamon u bë Froni i fesë satanike të 
Babilonisë. Burimet kryesore të informacionit do të jenë në regjistrat e 
kulturave egjiptiane dhe greke. Arsyeja për këtë është se Egjipti ka 
marrë shkencën e saj dhe matematikën nga Kaldeasit dhe nga ana tjetër 
ata janë pranuar nga ana e Greqisë dhe nga Egjipti. Pra, si priftërinjtë 
ishin përgjegjës për mësimin e këtyre shkencave, dhe pasi që këto 
shkenca janë përdorur si pjesë të fesë, por ne e dimë se çelësi për fenë 
babilonase ka fituar fuqinë e saj në këto dy vende. Është gjithashtu e 
vërtetë se sa herë që një komb ishte në gjendje të mundë një komb, në 
kohën e vet, feja u bë një gjë fituese e fitimtarit. Dihet se grekët kishin 
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të njëjtat shenja e zodiakut me babilonasit dhe është gjetur në posedim 
të dhënat e lashta egjiptiane se egjiptianët u dhanë grekëve njohuritë e 
tyre të politeizmit. Kështu misteret e Babilonisë përhapur nga një 
komb, derisa ajo u shfaq në Romë, në Kinë, Indi, dhe madje edhe në 
Amerikën e Veriut dhe e Jugut, ne gjejmë të njëjtën festë bazë. 

Historitë e lashta pajtohen me Biblën se kjo fe Babyloniase nuk 
është sigurisht feja origjinale e njerëzve të hershme të tokës. Ajo ishte e 
para që u larguan nga besimi origjinal, por kjo nuk ishte e vetë 
origjinale. Historianët si Wilkinson dhe Mallett, kanë provuar 
përfundimisht nga dokumentet e lashta që dikur ishin të gjitha kombet e 
tokës që besonin në një Zot, i lartë, i përjetshëm, që është Fjala e gojës 
së tij e që foli të gjithat në ekzistencë, dhe se në karakterin e tij kishte 
një dashuri dhe një e mirë dhe ishte i drejtë. Por si Satani gjithmonë do 
të korruptojë çdo gjë që ju mund të gjeni ,atë që përmbyste mendjet dhe 
zemrat e njerëzve në mënyrë që të refuzojë të vërtetën. Si u përpoq 
gjithmonë për të akomoduar festimin sikur të ishte Perëndi dhe jo 
shërbëtori dhe krijesë e Perëndisë, e zhvendos kremtimin e Perëndisë, 
me qëllim për të tërhequr në vete vëmendjen dhe kështu të bëhet i 
fuqishëm. Ai sigurisht ka arritur dëshirën e tij për të zgjeruar fenë e tij 
në të gjithë botën. Zoti e ka garantuar origjinalitetin e që në librin e 
Romakëve: "Edhe pse ata e njohën Perëndinë, nuk e festojnë atë si 
Perëndi, derisa ata u bënë të pamend në arsyetimet e tyre dhe përmes 
errësirës së zemrës pranuan fenë e korruptuar deri në masën që ata 
adhuronin krijesat dhe jo Krijuesin." Mos harroni, Satani ishte një 
krijesë e Zotit (bir i agimit). Prandaj, rezultatet e asaj që ishte dikur e 
përhapur në mesin e njerëzve ishte e vërtetë, dhe ata të gjithë kanë 
mbajtur këtë një të vërtetë, atje më vonë erdhi një ditë kur një grup i 
madh u kthye nga Zoti dhe u përhap nëpër ferret botërore të një formë e 
kremtimit. Historia vërteton se ata ishin nga fisi i Semit që ishte me të 
vërtetë të pandryshueshëm dhe ishin në opozitë të fortë me ato të Hamit 
që ishin larguar nga e vërteta me gënjeshtra. Nuk ka kohë për t'u 
angazhuar në një debat në lidhje me këtë, ajo është paraqitur vetëm në 
mënyrë që të shihni se ka qenë dy fe, dhe vetëm dy, dhe e keqja është 
përhapur në të gjithë botën. 

Në Babiloni, monoteizmi u kthye në politeizëm. Në këtë qytet të 
ferrit të gënjeshtrës dhe ferrit të fshehtë të ngritur kundër të vërtetës së 
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Perëndisë dhe sekretet e Perëndisë. Satani është bërë me të vërtetë 
perëndia i kësaj bote dhe kërkoi kremtimin e atyre që janë të mashtruar 
nga ata të besojnë se ai me të vërtetë është Zoti. 

Feja politeiste e armikut filloi doktrinën trinite. Kjo ishte mënyra 
që atje në antikitet të ishte krijuar ideja e "një Zot në tre persona." Sa e 
çuditshme që teologët tanë modernë nuk e kanë vënë re, por me sa 
duket janë mashtruar nga Satani ashtu siç ishin paraardhësit e tyre që 
ende besojnë në tre persona të Hyjnisë. Le të shfaqet vetëm një vend në 
Shkrime ku ekziston një burim për këtë doktrinë. A nuk është e 
çuditshme që, ndërsa bijtë e Hamit kishin shkuar në një festë satanike e 
cila përfshinte konceptin bazë të tre perëndi, se nuk ka një çelës të 
vetëm për pasardhësit e Semit të besojnë një gjë të tillë, apo të ketë 
ndonjë festë ceremoniale që përfshin edhe majën e saj? A nuk është e 
çuditshme që hebrenjtë besonin: "Dëgjo o Izrael, Zoti, Perëndia yt, 
është një Zot," në qoftë se ka pasur tre persona ne HYJNI? Abrahami, 
një pasardhës i Semit, në Post. 18 pashë vetëm një Perëndi me dy 
engjëj. 

Pra, si është kjo triniti mund të shprehet? Ajo shprehet te 
trekëndëshi barabrinjës, ashtu siç shprehet në Romë sot. Çuditërisht, 
Hebrenjtë nuk kanë një koncept të tillë. Pra, kush ka të drejtë? Janë 
hebrenjtë apo Babilonasit? Në Azi ideja politeiste i tre zotave në një 
hyri në formën me tre kokat në një trup. Ajo shprehet si tre inteligjenca. 
Në Indi, ata kishin në zemër për të shprehur atë si një zot në tre forma. 
Pra, kjo është me të vërtetë një teologji bashkëkohore. Në Japoni ka një 
Buda i madh me tre kokat si ajo që kemi përshkruar më parë. Por 
shumica janë tregues i të gjithë që e ekspozon konceptin trinitas e 
Perëndisë në formën e: 1. Kreu i plakut simbolizon Perëndinë Atë. 2. 
Rrethi, e cila është në misteret nënkuptonte "Farën", e cila nga ana do të 
thotë Birin. 3. Krahët dhe bishti i një zogu (pëllumb). Këtu ishte 
doktrina e Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tre persona në Hyjnisë, një 
ligj i vërtetë triniti. E njëjta gjë mund të shihet në Romë. Pra, më lejoni 
të ju pyes përsëri a nuk është për t'u habitur që dreqi dhe adhuruesit e tij 
të vërtetë, kishte shumë të vërteta të zbuluar se babai i besimit 
(Abrahamit) dhe pasardhësve të tij? A nuk është e çuditshme që 
adhuruesit e Satanit dinë më shumë për Perëndinë se fëmijët e 
Perëndisë? Pra, kjo është ajo që teologët modernë të përpiqen të ju 
tregojnë kur ata flasin për trinisë. Vetëm mos harroni që tani e tutje këtë 
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gjë: këto janë të dhënat e faktit dhe ky është një fakt - Satani është 
gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës, dhe sa herë që ai vjen me çdo dritë 
është ende një gënjeshtër. Ai është një vrasës. Dhe doktrina e tij e 
trinitetit ka shkatërruar turmat dhe do të shkatërrojë derisa të vijë 
Jezusi. 

Sipas historisë ajo nuk ka marrë kohë për këtë koncept të Atit, 
Birit dhe Shpirtit të Shenjtë për të ndryshuar. Satani ata hap pas hapi i 
mori nga e vërteta. Koncepti i zhvilluar i Hyjnisë ishte tani: 1. Ati i 
Amshuar, 2. Fryma e Perëndisë e mishëruar në nënën e njeriut. (A 
mund t'ju bëjë të mendoni?) 3. Biri hyjnor, frytet e kësaj mishërimi 
(farë e gruas). 

Por dreqi nuk është i kënaqur. Nuk është arritur ende kremtimin 
vetë, përveç në mënyrë indirekte. Prandaj, duke marrë njerëz më tej nga 
e vërteta. Nëpërmjet sekreteve të saj të shpallur për njerëzit që babai i 
madh, padukshëm Perëndia nuk ka të bëjë me gjërat e njeriut, por rreth 
tyre mbetet i heshtur, atëherë rrjedh se është e mundur për të festuar në 
heshtje. Në fakt, kjo do të thotë për të injorojë atë sa më shumë të jetë e 
mundur, nëse jo plotësisht. Kjo doktrinë u përhap edhe në të gjithë 
botën dhe tani është në Indi, ju mund të shihni se tempujt e krijuesit të 
madh, Perëndia e heshtur. 

Që nga ajo nuk është e nevojshme për ta lëvdëruar Atin e 
Krijuesit, ajo ishte e natyrshme që festimi te "Nëna dhe Fëmija", u bë si 
objektet e kultit. Në Egjipt nuk ishte i njëjtë kombinim i nënës dhe birit 
të quajtur Isis dhe Osiris. Në Indi ai ishte Isi dhe Isvara. (Vini re 
ngjashmërinë e emrave edhe.) Në Azi ishte Cybele dhe Deoius. Në 
Romë dhe në Greqi kanë ndjekur shembullin. Dhe në Kinë. E pra, 
imagjinoni habinë e disa misionarëve katolikë romakë kur hynë në 
Kinën dhe gjetën atje një Madonna dhe Fëmija me rrezet e dritës të 
rrezatuara nga kreu i fëmijës. Kjo do të ishte shifra e lehtë që mund të 
zëvendësohet me një në Vatikan përveç për diferencën e karakteristika 
të caktuara të fytyrës. 

Tani ne duhet të jetë zbuluar nënën origjinale dhe fëmijën. 
Origjinali perëndeshë-nëna e Babilonisë ishte Semiramis i quajtur Rhea 
në vendet lindore. Në duart e tij ai mbajti një djalë i cili, edhe pse një 
fëmijë, është përshkruar si i gjatë, i fortë, i bukur dhe veçanërisht 
tërheqës për gratë. Në Ez. 8, 14 quhet Tamuz. Në mesin e shkrimtarëve 
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klasikë është quajtur Bacchus. Për Babilonasit ai ishte Ninus. Arsyeja 
për faktin që ai është paraqitur si një foshnjë në krahë dhe ende 
përshkruar si një njeri i madh dhe i fuqishëm është që të jetë i njohur si 
"Burri - Biri". Është një nga Titujt e tij ishte "Burri e Nënës", dhe në 
Indi, ku dy prej tyre të njohur si Isvara dhe ISI, ai (burri) është paraqitur 
si një fëmijë në gjirin e grave të tyre. 

Se kjo Ninus Nimrod i Biblës mund të themi krahasuar historinë 
e përshkruar në Zanafilla. Pompeu tha: "Ninus, mbret i Asirisë, i ka 
ndryshuar mënyrat e vjetra të moderuara të dëshirës së jetës për 
pushtimin. Ai ishte i pari i cili zhvilloi një luftë kundër fqinjëve të saj. 
Ai fitoi të gjitha kombet, nga Asiria në Libi që këta njerëz nuk janë të 
njohur me aftësitë e luftës." Diodorus thotë: "Ninus ishte më i lashtë i 
mbretërve asirianë të përmendura në histori. Që ai ishte në një 
temperament luftarak, të trajnuar në mënyrë rigoroze shumë të rinjve 
aftësitë e luftës. Nënshtruan vetë Babilonin para se ajo ishte qyteti i 
Babilonisë." Kështu ne shohim se kjo Ninus ka filluar të bëhet i madh 
në Babiloni, e ndërtuar nga Babel, Asiria mbretëroi duke u bërë mbreti i 
tij dhe pastaj vazhdoi të gllabërojë territore të tjera të mëdha ku njerëzit 
ishin të pakualifikuar në luftë dhe kishin jetuar në një mënyrë të 
moderuar siç tha Pompey. Kështu, në Post. 10, duke folur për 
mbretërisë e Nimrodit thotë: "Dhe fillimi i mbretërimit të tij qe Babeli, 
Ereku, Akadi dhe Kalneu tërë vendin e Shinarit. Nga ky vend shkoi në 
Asiri dhe ndërtoi Ninivën dhe Kalah, etj." Por përkthyesit ka bërë një 
gabim në përkthimin në Asiri si një emër për shkak se ajo është një 
folje dhe Kaldea do të thotë "forcohet". Prandaj, ishte Nimrod i cili pasi 
ka forcuar (ai themeloi mbretërinë e tij, duke ndërtuar ushtrinë e parë në 
botë për t'u trajnuar në trajnimin e kampit të trajnimit dhe nëpërmjet 
përpjekjeve të gjuetisë) shkoi përtej Shinarit me ushtrinë dhe do të ketë 
shuar kombe të fuqishëm dhe ndërtoi disa qytete të tilla si Ninive, që 
quhej sipas tij, për shkak se edhe sot pjesa kryesore e rrënojat e qytetit 
janë të quajtur Nimroud! 

Që nga viti ne kemi zbuluar se kush ishte Ninus, është e 
nevojshme për të gjetur se kush ishte babai i tij. Sipas historisë ishte 
Bel, themeluesi i Babilonisë. (Pra, këtu duhet theksuar se është Bel i 
gjetur në kuptimin që ai filloi këtë lëvizje e tërë, por i biri, Ninus, ishte 
ai që themeloi dhe ishte mbreti i parë etj.) Por, sipas Shkrimeve, i lindi 
Nimrodi: "Kushit i lindi Nimrodi." Jo vetëm se kjo është kështu, por ne 
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gjejmë atë te Hami që u lind Kushit. Pra, në kulturën egjiptiane Bel 
quhej Hermes, dhe Hermes do të thotë "biri i Hamit." Sipas historisë 
Hermes ishte profeti i madh i idhujtarisë. Ai ishte interpretuesi i 
perëndive. Një tjetër emër që u quajt ishte Merkuri. (Lexo Veprat 14, 
11 - 12) 

Higinije në lidhje me atë zot i cili është i njohur në mënyra të 
ndryshme si Bel, Hermes, Merkuri, etj. thotë: "Për shkak se njerëzit 
jetonin nën sundimin e besës (jo besë romake, por Zoti i Hebrenjve, e 
cila daton në para historisë romake) pa qytete dhe pa ligj, dhe të gjitha 
flasin një gjuhë. Por pas Merkurit (Bel, Kush) interpretuar fjalimet e 
njerëzve (në se përkthyesi është qu ajtur hermeneutikës) është e njëjta 
shifër shpërndarë kombit. Atëherë nisi ajo grindje." Nga kjo mund të 
kuptojmë se Bel ose Kushi, babai i Nimrodit, fillimisht udhëheqës i cili 
i mori njerëzit larg nga Perëndia e vërtetë dhe i inkurajoi njerëzit si 
"përkthyes i perëndive" të marrë një formë tjetër të fesë. Ai u bëri 
thirrje atyre që të vazhdojnë me kullën që ishte ndërtuar në fakt nga 
djali i tij. Kjo makinë është ajo që ka sjellë konfuzion dhe ndarjen e 
njerëzve në mënyrë që ai ishte si "përkthyes dhe zbunitelj." 

Kushit i lindën atëherë sistemet e shumëzotrave dhe kur njerëzit 
adhurojnë, ai është, natyrisht, u bë babai i perëndive. Kështu, Kushi u 
quajt Bel. Dhe Bel në mitologjinë romake ishte Janus. Ai është në foto 
si ka dy fytyra dhe mbante një shkop me të cilën ai do të ketë hutuar 
dhe të "shpërndarë" njerëzit. Ovid shkruan se Janus tha me vete: 
"Parëve më thirri Chaos." Prandaj, ne gjejmë se Kushit i Biblës, do të 
rebelohen ndaj monoteizmit, ku në mesin e të parëve quhej Belin, 
Belus, Hermes, Janus, etj. Gjoja njerëzit nga perënditë sollën 
argumentet dhe interpretimet. Duke bërë të shkaktuara në këtë mënyrë 
zemërimin të Perëndisë që shpërndau popullin, duke sjellë ndarjen dhe 
konfuzion. 

Deri më tani kemi parë se ku ai erdhi nga politeizmi, apo 
festimin e shumë perëndive. Por ju e vini re se ne gjithashtu do të gjejnë 
përmendjen e një burri të quajtur Kushit i cilit i është dhënë titulli "ati i 
perëndive"? A e vëreni këtu temën e vjetër të mitologjive të lashta që 
perënditë e identifikojnë veten me burrat? Vetëm atje vjen kremtimin e 
paraardhësve. Pra, ne vetëm mund të marrin në konsideratë historinë 
për të zbuluar festimet stërgjyshore. Prandaj, të ekspozuar në festimin e 
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Kushit futur tre perëndi: ati, biri dhe shpirtin. Tre Perëndi që të tre ishin 
të barabartë. Por ai e dinte në lidhje me ardhjen e farës së gruas, në 
mënyrë që ata kishin për të dalë në histori gruan dhe pasardhësit e saj. 
Kjo mund të ndodhë kur Nimrod vdiq. Dhe gruaja e tij, Semiramis, 
adhurohej dhe kështu e bëri veten nëna e një djali dhe gjithashtu nëna e 
perëndive. (Ashtu si Kisha Romake adhuronin Marinë. Ata pretendojnë 
se ajo ishte pa mëkat dhe ishte Nëna e Zotit.) Ajo (Semiramis) e quajtur 
Nimrod ishte "Zeroashta" që do të thotë "fara e premtuar e gruas". 

Por, jo shumë kohë pas kësaj, gruaja filloi të tërheqë më shumë 
vëmendje sesa biri dhe së shpejti ajo ishte ajo që u prezantua se si nën 
këmbën e saj e shkel gjarpërin. Ata e quajtën atë "mbretëresha e qiellit", 
dhe e bënë hyjnore. Si të ngjashëm në ditët e sotme, kur Maria, nëna e 
Jezusit, e ngritur në pavdekshmëri dhe tani, që nga shtatori 1964. 
Këshilli i Vatikanit u përpoq për të dhënë Marisë karakteristikë që nuk 
mban, sepse ai donte që do të quhet "Marija ndërmjetësuese", "Marija, 
Nëna e të gjithë besimtarëve" ose "Nëna Kisha". Në qoftë se 
ndonjëherë ka në fenë babilonase festimin e paraardhësve, ajo është feja 
e kishës romake. 

Kjo nuk është vetëm festë e paraardhësve filluar në Babiloni, por 
edhe festimi i natyrës. Ata ishin në perëndi të Babilonisë identifikuara 
me diellin dhe hënën, dhe kështu me radhë. Objekti kryesor në natyrë 
ishte dielli që ka karakteristikat e dhënies dritë e ngrohtësi dhe duke i 
dhënë njeriut i duket si një top zjarri në qiell. Prandaj, zoti kryesor i 
perëndisë së diellit të cilin ata e quajtën Baalit. Dielli është paraqitur 
shpesh si një rreth flakërues dhe së shpejti rreth gjithë asaj flakës u 
shfaq një gjarpër. Së shpejti pas gjarpri u bë simbol i diellit dhe i 
lavdëruar. Prandaj, kjo është dëshira e zemrës së Satanit. Ai u adhurua 
si perëndi. Froni i tij ishte themeluar. Skllevërit e tij iu përkulën atij. 
Këtu në Pergamon u adhuruan si një gjarpër që jetojnë. Pema e njohjes 
e mira dhe e keqja, tani simbolizuar në formën e gjarpërinjëve të gjalla, 
jo vetëm që joshi Evën, por edhe shumicën e njerëzve. 

Por si u bë Pergamon të jetë froni i Satanit në qoftë se froni ishte 
Babilonia? Përgjigja është përsëri në histori. Kur Babilonia ra nën 
Mediasve dhe të Persianëve, prifti-mbreti Atal u larguan nga qyteti dhe 
shkoi në Pergam me priftërinjtë e tij dhe misteret fetare. Atje ai mori 
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mbretërinë e tij jashtë Perandorisë Romake, dhe dhe lulëzoi nën 
kujdesin e djallit. 

Kjo është një përmbledhje e shkurtër e historisë së fesë 
babilonase dhe arritja e saj në Pergam. Shumë pyetje, nuk ka dyshim, 
mbeten pa përgjigje dhe shumë më tepër, pa dyshim, mund të thuhet se 
ne jemi të shkolluar, por kjo nuk ka për qëllim të jetë një studim i 
historisë, por është menduar si një ndihmë për studimin e Fjalës. 

 

 

NDJEKJA 

 

Zbulesa. 2, 14 - 15: "Por kam diçka kundër teje, sepse ke aty disa 
që mbajnë mësimin e Balaamit, i cili mësoi Balakun t'u vërë një gurë 
pengese përpara bijve të Izraelit, dhe ata hëngrën gjëra të flijiuara 
idhujve dhe shkelën kurorën. Pra, ju keni gjithashtu ata që mbajnë 
mësimin e nikolaitëve, dhe unë ju urrejë." 

Në këtë moshë të Pergamon, Zoti akuzon dy doktrina, të cilat Ai 
i urren: 1. Mësimin e Balaamit, i cili solli idhujtarinë dhe mëkatarë të 
shfrenuar në Izrael, 2. Doktrina e Nikolaitëve e cila është në epokën të 
Efesit ishte vetëm vepër. Lidhur e ngarkuar me faktin se ai ka theksuar 
Pergamonin si froni i Satanait dhe është shumë e lehtë për të përfunduar 
që në njëfarë mënyre feja e Babilonisë është bërë përzierje me 
krishterizmin. 

Pra, kjo nuk është vetëm një mendim, por një fakt historik i cili 
do të provojë atë duke u kthyer në histori për rreth 36 vjet pas Krishtit 
dhe i afrohet Këshillit të Nikesë në 325 er. Kur ata Krishterë (kryesisht 
Judenj nga lindja) u shpërndanë nga Jeruzalemi, ata shkuan kudo duke 
predikuar ungjillin, veçanërisht në sinagoga. Prandaj, në tre vjet, ose 
rreth 36 vjet pas Krishtit, ungjillit në Romë dhe ata të Junije Andronic i 
cili, sipas Romakëve. 16, 7 ishin apostuj. Disa vite më parë atje lulëzoi 
vepër deri sa ishin të vazhdueshme grindjet e ndërsjellë ku Judenjtë nga 
Perandori Claudius u dëbuan nga Roma. Judenjve të mërguar nga qyteti 
praktikisht kishin thyer shtyllën kurrizore të asaj kishe të vogël. 
Ndoshta edhe pleqtë ishin hebrenj dhe për këtë arsye u larguan. Kopeja 
do të jetë pa mbikëqyrje dhe që Fjala nuk ishte shkruar si një udhëzues, 
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kjo tufë e vogël do të jetë shumë e lehtë që të endet jashtë apo të jenë 
filozofë të përmbytur, si që ishin paganët e asaj dite. Me ujqër 
grabitqarë vërdallë, dhe fryma e lëshuar e antikrishtit , ne gjejmë nga 
historia se kjo kishë të vogël në Romë u bë pashpresë e rrëshqitur 
poshtë, dhe filloi për të futur ceremonitë pagane nën tituj të 
krishterizmit. 

Pasi periudha e dëbimit ka zgjatur për 13 vjet, themeluesit e 
Junius dhe Andronikut nuk u kthyen deri në 54 vjet pas Krishtit. 
Imagjinoni tmerrin e tyre duke gjetur një kishë me një titull të krishterë 
që ishte dëshpërimisht pagan. Në kishë ishin altarët që ishin vënë 
temjanin dhe të festohet ritualet pagane. Pohoi udhëheqësit e kishës që 
nuk mund të arrihen, në mënyrë të paktët që u përpoqën të qëndronin 
besnik për të filluar një kishë të re ose kishë tjetër romake. Perëndia me 
mirësjellje ka punuar në mesin e tyre me shenja dhe mrekulli, kështu që 
ai filloi kishën e tretë. Edhe pse kisha parë u qortua si pagane dhe nuk 
ishte e krishterë në festimin e saj, dhe ajo nuk donte të heqë dorë nga 
titullin e tij, por ka mbetur dhe ende mbetet e para Kishë Romake - 
Kisha Katolike Romake. 

Pra, shumica prej nesh kanë një ide e gabuar se kushdo dhe të 
gjithë ata që e quajnë veten të krishterë që të jetë objektiv i ferrit, dhe 
rrjedhimisht ndikimi kryesor i tiranisë shtetërore. Por jo edhe aq. Kjo 
është kisha e parë që filloi në numër kaq të shkojë përpara dhe bënte 
kopje se perandorët dhe zyrtarë të ndryshëm të qeverisë ishin në të 
vërtetë në favor të kësaj kishe për arsye politike. Prandaj, kur 
udhëheqësit e kishës së hershme në Romë gjetën dashuri, shfrytëzuan 
rastin për ta kthyer qeverinë kundër besimtarëve të vërtetë dhe kërkoi 
përndjekjen e tyre, nëse ata vijnë në besimin e tyre. Një peshkop i tillë i 
Kishës Romake ishte Anicet i pari i cili ka jetuar në shekullin e dytë 
dhe ishte një bashkëkohës i Polikarpit. Kur ishte bekuar Polikarpi dhe 
kishte dëgjuar se Kisha e krishterë e parë e Romës mori pjesë në 
ceremonitë pagane dhe të korruptimit të së Ungjijllit të vërtetë, ai shkoi 
atje për të lypur prej tyre për të ndryshuar. Kur i pa dishepujt që bien 
përmbys përpara personazheve të emëruar sipas apostujve dhe të 
shenjtorëve. Ai pa ata qirinj të lehta dhe të djegur dhe temjan mbi këtë 
altar. Kur i pa dishepujt që festojnë Pashkën me emrin e pashkëve, ku e 
ngritën bukë në formën e një disk që është një homazh për zotin e 
diellit dhe më pas derdhur verë si një libacion për perënditë. Por ky 
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shenjtor i kësaj epokë që kishte udhëtuar rreth 2500 kilometra nuk ishte 
në gjendje për të parandaluar të pabesët. Perëndia foli me anë të tij, 
ashtu si ai ishte lënë: "Efraimi është i martuar me idhujt të tij, le të 
shkojë," Hoz. 4, 15. Polikarpi nuk u kthye. 

Pasi Aniceta ishte peshkopi i keq i Romës i quajtur Victor. Ai 
është që në kisha i pari futi edhe më festivalet pagane dhe ceremonitë 
dhe gjithashtu shkoi përreth dhe duke u përpjekur çdo gjë në fuqinë e 
saj për të bindur kishat e vërtetë e krishterë për të futur të njëjtën ide. 
Një që nuk donte të bënte ashtu siç kërkohet ai i bindte zyrtarët e 
qeverisë për të persekutuar besimtarët duke i ftuar ata në gjykatë, duke 
hedhur ato në burgje dhe madje edhe caktimin e shumë prej tyre me 
vdekje. Ky është një shembull i veprave të tij të tmerrshme që janë 
gjetur në histori ku Callistus (miku i Viktorit) e bindi perandorin 
Septimius Severus të vrasë 7000 në Selanik për shkak se këto 
besimtarët e vërtetë e kremtuan Pashkën në bazë të Zotit Jezus dhe jo 
sipas adhurimit të Astarte. 

False është hardhia që le zemërimin tënd kundër Perëndisë së 
gjallë, duke vrarë të zgjedhurit, si paraardhësi i tij Kaini që vrau Abelin. 

Kisha e vërtetë ka vazhduar të përpiqet për të marrë kishën e parë 
për t'u penduar. Ajo nuk don të bëjnë. Ajo u rrit në madhësi dhe 
ndikim. Ajo vepronte në fushatë të vazhdueshme për raportin e farës së 
keqe ndaj të e vërtetës. Ata pretenduan se vetëm ata ishin përfaqësuesit 
e vërtetë e të Zotit Jezu Krisht dhe vlerësoi faktin që ata ishin kisha 
origjinale në Romë dhe se vetëm ata ishin kisha e parë. Në të vërtetë, 
ata ishin kisha parë dhe ata janë të vërtetë. 

Prandaj, në këtë epokë të kishës së tretë ne kemi dy kisha që 
mbajnë të njëjtin emër, por me një ndryshim të mësimit mes tyre. Një 
shkoi nga e vërteta, idhujt e martuar dhe nuk ka jetë në të. Ajo u 
hibridizua dhe normat e saj do ti ketë shenjat e vdekjes (jo jetës). Ajo 
është e fuqishme me më shumë anëtarë. Bota e saj është në favor. Tjetri 
është një grup i vogël i persekutuar. Por ajo ndjek Fjalën, dhe ndjek 
shenjën. Të sëmurët dhe të vdekurit u shëruan duke u ngritur. Ai është i 
gjallë me jetën e Fjalës së Perëndisë. Ajo nuk e do jetën e vet, por 
respektimi i emrit të tij dhe besimin e tij edhe në vdekje. 

Dhe kështu besimtarët e vërtetë ishin nën persekutimit të 
tmerrshëm të Romës zyrtare deri sa ai u ngrit dhe Konstantin dha lirinë 
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e feste fetare. Duket se ka dy arsye pse ajo ka dhënë këtë liri. Së pari, 
perandorët e ndryshme e të mirë nuk janë të lejuara persekutimin, por 
kur vdesin, pasi ata e ndiqnin ata që ishin vrarë krishterët. Ajo ishte aq 
absurde se ajo ka qenë një çështje publike për të krishterët që të lënë 
vetëm. E dyta dhe arsyeja më popullore është se Kostandini para tij ka 
pasur një betejë shumë të vështirë në marrjen përsipër kontrollimin e 
perandorisë. Një natë në një ëndërr në frontin e tij u shfaq një kryq i 
bardhë. Ai mendoi se kishte parë shenjën që do të fitojë betejën në 
qoftë se luten të krishterët për fitoren e tij. Ai premtoi lirinë e tyre, nëse 
ai fiton. Ai fitoi, dhe edikti i Nantes ishte 312 vjet pas Krishtit, ditën 
kur kanë festuar lirinë. 

Por kjo liri nga persekutimi dhe vdekja nuk ishte aq shpirtmadhe 
sa ajo të parë që u duk. Konstandini ishte tani mbrojtës. Interesin e tij si 
një mbrojtës ishte pak më shumë se një vëzhgues, sepse është thënë se 
kisha ka nevojë për ndihmën e tij me sende të saj. Kur i pa dishepujt që 
nuk pajtohen për çështje të ndryshme, njëra prej të cilave përfshihen 
Arius, peshkop i Aleksandrit, i cili mësoi pasuesit e tij se Jezusi nuk 
ishte me të vërtetë Perëndia, por do të jetë më pak që nga i krijuar nga 
Zoti. Kisha perëndimore ka pasur qëndrim të kundërt, duke besuar se 
Jezusi ishte thelbi i Perëndisë, dhe ata thanë: "të barabartë me Atin". 
Me çështje të tilla, së bashku me vendosjen e ceremonive pagane në 
festë, perandori thirri Këshillin e Nikesë 325 vjet me mendimin se do të 
mblidhen të gjitha grupet ku ata do të jenë në gjendje të qetë nga 
dallimet e tyre dhe për të arritur një kuptim të përbashkët të gjithë të 
jenë një. A nuk është e çuditshme që edhe pse ajo filloi me Kostandinit, 
ajo nuk ka vdekur, por sot është shumë i gjallë si "Këshillit Botëror të 
Kishave"? Dhe ku ai nuk arriti të shtrembojë të vërtetën do të jetë 
arritur dhe do të arrihet në këtë ditë me anë të lëvizjes ekumenike. 

Tani kjo ndërhyrje e shtetit me kishën është një gjë qesharake për 
botën e cila nuk e kupton as të vërtetën që gjendet në Fjalën apo rrugët 
e kishës. E pra, vendim shumë i tillë i këshillit që Arius kishte gabuar 
dy vjet më vonë, dhe shumë vjet që doktrina e rreme ishte duke i vënë 
njerëzit no një kurth. 

Por Zoti është me të vërtetë ka parashikuar që kisha dhe shteti do 
të bëhen sëbashku. Vetë emri Pergamos do të thotë "krejtësisht i 
martuar." Dhe me të vërtetë shteti dhe kisha janë të martuar, politika 
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dhe feja janë të bashkuar. Pasardhësit e këtij bashkimi kanë qenë 
zakonisht hibrided më të tmerrshme që bota ka parë ndonjëherë. Në to 
nuk është e vërteta, por të gjitha rrugët e këqija të Kainit (hibrid i parë) 
është. 

Jo vetëm se, në këtë epokë që shtetit dhe kisha ishin të martuar, 
por kjo është e para zyrtarizim e kishës dhe feja babilonase. Satani tani 
ka pasur qasje në emrin e Krishtit, dhe me festimin u ngrit në fron si 
Perëndia. Me ndihmën e ndihmës shtetërore kisha ka trashëguar 
ndërtesa të bukura të cilat ishin të veshur me altarët bardhë mermeri 
dhe figurat e shenjta të të ndjerëve. Dhe kjo është në këtë epokën e 
"bishës" në Zbulesa. 13, 3 që u plagos për vdekje (kisha pagane e 
Perandorisë Romake) u kthye në jetë dhe fuqi si "Perandoria e Shenjtë e 
Romake" Roma, si komb materialist, të lodhur shumë dhe së shpejti do 
të jenë shteruar plotësisht, por kjo nuk ka rëndësi, sepse ajo është një 
perandori fetare për të mbajtur në krye të botës, qeverisës nga brenda, 
ndërsa jashtë nuk do të duket për ta bërë këtë. 

Më lejoni të ju tregojnë të vërtetën e saktë të Shkrimeve për këtë 
çështje, sepse unë nuk dua dikush të mendoj se unë jap zbulesën time - 
disa që nuk gjenden në Shkrimin e Shenjtë. Danilo. 2, 31 - 45: "Ti, o 
mbret, pate një vegim. Dhe, ja, një trupore shumë e madhe! Një trupore 
e madhe, me shtat shumë të lartë qëndronte përballë teje: pamja e saj 
ishte e tmerrshme. Truporja kokën e kishte prej ari të kulluar, parzmën 
dhe krahët i kishte të argjendtë, kurse barkun e kofshët i kishte bronzi, 
kockat e kërcirit të hekurta, kurse dërrasa e këmbëve një pjesë e hekurt 
e tjetra bote. Ndërsa ti po e shikoje, dhe ja, u shkëput një gur pa dorë të 
kujt dhe e goditi truporen në këmbë të saj të hekurta e prej bote dhe i 
copëtoi. Atëherë u copëtua gjithashtu edhe hekuri, dheu, bronzi, 
argjendi dhe ari e gjithçka u bë porsi byku në lëmë verës, i mori era e i 
treti e më s’u dit vendi i tyre; kurse guri që e goditi truporen, u bë mal i 
madh fort dhe e mbushi mbarë tokën. Kjo ishte ëndrra. Shtjellimin e saj 
do ta japim para teje, o mbret! Ti je mbreti i mbretërve dhe Hyji i 
Qiellit ta dha ty mbretërinë, fuqinë, sundimin e lavdinë - e të gjitha 
vendet ku banojnë bijtë e njerëzve, kafshët e fushës e shpendët e ajrit: 
ai i dha në duart e tua e ty të bëri zotërinë e të gjithave: ti je koka e artë! 
Pas teje do të dalë në shesh një mbretëri më e vogël se jotja e pastaj një 
mbretëri e tretë e bronztë, që do ta sundojë mbarë tokën. Mbretëria e 
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katërt do të jetë e fortë porsi hekuri. Porsi hekuri që thyen e thërmon 
gjithçka, do t’i thyejë e do t’i copëtojë të gjitha këto. Kurse shputat e 
këmbëve që i pe pjesërisht prej bote e pjesërisht prej hekuri, do të jetë 
një mbretëri e ndarë: do të ketë njëfarë fuqie, sipas asaj që pe se ishte 
një pjesë hekuri e përzier me botë. Gishtat e këmbëve pjesërisht hekuri 
e pjesërisht prej bote: mbretëria do të jetë pjesërisht e fortë e pjesërisht 
e dobët. E fakti se pe se hekuri ishte i bashkuar me lloq bote: ato do të 
bashkohen me farë njerëzore, por nuk do të mund të qëndrojnë së 
bashku, sikurse edhe hekuri nuk mund të ngjitet me argjilë. Në kohën e 
këtyre mbretërive, Hyji Qiellor do ta ngrejë një Mbretëri që kurrë e për 
këtë jetë nuk do të shkatërrohet as nuk do t’i lihet në dorë një populli 
tjetër: do t’i shkatërrojë e do t’i përpijë të gjitha këto mbretëri, kurse ajo 
do të qëndrojë për amshim. E pasi pe se prej malit u shkëput një gur 
vetiu pa dorë të kujt dhe e copëtoi botën e hekurin, bronzin, argjendin e 
arin, Hyji i Madh i dëftoi mbretit çfarë do të vijë pastaj. Ëndrra është e 
vërtetë e shpjegimi i saj është besnik." Ëndrra është e vërtetë dhe 
interpretimi i saj është i sigurt. Kjo është zbuluar nga një përshkrim të 
saktë të ardhmes, historinë e paplotësuar që ishte profetizuar për të 
ardhur në tokë nga koha e Danielit deri te Jezusit që do të vijë dhe të 
mbretërojë si Biri i Davidit. Ajo është e njohur si "periudha e 
kombeve". Në vetvete kishte katër pjesë historike e të cilave janë të 
njohura nga perandoria dominuese në çdo pjesë: Babilonase, Media - 
Persiane, Greke, Romake. Më i madh ishte monarkia e babilonase e cila 
u tipizua si kreu i arit. E ardhëshmja u kremtua nga medo - persiane e 
cila njihet si historia që konfirmon, me të vërtetë më pak të lavdishme 
dhe u tipizua si gjoksi dhe krahët prej argjendi. Kjo pastaj pasoi në 
epokën greke, mbreti i të cilit ishte më i shkëlqyer e të gjithë liderëve 
ushtarakë që bota ka parë ndonjëherë, kështu që është e përshtatshme 
shtypur si barku dhe kofshët prej bronzi. Ajo ishte më pak e lavdishme 
se dy të tjerët që i parapriu atë. Më në fund erdhi në mbretërinë e fundit 
e cila ishte Perandoria Romake karakterizohet si këmbët dhe gishtat e 
saj. Por ndërsa ish mbretëria tipizohet si të pastër (ari i pastër, argjendi 
dhe bronzi), kjo është perandoria e fundit që ishte vetëm hekur, vetëm 
në nyjet, sepse kur ai erdhi në këmbët kjo ishte një përzierje prej hekuri 
dhe argjile dhe mineraleve dhe vendi që thjesht nuk përzihen, dhe nuk 
prodhojnë stabilitet dhe forcë. Por jo vetëm kjo është kështu, por ajo 
është më e çuditshme kjo do të jetë perandori e fundit (romake) të 
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qëndrojë në të pazakontë "gjendje të përzier" e tij deri në kthim të 
Jezusit. 

Ky hekuri është Perandoria Romake (hekur do të thotë pushtet 
dhe fuqi të madhe shkatërruese kundër rezistencës) duhet të jetë i 
përbërë nga dy pjesë kryesore. Unë me siguri dë të ishte ishte, sepse 
perandoria u nda në dy fjalë - lindje dhe perëndim. Të dy ishin shumë të 
fuqishme dhe dërrmuese për çdo gjë para syve. 

Por si lavdia dhe fuqia e të gjitha perandorive dështon, kështu 
edhe kjo perandori filloi të përkeqësohej. Kështu, Roma ra. Perandoria 
Romake pagane nuk ishte më hekuri. U shpërbë. Ai ishte therur për 
vdekje. Roma nuk mund të sundojnë tani. Ajo ishte e gjatë. Kështu, 
bota e mendonte. Por që bota ishte e gabuar, sepse koka (Roma) edhe 
pse i plagosur nuk u plagos për vdekje. (Wuest, përkthim i Zbulesës 13, 
3: "Dhe një nga krerët e saj duket të jetë plagosur për vdekje, fyti i 
prerë. Një goditje të vdekshëm për tu shëruar. Tërë banorët e vendit me 
habi e ndjekur nga një kafshë e egër.") 

Njerëzit duken në Romë. Duke parë kombin italian. Ndërsa 
shikuar nuk e kuptojnë se Roma me kufijtë e saj të rrepta, ku Papa ka 
një zonë të vërtetë si fuqia e tij, fjalë për fjalë në vend dhe ka 
ambasadorët dhe merr ambasadorët. Papës FALSE Krishtere Romake 
(ai madje e quajti qytetin e përjetshme - si blasfemuese) udhëhiqet tani 
nga feja edhe më të aftë se sa kur Roma pagane ka udhëhequr pushtetit 
perandorak e hekurit të pastër. Roma mori një qiri të ri të jetës, kur 
Konstandini pati bashkuar kishën dhe shtetin dhe për të mbështetur 
unitetin e forcës. Fryma që pati motivuar paganët në Romën pagane 
është e njëjta frymë që tani motivon Romën e rreme krishtere. Ju mund 
të shihni se kjo është kështu për shkak se tani ju e dini se perandoria e 
katërt nuk pushoi së ekzistuari, pati ndryshuar vetëm në strukturën e saj 
të jashtme. 

Pasi Këshilli Nicene u kthye në fuqinë e Romës politikë të kishës 
duket të mës jetë asnjë kufizim për të cilat këto kisha e parë e krishterë 
nuk do të shkojnë. Emri i krishterë, i cili fillimisht solli persekutimin, 
tani u bë emër i zjarrtë. Ajo ishte në këtë moshë, ku Augustin e Hippo 
(354 - 430) patën shfaqur një rregull që kisha duhet, nëse është e 
nevojshme, të përdorni forcën për të rimarrë fëmijët e tyre përsëri në 
dele, dhe se vrasja heretikët dhe apostatët është në përputhje me Fjalën 



EPOKA KISHTARE NË PERGAMON 195 

 

e Perëndisë. Në polemikën e tij me Donatistëve shkruan: ... "Me të 
vërtetë është më mirë se njerëzit janë të udhëzuar në mësimet lavdëruar 
Perëndinë, por që të jetë e detyruar të ketë frikë nga dënimi apo 
dhimbje, por kjo nuk do të thotë se për shkak se metoda e parë krijon 
njerëz më të mirë për këtë arsye, ata që nuk janë duhet të injorohen në 
pendesën e tij. Për shkak se shumë e kanë njohur të mirën (siç kemi 
treguar dhe provuar nga përvoja aktuale në baza ditore), të cilat ishin 
detyruar fillimisht nga frika apo dhimbja, në mënyrë që ajo mund të 
ndikojë ato mësimet më vonë në mënyrë që ata të mund të vënë në 
praktikë atë që ata kanë mësuar tashmë në fjalë... ndërsa më mirë ata që 
janë të udhëzuar si duhet nga dashuria, sigurisht nga ata që janë të 
korrigjohen nga frika, për të cilët ndoshta mund të na duan më shumë 
se Krishtit, i cili dha jetën e vet për delet? Megjithatë, pas Pjetrit dhe 
Apostujve të tjerë të ftuar vetëm nga fjala e Tij, kur Ai erdhi për të 
thirrur Palin, ai e kishte detyruar jo vetëm zërin e tij, por ishte edhe 
forca që dukshëm e kishte përplas në tokë dhe që mund të rezultojë në 
një fuqi që shpërthyen në mes të errësirës së mosbesimit se ai dëshiron 
një dritë-zemre, së pari goditur me sytë e verbëri fizike. Kështu që pse 
nuk duhet përdorimi i forcës që Kisha ka detyruar me bijtë e tij humbur 
që të kthehen? Unë, Zoti tha: "Rritur nëpër udhë dhe përgjatë gardheve, 
por në mesin e tyre dë të detyroj ata që të japin llogari." Prandaj, në 
qoftë se forca që Kisha ka marrë në caktimin hyjnor në kohë të mirë me 
anë të karakterit fetar dhe besimit të mbretërve, të jetë instrumenti me të 
cilin ata që kanë ndër mënyrat dhe përgjatë gardheve - që është heresi 
dhe ishin përçarë - janë të detyruar të shkojnë, atëherë ai nuk mund të 
ankohet se janë të detyruar." 

Kjo është një rritje e shpejtë, etje për gjak. False është hardhia në 
Spanjë tani që përdoret nga Perandori Maximus të bashkohen në sulmin 
ndaj besimtarëve të cilët kishin Fjalën me të dhe do të sulmphen që të 
nënshkruajë. Kështu, Bishop Ithacus (385) solli disa priscilijaniste në 
Treves. Ai i akuzoi ata për magji dhe imoralitetit dhe shumë u 
ekzekutuan. Kundër kësaj janë duke protestuar Martin të Tours dhe 
Ambrose të Milanos dhe iu lut më kot për të ndaluar persekutimin. Kur 
persekutimi ke zgjeruar këto ishin dy peshkopët që refuzuan miqësinë 
me peshkopin Hydatusom dhe të tjerët si ai. Çuditërisht, por Sinodi në 
Treves i është miratuar vrasjeve. 
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Prej atëherë e tutje, veçanërisht përmes Mesjetës, do të shohim se 
si autoritetet përndjekin dhe shkatërroni bijtë e Shpirtit, edhe pse të dyja 
pretendojnë të një babai, siç ishte në rastin e Ismailit e, Isakut. 
Errësohet në qoftë se errësira e mbulon korrupsionin shpirtëror, dhe 
drita e vërtetë e Perëndisë do të zbehet deri sa ajo është aq me intensitet 
shumë i ulët. Megjithatë, premtimi i Perëndisë do të jenë të vlefshme: 
"Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk ka asgjë që mund ti 
bëjë." 

Pra, deri më tani unë kam paraqitur këtë artikull në historinë që 
kam premtuar për të mbuluar, dhe që është përzierja me fenë e 
Nimrodit dhe fenë e krishterë. Ju do të mbani mend se Atal ikën nga 
Babilonia në Pergam dhe ngriti mbretërinë e tij romake. Ajo ka lulëzuar 
për vite me rradhë, ushqehur nga perëndia i kësaj bote. Atala ka ndjekur 
një sërë mbretërve, priftërinjve për të sunduar Atala III, kur për arsye të 
njohura vetëm në sovranitetin e Perëndisë, e la mbretërinë e Romës. 
Julius Caesar pastaj mori dy mbretëriat fizike dhe shpirtërore, sepse ai u 
bë feja Papa Maximus Babilonian dhe për këtë arsye ishte prift - mbret. 
Këto janë Titulli që trashëgohej pas perandorëve deri në kohën e 
Maximus III i cili refuzoi atë. Sipas historisë Stevens, ishte atëherë se 
Papa e mori një Qeveri që është refuzuar sot në botë, ende Papa dhe ai 
është me të vërtetë Papa Maximus. Ai mban një kurorë e trefishtë dhe 
banon në Romë. Dhe në Zbulesa. 17 Perëndia nuk i referohet si froni i 
Satanit Pergam, madje thotë se Satanai banon atje. Jo, dhoma froni nuk 
është më në Pergam, por ajo është një SEKRET Babilonian. Kjo nuk 
është në Babiloni, por në mister Babilonik. Ajo ishte në qytet në shtatë 
kodra. Kreu i saj është antikrishti, sepse ai pati uzurpuar pozitën e 
Krishtit, i cili është ndërmjetësi i vetëm dhe i cili vetëm mund të falë 
mëkatet. Po, Papa Maximus është me ne sot. 

 

 

DOKTRINA NIKOLAITE 

 

Zbulesa. 2, 15: "Pra, ju gjithashtu keni ata që mbajnë mësimin e 
Nikolaitëve, të cilën unë i urrej." 
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Ju do të mbani mend se kam vënë në Epoka e Efesit që fjala 
nikolait vjen nga dy fjalë greke që do të thotë u shfaq për të fituar dhe 
lao që do të thotë laikët. Nikolat do të thotë "për të pushtuar laikët". 
Pra, pse është kjo një gjë e tillë e tmerrshme? Është e tmerrshme, sepse 
Perëndia nuk e ka vendosur kishën e Tij në duart e një lidershipi të 
zgjedhur e cila lëviz me politikanët. Kjo është Kisha e Tij e vënë nën 
kujdesin e Perëndisë të caktuara, njerëzit Fryma e mbushur jetojnë 
Fjalën, të cilët udhëheqin popullin duke ushqyer atyre Fjalën. Ai nuk 
është duke i ndarë njerëzit në klasa në mënyrë që priftëria e shenjtë 
drejton turmën. Është e vërtetë se udhëheqja duhet të jetë e shenjtë, në 
anën tjetër të tillë duhet të jetë i gjithë komuniteti. Për më tepër, nuk ka 
asnjë vend në Bibël ku priftërinjtë ose ministrat ndërmjetësojë midis 
Perëndisë dhe njerëzve, as a ka një vend ku ata janë të ndara në festimin 
e tyre të Zotit. Perëndia do që të gjithë ta duan dhe i shërbejnë Atij 
bashkë. Nikolaitanismi shkatërron këto rregulla dhe në vend që ndan 
ministrat nga populli dhe i bën liderët e mjeshtrave të larta në vend të 
nëpunësve. Pra, kjo doktrinë në fakt filloi si një vepër në moshën e 
parë. Duket se problemi qëndron në dy fjalë: 'pleq' (këshillit të pleqve) 
dhe "mbikëqyrësit" (peshkopët). Edhe pse Shkrimi tregon se në çdo 
kishë ka disa pleq, disa (Injaci në mesin e tyre) filloi të mësojë se ideja 
e peshkopit ishte dikush me një kampionat ose autoritet dhe kontroll 
mbi pleqtë. Pra, e vërteta është se fjala "kryesore" do të thotë një 
person, ndërsa fjala "peshkop" nënkupton shërbimin e të njëjtit njeri. 
Njeriu i madh. Peshkopi është një shërbim i njeriut. "Plaku" gjithmonë 
dhe gjithmonë do t'i referohemi thjesht për moshën kronologjike e një 
njeriu në Zotin. Ai është i madh, jo sepse ai është zgjedhur ose emëruar, 
etj., por për shkak se ai është i vjetër. Ai është më i pjekur, i trajnuar, jo 
një rishtar, të besueshme për shkak të përvojës dhe certifikatave 
afatgjata të përvojës së tyre të krishterë. Por jo, peshkopët nuk mbetën 
të lidhur me letrat e Palit, por ata shkuan në rastin e Palit kur ai thirri 
pleqtë nga Efesi në Milet në Veprat 20. Në vargun 17 janë shtetet që u 
mblodhën "pleqtë", dhe pastaj në vargun 28 të quajtur mbikëqyrës 
(peshkopët). Një ashtuquajturat peshkopët (pa dyshim politike me 
mendje dhe të etur për pushtet) këmbënguli se Pali do të thotë se 
"mbikëqyrësit" ishin më shumë se pleqtë lokal të funksioneve zyrtare 
vetëm brenda kishës së tij. Për ta, peshkopi tashmë njërit prej tyre që 
ishte me autoritet të zgjeruar mbi shumë udhëheqës lokalë. Një koncept 
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i tillë nuk ishte as Biblik, as historik, edhe pse njeriu i kalibrit të 
Polikarpit kishte mbështetur një organizatë të tillë. Kështu, ajo që filloi 
si punë në kohën e parë është bërë një doktrinë e mirëfilltë, kështu është 
edhe sot. Peshkopët ende pretendojnë pushtetin për të qeverisur 
popullin dhe trajtimin e tyre si të duan duke i vënë ata në shërbim ku ai 
dëshiron. Kjo mohon udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë, i cili tha: "Veç 
në Palin dhe Barnabën për veprën për të cilën i kam thirrur''. Ky është 
anti-Fjala dhe anti-Krisht. Mateu. 20, 25 - 28: "Por Jezusi i thirri pranë 
vetes dhe tha: 'Ju e dini se të parët e kombeve i sundojnë ato dhe të 
mëdhenjtë të sundojë mbi të ata nuk do të ndodhin midis jush; por ai që 
do të ishte më i madhi ndër ju le të jetë shërbëtori juaj; dhe kushdo prej 
jush dëshiron të jetë i pari të jetë skllavi yt, ashtu si Biri i njeriut nuk 
erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si 
çmim për shpengimin e shumë.'" Mat. 23, 8 - 9: "Ju mos lejoni t’ju 
quajnë rabbi, sepse vetëm njëri është Mësuesi juaj, kurse ju të gjithë 
jeni vëllezër. Dhe përmbi tokë mos thirrni askënd Atë, sepse keni vetëm 
një Atë - atë që është në qiell." 

Për ta bërë këtë më të qartë, më lejoni të shpjegoj nikolaitanismin 
në këtë mënyrë. Mos harroni se në Zbulesa. 13, 3 thotë: "Dhe pashë një 
nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekjeprurëse 
do të shërohej dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës." Pra, ne e dimë 
se kreu i therur pagan ishte Perandoria Romake, fuqia e madhe politike 
botërore. Kjo kokë u ngrit përsëri si "perandori romake katolike 
shpirtërore". Pra, e konsiderojnë këtë me kujdes. Çfarë është politika 
pagane që Roma bëri atë që është baza e suksesit të saj? Ajo është një 
"të përbashkët, por vendosi". Kjo ishte fara e Romës - përça dhe sundo. 
Dhëmbët e saj prej hekuri grisin dhe e hëngrën kundërshtarin. Ai të 
cilin ajo grisi dhe e hëngri nuk mund të rritet përsëri si kur ajo 
shkatërroi Karthagenën dhe spërkatën kripë mbi të. Kjo është kur ajo u 
ngrit si kisha e rreme, ka mbetur e njëjtë farë hekuri dhe politika e saj 
ka mbetur e njëjtë - përça dhe sundo. Kjo është Nikolaitanismi dhe 
Perëndia e urren atë. 

Kështu, ajo është e njohur me faktin historik se kur ky gabim 
hyri në kishë, njerëzit filluan të konkurrojnë për shërbimin e peshkopit 
me rezultat se ky pozicion është dhënë për më të arsimuarit dhe 
materialisht me mendje dhe njerëz të orientuar politikisht. Njohurive 
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njerëzore dhe programe filloi të marrë përsipër vendin e urtisë Hyjnore 
dhe Fryma e Shenjtë nuk është operuar. Kjo ishte me të vërtetë një e 
keqe e tragjike, sepse peshkopët filluan të thonë se nuk është më e 
nevojshme një karakter transparent krishterë me predikimin e Fjalës, 
nuk është për të shërbyer në ceremoni në kishë, sepse ata ishin elemente 
të rëndësishme të ceremonisë. Kjo e lejoi njerëzit e këqij (mashtrues) 
për të grisur e ndarë kopenë. 

Doktrina e peshkopit kthim prapa të njeriut në një vend nuk është 
dhënë në Shkrimin e Shenjtë, hapi tjetër është për ndarjen e titujve të 
vlerësohet që u rrit në një hierarki fetare; sepse së shpejti ka qenë 
kryepeshkopët mbi peshkopët dhe kardinalët mbi kryepeshkopët dhe 
nga koha e Bonifaceut i treti mbi të gjitha, ishte Papa, Papa. 

Çfarë doktrinë e Nikolaitëve dhe shkrirje e krishterimit 
babilonizman, rezultatet duhej të jenë ajo që Ezekieli pa në Sec. 8, 10: 
"Fshihej dhe dukej dhe ja, të gjitha llojet e formave të urryera të 
zvarranikëve dhe të kafshëve - tërë idhujt e shtëpisë së Izraelit të 
riprodhuara mbi mur rreth e qark." Zbulesa. 18, 2: "Ai bërtiti me forcë 
dhe me zë të madh, duke thënë: 'Ra, ra Babiloni i madh, dhe u bë 
vendbanimi i demonëve dhe streha e çdo fryme të ndyrë, dhe streha e 
çdo shpendi të ndyrë; sepse vera e zemërimit të kurvërimit të saj do ti 
ketë pirë të gjitha kombet.'" 

Pra, kjo është doktrina e Nikolaitëve, ky rregull, i cili u ngrit në 
kishë, shumë njerëz nuk janë duke marrë së bashku edhe për shkak se 
ato mund të lexojnë letrën rastësishëm apo ose në Fjalën e shkruar nga 
ndonjë person që mban Perëndinë. Pra, çfarë ka bërë kisha? 
Jashtëligjshme mësuesit dogjën fletushkat e drejta. Ata thanë: "Ai merr 
një arsim të veçantë për të lexuar dhe për të kuptuar Fjalën. Pse edhe 
Pjetri tha se shumë gjëra Pali që shkroi ishin më të vështirë për t'u 
kuptuar." Heqja fjalën e popullit, shumë shpejt u bë që njerëzit dëgjojnë 
vetëm atë që prifti kishte për të thënë dhe të bëjë atë që ai u tha atyre. 
Ata i bënë thirrje Perëndinë dhe Fjalën e Tij të shenjtë. Ata morën 
përsipër mendjet dhe jetën e njerëzve dhe këto janë bërë me njerëzit si 
një priftëri despotike. 

Pra, nëse ju doni prova se Kisha Katolike kërkon jetën dhe 
mendjet e njerëzve vetëm të dëgjojnë për dekretit të Teodosit X. 
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Dekreti i parë i Teodosit 

Ky dekret u publikua menjëherë pasi ajo u pagëzua për herë të 
parë në Kishën romake. "Dëshira e, tre perandorëve që subjektet tona 
lëkundur përmbahen fenë të cilën ai e mësoi Romakëve Shën Pjetrit, i 
cili është ruajtur me besnikëri nga tradita dhe tani është rrëfyer nga 
Papa në Romë, dhe Pjetri, peshkopi i Aleksandrisë, një njeri i 
shenjtërisë apostolike dhe institucionin e Apostujve dhe doktrinën 
ungjijve; le të besojmë në një Hyjninë e Atit, Birit dhe Shpirtit të 
Shenjtë, të madhërisë së barabartë në trinisë së shenjtë. Unë urdhëroj që 
pasuesit e kësaj feje janë quajtur të krishterë katolikë, ithtarë të 
pamenda e feve të tjera i quajnë heretikë të turpshme, dhe ndalojnë 
takimet e tyre të fshehta për të pretenduar në emër të kishave. Me 
dënimin e drejtësisë hyjnore, ata duhet të presin dënimin e rëndë të 
cilën autoriteti ynë, të udhëhequr me diturinë qiellore, e konsideron të 
përshtatshme për të imponuar..." 

Pesëmbëdhjetë ligjet penale të cilat kjo makinë i ka lëshuar në sa 
më shumë vite, të privuar njerëzit e të gjitha drejtimeve evangjeliste për 
të praktikuar fenë e tyre, përjashtuar ata nga të gjitha shërbimet 
qytetare, dhe kërcënimi i gjobave monetare, konfiskimi, mërgim, dhe 
madje në disa raste, vdekja. 

Ju e dini se çfarë ajo bën? Ne tani të shkojnë pikërisht në këtë 
mënyrë. 

Kisha Katolike Romake quan veten kisha nënë. Ajo quhet kisha e 
parë apo origjinale. Kjo është absolutisht e saktë. Ajo ishte Kisha e parë 
e Romës që do të kthehet për mëkatin e vjetër dhe shkoi në mëkat. Ajo 
ishte e para që do të organizohet. Nuk janë veprat Nëna dhe pastaj 
doktrina Nikolaitanisme. Askush nuk e mohon se ajo është një nënë. 
Ajo është një nënë dhe lindi një vajzë. Pra, nga e bija e gruas. Një grua 
e veshur në të kuqe të ulet në shtatë kodrat e Romës. Ajo është një 
prostitutë dhe ka adoptuar një vajzë. Këto bija janë kishat protestante që 
kishin dalë nga ajo dhe pastaj u kthye drejt përsëri në organizimin dhe 
Nikolaitanisëm. Kjo nënë-bijë kisha e quajtur lavire. Kjo është një grua 
që ka qenë e pabesë me betimet e tyre të dasmës. Ajo ishte e martuar 
me Zotin dhe pastaj të shkojnë në kurvëri dhe kurvëria është në vajzat e 
tyre të adoptuara të cilët janë vetëm si ajo. Kjo nënë e bijë kombinim 
është anti-Fjala, anti-Shpirti dhe rrjedhimisht anti-Krisht. Po, Satani. 
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Pra, para se të shkoj shumë larg, unë dua të përmend se këto 
peshkopët e hershme kishin menduar se ata ishin mbi Fjalën. Ata thanë 
se njerëzit mund të falin mëkatet mbi rrëfimin e këtyre mëkateve. Kjo 
nuk ka qenë e vërtetë. Në shekullin e dytë filloi të pagëzojë fëmijët. Në 
fakt, ata kishin kryer pagëzimin e rinovimit. Nuk është çudi që njerëzit 
janë të hutuar tani. Nëse do të ishin të hutuar kaq, tani, disa 2000 vjet 
më parë nga të vërtetat origjinale në gjendje më të dëshpëruar. 

Oh, Kisha e Perëndisë, ka vetëm një shpresë. Kthehu mbrapa në 
Fjalë dhe të qëndrojë me të. 

 

 

DOKTRINA BILEAME 

 

Zbulesa. 2, 14: "Ju keni disa që mbajnë mësimin e Balaamit, i cili 
mësoi Balakun t'u vërë një gurë pengese përpara bijve të Izraelit, dhe 
ata hëngrën gjëra të flijiuara idhujve." 

Pra, ju thjesht nuk mund të keni një strukturë të Nikolaitëve në 
kishë dhe gjithashtu nuk të le këtë doktrinë tjetër. Ju shikoni, nëse ju 
hiqni Fjalën e Perëndisë dhe lëvizjen e Shpirtit, si një mënyrë për të 
festuar (ata që më adhurojnë Mua do të më përlëvdojë në frymë dhe në 
të vërtetën), atëherë ju do të duhet të zëvendësojëni, një zëvendësim që 
do të thotë bileamizam. 

Nëse duam të kuptojmë se çfarë ka në mësimin e Balaamit në 
kishën e Dhiatës së Re, ne kemi nevojë për të shkuar mbrapa dhe të 
shohim se çfarë ajo ishte në kishën e Dhiatës së Vjetër dhe të aplikojnë 
atë në atë moshë të tretë dhe pastaj të sjellë në të tashmen. 

Historia është në numër, nga 22 në 25 kapituj. Pra, ne e dimë se 
Izraeli ishte populli i zgjedhur i Perëndisë. Ata ishin Pentekostalët e 
ditës së tyre. Ata u strehuan në gjak, ata të gjithë u pagëzuan në Detin e 
Kuq dhe këta u drejtuan nga ujërat kënduar në Frymë dhe vallëzimi nën 
energjinë e Frymës së Shenjtë, ndërsa Miriam, profetesha, kishte luajtur 
me daullen e saj. E pra, pas një kohe të caktuar të udhëtimit këta bijtë e 
Izraelit erdhën te Moabiti. Ju kujtohet kush ishte Moabi. Ai ishte një 
nga shumë prej bijve me një nga bijat e tij, dhe Lotin, një pjesë e tij, 
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ishte nipi i Abrahamit, kështu që Izraeli dhe Moabi ishin të lidhur. Unë 
dua të shoh. Moabitët e dinin të vërtetën, ata jetuan me të apo jo. 

Kështu Izraeli erdhi në kufijtë e Moabit dhe i dërgoi lajmëtarë 
mbretit duke thënë: "Ne jemi vëllezër. Le të shkojnë nëpër vendin tuaj. 
Nëse njerëzit tanë ose kafshët tona hanin ose pinin , ne do të paguajmë 
për të." Por Balaku ishte shumë i mërzitur. Kreu i këtij grupi i 
Nikolaitëve nuk ishte i gatshëm të largohet nga kisha me anë shenjash e 
mrekullish të saj dhe manifestimet e ndryshme të Shpirtit të Shenjtë, me 
fytyrat e tyre të cilat u shquan në lavdinë e Perëndisë. Ajo ishte shumë e 
rrezikshme për shkak se ajo mund të humbasë disa nga turma e tij. 
Kështu Balaku nuk lejoi Izraelin që të kalojë përmes. Në fakt, frika e tij 
prej tyre ishte aq i madh sa ai shkoi te profeti mercenar i quajtur 
Balaami dhe i kërkoi atij që të ndërmjetësojë mes tij dhe Zotit, dhe iu 
lut Zotit për të mallkuar Izraelin dhe gjymtuar ata. Pastaj Balaami, për 
shkak se ai ishte i etur për të marrë pjesë në çështjet politike dhe të 
bëhet një njeri i madh, ai ishte i lumtur për ta bërë këtë. Por, duke parë 
se qasja në dhe nuk do të dëgjohet nga Perëndia për të marrë njerëzit të 
jenë të mallkuar, sepse ai nuk mundi ta bëjë këtë, ai shkoi për të 
kërkuar Perëndinë nëse do të marrë lejen e tij për t'u larguar. Pra, nuk 
është se vetëm si Nikolaitëve që kemi me ne sot? Ata mallkojnë të 
gjithë ata që nuk duan të shkojnë në rrugën e tyre. 

Kur Balaami e pyeti Perëndinë për leje për të shkuar, Perëndia e 
kishte kthyer atë poshtë. Oh, se sa ishte lënduar! Por Balaku 
këmbënguli duke premtuar atij shpërblime edhe më të mëdha dhe nder. 
Kështu Balaami shkoi përsëri tek Perëndia. Pra, një përgjigje nga 
Perëndia duhet të ketë qenë e mjaftueshme. A nuk arbitraronte 
Balaamin. Kur Perëndia pa kokëfortësinë e tij, ai i tha atij që të ngrihet 
dhe të lënë. Ai duhet të kuptojnë se kjo nuk është thjesht vullneti i 
lejueshëm i Perëndisë dhe se ata nuk mund të mallkojnë, ai shkoi njëzet 
herë dhe u përpoq njëzet herë. Si janë njerëz si Balaamit sot! Ata 
besojnë në tre perëndi, u pagëzuan në tre tituj në vend të emrit, por 
Perëndia do të dërgojë Frymën mbi ta, si i dërgoi disa prej tyre 
Balaamit dhe ata do të vazhdojnë të besojnë se ata janë mjaft të saktë, 
por këtu ata janë në të vërtetë të përsosur si bileamist. Ju shikoni, 
mësimin e Balaamit. Shkoni përpara pavarësisht. Keni sukses në rrugën 
tuaj. Ata thonë: "E pra, Perëndia na ka bekuar. Ai duhet të jetë në 
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rregull." Unë e di se ju jeni të bekuar. Unë nuk e mohojë atë. Por kjo 
është e njëjta rrugë organizative që Balaami shkoi. Kjo është një sfidë e 
Fjalës së Perëndisë. Ky është mësim i rremë. 

Kështu Balaami shkoi egërsisht poshtë rrugës deri sa ai nuk 
mund të qëndrojë në rrugën e një engjëlli nga Perëndia. Por ai profet 
(peshkop, kardinal, kryetar, president dhe mbikëqyrës e përgjithshme) 
ishin aq të verbër për gjërat shpirtërore nga mendimi i nderit dhe 
lavdisë dhe parave sa ato nuk mund të shohin një engjëll në këmbë me 
shpatë të zhveshur. Ai qëndroi atje për të parandaluar profetin e 
çmendur. Mali ka parë një gomar që i mundon prej vitesh në një tjetër 
deri në fund, ai e shtypi këmbën e Balaamit kundër një guri në mur. 
Gomari ndaloi dhe refuzoi të shkojë më tej. Ai nuk mund të. Kështu 
Balaami u hodh e trupi i tij dhe filluan ta rrahin atë. Pastaj gomari pat 
për të folur me Balaamin. Perëndia le që gomari të flasë në gjuhën. Se 
gomari nuk ishte hibrid, ishte fara origjinale. Ai tha se profet është i 
verbuar: "A nuk jam vallë gomarica me të dhe nuk kam unë me 
besnikëri që të mbante?" Balaami iu përgjigj: "Po, po, ju jeni as deri 
tani të bëhet më besnikëri. Dhe në qoftë se unë nuk mund të kandidojë, 
unë do të të vras... Vau! Çfarë është kjo, duke folur me një gomar? Kjo 
është e çuditshme, mendova se dëgjova gomarin për të folur, dhe unë u 
përgjigj për këtë." 

Perëndia është gjithmonë duke folur në një gjuhë. Ai foli gjatë 
banketit të Baltazarit dhe pastaj Rrëshajëve. Duket se përsëri sot po flet. 
Ky është një paralajmërim për gjykatën që po vjen së shpejti. 

Atëherë engjëlli u bë i dukshëm Balaamit. Ai tha se Balaami nuk 
ishte një gomar do të jetë i vdekur për shkak se ka të përjetuar 
Perëndinë. Por Kur Balaami u premtoi se do të kthehet, u nisën me një 
paralajmërim që thotë vetëm atë që Perëndia i dha atij. 

Kështu Balaami shkoi poshtë dhe kap shtatë altarë për kafshe të 
pastër sakrifikuese. Ai vrau një dash duke nënkuptuar ardhjen e Mesisë. 
Ai e dinte se çfarë të bëni për të afrohemi Perëndisë. Ai është mekanika 
mjaft i saktë, por jo dinamike, e njëjtë si tani. Mund ta shihni atë 
Nikolait? Izraeli atje poshtë në luginë pat ofruar të njëjtën sakrificë 
duke bërë të njëjtat gjëra, por vetëm e kishte shenjën shoqëruese. 
Vetëm një kishte Perëndinë në mes tyre. Formë e cila nuk do të çojë 
askund. Ajo nuk mund të marrë vendin e manifestimit të Shpirtit. Kjo 
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është ajo që ndodhi në Nikejë. Ata patën sukses në mësimin e Balaamit, 
jo doktrinën e Zotit. Ata ranë, ata u bënë njerëz të vdekur. 

Pasi viktima ishte sjellë, Balaami ishte gati të profetizojnë. Por 
Perëndia lidhi gjuhën e tij dhe ai nuk ishte në gjendje të mallkojë. Ai i 
bekoi. 

Balaku ishte shumë i zemëruar, por profecia e Balaamit nuk 
mund të bëjë asgjë. Ajo ishte thënë nëpërmjet Frymës së Shenjtë. 
Kështu Balaku i tha Balaamit për të shkuar poshtë në luginë dhe do të 
shikojmë në pjesët e tyre prapa për të parë nëse mund të ketë një 
mënyrë në të cilën ata mund të mallkohen. Taktikat e përdorura nga 
Balaku janë të njëjtat taktika që përdorin sot. Emërtimi i madh pakëson 
grupe të vogla, dhe çdo gjë që ju të gjeni veten në mesin e tyre për të 
krijuar një skandal që ata të kenë publikuar dhe shpërndarë. Nëse 
jetesës moderne që është në mëkat, për mënyrën se si askush nuk thotë 
gjë, por le të një prej rënies është zgjedhur në telashe dhe të gjitha 
gazetat të tokës në të gjithë vendin do të shkruajnë. Po, Izraeli kishte 
mbrapa (trupit) pjesëve të saj. Ata kishin anën e tyre që nuk ishte e 
lavdërueshme, por pavarësisht nga të metat e tyre, sipas planit të 
Perëndisë që punon me anë të zgjedhjeve, me anë të hirit dhe jo me anë 
të veprave, ata kishin rretë ditën dhe natën shtyllën prej zjari, kishte 
hedhur gurë, gjarpërin prej bronzi dhe shenja dhe mrekulli. Ata u 
ratifikuan - jo në veten e tij, por në Perëndinë. 

Perëndia nuk kishte asnjë respekt për ata Nikolaitëve me PHD së 
tyre, DLL'S dhe D.D. - së dhe të gjitha organizatave të tyre të bukura 
dhe më e mirë që si njerëz mund të mburremi; por ai kishte respekt ndaj 
Izraelit, sepse ata kishin Fjalën e përligjur në mesin e tyre. Izraeli 
sigurisht nuk duket shumë i rafinuar vetëm pse vijnë nga Egjipti, por 
ata ishin një popull i bekuar. E gjithë kjo është e njohur në më shumë se 
300 vjet më parë. Ishte të bien tufë, të kujdeset për fushat dhe 
skllavërisë nga frika e vdekjes nën Egjiptasve. Por tani ai ishte i lirë. 
Ajo ishte një popull i bekuar përmes sovranitetit të Perëndisë. Moabi 
është nënvleftësuar patjetër. Gjithashtu e çdo komb tjetër. Organizata 
gjithmonë nënvlerëson dhe çorganizon, ose ata do të zgjidhin për të 
futur organizatën ose shkatërrimin e tyre kur ata nuk duan të vijnë. 

Pra, dikush mund të më pyesni: "Vëlla Branham, çfarë ju bën të 
mendoni se Moabi u organizua derisa Izraeli nuk ishte? Ku e keni 
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marrë këtë ide?" Të drejtë këtu në Bibël. E gjithë kjo është e shkruar 
këtu. Çdo gjë e shkruar në Dhiatën e Vjetër, si një histori e shkruar si 
një paralajmërim për ne, kështu që ne mund të mësojmë prej saj. Këtu 
ajo është pikërisht në Numrat. 23, 9: "Në krye të shkëmbinjve i shoh, 
nga kodrat e sodis. Ja kombin që do të jetojnë të ndarë, Ai midis 
kombeve që nuk do të numërohen." Ja kjo është. Perëndia shikon nga 
maja e shkëmbinjve, jo në ndonjë luginë duke kërkuar për pikat e tyre 
të këqija dhe duke dënuar ato. Perëndia sheh atyre rrugën që ata 
dëshironin të shohin - në majë të dashurisë dhe hirit. Ata jetonin më 
vete dhe nuk ishin të organizuar. Ata nuk kishin mbret. Ata kishin një 
profet, dhe profeti kishte Perëndinë në të nga Fryma dhe Fjala që iu 
drejtua profetit dhe Fjala shkoi tek njerëzit. A nuk i përkasin në Kombet 
e Bashkuara. A nuk i përkasin të Këshillit Botëror të Kishave, baptistët, 
presbiterianve, Kuvendi i Perëndisë apo ndonjë grup tjetër. Ata nuk 
kanë nevojë të bëjnë pjesë. Ata ishin të bashkuar me Perëndinë. Ata 
nuk kanë nevojë për ndonjë këshillë - në mes të tij kishte "Kështu thotë 
Zoti". Aleluja! 

Pra, pavarësisht nga fakti se Balaami dinte qasjen e duhur ndaj 
Perëndisë dhe mund të sjellë një zbulesë nga Zoti me anë të një dhuratë 
të veçantë të forcës, është ende, pavarësisht gjithë kësaj, ai ishte një 
peshkop në grupin e rreme. Për çfarë ai ka bërë tani, në mënyrë për të 
fituar në favor me Balakun? Ai erdhi me një plan në të cilën Perëndia 
do të jetë e detyruar për të vepruar në drejtim të Izraelit në vdekje. 
Ashtu si Satani e dinte se ai mund të mashtrojë Evën (nxisë që bie në 
mëkat fizik) duke deklaruar se Perëndia e imponon dënimin e tij e 
deklaruar me vdekje kundër mëkatit, në mënyrë që Balaami e dinte se 
në qoftë se ai mund të arrijë se Izraeli është i gabuar, Perëndia do të 
duhet të veprojnë sipas tyre, në vdekje. Në këtë mënyrë ishte, 
përpunuar një mënyrë për të bërë ato që do të vijnë mbi dhe të 
bashkohen në mëkat. Ai dërgoi ftesa për të ardhur në festën e Baalit; 
(ejani dhe festoni me ne). Kështu Izraeli është, pa dyshim, shihet festat 
e Egjiptasve, dhe ata nuk mendojnë se kjo ishte shumë e gabuar për të 
shkuar. (Cila është, në fund të fundit, ajo është e gabuar në bashkësi? 
Ne jemi të pritet të duan ata, nuk është ajo, se si ne mund të marrin ato 
ndryshe?) Duke qenë miqësore askush nuk është lënduar kurrë - ose 
kështu ata mendonin. Por, kur ato gra seksipile Moabite, filluan 
kërcimit dhe të zhvishen, ndërsa ata rotulloheshin përreth duke bërë 
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rock and roll dhe lakesën e tyre, lakmia u ngrit në bijtë e Izraelit dhe ata 
ishin tërhequr në tradhti bashkëshortore dhe Perëndia në zemërim vrau 
dyzet e dy mijë prej tyre. 

Dhe kjo është ajo që Kostandini dhe pasuesit e tij e bëri te Nikeja 
dhe pas Nikesë. Ata e quajti popullin e Perëndisë në konferencë. Kur 
kisha u ul për të ngrënë dhe mori të ketë argëtim (duke marrë pjesë në 
formë të kishës, ceremonive dhe festat pagane të quajtur pas riteve të 
krishtera) ajo ishte e bllokuar, të kryer tradhti bashkëshortore. Dhe 
Perëndia doli. 

Kur dikush kthehet nga Fjala e Perëndisë dhe të bashkohet me 
një kishë në vend të marrjes së Frymës së Shenjtë, ai njeri do të vdes. 
Ai është i vdekur! Kjo është çfarë është ai. A nuk bashkoheni me 
kishën. A nuk merrni një organizatë dhe preokupoheni me besimet e 
kishës dhe traditës apo ndonjë gjë që merr vendin e Fjalës dhe Frymës, 
përndryshe ju jeni të vdekur. Është e gjatë. Ju jeni të vdekur. 
Përjetësisht të ndarë nga Perëndia! 

Kjo është ajo që ka ndodhur në çdo kohë që nga viti. Perëndia i 
ka liruar njerëzit. Ata dolën nga gjaku, shenjtëruar me anë të Fjalës, të 
kalojë përmes pagëzimit në ujë dhe të mbushen me Frymën, por shpejt 
fitilin e parë të dashurisë dhe dikush merr idenë se ju duhet të 
organizoni për të ruajtur dhe për të marrë një emër dhe gjeneratën e 
dytë të organizuar drejtë. Nuk kanë Frymën e Perëndisë, e vetmja formë 
e kremtimit. Ata janë të vdekur. U hibridizuan me besimin e kishës dhe 
formëne saj dhe nuk ka jetë në to. 

Kështu Balaami e ka inkurajuar Izraelin të kurvërojë. A e dini se 
kurvëria fizike është e njëjta frymë e remë që shtrihet në fenë e 
organizuar? I tha se fryma e shpirtit është në kurvërim të organizatës. 
Dhe të gjithë kurvarët do të gjendet në liqenin e zjarrit. Kjo është ajo që 
Perëndia mendon të organizimit. Po, me të vërtetë, prostituta dhe bijat e 
saj do të jetë në liqenin e zjarrit. 

Konfesionet nuk jenë prej Perëndisë. Ata kurrë nuk kanë qenë 
dhe nuk do të jetë. Kjo është fryma e gabuar që ndan popullin e 
Perëndisë në hierarkinë dhe laikëve, dhe për këtë arsye kjo është fryma 
e gabuar që ndan njerëzit kundër njerëzve. Kjo është ajo që bëjnë 
organizatat dhe denominacionet. Organizata është e ndarë nga Fjala e 
Perëndisë dhe do të marrë në kurorëshkelje frymore. 
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Tani vini re se Konstandini i dha festat e veçanta njerëzve. Ata 
ishin festat e vjetra pagane me emra të rinj të marra nga kisha, ose në 
disa raste ritet e krishtera dhe të marra për ceremonitë mashtruese 
pagane. Ai mori kremtimin e perëndisë së diellit dhe e kishte ndryshuar 
atë në Birin e Perëndisë. Në vend për të festuar 21 dhjetor, kur ata 
festuan festën e perëndisë diellit, ata u zhvendos më 25 dhjetor dhe e 
quajti dita ditëlindjes së Birit të Perëndisë. Por ne e dimë se ai ka lindur 
në prill, kur jeta vjen, jo në dhjetor. Kështu ata morën festën për Astarte 
dhe e quajti atë festimin e Pashkëve në të cilën besimtarët e krishterë 
pritet të festuar vdekjen dhe ringjalljen e Zotit. Në fakt, ajo ishte një 
festë pagane të Astarteve. 

Ata vendosën gjithashtu altarë në kishë. Brenda ata vënë 
karaktere të njerëzve. Njerëzit atë që e quajtën Apostujt, edhe pse ju 
nuk mund të gjeni këtë në Bibël. Sepse e mësonin popullin festat e 
paraardhësve duke e bërë kisha katolike, kisha më e madhe spiritiste në 
botë. Në këtë kafaz ishte çdo shpend i ndyrë. Dhe ju keni protestantët 
me organizatat e tyre për të bërë të njëjtën gjë. 

Ata hanin gjëra të flijiuara idhujve. Pra, nuk them se kjo me të 
vërtetë do të thotë se ata janë të ndaluar të hahet mish të flijiuara 
idhujve. Sepse, edhe pse Këshilli i Jeruzalemit ka folur kundër tij, 
Palin, ai nuk e bëri shumë me brengë, sepse ai tha se idhujt nuk janë 
asgjë. Ajo ishte vetëm një çështje e ndërgjegjes, përveçse kur ai 
skandalizoi vëllain më të dobët. Për më tepër, kjo Zbulesa ka të bëjë me 
johebrenjtë dhe jo si Judenjtë këto janë kishat e johebrenjve. Unë e 
shoh këtë në të njëjtën dritë në të cilën unë i shoh fjalët e Zotit: "Po të 
mos hani mishin tim dhe pini gjakun tim, nuk keni jetën në veten tuaj, 
njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja 
e Perëndisë." Ju mund të shihni se ushqimi është në të vërtetë duke 
marrë pjesë në kuptimin frymor. Pra, kur këta njerëz adhuronin figura, 
ndezën qirinj, përdornin festat pagane, duke rrëfyer mëkatet e tyre, (të 
cilat i takojnë fesë së djallit), njerëzit janë bashkuar me grupet e 
interesit që nuk ishin nga Zoti. Ata ishin në idhujtari, ata pranuan apo 
jo. Ata mund të flasin të gjithë ata që duan që altarët dhe temjan vetëm 
për të kujtuar ata lutjet e Zotit, ose çfarëdo që ata mendojnë se kjo do të 
thotë, dhe unë mund të them se kur do të luten përpara figurës kjo ishte 
vetëm për të theksuar, dhe se kur do të pranojnë priftit që në të vërtetë 
në zemrat e tyre për Perëndinë kur thanë prifti i fal ata që vetëm ai e 
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bën emrin e Zotit, ata mund të thonë çfarë të duan, ose të marrin pjesë 
në një fe b alibonike e njohur njeriut, fe satanike dhe ku janë bashkuar 
me idhujt dhe kryen kurvëri shpirtërore, që do të thotë vdekje. Ata janë 
të vdekur. 

Pra, kisha dhe shteti ishin të martuar. Kisha është bashkuar me 
idhujt. Ata mendonin, me pushtet shtetëror prapa që është: "Mbretëria e 
Perëndisë, dhe ka një vullnet të imponuar ndaj vendit." Nuk është çudi 
që Kisha Katolike Romake nuk është duke pritur për kthimin e Zotit 
Jezus. Ata nuk janë milenialist. Ata kanë mijëvjeçarit të tyre të drejtë 
këtu. Papa Qeveria tani dhe Perëndia sundon në të. Pra, kur Ai vjen 
sipas tyre, ajo duhet të jetë i përgatitur kur do të ketë qiej të rinj dhe 
tokë. Por ata janë të gabuar. Papa drejton kishën e rremë, dhe do të ketë 
një mijëvjeçar, por ndërsa ajo zgjat kjo nuk do të jetë në të. Ajo do të 
jetë diku tjetër. 

 

 

KUJDES 

 

Zbulesa. 2, 16: "Pendohu, përndryshe unë po vij te ju së shpejti 
dhe unë do të luftoj me shpatën e gojës së tij." 

Çfarë tjetër mund të thonë? Mund që Perëndia të dal në mëkatin 
e atyre që kryhen emrin e tij më kot? Ka vetëm një mënyrë për të marrë 
hirin në orën e mëkatit, pendoheni. Konfessionin që e keni, ju jeni të 
gabuar. Ejani në Perëndinë për falje dhe Frymën e Perëndisë. Kjo është 
një urdhërim nga Perëndia. A nuk ndalen deri në vdekje, sepse Ai thotë: 
"Unë do të shkoj në luftë me ju, nga goja e tij." Bisha është në luftë me 
shenjtorët, por Perëndia do të bëjë luftë me bishën. Ata që luftuan fjalën 
një ditë do të gjenë fjalën duke luftuar ato. Kjo është një gjë serioze për 
të marr me vete apo të shtoni në Fjalën e Perëndisë. Për ata që të 
ndryshojë atë dhe të bëjë me atë që ata e panë të arsyeshme, ajo do të 
jetë fundi i tyre, por vdekja dhe shkatërrimi? Por hiri i Perëndisë ende 
bërtet: "Pendohuni!" Oh, mendimet sa të këndshme të pendimit. Në 
duart e tyre nuk bëjnë ndonjë gjë, vetëm për të mbajtur Kryqin Tënd. I 
sjell dhimbjen time. Më vjen keq që kam bërë dhe për atë që kam bërë. 
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Pra, kjo është gjaku, asgjë, por gjaku i Jezusit. Çfarë do të vendosni? 
Pendimi, apo shpata e vdekjes? Prej juve mvaret! 

 

 

SHPËRBLIMI 

 

Zbulesa. 2, 17: "Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u 
thotë kishave: kush fiton do t'i jap të hajë nga mana që është fshehur, 
dhe unë do t'i jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është një emër i ri i 
shkruar të cilin askush nuk e di përveç atij që e merr atë." 

Çdo mesazh për çdo epokë i jep nxitje besimtarit inkurajuar që ai 
të jetë fitues dhe kështu të shpërblehet nga Zoti. Në këtë epokë të 
Frymës premton manën e fshehur dhe një emër të ri të shkruar në gur të 
bardhë. 

Prandaj, pasi që secili nga këto mesazhe u është drejtuar 
'engjëjve' - (njeriu i dërguari) është përgjegjësi shumë e madhe dhe një 
privilegj i madh. Perëndia i jep këtyre njerëzve një premtim të veçantë, 
si në rastin e dymbëdhjetë apostujve të ulur mbi dymbëdhjetë frone për 
të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit. Pastaj, mos harroni se Palit 
është dhënë një premtim të veçantë: atë të Jezusit ,arrestimi njerëzit e 
nuses në kohën e tij, 2 Kor. 11, 2: "Por Jam xheloz për ju me xhelozinë 
e Perëndisë, sepse ju fejova me një burrë për ju si një virgjëreshë të 
dëlirë Krishtit." Pra, kjo do të jetë me çdo lajmëtar i cili ishte besnik 
ndaj Fjalës së kohës së tij, dhe kohën e tij. Pra, kjo do të jetë dita e 
fundit. Ajo do të jetë e njëjtë shpërblim të veçantë që i është dhënë 
Palit. Unë mendoj se shumica prej jush e mbani mend se si kam thënë 
se unë kam qenë gjithmonë me frikë për të vdekur në mënyrë që të mos 
takohem me Zotin, dhe se Ai nuk është i pakënaqur me mua. E pra, një 
mëngjes kam menduar për këtë, ndërsa unë isha i shtrirë në shtrat, dhe 
papritmas mua mu dërgua një vizion shumë të pazakontë. Unë them se 
kjo ishte e çuditshme, sepse kam pasur mijëra vizioneve dhe jo një herë 
nuk duket për të lënë trupin tim. Por atje u ngrita lart, dhe kam shikuar 
mbrapa për të parë gruan time dhe pashë trupin e saj të shtrirë pranë saj. 
Pastaj kam gjetur vendin më të bukur që kam parë ndonjëherë. Ajo 
ishte parajsë. I pashë një turmë të njerëzve më të bukur dhe më të 
lumtur që kam parë ndonjëherë. Ata të gjithë dukeshin aq të ri - rreth 18 
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deri në 21 vjeç. Midis tyre nuk kishte flokë gri a rrudha a ndonjë gjë e 
shëmtuar. Të gjitha gratë e reja kishin flokë deri në bel, dhe djemtë 
ishin aq të bukur dhe të fortë. Oh, sa kam dashur për të mirëpritur. Ata 
më përqafuan dhe më thirri vëllai i tij i dashur duke më thënë mua se sa 
janë të lumtur që më panë mua. Siç kam menduar që të gjithë ata 
njerëz, dikush pranë meje, tha: "Ata janë njerëzit e tu." 

Isha aq i habitur që unë pyeta: "A nuk janë të gjitha këto 
Branham?" 

Ai tha: "Jo, ata janë konvertuar prej teje." Pastaj ai vuri në dukje 
një grua dhe i tha: "Shiko në atë grua e re qe ishin pak më parë 
admiruar. Ajo ishte 90 vjeç kur fitoi Zotin." 

I thashë: "Oh, kur mendoj se kjo është ajo që kam frikë." 

Njeriu tha: "Jemi këtu për të pushuar duke pritur për ardhjen e 
Zotit." 

Unë iu përgjigja: "Unë dua të shoh atë." 

Ai tha: "Ne nuk mund ta shohim Atë, por Ai po vjen së shpejti, 
dhe kur ai të vijë, ata së pari do të vijnë tek ju dhe ju do të viheni në 
gjyq, sipas ungjillit predikuar nga ju, dhe do të jetë vartës i juaj." 

I thashë: "A jeni duke thënë se unë jam përgjegjës për të gjithë 
këtë?" 

Ai tha: "Të gjithë se ke lindur si një udhëheqës." 

E pyeta: "A do të jetë përgjegjës Pali për të gjithë Çfarë lidhje e 
shenjtë?" 

Ai u përgjigj: "Ai do të jetë përgjegjës për ditën e saj." 

"E pra," i thashë: "Unë jam duke predikuar të njëjtin ungjill që 
Pali predikoi." Një shumëllojshmëri thirri: "Ne jemi në pushim këtu." 

Po, unë mund të shoh se Perëndia do të japë një çmim special të 
dërguarit e Tij të cilët me besnikëri kanë kryer detyrat e dhëna atyre që 
Ai u dha. Nëse ju keni marrë zbulesën e Fjalës për këtë epokë dhe 
predikoni me besnikëri në ditën e tyre, dhe jetoni atë që predikonin, do 
të marrin një shpërblim të madh. 

Pra, me këtë mendim në mendje, shikoni në atë varg përsëri. 
"Unë do t'i jap manën e fshehur." Ne të gjithë e dimë se Mana është 
ushqimi i engjujve, kjo ishte ajo që Perëndia zbriti mbi bar për Izraelin 
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në kohën e bredhjes së tij. Ajo ishte ushqim i përsosur. Ajo ishte e 
mahnitshme se si ata që ishin në këto sfera të vogla të ushqimit të 
mbajtur në shëndet të përsosur. Askush nuk u sëmurë. Kjo ishte e gjitha 
që ata kishin nevojë. Kur arka u bë ato vunë në te nga manna. Pastaj 
arkivoli u vendos pas një perdeje dhe vetëm kryeprifti ka guxuar të 
afrohet dhe pastaj të kishte gjak sakrifikuese. Bukë nga qielli, 
simbolizuar nga mana, një ditë zbriti nga qielli dhe u bë Jeta për të 
gjithë ata që besojnë në Të. Ai tha: "Unë jam buka e jetës Unë jam buka 
e gjallë që zbriti nga qielli; ai që ha nga kjo bukë do të jetojë përjetë." 
Kur ai u largua, ai na la Fjalën e Tij: "Nuk do të jetojë njeriu vetëm me 
bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndia." 

Fjala e tij kishte bukë. Ajo ishte mana të përsosur, duke 
respektuar njeriu jeton e kurrë nuk do të vdesë. Por, menjëherë pas 
vdekjes së prindërve, dukej se askush nuk e di të vërtetën e saktë dhe në 
një kohë të shkurtër dukej se kjo e metë u bënë njerëzve gjëra të 
fshehura. Por në epokën e Perëndisë filloi të kthehen pas shpalljes së 
asaj që është e fshehur deri në këtë ditë të fundit sipas Zbulesës. 10, 7 
nuk vjen një profet për të zbuluar të gjitha sekretet, por atëherë Zoti do 
të vijë. Pra, në çdo kohë, unë them, të dërguarit kishin pranuar të 
vërtetën e fshehur. Por ata nuk e kanë marrë për vehte. Por kjo është si 
ajo ishte kur studentët u pyetën për të shërbyer turmës bukët dhe 
peshqit. Jezusi u dha atyre ushqim të thyer, dhe ata nga ana e Tij e japin 
për njerëzit. Perëndia i jep manën e tij të fshehur për fituesin. 
Përndryshe kjo mund të jetë. Ai nuk do të të hapë thesaret e Tij për ata 
që ishin me përbuzje atë që tashmë është zbuluar. 

Ajo që kam folur për të dërguarin e çdo epoke që merr nga 
Perëndia diçka të vërtetën origjinale e Rrëshajëve tipike në Dhiatën e 
Vjetër ku Moisiu u urdhërua të marr mane dhe duke e vënë atë në një 
tas të artë prapa perdes shumë të Shenjtë. Nuk mund të hyjë me gjakun 
e flijimit, kryeprifti i çdo brezi. Atëherë ai mund të marrë një pjesë të 
vogël të kësaj mane (sepse nuk është i thyer), e cila ishte pjesë e 
origjinales dhe hani atë. Pra, në çdo kohë i dërguari i Zotit për herë të 
jepet zbulesa e Perëndisë për atë periudhë të caktuar kohe. Pasi të 
dërguarin është i ndriçuar nga e vërteta, do të sjellë të vërtetën popullit. 
Dhe ata Shpirta që veshët e të cilëve ishin të hapura do të dëgjojë se 
është e vërteta, e besojnë atë dhe të jetojnë atë. 
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Kështu, ekziston edhe mendimi i një të ardhme ku do të hahet 
manën e fshehur. Unë mendoj se kjo do të jetë përjetësisht në zbulesën 
e Jezu Krishtit në epokat e përjetshme që do të ndodhin. Si tjetër do të 
jetë në gjendje për të filluar për të marrë pasurinë e papërshkrueshme të 
Qenies së Tij? Të gjitha që i kemi dashur t'i dinë të gjitha pyetjet tona 
pa përgjigje, të gjithat do të zbulohen. Ne do të marrim atë nga Krishti, 
jeta jonë. Oh, ndonjëherë ne mendojmë se ne jemi këtu poshtë e dimë 
pak për Të dhe Fjalën e Tij, dhe kjo është aq i mirë dhe ne jemi të 
lumtur, por një ditë, kur trupat tanë do të ndryshojë Fjalën dhe ai do të 
bëhet ajo që ne kurrë nuk kemi ëndërruar të jetë e mundur. 

Këtu gjithashtu thotë se Ai do t'i japë fituesit një gur të bardhë, 
dhe në (jo në) gurin një emër të ri të njohur vetëm për pronarin. Pra, e 
njohur mirë është ideja e një emëri të ri. Abrami u ndryshua në 
Abraham, Sarajt në Sarën, Jakobit në Izrael, Simon Pjetrit, dhe Sauli 
Palit. Këta janë emrat, apo ndryshim të shkaktuara apo ditë për shkak të 
një ndryshimi. Vetëm pasi Zoti ndryshoi Abrami dhe Saraj emrat e tyre, 
ata ishin të gatshëm për të marrë djalin e ardhshëm. Në rastin e Jakobit, 
ai kishte për të fituar dhe më pas u quajt një lider. Në rastin e Simonit 
dhe të Saulit, kur ata morën Zotin, ndryshimi i tyre erdhi. Sot secili prej 
nesh besimtarëve të vërtetë ka pasur një ndryshim në emër. Ne jemi të 
krishterë. Ajo është një emër i përbashkët për të gjithë ne. Por një ditë 
ne do të kemi një ndryshim, ne me siguri do të marrim një emër të ri. 
Ajo lehtë mund të jetë që emri është emri ynë i vërtetë dhe origjinale të 
shkruar në librin e jetës të Qengjit që është nga krijimi i botës. Ai e di 
emrin, por ne nuk bëjmë. Një ditë ne do të, sipas pëlqimit të tij ku edhe 
unë gjithashtu e di. 

Gur të bardhë! Sa e bukur! Ja një tjetër foto të shenjtës që merr 
një pagë prej dorës së Zotit për sprovat e tij në tokë. Ju e dini, pas 
Kostandinit, kisha e rreme mund të shtrijë dorën e tij për të marë nga 
Thesaret me qëllim të ngritjes së ndërtesave të bukura plot me skulpturë 
të bukur. Këto statuja, e bërë me mermer të bardhë, në të vërtetë ishin 
idhujt romak të quajtur si shenjtorë. Kishat dhe orendi e tyre ishin 
shumë të bukur, siç është e qartë sot. Por Perëndia nuk ishte me ta. Ku 
ishte Zoti? Ai ishte me shenjtorët e Tij në një shtëpi të vogël ose në 
ndonjë vrimë ose në ndonjë zonë të egër malore, ku kishin fshehur nga 
anëtarët e kishës të rreme. Ata kishin ndërtesa të bukura, të veshur dhe 
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rroba të bukura, dhe atraksione të tjera të kësaj bote. Por tani, në këtë 
premtim të veçantë, besimtarët e vërtetë të të gjitha epokave Perëndia 
ka deklaruar se ajo do të japë atyre shpërblimin e bukuri të madh dhe 
kohëzgjatjen e përjetshme. Shumat e kishës që nga ana tjetër mund të 
shprehin njohjen e donatorëve vënë nga mermeri dukshëm publikisht 
me pllakë përkujtimore apo ndonjë statujë në nder të tyre që ne mund të 
gjithë ta duartrokasin. Një ditë Perëndia që sheh dhe di çdo gjë edhe një 
herë t'i bërë nderimet e veta i dha të gjitha tyre, edhe në qoftë se ata 
ishin vetëm dy marimangat, dhe Ai dha thesaret të dobishme qiellore. 

Mana po, e fshehur dhe një emër i ri në një gur të bardhë. Si Zoti 
ynë është i mirë për ne dhe na shpërblen në mënyrë të mrekullueshme, 
dhe kështu që ne nuk e meritojnë. Oh, unë dua të jem gjithmonë i 
gatshëm për të bërë vullnetin e Tij dhe për të grumbulluar thesare në 
qiell. 
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KAPITULLI 6 

EPOKA KISHTARE E TIATIRËS 

 

 

Zbulesa 2, 18 - 29  

 

"Edhe engjëllit të Kishës në Tiatirë shkruaji: Kështu thotë Biri i 
Hyjit - Ai që ka sytë si flaka e zjarrit edhe këmbët në përngjasim të 
bronzit të lëmuar. 

I di veprat e tua, dashurinë, fenë, shërbesën dhe qëndresën tënde 
- edhe veprat e tua të fundit më të shumta se të parat. 

Por kam diçka kundër teje: e duron Jezabelën - një grua që thotë 
për vete se është profeteshë - të mësojë dhe të gënjejë shërbëtorët e mi 
që të bëjnë fëlligështi dhe të hanë mish të kushtuar idhujve. 

Unë i dhashë kohë të kthehet, por ajo nuk do të kthehet nga 
lavirësia e saj. 

Ja, po e hedh në shtratin e lëngimit, edhe fëlligështarët e saj në 
vështirësi të madhe, në qoftë se nuk kthehen prej veprave të saj. 

Fëmijët e saj do t’i ndëshkoj me vdekje dhe të gjitha kishat do ta 
dinë: unë jam ai që shqyrton veshkat dhe zemrat - secilin prej jush do ta 
shpërblej sipas veprave të tij. 

Juve ju them, dhe të tjerëve në Tiatirëqë nuk e ndiqni këtë mësim 
dhe kështu nuk i njohët të quajturat thellësi të Satanit,si veç o thirin,ju 
them: Nuk ju vë tjetër barë, 

por atë që keni: mbajeni mirë derisa të vij. 

Ngadhënjyesit, atij që deri në fund do t’i kryejë veprat e mia unë 
do t’i jap pushtet mbi paganë, 

dhe do të sundojë mbi ta me skeptër hekuri dhe do t’i thyejë porsi 
enë argjilore,  

ashtu sikurse edhe vetë e mora pushtetin prej Atit tim. Dhe do 
t’ia jap Yllin e Dritës. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti Shenjt u thotë kishave!" 
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TIATIRËS 

 

Qyteti i Tiatirës ishte me vëmendje më pak të vlefshme historike 
nga të gjitha shtatë qytetet e Zbulesës. Ajo është e vendosur në kufirin e 
Misionit dhe Ionia. Ai ishte i rrethuar nga shumë lumenj, por ata ishin 
plot me llome. Tipar i tij ma lavdërues ishte se ajo ishte e mirë 
financiarisht për shkak të vëllazërive kolektive keramikës, shtavimi i 
lëkurave, vejës të pëlhurave, ngjyrosësve, prodhuesit e rrobave, etj. Nga 
kjo qendër erdhi Lidia, që ishte tregtare e purpurtë. Ajo ishte konvertuar 
e para në evangjelizimin Europian të Palit. 

Pra, arsyeja që Fryma e zgjodhi këtë qytet është se ai tashmë 
përmban elementet shpirtërore për epokën e katërt që ishte për shkak të 
fesë së tij. Feja e madhe e Tiatirës ishte kremtimi i Apollonit 
Tyrimnaiosa e cila ishte e lidhur me kultin e festimit të perandorit. 
Apolloni ishte perëndia e diellit dhe i dyti në pushtet pas babait të tij 
Zeus. Ai ishte i njohur si "frenues i i së keqes", mbikëqyrës në ligjin 
fetar dhe shlyerjen (mjetet e pajtuesit fillimi dhe korrigjimin e 
keqbërjes apo fajin). Platoni ka thënë për të: "Ai shpjegon për njerëzit 
institucionin e tempujve, sakrificën dhe shërbimin për hyjnitë, përveç 
riteve që lidhen me vdekjen dhe jetën e përtejme." Mbi burrat janë 
ndarë njohuritë e tij të "së ardhmes" dhe "vullnetit të Atit" me anë të 
profetëve dhe orakujt e tij. Në Tiatirë këtë ritual e udhëheqte një nga 
profeteshat e cila u ul në një karrige trekëmbëshe dhe jepte mesazhe 
derisa ajo ishte në ekstazë. 

Ishte e shquar si mbajtësja e kësaj feje. Fuqia e saj mbresëlënëse 
nuk është përfshirë ekskluzivisht në fushën e sekreteve, por vë në faktin 
se askush nuk mund të takojë vëllazërimin që ofrohen për njerëzit nëse 
nuk keni qenë pjesë e festimeve të tempullit Apollon. Kushdo që 
refuzoi të bashkohen festat idhujtare dhe orgiet e shthurura nuk kanë 
pasur qasje në këto shoqata të shekullit të parë. Për dikë që të jetë pjesë 
e jetës sociale dhe komerciale është dashur të jetë praktikuar idhujtarët 
pagan. 

Më e vlefshme është me vlerë të përmendet shumë se emri 
Tiatirë do të thotë "grua dominuese". Prandaj, këtë herë karakterizohet 
nga një forcë dominuese, një forcë që brutalisht sulmoi çdo gjë, 
përshkuar nga të gjithë dhe menaxhuar në mënyrë despote. Kështu, 
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femra dominuese është mallkimi më i madh në botë. Njeriu më i zgjuar 
që bota ka parë ndonjëherë ishte Solomon, dhe ai tha: "Hapa zemrën 
time të njohë, të hetojë dhe të kërkojë diturinë dhe të kuptuarit të njohë 
ligësinë e marrëzisë, marrëzisë dhe marrëzi gjej atë më të hidhur se 
vdekja për gratë, zemra e së cilës është kurth dhe rrjetet, dhe duart e së 
cilës janë pranga: Kush i pëlqen Perëndisë i shpëton asaj, por ajo do të 
kapur mëkatarin. Ja, këtë kam gjetur, thotë predikuesi, duke numëruar 
një për një për të gjetur shkakun e tyre; të cilat unë po kërkoj ende, por 
nuk e gjej. Një njeri në mesin e një mijë e gjeta; por një grua në mes 
gjithë atyre nuk e gjeta. Predikuesi. 7, 25 – 28. Pali i tha: "Unë nuk lejoj 
që gruaja të mësojë, as të përdori pushtet." Nga kopshti i Edenit e këtej 
gruaja vazhdimisht dhe me sukses u përpoq për të marrë kontrollin e 
njeriut e cila është edhe sot, kjo është një botë ku një grua është një 
perëndeshë e Amerikës. Si epokë e parë apo Efesi është karakterizuar 
nga idhulli i femrës që ra nga qielli (mos harroni, krahët e saj ishin bërë 
prej hekuri), kështu që fuqia e saj është rritur deri sa fitoi autoritet 
absolut, autoriteti i tillë është dëmtuar nga temperamenti i saj i hekurt. 

Pra, gruaja nuk është e vendosur të ketë një prirje hekuri. Ajo, 
sipas Shkrimit të Shenjtë, duhet të jetë e nënshtruar ndaj burit. Për 
urdhëresën ndaj saj. Gruaja e cila është me të vërtetë një grua. Nuk 
është një këmbësore. Jo një mashkull i vërtetë e bën një grua 
sundimtare. Por ajo do të dojë të jenë nën autoritetin dhe jo të sundojë 
mbi njeriun, sepse ai e drejton shtëpinë. Nëse prishet imazhi që 
Perëndia e bëri për të, ajo është zvetënuar. Çdo mashkull që ju lejon 
autoritetin gruas e marrë dhe e ka thyer edhe atë imazh dhe ai është i 
çoroditur. Për këtë arsye, një grua nuk mund të vesh veshje për meshkuj 
e as ti shkurtojë flokët e saj. Ajo nuk duhet të veshin veshjen e burrave 
dhe nuk është lejuar ti kenë qethur flokët e tyre. Të jesh grua 
dominuese është antikrishti, dhe kjo është fara e Kishës Katolike 
Romake, edhe pse ajo nuk mund të di se si forcë duhet ta mohojnë. Por, 
kur është fjala për Fjalët: "Qoftë Perëndia i vërtetë dhe fjala e secilit 
tjetër një gënjeshtër." Amen. 

Le të kthehemi në fillim. Në krijimin origjinal fizik siç e njohim 
ne sot, Perëndia e ka bërë çdo gjë në çifte, meshkuj dhe femra. Kishte 
dy pula - gjel dhe pule. Kishte dy lopë, lopë dhe dem. Dhe kështu me 
radhë. Por, kur është fjala për një njeri, nuk ishte vetëm një. Ata nuk 
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ishin një çift. Adami, u bë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Ai ishte i 
biri i Zotit. Si Biri i Perëndisë ai nuk mund të joshet dhe të bie. Kjo do 
të ishte e pamundur. Pra, Perëndia e mori një efekt anësor i njeriut të 
jetë shkaktuar nga një rënie. Gruaja nuk u formua direkt nga dora e 
Perëndisë si një produkt i vërtetë të Perëndisë. Ajo është prodhuar nga 
njeriu. Dhe kur Perëndia ia dha për t'u kryer nga një njeri, ishte shumë e 
ndryshme nga femrat e tjera. Ai e kishte krijuar. Ajo mund të ketë qenë 
e keqinformuar. Asnjë femër tjetër në krijim nuk mund të jetë e 
pamoralshme, por femra e njeriut mund të prekë pothuajse çdo kohë. 
Dhe kjo dobësi në Satanin e saj lejohet të josh me anë të gjarprit dhe 
gruaja solli në një pozitë shumë të veçantë përpara Perëndisë dhe Fjalës 
së Tij. Ajo është nga njëra anë lloji i gjërave vulgare, të pista dhe të 
urryera, por nga ana tjetër është lloji i të gjitha gjërave të pastra dhe të 
bukura, dhe të shenjtë si vazo të Frymës dhe të bekimeve të Perëndisë. 
Nga njëra anë ajo quhet kurvë që është i dehur me verën e saj të rënë në 
mëkat. E dyta quhet nusja e Krishtit. Nga njëra anë kjo quhet Misteri 
Babilonian, gjë e neveritshme para Perëndisë; por nga ana tjetër është 
quajtur Jerusalem i ri, nëna jonë. Nga njëra anë është aq e ndyrë dhe e 
keqe dhe epshor që menjëherë duhet ta hedhin në liqenin e zjarrit, si 
vendi i vetëm i përshtatshëm për të, dhe nga ana tjetër është ngritur deri 
në qiell, duke ndarë vetëm fronin e Perëndisë si i vetmi vend i denjë për 
një mbretëreshë të tillë. 

Një në këtë epokë të kishës Tijatire ajo është e GRAVE 
dominuese. Ajo është Sekreti i Babylonit. Ajo është lavirja e madhe. 
Ajo është Jezebela profetesha false. PSE? Për shkak të drejtave të grave 
të bindur ndaj Zotit. Krishti është koka e saj. Ajo nuk ka fjalë të tjera. 
Epoka e tij, nuk ka mendime përveç, pa ndonjë udhëheqje tjetër përveç 
Tij. Por ajo që është për këtë kishë? Ai u lirua nga Fjala, shkatërrues të 
Biblës dhe ese të denjë e të devotshëm. Ajo do të vrasë ata që do të 
predikojnë të vërtetën. Nuk ishte e mbretërive, princave dhe kombeve - 
të menaxhuar ushtritë dhe insiston se ajo është organi i vërtetë i Krishtit 
dhe se papët e saj Krishti i ka vënë guvernatorë. Dreqin e kishte joshur 
plotësisht ndërsa ajo nga ana e tyre nuk u bë joshëse e të tjerëve. Ajo 
është nusja e djallit dhe ka prodhuar fenë e tij të kopilave. 

Përkisnin epokave të errët. U grabit dhe shkatërroi më shumë se 
nëntëqind vjet. Ajo vrau artet, shkatërroi shkencat, nuk pati prodhuar 
asgjë, por vdekjen derisa drita e së vërtetës nuk është zhdukur pothuajse 
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tërësisht dhe vetëm dritëz bëri prej dritës. Naftës dhe vera janë 
pothuajse duke pushuar të rrjedhin, apo edhe të dominuar mbretëritë e 
botës dhe kërkoi që të gjithë njerëzit të ishin qytetarët e saj, është një 
grup i vogël i cili i përkiste Perëndisë dhe qytetaria e tyre është në qiell, 
dhe nuk ishte në gjendje për të shkatërruar ata. Perëndia kishte mbajtur 
kopenë e tij të vogël, ata nuk mund të shkatërrohen. Kjo është Kisha e 
Romës e cila ishte pagane dhe e keqe si Mbretëresha Athaliah që u 
përpoq për të shkatërruar tërë pasardhësit mbretërorë dhe pothuajse 
arriti, por Zoti PATI RUAJTUR NJË, dhe nga ai rrodhi një tjetër 
besnik. Kështu Perëndia pati ruajtur një tufë të vogël në atë natë të gjatë 
të errët dhe të së vërtetës së tyre ka qëndruar në fund deri me Luterin. 

Çdokush që e njeh ,asgjë në të gjitha në lidhje me Kishën 
Katolike Romake dhe formën e saj të kremtimit ,të mos thonë se pse 
Fryma e zgjodhi këtë qytet për të përfaqësuar kishën e Tiatirës në 
Mesjetë. Ajo është atje, e drejtë para syve tanë. 

 

 

EPOKA 

 

Epoka Tijatire zgjati më shumë prej të gjithë epokave, rreth 900 
vjet, nga 606 e deri në 1520. 

 

 

LAJMËTARI 

 

Kisha ka qenë prej kohësh e ndarë në dy grupe, Perëndimore dhe 
Lindore. Çdo gjë tani dhe pastaj një reformim do të rritet në një ose dy 
pjesë dhe për pak kohë u zhvillua një segment i kishës në një 
marrëdhënie më të thellë me Zotin. Një njeri i tillë në Perëndim ishte 
Francis of Assisi. Disa kohëra me të vërtetë të suksesshme, puna e tij 
më në fund e pati fjetur hierarkinë e Romës. Peter Valdes nga Lyon, një 
tregtar i cili hoqi dorë nga jeta e tij laike, u bë shumë aktiv në shërbim 
të Zotit dhe shumë të tërhequr për të, por në punën e tij është penguar 
nga Papa e pat përndjekur. As grupet perëndimore dhe as lindore nuk 
janë në vetvete të ketë një njeri i cili mund të jetë kurrë një lajmëtar i 
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këtij shekulli, kur shqyrtohen në dritën e Shkrimit. Megjithatë, nuk 
ishin dy njerëz në Ishujt Britanik, ministria e të cilit në Fjalë dhe me 
vepër nuk mund të dalë në testin e së vërtetës. Këto ishin Shën. Patrick 
dhe Shën. Kolumban. Shën. Kolumban është ai që është zgjedhur për të 
qenë i dërguari. 

Ndërsa i Dërguari i epokës Tijatire është Shën. Kolumban, unë 
dua të rri mbi jetën e Shën. Patrick si një shembull për ne dhe gjithashtu 
për të sfiduar pohimin se Romake e quanin të Shenjtë Patrickun dhe se 
ai ishte një prej tyre, asgjë më shumë se Joana prej Orleane. Patrikut i 
lindi motra Shën. Martina Bonavern në një qytet të vogël në brigjet e 
lumit Clyde. Një ditë, ndërsa dy motrat e tij ishin duke luajtur në buzë 
të bregut, piratët erdhën dhe rrëmbyen të gjithë, të tre. Askush nuk e di 
se ku shkuan motrat, por Patriku (emri i tij ishte Succat) u shit në 
Irlandën e Veriut. Puna e tij ishte për të mbajtur derra. Për të bërë këtë, 
ai i bënte dhe qentë të trajnuar. Qentë e tij ishin të trajnuar aq mirë sa 
shumë njerëz kanë ardhur nga larg dhe afër për të blerë ato. Në vetminë 
e tij ai u kthye te Perëndia dhe u ruajt. Pastaj erdhi dëshira e zjarrtë për 
të shpëtuar dhe për t'u kthyer në shtëpi me prindërit e tij. Ai bëri një 
plan që është përdorur në masë të madhe në aftësinë e tij si trajner. Ai 
mësoi qentë që të të bien mbi të dhe të mbulojnë trupin e tij me kujdes 
dhe qentë nuk lëvizin deri sa ata nuk marin një urdhër prej tij. Kështu 
që një ditë, kur pronari i tij ka shitur disa nga qentë, Patriku i urdhëroi 
qentë, ku përveç qenve në fshehtësi bëri plan të hyjë dhe ai në barkë. 
Udhëheqësi i qenve, të cilën ai pastaj i dha një sinjal të fshehtë qentë 
ikën dhe nuk pranuan të vinin në barkë. Ndërsa mjeshtëri dhe blerësi u 
përpoqën për të kapur qentë, Patriku hipi në barkë dhe i pati sinjalizuar 
qentë për ta mbuluar atë. Si mund që Patrikun të mos e shohin, blerësi 
ka ngritur varkën dhe janë nisur në lundrim. Pasi bindet se lundra është 
shumë larg për t'u kthyer, Patriku dha një tjetër sinjal qenve të cilat janë 
stimuluar për të shkaktuar një bujë. Atëherë ai doli dhe i tha kapitenit se 
në qoftë se nuk e shkarkojnë në shtëpinë e tij ai do të të urdhëroj qentë 
për të vazhduar për të krijuar një shqetësim dhe do të marrë përsipër 
anijen. Megjithatë, kapiteni ishte një i krishterë, dhe kur dëgjoi tregimin 
e djaloshit ai me kënaqësi e vuri në breg në shtëpinë e tij. Kur Patriku 
shkoi në shkollën e Biblës dhe u kthye në Irlandë, ku me anë të Fjalës 
dhe fuqinë e Perëndisë në shumë shenja dhe mrekulli fitoi për Zotin. 
Vetëm kurrë nuk shkoi në Romë, as Roma nuk e kishte vënë kurrë në 
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shërbim. E vërteta është se kur Roma në fund për të fituar një terren në 
ishull dhe kur panë se kohën se kanë të përsosur, ata vranë mbi 100.000 
të krishterë që kishin gjatë viteve që vijnë nga grupi fillestar që erdhi 
nën Zotin e Shën. Patrikut. 

Rreth 60 vjet pas vdekjes së Shën Patrikut, në rrethin Donegal në 
Irlandën e Veriut, në familjen mbretërore të Fergus, ka lindur 
Kolumban. Ai u bë një njeri i shkëlqyer, studiues i përkushtuar, duke 
mësuar dhe memorizuar me shpejtësi të madhe Shkrimet. Perëndia ishte 
zë që e kishte thirrur për të qenë një misionar. Pasi dëgjoi zërin e Zotit, 
asgjë nuk mund ta ndalojë atë, dhe shërbimi i tij i mrekullueshëm që ka 
bërë ka shtyrë që shumë historianë për të shpallur atë të jetë një apostuj 
i ardhshëm. Shërbimi i tij ishte aq i madh me shenjat përcjellëse 
mbinatyrore që disa (sidomos studentët e Romës) mendonin se ata ishin 
përshkrime të ekzagjeruara. 

Në një nga udhëtimet e tij misionare, kur po afrohej në një qytet 
të fortifikuar, në frontin pati hasur në një derë të mbyllur. Ai e ngriti 
zërin e tij në lutje që Perëndia do të ndërhyjë dhe do ti lejojë atij qasje 
për njerëzit në mënyrë për të predikuar. Por, ndërsa po lutej, magjistarët 
gjyqësor filluan të ngacmojë atë me zë të lartë. Ai pastaj filloi të 
këndojë një psalm. Si ai këndonte, Perëndia rriti volumin e zërit të tij sa 
u mbytën nga klithmat e njerëzve. Papritmas dera u bë e hapur në 
vetvete. Ai erdhi dhe predikonte shumë që dëshironin të ndëgjonin 
ungjillin e Zotit. 

Në një rast tjetër, kur ai nuk mund të hyjë në një fshat, pasi ai u 
kthye për të lënë, biri i kryetarit papritmas u bë shumë i sëmurë, deri në 
vdekje. Ata shpejt kërkuan Shën. Kolumbanin dhe ai u kthye atje 
përsëri. Kur ai u lut me lutjen e besimit, djali u shërua menjëherë. 
Fshati u hap pas ungjillit dhe ungjillizimit. 

Ungjilli i pastër që predikoi Kolumban dhe kolegët e tij u zgjerua 
në të gjithë Skocinë, duke e kthyer atë te Perëndia. Ajo gjithashtu kaloji 
në Irlandë dhe në Evropën veriore. Mënyra e tij e përhapjes së Ungjillit 
ishte se ndoshta dymbëdhjetë burra shkuan në një zonë të re dhe me të 
vërtetë kanë për të ndërtuar një qytet të fokusuar në Ungjillin. Ndër këta 
dymbëdhjetë burra do të jenë marangozë, mësues, predikues, etj., të 
gjithë të përgatitur mrekullisht në Fjalën dhe jetë të shenjtë. Kjo është 
një koloni e vogël që ishte i kufizuar nga një mur. Së shpejti zona e 
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kufizuar ishte e rrethuar nga studiuesit dhe familjet e tyre në shtëpitë e 
tyre të cilët kanë studiuar Fjalën dhe të përgatitur për të dalë dhe për të 
shërbyer Zotit si misionarë, udhëheqëst dhe predikuesit. Burrat janë 
lejuar të martohen edhe pse shumë prej tyre nuk janë martuar në 
mënyrë që të shërbejnë më mirë Perëndinë. Të tjerët janë të pavarur nga 
ndihma shtetërore dhe kështu e kanë shmangur politikën. Në vend të 
vazhdueshëm kanë sulmuar fetë e tjera e kanë mësuar të vërtetën, sepse 
ata besonin se ishte e vërteta armë e mjaftueshme për të arritur qëllimet 
që Perëndia kishte në mendje për ta. Ata ishin absolutisht të pavarur 
nga Roma. 

Shën. Kolumban ishte themeluesi i shkollës së madhe të Biblës 
në ishull Hyju (nga bregu në jugperëndim të Skocisë). Kur ai shkoi atje 
ishulli ishte aq shterpë dhe shkëmbor që nuk mund të gjenerojë ushqim 
të mjaftueshëm për të gjithë ata. Por Kolumban në një dorë mbollën 
farën ndërsa në tjetrën kishte mbajtur në lutje. Sot ishulli është një nga 
më pjellorët në botë. Nga ishulli, u përqëndruar në Biblën, të dalë 
dijetarët e fortë e të talentuar me urtësinë dhe fuqinë e Perëndisë. 

Kur kam lexuar historinë e këtij shërbëtori të madh të Perëndisë 
dhe punën e mrekullueshme që është bërë, pikëllohem në zemrën time, 
kur kam gjetur se fuqia, dëshirë e zjarrtë për të sjellë të gjithë njerëzit 
nën pushtetin e tij, dhe arriti në fund të këtë fusha të pandotur misionare 
dhe pashkatërruar të vërtetën siç mësohet te Kolumbani. 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa. 2, 18: "Këto gjëra thotë Biri i Perëndisë, ai që ka sytë si 
flakë zjarri dhe këmbët e tij ishin si një bronzi të lëmuar." 

Shpallja e hyjnisë se Jezusi nuk është Biri i Perëndisë ishte në 
epokën e Tiatirës. Pasi, në ditët e trupit të tij, ishte i njohur si Biri i 
njeriut. Por, që nga atëherë e di se nuk u pa më sipas mishit. Ai nuk 
është Biri i njeriut, profeti i madh, i cili është dhe në vetvete mblodhi 
tërë profecinë. I vetëmlinduri është kthyer në gjirin e Atit. Tani ne e 
njohim Atë sipas fuqisë e ringjalljes. Ai është ringjallur dhe ka marrë 
fuqinë e tij dhe është mbi çdo gjë dhe mbi të gjitha për lëvdim të 
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lavdisë së Tij. Lavdinë e tij Ai nuk do të ndajë me të tjerët. Udhëheqja e 
tij mbi kishën Ai nuk do të dorëzohet për çdo njeri. 

Ai e shikon në dorë Tiatirën, dhe këtu ai sheh në atë qytet dhe në 
atë epokën e katërt që nderin që i takon Atij në ditën e dytë. Sytë e tij 
flakën me zjarrin e zemërimit dhe gjykimit, kur ai sheh Apollonin të 
nderuar si Biri i Perëndisë, kur Ai ishte vetëm i vetëmlinduri i Atit. Sa e 
tmerrshme duhet të jetë gjykimi i tij mbi fenë e epokës së Tiatirës, në të 
cilën anëtarët e kishës si shpëtimtar e bënin birit pagan e Perëndisë 
(Apollonit, bir i Zeusit), ngre një sundimtar njerëzor ndaj adhurimit, të 
mbështetur nga pushtetit. Sepse kjo është pikërisht ajo që ai e pa. Kisha 
Katolike Romake, zhytur plotësisht duke përlëvduar idhuj themelore 
për ritet e perëndisë së diellit (Apollon) kishte ngritur një njeri deri në 
hyjni e vërtetë (papa) përmes martesës së kishës me shtetin. Për 
Thomas Aquinas dhe Alverus Pelagius ka formuluar dhe deklaroi se: 
"Papa është për ata që e shohin me sy shpirtërore duket se ka qenë një 
njeri, por për Perëndinë autoriteti i tij nuk ka kufij. Ai mund të 
deklarojë të jetë e drejtë atë që ai dëshiron dhe mund të marr me vete të 
drejtat e tyre se si ajo vjen. Pë dyshim ky pushtet universal çon në 
përjashtimin e shpëtimit. Armiqtë e mëdhenj të kishës janë heretikë të 
cilët nuk duan të zgjedhën bindjen e së vërtetës." 

"Ai është një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti 
Jezus njeri (Biri i Perëndisë)." 1 Tim. 2, 5. Papa Romak ka ndryshuar 
Fjalën. Kjo është bërë nga: "Një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut 
(jo burra)." Kështu që tani ai ndërmjetëson midis ndërmjetësit dhe 
njerëzve. Por nuk ka asnjë ndërmjetës tjetër përveç Birit. Papa shpall 
shpëtimin me anë të Kishës së Romës. Por nuk ka shpëtim përveçse 
nëpërmjet Birit të Perëndisë. Nuk është çudi që sytë u flakën në gjykim 
të zjarrtë. Nuk është çudi që këmbët janë si një bronz e madhe, ndërsa 
në këmbë të gatshëm të shkelin në pluhur dhe pluhur mbretëritë e liga e 
kësaj bote. Falë Zotit për ato këmbët e forta prej bronzi. Ata janë për ne 
që kanë kaluar nëpër gjykata. Ata tani janë themeli ynë për atë që ai 
fitoi. Ne qëndrojmë të identifikohemi në Të, Jezusin, Birin e Perëndisë. 

Ajo është në këtë epokë që të dëshmojë rritjen e 
Muhamedanizmit, origjinës së Birit të Perëndisë, dhe urdhëroi vdekjen 
e të gjithë atyre që e quajnë veten të krishterë. 
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Ajo është gjithashtu pikërisht në këtë epokë të kishës së rreme 
duke sfiduar urdhrin e parë të Zotit të Plotfuqishëm dhe eci shpejt në 
shkelje të urdhrit të dytë, sepse Papa i kërkoi asaj për të vendosur Jezu 
Krishtin dhe për të festuar krijuar dhe imponuar një idhull në atë masë 
që do të thotë vdekja e atyre që refuzoi të vënë këtë ikonë të kishës. 
Vetëm në bazë të Perandoreshës Theodora, nga 842 deri në 867 vjet, 
janë vrarë mbi 100000 shenjtorë, sepse ato konsiderohen karaktere të 
pavlefshme. 

Kjo epokë me siguri duhet të pendohet apo të humbasë të gjitha. 
Nuk qëndron Zoti i lavdisë, Perëndia, Perëndia, hodhi poshtë Fjalën e 
Tij, personi i tij e hodhi poshtë, por ai nuk mund të përmbysur duart 
dhe zemrat e njeriut. Disa e mohojnë Atë, por Ai mbetet besnik. "Mos 
ki frikë, o tufë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t'ju japë mbretërinë. Dhe 
kur të vijë fundi unë do të ju shpaguaj, gjykimi është i imi, unë do të ju 
shpaguaj," thotë Zoti. 

 

 

LAVDËRATË 

 

Zbulesa. 2, 19: "Unë njoh veprat e tua, dhe dashurinë, dhe 
shërbimin, dhe besimi, dhe durimin tënd, dhe veprat e tua, dhe i fundit, 
i cili është më shumë se i pari." 

Këtu përsëri gjejmë të njëjtat vërejtje hyrëse. "Unë njoh veprat e 
tua." Unë jam Biri i Perëndisë i tha: "Ne besojmë se për shkak të vet 
veprave." Ai vuri theksin në veprat e Tij kur ishte në tokë. Veprat që 
kishin qenë të caktuar nga Perëndia për të frymëzuar besimin në Të. 
Kjo ishte një pjesë e madhe e shërbesës së Tij. Fryma e Tij e Shenjtë në 
apostulli Pal tha: "Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus 
për veprat e mira që Perëndia pati përcaktuar që ne të ecim në to." 
Efesianëve. 2, 10. Këto vepra ishin për të frymëzuar besimin tek Ai, 
sepse ata kishin për të treguar atë marrëdhënie me Të që Pali që e 
përshkroi si "të krijuar në Të". 

Kështu, punimet nuk do të marrin vendin e besimit në Perëndinë 
për shpëtimin tonë. Por punimet do të tregojnë besimin tashmë të 
vendosur në të. Veprat e mira nuk do t'ju shpëtojë, por kjo do të 
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rezultojë nga një jetë e ruajtur si fruta për Zotin. Unë besoj në vepra të 
mira. Edhe në qoftë se një njeri është i shpëtuar, ai duhet të bëjë vepra 
të mira dhe të bëjë më të mirën që mundet. Ajo që është e tmerrshme në 
sytë e popullit e të Perëndisë për të bërë vepra të këqija, atëherë thonë 
se ata janë duke bërë vullnetin e Perëndisë. Atë vetëm e bënë peshkopët 
dhe papa dhe hierarkija e Romës. Ata kishin vrarë, gjymtuan, dhe 
kishin bërë të gjitha llojet e së keqes në emër të Zotit. Ata jetonin jetë 
vetëm nga e kundërta me atë që mëson Fjala. Atë ditë e keqe ata 
besimtarë të vërtetë si një llambë që ndriçon në një vend të errët si ata 
vazhdimisht bënë vepra të mira, si u kthyen të bekuar, dhe nga e vërteta 
për adhurimin e Perëndisë, të shprehur edhe pse shumë kanë vdekur për 
të. 

Në këtë varg Ai nderon fëmijët e Tij, sepse ata jetonin jetë të 
ndryshuar. Veprat e tyre dëshmuan një Frymë të re brenda. Njerëzit 
kishin parë veprat e tyre të mira dhe përlëvdonin Perëndinë. Po, me të 
vërtetë, në qoftë se ju jeni një i krishterë që ju do të bëni atë që është e 
drejtë. Veprat e tua do të tregojë që zemra juaj është e drejtë. Dhe kjo 
nuk do të jetë diçka që ju me faza për vehte do të bëjë vullnetin e tij, 
kur unë nuk mund të shoh askënd, por Perëndinë, dhe ju do të bëni 
vullnetin e tij, edhe në qoftë se kushton jetën tuaj. 

"Unë e di dashurinë tuaj, shërbim, besim dhe durim." Ju do të 
vëreni se dashuria e tyre është vendosur në mesin e "veprave" dhe 
"shërbim". Dhe ky është vendi i duhur për të, sepse pa dashuri veprat 
tona nuk pranohen përpara Perëndisë dhe as nuk është e shërbimit tonë. 
Pali kur flet për Korintasit tha: "Pa dashuri, nuk jam asgjë, dhe çdo gjë 
që unë bëj është e padobishme nëse nuk është bërë në dashuri." Kështu 
që ju mund të shihni të drejtë këtu që këta besimtarë nuk kanë qenë në 
atë të besimit nikolait të cilat llogariten për veprat penale si një mjet për 
shpëtim apo se ata admirojnë. Ata e bënë punën e tyre nga dashuria e 
Perëndisë që është derdhur në zemrat e tyre nga Fryma e Shenjtë. Kjo 
është një dashuri në zemrat e tyre që ka qenë dashuria e Perëndisë për 
Tij. Jezusi tha: "Nga kjo do ta dinë se jeni dishepujt e mi, që të doni 
njëri-tjetrin." Paganët që panë jetën e të krishterëve të hershëm thanë: 
"Shiko se si ata e duan njëri-tjetrin." Gjoni tha: "Kushdo që do, ka 
lindur nga Perëndia." 1 Gjoni. 4, 7. 
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Unë dua të jap një paralajmërim të drejtë këtu. Sa për ditët e 
fundit tregon se për shkak të paligjshmërisë përforcohet dashuria e 
ftohtë. Në Laodicean, apo epoka e kaluar, vetë-dashuri dhe do ketë 
dashuria për gjërat materiale të marrë vendin e dashurisë së vërtetë të 
Zotit. Ne kemi nevojë për të mbajtur fuqinë larg mëkatit në këto ditë të 
fundit. Pra, shumë ngurtësuar kështu për shkak se ata nuk e kuptojnë 
efektin e këtij shpirti të kaluar. Është koha për të marrë më afër Zotin 
dhe për të lejuar atë për të mbushur jetën tonë me dashurinë e Tij dhe 
ne ndjejm ftohtësinë e kishës së ditëve të fundit dhe të refuzojë të 
vërtetën se vetëm Zoti mund të na ndihmojë. 

Në ato vite të errëta dhe të tmerrshme hardhia e vërtetë mbajti 
dashurinë e saj për Perëndinë dhe dashurinë vëllazërore. Perëndia ka 
paguar për këtë çmim. 

"Unë e di shërbimin tuaj." Jezusi tha: "Më i madh i të gjitha 
shërbimeve është shërbimi për të gjithë." Një njeri i urtë ka komentuar 
këto fjalë. Këtu është ajo që ai tha: "Vetëm historia do të provojë të 
vërtetën e këtyre akuzave." Burri kishte të drejtë. Të gjithë njerëzit me 
të vërtetë e madhe historike u bënë shërbëtorë. Ata që janë të 
nevojshme për t'u përdorur, ata që janë të shtypur, atyre që kanë 
kërkuar të jetë gjithmonë në ballë, zhytur në turp. Të pasurit janë vetë të 
dënuar nga Perëndia, kur ata nuk janë duke përdorur si duhet pasurinë e 
tyre. Por shikoni në historinë dhe ju do të gjeni se me të vërtetë të 
mëdhej ishin ata që i kanë shërbyer të tjerëve. Historia nuk mund të 
brohorasë ata për të cilët është bërë shumë, por ajo gjithnjë do të 
kremtoj ato që bënë shumë për të tjerët. Tani le të zbatohet ajo te 
vetëvetja. Si erdhi Biri i njeriut jo për t'i shërbyer, por për të shërbyer, 
kështu që ne duhet të ndjekin këtë shembull. Ju shikoni atë si përul 
vehten para apostujve dhe lan këmbët e tyre të lodhur dhe të pista. Ai 
tha: "Ju nuk e kuptoni tani se çfarë unë jam duke bërë, por më vonë ju 
do të dini, por ju mund të shihni se unë bëj, edhe ju duhet të bëni." Ai u 
bë një shërbëtor të Perëndisë, mund të ngrejë atë në lartësitë më të larta. 
Dhe një ditë në oborrin e shenjtorëve, ne do të dëgjojmë Atë duke 
thënë: "Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik, gëzimin tim e të Zotit." 
Është e vështirë që të jeshë gjithmonë një shërbëtor. Por, ata që japin 
dhe janë shpenzuar për të tjerët një ditë do të ulen me Të në fronin e tij. 
Ajo do të jetë e vlefshme. "Ne jemi duke punuar për Zotin, nga lindja 
në perëndim, le të flasim për të gjithë dashurinë e Tij të mrekullueshme 
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dhe kujdes, dhe kur të gjithë të mirat e jetës është e gjatë dhe puna jonë 
ka përfunduar në tokë, dhe kur është një thirrje , unë do të jemë atje." 

"Unë e di besimin tuaj." Prandaj, ai nuk thotë këtu ashtu siç është 
thënë te kisha në Pergamon: "Ju jeni duke mbajtur besimin tim." Ai nuk 
po flet për besimin e tij, por i njeh ata për besnikërinë e tyre. Dhe 
ndërsa me sa duket, gjithashtu përmend 'rezistencën' e tyre. Kështu, 
besnikëria dhe rezistenca shkojnë së bashku. Në fakt, stabiliteti është 
rezultat i besnikërisë për shkak Jakobi. 1, 3 thotë: "Duke e ditur se 
prova e fesë suaj lind qëndrueshmërinë." Nuk ka absolutisht asnjë 
mënyrë tjetër që të fitojnë rezistencën. Ajo duhet të vijë në tundimin e 
besimit tonë. Romakëve. 5, 3: "Shtrëngimi prodhon durim." Në Jakobi. 
1, 4 tregon se sa shumë Perëndia vlerëson këtë durimin tonë: "Por le ta 
kërkojë punën e saj të përsosur, që të jeni të përsosur dhe të plotë, pa 
asnjë defekt." Vullneti i Perëndisë për ne është përkryerje. Dhe kjo 
është përsosja e rezistencës - duke pritur në Perëndinë dhe duke pritur 
për Perëndinë. Ky është procesi i zhvillimit të karakterit. Sa e lartë 
është njohja e Perëndisë dhënë në këtë epokë të shenjtë e të errët. Kryer 
vazhdueshëm, si qengja në kasaphanë, dashuri, besnikëri u shërbenin 
Perëndisë. Kjo është e gjitha që kam kërkuar nga jeta, vetëm shërbim të 
tyre Zotit. Sa e madhe do të ishte shpërblimi i tyre. 

"Unë njoh veprat e tua, dhe i fundit, i cili është më shumë se i 
pari." Kjo sigurisht që është e jashtëzakonshme. Si errësira Jetëgjatësia 
në rritje, siç është lista e dëshmorëve nga dita që të zgjasin një ditë, ata 
janë të gjithë duke punuar më shumë, janë shërbyer gjithnjë dhe besimi 
i tyre është rritur. Sa tragjike ishte se në dashuri epoka e Efesit kishte 
zbehur. Unë në fakt nuk kam thënë asgjë në lidhje me rritjen e 
përkushtimit e dashurisë në epokat e tjera, por në këtë epokë të, në të 
errët të tyre të fundit, të shërbejë edhe më shumë. Cili është mësimi. 
Nuk ka të ndalur këtë shërbim dashamirës të dashurisë për Zotin, por 
ajo është në rritje. Kjo është një sekret. Le të armiku të përpiqen për të 
parandaluar të shërbimit tonë ndaj Zotit - përgjigja jonë është rritur me 
shërbim. Kur u zbeha duke qarë nga frika, se është koha për të thirrur 
për fitoren. 

"Unë njoh veprat e tua, dhe i fundit, i cili është më shumë se i 
pari." Pra, siç kemi thënë, kjo është një kohë e quajtur epokë të errët, 
sepse ajo ishte me të vërtetë periudha më e errët e të gjithë historisë. 
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Kjo ishte një kohë kur Papa Innocent III i cili pohoi se ai ishte 
"famullitar i Krishtit - sundimtar suprem i kishës dhe botës", nisur nga 
inkuizicioni që ishte nën drejtimin e tij ka derdhur më shumë gjak se sa 
në çdo kohë tjetër të reformimit. Kjo ishte epoka e pornografisë, 
sundimi i prostitutave. Sergji III kishte mësuese dhe e kishte "mbushur 
korin e papës me dashnorët dhe bijve kopila dhe e ktheu pallatin e 
papës në një shpellë kusarësh". Anastasius III ishte mbytur për vdekje 
nga Marozia i cili ishte mësuese e Sergjit. Gjoni XI me Marocijinë pati 
djalin e paligjshëm. Gjoni XII ishte nipi i Marocijinës, dhe ai ka 
"përdhunuar gra të veja dhe vajzat e tjera dhe gjatë aktit të tradhtisë 
bashkëshortore, ishte i vrarë nga burri i tërbuar e një gruaje." Është se 
koha e skizmës papa sepse dy linja të papës (ai i cili sundoi nga 
Avignon dhe tjetri nga Roma), ishin të mallkuar dhe luftuan njëri-
tjetrin. Këto papë nuk ishin vetëm fajtor për akte seksuale imorale 
(ishin baballarët e fëmijëve jo legjitim, praktikohet sodomi etj.), por 
ishin fajtorë për shitjen e shërbesën e shenjtëruar të atyre që ofrojnë më 
shumë. 

Kjo ishte një kohë kur drita shkëlqeu me një intensitet shumë të 
dobët, megjithatë, një pjesë të vogël të besimtarëve kishte punuar me 
zjarr si drita në rritje deri në drejtim në fund të kohës duke u përpjekur 
për reformën. Përpjekjet e tyre ishin aq të sinqertë që hapi rrugën 
Reformimit të ardhshëm. Prandaj, siç thotë Fjala shqetësuese për atë 
epokë, "juaj e fundit (fundi i periudhës) punon më shumë se i pari." 

Fjala Tiatirë ka kuptime të ndryshme në mesin e të cilave është 
"sakrificë të vazhdueshme". Shumë besonin se kjo profeci ishte në 
lidhje me shërbimin e meshës, e cila vazhdimisht prezanton sakrificën e 
Krishtit. Kjo është një ide e shkëlqyer, por ajo gjithashtu do të mund të 
thotë sakrificë të vazhdueshme në jetën dhe përpjekjet e besimtarëve të 
vërtetë të Zotit. 

Sigurisht, këta këshilla ishin në vetvete, Tijatira e mbushur me 
Frymën e Shenjtë dhe besim, e krijuar për vepra të mira, duke treguar 
lavdë Atij, ajo kujdesej për jetën, por me kënaqësi duke u dhënë i tërë si 
një sakrificë të këndshme për Zotin. 
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QORTIMI 

 

Zbulesa. 2, 20: "Por kam diçka kundër teje, sepse ju lejoni 
(tolerojmë) atë grua Jezebelën, atë që e quan veten profeteshë, të 
mësojë dhe t'i mashtrojë shërbëtorët e mi që të kurvërojnë dhe të hanë 
gjërat e flijiuara idhujve." 

Kështu, me këtë varg që unë dua të të marrë për vargun 23 dhe të 
shohim provat e një të vërtete të madhe gjatë gjithë kohës duke folur në 
vëmendjen tuaj. "Dhe fëmijët e saj do t'i vras me vdekje. Dhe të gjitha 
kishat do të njohin se unë jam ai që shqyrton veshkat dhe zemrat." Unë 
kam qenë duke thënë se nuk janë në fakt dy kisha, por Fryma foli prej 
tyre në çdo kohë si të ishin një. Këtu thuhet qartë se ka kisha dhe siç u 
tha qartë se disa prej këtyre kishave shumë qartë nuk e dinë se Ai është 
që heton mendjet dhe zemrat. Ai do të provojë se kjo është kështu. Pra, 
ajo që kisha do të jenë ata që nuk e dinë këtë të vërtetë? Natyrisht, ky 
është grupi i hardhisë false, sepse besimtarët e vërtetë me siguri e dinë 
se gjykimi fillon nga shtëpia e Perëndisë, dhe ata, pasi që ata janë me 
frikë Perëndie, gjykojnë veten e tyre edhe pse ata nuk janë në gjyq. 

Pra, pse Perëndia i quajnë këto kisha, kisha e Tij edhe pse ata 
janë hardhia false? E vërteta është se ata janë të krishterë. Por të 
krishterët janë në Shpirt. Ata janë trupi i të krishterëve. Ata janë duke 
marur emrin kot. Marku 7, 7: "Më kot më nderojnë, duke mësuar 
doktrina që janë urdhërime nga njerëzit." Por ata me të vërtetë janë të 
krishterë për çfarë tjetër mund të jenë ata? Muslimani është musliman. 
Kjo është feja e tij pa marrë parasysh se si ai jeton , sepse ai pajtohet në 
teori për atë që mëson Kuranin. Në të njëjtën mënyrë, një i krishterë 
është një i krishterë derisa të pajtohet me faktin se Jezusi është Biri i 
Perëndisë, i lindur nga një virgjëreshë, u kryqëzua dhe vdiq dhe u 
ringjall, se Ai është Shpëtimtari i njerëzimit, etj. (Në fakt, në moshën 
Laodiceane do të jenë ata që e quajnë veten të krishterë, sepse ata 
pajtohen me vlerat e mrekullueshme të Jezusit, ndërsa ju mbajni të 
drejtën për të mohuar hyjninë e Tij. Shkencëtarët e krishterë kanë bërë 
që të jenë aq të mirë sikurse edhe turmat që predikojnë Ungjillin 
Shoqëror. Në të ashtuquajturin kishë që i takon krishterëve. Por ai nuk 
është besimtar i vertetë me shpirt. Një besimtar i tillë është ai i cili është 
i pagëzuar në trupin e Krishtit, dhe vetëm Ai është anëtar krishter. 
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Megjithatë, në mënyrë të Perëndisë që egjra rritet në grurë dhe nuk 
duhet të çrrënjosen kurrë më. Ky është urdhëri i Perëndisë. Ditën e tyre 
për të detyruar dhe djegur po vjen, por jo ende. 

Prandaj, Shpirti flet në këtë grup të trazuar. Në një dorë vlerëson, 
dhe në tjetrën ndëshkon. Ai tha se ajo që është e drejtë me besimtarin e 
vërtetë. Tani paralajmëron se çfarë hardhia e rreme duhet të bëjë nëse ai 
dëshiron të qëndrojë justifikuar përpara Zotit. 

 

 

KJO GRUA JEZABELA 

 

Apostulli Jakob na tregoi drejtimin që shkon në mëkat. Jakobi.1, 
14 - 15: "Por secili tundohet nga lakmija e vet, dhe i mashtruar nga 
institucionet. Pastaj lakmia, mbeti shtatzënë, plagë për mëkat, dhe 
mëkati, kur kjo ka ndodhur, duke sjellë vdekjen." Pra, kjo është një foto 
e saktë se çfarë po ndodh në epokat e kishës. Ashtu si mëkati ka filluar 
në asgjë, kështu që vdekja e kishës ka filluar me gjëra të thjeshta, vepra 
pak të perceptuara të Nikolaitëve. Nga veprat shkoi në një doktrinë. 
Nga doktrina e pat përqafuar fuqinë e shtetit dhe futjen e paganizmit. 
Tani, në këtë epokë të shkuar profetesha e vet udhëton më tej derisa ajo 
gjeti liqenin e zjarrit, sepse kjo është pikërisht ku ata do të përfundojnë 
në vdekjen e dytë. 

Pra, të gjithë britmat e Perëndisë ndaj kësaj epoke e katërt është 
në akuzat e tij të kësaj profete Jezebelit. Dhe për të kuptuar saktësisht 
se pse Ai kishte aq shumë akuza, ne do të duhet të shikoni për historinë 
e saj në Bibël, kur ju të gjeni atë që ajo e bëri atje, ne do të dimë se 
çfarë po ndodh në këtë kohë. 

Gjëja e parë dhe shumë e rëndësishme që ne të mësojnë në lidhje 
me Jezebelën është se ajo nuk është një bijë e Abrahamit, as nuk është 
bërë pranimi i saj nga fiset e hyrjes shpirtërore të Izraelit sepse ajo ishte 
Rute Shimrithit. Jo, jo në të gjitha. Kjo grua ishte e bija e Ethbaalit, 
mbretit të Sidonit (1 Mbretërve 16, 31) i cili ishte prift Ashtartin. Ai u 
pasua në fron duke vrarë parardhësin e tij Pheles. Prandaj, ne e shohim 
menjëherë se ajo ishte e bija e vrasësit. (Kjo sigurisht na kujton 
Kainin.) Dhe mënyra që ajo u bë një pjesë e Izraelit nuk ishte përmes 
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kanaleve shpirtërore që Perëndia ka vendosur të hyjë te johebrenjtë, por 
ajo hyri me një martesë me Ashabin, mbreti i dhjetë fiseve të Izraelit. 
Pra, ky unitet, siç e kemi parë, kjo nuk ishte unitet shpirtëror, ajo ishte 
unitet politik. Dhe kështu që kjo grua që ishte zhytur në idhujtari nuk 
kishte dëshirë më të vogël për t'u bërë përhapës i të vetmin Perëndi të 
vërtetë, por erdhi për të hapur e shpalli qëllimin e saj që të frenojnë 
Izraelin nga Zoti. Por Izraeli (dhjetë fiset), por ai e dinte se çfarë ishin 
për të festuar viçat e artë, por deri tani nuk i janë shitur idhujtarisë sepse 
Perëndia feston dhe të njohur ligjin e Moisiut. Por nga koha e martesës 
së tij me Jezebel Ahabovog idhujtarisë i është avancuar në një mënyrë 
shkatërruese. Pastaj kur kjo grua u bë një priftëreshë në tempujt, se ajo 
pat ngritur për të Astarte (Venus) dhe Baal (zot dielli) Izraeli erdhi në 
pikën e krizës së jetës së saj. 

Me këtë në mendje, ne tani mund të fillojmë të hulumtojmë atë 
që Fryma e Perëndisë të ekspozuara në këtë epokë Tijatire. Këtu aji. 

Ashabi u martua me Jezebelën dhe ai e bëri atë si një manovër 
politike për të forcuar mbretërinë e tij dhe të bëjë atë të sigurt. Kjo është 
pikërisht ajo që bëri kisha, kur ajo u martua me Konstandinit. Të dyja 
janë të bashkuar për arsye politike, edhe pse ata do të shtonin kontakt 
shpirtëror. Pra, askush nuk mund të më bindë se Kostandini ishte i 
krishterë. Ai ishte një pagan me atë që dukej si dekorime të krishterë. 
Ai pat pikturuar kryqe të bardhë mbi mburojat e ushtarëve. Ai ishte 
themeluesi i Rendit të Kolumbus. Ai vuri një kryq në zilen e kullës. 
Sofia ka filluar kohën e traditës. 

Kjo ishte ideja Kostandini për ti mbledhur të gjithë: johebrenjtë, 
të ashtuquajturit të krishterë dhe të krishterët e vërtetë. Për mua 
shkurtimisht dukej sikur ajo do të dështojë për shkak se besimtarët e 
vërtetë erdhën për të parë nëse ai mund të jetë mbështetur te ata që janë 
larguar nga Fjala. Kur e panë se nuk mund të kthehen në të vërtetën, ata 
ishin të detyruar për të shpëtuar nga trupi politik. Pastaj, kur ata e bëjnë 
këtë,janë të quajtur heretikë dhe do të jenë persekutuar. 

Më lejoni të them këtu se ne kemi të njëjtën gjë që po ndodh tani. 
Të gjithë njerëzit të mblidhen. Shkrimi i një Bibël që do të përshtatet të 
gjithëve, qoftë hebre, katolik apo protestant. Ata kanë formuar vetë 
Këshillin e Nikeas, por ata e quajnë atë Këshilli Ekumenik. Dhe ju e 
dini çfarë luftojnë të gjitha këto organizata? Ata luftuar Pentekostalët e 
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vërtetë. Unë nuk do të thotë organizatë e quajtur Pentekostale. Unë do 
të thotë që ata janë Pentekostal sepse janë plot me Frymën e Shenjtë 
dhe në mes tyre janë dhurata e shenjtë, sepse ecin në të vërtetën. 

Kur Ashabi u martua me Jezebelën për arsye politike e shiti 
parëbirninë e tij. Iu bashkua organizimit dhe ka shitur parëbirninë 
tënde, vëlla, unë dua që ju të besoni apo jo. Çdo grup Protestant që 
ndonjëherë doli dhe pastaj u kthyen e shiti parëbirninë e tij, dhe kur 
keni shitur parëbirninë , ju jeni vetëm si Esau - ju mund të qani dhe të 
pendoheni të gjithë, por kjo nuk do të ju bëj ndonjë të mirë. Ka vetëm 
një gjë që ju mund të bëni, dhe se është: "U largua prej saj, popullin tim 
dhe të ndaluar duke qenë pjesa e tij nga mëkatet!" Pra, nëse ju nuk 
mendoni se unë jam i drejtë, vetëm përgjigjem në këtë një pyetje: A 
mund të më jepni ndonjë njeri i gjallë i cili thotë në cilën kishë ose që 
është lëvizja e Perëndisë ka pasur ndonjëherë zgjim dhe u kthye pasi 
ajo hyri në organizatë dhe u bë një emërtim i saj? Lexoni historinë tuaj. 
Nuk mund të gjeni një të tillë - as edhe një të vetme. 

Ishte ora e mesnatës për Izraelin, kur ai u bashkua me botën dhe 
u largua për interse politike. Ishte ora mesnatë në Nikejë, kur kisha e 
bëri të njëjtën gjë. Mesnata është koha kur tani kisha ishte mbledhur. 

Pra, kur Ashabi u martua me Jezebelën ai e lejoi atë për të marrë 
paratë e shtetit dhe për të ngritur dy tempuj të mëdhej për të festuar, 
pra, Ashtorethin dhe Baal. Ai që ishte ngritur për nder të Baalit ishte 
mjaft i madhe që të gjithë Izraeli ka festuar. Kur Konstandini dhe kisha 
u martuan ai i dha ndërtesat e kishës dhe ngriti altarë dhe imazhet, dhe 
pat organizuar hierarkinë që tashmë ishte zhvilluar. 

Kur Jezebeli e mori pas pushtetin, pat imponuar fenë e tyre 
njerëzve dhe vrau profetët dhe priftërinjtë e Zotit. Ajo ka bërë aq të 
keqe se Elia, lajmëtari i kohës së tij, mendonin se ai ishte një lajm, por 
Perëndia kishte një tjetër 7000 besimtarë, të cilat nuk janë përkul 
përpara Baalit. Dhe tani atje në mesin e atyre emërtimet e baptistëve, 
metodistëve, presbiterianët, etj. ka disa që do të dalin dhe të kthehen te 
Perëndia. Unë dua që ju të dini se unë nuk jam tani dhe kurrë nuk kamë 
qenë kundër popullit. Emërtimi është ky - sistemi i organizimit kundër 
të cilit jam. Unë duhet të jemë kundër tij, sepse Perëndia e urren. 

Le tani të ndalemi këtu një moment për të përsëritur atë që thuhet 
në lidhje me festimet në Tiatirë. Unë i thashë se ata adhuronin 
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Apollonin (i cili ishte zot dielli) së bashku me perandorin. Pra, kjo është 
se Apolloni ishte quajtur "frenues i së keqes". Ai u festua nga njerëzit e 
këqij. I bekoi dhe ishte zot i tyre i vërtetë. Ajo u ndje që mësonte 
njerëzit. Ai ishte duke shpjeguar festimet dhe ritualet e tempullit, duke i 
shërbyer perëndive, për sakrificat dhe vdekjen dhe jetën pas vdekjes. 
Mënyrën se si ai e bëri këtë ishte përmes një profeteshe e cili u ul në 
karrigen trekëmbëshe. O! A e shihni këtë? Këtu është se profetesha e 
quajtur Jezebela dhe ajo mëson njerëzit. Dhe e saj ishin institutet e 
mësimit me shërbëtorë të Perëndisë dhe i çon ata në rrugën e 
kurvërimit. Kështu, prostitucioni do të thotë "përlëvduar idhujt". Kjo 
është pikërisht ajo që ishte kuptimi i saj shpirtëror. Ajo është unitet i 
paligjshëm. Bashkimi Ashabit dhe uniteti Konstantin, të dyja ishin të 
paligjshme. Të dy kurvëruan shpirtërisht. Çdo amoralitet do të 
përfundojnë në liqenin e zjarrit. Perëndia tha kështu. 

Kështu, mësimet e Kishës Katolike (kisha është një grua, ajo 
është një grua) mohon Fjalën e Perëndisë. Papa, i cili është fjalë për 
fjalë, Apollon në një version modern i ka mësuar njerëzit për të ardhur 
së bashku dhe festuar idhujtarinë. Kisha Romake është bërë tashmë një 
profete false për njerëzit, sepse Fjala e Zotit, morur nga populli dhe 
duke pasur parasysh idetë e veta në lidhje me atë që përbën faljen e 
mëkateve, e cila sjell bekime hyjnore, dhe priftërit kanë shkuar aq larg 
sa për të thënë kategorikisht se ata kanë fuqi jo vetëm në jetën por edhe 
në vdekje. Mësojmë se ka një purgator, por ajo nuk mund të gjejë 
Fjalët. Kjo do t'ju mësojë lutjet nga purgatorët dhe do të jenë të 
importuara në qiell. I tërë sistemi, i cili është i bazuar në mësimin e tij 
është i rremë. Nuk shtrihen në themel të sigurt të shpalljes së Zotit, në 
Fjalën e Tij, por shtrihet në një themel, rërë e pavërtetave të liga. 

Kisha shkoi drejtë nga organizata për të emërtuar dhe kështu për 
një mësim të rremë. Kjo është e drejtë. Katolikët nuk besojnë se 
Perëndia është në Fjalën e Tij. Jo, jo në të gjitha. Ata besojnë se ata 
duhet të pendohen dhe të kthehen, por ata thonë se Zoti është në kishën 
e Tij. Për të bërë Biblën histori e Kishës Katolike. Kjo nuk është 
kështu. Shih se çfarë ata kanë bërë vetëm me pagëzimin e ujit. Ulja e 
Pagëzimit atë nga të qenit të krishterë dhe e bëri atë një titull pagan të 
pagëzimit. Më lejoni t'ju tregoj për përvojën që unë ndonjëherë e kisha 
me një prift katolik. Vajza ishte dërguar për t'u pagëzuar për tu bërë një 
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katolike, kështu prifti donte mua për të më shqyrtuar atë. Ai më pyeti se 
çfarë kishte pagëzuar. Unë i thashë atij se unë jam pagëzuar me 
pagëzimin e krishterë, e cila është për të njohuri tim Atin i vetmi që 
ekziston. U zhyta në ujë në emër të Zotit Jezus Krisht. Prifti u shpreh se 
ajo nganjëherë dukej në Kishën Katolike. Unë menjëherë e pyeta, kur 
Kisha Katolike e bëri sepse kam lexuar historinë e saj dhe unë nuk 
mund të gjej atë që ai tha. Ai më tha se ajo është në Bibël dhe se Jezusi 
kishte organizuar Kishën Katolike. E pyeta nëse ai mendonte se ishte 
me të vërtetë Pjetri papa i parë. Kategorikisht tha se Pjetri ishte Papa i 
parë. E pyeta nëse ai po thoshte meshën në latinisht, në mënyrë për të 
siguruar që ato janë të sakta dhe se kurrë nuk do të ndryshojë. Ai tha se 
kjo është e vërtetë. I thashë atij se unë janë larguar larg nga ajo që ata 
kishin në fillim, i dhashë të dinë se nëse Kisha Katolike me të vërtetë 
besonin librin e Veprave, atëherë unë jam një modës së vjetër katolik. 
Ai më tha se Bibla është dëshmia e Kishës Katolike dhe se Perëndia 
është në kishë. Unë nuk u pajtova me të, sepse Perëndia është në Fjalën 
e Tij. "Qoftë Perëndia i vërtetë dhe çdo njeri gënjeshtar." Nëse ju 
merrni larg ose shtoni atë Libër, Perëndia ka premtuar se Ai do të shtojë 
të keqe për ata që kanë shtuar dhe për të marrë larg pjesën e tyre të 
librin e jetës, nëse ata guxojnë të marrë atë. Zbulesa. 22, 18 – 19. 

Më lejoni të tregoj se si Kisha Katolike Romake beson se 
Perëndia është në kishën në vend të Fjalës. Ja një fragment nga ditari i 
Papa Gjoni 23. "Përvoja ime gjatë këtyre tre viteve si Papa që nga unë 
pata "në frikë dhe dridhje" e pranoi këtë shërbim nga bindja e pastër 
ndaj vullnetit të Zotit, që unë isha transferuar në këshillat e Kardinalëve 
në konklavës, dëshmon për këtë parim, dhe lidhja ime dhe arsyeja e 
qëndrueshme për mua që të jetë e vërtetë, besimi absolut në Zotin në të 
gjitha gjërat që lidhen me të tashmen, dhe qetësi të përsosur për sa i 
përket së ardhmes." Ky Papë pretendon se Perëndia flet nëpërmjet 
kishës duke zbuluar vullnetin e tij. Sa keq! Zoti është në Fjalën e tij dhe 
flet me Fjalën duke zbuluar vullnetin e tij. Ai gjithashtu pohoi se ai 
vendosi besimin absolut në fjalën e njerëzve dhe kështu të pushtuar 
domethënien e saj. Kjo tingëllon aq bukur, por ajo është aq e rreme. 
Ashtu si perversioni në kopshtin e Edenit. 

Le të shkojmë tani këtu në Zbulesa. 17 dhe e sheh këtë grua, 
kishën, i cili jeton në profeci të rreme dhe jo në Fjalën e Perëndisë. Në 
vargun 1 Perëndia e quan atë lavirja e madhe. Pse është ajo një 
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prostitutë? Sepse është në idhujtari. Ajo i mori njerëzit në të njëjtën gjë. 
Çfarë është shërim nga idhujtaritë? Fjala e Perëndisë. Pra, kjo grua 
është një prostitutë, sepse ajo u largua dhe la Fjalën. Ajo ulet mbi ujërat 
e mëdha, që do të thotë turma njerëzish. Kjo siguri duhet të jetë kisha e 
rreme, sepse kisha e Perëndisë është e vogël - pak janë ata që e gjejnë 
atë. 

Vini re se si ajo është në sytë e Perëndisë, nuk ka rëndësi se si 
duket mrekulluese para njerëzve dhe se si tingëllon me ton filozofik. 
Ajo është shumë e dehur me amoralitetin e tyre. Pra, ajo ishte dehur me 
gjakun e dëshmorëve. Ashtu si Jezebela që vrau profetët dhe priftërinjtë 
dhe pat shkatërruar njerëzit e Perëndisë që nuk do të përkulen përpara 
Baalit dhe festuar atë. Dhe kjo është pikërisht ajo që ajo e bëri Kisha 
Katolike. Ata i vranë ata që nuk pranuan të përkuleshin sundimit 
katolik. Ata që donin Fjalën e Perëndisë për fjalë të njeriut u vranë, 
zakonisht me metoda mizore. Por kjo është kisha që është e përfshirë në 
vdekjen e vetëvehtes,ajo ka vdekur dhe se ajo nuk e dinte. Nuk kishte 
jetë, dhe kurrë nuk ndiqet nga shenja. 

 

 

ËSHTË KOHA PËR T'U PENDUAR 

 

Zbulesa. 2, 21: "Dhe i dhashë kohë që të pendohet për kurvërinë 
e saj, por ajo nuk u pendua." A e dini se kjo kishë ishte në fakt bënte 
më shumë dëm sesa Ashabiti? A e dini se ai u pendua dhe ecte 
shkurtimisht i zbutur përpara Perëndisë? Kjo nuk mund të thuhet edhe 
për Kishën Katolike Romake. Jo, jo në të gjitha. Ajo kurrë nuk është 
penduar, por ka shkatërruar me kokëfortësi çdo gjë dhe të gjithë ata që 
janë duke u përpjekur për të ndihmuar të pendohen. Kjo është historia. 
Pra, Perëndia ka vazhduar të rrisë jo vetëm lajmëtarët çdo epokë, por ai 
i ngriti disa ndihmëtarë të mrekullueshme për lajmëtarë. Ai i dha çdo 
epoke disa burra të mrekullueshëm të Perëndisë dhe ata bënë gjithçka 
çka mundën për ta sjellë kishën për t'u kthyer përsëri tek Perëndia. Me 
siguri Perëndia i dha mundësinë e saj dhe të ndihmojë për t'u penduar. 
A ajo ndonjëherë pendohet dhe tregoi frytet e saj për të ngrënë? Jo, 
kurrë. Ai kurrë nuk ka dhe nuk do të pendohet. Ajo ishte i dehur. Ajo e 
ka humbur sensin e saj të gjërave shpirtërore. 



EPOKA KISHTARE E TIATIRËS 235 

 

Pra, mos merrni hutuar dhe të fillojnë të mendojnë se Kisha e 
Romës është penduar për therjen e vrasjen të saj shenjtorëve, sepse 
përpjekjet e tyre të bashkohen me protestantët anashkaluar besimeve të 
tyre të kishave me besime të Protestante. Jo një herë e bëri ai kërkoi 
falje dhe tha se ajo ishte e gabuar për vrasjen masive që ajo e bëri. Dhe 
ajo nuk do të gjithashtu. Dhe pa marrë parasysh se si duket i butë dhe i 
dashur në këtë periudhë të caktuar kohe, ajo do të vazhdojë të rritet, 
sepse vrasja është vrasje në zemrën e saj të keqe dhe të papenduar. 

 

 

DËNIMI I THËNË KUNDËR LAVIRES 

 

Zbulesa. 2, 22 - 23: "Ja, unë hedh atë në shtrat, dhe ata janë të 
përkushtuar së bashku kurorën me të në telashe të mëdha nëse nuk 
pendohen për veprat e tyre dhe fëmijët e saj do t'i vras me vdekje dhe të 
gjitha kishat do të njohin se unë jam Ai që i njoh mendjen dhe zemrat; 
dhe unë do tu jap të gjithëve sipas veprave të veta." 

Çfarë? Kjo grua ka fëmijë? Një prostitutë? Nëse ky është rasti që 
fëmijët që i kishin ishin nga amoraliteti i tyre, ato duhet të digjen në 
zjarr si tha Fjala. Kjo është mjaft e vërtetë. Ky është vendi i saj për 
shkak se ato do të digjen me zjarr. Në fundin e liqenit të zjarrit. Por, të 
ndalemi dhe të mendojnë për një moment për këta fëmijë. Gruaja është 
ajo nga i cili vijnë fëmijët. Është e qartë se kjo grua kishte fëmijë që 
erdhën nga ajo, por ata bënë të njëjtën gjë ajo e bëri. Më tregoni një 
kishë që ndonjëherë doli nga organizimi e që nuk shkoji drejtë mbrapa 
në të. Nuk është një. Jo një. Luteranët dolën dhe pastaj të organizuar u 
kthyen drejtë mbrapa dhe sot ata janë të lidhur ngushtë me këtë lëvizje 
ekumenike. Metodistët kanë dalë dhe të organizohen drejtë mbrapa. 
Petekostalët kanë dalë dhe të organizohen drejtë mbrapa. Nuk do të jetë 
një tjetër të shkojnë jashtë dhe falë Zotit nuk do të organizojë mbrapa, 
sepse ata e dinë të vërtetën. Ky grup do të jetë nusja e ditës së fundit. 

Kështu që këtu është thënë se kjo prostitutë ka fëmijë. Pra, si ajo 
ishte? Ata ishin vajzat, sepse ata ishin kishat ashtu si ajo. Pra, këtu 
është një pikë shumë interesante. Jezebela dhe Ashabi kishin një vajzë. 
Se vajza u martua me Jehoramin, birin e Jozafatit, dhe në 2 Mbretërve 
8, 16 thotë: "Jehorami eci në rrugën e njerkut të tij." Kjo është martesa 
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e cila shkoi drejt e në idhujtari. Ai paraqiti besimin hebre, kishte frikë 
nga Perëndia dhe adhuruan Perëndinë, por mbaroi në idhujtari. Kjo 
është pikërisht ajo që ne kemi bërë në të gjitha këto kisha bija, si unë 
dhe ju keni vurë ngjajshmërine. Ata fillojnë në të vërtetën dhe të 
martohen me organizatën dhe të lënë Fjalën për traditën, grupe të 
besimeve, etj. Tani më lejoni të merrni këtë të drejtë. Në Hebr. 13, 7 
thotë: "Bindjuni atyre që të qeverisin, ata që ju folën Fjalën e 
Perëndisë." Është kjo që na qeveris, jo njerëzit. Kështu, njeriu si një 
burrë që është kreu i gruas. Ai e arriti atë. Por kisha edhe një grua dhe 
menaxheri i saj është Fjala. Jezusi është Fjala. Nëse ajo refuzon Fjalën 
dhe merr çdo qeveri tjetër, ajo ishte një shkelëse e kurorës. Pra, ju 
lutem më jepni një kishë që nuk ka dhënë Fjalën për traditat dhe 
besimet fetare. Ata janë të gjithë shkelëse të kurorës - si nëna, si e bija. 

Çfarë do të jetë ndëshkimi i një prostitute dhe fëmijëve të saj? E 
pra, nuk do të jetë i dyfishtë. Së pari, ai tha: "Unë jam duke e hedhur 
atë në shtrat." Në pjesën e fundit e vargut 22 ai do të jetë një shtrat me 
telashe apo telashe të mëdha. Kjo është pikërisht ajo që tha Jezusi në 
Mateu. 25, 1 - 13. Kishte dhjetë virgjëresha. Pesë nga ato ishin të 
mençura dhe pesë budallaçka. Pesë të mençurat e kishin vajinu (Shpirti 
i Shenjtë), por pesë të tjerat nuk e kishin. Kur ai ra në thirrje: "Ja, po 
vjen dhëndri," pesë budallaçkat kishte për të kërkar martesën, ndërsa 
pesë virgjëreshat e mençura hynë në martesë. Pesë që mbetën jashtë u 
lanë në shtrëngim të madh. Kjo është ajo që do të ndodhë me të gjithë 
ata që nuk do të shkojnë deri në ekstazë. Kjo është ajo që do të vijë mbi 
prostitutën dhe vajzat e saj. Së dyti, ajo thotë se do të vrasin atë me 
vdekje, ose siç thotë një përkthim i fjalëpërfjalshëm: "Le të vritet me 
vdekje." Kjo është një term i çuditshëm. Ne mund të themi: "Le njeriu 
që të ekzekutohet me varje, ose nga rryma elektrike apo ndonjë mënyrë 
tjetër." Por ai thotë: "Le të vritet me vdekje." Vetë vdekja është shkaku 
i vdekjes së tyre. Tani unë dua që ju të shihni këtë në mënyrë të qartë 
kështu që unë do të marrë ilustrim tonë përsëri të bijës së Jezebelës 
martesës në shtëpinë e Judës dhe në këtë mënyrë duke e çuar atë drejtë 
në idhujtari dhe duke shkaktuar Perëndia për të ofruar Judën me vdekje. 
Kjo është ajo që bëri edhe Balaamin. Kështu që këtu është Jezebela me 
paganizmin e saj. Atje Juda duhet të ketë lavdëruar Perëndinë dhe të 
jetojnë nën Fjalën. Pra, Jezebela marton vajzën e saj me Joramin. Në 
momentin që ndodh, Joram inkurajon njerëzit që të bëhen idhujtarë. Në 
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momentin që ka ardhur deri në këtë martesë, Juda më kishte vdekur. 
Ajo shkoi në vdekjen shpirtërore. Në momentin kur kisha e parë 
Romane u bë e organizuar, ka vdekur. Momenti kur Luteranët u bënë të 
organizuar, vdekja hyri dhe ata vdiqën. Fund erdhi edhe Pentekostalëve 
të organizuar. Fryma e lënë, edhe pse ata nuk e besojnë atë. Por ai është 
zhdukur. Se martesa solli vdekjen. Pastaj nuk ishte drita e njësinë e 
hyjnisë. Ata janë të organizuar, dhe ata vdiqën. Pastaj, pasi zjarri i 
Perëndisë ra mbi lumin Ohajo, në vitin 1933, bota ka zgjeruar shërimin 
e zgjimit, por ajo nuk erdhi me çdo organizatë. Perëndia ka rritur jashtë 
grupeve Pentekostale, jashtë organizatës, dhe çfarë ai do të bëjë në të 
ardhmen do të jetë jashtë organizatës. Perëndia nuk mund të punojnë 
me të vdekurit. Ajo mund të punojnë vetëm përmes anëtarëve të gjallë. 
Ata anëtarë që jetojnë jashtë Babilonisë. 

Kështu që ju shihni, erdhi "Vdekja" ose "Organizata" dhe kisha 
vdekur, apo për të shpjeguar atë, vdekja u bë një banor ku pak para 
vetëm jeta mbretëroi. Si Eva origjinale që solli vdekjen për njerëzimin 
kështu që tani organizata ka sjellë vdekjen, ky organizimin është 
produkt i prishjes së dyfishtë, nikolaitanismi dhe bileamizma, e cila 
ishte përhapur nga profetesha Jezebel. Tani Eva duhet të ishte djegur 
bashkë me gjarprin për veprimin e tmerrshëm. Por Adami ndërhyri 
shpejt duke marrë veten në mënyrë që u ruajt. Por, kur kjo fe satanike 
kalon rrjedhën e epokave, nuk do të jetë askush për të ndërhyrë dhe ajo 
do të digjet me joshësit e saj për shkak të prostitutes, dhe fëmijët e saj 
dhe antikrishti dhe Satani janë të gjithë që do të gjenden në liqenin e 
zjarrit. 

Unë jam gati të arrij këtu me veten time, dhe ndoshta unë kam 
menduar për të mbajtur mesazhin e epokës të kaluar, por tani duket 
shumë e përshtatshme për të vënë sa më shumë që të merrem me 
organizimin dhe çfarë do të ndodhë me të. Unë dua të ju paralajmëroj. 
Zbulesa. 13, 1 - 18: "Dhe unë rrija në bregun e detit dhe pashë që nga 
deti ngrihet një bishë me shtatë krerë dhe dhjetë brirë e mbi brirë dhjetë 
kurora dhe mbi krerët emra blasfemie. Dhe bisha që pashë i ngjante një 
leopardi, dhe këmbët e tij si këmbët që mbajnë, dhe goja e tij, si goja e 
luanit. Ia dha asaj fuqinë e vet, fronin e dragonit dhe autoritet të madh. 
Dhe unë pashë një nga krerët e saj të plagosur për vdekje, por plaga e 
saj vdekjeprurëse do të shërohet dhe gjithë dheu u mrekullua pas 
bishës. E adhuruan dragoin që i dha autoritet bishës dhe adhuruan 
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bishën duke thënë: ''Cili i ngjan bishës? Kush mund të luftojë me të?" 
Dhe iu dha atij një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi; dhe iu dha 
pushtet të veprojë për dyzet e dy muaj dhe ai hapi gojën për të 
blasfemuar Perëndinë, për të blasfemuar emrin e tij dhe banesën e tij 
dhe ata që banojnë në qiell. Iu dha t'u bëjë luftë kundër shenjtorëve dhe 
t'i mundë. Dhe iu dha pushtet mbi çdo fis dhe gjuhë, dhe kombet do ta 
adhurojnë dhe gjithë ata që banojnë mbi tokë, emrat e të cilëve nuk janë 
shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte vrarë që nga krijimi i botës. 
Kushdo që ka veshë, le të dëgjojë! Kush zhytet në robëri, në robëri do 
të shkojë e aiqë vret me shpata, nga shpata do të vdesin! Kjo është 
qëndrueshmëria dhe besimi i shenjtorëve. Një kafshë tjetër që vjen nga 
dheu, ajo kishte dy brirë që u ngjanin atyre të qengjit, por fliste si një 
dragua. Të gjithë pushtetin e bishës së parë e vuri përpara tij, dhe të 
kryhen mbi tokë idhujtari dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, 
për të cilin ajo kishte plagën vdekjeprurëse dhe u shërua. Dhe kjo bën 
mrekulli të mëdha; madje do të bëjë që zjarr të zbresë nga qielli mbi 
dhe në prani të njerëzve. Ai mashtron ata që banojnë mbi tokë me 
shenja që i ishin dhënë për të bërë në prani të bishës, duke u thënë 
banorëve të dheut në disa mënyra karakterin e bishës, që kishte plagën e 
shpatës dhe u shërua. I është dhënë atij për të dhënë jetën për karakterin 
e bishës: karakterin e një kafshë për të folur, dhe t'i bëjë për të vrarë ata 
që nuk e adhurojnë karakterin bishës. Dhe duket se të gjithë - të vogjël 
dhe të mëdhej, të pasur dhe të varfër, të lirë dhe skllevër - t'u vihet një 
shenjë mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe se askush 
nuk mund të blinte ose të shiste, përveç atij që ka vulën ose emrin e 
bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtia: ai që ka kuptim të 
llogarisë numrin e bishës, sepse është numër njeriu; një numër i 
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë." 

Ky kapitull tregon fuqinë e Kishës Katolike Romake dhe çfarë 
ajo do të bëjë nëpërmjet organizimit. Mos harroni, kjo është një hardhi 
false. Disa që ai e quan emrin e Zotit, ai e bën këtë vetëm në një 
gënjeshtër. Qeveria e tij nuk është e Zotit, por i Satanait. Ai më në fund 
përfundon i identifikuar plotësisht me bishën. Lavirja hipur në bishë të 
kuqe, tregon qartë se forca e saj është e pushtetit (Satani), dhe jo nga 
Perëndia ynë,që vjen nga Zoti Jezu Krisht. 
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Në vargun e 17-të kategorikisht tregon se ajo do të fitojë 
kontrollë absolute mbi tregtinë tokësore, sepse askush nuk mund të 
blejë ose të shesë, përveç prej saj. Kjo është vërtetuar nga Zbulesa. 18 
nga 9 - 17 e cila tregon përfshirjen e saj me mbretërit, princat, tregtarët, 
të cilat kanë të bëjnë me Romën dhe tregtinë. 

Zbulesa. 13, 14 ne mësojmë se bisha përhap ndikimin e tij 
përmes imazhit të saj që ishte ndërtuar për të. Djaloshi i cili bëri 
përhapjen Këshillit Ekumenik rreth botës në të cilën gjithçka do të 
organizohet nga Kisha Katolike Romake për të mbledhur (ata e bëjnë 
edhe tani). Është krejt e mundur që ky union do të vijë me një fuqi të 
ndalur besimin si komunizmi. Por që nga komunizmi si 
Nebukadnetsarit që është ngritur për të djegur mishin e kurvës, Roma 
do të tejkalohen dhe të shkatërrohet. Vini re se kudo që ajo shkoi në 
Kishën e Romës, e kishte ndjekur komunizmin. Ajo duhet të jetë 
kështu. Dhe më lejoni t'ju tërheq vërejtjen tani, nuk mendoj se 
komunizmi është armiku juaj i vetëm. Jo, jo në të gjitha. Kjo është 
Kisha Katolike  gjithashtu, edhe bile më shumë. 

Le të lexojmë tani Zbulesa. 13, 1 - 4 dhe në krahasim me 
Zbulesa. 12, 1 - 5. Zbulesa. 13, 1 - 4: "Atëherë pashë: një Egërsirë po 
dilte prej detit. Kishte dhjetë brirë e shtatë kokë. Në brirë kishte dhjetë 
kurorë, kurse mbi kokë një emër blasfemues. Egërsira që unë pashë i 
ngjante leopardit; këmbët i kishte si të ariut, kurse goja si gojë luani. 
Dragoi ia dha fuqinë e vet, fronin e vet dhe një forcë të madhe. Njërën 
ndër kokat e kishte të plagosur për vdekje, porse plaga vdekje prurëse 
iu shërua. Mbarë toka, e mrekulluar, e ndiqte Egërsirën, dhe të gjithë e 
adhuruan Dragoin që i dha Egërsirës një pushtet të tillë. E adhuruan 
edhe Egërsirën dhe thoshin: 'Kush është si Egërsira? Kush do të ketë 
guxim të luftojë kundër saj?'" Zbulesa. 12 ,1 - 5: "Në qiell u duk një 
shenjë e madhërueshme: një Grua e veshur me diell, me hënë nën 
këmbë, në kokë kezën me dymbëdhejtë yje! Shtatëzënë, bërtiste në 
mundime, në dhimbjet e lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë 
tjetër: Ja, Dragoi! I madh, i zjarrtë, me shtatë kokë e dhjetë brirë! Mbi 
kokë shtatë kurorë! Bishti i tij tërhiqte pas vetes një të tretën e yjeve të 
qiellit - dhe i rrëzoi për tokë! Dragoi zuri vend para Gruas që po lindte 
fëmijën që, posa të lindte fëmijën, t’ia hante. Dhe Ajo lindi fëmijën - 
një Djalosh - që do të sundojë të gjithë popujt me skeptër hekuri. Dhe 
biri i saj u rrëmbye pranë Perëndisë për fronin e tij". Satani dhe feja e tij 
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satanike janë në të dyja këto kafshë. Zulesa. 14 bisha që u plagos për 
vdekje, ose të jetë një herë, është perandoria Romake pagane që ra nën 
sulmet e barbarëve dhe në këtë mënyrë ka humbur fuqinë e saj të 
përkohshme. Por ajo u ri-fitua përsëri në Romën papnore. A e shihni 
këtë? Një komb që është i sunduar nga të gjithë dhe i cili u bë 
perandoria më e fortë e njohur ndonjëherë, është therur në fund me 
vdekje. Fuqia e saj është zhdukur fizikisht sa i përket menaxhimit të 
ushtrive dhe kështu me radhë. Por nën sundimin e Konstandinit u kthye 
në jetë si papa Romake në të gjithë botën dhe fuqia e saj është absolute. 
Ajo do të përdor mbretër dhe tregtarë dhe në fuqinë e saj vdekjeprurëse 
fetare dhe financiare të qeverisë, si perëndeshë e kësaj kohe të tashme. 
Ajo është edhe dragoi që ishte duke pritur për të gllabërojë fëmijën 
mashkull. Herodi u përpoq të vriste Zotin Jezus dhe dështoi. Më vonë 
Jezusi u kryqëzua nga ushtarët romakë, por tani ajo është duke u marrë 
në fron. 

Dhe tani, me atë që sapo thashë, kujtojnë vizionin e Danailit. 
Pjesa e fundit e statujës, fuqia e fundit botërore ishte në këmbët. Kjo 
ishte hekuri dhe argjila. Ju shikoni, hekuri është Perandoria Romake. 
Por tani nuk është më hekur i pastër. Në të ai është i përzier nga balta. 
Megjithatë, nuk është duke koordinuar punët botërore dhe kombet 
demokratike dhe ato që janë më despotik. Roma është një kishë në çdo 
komb. Ajo është përfshirë në të gjithë këtë. 

Më lejoni t'ju jap një grimë të vogël e hekurit dhe argjiles. A ju 
kujtohet kur Hrushovi goditi sandalen në tavolinë në Kombeve të 
Bashkuara? Pra, kanë qenë pesë vende lindore dhe pesë perëndimore. 
Hrushovi foli për Lindjen dhe Presidenti Eisenhower në emër të 
Perëndimit. Në rusisht, Hrushovi është balta dhe Eisenhower thotë se 
është hekur. Të dy udhëheqësit kryesorë të botës, këmbët dy inçe, 
këmbë prej hekuri dhe argjile, ishin krah për krah. Ne jemi të gjithë në 
fund të saj. 

Në vargun 4 thotë, "Kush mund të luftojë me kafshën?" Pra, tani 
ka disa emra të mëdhenj në botë. Ka disa kombe të fuqishëm, por tani 
Roma është komandant. Papa është në krye. Dhe fuqia e tij do të rritet. 
Askush nuk mund të luftojë kundër saj. 

Vargu 6: "Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar." (I mësuar 
nga doktrina me urdhërimet e njerëzve, të nxituara, të dashuruar, të 
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kënaqësisë, të paturit e një formë të devotshmërisë, dhe fuqia e saj.) Ai 
blasfemoi emrin e Zotit – duke ndryshuar këtë emër për tituj të 
ndryshëm dhe duke refuzuar për të bërë ndryshe. 

Vargu 7: "Iu dha t'u bëjë luftë kundër shenjtorëve." Ndalesë - 
vdekja e një besimtari të vërtetë dhe të gjitha në emër të Zotit të 
blasfemojnë emrin e Perëndisë, siç është në Rusi, dhe për atë që bëri në 
fenë katolike. 

Vargu 8: "Do ta adhurojnë, të gjitha njerëzit e dheut (të gjithë 
emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte 
vrarë që nga krijimi i botës)." 

Falë Zotit delet nuk do të përkulen. Të gjithë do të përkulen, 
përveç atyre që janë të zgjedhur, që nuk janë të mashtruar. Por ata nuk 
do të mashtrohen, sepse ata dëgjojnë zërin e bariut dhe e ndjekin Atë. 

Pra, e shihni atë që ne kemi provuar për të treguar. Kjo farë e 
vdekjes që ka filluar në epokën e parë - kjo farë e organizimit 
përfundimisht u rrit në një pemë që banon në çdo shtëpi të ndyrë. 
Pavarësisht nga pretendimet e saj se ajo ishte donator i gjallë, kjo është 
vdekja e donatorëve. Fryti i saj është VDEKJA. Ata që janë aktorët e 
saj janë të vdekur. Ky sistem i fuqishëm kishës në botë është që të 
mashtrojë botën se në të është shpëtimi fizik dhe shpirtëror duke 
mashtruar shpëtimin dhe shkatërron turmat. Por jo vetëm se ajo është 
personifikimi i vdekjes, por kjo do të jetë vetëm një krijesë i vdekur 
kufomë që ekzekutohet me vdekje që është liqeni i zjarrit. Oh, në 
mënyrë që njerëzit e dinë se çfarë do të jetë fundi i tyre, ju qëndroni në 
të. "Dha nga ajo, sepse duhet të vdesim?" 

 

 

VËREJTJA E FUNDIT 

 

Zbulesa. 2, 23: "Dhe fëmijët e saj do t'i vras me vdekje dhe të 
gjitha kishat do të njohin se unë jam ai që heton mendjet dhe zemrat; 
dhe unë do t'ju jap secilit sipas veprave të veta." 

Perëndia shikon zemrën. Kjo nuk ka ndryshuar. As nuk do të 
ndonjëherë ndryshojë. Këtu, si dhe në të gjitha epokat, të dy grupet, si 
deklaroi shpalljen e tyre nga Perëndia dhe marrëdhënien e tyre me 
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Perëndinë. "Megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndron, dhe ka këtë 
vulë: 'Zoti i njeh ata që janë të Tij.'" 2 Timoteu. 2, 19. "Zoti heton 
veshkët." Fjala "eksplorojnë" do të thotë për të "ndjekur" ose "ndjekin". 
Perëndia gjen mendimet tona (frenat). Ai e di se çfarë është në zemrat 
tona. Sheh veprat tona, të cilat janë pa dyshim një manifestim i asaj që 
gjendet brenda nesh. Vjen nga zemra apo nga drejtësia apo ligësia. 
Motivet tona, tonat qëllime - të gjithë janë Atij të njohura duke shikuar 
çdo vepër. Dhe çdo veprim, çdo fjalë do të merret në gjykatë, kur ajo 
vuri një llogari për jetën tonë. Para hardhisë së rreme nuk ka qenë frika 
nga Perëndia, dhe ata atë mosfigë do ta paguajnë shtrenjtë. Të gjithë ata 
që janë të emëruar me emrin e tij të gjallë në mënyrë që ajo u ka hije 
shenjtorëve. Ne mund të mashtrojë njerëzit, por ne kurrë nuk do të 
mund ta mashtrojmë Zotin. 

 

 

PREMTIMI NË ATO DITË TË ERRËTA 

 

Zbulesa. 2, 24 - 25: "Për ju, pra, dhe pjesa tjetër në Tiatirë që nuk 
kanë këtë doktrinë, dhe të cilat nuk kanë njohur thellësirat e Satanit, siç 
njihen tashmë, Unë them: A nuk e vënë një barrë mbi ju, por - çfarë ju 
duhet, të mbajëni deri sa të kemi ardhur." Tani, para se të hyjë në 
premtimin më lejoni të tregoj edhe një herë se kisha, siç tha Shpirti në 
këtë libër, ka dy hardhia degët e së cilës përbëjnë frutin." Për ju, pra, 
dhe pjesa tjetër në Tiatirë që nuk kanë këtë doktrinë të thënë." Ja kjo 
është. Ai thotë se të dy grupet. Një mban këtë doktrinë, tjetri jo më 
shumë. Nuk janë, të shpërndara në të gjithë kombin me doktrinën që 
kundërshton njëri-tjetrin. Njëra është nga Perëndia dhe e njeh thellësitë 
e tij dhe tjetri i Satanit dhe e di thellësirat e Satanit. 

"Mos e vënë mbi ju barrë tjetër." Fjala për barrë është peshë apo 
presion. Shtypja e epokave të errëta ishte ose të binden apo të jetë i 
vdekur. Dhurata ose vdesin. Ajo ishte inkuizicioni, fuqia e perandorisë, 
i mbështetur në festët satanike. Organizimi ose të paguajnë me jetën e 
tij. Çdo epokë ka pasur presione të saj. Për shembull, barra e madhe e 
epokës së fundit është presioni i pasurisë, jetesës së lehtë dhe tensione 
nervore në një epokë të ndërlikuar ku ne do të jetojmë të 
papërshtatshëm. Duket se kjo është epoka e katërt e cila kishte 
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përcaktuar qartë këtë barrë. Kjo ishte për të përfillur Romën, mbrojti 
Fjalën edhe në vdekje. 

"Ata nuk i kanë njohur thellësirat e Satanit." Duket se 
komentuesit e kanë harruar këtë varg, sepse ata nuk mund të kuptojnë 
se çfarë doktrina apo se përvoja çfarë do të thotë me këtë frazë. Në fakt, 
vetëm të dini se çfarë është menduar. Le të gjetur se çfarë është për të 
parë thellësinë e Perëndisë, dhe e kundërta do të jetë e vërtetë për 
thellësinë e Satanit. Në Efesianëve. 3, 16. "A keni dhënë sipas pasurisë 
së lavdisë së vet të forcoheni me fuqi nëpërmjet Frymës të tij në njeriun 
e përbrendshëm, që Krishti të banojë me anë të besimit në zemrat tuaja. 
Në dashuri të rrënjosur dhe të themeluar që ju mund të kuptoni me të 
gjithë shenjtorët cila është gjërësia, dhe gjatësia, thellësia dhe lartësia, 
dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që tejkalon çdo njohuri - Që të 
mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë." Pra, sipas këtyre vargjeve, kur 
një njeri provon thellësinë e Perëndisë në jetën e tij, është me të vërtetë 
një përvojë personale e Frymës së Perëndisë që banon në të, dhe 
mendja e tij është e ndriçuar nga urtësie dhe dituri të Perëndisë me anë 
të Fjalës. Por thellësia e Satanit do të jetë që ai do të përpiqet për të ju 
shkatërruar. Ai do të, si gjithmonë, të përpiqet të bëjë një zëvendësim 
për këtë të vërtetë të Perëndisë. Si do ta bëjë? Marr me vete dijen e të 
vërtetën e Perëndisë - të shkatërrojë Fjalën duke publikuar atë: "A Zoti 
të thotë me të vërtetë?" Pastaj zëvendësojë Krishtin personal në 
shpirtrat tanë. Kjo do të mund të inkurajojë Izraelin për të bërë të 
njëjtën qenie njerëzore që sundoi si mbret në vend të Perëndisë. Përvoja 
e ri-lindjes do të hidhet në favor të bashkimit me kishën. Në këtë epokë 
më ka hyrë në thellësitë e Satanit. Dhe nga që erdhi frytin e asaj thellësi 
prej sotonit të cilat janë gënjeshtra, vrasje dhe krime të tmerrshme. 

 

 

SHPËRBLIMI 

 

Zbulesa. 2, 26 - 29: "Ngadhënjyesit, atij që deri në fund do t’i 
kryejë veprat e mia unë do t’i jap pushtet mbi paganë, dhe do të sundojë 
mbi ta me skeptër hekuri dhe do t’i thyejë porsi enë argjilore, ashtu 
sikurse edhe vetë e mora pushtetin prej Atit tim. Dhe do t’ia jap Yllin e 
Dritës. Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti Shenjt u thotë kishave!" 
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"Ata që të fitojnë dhe duhet të ruhen deri në fund të punës sime." 
Është shumë e qartë nga vërejtjet e Shpirtit në veprat që Zoti u është 
përpjekur për të marrë e për të parë mendimin e tij të veprave të drejta. 
Në të katër veprat penale të përmendura. Dhe tani ai thotë se kushdo që 
e mban duke bërë veprat e tij me besnikëri deri në fund, të jetë fuqia e 
dhënë mbi kombet dhe do të jetë një, të aftë, sundimtari i fuqishëm, 
pakompromis të cilët mund të përballen kaq fuqishëm me çdo situatë që 
edhe armiku më i dëshpëruar do të jetë thyer nëse është e nevojshme. 
Demonstrimin e tij të sundimit me anë të forcës do të jetë për të bijtë të 
vetme. Është shumë e habitshme. Por shikoni në këtë premtim në dritën 
e epokës. Roma fuqishëm me ndihmën e shtetit duke përdorur mbretër 
dhe ushtri dhe ligjvënësit kanë thyer satirë dhe çdo gjë në horizont. Ajo 
ka vrarë miliona dhe miliona të uritur dhe është ende duke vrarë atë të 
cilët nuk do të paguajnë haraç asaj. Ajo pamëshirshëm mbretëronte. Në 
të vërtetë, ndërhyrja e saj në fakt është shkaktuar të bjerë, sepse kombi 
është i vendosur për të shkatërruar të zgjedhurit e Perëndisë. Veprat e 
saj janë veprat e ndyra si vrasje dhe qëndron ashtu si edhe sot. Por vijnë 
ditën që Zoti do të të thonë: "Çoji këta armiqtë e mi përpara meje dhe 
vriti!". Atëherë të drejtët do të jenë te Zoti i tyre, kur rënia e tij të drejtë 
do të shkaktoj zemërim në blasfemues. I drejti që vinë me të në lavdi, 
do të shkatërrojë ata që shkatërroi vendin e Perëndisë së shenjtë. Kjo 
ishte epoka e kthyer në faqe, ankth të tmerrshëm, por po vjen dita kur e 
vërteta do të mbizotërojë dhe që do të qëndrojë në zjarrin e saj dhe të 
jetë i sigurt? Vetëm të shpenguarit prej Zotit. 

"Unë do t'i jap atij yllin e mëngjesit." Sipas Zbulesës. 22, 16, dhe 
II Pjetrit 1, 19, Jezusi është Ylli i Mëngjesit. "Unë jam rrënja edhe 
pinjolli i Davidit, Ylli i ndritshëm i mëngjesit." "Deri në agim të ditës, 
dhe pa yje në dritën e mëngjesit në zemrat tuaja." Shpirti, pra, jep 
premtimin për të zgjedhurit në lidhje me të, dhe pastaj të epokave që 
kanë për të ardhur. 

Siç u tha tashmë, Jezusi e identifikon veten me këto fjalë 
lajmëtarëve të çdo epoke. Ata marrin prej Tij zbulesën mbi Fjalën për 
secilën periudhë. Ky zbulim i Fjalës së Perëndisë është zgjedhur nga 
bota dhe futur ato në bashkësi të plotë me Jezu Krishtin. Këto të 
dërguarit quhen yjet sepse ata shkëlqejnë me të huazuara apo të dritës 
reflektohet Biri, madje Jezusi. Ata janë quajtur yje për shkak se ata janë 
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edhe "bartës të dritës" si 'yjet gjatë natës. Prandaj, në errësirën e 
mëkatit, duke e çuar dritën e Perëndisë për njerëzit e Tij. 

Kjo është një epokë e errët. Kjo është veçanërisht e zymtë, sepse 
fjala e Zotit është e fshehur pothuajse tërësisht nga njerëzit. Njohja e 
Shumë të Lartit ka zhdukur pothuajse. Vdekja ka fituar një numër të 
madh të besimtarëve deri në radhët e tyre që janë asgjësuar. Gjëra ku te 
Perëndia janë në pikën e tyre më të ulët ndonjëherë dhe dukej se sotoni 
me siguri do të fitojë njerëzit e Perëndisë. 

Nëse njerëzit duhet të premtojnë që kurrë mos ta përfshin tokën 
ku nuk ka natë, ajo ishtin epokat e errëta të njerëzve. Dhe për shkak 
Frymës u është premtuar atyre yllin e mëngjesit. Ai u tregon atyre se 
ata do të jenë ylli kryesor, Jezusi, që banon në dritë të paafrueshme, në 
mbretërinë e ardhshme të ndriçuar pranë pranisë së Tij personale. Ai 
përdor yjet (të dërguarë) që të bëjë shkëlqim në terr. Unë do të flas me 
ta ballë për ballë si pjesë me ta mbretërinë e tij. 

Ylli i mëngjesit është ai që është i dukshëm kur drita e diellit 
fillon të shkëlqejë. Kur keni ardhur për të, diellin tonë (Jezusi) do të 
ketë nevojë edhe më tej nga të dërguarit, Ai do të na sjellë mesazhin e 
Tij të gëzimit, dhe si ai sundon mbretërinë e Tij, dhe ne jetojmë në 
praninë e Tij, drita e Fjalës do të bëhet shkëlqim në ditët tona të 
përsosura. 

Çfarë tjetër mund të dëshironi përveç se vetë Jezusit? Atje madje 
edhe çdo gjë është Perfekte. 

Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave. Amen. 
Po, o Zot, Perëndi, me Frymën tënde, le të dëgjojë të vërtetën tënde. 
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KAPITULLI 7 

EPOKA KISHA E SARDËS 

 

 

Zbulesa 3, 1 - 6 

 

"Shkruaji edhe engjëllit të Kishës në Sardë: Kështu thotë Ai që 
ka shtatë shpirtrat e Hyjit dhe shtatë yjet. I di veprat e tua: thuhet se 
jeton, por je i vdekur. Rri zgjuar dhe forcoje tepricën që gati ka vdekur. 
Sepse nuk i gjeta veprat e tua të përsosur para Hyjit tim. Të të bjerë në 
mend, pra, si e ke marrë fjalën dhe e ke dëgjuar, ashtu edhe ruaje - dhe 
kthehu! Po nuk qëndrove zgjuar, do të vij si vjedhësi dhe nuk do të dish 
në ç’orë do të vij kundër teje. Megjithatë i ke në Sardë disa njerëz që 
nuk i përlyen petkat e veta. Ata do të më përcjellin të veshur me petka 
të bardha, sepse janë të denjë. Kështu edhe ngadhënjyesi do të mbajë 
petka të bardha; nuk do ta fshij emrin e tij prej librit të jetës dhe do ta 
dëshmoj emrin e tij para Atit tim dhe para engjëjve të tij. Kush ka 
veshë, le të dëgjojë çka Shpirti Shenjt u thotë kishave!" 

 

 

SARDA 

 

Sarda ishte kryeqyteti i Lidias së lashtë. Lidia ka lëvizur nga 
duart e mbretërve të Persisë dhe Aleksandrit të Madh e këtej. U 
plaçkitën nga Antioku i Madh. Atëherë mbretërit e Pergamonit arritën 
të sundonin derisa ata janë marrë përsipër nga romakët. Në kohën e 
Tiberit, u shkatërrua nga tërmetet dhe fatkeqësitë. Sot ajo është një 
grumbull gërmadhash që janë të pabanuara. 

Kjo është një qytet që përdoret për blerje dhe do të jetë shumë 
qytet i rëndësishëm. Plini ka thënë se këtu u shpikën aftësitë me pikturë 
leshi. Ajo ishte qendra e ngjyrosjes së leshit dhe endje e qilimave. Ai 
kishte një sasi të konsiderueshme ari dhe argjendi dhe thonë se ata janë 
atje monedha ari të parë të riformuar. Ai gjithashtu kishte një treg të 
skllevërve. 
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Feja e këtij qyteti ishte kremtimi i papastër i perëndeshës Cybele. 
Edhe sot ende mund të shihni rrënojat masive të tempullit. 

Ju do të mbani mend se unë kam qysh nga epoka Pergamon 
përmendur se koncepti Babilonian e "nënës dhe birit" të njohur si 
Semiramis dhe Ninus u bë te Cybele dhe Deoius Azinë. Prona që lidhen 
me këto dy duke shikuar njëri-tjetrin. 

Ai ishte zot i diellit, dhe ajo perëndeshë e hënës. 

Ai ishte i zoti i qiellit, dhe ajo mbretëresha e qiellit. 

Ato ishin zbuluesit e mirësi dhe në besnikëri, ajo e butësisë dhe 
mëshirës. 

Në ndërmjetësi, ajo ndërmjetësi. 

Në çelësin që hap dhe mbyll derën e botës së padukshme, dhe ajo 
me një çelës të njëjtë duke bërë të njëjtën gjë. 

Ai si gjykatës të të vdekurve, ajo dukej ai që qëndron pranë tij. 

Ai u vra, ngrit dhe u ngjit në qiell, ajo ka mëkatet që kryhen 
fizikisht. 

Pra, në Romë ky zot i njëjtë i është dhënë titulli i Zotit tonë: Ai 
është quajtur Biri i Perëndisë, si ajo që u quajt nëna e Perëndisë. 

Pra, kjo është ajo që kemi gjetur atje në dy epokat tjera, ku 
koncepti i "nënë e bir" ka marrë përmasa të tilla të mëdha. Por vini re, 
tani që ashtu si ajo ishte kthyer në Babiloni për të festuar, djali filloi të 
bjerë në favor të festimit të nënës, kështu që ajo fjalë për fjalë filloi të 
marrë vendin e djalit të tij. Në këtë epokë do të shohim se festimi 
Sardinian pagan ishte festimi i grave. Vetëm Cybele, Cybele dhe jo 
Deoiusa. Nëna mori fjalë për fjalë në atë vendin e birit të saj, dhe të 
pajisur me meritat e Hyjnisë. Jo nuk duhet të jetë gjë tjetër se të marrin 
titujt e saj të ndryshme dhe të kujtojnë cilësitë e mëdha që Kisha 
Romake ia dha Marisë për të kuptuar se ku ajo erdhi nga feja e kësaj 
epoke. 

Siç kam hulumtuar këtë kremtimin e Cybele, dy gjëra të 
dukshëm më ranë në sy. Njëri ishte fakti se ajo kishte veshur një çelës 
si Janus e cila i dha asaj të njëjtin autoritet si Janus (çelësin e qiellit dhe 
tokës dhe të fshehtës) dhe faktin që adhuruesit e gjakut derisa trupi i 
tyre nuk i vërshoi, të cilat tani përbëjnë vetëm katolikët që mendojnë 
vuajnë si Zoti. 
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Fakti që këtë kohë kemi pushtimin e parë të vërtetë me Romën 
papnore që në të vërtetë pa asnjë dyshimatë që ka shkaktuar profetesha 
Jezebela, për të forcuar dhe për të theksuar Marijën tyre te doktrina me 
rezistencën e vendosur e protestantëve të cilët kishin bërë mohimin e 
saj dhe çdo aksioneve në planin e shpëtimit, përveç favor të saj në Zot 
si virgjër e zgjedhur për ta sjellë fëmijën. Ndërsa Luteri shpjegoi 
doktrinën e justifikimit me anë të besimit, ata ishin vepra mbresëlënëse 
e pendesës, lutjes dhe mjete të tjera që nuk janë Biblike. Dhe ndërsa të 
krishterët festuan Birin e përjashtuar, katolikët romakë kishin rritur 
hyjnizimin e tyre të Marisë deri në shekullin e njëzetë (në kontrast me 
shumicën e teologëve rangut të lartë romakë) Papa Pius fjalë për fjalë 
do të lartësojë Marinë mos lavdërimit në një trup të ringjallur. Kjo është 
doktrina absolute e djalit babilonas, doktrinës që ngren nënën trupore 
në qiell. 

Nuk është çudi që kjo epokë saktësisht pajtohet me epokat e tjera 
dhe do të bëjnë këtë deri sa të përfundon në liqenin e zjarrit, ku 
prostituta dhe fëmijët e saj u vranë në vdekjen e dytë. Këtu ajo është, 
marijanizëm, festojnë Cybele. Nga rruga, nuk e dini se Cybele ishte 
Astarte e cila Jezebeli murgesha dhe ritet imorale që ishin kryer nga 
Izraeli kishin shkaktuar të pengohen? Po, kjo është që ajo ishte në 
Bibël. 

 

 

EPOKA 

 

Epoka e Sardës kisha e pestë zgjati nga 1520 në 1750. Zakonisht 
quhet epoka e Reformimit. 

 

 

LAJMËTARI 

 

Lajmëtari është i dërguari i njohur mirë te të gjitha epokat. Ai 
ishte Martin Luther. Martin Luther ishte një dijetar i shkëlqyer i 
disponimit të butë. Ai ka studiuar të jetë një avokat, kur ai kishte një 
sëmundje të gjatë dhe vdekja e një miku i ngushtë e ka inkurajuar për tu 
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marrë seriozisht ndaj gjendjes shpirtërore të jetës së tij. Ai hyri në 
manastirin Augustinian në Erfurt në 1505. Aty ai studioi filozofi dhe 
Fjalë e Perëndisë. Ai jetoi një jetë të pendesës të rreptë, por të gjitha 
veprimet e jashtme nuk mund të jetë nxitur nga sensi i tij të mëkatit. Ai 
tha: "Ai ka torturuar veten për vdekje për të bërë paqe me Perëndinë, 
por unë kam qenë në errësirë dhe nuk e gjeta atë." Famullitar i 
përgjithshëm i rendit të tij, Staupitz, e ka ndihmuar atë të fitojë një 
kuptim që për atë do të duhet të jetë përvoja e tij, shpëtimi i punës së 
brendshme, në vend se ritualet. Me këtë inkurajim, ai e pyeti Perëndinë 
të vazhdojë. Më vonë ai u bë prift. Deri atëherë, ende nuk është ruajtur. 
Ai u bë studenti më entuziast të Fjalës dhe të veprave të mëdha 
ekzistuese teologjike. Ai ishte në kërkesë si një mësues dhe predikues 
për thellësinë e tij e njohurive me një sinqeritet të madh. Për të 
përmbushur betimin që i bëri, ai shkoi në Romë. Atje ai e pa kotësinë e 
kishës që kishte imponuar veprat që janë menduar për të sjellë 
shpëtimin në zemër, dhe ajo goditi Fjalën e Perëndisë: "I drejti do të 
jetojë me anë të besimit." Në kthimin e tij në shtëpi, mendja e tij 
përmbytur e kërkonte evngjelizimin dhe të vërtetën e kësaj Shkrimit 
kuotë që bën çlirim nga mëkati dhe të lindur në mbretërinë e Perëndisë. 
Menjëherë pas kësaj, ai u gradua me mjekun e teologjisë dhe të vënë në 
shërbim "të kushtojë tërë jetën e tij për të studiuar dhe me besnikëri të 
interpretuar dhe për të mbrojtur Librin e shenjtë". Ai e bëri, dhe me 
efekt të tillë që zemra e tij dhe zemrat e atyre përreth tij ishin të fiksuar 
thellë në të vërtetën e Fjalës. Fjala shpejt erdhi në konflikt të hapur me 
abuzimet e besimeve dhe doktrinave të kishës. 

Prandaj, kur Leo X do të bëhet Papë, dhe Xhon Tetzel erdhi për 
të shitur indulgjenca për mëkatin, Luteri nuk kishte zgjidhje tjetër, por 
për të qëndruar kundër këtij mësimi që është kundër Shkrimit. I pari 
ishte kundër tij dhe këtë e gjëmoi në minber, dhe pastaj shkroi tezat e tij 
të famshëm 95 të cilat më 31 tetor 1517, i pat gozhduar në derën e 
kishës kështjellë. 

Në një kohë të shkurtër, Gjermania ishte e ndezur dhe filloi 
Reformën. Pra, le të kujtojmë se Martin Luteri nuk ishte i vetmi që 
kishte protestuar kundër Kishës Katolike Romake. Ai ishte vetëm një 
nga shumë. Të tjerët kanë mohuar papët pushtetin e tyre të vetë-dhënë 
tokësore dhe shpirtërore, dhe madje edhe në mesin e papëve ka pasur 
reforma të vogla të përkohshme. Po, ka pasur shumë të tjerë të cilët 
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ngritën çështje, por në rastin e kohës Luter, ishte kohë e pjekur për një 
lëvizje që padyshim do të jetë fillimi i restaurimit të kishës në derdhjen 
e Shpirtit të Shenjtë shumë më vonë. 

Pra, Martin Luter ishte një që i kishte mbushur krishterët me 
Shpirtin e shenjtë. Pa dyshim, ai ishte një njeri i Fjalës, sepse jo vetëm 
që kishte një pasion të thellë për të studiuar atë, por për ta bërë atë në 
dispozicion për të gjithë në mënyrë që të gjithë mund të jetojnë në të. 
Ai përktheu Dhiatën e Re dhe ua dha njerëzve. Ka bërë atë punë, 
korrigjimin në një pasazh dhe deri në njëzet herë. U mblodhën rreth tij 
një grup i dijetarëve hebrenj në mesin e të cilëve ishin hebrenj dhe të 
kenë përkthyer Dhjatën e Vjetër. 

Kjo punë e madhe e Luterit është ende një punë në të cilën ne 
jemi bazuar në aktet e mëposhtme Letra në Gjermani. 

Ai ishte një predikues i fuqishëm dhe mësues të Fjalës, dhe 
këmbënguli sidomos në vitet e tij të para të ngritur publik, se Fjala 
është kriteri i vetëm. Kështu, ai ishte kundër punimeve si një mjet për 
shpëtimin e pagëzimit si një mjet për të ta bërë rinovimin. Ai mësoi 
ndërmjetësimin e Krishtit, me anë të një njeriu, siç ishte origjinale dhe 
me konceptimet Pentakostale. Ai ishte një njeri i cili u lut shumë dhe 
mësoi se më tepër punë duhej bërë dhe çfarë ka qenë më poshtë, kjo 
është më shumë të kohës së tij të dhënë të Perëndisë në lutje për të 
siguruar rezultate të kënaqshme. Ai e dinte se çfarë ishte për të luftuar, 
dhe i tha një ditë, Satani u shfaq qartë, dhe ai hodhi ngjyrën e penës së 
tij, duke urdhëruar atë të largohet. Herën e dytë erdhën tek ai dy 
fanatikë për ta bindur atë të bashkohen me ta në dëbimin e të gjithë 
priftërinjve dhe të mësohet vetëm Bibla. Kupton shpirtin në to dhe i 
shoqëron ato. 

Rreth dr. Martin Luter në historinë Sauerova, Vëllimi 3, e 406 
faqe, vuri në dukje se ai ishte "një profet, evangjelist, kryetari i gjuhës, 
një përkthyes, në një person i pajisur me të gjitha nëntë dhuratat e 
Shpirtit". 

Çfarë bëri zemra e tij nga Fryma e Shenjtë dhe çfarë ishte një 
goditje që tregonë se e vërteta u kthye në kishë siç ishte i njohur në 
ditën e Rrëshajve, ishte doktrina e justifikimit: shpëtimin me anë të hirit 
përveç veprave. Unë pranoj se dr. Luteri nuk besonte vetëm dhe i 
predikonte vetëm justifikim, por që ishte tema e tij kryesore si në të 
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vërtetë ajo duhet të jetë për shkak se ajo është doktrina themelore e të 
vërtetës së Fjalës. Ai do të njihet përgjithmonë si instrument në duart e 
Perëndisë, që e ringjalli këtë të vërtetë. Ai ishte i dërguari i pestë dhe 
mesazhi i tij ishte: "I drejti do të jetojë me anë të besimit." S'ka dyshim 
se ne pranojmë se ai e dinte dhe mësoi se ne kemi nevojë për të shkuar 
nga besimi në besim. Të kuptuarit e tij i mrekullueshëm i sovranitetit, 
zgjedhjes, dhe i caktuar të flasë të vërtetën, tregon se ai ishte një njeri i 
madh në Fjalën, por them përsëri, si dhe historianët, Perëndia e përdori 
atë për të sjellë njerëzit e Perëndisë ndaj besimit të vërtetë: "I drejti do 
të jetojë me anë të besimit." 

Pra, siç e kam përmendur tashmë, këtë epokë historianët e quajnë 
periudha e Reformimit. Kjo është mjaft e vërtetë. Kjo është ajo që ishte. 
Ajo duhej të jetë për shkak se Martin Luteri ishte një reformator, jo një 
profet. Tani, unë e di që libri nga historia e quan atë një profet, por kjo 
do të thotë se libri është historia e ligjit, sepse nuk ka të dhëna të Martin 
Luteri është kualifikuar si një profet i vërtetë i Perëndisë në kuptimin e 
madh biblik të fjalës. Ai ishte një mësues i mrekullueshëm me disa 
shfaqje të Shpirtit në jetë dhe unë falënderoj Perëndinë për këtë. Kështu 
që ai nuk mund të çojë kishën përsëri në të gjithë të vërtetën, ashtu si ai 
do, si apostulli Pal i cili ishte edhe apostulli dhe profet. 

Kështu, me kalimin e kohës ne gjejmë një ndryshim të madh në 
mënyrën se si ai udhëhoqi gjërat që ai i kishte përfshirë. Në fillim ai 
ishte aq i butë, kështu që patrembur, në mënyrë të qëndrueshme dhe të 
vazhdueshme duke pritur për të Perëndia për të zgjidhur problemet. Por 
më pas, nën flamurin e një turme të madhe që filluan të vijnë. Qëllimi i 
tyre nuk ishte me të vërtetë shpirtërore. Ata tashmë kishin një motiv 
politik. Ata donin të thyejnë zgjedhjen e papës. Atyre ju pëlqente të 
hollat dërguar në Romë. Ata u ngritën si fanatikë. Së shpejti ai u pat 
zvarritur në çështjet politike dhe vendimet që janë të vendosura 
aktualisht janë jashtë zonës së kishës, përveç se kisha me anë të lutjes, 
duke predikuar dhe sjellja mund të ketë rritur pikë referimi për të 
paguar vëmendje për të. Këto janë probleme politike që u rritën derisa u 
bënë në pozitën e papërshtatshëm për të ndërmjetësuar midis fisnikëve 
dhe fshatarëve. Vendimet e tij ishin në mënyrë të gabuar se nuk ishte 
një kryengritje dhe vrau mijëra. Ai ishte duke shkuar mirë, por një herë 
ju jeni i lejuar për të ri-ngatërruar në një kishë ungjillore me shtetin, ai 
kishte për të korrur furtunë. 
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Por, pavarësisht gjithë kësaj, Perëndia e përdori Martin Luterin. 
Dhe të mos thonë se qëllimet e tij ishin të gabuara. Le të vetëm tregon 
se gjykimi i tij ka dështuar. Në të vërtetë, në qoftë se luteranët mund të 
kthehet në mësimin e tij dhe i shërbejnë Perëndisë si ai shërbeu vëllanë 
dashamirëse, atëherë ata njerëz do të jetë me siguri për nder e për 
lëvdim të madhit Perëndi dhe të Shpëtimtarit, Jezu Krishtit. 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa. 3, 1: "Këto gjëra i thotë ai që ka të shtatë Frymërat e 
Perëndisë dhe të shtatë yjet." 

Edhe një herë, si në katër epoket e mëparshme, Fryma e zbulon 
Zotin tonë dashamirës, duke i ekspozuar cilësitë e Tij të 
mrekullueshme. Kjo e vënë atë, ndërsa ai qëndron në mes të kishës, 
shihet si Ai me të shtatë frymërat e Perëndisë dhe të shtatë yjet. Ne e 
dimë që kishat janë shtatë yjet, por ne do të duhet për të gjetur se çfarë 
është ajo në lidhje me shtatë frymërat. 

Kjo është në të njëjtën frazë katër herë në librin e Zbulesës. 
Zbulesa. 1, 4: "Nga të shtatë frymërat që janë përpara fronit të Tij." 
Zbulesa. 3, 1: "Fjalët e atij që mban të shtatë Frymërat." Zbulesa. 4, 5: 
"Nga froni shpërthenin vetëtima, bubullima dhe zëra; dhe shtatë 
pishtarë të ndezura para fronit, që janë të shtatë Frymërat e Perëndisë." 
Zbulesa. 5, 6: "Unë po shikoja dhe ja, në mes të fronit dhe të katër 
qeniet e gjalla, dhe në mes të pleqve qëndroi si i therur Qengji që kishte 
shtatë brirë dhe shtatë sy, që janë të shtatë Frymërat e Perëndisë, të 
dërguar në gjithë dheun." 

Para së gjithash, ne e dimë se këto vargje nuk mësojnë një 
doktrinë të re dhe në kundërshtim me Gjoni 4, 24a: "Perëndia është 
(një) Shpirt". Tashmë këtë si 1 Kor. 12, 8 - 11, ku kemi gjetur një 
Frymë të përbashkët, e cila është manifestuar në nëntë mënyra. Prandaj, 
ne e dimë se të shtatë Frymërat e Perëndisë do të thotë se është një dhe i 
njëjti Frymë, i cili vazhdon me shtatë-rrugë. Pra, në Zbulesa. 4, 5 të 
njëjtat shtatë Frymërat quhen "pishtarë të ndezura" përpara Zotit. Që 
nga Zbulesa e Gjonit nuk përdoret asgjë, por simbolet e Dhjatës së 
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Vjetër, të shkojnë në Dhiatën e Vjetër dhe nga Thënie të urta. 20, 27 ne 
gjejmë se "pishtari ka qenë fryma e Zotit e njeriut." Ne jemi të shtatë 
Frymërat janë lidhur me njeriun. Gjon Pagëzori tek Gjoni 5, 35, i 
quajtur "llambë që digjet", e cila në fakt duhet të përkthehet si "pishtar 
që digjet". Përsëri në Zbulesa. 5, 6 të shtatë Frymërat janë identifikuar 
si shtatë sy. Në Zakaria. 4, 10: "Sepse kush ka mundur të përçmojë 
ditën e gjërave të vogla? Sepse ata do të gëzohen, dhe kur shohin 
pëllumbin në duart e Zorobabelit me ato shtatë, ata janë sytë e Zotit." 
Është shumë e qartë se fjala "ata" i referohet njerëzve. Kështu, ne 
shohim se sytë e Zotit, në këtë rast njerëzit - sigurisht ata do të jenë 
vajosur si njerëzit, plot me Frymën e Shenjtë të Perëndisë, sepse 
shërbimi nuk është në fuqinë e njerëzve, por Fryma e Shenjtë. Duke i 
lidhur gjetjet tona nga Shkrimi është e qartë se të shtatë Frymërat e 
Perëndisë i referohen ministritë e vazhdueshëm të të njëjtit Frymës së 
Shenjtë në jetën e shtatë njerëzve me të cilët Zoti është identifikuar nga 
afër. Ata janë sytë e Tij, dhe ata janë pishtarët e Tij. Ajo lehtë mund të 
shihet që këto shtatë njerëz, sepse shprehja tjetër kërkon atyre të shtatë 
yjet të cilat janë të njohura tashmë për ne si shtatë engjëjve në shtatë 
epokat. Sa e bukur është. Ju shikoni, ylli është e vendosur për të 
reflektuar dritën natën, sepse dielli është zhdukur. Vetëm kështu që i 
dërguari (tipizohet si një yll) për çdo epokë ka qenë për të reflektuar 
dritën e Birit. Të gjithë ata kanë bërë atë me anë të Frymës së Shenjtë. 

Pali ishte i dërguari i parë dhe ai tha në Galatësve. 1, 8 se në 
qoftë se ndonjë engjëll, ndonjë i dërguar, çdo guvernator, pa marrë 
parasysh se kush është, në qoftë se ai predikonte një ungjill të ndryshëm 
nga ajo që Pali predikonte, qoftë i mallkuar. Pali e dinte se pasi ai të 
shkojë kanë për të hyrë ujqër grabitqarë. Ai e dinte se Satanai do të 
duket si një engjëll drite, kështu që sa më shumë mund të largojë nga 
ministrave të tij. Kështu paralajmëron se ky Ungjill është gjithmonë i 
njëjtë. Kështu Pali u pagëzua në emrin e Jezusit ri-pagëzuar, kur 
njerëzit nuk ishin të zhytur kështu. Ai vendosi kishën në rregull dhe 
mësoi përdorimin e duhur e dhuratat e Shpirtit dhe të konfirmuar se ata 
duhet të qëndrojnë në kishë derisa të vijë Jezusi. Kështu lajmëtarët e 
ardhshëm, të gjithë gjashtë kanë mbetur, i njëjti Frymë e Shenjtë për të 
djegur me të njëjtin zjarr dhe të njëjtën dritë ndriçuar Ungjijtë e Jezu 
Krishtit dhe do të pasohet nga shenjat. Është Ireneu që plotësoji 
kushtet? Po. Është Matin? Po. Është Kolumban? Po. A e Martin Luter? 
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Sigurisht. Është Wesley? Po, në të vërtetë, ai kishte një ministri të madh 
dhe madje edhe u lut për kalin e tij për tu shëruar dhe ishte shëruar. Ja 
ku qenke. Shtatë epokave kishtare dhe shtatë të dërguarit që ishin 
njësoj, dhe Pali pat shpallur një mallkim mbi të gjithë ata që tha se ishin 
një lajmëtar, por kishin një ungjill të ndryshëm dhe të jetonin në një 
dritë të ndryshme. 

Pra, nëse kjo përshtatet me deklaratën time të fundit me pjesën 
tjetër të Fjalës? Po. Fjala thotë se nëse dikush i shton këtij libri, ose 
merr prej tij, Perëndia do të dërgojë mbi të të keqen dhe të gjykojë që 
ajo të jetë i dënuar. Perëndia tha: "Unë do të shtojë të plagët e 
përshkruara në këtë libër, ose unë do t'i heqë pjesën e tij në Librin e 
jetës." Zbulesa. 22, 18. 

Kështu ne shohim se të shtatë Frymërat në fakt i referohet një 
prej Frymës së Perëndisë që bën vullnetin dhe Fjalën e Perëndisë në 
gjenerata të ndryshme. Unë do të doja të ilustroj nga Fjala. Fryma e 
Perëndisë ishte e fuqishme mbi Elian. Pastaj se i njëjti Shpirt i zbriti 
Eliseut, me pati një efekt të dyfishtë. Më pas, shekuj më vonë, e njëjta 
Frymë, të cilën ne e quajmë shpirtin e Elias për të përshkruar shërbimin 
e tij, ai u kthye te Gjon Pagëzori. Një ditë, të njëjtën Frymë të 
identifikuar me të njëjtin lloj të shërbimeve për shkak të një njeriu për 
fundin e epokës së kishës gjentile. Përsëri, Shkrimi thotë se Perëndia 
vajosi Jezusin prej Nazareti me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi, dhe Ai 
përshkoi vendin duke bërë mirë njerëzve, duke shëruar të gjithë ata që 
ishin nën qendërmbrojtës. Kur Jezusi u largua, ai u tha dishepujve të tij 
të mbeten në mësimin e tij deri në fund, kur e njëjta Frymë që ishte mbi 
të dhe të kthehemi prapa e para tyre dhe ti mbushim ato me Frymën e 
Shenjtë. Atëherë kjo 'thirri jashtë' trupi (kisha), do të ishte në vend të 
Tij në tokë, duke marrë vendin e Tij. Dhe pasi që e njëjta Frymë që 
ishte në të, të jetë në ta, ata do të bëjnë të njëjtat vepra e çudira. Dhe të 
gjithë njerëzit që janë me të vërtetë trupi i Jezu Krishtit (kishës së 
vërtetë) do të shfaqin të njëjtat vepra që Jezusi bëri dhe Kisha e 
Rrëshajëve në to, sepse ajo do të jetë e njëjta Frymë. Çdo kishë tjetër që 
nuk ka Frymën dhe deklaratat do të duhet të japë llogari Perëndisë. 

Kjo gjithashtu tregon se këto shtatë yjet, ose shtatë lajmëtarë të 
shtatë epokave janë në dorën e Tij. Ai i mban ato. Menjëherë ju e dini 
se në qoftë se ju mbani ato në dorën e Tij dhe janë të lidhura me fuqinë 
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e Tij. Kjo është ajo që dora nënkupton. Kjo do të thotë fuqinë e 
Perëndisë! Dhe autoriteti i Perëndisë. Asnjë prej tyre nuk erdhi me 
autoritetin e vet dhe autoritet tjera. Kjo është ajo që ka thënë Pali. As 
njeriu nuk do të guxonte. Kërkon autoritetin e Perëndisë dhe fuqinë e 
Shpirtit të Shenjtë. Ungjilli po u predikohet nga autoriteti i Perëndisë në 
fuqinë e Frymës. Të gjithë këta njerëz kanë qenë të autorizuar nga 
Fryma e Shenjtë. Ata të gjithë kundërshtuan botën. Ata nuk mund ta 
bëjnë këtë vetë. Ata janë plot me Perëndinë. Ata janë të dërguar ose të 
autorizuar nga Perëndia e jo nga njerëz të tjerë. 

Pra, ata kishin atë që bota nuk mund të ketë. Jezusi tha se kur Ai 
shkoi për të dërguar Shpirtin e Tij që bota nuk mund ta marrë. Kjo është 
e drejtë. Sistemet dhe bota, bota nuk mund të marrë atë. Kjo është ajo 
që organizata është - është një sistem botëror. Më tregoni një kishë me 
sistem botëror që është plot me Frymën e Shenjtë? Unë dua ta shoh. Në 
qoftë se ju mund të më tregoni një kishë të tillë ju do të gjeni gabime në 
Fjalën. Jo, jo në të gjitha. Jo nuk është e organizuar nga një prej këtyre 
të dërguarve. Ata u hodhën ose jashtë, ose për shkak se ata u ndjenë të 
dënuar për mëkatet e organizatës. Të Shpirtit të Shenjtë në të gjitha 
vendet mund të jetë në organizatë, kur organizata që merr vendin e 
Shpirtit dhe me prerje të marrë vendin e Fjalës? Mos harroni, 
"organizatë" ajo është "VDEKJE". Thjesht nuk mund të jetë ndryshe. 
Nëse kemi dominimin e botës, atë Fryma e lë. 

Po, Shpirti nuk është shtatë Shirta por NJË. Ai do të jetë 
gjithmonë e njëjtë dhe të veprojë në mënyrë të njëjtë. Në shtatë të 
dërguarit do të kenë të njëjtin Shpirtin dhe të mësojnë në të njëjtën Fjalë 
dhe të kenë të njëjtën fuqi. Dhe në qoftë se kisha është kisha e vërtetë, 
do të kenë të njëjtin Frymë të së vërtetës dhe fjalën dhe veprimet e 
pushtetit që ata kishin në ditën e Rrëshajve. Ajo do të jetë përvoja e 
kishës në Rrëshajëve, dhe do të jetë gjuha dhe interpretimi dhe profecia 
e shërimit. Perëndia do të jetë në mes të saj dhe Perëndia do të jetë në 
mes në postin e saj si ajo ka qenë gjithmonë. Aleluja! Dhe kjo do të jetë 
ndryshe. Mos harroni. 

Pra, ne mund të shohim se Jezu Krishti është zbuluar përmes 
epokave nga Fryma e Tij të dërguarve. Ata janë ashtu si Moisiu që ishte 
për Izraelin. Ndërsa ai kishte zbulesën e kohës së tij, kështu që çdo i 
dërguar kishte zbulesën e Perëndisë dhe ministri për atë ditë. Prandaj, 
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kur ne shohim të dërguarit në dorën e Tij, ne shohim se si Zoti 
identifikohet me këta njerëz dhe u jep atyre fuqinë e Tij. Nuk është e 
mjaftueshme që ai e ka lidhur veten me gjithë kishën, që pamë kur u pa 
duke qëndruar në mesin e shtatë llampave të artë - qëndron. Jo edhe të 
mjaftueshme edhe për të parë ministrinë pesëfish e Efesianëve (apostuj, 
profetë, mësues, evangjelistë, pastorë). Sepse në çdo epokë kisha merr 
rrugë të keqe, dhe ata nuk janë vetëm të vë njerëzit, por edhe grupi i 
klerit - barinjtë janë fajtorë për hutimin e deleve. Pastaj Perëndia vjen 
në skenë si një Mbibari ku shërbimet e këtyre shtatë personave janë për 
të udhëhequr popullin e tij përsëri në të vërtetën dhe i jep fuqi të 
bollshme kësaj të vërtete. Perëndia është në popullin e tij - të gjithë 
popullit të tij, sepse ju e dini se ai që nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i 
përket Atij. Dhe Ai është Fjala. Kjo do të jetë Fjala e njohur në 
popullin. Por, ai ka ngritur një udhëheqje të veçantë në njerëzit e 
zgjedhjes së tyre dhe vendimin e tyre me anë të vullnetit të caktuar. Ata 
shfaqen nga një herë në çdo epokë. Në to është e njëjta Frymë. Pasi kjo 
është larg nga heresi romak. Ata kanë një njeri i zgjedhjes - një pas një 
tjetër - nuk sjell fuqinë e Perëndisë – nuk mbeti asnjë i gjallë në Fjalën 
e Perëndisë - çdo gjë u pajtua me ata para tij dhe duke shtuar atë pasi ai 
dëshiron të jetë Perëndi. Perëndia nuk është në të. Por ai është në të 
dërguarin e Tij dhe ata që do të kenë plotësinë e Perëndisë do të ndjekin 
të dërguarin, si të dërguarin e një pasuesi të Zotit sipas Fjalës së Tij. 

"Ai që ka të shtatë Frymërat e Perëndisë dhe të shtatë yjet." 
Zbulesa. 3, 1. Pasi që ky i njëjti Zot i identifikuar me njeriun në 
mishërimin, Ai identifikohet përsëri me njeriun pas Frymës së tij në 
njeriun. "Këto janë të mitë," thotë Zoti. Shtatë Fryma që i kanë 
mbushur të dërguarit të Zotit. Ato mund të hidhen. Mund të jetë subjekt 
për të dyshuar. Në të vërtetë, në mendjet njerëzore mund edhe të duket 
se ato nuk i plotësojnë kërkesat - por ata janë të dërguarit për epokën e 
tyre. Perëndia përdorur Abrahamin (ai gënjeu), ai përdori Moisiun (ky u 
rebelua), një Jonan (ai nuk iu bind), një Samson (i kryer), një prej 
Davidit (u vra). Ai përdor gjithashtu një nga Jozueu dhe një nga Jozefi. 
Dhe ata me njollosjet e rënda tani janë më të shumtë ata që historitë e të 
cilëve duket të jetë perfekte. Të gjitha që kemi është e Atij. Askush nuk 
guxon të mos e mohojnë atë. Në to pas përdorimit nëpërmjet Frymës së 
Shenjtë, që ka ai të vënë në to. Ata qëndruan apo ranë në Zotin e tyre. 
Dhe në të gjitha prej tyre kanë arritur vullnetin sovran të Perëndisë. Le 
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atë që historia u përpoq për të mohuar këtë, ajo ende qëndron. Perëndia 
i përjetshëm ende ecën mes qiri të artë dhe qëndron dhe dërgon të 
dërguarit e Tij me anë të Frymës së tij me Fjalën për njerëzit e çdo 
epoke. 

 

 

PËRNDJEKJA 

 

Zbulesa. 3, 1b: "Unë njoh veprat e tua, që të ketë një emër që ju 
jeni të gjallë, por je i vdekur." Zbulesa. 3, 2b: "Unë nuk harova veprat e 
tua të përsosura para Perëndisë." Pra, këtu është me të vërtetë një gjë 
shumë e pazakontë. Në çdo epokë deri më tani Shpirti është mbi të 
gjitha që vlerësoi besimtarët e vërtetë, atëherë akuzoi hardhinë e rreme. 
Por, në këtë periudhë, kështu që padyshim nuk është një shpërfillje pa 
shkak Zoti dhe Fjala e Tij që i gjithë mesazhi për këtë dënim e epokës 
së pestë oshëtimë. 

"Unë njoh veprat e tua." Cilat janë këto vepra që ishte rritur në 
sytë e Zotit dhe ka shkaktuar pakënaqësinë e Tij? E pra, ju e dini se në 
çdo kohë përkime me epokën e ardhshëm, kështu që në të pestën ne 
vazhdojmë punën e epokës së katërt. Këto vepra, si edhe e dini, ishte: 

1. Udhëheqja e Frymës së Shenjtë u zëvendësua nga hierarkia e 
njeriut. 

2. Fjala e Perëndisë dhe ndihmë e saj të lirë për të gjithë njerëzit 
u rrëzua për bindjet e kishës, dogmat, urdhrat e kishës, etj. 

3. Festimi në Frymën dhe dhuratat e Shpirtit dhe të gjitha që 
është e lidhur me shoqëri bashkësia e vërtetë e shenjtorëve u refuzua 
për kremtimin e liturgjisë dhe letrare, festat, idole pagane, etj. 

4. Marijanizmi ishte duke marrë një vend të madh në festimin e 
krishterëve, si ajo ka marrë në fakt vendin e Hyjnisë, një djalë është 
larguar nga pozita e tij e lartësuar mbi të gjitha të jetë në varësi të një 
njeri i quajtur papa i cili e quajti veten famullitar i Krishtit. 

Ata që luftuan këtë kishë të tmerrshme të antikrishtit u 
shkatërruan. Ata që qëndruan me të kanë gjetur veten peng të kishës 
qoftë ata të jenë fshatarët apo mbretër. Jeta e tyre nuk ishte e tyre, pse 
jetën e tyre nuk e kishin të Krishtit, por ata janë trupi, shpirti dhe fryma 
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që i përkiste kishës romake. Ata folën për gjakun e Krishtit, por që e 
bleu shpëtimin e tyre me para, dhe bleu faljen e mëkateve me ari ose 
pendesës. Sa më i pasur prej tyre që ishin e gjetën veten në një pozitë të 
favorshme, kur papa Leo X pat lejuar për të blerë më shumë vargje pa 
të cilat nuk ka falje për mëkatet në mënyrë që ata janë në ndërgjegje të 
mirë, mund të planifikojnë krimet e tyre të tmerrshme dhe pastaj të 
ekzekutojë duke e ditur se papa ka falur tashmë mëkatet e tyre. Ata 
ishin të privuar nga Fjala e Perëndisë, që është kështu në gjendje të dinë 
të vërtetën! Që nga e vërteta vjen vetëm nga Fjala, njerëzit janë ndaluar 
në burg kush ka përdorur fjalën kisha romake, duke pritur vdekjen, dhe 
pas gjykimit të vdekjes. Por prostitutën e madhe, i dehur me gjakun e 
dëshmorëve, dhe pa menduar për gjykatës, egërsisht i rimëkëmbur për 
të vrarë njerëzit dhe vdekjen shpirtërore dhe fizike. 

Pra, në fund të epokës të katërt, i cili do të ishte fillimi i epokës 
të pestë, pushtimi i turqve në Konstandinopojë, dërgoi dijetarët e 
Lindjes me dorëshkrimet e tyre greke në Perëndim. Pra, për të përhapur 
Fjalën dhe pastërtinë e mësimeve të besimtarëve të vërtetë. Një shumë e 
rëndësishme ishte se këto ishin jo vetëm mësuesit e mëdhenj, por edhe 
zbuluan një shpikje të asaj që u bë baza e shtypjeve tona moderne, 
shtypjen e kanë bërë më të lehtë për prodhimin e librit. Prandaj, ne 
gjejmë se ajo mund të bëhet një uri e madhe me kërkesën për Biblën. 
Perëndia ngriti shumë burra trima në mesin e të cilave Luteri nuk ishte i 
vetmi. Kalvin dhe Zwingli ishin dy njerëz të tjerë të shquar, dhe krahas 
tyre ka pasur shumë, shumë nga ata që nuk janë aq të njohur. 
Megjithatë, ndërsa e gjithë kjo nuk ishte për asgjë, vetëm këta njerëz në 
fakt kanë parandaluar një vepër të fuqishme të Perëndisë. Para së 
gjithash, ata e kundërshtuan martesën e kishës dhe shtetit të Nikesë, por 
në të vërtetë janë të inkurajuar për unitet. Ungjijtë e mbrojtjes nga shteti 
ishte i mirëpritur, edhe pse kjo nuk ishte Fjala. Dhe pse ne mund të 
shohim "zemërimin e njeriut duke lavdëruar Perëndinë" në ngjarje të 
tilla si pranimi i Reformës dhe refuzimit të autoritetit të papës të Henry 
VIII, ajo ishte larg nga e vërteta e Rrëshajëve dhe mbrojtjen e Zotit të 
Plotfuqishëm. 

Në dritën e mësimit të vazhdueshëm të Luterit ndaj ndërhyrjes të 
jashtme në punët e kishave lokale, nga mendjet e njerëzve nuk mund të 
ishte lehtë hequr si "peshkopi, kryepeshkopi" konceptit të qeverisjes së 
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kishës. Për këtë arsye, Kisha ka bërë një hap në drejtimin e duhur, por 
ende ka mbetur e shtrënguar, kështu që së shpejti sërish do të burgoset 
në të njëjtin burg nga i cili ai po përpiqej për të shpëtuar. 

Megjithatë, veprat e keqe ende nuk ishin mbushur. Jo vetëm që 
Luteri përmes gjykimeve të dobëta kishte nxitur betejën dhe në këtë 
mënyrë ka shkaktuar vdekjen e turmave, por Zwingli ka përndjekur 
grup tjetër të devotshëm me burgosje Dr. Hubmeyer, dhe edhe pse ajo 
nuk e ka kryer atë në rrezik, ai ishte në të vërtetë përgjegjëse në masë të 
madhe për vdekjen e tij eventual me zjarr. Dhe Kalvini nuk bëri asgjë 
më pak, sepse ata kërkuan arrestimin e Serveta që kishte parë dhe 
mësuar unitetin e Hyjnisë. Shteti e ka gjykuar më pas këtë vëllanë dhe i 
shkonte për shtati Kalvinit ku u dogjën në turrën e druve. 

Nëse ndonjëherë ishte një kohë e zellshme besimi ajo ishte në 
këtë kohë tragjike. Fjalët e Komenius përshkruajnë shumë nga ngjarjet 
në këtë epokë. Komenius shkroi "Një gjë e nevojshme". Ai është 
krahasuar në botën e labirintit, dhe tregon mënyrën se duke e lënë atë 
që është e panevojshme, dhe duke zgjedhur një gjë e nevojshme - 
Krishti. Një numër i madh i mësimdhënësve, thotë ai, është arsyeja dhe 
turma e sekteve, për të cilat ne së shpejti do ti emërojmë si mbetje. Çdo 
kishë për veten e tij beson se e është e vërtetë, ose të paktën e pastër, 
pjesa beson te ajo, ndërsa në mesin e tyre hasim raporte me njëri-tjetrin 
me urrejtje të hidhur, përndjekje. Njeriu nuk duhet të shpresojë për çdo 
lloj pajtimi midis tyre, ato korrespondojnë me armiqësinë e armiqësisë 
së papajtueshme. Nga Bibla kanë krijuar besimet e tyre të ndryshme të 
kishës, në fortesën dhe ndalesat e tyre pas të cilit janë varrosur dhe të 
rezistojë të gjitha sulmet. Unë nuk do të thoja se ky është profesioni i 
besimit - sepse ne mund të pranojmë në shumicën e rasteve se ajo është 
- në vetvete plot me të këqija. Ajo, megjithatë, të bëhet një kohë e tillë 
si startues zjarri në armiqësi. Trajtimi dhe shërimin e plagëve të Kishës 
do të jetë i mundur vetëm me largimin e tyre të plotë. "Për këtë labirint 
të sekteve dhe profesionit të ndryshme të përkatësisë në diçka tjetër, 
duan të debatojnë ... Çfarë është ora? A është ndonjë sherr shkencor që 
gjithnjë është zgjidhur? Asnjëherë. Numri i tyre është rritur vetëm. 
Satani është sofist i madh, kurrë ska vrarë në një argument... Në 
shërbim hyjnor të fjalëve të njeriut zakonisht dëgjohet më shumë se 
Fjala e Perëndisë. Çdo njeriu i është biseduar ashtu si ati i pëlqen për të 
vrarë kohën apo konsideratat shkencore dhe vrasjen e mendimit të të 
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tjerëve. O në një lindje të re dhe si një njeri duhet të ndryshohet në 
Krishtin duke kërkuar për tu bërë pjestarë të natyrës hyjnore (2 Pjetri 1, 
4.) vështirë se na tregon asgjë përvec tastin e energjisë, kisha pothuajse 
e ka humbur fuqinë e lidhur, mbetet i vetmi me fuqi duarlidhur... 
Sakramentet, duke pasur parasysh si simbole të unitetit dhe dashurinë e 
jetës sonë në Krishtin, janë bërë mundësi për konfliktet më të ashpëra, 
arsyeja e urrejtjes reciproke, një qendër e sektarizmit... Me pak fjalë, 
krishterimi u bë një labirint. Besimi është i ndarë në mijëra pjesë të 
vogla dhe të bëhet një heretik, nëse nuk është një nga ata që nuk e 
pranon... Çfarë mund të ndihmojë? Vetëm një gjë është e nevojshme, 
kthimi i Krishtit, duke parë Krishtin si dritë e vetme dhe duke ecur në 
gjurmët e tij, duke lënë mënjanë të gjitha mënyrat e tjera derisa të gjithë 
të kemi arritur qëllimin dhe të arrijnë në unitetin e besimit (Efesianëve. 
4, 13). Si Zotit qiellor e çdo gjë e ndërtuar në Shkrimet kështu që ne 
duhet të largohemi nga të gjitha veçoritë e rrëfimit të besimit tonë të 
veçantë dhe të jemi të kënaqur me Fjalën e zbuluar të Perëndisë që u 
takon të gjithëve. Me një Bibël në dorë, ne duhet të bërtasim: 'Unë 
besoj në atë që Perëndia ka zbuluar në këtë libër; Unë me bindje do të 
mbajë urdhërimet e Tij, unë shpresoj dhe besoj në atë që e ka premtuar.' 
Të krishterë, dëgjoni! Nuk është vetëm një jetë, por Vdekja na vjen në 
një mijë forma. Është vetëm një Krishti, por një mijë Antikrishta... Pra, 
ju e dini, për krishterimin, e cila është një gjë e domosdoshme. A ju 
ktheheni te Krishti, ose ju do të ju gjejë shkatërrimi si Antikrishtit. Nëse 
jeni të mençur dhe duani të jetoni, të ndjekur nga Udhëheqësi i Jetës. 

Por ju, të krishterët, gëzohen në ngjitjen tuaj, ... dëgjoni fjalët e 
Liderëve të tij qiellor: 'Eja me Mua.' ... Përgjigje njëzëri: 'Po, ne jemi e 
ti të vjen.''' 

Pra, unë vetëm thashë se kjo epokë ka dhënë në rritjen e madhe 
të frymës të sektit. Nëse ai kishte qenë ndonjëherë i ekspozuar ndaj 
qëndrimit të Korintit: "Unë jam i Palit, unë i Kefës," ajo ishte e 
trishtuar. Ka pasur Luterans, Hussites, Zwingli, etj. grup. Fragmentimi i 
tillë i Trupit ishte e mjerueshme. Ata jetonin një emër, por ishin të 
vdekur. Sigurisht që ata ishin të vdekur. Ata vdiqën në momentin kur 
ato janë të organizuar. Grupe të mëdha kanë organizuar dhe lidhur në 
martesë me shtetin. Kjo ishte ajo. Ata janë bërë. Këtu ishin ato Luterans 
i cili ishte kritikuar nga kisha romake. Ata e dinin padrejtësisë e 
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komuniteteve politike dhe shpirtërore - ende Luteri (si kur Judenjtë i 
tronditi Petra) shkoi drejtë përpara dhe e bëri shtetin në vend të 
Perëndisë, mbrojtës të besimit. Kjo është prerje e parë për të shquar që 
dolën nga prostitutë, por kur Luteri vdiq pak më vonë kishte një 
hierarki si ajo kundër së cilës ai luftoi. Ky është një veprim i Perëndisë 
deri në kohën kur ajo erdhi gjenerata e dytë ishte e drejtë të kthehet nën 
krahun e nënës së tyre. Ajo u kthye, dhe nuk e di edhe pse. Ata morën 
emrin e tyre më lart se emrin e tij. Ata gjithashtu jetonin në emrin e 
tyre. Dhe të gjithë prerjet sot të bëjnë të njëjtën gjë. Ata jetojnë në emër 
të tyre, dhe jo emrin e Zotit Jezu Krisht. Është e lehtë për të parë, sepse 
çdo kishë është e njohur për mënyrën se si feston, por asnjë nuk është i 
njohur për fuqinë e Perëndisë. Kjo lejon testin. Dhe unë dua që ju të 
vini re këtu se kjo epokë nuk kishte një shenjë në mes tyre dhe 
mrekulli. Ata hoqën dorë nga fuqia e Perëndisë për fuqinë e shtetit. Ata 
mbahen me emrat e tyre, emrat e tyre të nderuara. Kjo ishte ajo frymë e 
vjetër për të sjellë të gjithë në kopenë e tij. Sot baptistët duan metodistët 
që tejkalon baptistët. Metodistët, presbiterianët donin të konvertohen. 
Një pentekostal i duam të gjithë ata. Gjithkush pretendon të ofrojë më 
shumë dhe për të siguruar shpresat më të mëdha - një lloj derë në qiell, 
ose të paktën të vënë deri në hyrjen. Si është e gjithë kjo një tragjedi. 

Kjo frymë sekti inkurajoi të gjitha emërtimet që shkruajnë 
manualet e tyre dhe të mësojnë besimin e tyre kishtar, strukturat, zyrat e 
tyre dhe administrimin e kishës dhe pastaj secili pretendon se ajo dhe 
vetëm ajo, në të vërtetë flet për Perëndinë si ajo është mirë e 
kualifikuar. Pra, nuk është pikërisht ajo që ju bëni me Papën dhe 
Kishën romake! Ata janë vetëm atje me nënën e tij, një prostitutë, dhe 
nuk e dinë atë. 

Në fund të komentit tonë në këtë varg: "Ju keni një emër që ju 
jeni të gjallë, por jeni të vdekur," unë nuk mund të theksoj shumë se 
Zoti këtë herë, edhe pse ajo solli Reformën, në vend që duke u 
lavdëruar, e qortoi rëndë për shkak se te ajo është mbjellë fara që 
organizoi prostitutës kthim prapa në Perëndim në hapjen e derës për të 
shpëtuar. Kur ka pasur një lëvizje nga Kisha Katolike, nuk ishte 
plotësisht e vërtetë, sipas shkrimit, por ishte politike. Shumica e 
njerëzve iu ishin përkulur protestantizmit, sepse, siç kam deklaruar, se 
ata e urrenin sistemin romak, politik dhe financiar. Prandaj, në vend se 
duke qenë kjo një lëvizje e madhe shpirtërore me të gjitha tiparet e 
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ndikimit të Frymës së Shenjtë si kur Perëndia ka përdorur mjete thjesht 
shpirtërore për të arritur qëllimet e saj në ditën e Rrëshajve, ajo ishte 
me të vërtetë që vepron në tërbimin e njeriut të përlëvdonin Perëndinë, 
dhe rezultatet janë në përputhje me historinë e Izraelit, kur ajo u largua 
nga Egjipti dhe endeshin nëpër shkretëtirë,dhe nuk vijnë në vendin e 
Kanaanit. Megjithatë, ka pasur shumë në fakt se të paktën pjesërisht 
ishte thyer zgjedhja e Romës, njerëzit tani janë në gjendje të marrin 
Fjalën e Perëndisë dhe të dorëzohen në ndikimin e Shpirtit, pa frikë të 
tillë të madh si më parë. Kjo hapi derën për një misionar që pasoi 
epokën. 

Tijatira e prehte Jezebelën dhe nuk ishte i gatshëm të heqin dorë 
nga pushteti i tyre mbi popullin, dhe kështu ne shohim vajzën e saj 
Athaliahu që ngre kokën në epokën e Sardës duke shpresuar se skema e 
tij e organizatës do të jetë në gjendje për shtypur farën e vërtetë. 

 

 

KUJDES 

 

Zbulesa. 3, 2: "Rri zgjuar dhe forcoje tepricën që gati ka vdekur! 
Sepse nuk i gjeta veprat e tua të përsosur para Hyjit tim." 

Unë do të doja të them se epoka e Sardës ishte reformimi në vend 
të rindërtimit. Unë nuk mund të them. Fjala kyçe nuk quhet rindërtimi, 
por ajo sigurisht që është quajtur Reformimi. Të rinovimit, ishte koha e 
një tjetër kohe e Rrëshajëve. Por nuk ishte. Më e mirë që mund të 
thuhet është: "Forcimi është ajo që mbetet, e cila është gati për të 
vdekur." Diçka ishte zhdukur. Oh, po, është e sigurt. Kjo është epoka 
që e kishte arsyetim, por ai e humbi shenjtërim dhe pagëzimin e Frymës 
së Shenjtë. Kjo është ajo që ishte plani fillestar i Perëndisë. Kjo është 
ajo që ata kishin për të në ditën e Rrëshajëve. Ata ishin të justifikuar, 
ata u shenjtëruan, dhe u mbushën me Frymën e Shenjtë. E pra, më 
dëgjoni, arsyeja për të justifikuar dhe angazhuar është për objektivin që 
ju mund të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë. Kjo është arsyeja pse nuk 
është një kishë. Ajo është tempulli i Perëndisë mbushur me Zotin, vetë 
Fryma e Shenjtë. E njëjta Frymë që ishte në Jezusin kur ai ishte këtu në 
tokë për të inkurajuar atë duket nga veprat e fuqishme që ka bërë, ai u 
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kthye në kishë të Rrëshajëve në mënyrë që ata vepruan me veprat që ai 
kishte bërë. Kjo epokë nuk i kanë këto vepra. Oh, ata kishin Fjalën e 
shkruar (por jo nuk zbuluan Fjalën). Kjo ishte periudha e Reformimit. 
Mos ki frikë, o tufë e vogël, Perëndia tha: "Unë do të të kthej," dhe kjo 
reformë do të ishte fillimi i saj. Ai kishte shkuar (sipas premtimit të 
Tij), të kishte kthyer kishën nga thellësitë të djallit në epokat e errëta në 
thellësi të Perëndisë që ata kishin në Ditën e Rrëshajave dhe në vitet e 
para të ekzistencës së kishës. 

Pra, të jenë të kujdesshëm dhe për të kuptuar këtë. Në këtë 
vargun e dytë që kam lexuar thotë: "Sepse unë nuk njoha veprat e tua të 
papërsosura përpara Perëndisë." A e dini se çfarë me të vërtetë "i 
papërsosur" do të thotë? "Papërdorur." Kjo është koha e çdo epoke, të 
paplotësuara. Ajo ishte vetëm fillimi i shërimit. Kjo është arsyeja pse 
kam thënë se Bibla është quajtur Reformimi - nuk e rinovimit. Ajo filloi 
në doktrinën e justifikimit i cili mbahet se shpëtimi ishte tërësisht nga 
Perëndia. Oh, sa Luteri kishte predikuar sovranitetin e Perëndisë dhe 
zgjedhjes. Ai e dinte se ajo ishte vetëm nga hiri. Ai e ndau kishën nga 
sundimi i hierarkisë kishtare. Theu idhujt. Humbi profesionin e 
priftërinjve. Ai akuzoi papën. Kur ajo filloi, ajo ishte e mirë e 
mahnitshme, por Perëndia 1.500 vjet më parë u tha: "Luter, ju do të jeni 
për të filluar gjëra, por nga dita e juaj nuk do të shihni të gjithë atë që 
është e mbushur, unë po e lë për më vonë." Hallelujah, Perëndia ynë 
mbretëron! Ai e di fundin që në fillim. Po, Luteri ishte i dërguar i Tij. 
Ajo nuk duket aq kohë sa ne i konsiderojmë të metat. Por ai u bë një 
njeri i quajtur Jona, ai ishte edhe në jetën e tij kishte një të metë. Ai 
ishte një profet pse ju dhe unë nuk mund të ketë kërkuar për të thënë 
kështu në bazë të asaj se si ai ka vepruar. Por Perëndia i njeh ata që janë 
të tij dhe ka rrugën e tij që ka bërë edhe me Jonan. Ai kishte rrugën e tij 
me Luterin në atë epokë dhe do të ketë rrugën e tij për përfundimin. 

Pra, kjo ishte një epokë e paplotësuar. Kjo ishte një kohë e 
reformimit. Por, një Perëndi i donte si të tillë. Unë dua që ju të keni 
ilustruar mënyrën në të cilën kam bërë një vëlla shumë të 
mrekullueshëm te luteranët i cili është president i një shkolle shumë të 
bukur me konvikt në Perëndim. Unë kam qenë i ftuar në shtëpinë e tij 
për darkë me të dhe duke i thënë atij gjëra lidhur me Frymën e Shenjtë. 
Ai ishte i hutuar për shumë gjëra dhe ai më tha: "Çfarë do të bëjmë ne 
luteranët?" 
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I thashë: "E pra, ju keni Krishtin." 

Ai tha: "Ne duam Frymën e Shenjtë A mendoni se ne e kemi.?" 

I thashë: "Potencialisht, ju besoni në Të." 

Ai tha: "Si mendon një potencial? Ne jemi të uritur për 
Perëndinë. Lexojmë një libër mbi Rrëshajëve dhe dhuratat e Shpirtit, 
kështu që disa prej nesh fluturuan jashtë në Kaliforni për t'u takuar me 
autorin. Kur arritëm atje, ai na tha se edhe pse ai shkroi librin, ai nuk ka 
dhurata. Kur pamë efektin e dhuratave në ministrinë tuaj kemi dashur të 
flasim me ju në lidhje me ta, sepse ju patjetër dini diçka." 

Pra, konvikti i vëllait është në fshat dhe i rrethuar nga shumë 
tokë bujqësore, ku nxënësit mund të punojnë dhe në këtë mënyrë të 
kenë paguar të studiuarit në kolegj. Ajo gjithashtu ka fabrika që shkojnë 
së bashku me fermën për të siguruar punësim shtesë. Kështu që unë jam 
duke përdorur fushat e tij për të ilustruar shembullin tim, ai tha: "Njëri 
ishte një njeri i cili doli në vendin e tij të mbjellës arën e misrit. Ai 
tërhoqi trungjet, pastruar gurët, lëruar dhe rafshuar tokën dhe pastaj të 
mbjellë misërin e tij. Çdo mëngjes, kishte shikuar nga fusha, por një 
mëngjes në vend të tokës të zhuritur pa gjethe të shumta të vogla që 
janë mbirë deri ai tha: "Falënderoj Perëndinë për fushën time e misrit." 
Pastaj e pyeta: "A është ky njeriu që kishte grurë?" 

Ai tha: "E pra, në një mënyrë ajo është." 

I thashë: "Potencialisht po, dhe kjo ishte ju Luterans në 
reformimin detyruar me ftesën tuaj, e kuptoni? Bima filloi të rritet. (Pas 
mbjelljes në vend gjatë mesjetës.) Pas disa lidhjeve që kishte gjobë të 
mëdha, dhe një ditë një xhufkë mëndafshi u shfaq. Kjo xhufkë 
mëndafshi shikoi poshtë në thikë dhe tha: "Ju Luteranët e vjetër formal 
nuk keni asgjë. Shikoni në ne, ne jemi të mbarështuar, misionarët e 
mëdhej. Dita jonë është epoka misionare." Kjo moshë xhufkë ishte 
epoka Wesliane. Ata ishin misionarët më të mëdhej dhe madje edhe të 
na kenë tejkaluar në epokën tonë. Çfarë bëri ajo epokë? U shpërnda si 
poleni i luleve në erë. 

"Pra, çfarë është hapi tjetër? Logjikisht, ne mendojmë se kjo 
është me të vërtetë formimin e rrënjëve dhe drithërave - kompletohet 
cikli. Por kjo nuk është aq. Ka një fazë e dytë. Kjo fazë është kur 
lëvoreja ose kashta është formuar për të mbuluar farën. Dhe kjo është 
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pikërisht ajo çfarë ka ndodhur në këtë cikël shpirtëror. Në fillim të 
shekullit të njëzetë, në epokën në fillim të epokës Laodiceane, kishte 
besim të përhapur se Fryma e Shenjtë zbriti ashtu siç bëri në ditën e 
Rrëshajve. Njerëzit kanë folur gjuhë të tjera dhe pohoi se janë pagëzuar 
me Frymën e Shenjtë është dëshmia e të folurit në gjuhë. Por shumë 
herë u larguan nga fushat e grurit dhe atje në fund të verës grisa veshët 
e grurit dhe shkunda ato në duart e mia që kam marrë disa fara, kur të 
papritur në kashtët e mia nuk kishte grurë, edhe pse kjo sigurisht dukej 
me të vërtetë e çuditshme. Ndërsa në qoftë se ka ndonjë të grurit. Kjo 
është një ilustrim i përsosur i të ashtuquajturës lëvizja Pentekostale. 
Dhe ky është një fakt i provuar. Është fakti që këta njerëz të 
organizuara në doktrinën dhe të lidhura prapa pikërisht ashtu siç bëri 
para tyre organizata që provon se në vend të farës të drejtë, ata ishin 
kashta apo kishin mbuluar mbrojtjen për farën e grurit që do të vijë. Kjo 
fazë ishte periudha e rrezikut që Jezusi foli në Mateu. 24, 24: "Ti 
mashtojnë edhe të zgjedhurit, po të ishte e mundur." Oh, njeri i 
menduar se kjo lëvore, i ashtuquajturi era Pentekostale, ishte fara e 
vërtetë. Por doli se vetëm mbajtësi për të kaluar jetën në epokën në të 
cilën një rinovim i vërtetë në të cilën nusja dhe Gruri manifestohet në 
pushtet ku është folur nga Ezekieli 47, 2 - 5: "Pastaj më çoi jashtë 
nëpërmjet portës veriore dhe më bëri të sillem jashtë deri në portën e 
plotë nga rruga që shikon nga lindja; dhe ja, ujërat buronin nga ana e 
djathtë. Kur njeriu që kishte vijë në dorë u nis drejt lindjes, mati njëmijë 
kubitë; pastaj më bëri të kapërcej ujërat; ujërat ishin të këmbëve. Mati 
katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kapërcej ujërat; ujërat ishin 
në gjunjë. Mati katërmijë kubitë të tjerë, pastaj më bëri të kaloj ujërat 
arrinin deri te ijët. Mati njëmijë; dhe kjo ishte një lumë që nuk mund ta 
kapërceja, sepse ujërat e tij ishin shtuar, ujërat për të notuar në, një 
lumë që nuk mund të kapërcehej." 

"Dhe ashtu siç ishte bërë ishte me vullnetin e përsosur të 
Perëndisë dhe të programit për të pasur. Luteranët Frymën e Shenjtë 
potencialisht nën justifikimin, metodistët kishin atë potencial në 
shenjtërimin dhe sot ai u kthye mbrapa, restaurimi - Fryma e Shenjtë 
është këtu." 

"Shikoni dhe është forcuar ajo që do të mbetet, e cila është gati 
për të vdekur." Pra, këto janë idetë e shprehura në dy fjalë "përtyp" dhe 
"forcuar". Shikojnë përmban jo vetëm idenë e të qenit zgjuar, por kini 
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kujdes. Të jesh i ndryshëm lë të kuptohet rreziku i kësaj humbjeje. Për 
të forcuar do të thotë më shumë se vetëm për të dhënë forcë, kjo do të 
thotë për të konsoliduar dhe për të krijuar një të vërtetë të qëndrueshme. 
Këto dy komanda i referohen asaj që ka mbetur nga e vërteta e cila në 
vetvete është rreth, ose "kjo është pothuajse" e vdekur. Kjo shprehje e 
Frymës vjen para meje si një ilustrim. Një grup i skllevërve në skllavëri 
totale fizikisht dhe moralisht, ajo u ngrit dhe iku nga ata që i pushtuan 
(në të vërtetë, kjo është ajo që do të thotë Sarda: ata që ikën). Ishin të 
përndjekur, dhe arritjet e tyre të mëdha dhe të lavdishme thuajse ishin të 
humbur. Ata ishin të ri-kapur, por është pothuajse e gjitha që mund të 
thuhet se ka shpëtuar - nuk shpëtoi plotësisht Fjalën si disa. Ata kanë 
humbur shumë nga liria e tyre. Për këtë arsye, Zoti thotë: "Potencialisht 
të kthehet në skllavëri, të jenë të kujdesshëm për të mos shkuar mbrapa 
për të shpëtuar e pastaj ata të kthehen, të bëhet me kujdes dhe të 
qëndrojnë gjithmonë e të shikojnë kur bëhet fjalë për gjërat e 
skllavërisë tuaj ose ju do të humbni gjithçka tani është në ju mbetur në 
mënyrë të tillë për të krijuar përgjithmonë atë që keni dhe kështu të 
sigurojnë të ardhmen e humbjes. Kjo do të jetë mundësia juaj për të 
plotësuar atë që ju nuk e keni takuar." Apo ata janë të vendosur? Jo, jo 
në të gjitha. Ata nuk janë dhënë si konsideratë zërin e Shpirtit dhe është 
një tjetër epokë që shkon në robëri, dhe kështu Perëndia i ringjalli ato të 
cilët do të kryejnë vullnetin e Tij. Perëndia e ka anashkaluar Lutheran 
emërtimi si ajo fluturoi gjithë të tjerët dhe ata kurrë nuk do të kthehen. 
Perëndia kishte për të shkuar më tej dhe për të sjellë një epokë të re të 
së vërtetës të mëtejshëm dhe një restaurim të pak më shumë. 

 

 

GJYGJI 

 

Zbulesa. 3, 3: "Të të bjerë në mend, pra, si e ke marrë fjalën dhe 
e ke dëgjuar, ashtu edhe ruaje - dhe kthehu! Po nuk qëndrove zgjuar, do 
të vij si vjedhësi dhe nuk do të dish në ç’orë do të vij kundër teje." 

Unë dua të lexoj një përkthim (Wuest) të këtij vargu: "Mos 
harroni, pra, në këtë mënyrë ju jeni të pranuar (të vërtetën si një 
depozitë të përhershme) dhe çfarë ju (është) keni dëgjuar mënyra dhe 
për të mbrojtur (atë) dhe në çast të ndryshojë mendjen e tij." Nga ky 
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varg është shumë e qartë se Perëndia i kishte dhënë të vërtetën si një 
depozitë të përhershme. Ajo u pranua dhe është në mënyrë të 
pakthyeshme të tyre. Ajo tani mbetet për të parë se çfarë do të bëjnë me 
të, nëse do ta vlerësojnë apo jo. Dhe kjo është e vërtetë. Mbi ta është e 
vërteta themelore e gjithë Ungjijve: "I drejti do të jetojë me anë të 
besimit", "shpëtimi i Zotit." Ata dëgjuan të vërtetën e Biblës, e cila 
thyen doktrinën e Romës dhe të anulojë gjithë autoritetin e papës. Ata e 
dinin të vërtetën se kisha nuk do të shpëtojë. Ata e kuptuan darkën e 
Zotit. Ata e kuptuan pagëzimin e ujit. Ata kishin nisur karaktere. E 
vërteta? E pra, kurrë nuk ka qenë një periudhë me më shumë njerëz me 
dritë të mjaftueshme për të ndriçuar. Ata kishin ndriçim të mjaftueshëm 
për të riparuar tërësisht sistemin e vjetër apo një fillim të ri dhe të lejojë 
Perëndia për të udhëhequr ata, rresht pas rreshti dhe parim pas parimi. 
Ata ishin të dhënë pas të vërtetës. Ata e donin atë dhe e kanë dëgjuar. 
Por pyetja është se si e dëgjuan? A e dëgjojnë atë për të ndërtuar atë, 
apo ishte me të njëjtin qëndrim që shumë grekë kishin - diçka për të 
diskutuar dhe të teorizojnë? Natyrisht Fjala e pasur e vërteta është 
dëgjuar një mënyrë akademike, por jo për ekzekutimin praktik, sepse 
Perëndia do të kërkojë një ndryshim në të menduarit. Nëse kjo është 
Fjala e Perëndisë, ajo që është me të vërtetë, është e nevojshme për të 
mposhtur atë. Mosbindja do të sillte gjykimin. Gjatë së cilës rojtarët të 
tempullit të shejtë që janë kapur për të fjetur, ata janë rrahur, djegur dhe 
vrarë. Çfarë do të bëjë Zoti për ata që janë në këtë epokë të braktisur në 
mbajtjen e tyre? 

"Unë do të vijë si një vjedhës." Sardiasit e lashtë ishin ngacmuar 
vazhdimisht nga banditë që u zbritnin nga mali dhe njerëzit ishin 
grabitur. Prandaj, atyre u është shumë mirë e njohur atë që është Fryma 
duke folur për ardhjen e Zotit, si një vjedhës. Vetëm të jenë vigjilent 
dhe të përgatitur për të qenë të mjaftueshëm në mënyrë që të jenë gati 
për ardhjen e Tij. Pra, ne e dimë se ky është një mesazh për hardhinë e 
rreme që do të jetë edhe në ardhjen e Zotit ashtu siç ishte në ditët e 
Noeut. Tetë shpëtuan që ishin në dijeni të përmbytjes së afërt, dhe pasi 
ata ishin të vetëdijshëm janë përgatitur dhe ruajtur. Por bota e të 
pabesëve u fshi. Edhe pse ata ishin në kontakt të përditshëm me të 
drejtët dhe të kishin dëgjuar të vërtetën, ata e shtyan atë anash derisa 
ajo ishte tepër vonë. Këta njerëz me plotësi fizike në periudhën antike 
kategorizon ato që sot quhen krishterë jetët e të cilëve janë plot me 
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gjërat tokësore dhe të gëzojnë ato në një masë të tillë që ata nuk kanë 
dëshirë për shpirtëroren dhe aspak nuk janë në dijeni se nuk janë ruajtur 
për ardhjen e Tij. 

 

 

LAVDËRI 

 

Zbulesa. 3, 4: "Megjithatë i ke në Sard disa njerëz që nuk i 
përlyen petkat e veta. Ata do të më përcjellin të veshur me petka të 
bardha, sepse janë të denjë." 

Natyrisht, fjala "emrin" do të thotë "njerëzit" si tek Veprat 1, 15 
për ata në vargun e sipërme, thotë: "Ishin së bashku rreth 120 emra." 
Por, për mua kjo shkon shumë më tej se vetëm etiketimin e njerëzve të 
vë në dukje të vërtetën që është ekspozuar në çdo kohë për të me theks 
të madhe tha Zoti ynë. Është kjo: sistemi kisha e këtyre epokave është e 
përbërë nga dy kallame, të vërtetë dhe të rreme. Perëndia ishte në vetë 
qëllimin sovran dhe kishte vënë çdo gjënë e tij së bashku, duke i quajtur 
ato kisha. Shih në këtë epokë se si Ai e ka qortar duke thënë: "kishën e 
cila është" – jo "kishat janë" në Sardë, por vënë ata së bashku, "kisha e 
cila është"..."Unë i njoh veprat e tua... je i vdekur... veprat e tua janë të 
paplotësuara..." Dhe pastaj vazhdoi: "Këto (këtë kishë në Sardë) ka në 
ju disa njerëz të cilët janë të saktë dhe jo të gabuar si shumica që 
shëtisin me rroba të pastra dhe janë të denjë për mua." Pra, këta njerëz 
që ishin me të vërtetë të shenjtë te Perëndia "të gjithë duke ndjekur 
Zotin". Rrobat e tyre ishin të pastërta. Këta janë të shikuar se si ata u 
larguan në mënyrë që ata nuk ishin të korruptuar në botë. Ata ishin në 
Frymë dhe ishin duke ecur në Frymë. Ata ishin të shenjtë dhe të 
papërlyer përpara tij. Pra, ata kishin përmbushur qëllimin e tyre, sepse 
kjo është ajo që te Efesianëve. 1, 4 thotë se qëllimi i Perëndisë për ne: 
"Në qoftë se jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij." 

Pra, nga ky varg që tregon se janë të zgjedhur "disa emra" e 
Perëndisë, ju mund të shikoni qartë se çfarë keni mësuar në lidhje me 
këtë epokë. Ajo ishte kaotike. Ajo ishte e paplotësuar. Ajo është e ndarë 
në shumë mënyra, dhe Perëndia e kishte qortuar pothuajse tërësisht. 
Ajo ishte e dobët e sëmurë, dhe ishte gati për vdekje. Nuk ishte epoka e 
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lavdishme e rrugës ku historianët me mendje protestante janë përpjekur 
për të bërë. Një vështrim i shpejtë në atë pemë, dhe kjo mund të shihet 
se kanceri e kishte ngrënë dhe të shkatërruar, të zhveshur nga gjethet 
dhe asnjë frut përveç një fryt të shtrembëruar dhe të hahet nga krimbat 
që është dhe shpejt bie në tokë. Por, prit një minutë! Shikoni afër. Nuk 
janë në krye, në dritën e diellit, është një "fryti i parë" - "disa emra" - 
Perfekte në Të, sepse ata kanë lindur prej Tij, e mbushur me Të dhe 
duke ecur me Të me anë të Fjalës së Tij. 

Falë Zotit për "ata pak". 

"Ata do të ecin me mua." Kjo është ajo që Zoti thotë se ai do të 
japë ato për këtë ecje të drejtë. Ajo është pjesë e trashëgimisë së tyre të 
cilat Ai i ka për ta. Në qoftë se ata ishin të gatshëm të ecin me Të 
nëpërmjet përpjekjeve dhe grackat e jetës dhe të jetë një nder për të, Ai 
do t'i shpërblejë ata. Ai nuk e harron sakrificën tonë të dashurisë. 
Perëndia do të kompensojë gjithmonë përpjekjet tona për të kënaqur 
atë. 

Po, ata u larguan nëpër botë dhe nuk kanë qenë pjesa e tij. Ata i 
lanë sistemet botërore, ata i kanë të kapërcyer ato. Kur emrat e shquar 
të asaj kohe i dorëzoi shtetit lajkë dhe zgjodhi politikantët në vend se të 
spiritualizohet dhe ishte në rrugën e tij të kthehet në botë, kjo është e 
përfaqësuar disi nga Fjala e Perëndisë dhe kështu kanë respektuar 
Zotin. Ai tani do të kthehet në respektimin e tyre. Për shkak se ata do të 
ecin me Të në të bardhë. Ata janë identifikuar me të në tokë dhe tani ai 
do theksohet me ta në Jeruzalemin e Ri. Dhe kjo do të jetë e 
mahnitshme për identifikimin! Unë jam i kënaqur dhe i inkurajuar 
pavarësisht nga klithmat kur mendoj shpërblimin e tij, sepse ju do të 
vini re se kjo nuk është e veshur me një ngjyrë të ndryshme nga 
shenjtorët si ata do të kishin bërë udhëheqësit në mënyrë tokësore. Jo, 
ata janë si Ai, Ai është si ata. Ata si ai, ashtu si ka thënë Gjoni, sepse 
"ata e shohin Atë si Ai". 

"Për shkak se ata janë të denjë." A ti e kupton se kjo çka të na 
tregojë? Aji është vetë Jezusi, i Denjë. Ky është i vetmi që është gjetur 
në posedim të denjë ta marrësh librin nga dora e atij që rrinte mbi fron. 
Dhe tani kjo flet denjë për shenjtorët e Tij: "Ti je i denjë." Këtu është 
kjo, vetëm gjykatësi i kualifikuar (dhe në të vërtetë të gjitha gjykimi 
është i angazhuar ndaj Tij), dhe Ai thotë: "Ti je i denjë." Këto fjalë janë 
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befasuese si fjalët në Romë. 8, 33b: "Zoti thotë se unë jam i drejtë." 
(Rezultatet e Wayev) Ka në dritë të bardhë të drejtësisë së Perëndisë, të 
dëgjojnë zërin e këndshëm e Jezusit si Ai thotë: "Këto janë të miat. Ata 
janë të drejtë. Ata janë të denjë. Ata do të ecin me mua të veshur në të 
bardha." 

 

 

PREMTIMI I FITUESIT 

 

Zbulesa. 3, 5: "Ai që fiton, ai do të jetë i veshur me rroba të 
bardha dhe me siguri nuk do ta fshij emrin e tij nga libri i jetës, por do 
të rrëfej emrin e tij përpara Atit tim dhe engjëjt e tij të shenjtë." 

"Kushdo që fiton, ai do të jetë i veshur me rroba të bardha." Kjo 
është në fakt një përsëritje e vargut 4, i cili është përmendur disa herë 
nga ata që nuk kanë ndotur fustanat e tyre. Vite më parë kemi pasur një 
thënie që është marrë pa dyshim nga ky varg. Ajo tha: "Vazhdoni të 
ruani fundet tuaj të pastër." Kjo do të thotë: nuk përziheni në gjëra të 
dyshimta; të tjerët do të jenë të përfshirë, dhe ju mund të josheni për të 
aktivizuar ose nëse dikush mund edhe të përpiqet që të përfshijë, por të 
qëndrojnë i pandotur nga e gjithë kjo duke u larguar prej tyre. Pra, 
Perëndia do t'i shpërblejë ata që ndjekin këtë këshillë. Ai do të jetë i 
veshur në të bardhë, si shenjtorët. Çfarë është Ai që është i veshur në të 
bardhë. Pjetri, Jakobi dhe Gjoni e pa atë në Malin e Shpërfytyrimit dhe 
rrobat e tij ishin të bardha si drita. Ky realizim do të ketë veshur 
fustanat e tyre që do të shkëlqejnë, shumë të bardhë. 

Ju e dini që ne jemi duke jetuar në kohën e mbarimit. Vetëm të 
jetë në këtë epokë e kishës për të mbledhur. Dhe, ndërsa ata edhe tani 
menaxhojnë politikën globale, do të menaxhojë shumë shpejt edhe 
financat e botës. Pastaj, në qoftë se ju nuk i përkasni organizatës 
botërore të kishave, ju nuk do të jenë në gjendje për të blerë ose shitur. 
Ju do të humbni gjithçka. Ata që qëndrojnë besnikë Zotit dhe për të 
mbajtur rrobat e tyre të pastër nga ndotjet e këtij "sistemi botëror" të 
urdhrave të kishës do të privohen fizikisht. Do të përballen me një 
tundim të madh për tu dorëzuar. Pastorët do të arsyetohen me pretekstin 
se ato do ti shërbejnë Perëndisë në kuadër të sistemit të antikrishtit 
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sistemit-bishë. Do të japin para për lajkat dhe lajka të hierarkisë. Dhe 
njerëzit do të ndjekin këto barinj të rremë direkt për në therje. Por për të 
qenë në gjyq të gjithë ata u gjetën zhveshur. Atyre nuk do tu jepen këto 
rroba të bardha, dhe ata as që të ecin me Të. Ju nuk mund të shëtisni me 
rroba me njolla, duke mbajtur botën deri këtu me duart e papastur, dhe 
pastaj të presin për të qenë me Perëndinë. Është koha që të zgjoheni dhe 
të kenë dëgjuar zërin e Perëndisë që thonë: "U largua nga ajo (religjion 
i organizuar) organizoi popullit tim, se mos ju ndajnë mëkatet e saj, që 
të mos merrni nga plagët e saj." Amen. Perëndia flet. Qëndro larg nga 
fetë e kësaj bote si ju shmangeni të keqes. Stop duke ecur me botën dhe 
rrobat e tyre, zbardhëni në pendimin dhe gjakun e Qengjit. Por të bëjeni 
atë tani, sepse nesër mund të jetë tepër vonë. 

"Atij që fiton, unë nuk do ta fshij emrin e tij nga Libri i Jetës." 
Edhe një herë kemi ardhur në një pjesë shumë të vështirë të Fjalës. Ky 
varg i vëzhguar sipërfaqësisht do të përdorin Arminianët dhe 
Kalvinistët për të ushqyer qëllimet e tyre. Arminianët do të pohojnë se 
ky varg patjetër anuluar Gjoni. 6, 37 - 44: "Të gjithë ata që m’i jep Ati 
do të vijnë tek unë dhe atë që vjen tek unë, s’do ta qes jashtë, sepse 
zbrita prej qiellit, jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më 
dërgoi. Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar, që të gjitha ato që ai 
më ka dhënë unë të mos humbas asgjë, por duhet të ringjall në ditën e 
fundit. Judenjtë murmurisnin kundër tij pse tha: 'Unë jam buka që zbriti 
prej qiellit.' Ata thanë: 'Vallë a nuk është ky Jezusi, biri i Jozefit, po, a 
nuk ia njohim babain e nënën.' Si mund të thotë tani: 'Kam zbritur prej 
qiellit'?' Jezusi iu përgjigj: 'Mos murmurisni me njëri-tjetrin! Askush 
s’mund të vijë tek unë, po qe se Ati, që më dërgoi, nuk e tërheq. Atë 
unë do ta ringjall në ditën e fundit." Arminianismi bën vullnetin e Atit 
nuk është një qëllim sovran, por dëshira thjesht e vetëkënaqur derisa ai 
tërhiqet për të parë atë që të gjithë njerëzit të bëjnë më të mirën e Tij 
dhe dhuratat dashamirës dhe jetës në këtë mënyrë të përjetshme. 

Të kalvinistët nuk e shihni atë gjë. Ata e shohin në këtë varg të 
fortë ditë ngushëllimi i trazuar dhe shenjtorët e rënduar, që pa marrë 
parasysh sa e keqe janë, sa e tmerrshme ëashtë persekutimi, sepse 
fituesi është ai "që beson se Jezusi është Krishti," emri i tij do të 
shkruhet në këtë libër. Disa gjithashtu thonë se "Libri i Jetës" nuk është 
"Libri i Jetës së Qengjit''. Por, si zakonisht, kur e shikon sipërfaqësisht 
vargun e ardhur në një kuptim sipërfaqësor. 
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Mundësia e heqjes së emrave nga të dhënat e Perëndisë meriton 
më shumë se një studim i rastësishëm, sepse deri më tani shumica e 
studiuesve tërhoqën vetëm një përfundimin se Perëndia që është në 
Librin e Jetës të Qengjit paraqet emrat e atyre që janë të lindur përsëri 
në kohën e ri-lindjes, dhe në qoftë se për ndonjë arsye që emri duhet të 
hiqet në hapësirë në procesverbal që do të jetë thjesht bosh siç ishte 
para se të ishte vënë emrin atje. Kjo është njëqind për qind e kundërt me 
atë që Fjala në fakt mëson. 

Disa gjëra që janë në fillim të studimit tonë e di se nuk është një 
citim Shkrimi që na mëson se Perëndia ka hartuar tashmë një inçizim të 
emrave. E gjithë kjo është bërë përpara krijimit të botës, ndërsa ne do të 
tregojmë këtë gjë së shpejti. Gjithashtu, ajo nuk është thjesht një çështje 
e përfshirjes sonë në të dy grupet e njerëzve, dy prej tyre kishin 
mundësinë për të marrë jetën e përjetshme me të është një grup që i ka 
marrë emrat që janl vënë në procesverbal, ndërsa të tjerët të cilët kanë 
refuzuar, emrat nuk janë liruar. Ne fakt do të tregojnë libri që turma të 
cilët nuk kanë lindur edhe një herë është që të mos hyjë në jetën e 
përjetshme. Sa më shumë që kjo mund të tingëllojë e çuditshme, ajo 
sigurisht që është e vërtetë. Ne gjithashtu do të tregojmë se ka një grup 
njerëzish emrat e të cilëve janë të vendosur në procesverbal para 
themelimit të botës, EMRAT që në asnjë rrethanë nuk mund të hiqen, 
por tregojnë gjithashtu se një grup tjetër emrat e të cilëve ishin në atë 
regjistër përpara se të themelohej bota, emrat e tyre do të hiqen. 

Para së gjithash, nuk ka asnjë bazë për pretendimin se "Libri i 
Jetës së Qengjit" nuk është i njëjtë me "Librin e Jetës". Libri i jetës 
mund të quhet Libri i Qengjit i jetës, ose Libri i jetës së Krishtit, apo 
edhe libri yt dhe libri i jetës. Në të janë të shkruara vetëm emrat. 
Zbulesa. 13, 8: "Që do ta adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të 
cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte vrarë që nga 
krijimi i botës." Zbulesa. 17, 8 "Egërsira që pe, ishte e më nuk është; 
ajo do të ngrihet nga humnera dhe do të mbarojë. Dhe do të habiten 
mbarë banorët e tokës - ata, emrat të cilëve që në krijimin e botës nuk u 
shkruan në Librin e jetës - kur të shohin se egërsira ishte dhe nuk është 
më, dhe prapë është aty." Zbulesa. 20, 12 - 15, "Dhe pashë të vdekurit, 
të vogjël dhe të mëdhej, të qëndrojnë para Perëndisë; dhe librat u 
hapën; dhe një libër tjetër u hap, që është Libri i jetës; dhe të vdekurit u 
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gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. 
Deti i ktheu të vdekurit që ishin në të, po ashtu edhe Vdekja dhe 
Nëntoka i kthyen të vdekurit që ishin në to: të gjithë qenë gjykuar sipas 
veprave të veta. Atëherë edhe vdekja dhe nëntoka qenë hedhur në 
liqenin e zjarrtë. Liqeni i zjarrtë është vdekja e dytë. Kushdo nuk u gjet 
i shkruar në Librin e jetës qe plandosur në liqenin e zjarrtë." Ju mund të 
shihni se pse librat e lartpërmendur të tjera, gjithmonë e përmendin një 
libër që përmbajnë emra. Tek Zbulesa është quajtur "Libri i Qengjit e 
Jetës" ose "Libri i Jetës". 

Pra, ku është ky libër? Luka 10, 17 - 24: "Dhe të shtatëdhjetët u 
kthyen me gëzim, duke thënë: 'Zot, edhe demonët na nënshtrohen në 
Emrin tënd!' Dhe ai u tha atyre: 'Unë e shikoja Satanin që po bie si rrufe 
nga qielli. Ja, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi 
akrepë dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s’do të mund t’ju bëjë keq. 
Por mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por shkruar në qiell.' 
Atëherë Jezusi, nën ndikimin e Shpirtit Shenjt, klithi plot hare: 'Të 
madhëroj, o Atë, Zotërues i qiellit e i tokës, pse ua fshehe gëzohuni pse 
emrat tuaj janë të këto të urtëve e të mençurve e ua zbulove të vegjëlve. 
Po, o Atë, pse ty të pëlqeu kështu. Gjithçka më dorëzoi im Atë. Askush 
nuk e di kush është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, përveç Birit 
dhe atij, kujt Biri do t’ia zbulojë.' Pastaj u kthye kah nxënësit dhe u tha 
atyre veçanërisht: 'Lum sytë që shohin çka po shihni ju. Juve po ju 
them: shumë profetë e mbretër dëshiruan të shohin çka po shihni ju, por 
nuk panë; të dëgjojnë çka po dëgjoni ju, por nuk patën fat të dëgjojnë.'" 
Libri i jetës është e vendosur padyshim në qiell dhe do të shfaqet në 
gjykimin madh të  fronit të madh të bardhë. Në këto vargje Jezusi tha se 
emrat e tyre janë shkruar në qiej. Ato janë shkruar në Librin e jetës, 
sepse kjo është ajo ku emrat janë të vendosur. Jezusi po fliste në 
shtatëdhjetë (vargu 17), por Ai po fliste në dymbëdhjetë (vargu 23). 
Këto kishin qenë të gjithë duke u gëzuar djajtë ishin nënshtruar atyre në 
Emrin e Jezusit. Përgjigje e Krishtit ishte: "Mos u gëzo që frymërat ju 
nënshtrohen, por më tepër se emrat tuaj janë shkruar në qiej. (Libri i 
Jetës)." Ju do të vini re këtu se Juda ishte një nga ata që po i dëbonte 
demonët në emrin e Jezusit, por ne e dimë se ai ishte një djall, i biri i 
humbjes. Gjoni 6, 70 - 71: "Krishti ju përgjigj atyre: 'A nuk Ju zgjodha 
të dymbëdhjetët, dhe njëri prej juve ishte djalli?' Ai fliste për Judë 
Iskariotin, birit të Simonit, një nga të dymbëdhjetët, Atij ai do t'ju 
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tradhtojë." Gojni.17, 12: "Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në 
emrin tënd, çfarë më ke dhënë mua kam ruajtur, dhe asnjë nuk është 
humbur, përveç birit të humbjes, që të përmbushej Shkrimi." Gjoni. 13, 
10 - 11, 18: "Jezusi i tha: 'Ai që është i larë nuk ka nevojë për të larë 
këmbën tjetër, dhe ai është i pastër dhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë.' 
Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte. Kjo është arsyeja pse ai tha: 
'Nuk jeni të gjithë të pastër'. 'Unë nuk jam duke folur për të gjithë ju, 
unë i njoh ata që kam zgjedhur, por lë vargun që Shkrimet të 
plotësohet: 'Ai që ha bukën me mua, ka ngritur thembrën kundër 
meje.''" Pra, nëse gjuha ka ndonjë kuptim, ne duhet të pranoj se Juda 
ishte zgjedhur nga Jezusi (Gjoni. 13, 18), por ai nuk ishte i pastër. 
(Gjoni 13, 10 - 11). Juda ishte dhënë Jezusit nga Ati. Gjoni. 17, 12. 
(Vini re se "zgjedhjes" dhe duke i dhënë paralele e saktë si në ilustrimin 
e Moisiut dhe faraonit, Jakobit dhe e Esaut, sepse edhe pse Esau dhe 
faraoni u parashikuan, janë të destinuar për zemërimin, ndërsa në fund 
të Moisiut dhe Jakobit ishte lavdërim. 1 Pjetri 2, 8 – 9a: tregon edhe të 
prishurit edhe të zgjedhurit: "Ato, të pandëgjueshëm, në Fjalë 
pengohen-në çka edhe janë të caktuar. Ju pra jeni fis i zgjedhur.") Juda 
u numërua bashkë me të dymbëdhjetët dhe në fakt me to edhe pjesa e tij 
në shërbim para Rrëshajëve. Veprat 1, 16 - 17: "Njerëz. Vëllezër! Është 
dashur të plotësohet Shkrimi i shenjtë të cilin me gojë të Davidit e 
parafoli Shpirti Shenjt për Judën, i cili u bë prijësi i atyre që e kapën 
Jezusin. Ai ishte vërtet nga numri ynë dhe kishte pjesë në këtë shërbesë. 
Pjesa e Judës ishte ndër të dymbëdhjetët dhe pastaj humbi dhe ishte as 
më pak se njëmbëdhjetë shërbime të tjera, asnjëra palë nuk ishte futur 
ferr i shërbimit në mesin e shërbimeve të tjera. Veprat e Apostujve 1, 
25: "Për të marrë pjesën e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga i cili 
Juda u largua duke gabuar për të shkuar në vendin e tij." Juda, humbi në 
shërbim të Perëndisë ditën dhe Fryma e Shenjtë do të vritej, dhe shkoi 
në vendin e tyre. Emri i tij ishte edhe në Librin e jetës. Por emri i tij 
është fshirë. 

Tani, para se të vazhdojmë me këtë mendim në Judën, le të 
kthehemi në Dhiatën e Vjetër dhe të shohim ku Zoti e bëri të njëjtën 
gjë. Në Geneze. 35, 23 - 26, Jakobi kishte dymbëdhjetë djem, dhe emrat 
e tyre ishin si vijon: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni, 
Jozefi dhe Beniamini, Dani dhe Naftali, Gadi dhe Asheri. Pasardhësit e 
dymbëdhjetë bijve u bënë dymbëdhjetë fiset e Izraelit, me përjashtim se 
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Jozefi nuk kanë një fis i quajtur veten për shkak se ajo është në 
providencën e Perëndisë do të jenë trembëdhjetë fise, dhe dy bijve të 
Jozefit iu dha nderin e fiseve të dymbëdhjetë dhe trembëdhjetë. 
Sigurisht, ju e dini se kjo ishte e nevojshme për shkak se e majta u nda 
nga ana e Perëndisë për priftërinë. Prandaj, kur Izraeli doli nga Egjipti 
dhe Perëndia u dha atyre një tendë në shkretëtirë, gjejmë fisin e Levit 
që i shërben të dymbëdhjetë fiset quajtur Rubeni, Simeoni, Isakari, 
Juda, Zabuloni, Benjamin, Dan, Neftali, Gadi, Asheri, Efraimi dhe 
Manasi. Pra, të urdhërojë ata me emër ushtrinë në Numrat. 10, 11 - 28. 
Nuk përmendet Jozefi sepse nuk është Levit. Por kur ne shikojmë në 
Zbulesa. 7, 4 - 8 nëse ai thotë: "Njëqind e dyzet e katër mijë të vulosur 
nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit," thotë si kjo: Judah, Rubeni, Gadi, 
Asheri, Neftali, Manasi, Simeoni, Levi, Isakari, Zabuloni, Jozefi, 
Beniamini. Ne u kthye për të dymbëdhjetë fiset në mesin e të cilëve 
janë përmendur me emër Levit dhe Jozefit, ose Dani dhe mungon 
Efraimi. 

Tani pyetja vjen, pse fshihen këto dy fise? Përgjigjja gjendet në Ligj. 
29, 16 - 20: "Ju e dini që kemi banuar në vendin e Egjiptit dhe kemi 
kaluar në mes të kombeve, që u keni rënë. Ju keni parë gjëra të 
neveritshme në mesin e tyre dhe idhujt e tyre ishin prej druri, guri, 
argjendi dhe ari, që ndodhen në mes tyre. Nuk do të ketë midis jush 
burrë apo grua ose familje a fis zemra e të cilit largohet nga Zoti, 
Perëndia ynë, dhe të shkojë t'u shërbejë perëndive të këtyre kombeve. 
Le të ketë midis jush asnjë rrënjë nga rana helmuese dhe e hidhur. Një 
burrë, duke dëgjuar fjalët e këtij mallkimi, të vetëbekohet në zemër të 
tij: 'Unë do të jemë mirë sikur të ecja në dëshirat e zemrës tuaj, 
përmbytjes që shuan etjen tuaj! Zoti nuk mund ta falë kurrë, por në këtë 
rast zemërimi dhe xhelozia Zot do të ndizen kundër tij, me qëllim që të 
gjitha mallkimet shkruar në këtë libër do të bien mbi të, dhe Zoti do ta 
fshijë emrin e tij poshtë qiellit.'" Në këtë ai shpalli një mallkim kundër 
idhujtarisë, ose kurvëris frymore. Ato që u kthyen në emër të idhujtarisë 
kishte për tu fshirë. Një histori e dy fiseve emrat e të cilëve janë fshirë 
për shkak të idhujtarisë është në 1 Korintasve. 12, 25 - 30: "Jeroboami 
ndërtoi Sikemin në zonën malore të Efraimit dhe u vendos aty. Pasi 
merr atje dhe kishte ndërtuar Penueli. Jeroboami tha në zemër të vet: 
'Tani mbretëria do t'i kthehet në shtëpinë e Davidit. Në rast se ky popull 
shkon në shtëpinë e Zotit në Jeruzalem për të ofruar viktima, zemra e 
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këtij populli do të kthehet përsëri nga zotëria e tij, nga Roboami, mbret 
i Judës, dhe ata do të më vrasin dhe të kthehen nga Roboami, mbret i 
Judës.' Mbasi u këshillua, mbreti bëri dy viça prej ari dhe i tha atyre: 
'Edhe ju të shkoni deri në Jeruzalem, dhe Izrael, perënditë e tua që të 
nxori nga vendi i Egjiptit.' Pastaj vendosi njerin prej tyre në Bethel dhe 
tjetrin në Dan. Ky ishte mëkati i popullit që shkuan në një nga një, deri 
në Dan." Osea 4, 17: "Efraimi u bashkua me idhujt e tij, le të shkojë!" 

Në veçanti, vëreni se dënimi për idhujtarinë ishte se emri i fisit 
do të fshihet "nën qiellin". Deut. 29, 20. Kjo nuk duket se do të fshihet 
"në qiell", por nën qiell. Dhe kjo është vetëm mënyrën se si ajo është, 
për shkak se Izraeli është kthyer në Palestinë, dhe Zoti së shpejti do të 
nënshkruhet atyre të 144000 të zgjedhurve. Por te ky numër Dan dhe 
Efraimi kanë humbur. 

Zbulesa. 7, 4 - 8: "Dëgjova numrin e mbyllur - njëqind e dyzet e 
katër mijë të vulosur nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit, nga fisi i 
Judës, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Rubenit, dymbëdhjetë 
mijë të vulosur; nga fisi i Gadit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi 
Asherit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi Naftalijit, dymbëdhjetë 
mijë të vulosur; nga fisi Manasheut, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga 
fisi Shimunit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Levit, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi Isakarait, dymbëdhjetë mijë të 
vulosur; nga fisi Zebulunoit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i 
Jozefit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Beniaminit, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur." (Shënim, Dan dhe Efraimi mungojnë.) 
Tani me këtë shih te Danieli. 12, 1 e cila i referohet këtyre njëqind e 
dyzet e katër mijë të vulosur gjatë me vulën e gjashtë dhe në kohën e 
shtrëngimit të madh ose ankthi për Jakobin. "Në atë kohë do të dalë 
Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të popullit tënd. Ajo do të jetë 
një kohë me telashe, si asnjëherë nuk ka qenë që nuk ishte një popull 
deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit e tu do të shpëtohen - të gjithë ata 
që shpresojnë të jenë të shkruar në librin." 

Megjithatë, pas kësaj periudhe e fatkeqësisë (gjatë Mijëvjeçarit), 
siç shihet në Ezekieli 48, 1 - 8 dhe 22 - 29, ne shohim që fiset janë 
kthyer edhe një herë në mënyrë hyjnore. Por, që nga koha kur Efraimi 
dhe Dan u bashkuan me idhujt, ata vdiqën dhe fisi më i njohur u zhduk. 
Kështu që, unë të kuptojë se që nga shkatërrimi i Jerusalemit kanë 
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humbur të gjitha të dhënat e të gjitha fiseve në mënyrë që askush nuk 
mund të themi me siguri nga të cilat fise janë, por Perëndia i njeh. Ky 
Perëndi i madh që rikthen përsëri Izraelin në Palestinë e di saktësisht se 
cili fis nga një Izraelit i vërtetë, e çdo njëqind e dyzet e katër mijë të 
mbledhura ku fiset të Dan dhe Efraimin do të humbasin. 

Këtu janë fiset e Izraelit. Ezekiel. 48, 1 - 8 dhe 22 - 29: "Këta 
janë emrat e fiseve: nga veriu i largët me anë të Hethlonit në Hamath 
Enon, në kufi me Damaskun në fund në veri përgjatë Hamata, nga 
lindja në perëndim - pjesë e Danit. Në kufirin e Danit, nga lindja në 
perëndim - Asherin dhe një pjesë në kufirin e Asherit, nga lindja në 
perëndim - një pjesë për Neftalin në kufirin e Asherit, nga kufiri lindor 
në kufirin perëndimor - Manasit, një pjesë kufirin e Manasit, nga kufiri 
lindor në kufirin perëndimor - pjesë e Efraimit në kufirin e Efraimit, 
nga lindja në perëndim - Rubenin, një pjesë kufirin e Rubenit, nga 
kufiri lindor në kufirin perëndimor - Judë, një pjesë kufirin e Judës, nga 
kufiri lindor në kufirin perëndimor, dhe kështu me radhë." "Pasuria e 
Levitëve dhe zotërimin e qytetit - e cila është në mes të princave - dhe 
në mes të Judës dhe të Beniaminit, fiset e tjera, nga kufiri lindor në 
kufirin perëndimor - Beniaminit, një pjesë për kufirin e Beniaminit, nga 
kufiri lindor në kufirin perëndimor - një pjesë për Simeonin. Në kufirin 
e Simeonit, nga lindja në perëndim - pjesë e Isakarit në kufirin e 
Isakarit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor - pjesë e Zabulonit. Në 
kufirin e Zabulonit, nga kufiri lindor në kufirin perëndimor - Gadin, një 
pjesë në kufirin e Gadit, nga ana jugore në drejtim të jugut, dhe kështu 
me radhë." 

Një ilustrim tjetër që ne mund të marrim është historia e Izraelit, 
e cila shkoi nga vendi i Egjiptit në vendin e Kanaanit. Qëllimi i 
Perëndisë në këtë kohë ishte për të kryer nxjerjen e Izraelit dhe futjen e 
tyre në mënyrë që të mund t'i shërbejmë. Prandaj, kur ata u larguan nga 
Egjipti, ata të gjithë kanë të dalë në gjakun e qengjit dhe sakrificës, të 
gjithë kanë pësuar pagëzimin e ujit në Detin e Kuq, të gjithë ishin 
gëzuar mrekullive të mëdha, të gjithë hëngrën manë, të gjithë pinin nga 
shkëmbi dhe, për aq sa është e qartë bekimi dhe manifestime, të gjithë 
kanë marrë pjesë në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë. Por kur arritën në 
Moabi atyre që u bashkuan me festën e Baalit Peorsk , të gjithë vdiqën. 
Kufomat e tyre do të bien në shkretëtirë, sepse ata janë vetëm atje që të 
kundërshtojnë Fjalën e Perëndisë dhe u larguan prej saj. Pra, kjo është 
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ajo që ai ishte duke folur për Hebr. 6, 1 - 9, e cila është shkruar me aq 
kujdes në epokën e Pergamonit. Ju nuk mund të marrëni së bashku 
vetëm një pjesë të Fjalës, ju duhet të marrëni Fjalën. Ka njerëz që janë 
pothuajse njëqind për qind të përfshirë në gjërat e Perëndisë. Ata janë si 
Judenjtë. Askush, përveç Jezusit nuk e dinte saktësisht se çfarë lloj 
personi ishte Juda. Kështu erdhi dita kur Juda do ta bënë pikërisht atë 
që ka bërë Izraeli në Baal Peorsk. Ai vendosi ai donte të bashkohet me 
forcat e vreshtit të rreme - të hyjë në organizatën financiare, politike e 
anti-fesë së Fjalës, anti-Krishtit, dhe kështu ai e bëri. Ai u mashtrua! Të 
tjerët njëmbëdhjetë nuk ishin mashtruar. Ajo mund të jetë për shkak se 
ata ishin nga të zgjedhurve. Pra, kur Juda u largua dhe tradhtoi Zotin, 
emri i tij u hoq nga Libri i jetës. (Zbulesa. 22, 19) 

Pra, unë jam i sigurt që ju keni vënë re se ata emrat e të cilëve 
ishin në Librin e jetës ishte pjesë e rendit fetar të asaj dite që u 
përqëndrua në Perëndinë e vërtetë dhe madhërojnë Atë edhe pse nuk e 
ka festuar sipas së Vërtetës (Fjala). Si Judenjtë, nuk ka shkuar deri në 
fund. Shih se si Juda ishte zgjedhur nga Perëndia. Ai ishte i përgatitur 
për të vërtetën. Ai kishte një pjesë të njohurive në fshehtësi. Atij u dha 
shërbimin i pushtetit dhe i shëroi të sëmurët dhe dëboi navoin në emrin 
e Jezusit. Por, kur ai erdhi për shkëmbim të fundit, ai u shit për ar dhe 
pushtet politik. Nuk kishte shkuar deri në ditën e Rrëshajëve për të 
marrë Frymën e Perëndisë. Ai është pa Frymës. Pa asnjë dyshim, 
personi i cili është me të vërtetë i pagëzuar nga Fryma e Shenjtë në 
trupin e Krishtit merr plotësinë e Shpirtit dhe do të jetë në Fjalët deri në 
fund. Kjo është dëshmi e pagëzimit e Frymës së Shenjtë. Juda tradhtoi. 
Turma dështoi drejt këtu. Dhe kur ata të dështojnë për të shkuar në atë 
në Fjalën, emrat e tyre janë larguar nga Libri i jetës. 

Për ta sqaruar më tej këtë heqjen e emrit nga libri i jetës, ne duhet 
të krahasojmë mendimet tona për Izraelin, në kohën e Moisiut. 
Eksodusi. 32, 30 - 34: "Të nesërmen Moisiu i tha popullit: 'Ju keni bërë 
një mëkat të madh; megjithatë, unë do të ngjitem tek Zoti, ndoshta Unë 
do të bëj  shlyerjen e tuaj nga mëkatet.' Moisiu u kthye te Zoti dhe tha: 
'Medet, ky popull ka kryer një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një 
perëndi prej ari. Por ua fal ato mëkate... Nëse jo, më fshi nga libri yt që 
ke shkruar!' Pastaj Zoti i tha Moisiut: 'Ai që ka bërë mëkat kundër meje, 
do ta fshij nga libri im. Por tani shko, çoje popullin ku të kam thënë. 
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Engjëlli do të shkojë para jush. Por ditën që kërkoj unë, unë do të dënoj 
për mëkatin e tyre.''' Është më se e qartë se emri ka qenë dhe do të hiqet 
nga libri i Jetës para kohe, nuk është më. Në këtë vend të veçantë kjo 
ishte për shkak të idhujtarisë, dhe kur Dan dhe Efraimi kanë humbur të 
drejtat e tyre si fise për shkak të festimit e viçave të artë. Të gjithë ata 
që festuan idhujt emrat u janë hequr nga Libri i jetës. 

Kur Izraeli e hodhi poshtë udhëheqjen e Perëndisë në kolonën e 
zjarrit dhe u kthye për të festuar viçin e artë, emrat e tyre janë larguar 
nga Libri i jetës. Eksodusi. 32, 33 (Ai që ka bërë mëkat kundër meje, do 
ta fshij nga Libri im.) Në qoftë se kthimi i tillë i idhujve dhe të 
kërkesave të dënimit duke hequr emrat nga Libri i jetës, atëherë ai me 
siguri do të bëjë edhe refuzimin e Jezu Krishtit si Mesia i Izraelit, 
gjithashtu kërkojnë dënim të rreptë. Ky është pikërisht rasti. Në 
Psalmin 69 i cili përcakton poshtërimin e Jezusit në vargun 21 - 28 
thotë: "Në ushqim më hodhën vrer e në etje më dhanë të pi uthull. 
Tryeza e tyre për ta lak u bëftë, shpagim e kurth. U errësofshim sytë e 
tyre e mos pafshin, bëj gjithmonë të jenë të këputur në kryq. Zbraze 
mbi ta hidhërimin tënd, i djegtë flaka e zemërimit tënd! Banesa e tyre u 
ktheftë në shkretëtirë, në çadër të tyre mos pastë kush të banojë! Pse 
salvuan atë që ti qortove, pse i shtojnë dhembjen atij që plagose. Shto 
këtë faj fajit të tyre; dhe le të mos hyjë në drejtësinë tënde. U shofshin 
nga libri i jetës dhe mos u shkrofshin midis të drejtëve." Kur hebrenjtë 
kanë refuzuar që Jezusi ka ardhur të jetë fjalë për fjalë kthyer nga 
Perëndia prej tyre midis johebrenjve. Veprat 13, 46 - 48: "Edhe Pali e 
Barnaba me guxim tha: 'Ju duhet të jeni të parët për të thënë fjalën e 
Perëndisë, por, ngaqë ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë 
për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve, sepse si e 
kishte urdhëruar Zoti: 'Unë të vura si dritë të johebrenjve, që ti ta çosh 
shpëtimin deri në skajin e dheut." "Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan 
dhe lëvdonin Fjalën e Zotit, dhe ata besonin se perëndia ishte për jetën 
e përjetshme." 

Kjo nuk duhet të sugjerojë se do të ketë emrat e fiseve të Izraelit, 
që do të mbetet në librin e jetës, sepse shumë prej këtyre (por jo turma) 
përmes parimit të zgjedhjes për të qenë pagan epoka kishtare do të hyjë 
në trupin e Jezu Krishtit duke treguar se emrat e tyre u ndalën në fakt në 
librin e jetës. Gjithashtu, siç do të tregojë, në bazë të turmave të vulës 
së pestë Zoti do t'i japë atyre që u martirizuan dhe vranë rroba të bardha 
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dhe jetën e përjetshme. Gjithashtu, njëqind e dyzet e katër mijë prej 
jush do të jenë të mbyllur për ardhjen e Tij, duke dëshmuar se as emrat 
e tyre nuk janë fshirë. Por edhe në Psalmet 69 është ekspozuar pikërisht 
në mospranimin dhe sjellja me të keq ose të padrejtë me Krishtin dhe 
shkatërruesit e popullit të tij që këto emra janë hequr. 

Si shumica e Izraelit (populli i zgjedhur i Perëndisë) kanë 
humbur të drejtat e tyre në librin e jetës, duke kundërshtuar Jezusin, 
kështu që shumica e kishave pagane gjithashtu vin në gjyq me 
rezultatin e heqjes së emrave të tyre nga Libri i jetës nga ana e Zotit 
sepse kanë hedhur poshtë Fjalën dhe si pasojë hyjnë në lëvizjen 
ekumenike botërore e cila ka ngritur shifrën e kafshës. 

Në gjykatë,në fron të madh të bardhë do të jetë i ndarë nga 
njerëzit. Nuk do të jetë një Libër i hapur i jetës dhe do të hapë një tjetër 
libër. Mateu. 25, 31 - 46: "Dhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, 
me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së 
vet do të mblidhen para tij të gjitha kombet, dhe ai do ta ndajë njërin 
nga tjetri ashtu si një bari ndan delet nga cjeptë dhe do të vendosë delet 
në të djathtë dhe cjeptë në të majtën. Atëherë Mbreti do t'u thotë atyre 
në të djathtën e tij: 'Ejani, të bekuar të Atit tim; merrni në trashëgim 
mbretërinë e përgatitur për ju që nga krijimi i botës sepse unë jam i 
uritur, dhe më ushqyet. Isha i etur, dhe më dhatë për të pirë; isha i huaj 
dhe më pritët, i zhveshur dhe më veshët, unë jam i sëmurë dhe ju më 
vizitonit, isha në burg dhe erdhët tek unë.' Atëherë përgjigja atë, duke 
thënë: 'Zot, kur të pamë të uritur dhe të dhamë për të ngrënë, apo i etur 
dhe të japin të pini? Kur të pamë të huaj dhe të morrëm, ose të 
zhveshur, të veshur? Apo, kur të pamë të lënguar ose në Burgu, dhe 
erdhëm te ti?' Në përgjigje të tyre, Mbreti do t'u thotë: 'Në të vërtetë po 
ju them se çdo gjë që keni bërë për një prej këtyre vëllezërve të mi më 
të vegjël, kanë bërë për mua.' Pastaj ai do t'u thotë atyre në të majtë: 
'Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për 
të djegur, sepse pata uri dhe nuk më dhatë për të ngrënë; Isha i etur, dhe 
nuk më dhatë për të pirë; Isha i huaj dhe ju nuk më pranuat; i zhveshur 
dhe nuk më veshët, sëmurë dhe në burg dhe nuk erdhët të më shihni!' 
Atëherë edhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: 'Zot, kur të pamë të uritur 
ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të lëngatë ose në burg dhe 
jo nuk erdhëm te ti?' Atëherë ai do t'u përgjigjet atyre duke thënë: 'Në të 
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vërtetë po ju them se çdo gjë që nuk e ka bërë në një prej këtyre më të 
vegjëlve, as mua nuk e ka bërë.' Dhe ata do të shkojnë në mundim të 
përjetshëm, dhe do të humbin të drejtën në jetën e përjetshme." 

Zbulesa. 20, 11 - 15: "Atëherë pashë një fron të madh dhe të 
bardhë edhe Atë që rri në të. Para tij u zhduk toka e qielli pa lënë farë 
gjurme. Pashë edhe të vdekurit: të mëdhenj dhe të vegjël, qëndronin në 
këmbë para Zotit. Atëherë u hapën librat. U hap edhe një libër tjetër: 
Libri i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas shkrimeve që ishin në libra - 
sipas veprave të tyre. Deti i ktheu të vdekurit që ishin në të, po ashtu 
edhe Vdekja dhe Nëntoka i kthyen të vdekurit që ishin në to: të gjithë 
qenë gjykuar sipas veprave të veta. Atëherë edhe vdekja dhe nëntoka 
qenë hedhur në liqenin e zjarrtë. Liqeni i zjarrtë është vdekja e dytë. 
Kushdo nuk u gjet i shkruar në Librin e jetës qe plandosur në liqenin e 
zjarrtë." Në këtë gjykatë do të jenë të drejtët dhe të padrejtët. Kështu 
thotë. Këto do të jenë vetëm për shkak se Nusja ulet pranë tij në ditën 
për gjykatë. 1 Kor.6, 2 - 3. "A nuk e dini ju se shenjtorët do të gjykojnë 
botën? Dhe nëse ju jeni për të gjykuar botën, janë të paaftë për të 
gjykuar rastet e parëndësishëm? A nuk e dini ju se ne do të gjykojmë 
engjëjt? Sa më tepër mund të gjykojmë gjërat e kësaj jete? Zbulesa. 3, 
21: "Atij që fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, siç fitova dhe 
u ula me Atin tim mbi fronin e tij." Ju shikoni, Nusja është me Të në 
fron. Sepse ajo ka për të gjykuar botën, ka për t'u ulur në gjykatë me të. 
Kjo është pikërisht ajo që Daniel e pa. Dan. 7, 9 - 10: "Si pashë unë, u 
vendosën fronet dhe i Lashti i ditëve u ul. Padia ishte e bardhë si bora, 
flokët e kokës së tij ishin si leshi i pastër, froni i tij ishte si flokët e 
zjarrit dhe rrotat e tij si një rrymë e zjarrit dhe zjarr përvëlues dilte nga 
prania e tij. Një mijë mijëra i shërbenin atij dhe dhjetëra mijëra, dhjetë 
mijë herë i qëndronin përpara tij. Gjykataësi u ul,librat u hapën." Shiko, 
kjo është e njëjta skenë, sepse mijëra të mijësheve që i shërbejnë Ati 
dhej Nusja, e cili shërben si burrit të saj? 

Tani pyetja vjen, pse janë këto të drejtit në gjyq? Nuk ka asnjë 
vend tjetër që ju mund të rriteni për shkak se ka vetëm dy vende të 
ringjalljes, dhe që ata që nuk mund të kualifikohen për ringjalljen e parë 
duhet të rriten në pjesën e dytë, e cila është një ringjallje gjykimi. Ata 
që kualifikohen për ringjalljen e parë (nuses) nuk janë në gjykatë. Gjoni 
5, 24: "Në të vërtetë, në të vërtetë, unë po ju them: Ai që e dëgjon 
Fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme (që 
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është, besimtari është tashmë marrësi i jetës së përjetshme që ai tashmë 
zotëron) dhe nuk vjen në gjyq (jo nuk vjen në gjyq, është ajo që me të 
vërtetë tregon), por ka kaluar (përgjithmonë) nga vdekja në jetë." Por 
vini re me kujdes, Jezusi duhet të ketë edhe një tjetër grup në mendje që 
në një ringjallje të caktuar që do të marrin jetën e përjetshme. Ata do të 
marrin atë një ringjallje sepse ajo nuk është marrë më parë si anëtar i 
nuses. Gjoni. 5, 28 - 29: "Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora 
kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të 
dalin, ata që kanë bërë mirë - ringjallja e jetës,ndërsa ata që kanë kryer 
të keqen - ringjallja e gjykimit." Pra, ne të gjithë e dimë se Gjoni. 5, 28 
- 29 nuk është supozimi, sepse në atë kohë do të ngrihet nga varri vetëm 
të vdekurit në Krishtin me jetuar me Nusen e cili ishte ende në tokë. 1 
Selanikasve. 4, 16 - 17: "Sepse vetë Zoti - kur të jepet urdhri, me zë të 
kryeengjëllit, me zë të borisë së Hyjit - do të zbresë nga qielli e më së 
pari do të ngjallen të vdekurit në Krishtin, dhe vetëm atëherë, ne që do 
të jemi ende në jetë, bashkë me ta kemi për të qenë marrë në re, në 
takim me Zotin, në ajër. Kështu do të jemi gjithmonë me Zotin." Por 
Gjoni. 5, 28 - 29 thotë se të gjithë do të dalin nga varri. Kjo është e 
njëjta ringjallje e vërtetë që flitet në Zbulesa. 20, 11 – 15 ku të vdekurit 
u sollën para Zotit dhe të gjykohen sipas veprave të tyre, dhe të gjithë 
emrat e të cilëve nuk ishin në Librin e jetës ishin hedhur më pas në 
liqenin e zjarrit. 

Tani ne jemi të ballafaquar me një pyetje që lidhet me gjykatën 
se pse atyre duhet tu jepet jetë të përjetshme, pasi duket se sipas 
shkrimit sugjeroj se duhet të kenë fort Frymën e Krishtit apo do të 
humbasin. Edhe pse duket në këtë mënyrë, ne nuk duhet vënë në 
dyshim fjalët e Jezusit I cili më qartazi përcakton se nuk janë disa që 
gjenden në Librin e jetës të cilët ose do të marrin jetën e përjetshme 
përpara ringjalljes së përgjithshme ose pas saj. Pali nuk shmangën këtë 
të vërtetë, sepse ai thotë shumë qartë në Filipianëve. 3, 11: "Unë nuk e 
di se si për të arritur në ringjalljen e të vdekurve." Pra, kjo është një 
deklaratë shumë e pazakontë. Ne të gjithë e dimë se të gjithë ne do të 
jemi në ringjallje, ne do të dëshironim të jetë apo jo. Të gjithë do të 
ringjallen. Aq e vështirë që Pali tha: "Unë nuk do të di se si për të 
arritur në ringjalljen e të vdekurve." E vërteta është se ai nuk thotë. 
Fjalë për fjalë, lexojmë: "Unë nuk do të di se si për të arritur "mbi-
ringjalljes" nga të vdekurit." Kjo nuk është arritje në ringjalljen e parë 
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të përgjithshme ose të ringjalljes së dytë, por arritje për të cilën është 
thënë: "Lum dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë, 
gjatë të cilës vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftërinj të 
Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të një mijë vjet." 
Ringjallja e parë nuk ka të bëjë me vdekjen e dytë. Ky është fundi i një 
mijë vjet, kur TË GJITHË TË TJERËT të vdekurit të vijnë në jetë 
përsëri. Atë ditë do të jenë ata që do të dalin për jetën e përjetshme dhe 
ata të tjerët që kapen në një vdekje të dytë. Pra, ne nuk duhet të 
spekulojnë në lidhje me ata në jetën e dytë në ditën e ringjalljes. Na u 
tha se u ishte dhënë atyre për arsye se ata ishin mirësia dhe të mirët në 
mes të "Vëllezërve". Sipas atyre që do të ringjallen dhe do të hidhen në 
liqenin e zjarrit do të veprohet kështu për shkak të keqtrajtimit të tyre 
ndaj "Vëllezërve". Sepse kjo është Fjala e Perëndisë, ne thjesht e 
pranojmë. Nuk ka argumentim, vetëm një deklaratë e thjeshtë e faktit. 

Për të sqaruar më tej, njoftimi konkretisht fjalën e hasim në 
Mateu. 25, 31 - 46. Kjo nuk do të thotë se një bari është fjalë për fjalë 
duke i ndarë delet nga dhitë, por është si një bari që ndan delet nga 
cjeptë. Këto nuk janë dele në këtë periudhë të caktuar kohe (gjykimit). 
Delet janë në kopenë e tij, ata dëgjuan zërin e tij (Fjalën) dhe shkuan 
pas tij. Tashmë keni jetën e përjetshme dhe nuk mund të vini në 
gjykatë. Por këto nuk kanë jetë të përjetshme, dhe janë në gjykatë. Ata 
lejohen të hyjnë në jetën e përjetshme. Por, mbi çfarë baze janë duke 
hyrë në jetën e përjetshme? Sigurisht jo fakti se ata tashmë e kanë jetën 
e Tij si ajo që e ka nusja, por e marrin atë, sepse ata ishin të llojit të 
Vëllezërit e tij. Ata nuk janë vëllezërit e tij, që do t'i bëjë ata 
trashëgimtarët me Jezusin. Ata nuk janë trashëgimtarë tjetër, pos të 
jetës. Ata nuk e ndajnë fronin etj. Emrat e tyre duhet të ketë qenë NË 
LIBRIN E JETËS DHE QË NUK ËSHTË HEQUR. Pra, për shkak të 
dashurisë së tyre për popullin e Perëndisë ata janë të njohur dhe ruajtur. 
Ata janë, pa dyshim, të shërbej Në dhe për të ndihmuar fëmijët e 
Perëndisë. Ndoshta ata janë si Nikodemi dhe Gamalieli që u morën në 
kohën e fatkeqësisë. 

Nëse duket se kjo është e ngjashme me të "rindërtimit", le të 
shikojmë me shumë kujdes, sepse i pabesi nuk është restauruar, por të 
meren në liqenin e zjarrit. Emrat e shumë prej atyre të shkatërruara 
ishin gjithashtu në Librin e jetës, por janë fshirë për shkak se nuk kanë 
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respektuar popullin e Perëndisë që kanë jetuar e shfaqi Fjalën (Letrat e 
gjalla) për ditën e tyre. 

Le të jetë shumë e qartë këtu tani. Këto nuk janë një komb që 
është i dënuar dhe shkon në mijëvjeçarin sepse ata ishin hebrenj, të 
sigurojë strehim dhe për të ndihmuar ata. Kjo është e qartë për shkak të 
përfundimit të këtyre vargjeve. "Dhe ata do të shkojnë (të pabesëve) në 
mundim të përjetshëm (liqeni i zjarrit), dhe të drejtët në jetën e 
përjetshme." Nuk ka asnjë i vendosur DY gjykatës ku pabesët janë 
hedhur në liqenin e zjarrit. Vetëm bisha, dhe një profeti i rremë do të 
jenë në gjyq në fund të shtrëngimit të madh. Jo, ky është gjykimi fronit 
të bardhë, dhe ata janë që do të gjykohen sipas asaj që është shkruar në 
libra. 

Kjo është ringjallja e dytë "shpirtrat nën altar" të, siç përcaktohet 
në vulën e pestë (Zbulesa 6, 9 - 11), u janë dhënë rrobat e bardha, dhe 
natyrisht jeta e përjetshme, ose rrobat e bardha nuk do të kenë ndonjë 
qëllim. "Dhe kur ai hapi vulën e pestë, unë pashë nën altar shpirtrat e 
atyre që janë vrarë për shkak të Fjalës së Perëndisë dhe për dëshminë që 
kishin. Dhe thërrisnin me zë të madh, duke thënë: 'Deri kur, o Zot, i 
shenjtë dhe i vërtetë? A nuk je ti ai që gjykon dhe merr hak për gjakun 
tonë nga ata që banojnë mbi tokë?' Unë i kam dhënë secilit një mantel 
të bardhë, dhe u është thënë që të prehen pak më gjatë, deri në numrin e 
shërbëtorëve të tyre shokët dhe vëllezërit e tyre, që do të vriteshin posi 
ata." Kështu, në veçanti të vini re se asnjë nga këto nën altar nuk u vra 
për dëshminë e Jezusit. Ata ishin si kjo sikurese që Antipa u vra për 
shkak sepse ai e mbajti të shenjtë Emrin e Tij. Këto nuk janë të lindur 
përsëri me jetën e përjetshme si pronat e tyre. Ata janë ngritur në 
ringjalljen dhe për të marrë jetën e tyre për shkak se ata qëndruan në 
Fjalën. I vini re se këto bërtasin për hakmarrje. Ato nuk mund të jenë të 
kalibrit të nuses. Nusja kthehet dhe bërtet: "Fali ata, o Atë, sepse nuk 
dinë çfarë bëjnë ata." Këto janë hebrenj. Ata duhet të jenë për shkak se 
ata janë në vulën e pestë, dhe vula e nuses është e katërt xhentile. Pra, 
këta Judej nuk janë lindur nga Fryma e tij. Ata as nuk besojnë se Jezusi 
është Krishti. Por që Perëndia i ka verbuar si paganë, Perëndia u dha 
atyre jetën e përjetshme për arsye se edhe pse ata nuk mund të merrnin 
të, edhe pse ata ishin me të vërtetë besnik fjalës së tij që e karakterizon, 
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dhe vdiqën për atë si turma që ka vdekur nën Hitlerin, Stalinin etj. dhe 
do të vdesin. 

Ajo është e dyta ringjallje, zgjohen pesë virgjëreshat 
mendjelehta. Vini re se ata ishin të virgjëra. Ata nuk e kanë Frymën e 
Shenjtë, në mënyrë që ata nuk arritën të jenë nusja, ndërsa pesë të urtat, 
u bënë pjesë e asaj nuses. Por këta njerëz, pasi ata ishin njerëz të 
veçantë që e donin Perëndinë dhe u përpoq për të qëndruar në Fjalën, 
sipas asaj që ata e dinin në lidhje me të, dhe që ata ishin të ndihmojnë 
në Zotin se ai do të vijë në fundin e kohës. Do të humbasë mijëvjeçarin, 
e cila, sipas jush me këto të vërteta mund të fillojë të vyshket, janë 
shumë më të rëndësishme dhe të mrekullueshme se sa kemi menduar 
ndonjëherë apo besonim. 

Të gjithë këta njerëz kishin emrat e tyre në Librin e jetës dhe 
emrat e tyre mbetën. Por, emrat e të cilëve nuk u mbetet në librin e 
jetës? Ata prej kishave të sistemit botëror që luftuan nusen do të jenë 
ata që janë larguar. Ata janë ata që do të vuajnë dështim. Ajo do të 
hidhet në liqenin e zjarrit. 

Tani le të lëvizë, por para kësaj, më lejoni të shohim pas 
argumenteve të mëparshme. Para së gjithash, sigurisht që ne e dimë se 
plani i Perëndisë qëndron në zgjedhje. Është e vendosur në Vehte. Plani 
i Perëndisë ishte për të futur njerëzit për veten e tij si kjo do të jetë 
Nusja e Fjalës. Ajo u zgjodh në Të përpara themelimit të botës. Është 
parashikuar dhe i dashur para se ajo është paraqitur ndonjëherë gjatë 
epokave të tokës. Ajo është shpenguar nga gjaku i Tij dhe kurrë nuk 
mund të vijnë në gjykatë. Nuk mund të jetë në gjykatë për shkak se 
mëkatet e saj nuk mund të numërohen. Romakëve. 4, 8: "Lum ai njeri të 
cilit Zoti me të vërtetë nuk do tia numërojë mëkatet." Por me të vërtetë 
do të jetë me të mbi fronin e tij Gjykatës gjykues mbi botën dhe madje 
edhe engjëjt. Emri i saj (secili nga anëtarët e saj) u shkrua në seksionin 
e Librin e jetës së Qengjit, para themelimit të botës. Së dyti, ka një 
tjetër klasë. Emrat e tyre janë edhe në librin e jetës dhe ata do të rriten 
në ringjallje të dytë. Të tilla janë virgjëreshat pamend dhe me të drejtë 
ashtu siç është thënë për ta në Maeut. 25. Në këtë klasë edhe nga ata që 
nuk do të adhurojnë bishën, dhe i cili nuk është i përfshirë në sistemin e 
antikrishtit, por të vdesin për besimin e tyre, edhe pse jo në të nuses si 
ata që kanë lindur rishtazi. Por ata do të rriten në ringjallje të dytë dhe 
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të shkojnë në jetën e përjetshme. Së treti, ka të krishterë të vijës kufitare 
të tilla siç e pamë në Izrael, kur ai doli nga Egjipti. Këto kishin emrat e 
tyre në Librin e jetës dhe veprat e tyre të shkruara në libra. Kjo do të, 
pasi ata nuk arritën t'i binden Perëndisë dhe që ata nuk ishin të Frymës, 
edhe pse në mesin e tyre ishin edhe shenja dhe mrekulli, emrat u ishin 
hequr nga Libri i jetës. Në mesin e këtij grupi do të jenë ata si të Judës, 
i cili, edhe pse ata janë plotësisht të lirë e të Frymës, por janë fetar në 
jetën e tyre të kenë një deklaratë dhe edhe pse librat nuk ishin të 
zgjedhur në to. Në këtë grup do të jenë të tillët që i besuan Balaamit. E 
katërta dhe të fundit janë ata emrat e të cilëve nuk janë as nuk do të jenë 
ndonjëherë e shkruar në libra. Të tilla janë gjetur në Zbulesën. 13, 8 dhe 
Zbulesa. 17, 8: "Do ta adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të 
cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së Qengjit, që ishte vrarë që nga 
krijimi i botës." "Bisha, që pe, ishte, dhe nuk mund të dalë nga humnera 
dhe të shkojë në humbje. Unë do të jemë i habitur nga banorët e vendit, 
ata që emrat e të cilëve nuk janë shkruar në Librin e jetës që nga krijimi 
i botës, kur të shohin bishën që ishte, dhe nuk është, ndonëse është." 
Jezusi tha se në qoftë se grupe të caktuara për të pranuar atë që erdhi në 
emër të tij. Ky është antikrishti. Dhe kjo është pikërisht ajo që ai thotë 
prej tyre në Zbulesa. 13, 8 dhe 17, 8. Këta janë caktuar nga Perëndia, 
por jo për zgjedhje. Dhe me këtë grup janë ato të cilat janë si faraoni. 
Për ta Ai thotë: "Vetëm për këtë, dhe e ngriti lart." "Enët e zemërimit të 
përshtatshme për katastrofë." Romakëve. 9, 17 dhe 22. Asnjë nga këto 
nuk mund të vendoset në gjurmët e jetës. Unë nuk jam duke thënë se 
nuk ka shkrime prej tyre. Pa dyshim, ka një lloj të të dhënave të tyre, 
por jo në të dhënat e JETËS. Qëllimi i tyre është ekzistenca e pjesës 
tjetër të librit që merret me pak, por ne mund të shtojmë më shumë dy 
Shkrimet. Fjalët e urta 16, 4: "Zoti krijoi të pabesin për ditën e 
fatkeqësisë." Job 21, 30: "I pabesi është lënë për ditën e aksidentit, ata 
do të sillen në shpëtim ditën e zemërimit." 

Për shkak se këtë pjesë të Fjalës së mendjes njerëzore duke u 
përpjekur të kuptoj se, ajo duhet të pranohet me anë të besimit dhe 
vetëm besimit. Disa do të jenë ofenduar nga ajo çfarë kam paraqitur, 
për shkak se ata nuk arrijnë të kuptojnë sovranitetin e Perëndisë që 
ekspozon se Zoti është Perëndi dhe për shkak se Ai është Perëndia, 
askush nuk mund të luftojë apo të parandalojë këshilla dhe këshillës së 
vullnetit të Tij, por Ai, duke qenë se Ai gjithëfuqishëm të gjitha gjërat 
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me të gjitha qeniet e juaj e bën atë që ai dëshiron, sepse të gjitha janë 
krijuar nga bujaria e Tij. Prandaj, siç thotë Pali: "Në qoftë se Perëndia 
mori një baltë nga po ai brumë për të bërë një enë për nderim, edhe një 
tjetër tha enë çnderimi për përdorim, dikush mund të jetë ofenduar dhe 
predikuar kundër tij? Se ai ka të drejtë ta bëjë këtë vetëm mbi bazën e 
krijimit e nuk mund të mohohet. Megjithatë, ai shkoi edhe më tej për 
shkak se, sipas Romakëve 14, 7 - 9 ne kemi prova të padiskutueshme se 
Jezusi ka paguar çmimin e blerjes së gjithë botës dhe për këtë arsye me 
vete mund të duket se ata do të "sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten 
e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij. Nëse, atëherë, ne rrojmë, 
rrojmë për Zotin; edhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Edhe nëse 
rrojmë, për këtë arsye, ose të vdesin - Zotit. Kjo është arsyeja pse 
Krishti vdiq dhe u ringjall: Ringjallur të jetë Zot i të vdekurve dhe të 
gjallëve." (Kjo i referohet pronës, jo marrëdhënie.) Ky është vendosur 
edhe përcaktuar në Gjoni 17, 2: "Si ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, 
që të gjithë atyre që ti ia ke dhënë për të dhënë jetën e përjetshme." 

Pra, në qoftë se atribuohet gjithëditurinë së Perëndisë, ne duhet të 
pranojmë se Ai është i përkryer në dituri, drejtësi. Ky plan është 
zgjedhja dhe refuzimi i diturisë së Perëndisë që zbulohet në të gjitha 
epokat, siç thuhet në Efesianëve 1, 3 - 11: "Qoftë bekuar Hyji. Ati i 
Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në 
qiellnë Krishtin. Në Të na zgjodhi para krijimit të botës që të jemi të 
shenjtë e të papërlyer para Tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të 
jemi bij në shpirt në saje të Jezu Krishtit me pëlqimin e vullnetit të 
vet për nder të lavdisë së hirit të tij me të cilin na pajisi me anë të të 
Dashurit: në Të, në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin; në Të na u 
falën fajet me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin Hyji e ndikoi në ne 
bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dijeni mbi misterin e 
vullnetit të vet - synim që lirisht kishte vendosur që më parë ta kryente 
në Të - kur të plotësohej koha: domethënë të vërë çdo gjë nën kryesinë 
e Krishtit, të gjitha qeniet që janë në qiell e në tokë. Në të edhe ne u 
bëmë trashëgimtarë - të paracaktuar me vendim të Atij që vepron 
gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vet." Prandaj, në qoftë se kështu që 
Perëndia synon që nuk do të jenë ata emrat e të cilëve janë vendosur në 
një pjesë të librit të jetës së Qengjit, dhe nuk mund të fshihet, sepse ata 
janë emri i nuses së tij, atëherë ne duhet të pranojmë se nëse edhe ju 
është thënë se ka nga ata emrat e të cilëve janë vendosur në librin e 
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jetës, por në paranjohjes së Perëndisë ata do të bien, dhe emrat e tyre të 
hiqen, ne duhet ta pranojmë atë. Dhe nëse ka nga ata emrat e të cilëve 
kurrë nuk kanë qenë vendosur në të dhënat e jetës, ne duhet të pranojmë 
atë. Dhe nëse nuk janë ata që do të hyjnë në jetën e përjetshme pas 
fronit të bardhë të Gjykatës vetëm mbi bazën se ishin të mira dhe me 
mirësi dhe të drejtë në përputhje me të zgjedhurit e Perëndisë që janë 
vëllezërit e tij, atëherë ne nuk mund të dhe se ajo nuk pranohet. Le 
besimin në vend të nënshtruar tek ai i cili është Ati ynë dhe të jetojnë. 
Për këtë temë kuptohet edhe më qartë, do të ishte e mençur për qasje atë 
nga pikëpamja e kishës që është tashmë nga epoka. Deri më tani kemi 
menduar në drejtim të heqjes së emrave e individëve. Tani ne duam të 
marrin në konsideratë jo individët, por grupet e përfaqësuara në kishë. 
Për ta bërë këtë, ne do të krahasojmë kishën përmes epokave me bimës 
së grurit. Fara e mbjellur e grurit në mënyrë që të ketë riprodhuar një 
kokërr gruri dhe shumohet përmes një procesi të caktuar gjatë një 
periudhë të caktuar kohore. Ajo do të jetë një farë që nuk vdes, por do 
të vdes jetën që kishte tek ai për të rritur bimë, e cila nga ana do të jetë 
bartës ose mbajtësi i kësaj jete të cilat ka ardhur përsëri në 
origjinalitetin në formë të shumëfishuar. Jezusi, Fara mbretërore, ai 
vdiq. Në të patejkalueshëm, që është jeta e kishës, duke qëndruar në 
mes të kishës në të gjitha shtatë epokave të kishës duke i dhënë jetën e 
Tij për kishën (mbajtësi ose enaktor) me qëllim të jetës së Tij, që unë 
kam qenë duke riprodhuar në organet e ngjashme me të tijën në 
ringjallje. Vetëm të jetë për ringjalljen Fara Mbretërore ka parë shumë 
fara mbretërore si veten time dhe ata do të jenë si ai, sepse, thotë Gjoni, 
"ne do të jemi si Ai." Kjo është ajo që ka dëshmuar Gjon Pagëzori kur 
tha se Jezusi do të mbledhë grurin e tij në hambar. Kjo ishte ringjallja 
në të cilën ata hynë të çliruarit, të cilët janë zgjedhur për jetën e 
përjetshme. 

Kështu, të dhënat e kësaj bime të grurit qëllimi i të cilit është për 
të riprodhuar pasardhës origjinal në formë të shumëfishuar në Librin e 
jetës. Përsëri, historia apo shkrimi i kësaj bime grurit është libri i jetës, 
nga të cilat një pjesë e librit të jetës është PROCES VERBAL TË 
JETËS SË PËRJETSHME. (Seksioni Libri i Jetës.) Kjo shihet 
bindshëm duke marrë në konsideratë jetën bimore të grurit. Mbjellë farë 
të zhveshur. Së shpejti shikoni listën. Por kjo nuk është ende e grurit. 
Pastaj do të rritet në një kërcell. Kjo ende nuk është gruri. Ka jetë, por 
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jo gruri. Pastaj në fund të një lule të vogël kërcell që bën fshirëse. Ende 
bimë gruri por jo gruri. Pastaj polenizimet bimore dhe të shohim rritjen 
e kashtës. Kjo duket si grurë, por kjo ende nuk është farë. Pastaj, forma 
në grurë. Tani përsëri në atë që fillimisht ishte. Tani korret gruri pjekur. 

Jezu Krishti vdiq. Ai dha jetën e Tij. Se jeta ishte kthyer në kishë 
dhe të sjellë shumë fëmijë që ai është për lavdinë e ringjalljes. Por si 
farë gruri duhet të kishte një zgarë për të sjellë farën e grumbulluar të 
grurit, kështu që ajo duhet të jetë një kishë që është dashur të jetë bartës 
i jetës së Krishtit. Të tilla si gjethe, rrjedh, lëvoret dhe ishte 
transportuesit për farën por jo farë, kështu që kisha nëpër kohë 
kolektive ishte mbajtësi i vërtetë të farës, edhe pse jo vetëm Farën. 
Prandaj, ne mund të themi se Libri i jetës është si bima e grurit. 

Le të shkojnë mbi atë përsëri. Këtu është fara fillestare ishte 
mbjellur. Hedhur në qarkullim një listë. Kjo nuk ishte ajo. Kaloi 
rrjedhin. A nuk është edhe kjo. Këtu vijnë pjesët në të cilën duhet të 
zhvillohet gruri. Kjo nuk është ajo. Pjesa e Bimës u ringjall. Diçka të 
kësaj fare origjinale që kanë kaluar nëpër Farën e tjetër bime. Pse nuk 
shkoi e tërë bima të shkojnë në farë? Për shkak se ajo është krijuar me 
këtë qëllim. Vetëm një pjesë e tij mund të kthehet në farë, sepse vetëm 
një pjesë e asaj mbjellin grurë, grurë JETËN E PËRJETSHME. 

Ju keni një lloj të përsosur në Izrael, kur ata u larguan nga 
Egjipti. Dolën nga rreth dy milion njerëz. Të gjithë shpëtuan nëpërmjet 
gjakut sakrifikues. Të gjithë u pagëzuan në Detin e Kuq, Të gjithë u 
ngritën nga uji duke shijuar shfaqjen Frymës e Shenjtë dhe bekimet. Të 
gjithë hëngrën bukën e engjëjve, të gjithë pinin prej shkëmbit që i 
ndiqte. Megjithatë, përveç një pakice të vogël, ishin asgjë, por 
transportuesit për fëmijët të cilët janë menduar për të ndjekur pas tyre 
dhe të hyjnë në vendin e Kanaanit. Tërë Izraeli nuk është Izraeli. Unë 
kam të gjithë, përveç një pakice të vogël, emrat e të cilëve nuk janë 
hequr nga Libri i jetës. 

Gjithashtu, ne kemi të njëjtën gjë tani në kishë. Emrat do të 
fshihen nga libri i jetës. Asnjë emër nuk do të fshihet nga Libri i jetës së 
përjetshme, sepse ajo është një tjetër shkrim pse janë të përfshira në 
Librin e jetës. Kjo është dëshmia: Perëndia na dha jetën e përjetshme 
dhe kjo jetë është në Birin e tij. Ai që ka Birin – ka jetë (Jeta e 
përjetshme); kush nuk ka Birin – nuk ka (përjetshme) jetë. Dhe ata që 
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kanë jetën ishin në të përpara se të themelohej bota. U zgjodhën në të 
përpara se të themelohej bota. Ajofarë madheshtore mbretërore, Jezu 
Krishti, ishte farë e mbjellur (vdiq) dhe kjo është jeta që ishte në Atë që 
ka kaluar prej bimës së grurit dhe riprodhon në turmat e farës së grurit 
në to dhe ka të njëjtin jetë dhe si origjinali është për shkak se ata janë 
sipas Frymës me origjinalin. 

Tani ne mund të shohim se pse jemi të shpenguar (nga pronari 
origjinal) nuses (ajo ishte në të, si Eva ishte në Adamin) "emrat e 
anëtarëve" e tij nuk mund të hiqen nga të dhënat. Ajo është pjesë e tij. 
Ajo ishte në fron. Kurrë nuk mund të vihet në gjyq. Të gjithë të nuses 
janë anëtar të Tij, dhe Ai nuk humb një të vetme. Por kjo nuk është aq 
kur është fjala për "të gjithë", në librin e jetës. Për shkak se ata janë në 
mesin e tyre edhe ata janë si Juda etj. që ka pjesë në të dhënat, por 
emrat e tyre hiqen. Ne mund të shohim ata që vijnë në ditët e fundit dhe 
pasi të keni bërë vepra të fuqishme, Jezusi do tu tregojë atyre se ai kurrë 
nuk i kishte njohur. Nuk është se ai nuk di rreth tyre. Gjithëdijenia e tij 
për të përjashtuar. Tashmë ato janë parashikuar si nusja, as nuk janë 
parashikuar si të drejtët mes ringjalljes së dytë. A nuk japin më fruta 
(sepse ata ishin jashtë Fjalës - nuk qëndrojnë në të) dhe për këtë arsye u 
dënuan me vdekje. Pastaj, siç kemi treguar më parë, ka nga ata që kanë 
qëndruar për nusen dhe ishin ndihmësit e saj dhe jepnin ngushëllim. 
Ata janë emrat që mbeten në Librin e jetës dhe të shkojnë në jetën e 
përjetshme. Së fundi, ka nga ata, si faraoni, emrat e të cilëve nuk kanë 
qenë asnjëherë në Librin e jetës, dhe ata janë hedhur në liqenin e zjarrit. 

Prandaj, kokrra e grurit që u bë një fabrikë e korrjes në një 
shkrim të kishës. Unë ashtu si tërë bota bimore nuk është një pasardhës 
i grurit dhe si të korrat nuk përdor tërë botën bimore, kështu është edhe 
me kishën - kur gjithë kisha është nusja apo jeta e përjetshme, por pjesë 
e saj të mbledhura në hambar, kjo është një pjesë e cila pohoi se ajo 
mund të hyjë në jetën e përjetshme në ringjallje të dytë, dhe pjesë e saj 
e cila llogaritet në mesin e bykut që është djegur në liqenin e zjarrit. 
Dhe kjo është pikërisht ajo që thanë ata, Gjon Pagëzori dhe Jezusi, kur 
Gjoni tha se gruri do të korrur në hambar, por bykun djegur. Jezui tha: 
"Lidhi duajt, dhe pastaj grurin." Lëvizja ekumenike do të lidhë së 
bashku me kishën, sepse figura duhet të jetë i detyruar, kashta, dhe edhe 
pse fshatin e tyre të djegur, ata dogjën për të lidhur tashmë atë e për të 
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ruajtur për më vonë, e cila është në fund të një mijë vjeçarit apo një 
ringjallje. Pastaj do të vijë dita kur të gjithë qëndrojnë së bashku siç 
shihet në shkrimet te Danieli. Nuk do të jetë një mbret me nusen e tij, 
dhe bashkë me ta do të jetë një turmë që duhet të vihet në gjyq. Po. Të 
gjithë janë atje. Të gjitha librat u hapën. Bërë disponimin përfundimtar 
të gjithë. E korra është me të vërtetë e gjatë. Pasi të jenë hapur ,librat 
janë të mbyllura. 

Në përfundim të kësaj teme për këtë epokë, më lejoni të theksoj 
deklaratën në ditën e fillimit në të cilin kam thënë se asnjë nga Shkrimi 
nuk thotë se Zoti tani ka hartuar një shkrim të emrave. Me të vërtetë 
është. Megjithatë, ka një Shkrim që tregon asamblenë e ardhshme. Ajo 
është e vendosur në psalmin e tetëdhjetë e shtatë. Ky Psalm i flet Zotit, 
i cili regjistron emrat e të gjithë atyre në Sion. Në asnjë rast nuk mund 
të supozojmë se Perëndia duhet të presë deri në fund të këtij epoke ose 
periudhë kohore, në të cilat të merren me Sionin, në mënyrë që të dini 
që të gjithë mund të jenë të lindur në Sion. Përsëri, kjo do të përjashtojë 
gjithëdijeninë. Ai me siguri e di që të gjithë e përbëjnë atë numër. Por 
çfarë është ajo? A nuk është thjesht lista e rishikuar ku Perëndia thjesht 
vendos një shkrim të ri ato emra që mbetën pas ringjalljes së dytë dhe 
ishin pronë e Sionit? Sigurisht, kjo është ajo. 

"Unë do të rrëfej emrin e tij përpara Atit tim dhe engjëjt e Tij." 
Thirrja në qiell! "Nëse një njeri vdes, do të ringjallet dhe unë do të pres 
gjithë ditët e kohës time që janë të caktuar, derisa të vijë e ndryshimi. 
Ju do të jeni vepra e dëshirueshme e duarve të tij." Bariu i madh i 
thërret delet e tij me emër. Zëri krijues i Perëndisë i quan ato nga 
pluhuri ose ndryshimin me atomet e tyre edhe pse ata ishin në gjumë. 
Kjo është ngazëllim. Kjo është një darkë e madhe, dasma e Qengjit dhe 
nusja e Tij. 

Por ngazëllimi nuk është e vetmja thirrje në qiell. Atje, për 
ringjalljen e dytë, në ditën e gjykimit të madh në fron të bardhë, emrat 
do të njihen para Atit dhe engjëjt e Tij. Tani unë kam qenë nga ato që e 
dinë,dhe zë ma i ëmbël për veshin e njeriut është zëri i emrit të personit. 
Sa njerëz duan të kenë emrat e tyre të përmendura publikisht. Ata e 
duan lavdërimin. Por asnjë zë tokësore nuk do të shpallë kurrë emrin 
tuaj aq ëmbël që do të bëjë zëri i Perëndisë, në qoftë se emri juaj është 
në Librin e jetës dhe mbetet atje që të zbulohet përpara engjëjve të 
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shenjtë. Çfarë ditë do të jetë kur të dëgjojmë Jezusi të thotë: "O Atë, 
duke rrëfyer emrin tim përpara njerëzve në ditët e shtegtimit të tij në 
tokë. Tani unë jam duke shkuar për të pranuar emrat e tyre para teje dhe 
të gjithë engjëjt qiellorë." 

"Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave!" 
Edhe një herë Fryma foli. Edhe një herë kemi shqyrtuar të dhënat e atë 
që Fryma u thotë në një tjetër epokë. Dhe ne pamë se të dhënat janë të 
saktë. Nuk është një tjetër epokë e kaluar dhe të përmbushur pikërisht 
siç Ai ka thënë se do të ishte. Çfarë ngushëllimi është për ne që 
shpresojmë që të jemi nusja e ditës së fundit, sepse ajo stimulon zemrat 
tona për tu hedhur nga gëzimi, se Ai është besnik dhe do të kryhen të 
gjitha premtimet tona. Nëse ai ishte besnik dhe i vërtetë me ato të 
kohëve të Sardës, është po aq e vërtetë për kohën tonë. Nëse ju do të 
tregoni atyre hirin dhe fuqinë e Tij për të pranuar dhe për të paguar 
haraç për të, dhe pastaj për të dalë përpara Zotit në qiell dhe të jemi me 
Të përgjithmonë. 
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KAPITULLI 8 

EPOKA KISHA FILADELFIANE 

 

 

Zbulesa 3, 7 - 13 

 

"Edhe engjëllit në Kishën e Filadelfisë shkruaji: Kështu thotë 
Shenjti, i Vërteti. Ai që ka çelësin e Davidit, Kur ai çel askush s’mund 
të mbyllë, kur ai mbyll askush s’mund të çelë. 

I di veprat e tua! Ja, e hapa para teje derën që akush s’mund ta 
mbyllë. Njëmend pak fuqi ke dhe megjithatë e ruajte fjalën time dhe 
nuk i re mohit Emrit tim. 

Ja, unë do t’i sjell disa nga sinagoga e Satanit - që e mbajnë veten 
për judenj e nuk janë, por rrejnë - ja, do t’i bie përdhuni para teje për t’u 
përkulur deri në dhe para teje, që ta marrin vesh se unë të dua. 

Dhe pasi e mbajte me qëndrueshmëri fjalën time, dhe unë të të 
ruaj ty nga ora e provës që do të vijë mbi mbarë botën për t’i sprovuar 
banuesit e tokës. 

Do të vij së shpejti! Ruaje mirë çka ke, që askush të mos e 
rrëmbejë kezën tënde. 

Ngadhënjyesin do ta bëj shtyllë në tempullin e Hyjit tim dhe prej 
andej ai s’do të dalë më kurrë! Në të do ta shkruaj Emrin e Hyjit tim 
edhe emrin e qytetit të Hyjit tim, të Jerusalemit të ri, që zbret nga qielli, 
prej Hyjit tim, edhe Emrin tim të ri. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Fryma u thotë kishave!" 
 

 

FILADELFIA 

 

Filadelfia ishte 120 kilometra në juglindje të Sardës. Ajo ishte 
qyteti i dytë më i madh në Lidia. Është ndërtuar mbi disa kodra në një 
zonë të njohur të verës në rritje. Monedha e tij ishte e veshur me kokën 
e Bakkus dhe Bakkantas figura murgëreshe(murgesha e Bakus). 
Popullsia e qytetit përfshinte hebrenjtë, të krishterët me origjinë 
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hebraike, dhe të konvertuar nga paganizmi. Qyteti pësoi tërmete të 
shpeshta, por ajo zgjati më gjatë nga shtatë qytetet të Zbulesës. Në fakt, 
ky qytet ende ekziston nën emrin turk të Alasehir, ose qytetin e 
Perëndisë. 

Shifra e farkuar në medalje tregon se hyjnia e qytetit ishte 
Bakkus. Pra, Bakkus është e njëjtë si Ninus apo Nimrodi. Ai është 
"byk", edhe pse shumica prej nesh mendojnë për atë si simbol në 
aspektin e festave të egra dhe dehjes. 

Si kjo i ndriçon mendjet tona? Këtu është një monedhë me zot në 
njërën anë dhe priftëreshave ose profeteshën nga ana tjetër. Pra, hedh 
një monedhë. A ka rëndësi se si bie? Jo, jo në të gjitha, ende është e 
njëjta monedhë. Kjo është feja romake e Jezusit dhe Marisë. 

A nuk mendoni se vetëm të Romës janë këto gjëra. Jo, nuk është 
vetëm lavirja e madhe. Sigurisht jo, sepse ajo u bë nëna e kurvërimit të 
saj. Vajza e saj tani është monedha e farkuar me të njëjtin karakter. Nuk 
janë, nga njëra anë e medaljes, shohin festimin e Jezusit, në anën tjetër 
të ketë priftëreshën e tyre ose profetesha dhe ajo shkruan besimet e 
kishës të saj, dogmat dhe nene të besimit dhe shitjen e tyre për njerëzit 
për shpëtimin duke këmbëngulur se ajo dhe vetëm ajo ka dritën e 
vërtetë. 

Sa mbresëlënëse është fakti se kjo është një kohë e karakterizuar 
nga një monedhë. Për nënën dhe vajzën, të gjithë duke blerë rrugën e 
tyre në qiell. Paraja nuk është gjaku, çmimi i blerjes. Paraja nuk është 
Fryma, forca që drejton ato përpara. Perëndia e këtij shekulli (pasuria) i 
ka verbuar sytë e tyre. 

Por ata do të veprojnë në vdekje do të përfundojnë së shpejti, 
sepse kjo është epoka që Fryma e thërret: "Ja, unë vij shpejt!" Po, kam 
vij së shpejti, Zot Jezus! 

 

 

EPOKA 

 

Filadelfia është epoka kishtare që zgjati nga viti 1750 deri rreth 
vitit1906. Kjo është një kohë e falë në emër të qytetit të quajtur epoka e 
dashurisë vëllazërore, si Filadelfia do të thotë "dashuri vëllazërore". 
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LAJMËTARI 

 

Lajmëtari sigurisht ishte John Wesley. John Wesley ka lindur në 
Epworth, 17 qershor 1703 dhe ishte një prej nëntëmbëdhjetë fëmijët e 
Samuelit dhe Susanna Wesley. Babai i tij ishte një prift në Kishën e 
Anglisë, por është më se e mundshme që mendja e objektit fetar e 
Johnit u është bazuar më shumë në jetën shembullore të nënës së tij se 
sa të teologjisë e të atit. Johni ishte një dijetar i shkëlqyer. Vetëm kur 
ishte në Oksford ai dhe Charles u bënë pjesë e një grupi që ka aplikuar 
festimin shpirtëror i bazuar në jetën dhe përvojën e së vërtetës, në vend 
të përcaktimit të doktrinës si etapa. Si udhëzues shpirtëror të punimeve, 
të tilla si duke i dhënë të varfërve, duke vizituar të sëmurët dhe ata që 
janë në rezik. Kjo është arsyeja pse ata janë quajtur Metodistë dhe tituj 
të tjerë ironik. Pra, Johni ishte mbushur mjaftueshëm me vizionin e tij 
për nevojën e fesë ndaj kombeve të botës që kanë shkuar në Amerikë 
(Gjeorgji) si misionar në mesin e indianëve. Në rrugën e tij atje ai 
zbuloi se shumica e pasagjerëve në bord ishin Moravijancë. Shumë 
ishte i impresionuar me butësinë e tyre, paqen dhe guximin në të gjitha 
rrethanat. Përpjekja e tij në Gjeorgji, pavarësisht vetëmohimit dhe 
punën e vështirë, dështoi. Ai u kthye në Angli duke qarë: "Unë shkova 
në Amerikë për të paguar Indianët, por për atë se kush do të paguajë 
mua?" 

Kthyer në Londër përsëri u takua me Moravijancët. Peter Boehler 
ishte ai që do t'i tregonte rrugën e shpëtimit. Ai ishte një i rilindur i 
vërtetë, në masë të madhe për habinë dhe zemërimin e qartë nga vëllai i 
tij, Charles, i cili nuk mund të kuptojnë se si një njeri i tillë shpirtëror 
që Johni mund të them se nuk ishte Perëndia sqaruar saktë. Megjithatë, 
menjëherë pas kësaj, edhe Charles gjithashtu ka shpëtuar me anë të 
hirit. 

Wesley tashmë ka filluar për të predikuar Ungjillin në ato 
katedrat në Londër të cilat më parë kishin qasje në to, por ai u 
përjashtua shpejt. Në atë kohë, ka shërbyer mikun e tij të vjetër George 
Whitefield siç quhet, Johnit që do të vijnë dhe të ndihmojë atë të 
predikuar në terren ku mijëra do të ndëgjojnë Fjalën. Wesley fillimisht 
ishte skeptik se ai duhet të predikojnë në vende të hapura, e jo në 
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ndërtesë, por kur e pa turmën dhe pa veprim në fuqinë e Ungjilli është 
fuqia e Shpirtit, me gjithë zemër u kthye në predikimin e tillë. 

Puna shpejt mori përmasa të tilla që ai filloi duke dërguar laikë të 
shumtë për të predikuar Fjalën. Ajo dukej si një Rrëshajë paralele ,atje 
ku është Fryma pothuajse brenda natës ngriti njerëzit me pushtet për të 
predikuar dhe mësuar Fjalën. 

Nuk ishte opozita e dhunshme në punën e tij, por Perëndia ishte 
me ta. Veprimet e Shpirtit u manifestuan fuqishëm dhe shpesh me një 
frymë të tillë të dënimit që kapi njerëzit që kanë marrë fuqinë dhe ata 
do të bien në tokë duke bërtitur në ankth të madh mbi mëkatet e tyre. 

Wesley ishte një njeri jashtëzakonisht i fuqishëm. Ajo që ai e 
përshkruan vetë nuk mund të mbani mend se në çfarë depresion ai 
është. Ai nuk fle më shumë se gjashtë orë në ditë, të merrni deri në atë 
kohë se ai fillon të predikojë në ora pesë praktikisht çdo ditë e 
shërbesës së tij, ai predikon në katër herë në një ditë, në mënyrë që 
gjatë një viti ka pasur një mesatare prej më shumë se 800 predikime. 

Ai udhëtoi mijëra milje, si dhe predikuesit e tij udhëtojnë që të 
mbanin Ungjillin afër. Në fakt, Wesley ishte për një vit mbi kalë 
udhëtuar rreth 7000 kilometra. 

Ai ishte një besimtar në fuqinë e Perëndisë dhe u lut për të 
sëmurët me besim të madh dhe rezultatet e mrekullueshme. 

Shumë prej takimeve të tij kanë përjetuar manifestimin e 
Dhuratave shpirtërore. 

Wesley nuk ishte për formimin e një organizate. Kolegët e tij 
kishin një "United Society" që ishte "shoqëri e njerëzve të cilët janë në 
kërkim dhe në kërkim për fuqinë e Perëndishmërisë, të bashkuar në 
mënyrë që të luten së bashku, për të marrë një fjalë e paralajmëruar dhe 
për të mbajtur një sy në njëri-tjetrin në dashuri për të të jetë në gjendje 
për të ndihmuar njëri-tjetrin për të punuar rreth shpëtim". Kërkesa 
vetëm për ata që të hyjnë ishte që ata duhet të jenë prej atyre "që kishte 
një dëshirë të iknin nga zemërimi që do të vijnë dhe të shpëtojë nga 
mëkatet e tyre". Me kalimin e kohës kanë zhvilluar një grup të rreptë të 
rregullave për të përdorur në vetë-disiplinë për të mirën e shpirtrave të 
tyre. Wesley ka kuptuar se pas vdekjes së tij lëvizja mund të formojnë 
një organizatë dhe Fryma e Perëndisë i la ato në formë të vdekur. Ai 
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njëherë u shpreh se nuk kishte frikë nga emri metodist dhe të largohet 
nga vendi, por të Frymës mos largohet nga ai. 

Ishte shanse që gjatë jetës së tij të mund të fitojnë pasuri të 
madhe, por ai nuk e bëri. Favorite e tij ishte duke thënë se në temën e 
parave ishte: "Fito të gjithë që ju mundeni, për të shpëtuar të gjithë, 
jepni të gjithë që ju mundeni." Të pyes veten nëse Wesley kthehet dhe 
të shohë emërtimin që mban emrin e metodistëve. Ato janë të pasur - 
shumë të pasur. Por humbur jetën dhe fuqinë e John Wesley. 

Ajo që duhet gjithashtu të përmendet është se Wesley nuk donte 
që mbi punën dhe besimin e tij të ndërtonte organizatë apo lëvizje 
sektare. Edhe pse në besimet e tyre kishte edhe arminijanë, ai nuk ka 
dashur të ndajë vëllezërit për shkak të doktrinës. Ai ishte një kandidat i 
mirë për Jamesin. Ai e bazuar jetën e tij të përjetshme në besim dhe 
punën që bënte, apo të jetuarit e jetës, jo thjesht të pranojë një besim 
apo një deklaratë doktrinore. 

John Wesley vdiq në moshën 88 vjeç, duke i shërbyer Perëndisë 
sikurse disa njerëz që do të guxojnë të mendojnë se edhe ato munden. 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa 3, 7: "Dhe engjëjt e kishës së Filadelfisë shkruaji: Këto 
gjëra i thotë i Shenjti, i vërtetë, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe 
askush nuk mbyll, që mbyll dhe askush nuk hap." 

Oh, sa të bukura janë këto fjalë. Si është i mrekullueshëm edhe 
zëri i tyre. Sa drithëruese është të mendojmë se të gjitha këto 
karakteristika mund të aplikohet në një person. Kush do të guxonte për 
të thënë gjëra të tilla për veten e tij, pos Jezu Krishtin, Zotin e Lavdisë? 
Unë besoj se çelësi për të interpretuar saktësisht se çfarë secili prej 
këtyre frazave të mrekullueshme përshkruese do të thotë në vargun 9: 
"Ja, unë do t'i jap në sinagogën e Satanit, që e deklarojnë veten të 
Judenj, dhe nuk janë, por gënjejnë, ja, unë do t'i bëj të vijnë dhe të 
adhuroni në këmbët tuaja dhe të kuptojnë se unë të kam dashur." Unë 
them se ky varg është çelësi për shkak se ajo është e hebrenjëve të cilët 
u kanë quajtur gjithmonë bij të Perëndisë për përjashtimin e të gjithë të 
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tjerëve. E kryqëzuan dhe e vranë Zotin Jezus Krisht. Veprimi i tyre i 
tmerrshëm solli gjakun e tyre mbi kokën e tyre për shekuj me radhë. Të 
gjitha sepse ata nuk pranuan Jezusin si Mesian e tyre sepse ai ishte 
Mesia. Për ta Ai ishte ai që vjen apo Bir i Davidit, për ta ai ishte 
Beelzebub, ose disa të padrejta e cila përfiton vetëm shkatërrimin. Por 
jo edhe aq. Ai ishte me të vërtetë Emmanuel, Perëndia i shfaqur në 
mish. Ai është me të vërtetë Mesia. Ai ishte sigurisht ajo që tani 
përfaqëson atë. Këtu ajo është, Jezusi i njëjtë - Krishti është i njëjtë dje, 
sot dhe përgjithmonë. I Shenjti në mes të mbajtësit e qirinjëve është e 
njëjtë i vërteti Jezusi i cili ecte në brigjet e Galilesë, të cilët shëroi të 
sëmurët, të cilët kishte ngritur të vdekurit dhe që është pavarësisht nga 
provat të pamohueshme u kryqëzua dhe u vra. Por ai u ngrit përsëri dhe 
ulet në të djathtën e Madhërisë në vendet e lartë. 

Judenjtë, pra, nuk e quajtën Atë pra të shenjtë. A nuk e quajnë 
Atë i shenjtë tani. Por ai është i Shenjtë. Psalmi 16, 10: "S’do të ma lësh 
shpirtin në nëntokë, e as s’do të lejosh që i Shenjti yt të kalbet në dhe." 

Ata kërkuan drejtësinë e tij në përputhje me ligjin dhe të kenë 
tradhtuar keq për shkak se ligji nuk mund të justifikohet asnjë një trup. 
Ligji me numëra ku njeriu nuk mund të bëhet bota. Shenjtëria i përket 
Zotit. 1 Korintasve 30: "Nga ai ju jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për 
ne dituri nga Perëndia, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim." 2 Korintasve 
5, 21b: "Po ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të." Ai ishte Krishti, 
ose të zhduken, dhe ato kanë dështuar për shkak se ajo u refuzua. 

Dhe njerëzit e asaj kohe, si sot, ata bënë të njëjtin gabim. Si 
hebrenjtë u strehuan në formën e adhurimit të sinagogës, kështu që ata 
janë në strehë të epokës Filadelfiane në kishë. Nuk konsiderohen të jenë 
të bashkuar me kishën. Jeta nuk është në kishë. Jeta është në Krishtin. 
"Kjo është dëshmia: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë 
është në Birin e tij. Ai që ka Birin - ka jetën; ai që nuk ka Birin - nuk ka 
jetë." Njeriu bëhet me botën me anë të Shpirtit. Shpirti i Shenjtërisë që 
ringjalli Jezus prej së vdekurish është Ai që banon në ne dhe shenjtëria 
e Tij na bën të jemi shenjtorët e botës. 

Ai qëndron atje, në shenjt. Dhe ne do të qëndrojmë me Të veshur 
me drejtësinë e tij, e shenjtë është shenjtëria e tij. 

Pra, kjo është hera e gjashtë. Në sytë e Perëndisë kohës po i vjen 
një fund. Ai do të kthehet së shpejti. Së shpejti, derisa ai të vijë, 
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bërtisni: "Ai që është i ndyrë le të ngelë i fëlliqur, ai që është i drejtë le 
të vazhdojë të veprojë me drejtësi, i shenjtë le të vazhdojë të 
shenjtërohet." Zbulesa. 22, 11b. 

Oh, unë jam aq i kënaqur që shenjtëria ime nuk është prej meje. 
Unë jam i kënaqur që kam Krishtin, me përfshihen të gjitha cilësitë e 
Tij të mrekullueshme të mira, të cilat, janë dhuruar mbi mua. Qoftë i 
bekuar Perëndia përgjithmonë! 

"Kjoqë flet është e vërtetë." Kështu, fjala "vërtetë" është një fjalë 
shumë e bukur. Kjo nuk do të thotë e vërtetë vetëm në kuptimin që ajo 
është në kundërshtim me ato që janë false. Ajo shpreh realizimin e 
përsosur të ideve në krahasim me realizimin e saj të pjesshëm. Për 
shembull, ne kujtojmë se Jezusi tha tek Gjoni 6, 32: "Kjo jo, Moisiu 
nuk ju ka dhënë bukët nga qielli, por Ati im ju jep bukën e vërtetë nga 
qielli." Gjoni 15, 1: "Unë jam hardhia e vërtetë." Hebrenjve 9, 24: 
"Sepse Krishti nuk hyri në Shenjtëroren e Shenjtëroreve të punuar me 
dorë, të cilat janë figura e të vërtetës; por në vetë qiellin për të dalë tani 
në prani të Perëndisë për ne." 1 Gjonit 2, 8: "Sepse errësira po shkon 
dhe drita e vërtetë tashmë po ndriçon." 

Sepse kjo fjalë me të vërtetë shpreh realizimin e përsosur në 
kontrast me idenë e arritjeve të pjesshme si është ilustruar në këto 
vargje, ne mund të kuptojmë, si kurrë më parë, prototipi në kontrast me 
llojin dhe realitetin e hijes. Tani marrim shembullin e manës nga qielli. 
Perëndia dërgoi bukën e engjujve nga qielli për Izraelin. Por kjo bukë 
nuk i kënaqi. Ajo ishte e mirë vetëm për një ditë. Ata që hëngrën të 
nesërmen ishin të uritur përsëri. Por Jezusi është buka e vërtetë nga 
qielli, i cili është lloji i vetëm i pa të meta. Dhe nëse një ha nga kjo 
bukë që erdhi nga qielli, nuk do të shkojë të jetë i uritur përsëri. Ju nuk 
keni nevojë për të shkuar mbrapa dhe të hani përsëri. Në momentin që 
ai hëngri, ai kishte jetën e përjetshme. Këtu është me të vërtetë një 
realitet. Nuk ka nevojë për hije. Nuk ka nevojë për një shpëtim të 
pjesshëm. Këtu është e përgjithshmeja e tij. Ashtu si Jezusi nuk ishte 
pjesë e Perëndisë, ai është Perëndia. 

Askush nuk mund të mohojë se Izraeli kishte dritë. Ata ishin 
vetëm njerëz të cilët kishin dritë si komb. Ajo ishte si kur Egjipti ishte 
aq e errët që mund të mendojnë. Por në shtëpitë e izraelitëve drita u bë. 
Por tani ajo erdhi në dritën e vërtetë. Jezusi është drita e botës. Moisiun 
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dhe profetët sjellën dritën me anë të Shkrimit që ka të bëjë me ardhjen e 
Mesisë. Kështu Izraeli kishte dritë. Por tani nuk ishte përmbushja e 
dritës dhe të asaj që ishte vetëm djegia. Ajo tani ka shpërthyer në 
shkëlqimin e Perëndisë dhe shfaqet në mesin e popullit të tij. Si kolona 
e zjarrit të ndezur deri natën dhe ajo ishte e mrekullueshme, tani drita 
dhe jeta u shfaq në plotësinë e Hyjnisë. 

Izraeli e kishte përdorur për të marrë mëshqerrë të kuqe, dhe të 
ofronin mbi altarin për faljen e mëkateve. Një vit më parë mëkatet e 
fajtorëve u mbuluan. Por kjo nuk mund të mbulojnë dëshirën për të 
mëkatuar. Ajo ishte viktima e përkryer. Kjo ishte një hije, deri sa erdhi 
e vërteta. Kështu, çdo vit ai bënte flijime dhe çdo vit ai u kthye mbrapa, 
sepse ai ende kishte të njëjtën dëshirë për të mëkatuar. Duke e bërë të 
justifikohen për mëkatin e tij, por duke qenë gjaku i kafshëve që u 
derdh, dhe iu dha jetën e kafshëve, ai nuk mund të kthehet tek ai njeri. 
Edhe sikur të kthehen, ajo ende nuk do të ndihmojë. Por, kur erdhi dita 
e Krishtit, zëvendësim i përsosur, dhe gjaku i Tij u derdh, pastaj jeta që 
është në Krishtin u kthye në mëkatarin e penduar, dhe që jeta ishte jeta 
e përsosur e Krishtit, pamëkatë dhe të drejtë, atëherë fajtorët mund të 
shkojnë të lirë për shkak se ai kishte dëshira për mëkat. Jeta e Jezusit u 
kthye tek ai. Kjo është ajo që është menduar në Romakëve. 8, 2: "Ligji i 
Frymës i jetës në Jezu Krishtin i liruar nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes." 

Por Judenjtë përsëri atje në kohën e Jezusit nuk kanë dashur të 
pranojnë këtë sakrificë. Gjaku i demave dhe i cjepve nuk bëri asgjë të 
përsosur. Ajo ishte një herë procedurë e caktuar e Perëndisë. Por tashti 
Krishti, duke u paraqitur në trup dhe në derdhjen e gjakut të tij, për të 
hequr mëkatin dhe se ne ishim të vetë-flijim e bëri të përsosur. 
Hebrenjtë nuk do të marin atë. Por ajo që për epokën e Filadelfias dhe, 
po, epokat e tjera gjithashtu? A ata me të vërtetë e pranojnë këtë realitet 
në Krishtin? Jo, jo në të gjitha. Edhe pse Luteri solli të vërtetën e 
justifikimit, Kisha e Romës dhe versionin e saj lindore, Kisha 
Ortodokse, ende mbahet me vepra. Kështu, punimet janë të mirë, por 
ata nuk kursejnë. Ajo nuk e bën të përsosur. Krishti ose bie. Unë e bëra 
e nuk mundet edhe Krishti dhe vepra. Vetëm Krishti. Kjo është koha e 
vitit kur filloi Arminianisi që nuk besojnë në Krishtin, si realitet. Unë 
nuk këndoj për "Asgjë, por gjak", si këndon e "Asgjë, por gjak dhe 
sjelljen time". Kështu që, unë besoj në sjellje të mirë. Nëse ju keni qenë 
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të shpëtuar, sepse do të keni të drejtë. Ne kemi qenë përmes gjakut të 
shpëtuar. Por më lejoni t'ju them tani, shpëtimi nuk është Jezusi plus 
gjëra tjera. Ajo është vetëm Jezusi. Shpëtimi vjen nga Zoti. Nga fillimi 
në fund, kjo është e gjitha, Zoti. Jeta e tij është në mua. Le të jetë gjaku 
i tij ai që më mori mua të pastër. Le Shpirti i Tij është ai që më mbush. 
Fjala e tij ishte në zemrën time dhe gojën. Le plagët e tij janë ato që unë 
jam shëruar. Le të jetë Jezusi, dhe vetëm Jezusi. Unë nuk bëj veprat e 
drejta që kam bërë. Jo, jo në të gjitha. Krishti është jeta ime. Amen. 

Unë mendojnë se mund vetëm të shkoj në dhe në lidhje me këto 
të vërteta, por unë do t'ju jap një tjetër mendim. Është në lidhje me këtë 
poemë të mrekullueshme të shkruar nga A. B. Simpson: 

"Pasi këtë bekim tani ma dha Zoti. 

Pasi ajo ka poseduar ndjenja, 

është Fjala e Tij. 

Pasi dhuratën e Tij kam kërkuar, 

tani unë kam një dhurues. 

Sapo kam kërkuar shërim, 

tani kërkoj vetëm Atë. 

Të gjitha në të gjitha, për gjithnjë, 

Jezusi do të këndoj. 

Çdo gjë në Jezusin  

dhe Jezusi çdo gjë." 

Nuk ka asgjë në këtë jetë, aq sa mund të jetë e mjaftueshme, për 
aq kohë sa të mund të jetë e mrekullueshme, por ju do të gjeni shumën 
totale e të gjithë përsosjes në Krishtin. Pranë tij të gjithë gjërat janë të 
zbehtë e në parëndësi. 

"Ai që ka çelësin e Davidit". Kjo frazë e bukur ndjek dhe vjen 
nga fraza e mësipërm: "E vërteta," Krishti, realizimi i përsosur, në 
krahasim me realizimin të pjesshëm. Këtu. Moisiu ishte një profet i 
Perëndisë, por Jezusi (si Moisiu) ishte një profet i Perëndisë. David 
(njeri sipas zemrës së Perëndisë) ishte mbreti i Izraelit, por Jezusi është 
Davidi më i Madh, Mbreti i mbretërve dhe Zot i zotërve, Perëndia i 
Perëndisë. Davidi ka lindur nga fisi i Judës, nga i cili ai erdhi, as si 
prift, por ai hante bukën destinuar për priftërinjtë. Ai ishte një luftëtar i 
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madh i cili është tmerr për armikun, kishte forcuar kombin, si një mbret 
i ulur mbi fron. Ai ishte një profet. Ai ishte një lloj i mrekullueshëm i 
Krishtit. Kështu, në Isaia 22, 22 thotë: "Unë do të vë mbi supin e tij 
çelësin e shtëpisë së Davidit. Dhe ai do të hapë dhe askush nuk do 
mbyllë, do ta mbyllë dhe askush nuk do të hapë." Fryma e përdor këtë 
referencë të Dhjatës të Vjetër në lidhje me Zotin Jezu Krisht dhe 
shërbesës së Tij në kishë. Çfarë është çelësi i Davidit dhe çfarë 
nënkuptonte në atë kohë është thjesht hije, e cila është plotësuar tashmë 
në Jezusin duke qëndruar në mes të mbajtësve të qirinjve. Ajo ka të 
bëjë Zoti ynë pas ringjalljes së tij dhe nuk e bën pelegrinazhit të tij në 
tokë. Por çfarë do të thotë ky çelës? Përgjigja qëndron në një pozicion 
të rëndësishëm. Ai nuk është në dorën e tij. Unë nuk e vura atë rreth 
qafës tuaj. Jo në duart e njerëzve të tjerë, apo vargut nuk mund të them 
se vetëm ai e përdor këtë çelës - për shkak se ajo vetëm hap dhe mbyll 
dhe askush nuk ka të drejtë përveç vetë Jezusit. A nuk është kjo e 
drejtë? Por ku është çelësi? Në supet e tij. Por çfarë do të kemi me të? 
Lexoni Isaia 9, 6: "Mbi supet e fuqisë së Tij." Por çfarë do të thotë? 
Përgjigja është kjo. Fraza "pushtet mbi shpatullat e tij" vjen nga 
ceremonitë e dasmës lindore. Kur nusja është e angazhuar për të dhënë 
dhëndërit velin që ajo hoqi dhe e vendos atë mbi supet e gruas së tij për 
të treguar se jo vetëm që është ajo nën sundimin e tij - se ka transferuar 
të drejtat e saj të tij - ai është kokë - por edhe se ai mban përgjegjësi dhe 
kujdes dhe vetëm ai - askush tjetër - askush tjetër - ska forcë tjetër - nuk 
ka të drejta apo përgjegjësi. Dhe kjo, i dashur, është çelësi i Davidit. 
Perëndia, si sovran, vendimi hyjnor parashikoi saktësisht se kush do të 
jetë nusja e Tij. Ai kishte zgjedhur. A nuk është ai që zgjodhi atë. Ai e 
quajti atë. Ajo nuk erdhi vetvetiu. Ai vdiq për të. Ai e lanë në gjakun e 
tij. Ai pagoi çmimin për të. Ajo i takon Atij dhe vetëm Atij. Ajo është e 
angazhuar plotësisht Atij dhe Ai e pranon detyrimin. Ai është koka e saj 
sikurse edhe Krishti është kreu i kishës së Tij. Si Sara e kishte quajtur 
Abrahamin për zotërinë, ajo është edhe nusjae lumtur sepse Ai është 
Zoti i saj. Ai flet dhe ajo i bindet për shkak se ajo është kënaqësi e saj. 

Por nëse njerëzit kanë kthyer vëmendjen e tyre për këtë të 
vërtetë? A ata vlerësojnë personin e tij se vetëm ka autoritet të plotë 
sovran mbi kishën e Tij? I thonë "JO." Sepse në çdo epokë hierarkinë e 
menaxhimit të kishës - priftërinjsh - trashëgimisë apostolike – kishin 
mbyllur derën e hirit dhe mëshirës kujt të dojë, dhe në vend që marrja e 
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dashurisë dhe përgjegjësisë së kishës, ajo kishte epshin mercenar dhe 
për të shkatërruar. Kleri kishte jetuar në luks, ndërsa kisha e varfër 
kishte ushqyer mbeturinat e abuzimit. Dhe as koha nuk duket ndryshe. 
Çdo njeri është i lidhur me organizimin dhe administrimin e personave 
të vendosur dhe i dha administratën kishtare. Kur njerëzit guxojnë të 
ngrihen, ata u poshtëruan brutalisht ose ishin dëbuar. Çdo emërtim ka të 
njëjtën frymë. Çdo emërtim betohet se ajo ka menaxhimin kryesor të 
kishës. Çdo emërtim pretendon se ajo hap derën. Por kjo nuk është e 
vërtetë. Jezusi, dhe vetëm Jezusi. Ai përcakton anëtarët në trup. Ai u 
jep atyre në vendin e tyre. Ai vë fitimet e saj në dispozicion. Ai 
kujdeset për atë dhe për të mbajtur atë. Ajo është vetëm pronë e tij dhe 
ai nuk ka tjetër përveç saj. 

Si është kjo epokl kishtare në të cilën jetojmë larg nga realiteti. 
Dhe një ditë më parë këta njerëz që gjoja flasin për kishën do të rritet në 
lëvizjen ekumenike për të ngritur një antikrisht i gjallë në krye të 
organizimit të tyre të cilat do të heqin Zotin dhe do të gjeni Atë 
(Krishtin) jashtë kishës duke thënë: "Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. 
A e dëgjon dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, unë do të hyj dhe 
të ha darkë me të dhe ai me mua." Zbulesa 3, 20. 

Por le të thotë kjo. Zoti ynë nuk është i mundur. Njerëzit 
pretendojnë për të hapur derën Perëndisë, mbylli derën, por ata janë 
gënjeshtarë. Gjithçka që Ati i ka dhënë Atij do t'i paraqitet Atij, dhe atë 
që vjen tek Ai në asnjë mënyrë nuk do të hidhet jashtë, ai nuk do të 
humbasë ndonjë prej tyre. Gjoni 6, 37 - 39. Dhe kur edhe anëtari i 
fundit i zgjedhur i trupit të Krishtit do të hyjë, aji do të shfaqet në Zotin 
tonë. 

Çelësi i Davidit. A nuk është se Davidi ishte mbreti i Izraelit - 
tërë Izraelit? Dhe nuk është Jezusi, Birin e Davidit sipas faktit se ata do 
të ulen në fronin e Davidit, në mijëvjeçarin dhe të mbretërojë dhe të 
sundojë mbi trashëgiminë? Sigurisht. Kështu, çelësi i Davidit do të 
thotë se Jezusi është Ai i Cili do të prezantojë mijëvjeçarin. Ai që ka 
çelësat e vdekjes dhe të ferrit do të rrisë e marë dhe se ata do të marrin 
pjesë në mbretërinë e Tij të drejtësisë në tokë. 

Sa e mrekullueshme që Zoti ynë i ka të gjitha përgjigjet. Në të 
vërtetë, në të janë plotësuar të gjitha premtimet e Perëndisë. Në të 



304 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

vërtetë, fakti që ne jemi në Të ne jemi trashëgimtarë të asaj që ai e ka 
blerë për ne. 

Po, ku Ai qëndron, Zoti i lavdisë. Pasi si një baba, ai ishte i 
rrethuar nga engjëjt, arhangjeli, kerubinët dhe serafinët dhe ushtria e tij 
qiellore, e cila thotë: "I Shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti, Perëndia 
i ushtrive!" Por tani nuk shohim Atë në kishë për të ndarë shenjtërinë e 
Tij me ne derisa ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë. Po, dhe atje ai 
qëndron: "Jezusi, Perfekt Xhdogjë," Zambakut të luginës, ylli i 
Ndritshëm i Mëngjesit, Më të mirë të dhjetë mijë, Alpha dhe Omega, 
Rrënja dhe Pasardhja e Davidit, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë - të 
Gjithë dhe në të Gjitha. Isaia 9, 6: "Për ne ka lindur një fëmijë, një djalë 
na është dhënë, në supet do të jetë fuqia e tij, emri i tij do të jetë: 
Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i 
paqes." Në Atë është përmbushja e përkryer. Edhe pse atë që dikur ne e 
vlerësojmë, tani ne e duam Atë me hare e patregueshme dhe e 
lavdishme. Ai qëndron në mes të kishës, dhe do të këndoj lavdën e tij si 
Ai, fituesi i fuqishëm, kreu i kishës, e cila është Nusja e Tij. Ai bleu 
Nusen. Ajo ka thënë. Ajo ishte e Tij dhe vetëm e Tij, dhe Ai kujdeset 
për të. Ai është Mbreti ynë dhe ne jemi Mbretëria e tij, posedimi i tij i 
përjetshëm. 

Pra, ju mesiguri mbani mend se unë në fillim të vargut 7 thashë 
se do të japë vargun nëntë për të kuptuar. Unë shpresoj që ju të shihni 
se çfarë dua të them. Jezusi paraqitet si ai që është i shenjtë, i vërtetë, 
(ose vetëm realitetin), një me çelësin e Davidit, ai që hap dhe u mbyll. 
Dhe kjo është pikërisht e vërtetë. Dhe frazat e përkryera e përshkruajnë. 
Por Judenjtë në ditën e tij refuzuan atë dhe gjithçka që Ai ishte. Hodhën 
poshtë Shpëtimtarin e tyre dhe të gjithë atë do të thoshte Ai. Dhe të 
ashtuquajturit krishterë kanë bërë tashmë të njëjtën gjë. Ata bënë 
pikërisht atë që ata vepruan si hebrenjtë. Hebrenjtë e kryqëzuan atë dhe 
pastaj u kthyen për besimtarët e vërtetë. I ashtuquajturi krishter Atë 
përsëri e ngriti dhe u kthye në kishën e vërtetë për ta shkatërruar. Por 
Perëndia është i vërtetë dhe Ai që është mbi të gjitha ai do të kthehet, 
dhe kur ai të kthehet, do të tregojë kush është sundimtar i vetëm. Dhe 
kur është provuar bota dhe gjithë bota ra përmbys në këmbët e tij. Ai do 
të marrë kohë për të paguar haraç për të gjithë botën në këmbët e 
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shenjtorëve, duke dëshmuar se ata ishin të drejtë në këmbë e tyre 
bashkë me të. Qoftë i bekuar Perëndia përgjithmonë! 

 

 

EPOKA E DERËS SË HAPUR 

 

Zbulesa. 3, 8: "I njoh veprat e tua, unë të kam vënë përpara teje 
një derë të hapur dhe askush nuk mund ta mbyllë: sepse ke pak forcë, 
dhe e ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin tim." 

Fraza e parë e këtij vargu: "I di veprat e tua", është analizuar në 
pjesën tjetër të vargut, sepse veprat e tyre kanë të bëjnë me "derë të 
hapur", "fuqi e vogël", "Fjala dhe Emri." 

Për të kuptuar pasurinë e kuptimit të përfshira në "ja, unë kam 
vënë përpara teje një derë të hapur dhe askush nuk mund ta mbyllë", ne 
tani duhet të kujtojnë atë që është thënë në lidhje me mbivendosjen çdo 
herë në epokën e ardhshëm. Ka mbivendosje, përzierja ose gradualisht 
del nga fjala, jo të papritur dhe e ka fillimin e përcaktuar në mënyrë të 
qartë. Kjo epokë veçanërisht derdhet në epokën e ardhshme. Dhe jo 
vetëm që e bën këtë del nga shtrati epoka në epokën të kaluar, por herën 
e fundit në shumë aspekte thjesht ka një vazhdim i epokës së gjashtë. 
Herën e shtatë (kohë shumë të shkurtër) në vetvete për një kohë të 
shpejtë mbledh tërë të keqen e çdo epoke dhe tërë realitetin e 
Rrëshajëve. Pasi epoka Filadelfiane pothuajse ka kaluar, epoka 
Laodiceane shpejt shfaqet dhe sjellë egjrën dhe grurin për korrje: 
"Egjrat i lidhni sëpari që të digjet, por grurin futeni në hambarin tim." 
Mateu 13, 30. Ju lutem mos harroni se epoka Sardiniane filloi 
reformimin që ende duhet të shkojnë në deri në grurin që ishte mbjellur 
në kohën e Rëshajeve që nuk kalojnë nëpër një cikël të plotë mbjelljeje, 
ujitje, ushqimin, etj., deri sa të kthehet pikërisht në farën origjinale. 
Ndërsa kjo po ndodh, egjra që ishte mbjellë do të duhet të kalojnë nëpër 
ciklin e tyre dhe do të korrë. Kjo është pikërisht ajo që ne shohim atë që 
po ndodh. Nëse ju vetëm mendoni për epokat, ju mund të merrni një 
pamje shumë të mirë këtu. Bimën që ju shihni në rritje në fuqinë e plotë 
në verë papritmas duhet për të shkuar në farë. Ju nuk mund të themi 
saktësisht se kur vera u bë vjeshtë - vetëm janë derdhur gradualisht në 
të. Kohë të tilla dhe sidomos dy të fundit. 
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Pikërisht kjo epokë ku Jezusi tha: "Së shpejti," vargu 11. Duket 
për herë të fundit shumë kohët e fundit. Laodiceja është një epokë e 
veprimeve të shpejta. Ajo është shkurtuar. 

Tani në veçanti është mbajtur derën hapur, të cilën askush nuk 
mund ta mbyllë. Para së gjithash, unë dua për të mbajtur derën hapur që 
shënon një përpjekje të madhe misionare të kësaj epoke. Pali është një 
përpjekje e re misionare për Zotin e quajtur derën e hapur. 2 Korintasve 
2, 12: "Kur arrita në Troadë për të predikuar Ungjillin e Krishtit, edhe 
pse Zoti ma hapi dy krahësh derën e apostullimit..." Pra, duke krahasuar 
Shkrimet ne mund të shohim se kjo derë e hapur nënkuptonte përhapjen 
më të madhe e Ungjillit që bota ka parë ndonjëherë. 

Unë dua të shoh diçka këtu. Perëndia punon, apo jo? Në kishën e 
epokës së tretë ose Pergamon është i martuar me shtetin. Veprat e 
Nikolaitëve u bënë doktrina e Nikolaitëve. Kjo është epoka derë e 
hapur për hardhinë e rreme. Pasi ajo mbështet me forcë të vendit në fakt 
është kthyer në një sistem botëror, edhe pse mbante emrin krishterë. 
Prandaj, është përhapur si zjarri i egër. Por tani, tre epokave më vonë, 
pas një lufte të gjatë dhe të vështirë të besimit të vijnë dera e hapur për 
të vërtetën. Fjala e Zotit tani ka ditën e tij. Natyrisht, i pesti është epoka 
duke u përgatitur për këtë lëvizje të madhe që nga ajo kohë ne kemi 
dhënë kërkime, kolonizimit, shtypjen e librave, etj. 

Do të ishte e mrekullueshme që këtë derë e hapur të ndjekin 
modelin hyjnor e Rrëshajëve cili është ekspozuar në Hebrenjve 2, 1 - 4: 
"Prandaj, ne duhet të jemi të sinqertë të kujdesshëm në atë që kemi 
dëgjuar - se nuk do të kishte humbur atë. Sepse në qoftë se Fjala është e 
theksuar nga engjëjt u bë e fortë, dhe çdo shkelje e mosbindje mori një 
shpërblim të drejtë, si do të shpëtojmë ne, nëse e lëmë pas dore një 
shpëtim kaq të madh? Çfarë është ajo që së pari filloi të predikonte 
Zotin, por për ne kjo konfirmohet nga ata që e dëgjuan, dhe Perëndia 
gjithashtu dëshmoi me shenja e mrekulli dhe mrekulli të ndryshme, si 
dhe dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, sipas vullnetit të tij?" Pra, ju e dini se 
kjo formë është për shkak se vetë Jezusi tha kështu. Marku 16, 15 - 20: 
"Dhe ai u tha atyre: 'Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo 
krijese. Ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që 
nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. Dhe këto janë shenjat që do t'i 
përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim të dëbonin demonët, do të 
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flasin gjuhë të reja, gjarpërinj do të rrisë dhe nëse do të pijnë mjete 
vdekjeprurëse ata nuk do të dëmtohen; mbi të sëmurët do të vënë dorë, 
dhe edhe ata do të jenë shëruar.' Pas tyre, Zoti tha, dhe u ngrit në qiell 
dhe u ul në të djathtë të Perëndisë. U nisën dhe predikuan kudo, ndërsa 
Zoti bashkëvepronte me ta dhe Fjala pohonte shenjat shoqëruese. 
Amen." 

Ai kurrë nuk u tha atyre për të shkuar në të gjithë botën dhe të 
krijojnë kolegje biblike edhe u tha atyre për të ndarë literaturën. Pra, 
këto gjëra janë të gjitha të drejta, por ajo që Jezusi u tha atyre për të 
bërë ishte për të predikuar ungjillin - për të mbajtur Fjalën - dhe se ajo 
do të ndjeket prej shenjave. Shumë nga prezantimi i parë ne e kemi në 
rrugë dhe nevojën për të predikuar mbretërinë e Perëndisë ishte kur Ai 
dërgoi të dymbëdhjetë apostujt. Tek Mateu 10, 1 - 8 i dërgoi në këtë 
mënyrë: "Duke bërë thirrje për një dymbëdhjetë dishepujt dhe u dha 
pushtet mbi frymët e ndyra, për të hedhur ato dhe të shërojnë çdo 
sëmundje e çdo lëngatë. Këta janë emrat e dymbëdhjetë apostujve: e 
para është Simonin, të quajtur Pjetër, dhe Andrean, vëllanë e tij, 
Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllanë e tij, Filipin dhe 
Bartolomeun, Thoma dhe Mateu, tagrambledhësi, Jakobi i Alfeut dhe 
Lebej i quajtur Tadeu, Simon Kanaani dhe Juda Iskraioti, të cilët 
gjithashtu e tradhëtuan Atë. Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i 
dërgoi urdhëruar, duke thënë: 'Mos ec në rrugën e kombeve, dhe në 
asnjë qytet të Samaritanëve, nuk hyni, por më mirë te delet e humbura 
të Izraelit. Pastaj, predikoni duke thënë: 'Mbretëria e qiejve është afër!' 
Të sëmurët shëroni, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni 
demonët. Falas e keni marrë, falas jepni.'" Ky është një shërbim që ai i 
dha në fakt çdo ndarje e shërbesës së Tij me to, sepse tek Mateu 9, 35 - 
38 thotë: "Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i 
mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar Ungjillin e mbretërisë dhe 
duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në mesin e njerëzve. Duke 
parë turmat, kishte dhembshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të 
shpërndarë si delet pa bari. Pastaj ai u tha dishepujve të vet: 'E korra 
është e madhe, kurse punëtorë janë pak. Lutjuni Zotit të të korrave, të 
dërgojë punëtorë në të korrat e tij.'" 

Kështu që shumë njerëz kanë idenë se vetëm apostujt kishin këtë 
shërbim që ata ishin të dhënë për Zotin tonë Jezu dhe kështu, kur ata 
vdiqën, shërbimi ka përfunduar. Kjo nuk është kështu. Këtu në Luka 
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10, 1 – 9 gjejmë se në ditët e Tij të shkurta tokësore Ai veç filloi tju 
japë të vetëve misione të forta. "Pas këtyre gjërave Zoti përcaktoi të 
tjerët të shtatëdhjetë dhe i çoi nga dy para vehtes në çdo qytet dhe vend 
që kishte për qëllim të shkonte. U thoshte: 'Të korrat janë të mëdha e 
punëtorë janë pak! Luteni të zotin e të korrave të çojë punëtorë në të 
korrat e veta. Shkoni! Ja, po ju dërgoj porsi qengja mes ujqish! Mos 
merrni me vete as qese, as strajcë, as sandalet e mos përshëndetni udhës 
askënd! Në cilëndo shtëpi të hyni, më parë thoni: 'Paqja me këtë shtëpi!' 
Po qe se është aty ndokush mik i paqes, mbi të do të zbresë paqja juaj; 
po qe se s’është asnjë, do të kthehet te ju. Rrini në atë shtëpi! Hani e 
pini çka t’u ketë qëlluar; sepse punëtori ka tagër në rrogën e vet. Mos 
kaloni prej një shtëpie në një tjetër! Në çdo qytet që të hyni e t’ju 
pranojnë, hani çka t’ju vënë përpara. Shëroni të sëmurët që janë në të e 
thuajini popullit: 'U afrua Mbretëria e Hyjit!'" 

Kush do të guxonte të mohojë ministrinë e fuqishëm e Filipit? 
Kush do të guxonte të kalonte shërbimin fuqishme e Ireneut, Martin, 
Kolumbanit, Patriku dhe numrin e madh e të tjerëve të cilët ishin veshur 
me vajosjen e Perëndisë? 

Po, Bibla është koha për të gjetur derën hapur. Unë dua që ju të 
shtoni dëshminë e tyre. Arsyeja që ju duhet të bëni është për shkak se 
unë mund të flas vetëm me siguri në lidhje me atë që Perëndia ka bërë 
në jetën time. Pra, nëse ju do të më falëni një shënim personal këtu, unë 
do të ju tregojnë se si unë e di me siguri se Jezusi është i njëjtë dje, sot 
dhe përgjithmonë, dhe kjo është fuqia e Perëndisë që është ende në 
dispozicion për ata që do të besojnë dhe për të marrë atë. 

Gjatë udhëtimit tim misionar në Afrikën e Jugut, Perëndia i 
bekuar në mënyrë që kur kam ardhur në Durban, i vetmi vend që 
ndoshta mund të strehojë njerëz ishte një hipodrom të madh, i cili është 
i dyti më i madh në botë. Turma është tejkaluar mbi 100.000. Për të 
ruajtur rendin dhe ligjin duhej për të ngritur gardhe që ndajnë fiset e 
ndryshme. Ata bënë qindra policë për të mbajtur turmën qetë. Ata 
shpirtra të uritur erdhën nga milje larg. Mbretëresha nga Rodezia kishte 
ardhur me një tren prej 27 vagonëve të udhëtarëve që ringarkohen nga 
vendasit afrikan. Me disa përpjekje, ata erdhën të gjithë nga fushat dhe 
malet, duke sjellë shumë dhe shumë milje në shpinë një të dashur i cili 
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është menduar për të ndihmuar. I gjithë vendi ishte në mrekulli dhe 
konfuzion që Fryma e Shenjtë është manifestuar. 

Një pasdite kur unë fillova të predikoj, një nga mijëra muslimanë 
shkuan në skenë. Si ai qëndroi para meje një Muslimanë misionar filloi 
me të butë të luten Zotit: "Oh, për atë shpirt të çmuar. Oh, për atë shpirt 
të çmuar." Për vite e vite ai ishte atje, dhe sipas dëshmisë së tij, ai e pa 
vetëm një mysliman që erdhi për të pranuar Jezus Krishtin si 
Shpëtimtarin. Ata ishin fillimisht Medët - Persianët ligjet e të cilit nuk 
do të ndryshojë. Pra, është e vështirë për ti përfituar. Duket se në mesin 
e tyre kanë martesën "një herë një musliman, gjithmonë një musliman". 
E pra, si ajo qëndroi para meje, fillova të flas me të dhe për të gjitha ato 
mijëra anë të përkthyesit. I thashë: "A nuk është që ju misionarët flasni 
për Jezusin i cili erdhi për të shpëtuar?" Ju duhet të keni parë se si 
njerëzit shikojnë njëri-tjetrin, kur kam thënë se. Pastaj, kur ata thonë se 
kjo është e vërtetë, unë shkova në dhe u thashë: "Por a jeni misionarë të 
lexuar nga ky Libër (duke mbajtur Biblën në ajër për të parë atë) se i 
njëjti ilaç është Jezusi i fuqishëm dhe për të jetuar në popullin e Tij deri 
sa të vijë koha për të marrë pranë vetes? A ata ju them se për shkak të 
kësaj, po atij Frymë, në ata që ishin në Jezusin, ata do të jenë në gjendje 
të bëjnë vepra të fuqishme, si kishte bërë Jezusi? A ata ju them se ju 
mund të shëroheni ashtu si ju mund të shpëtoheni? Si do të dëshironit të 
shihni Ku Jezusi zbriti midis nesh dhe bën të njëjtat gjëra që ai kishte 
bërë kur ishte një kohë të gjatë më parë, këtu në tokë?" Ata janë të 
gjithë të tillë. Kjo ishte një gjë që ata me siguri rënë dakord. 

Pastaj vazhdoi: "Në qoftë se Jezusi me anë të Frymës së tij do të 
bëjë atë që bëri kur ishte në tokë, do të besojnë Fjalën e Tij?" Dhe nuk 
ishte front musliman për mua. Shpirti filloi të veprojë nëpërmjet meje. 

I thashë: "E pra, ju e dini se unë nuk e di. Unë nuk mund të flas 
edhe gjuhën tuaj." Ajo e pranoi atë. I thashë: "Sa për shërimin tuaj, ju e 
dini se unë nuk mund ta bëjë këtë. Por ju dëgjuat mesazhin këtë pasdite 
dhe më kuptuat mua." Përkthyesi i saj u përgjigj për atë që ajo e kuptoi, 
sepse ajo kishte lexuar Dhiatën e Re. 

Kështu, muslimanët janë pasardhës të Abrahamit. Ata besojnë në 
një Zot. Por e refuzojë Jezusin si Birin e Perëndisë dhe në vend të kësaj 
ata e marrin Muhamedin si profet i tyre. Ata thonë se Jezusi nuk vdiq 
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dhe u ringjall. Për t'i mësuar ata me priftërinjtë e tyre dhe ata e besojnë 
atë. 

Unë i thashë: "Por Jezusi vdiq dhe u ringjall. Ai dërgoi Frymën e 
tij të kthehet në kishë. Fryma që qëndronte tek ai i njëjti, Frymë e së 
vërtetës e cila është tani në kishë, dhe ai mund dhe do të prodhojnë atë 
që prodhohet nga vetë Jezusi. Atij i thashë tek Gjoni 5, 19 "Unë jam 
biri i vetë ai mund të bëjë asgjë, përveç asaj që sheh se bën Ati; sepse 
çdo gjë që ai bën, se Biri bën po ashtu." Pra, nëse Jezusi të vijë dhe të 
më tregojnë se çfarë është problemi juaj apo pse ju jeni këtu - në qoftë 
se ai mund të ju tregojë se çfarë është e kaluara juaj, me siguri ju mund 
të besoni se për të ardhmen?" 

Ajo tha se me anë të përkthyesit të saj: "Po, unë mund të." 

I tha: "Mirë, le të , dheai e bëri." 

Këto Muslimanët janë shikuar nga afër. Të gjithë u përkulën 
përpara për të parë se çfarë do të ndodhë. 

Pastaj Fryma e Shenjtë tha: "Burri juaj është i shkurtër, njeri 
trupmadh me mustaqe të zi. Ju keni marrë dy fëmijë. Para rreth tre ditë 
ju keni qenë te mjeku dhe ai ju ka shqyrtuar. Ju keni një cist në barkun 
e juaj." 

Ajo uli kokën e saj dhe i tha: "Kjo është e vërtetë." 

Unë e pyeta: "Si është e mundur që erdhe tek unë një i krishterë? 
Pse nuk shkove të profetit juaj musliman?" 

Ajo tha: "Unë mendoj se ju mund të më ndihmoni." 

Unë i thashë: "Unë nuk mund të ju ndihmojë, por në qoftë se ju 
do të pranoni Jezus Krishtin si Shpëtimtarin tuaj, Ai që është këtu tani, 
dhe di të gjitha për ju, Ai do t'ju ndihmojë." 

Ajo tha: "Unë e pranoj Jezusin si Shpëtimtarin tim." 

Kjo ishte ajo. Ajo u shërua dhe atë ditë rreth dhjetë mijë 
muslimanë kishin ardhur te Krishti, sepse Ungjilli u është predikuar dhe 
në fjalë dhe në pushtet. Perëndia kurrë nuk tha një njeri për të bërë 
tridhjetë vjet dhe asgjë mos ketë korrur. Ai na dha derën e hapur e 
Fjalës dhe të pushtetit dhe kjo është ajo që ne duhet të përdorim. Kjo 
është ajo që i dha Palit shërbesën e tij të madhe dhe efektive. 1 
Korintasve 2, 4: "Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bënë me fjalë 
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mbushamendëse nga dituria njerëzore, por në dëftim të Frymës dhe të 
fuqisë." 

Dëgjomëni mua tani. Gjatë këtij udhëtimi të njëjtë si unë hipi në 
aeroplan në New Salisbury, Rodezia, pashë një grup prej katër prej tyre 
me pasaporta amerikane. Unë shkova me ta dhe u thashë: 
"Përshëndetje, unë shoh se ju keni një pasaportë amerikane. Nëse jeni 
duke udhëtuar diku?" 

I riu u përgjigj: "Jo, ne të gjithë jemi misionarë këtu." 

"Sa bukur", iu përgjigja. "A jeni një i pavarur ose duke punuar 
me një organizatë?" 

"Ne jemi metodistët. Ne kemi ardhur nga Wilmorea në 
Kentucky," tha ai. 

"E pra, kjo është pothuajse në oborrin e tim", iu përgjigja. 

"Ju nuk do të jetë se jeni vëllai Branham që vjen nga atje apo 
jo?" 

Unë i thashë: "Po, kjo është e drejtë." 

Ajo u shërua. Ai do të thotë jo më shumë - dhe se ai dhe ato tre 
vajza sapo shiquan sy më sy njëri-tjetrin. Kështu që unë i thashë: 
"Vetëm një minutë djalë, unë do të doja të flas me ju në lidhje me disa 
parime si ato të shihni se ne jemi të gjithë të krishterë dhe këtu ne jemi 
me të gjithë me një qëllim të madh. Pra, ju thoni se të gjith të katërtit 
jeni këtu dy vite. A mundeni në Emër të Jezusit të tregoni me gisht në 
një shpirt për të cilin e dini se e keni fituar për Zotin? Nuk mundën ta 
bëjnë atë. 

"Unë nuk dua për të ju lënduar, vajzë," i thashë, "por të gjithë ju 
duhet të jeni në shtëpi duke ndihmuar nënat e juaja. Ju nuk keni çfarë 
për të bërë jashtë në fushë nëse nuk jeni të mbushur me Frymën e 
Shenjtë dhe i predikoni Ungjillin vërtetë në demonstrim të fuqisë së 
Frymës së Shenjtë. Nëse ju nuk e bëni të shihni rezultatet që Jezusi tha 
ju do të shihni se është për shkak se ata nuk predikuan Ungjillin e 
vërtetë." 

Më lejoni të shkoj një hap më tej dhe të ju tregojnë se si ju mund 
të jetë në fushën misionare. Unë nuk jam duke thënë ndonjë gjë reth 
kësaj, por kam frikë se shumë të humbet. Kur isha në këtë udhëtim të 
njëjtë dhe turne rreth Durban me kryetarin e pa lindur në frymë me një 
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varëse rreth qafës së tij, dhe ai mbante një idhull. E pyeta mikun tim se 
çfarë është kjo varëse dhe thuhet se kur një shtetas ka përqafuar 
krishterizmin vën atë varëse. Ajo me të vërtetë më kishte befasuar mua, 
sepse këtu ishte një njeri i cili e quajti veten një i krishterë, dhe ai i 
kishte veshur idhullin, kështu që e pyeta se si ishte e mundur. 

Ai tha: "Unë flas gjuhën e tij. Le të merrni atje dhe të flisni me 
të." 

Pra, ne shkuam atje dhe kryetari i komunës u shfaq si përkthyesi 
im. I pyetur në gjuhën amtare, a është një i krishterë? 

Ai tha po që me të vërtetë është një i krishterë. 

Unë pastaj e pyeta pse ai bëhet idhull në qoftë se ai është një i 
krishterë. 

Ai u përgjigj se këtë idhullin që ai mbante më parë e mbante 
babai i tij dhe ai ia la atë atij. Kur unë i thashë atij se asnjë i krishterë 
nuk do të duhet të mbajnë idhujt ai u përgjigj se ky idhull ishte me dobi 
të madhe për babain e tij. Doja të di se si, dhe ai tha se një ditë babai i 
tij ishte tek përgjojnë luanët, kështu që ai ndërtoi një zjarr dhe i foli 
idhullit në mënyrën se si ai u mësoi nga njeriun i fshatit. Luani shkoi. I 
tha në atë zjarr ishte ai që ndoqën luanët, që zjarri frikëson të gjitha 
kafshët e egra. Nuk do të harroj përgjigjen e tij. Ai tha: "E pra, këtu 
është: në qoftë Amoy (Fryma) dështon, atëherë ky idhull nuk do të 
dështojë." 

(Një raport i detajuar mbi vëllain Branham në Afrikë mund të 
gjenden në librin "Profeti vizitoi Afrikën e Jugut".) 

Ajo ka pothuajse të gjithë pushtetin që ju keni si një i krishterë 
turmës ato Fjala kishte dhënë derën origjinale të hapur të Rrëshajëve. 

Ne tani kthehemi në derën e hapur të misionarit të epokës 
Filadelfiane. Ai kishte hapur derën e forcës e cila është menduar të 
ketë. Vini re, në të njëjtin varg Ai përmend këtë derë të hapur. Ai thotë: 
"A e vogël është fuqia juaj." Kjo është e drejtë. Në këtë epokë u 
mungonte FORCA e Frymës. Fjala predikohet mirë. Ai siguronte 
shpirtra që të mund të bëjë të ditur për shpëtimin. Por mungonte fuqia e 
madhe e Zotit e cila i tregonte veprat e Tija të mëdha,dhe pat zhveshur 
krahun e Tij për të vetët,përveç në mesin e grupeve të shpërndara. 



EPOKA KISHA FILADELFIANE 313 

 

Megjithatë, lavdia e Perëndisë rritej dhe u rrit nga ajo që ata kishin në 
Reformimin. 

Në këtë epokë erdhi njeri i quajtur shpesh si babai i punës 
misionare. William Carey, një këpuctar i fshatit, i cili ishte pastor i 
Kishës Baptiste të veçantë në Moulton, Angli, i inkurajuar fuqimisht 
nga predikimet në lidhje me të "nuk është një urdhër i dhënë apostujve 
për të gjithë popujt që ishte i detyrueshëm edhe për të gjithë ministrat e 
ardhshëm deri në fund të botës, si ata e shohin se premtimi shoqërues 
ishte në të njëjtën shkallë." Kundër tij po luftonin Kalvinistët që kanë 
shkuar në ekstrem të doktrinës së zgjedhjes duke besuar se të gjithë ata 
që do të shpëtohen do të jetë i shpëtuar dhe se aktiviteti misionar ishte 
kundër veprimit të Shpirtit. Por Andrew Fuller e kishte ndihmuar zotrin 
Carey me predikimin e tij dhe mbledhjen e kontributeve. Ndikimi i tyre 
ishte i tillë që në 1792 formuan një shoqatë për të përhapur Ungjillin të 
gjithë popujve. Kjo është shoqata e formuar nga Carey e cila ishte 
padyshim e bekuar nga Zoti në marrjen dhe shpëtimin e shpirtit të 
Indisë. Më 1795 ndikuar nga krishterimi ishin formuar misionarë në 
Londër shoqëria e cila ka mbledhur miliona paund gjatë viteve dhe ka 
dërguar mijëra misionarë për të realizuar dëshirat e Zotit. Fryma e 
Perëndisë fluturonte dhe kjo është shumë e lehtë për jetë "delet e tjera" 
janë plot me mall në zemrat e atyre besimtarëve të sinqertë. 

"Unë vë para jush një derë e hapur që është e hapur." Dua të ri-
shikoni këto fjalë. Këtë herë, edhe pse ata nuk do të ndahen nga 
misionarizmi, unë do t'ju sjellë një mendim që të çon thellë në kohën e 
fundit. Siç e kam thënë tashmë, kjo epokë shkrihet në epokën e fundit. 
Në këtë epokë, Jezusi tha: "Unë po vij shpejt" (vargu 11) dhe që nga 
hera e fundit që ai do të "përfundojë punën dhe të shkurtojë drejtësinë 
me procedurë të shkurtër të Zotit puna në tokë është kryer." Romakëve 
9, 28. Vini re se si e bën këtë vargu i Zbulesës 3, 8 - "dyerve të hapura - 
pak forca - Fjala, Emri." Kjo derë e hapur ka të bëjë me të gjitha tre. 
Pra, ajo që shënoi derën? Tek Gjoni 10, 7 thotë: "Pra, edhe një herë 
Jezusi tha: 'Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Unë jam dera e 
deleve.''' Kjo është e drejtë: "Unë jam" është dera e deleve. Pra, kjo nuk 
është vetëm fraza e pazakontë. Kjo është një fakt. Vini re tek Gjoni 10, 
kur Jezusi është duke i dhënë këtë shëmbëlltyrë, Ai e quan veten bariu. 
Pastaj thirri derën. Dhe kjo është ajo që bën bariu i deleve. Ai në fakt 
është dera e tyre. 
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Kur isha gjatë në Lindje e pashë se një bariu natën mblodhi tërë 
delet e tij së bashku. Ai vuri përsëri ato që i mblodhi te delet tjera. 
Pastaj merrni ato të numëruara. Kur ai ishte i sigurt se janë të gjithë 
atje, vuri derën e hapur te delet dhe fjalë për fjalë të bëhet dera vathë. 
Askush nuk mund të hyjë ose të largohet përveçse me anë të tij. Ai ishte 
dera. Të nesërmen, ndërsa unë po e ngisnja me një mik në një xhip kam 
vënë re se një bari filloi të udhëheqë kopenë e tij në qytet. Të gjithë 
trafiku menjëherë u ndal për to që delet të mund të shkojnë përmes. Pra, 
qytetet në të gjithë Lindjen nuk janë si këtu. Ne mbajmë të gjithë mallin 
tonë brenda, por nuk ishte si një treg i fermerëve e madhe 'me të gjitha 
produktet në to. Kam menduar, "Oh, këtu është ku fillon. Prisni derisa 
këto dele të shihnin të gjithë atë ushqim atje." Por si bariu shkoi 
përpara, dhe delet e vetme e kanë ndjekur në çdo hap. Ata dukeshin të 
ëmbëla, por jo një dele nuk ka prekur asgjë. Oh, në qoftë se unë ta dija 
vetëm gjuhën e tyre, unë do të kisha ndaluar trafikun dhe tu predikoi 
atyre një predikim në atë që kisha parë vetëm. 

Kur ju jeni dele dhe i përkasni Bariut të Madh, ju keni ndjekur 
çdo lëvizje të tij, ashtu si ata dukeshin, dele. Jo nuk do të joshen për tu 
kthehur për disa lule të mëdha të një kishe ose duke dëgjuar zërin e një 
mjeku të teologjisë, doktor i shkencave ose mjek i ligjit, por do të 
qëndrojë me Bariun. Bibla thotë se delet e njohin zërin e tij dhe të 
ndjekin atë, por ata do të jenë të ndjekin zërin i një të huaji vetëm për të 
nxisë për të shpëtuar dhe vrapojnë te Bariu i tyre i vërtetë. Lavdi 
Perëndisë! 

Por kjo nuk ishte e gjitha që unë pashë dhe kisha mësuar atje. Një 
ditë kam filluar duke menduar se si unë kam parë njerëz jashtë, në 
fusha të kullosin lloje të ndryshme të kafshëve. Një djalë ishte duke 
mbajtur disa derra, edhe disa dhi, një tjetër disa deve, një tjetër disa 
mushka, etj. Pra, pyeta një mik i cili ka jetuar atje për ti thirrur këta 
njerëz. "Oh," u përgjigj ai, "ata janë barinj." 

Unë nuk mund të pranojë. Unë i thashë: "Ti nuk do ti thërasish 
vetëm pse ata janë të gjithë barinj. Barinjtë kullosin kopenë vetëm, a 
nuk është ajo?" 

"Jo," tha ai, "një bari është bari ose fermer, kështu që kushdo që 
merr kafshë mer bariun për kullotë." 
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E pra, mua më mori një befasi. Por kam vënë re dallimin në mes 
të këtyre barinjve dhe atë që u kujdes për delet. Kur ra nata, të gjithë të 
tjerët, përveç te delet, bariu kishte lënë kafshët e tij në fusha dhe shkoi 
në shtëpi. Bariu mori delet e tij me vete dhe i vuri përsëri në kope dhe 
pastaj u shtri dhe u bë dera e deleve. Oh, lavdërojë Perëndinë, Bariu 
ynë prej nesh nuk e lë askënd e as do të lë. Kur vjen nata unë dua të jem 
në vathët e Tij. Unë dua të jem nën kujdesin e Tij. 

Pra, ne mund të shohim atë derë Jezus. Në derën e deleve. Unë 
konstatoj se tani duke folur për derë që hapet. Çfarë është se, por një 
zbulim i Tij? Dhe kjo zbulesë hap për të na sjellë fuqinë për të ndriçuar 
Fjalën dhe kremtimin e Emrit të Tij. Ishte mesi e fundi te dy epokat, 
Zbulesa e Hyjnisë së Jezu Krishtit që ka lulëzuar para nesh. Po, ne e 
dimë se Ai është Perëndi. Si tjetër mund të jetë ai është Shpëtimtari 
ynë? Por, që të dini se Ai ishte Perëndia Vetë, vetëm Perëndia, që ishte 
Alfa dhe Omega, se kjo "Jezusi ishte Zot e Krisht" - që e bën atë të 
Zotit Jezu Krisht, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, të gjithë një person - se 
ka humbur që nga epoka e parë të kishës, por tani ne e shohim atë 
përsëri. Zbulesa se kush ishte e ai u kthye. Në të vërtetë, Hyjnia nuk 
është treperson, por Perëndinë me një personalitet, sepse ajo është e 
nevojshme për personalitetin e personit. Nëse ka një personalitet, ka 
vetëm një person. Por ata që besojnë në tre persona kanë Perëndinë e 
tre perëndi dhe janë fajtorë për shkeljen e urdhërin e parë. 

Por shpallja e Hyjnisë u kthye. Kisha e vërtetë tani mund të 
rindërtojë forcën. Pas gjithë kësaj kohe ajo më në fund e di se kush 
është Zoti i saj. Ri-pagëzuar në emër të Zotit Jezus ashtu siç kanë bërë 
në ditën e Rrëshajve. 

Më lejoni t'ju tregoj për një ditë për një ëndërr nga Perëndia që 
kam pasur në lidhje me pagëzimin trinitisë. Kjo nuk ishte një vizion, 
por një ëndërr. Ju e dini, unë jam i sigurt se një nga bekimet e epokave 
të kishës ishte për të marrë ëndrrat nga Fryma e Shenjtë, vetëm njëjtë si 
ai mund të marrë vizione. Ajo ishte rreth orës tre një të shtunë në 
mëngjes. Kur unë kam rënë në gjumë menjëherë dhe kisha ëndërruar 
këtë ëndërr. Pashë një burrë që unë kisha supozuar ishte babai im. Ai 
ishte një njeri i madh, i madh trupmadh. Unë gjithashtu pashë një grua 
që kisha menduar të jetë nëna ime, por ajo nuk dukej si ajo, ashtu si 
njeriu nuk dukej si babai im. Ky njeri ishte shumë i keq për gruan e tij. 
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Ai kishte një shkop të madh me tre kënde mbi të. Ju e dini se kur ju 
keni marrë një regjistër dhe kur ai të vënë në një fund dhe të merrni 
goditur me një trekëndësh sëpatën në pykë një copë dru zjarri. Ai ishte i 
tillë. Ai mund të marrë shkopin dhe e goditi atë dhe ajo është e thyer. 
Siç rri aty duke qarë, ai do të ecin rreth me një gjoks të spikatur, dhe në 
shprehjen e tij ishte aq krenar, mendjemadh me shprehje që duket se ai 
ndjehet shumë krenar dhe i lumtur për të rrahur një grua të varfër. Çdo 
herë që ai u përpoq që të ngrihet ai do të godasë atë. Unë nuk më 
pëlqente fakti se çfarë ai bëri, por kur kam menduar për të ndaluar atë, 
mendova: "Unë nuk mund ta ndalojë këtë njeri - ai është shumë i madh 
dhe me sa duket ëashtë babai im." Por thellë poshtë unë e dija se ai 
ishte babai im dhe unë e dija se askush nuk ka të drejtë për të vepruar 
në këtë mënyrë ndaj gruas. Unë eci mbi të dhe të kapur atë për jake dhe 
ai u kthye dhe tha: "Ju nuk keni të drejtë për të goditur atë!" Dhe kur 
kam thënë atë, muskujt e mi u rritën dhe unë dukesha si një gjigant. 
Burri pa dhe pastaj ka marrë frikë. I thashë: "Goditi atë përsëri dhe ju 
do të merreni me mua." Ai hezitoi për të goditur atë përsëri, dhe pastaj 
më la të fjetur. 

U zgjova menjëherë pas ëndrrës. Mendova se ishte e pazakontë. I 
çuditur pse kisha ëndërruar në lidhje me atë grua, kur papritmas ai erdhi 
dhe më njoftoi mua për praninë e Perëndisë dhe nga ai rrodhi 
interpretimin e ëndrrave. (Pra, ju njerëz e dini se jo vetëm që kam 
interpretuar pikërisht ëndrrat, por unë kam shumë thënë shumë herë se 
ju keni qenë të ëndërroni kështu që unë nuk kam çka për të thënë.) 
Gruaja përfaqëson një kishë në mbarë botën sot. Unë kam lindur në 
këtë rrëmujë - rrëmujë në të cilën ajo është vendosur. Ajo është 
menduar të jetë një lloj i nënës (ajo është nëna e prostitutave). Burri i 
saj është emërtimet që sundon. Bllok trekëndësh është pagëzimi false 
trini në trinitet. Çdo herë që ajo filloi të rritet (kjo do të thotë se 
komuniteti filloi të pranojë të vërtetën), ai përsëri do të prish këtë 
doktrinë të rreme. Ai ishte aq i madh sa unë kam qenë i frikësuar në 
fillim, por kur u ngrit kam gjetur se unë kam muskuj të mëdha dhe të 
forta. Ata ishin MUSKUJT e besimit. Rezultati i ëndrrës ishte se "pasi 
që Zoti është me mua dhe se ne mund të japë forcë të tillë, atëherë le të 
ngriteni për të kundër forcave denominacionale të botës dhe të bëjë atë 
të ndaluar duke e goditur atë." 
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Pra, unë nuk jam duke u përpjekur për të ndërtuar një doktrinë në 
një ëndërr. As gjumi duke u përpjekur për të konfirmuar ndonjë 
doktrinë do të qëndrojë. Uniteti i Hyjnisë është gjithë rrugën nga 
Zanafilla 1, 1 te Zbulesa 22, 21. Mirëpo njerëzit janë të verbuar nga 
dogma e trinitetit, e cila nuk është sipas shkrimit, dhe kjo dogmë 
pranohet gjerësisht që të përpiqen për të parë një "Një Person Zot" 
pothuajse e pamundur. Nëse njerëzit nuk mund të shihnin të vërtetën në 
lidhje të Hyjnisë, por luftojnë kundër tij, ata nuk mund të shohin pjesën 
tjetër të së vërtetës, sepse shpallja e Jezu Krishtit në kishën e tij dhe 
veprat e tij, në mes të KISHËS për SHTATË epokat. A e kuptoni? Pra, 
unë jam i sigurt që ju do të kuptoni. 

"Ke pak forcë, dhe e ruajte fjalën time edhe nuk mohove Emrin 
Tim." Pra, ne kemi përmendur tashmë forca e kthimit. Ajo ishte duke 
ecur. Fuqia e inkuizicionit është dobësuar. Njerëzit lanë atdheun e tyre 
dhe kërkuan lirinë fetare. Zgjedha e hierarkisë u thye. Qeveria e ka 
kuptuar se është e mençur të mos për të mbrojtur një segment kundër 
një tjetri. Në fakt, njerëzit e qëllimeve të mira, por të dobët të udhëzuar 
ishin të gatshëm për të luftuar për të mbrojtur të drejtat e tyre fetare. 
Ndoshta shfaqja më e madhe e fuqisë së fesë në këtë epokë ishte fakti 
se, edhe pse Franca ra në revolucion, shumë kishin mbajtur 
revolucionin larg nga Britania e Madhe dhe të ruajtur po të jetë një 
instrument në shumë vite të lavdishme të dorës së Perëndisë. 

Predikimi i Fjalës nuk ishte më i madh. Si Satanai ngriti një 
luzmë e tij të mendimtarëve të lirë, si u ngritën ideatorët e komunizmit, 
si teologë liberalë përhapur me buzët e tyre të ndyrë, Perëndia ngriti 
luftëtarë trima të besimit dhe veprat më të mëdha të letërsisë së 
krishterë, mësimdhënies dhe predikimi erdhi nga kjo epokë. Askush 
nuk ka qenë direkt me predikuesit dhe mësuesit e tij, dhe nuk do të jetë. 
Spurgeon, Parker, McClaren, Edward, Bunyan, Meulleri, Brainard, 
Barnea, Peshkopi, të gjitha erdhën nga kjo periudhë. Ata predikuan, 
mësuan dhe Fjala ishte shkruar. Festohet Emrin e Tij. 
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GJYGJ JUDENJVE TË RREMË 

 

Zbulesa 3, 9: "Ja, unë do t'i jap në sinagogën e Satanit, që e 
deklarojnë veten të Judenj, dhe nuk janë, por gënjejnë, ja, unë do t'i bëj 
të vijnë dhe të bien përmbys përpara këmbëve të tua dhe të njohim se 
unë të dua." 

Pra, menjëherë mund të vini re se ky problem është një hebrej i 
rremë ose besimtarë të rremë që ekzistonte tashmë dhe në një tjetër 
epokë. Ata që në mënyrë të rreme quhet hebrenjë u shfaqën menjëherë 
pas derdhjes së parë për herë të parë dhe tani rishfaqen në epokën e 
dytë pas Reformimit. Kjo është vështirë të thuhet se është një rastësi. 
Në të vërtetë, kjo nuk është një rastësi. Ky është parimi i Satanit. Ky 
parim është që të organizojë dhe të pretendojnë të jenë një burim dhe 
për këtë arsye ka të drejta dhe privilegje të veçanta. Më lejoni t'ju 
tregoj. Atje në epokën e Smirnës këta njerëz u mohuan, duke thënë se 
ata ishin në fakt hebrenj (apo besimtarë), dhe pa dyshim ishin. Ata janë 
një sinagogën e Satanit. Ata ishin turma të organizuar i Satanit, për 
shkak se ne jemi në këtë epokë pa fillimin e saj që predikuesit do të 
marrë udhëheqjen pa justifikuar ndaj predikuesve të tyre vëllezërit. 
(Peshkopët vendosur në komunat e pleqve). Gjë tjetër që ne pamë ishte 
se në epokën e tretë padyshim ka pasur një vend të quajtur "froni i 
Satanit". Kjo na dha kohën e martesës së kishës dhe shtetit. Me fuqinë e 
shtetit pas tij, kisha ishte fjalë për fjalë fizikisht e pathyeshme. Por 
Perëndia e theu atë në një pikëmbështetje, pavarësisht fuqisë së shtetit 
dhe reformimi solli dritë të madhe. Por, çfarë ndodhi? Luteranët kanë 
organizuar dhe janë të bashkuar me shtetin dhe përsëri ne shohim 
sinagogën e Satanit e manifestuar në këtë epokë të gjashtë. Pra, 
natyrisht, ky grup është tempulli dhe nuk do të thotë se ata janë prej 
sotonit. Jo, jo në të gjitha. Ata thonë se janë nga Perëndia. Por ata nuk 
qëndrojnë. Për atë që është një hebre i vërtetë (kjo është ajo që ata 
pretendohet të jenë) është ai i cili është një hebre nga brenda - në 
Frymë. Prandaj, në qoftë se janë hebrenjtë të rremë kjo do të thotë se 
ata janë siç thotë Juda 19, "nuk kanë Frymën." Bij të Perëndisë janë 
lindur nga Fryma. Këto nuk kanë Shpirtin dhe për këtë arsye nuk janë 
bij të Perëndisë. Pa marrë parasysh sa i nxitur me insistim dhe sa larg 
ata të shkojnë në përpjekjen për të provuar se ata janë të vërtetët. Ata 
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janë të vdekur. Ata janë fëmijët e organizimit dhe i mungojnë frytet e 
vërtetë. Janë rindërtuar në bazë të besimeve të tyre, të kishave të tyre, 
dogmat dhe doktrinat dhe e vërteta nuk është në ta, sepse ata janë rritur 
mbi mendimet e tij të Fjalës së Perëndisë. 

Më lejoni t'ju tregoj atë që unë jam gjithë kohës duke u përpjekur 
për të mësuar, dy kallamet që vijnë nga dy shpirtra të ndryshme. Këtë 
herë, të marrë shembullin e Jezusit dhe Judës. Jezusi ishte Biri i 
Perëndisë. Juda ishte biri i humbjes. Perëndia erdhi në Jezusin. Satani 
hyri në Judën. Jezusi kishte një ministri të plotë të Shpirtit të Shenjtë, 
si: "Si është Jezu Krishti i Nazaretit, se si Perëndia vajosi me Frymën e 
Shenjtë dhe me fuqi, dhe se si Ai përshkoi vendin duke bërë mirë dhe 
duke shëruar të gjithë ata që ishin nën shkrim, sepse Perëndia ishte me 
të." Veprat 10, 38. Ai thotë: "Një numëronin (Juda) mes nesh dhe kishte 
pjesë në këtë shërbesë," Veprat 1, 17, Mateu 10, 1: "Thirrja e njërit nga 
dymbëdhjetë dishepujt dhe iu dha pushtet mbi frymët e ndyra, për të 
hedhur ato dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë." 

Kjo është fryma që ishte në Judën që shkoi drejtë nëpërmjet 
ministrisë së Jezusit. Pastaj ata të dy erdhën në kryq. Jezusi varur në 
kryq me dëshirë duke dhënë jetën e tij për mëkatarët dhe i dorëzoi 
Shpirtin e Tij Perëndisë. Shpirti i Tij te Perëndia dhe pastaj u derdh në 
kishën e Rrëshajëve. Por Juda vari veten dhe fryma e tij u kthye te 
Satani, por pas Rrëshajëve po atë frymë që ishte në Judën u kthye në 
një hardhi e rreme që rritet e drejtë së bashku me hardhinë e vërtetë. Por 
vini re fryma e Judës nuk erdhi në ditën e Rrëshajve. Ajo kurrë nuk ka 
dalë për të marrë Frymën e Shenjtë. Ai nuk mund të marë të. Por, për 
një herë se fryma e Judës ku do të shkojë? Ai shkoi për një qese me ari. 
Sa i donte paratë. Ende i do paratë. Nëse ju shkoni rreth në emër të 
Jezusit që ka bërë gjëra të fuqishme dhe duke mbajtur tubime të mëdha 
ende koncepti materialist fiton më shumë para, ndërtesat, dhe edukim 
dhe çdo gjë. Vetëm shikojnë këtë frymë që është mbi ta dhe nuk duhet 
të mashtrohen. Juda shkoi në lidhje si një nga të dymbëdhjetët, dhe kreu 
mrekulli. Por ai nuk ka Frymën e Perëndisë. Kjo është një shërbim. Ai 
kurrë nuk erdhi në ditën e Rrëshajve pasi ai nuk ishte farë e vërtetë. Ky 
nuk ishte me të vërtetë një fëmijë i Perëndisë. Jo, jo në të gjitha. Dhe 
kështu që është tani në sinagogën e Satanit. A nuk duhet të mashtrohen. 
Ju nuk do të mashtroheni në qoftë se jeni për veten e tyre të zgjedhur. 
Jezusi tha se nuk do të mashtrohen. 
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Po, këta njerëz thonë se janë të krishterë apo jo. 

"Unë do të bëj që të vinë e të bien përmbys përpara këmbëve të 
tua dhe të kuptojë se unë i kam dashur." 1 Korintasve 6, 2: "A nuk e 
dini ju se shenjtorët do të gjykojnë botën?" Nuk do të jenë vetëm 
dymbëdhjetë apostujt mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të 
dymbëdhjetë fiset e Izraelit, por për të shenjtorëve që do të gjykojnë 
botën. Pastaj në qoftë se ata të cilët pretendojnë se i përkasin Perëndisë 
dhe pretendojnë se Perëndia i do pikërisht për të gjetur se kush është një 
fëmijë i Perëndisë dhe Birit të cilin ai e do. Po, vjen dita kur kjo do të 
jetë e dukshme. Ata që tani janë në një farë mase duke sunduar botën 
dhe për herë të fundit për të ndërtuar karakterin e bishës me të cilin në 
fakt ka sunduar botën, do të jetë i mundur një ditë kur Jezusi vjen me 
shenjtorët e Tij të gjykojë botën me drejtësi. Kjo është pikërisht ajo që 
kemi parë në Mateu. 25 kur "të gjithë" ata që mungoi në ringjalljen e 
parë për të dalë para Gjykatësit dhe nusja e Tij. 

 

 

LAVDËRI DHE PREMTIMI 

 

Zbulesa 3, 10: "Sepse e ruajte fjalën e durimit tim, edhe unë do të 
të ruaj ty nga momenti i sprovës që do të vij mbi gjithë botën e banuar, 
për të provuar ata që banojnë mbi tokë." 

Ajo që nënkuptohet me "fjalën e durimit të tij"? Hebrejtë 6, 13 - 
15: "Kjo është kur ajo që Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke 
qenë se s'kishte ndonjë më të madh, u betua në veten e tij, duke thënë: 
"Sepse unë do ta bekoj dhe do të shumoj së tepërmi. Kështu që ai mori 
premtimin e durimit." Ju shikoni, Fryma i foli Fjalës së Perëndisë që na 
është dhënë. Duke pritur për përmbushjen e Fjalës kërkohet 
qëndrueshmëri si në rastin e Abrahamit. Ishte Ai që është i padukshëm 
dhe është shikuar. Ai ka qenë i qëndrueshëm dhe më pas Fjala në fund 
u takuan. Kjo është mënyra që Perëndia na mëson stabilitetin për 
njerëzit e tij. E pra, në qoftë se ai përmbushi Fjalën e Tij në 
manifestimet fizike menjëherë kur ju luteni, ju kurrë nuk do të 
mësoheni në durimin, por keni për t'u bërë edhe më të paqëndrueshme 
me jetën. Më lejoni të ju tregojnë se kjo e vërtetë është e ekspozuar më 
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plotësisht. Hebrenjve 11, 17: "Me anë të besimit Abrahami, duke u 
testuar, ofroi Isakun sikursve i. Vetëmlinduri që i ofrohet atij që kishte 
marrë premtimet (Fjala e Zotit)." Aty ajo është: Abrahami u tundua pas 
marrjes të Fjalës e premtimit. Shumica e njerëzve mendojnë se sa më 
shpejt që ne të lutemi në Emrin e Jezusit mbi premtimet e mira të 
Perëndisë që nuk mund të jenë gjykime. Por këtu ai thotë se Abrahami 
u tundua pas marrjes së një premtimi. Kjo është plotësisht e vërtetë të 
psalmit, i cili tregon Jozefit, 105, 19: "Me kohë ai erdhi në fjalën e tij, 
fjala e Zotit është shijuar." Perëndia na jep premtimet më të mëdha dhe 
të çmueshme. Ai premtoi për të përmbushur ato. Do. Por nga koha kur 
ne lutemi, deri në kohën që ne të merrnim një përgjigje duhet të 
mësojnë të pranojnë stabilitetin në shpirtrat e tyre. Le të Perëndia të na 
ndihmojë për të mësuar këtë mësim si ne e dimë se njerëzit e kësaj bote 
kanë mësuar durimin. Ne lexojmë historinë e jetës së këtyre të 
krishterëve të mëdhej, çfarë një kontrast ne shohim në mes të jetës së 
tyre dhe tonat, sepse ata ishin aq këmbëngulës dhe të heshtur, dhe sot 
ne jemi praktikisht të zhytur plotësisht në nxitim. 

Vazhdon të ju flasë atyre: "Me qenë se ju keni marrë Fjalën time 
dhe jetuat atë dhe në këtë mënyrë të bëheni më të qëndrueshëm, edhe 
unë do të të ruaj ty nga koha e gjykimit që do të vijë në botën e banuar, 
për të provuar ata që banojnë mbi dhe." Tani këtu përsëri shohim 
mbivendosje dy epokave e për shkak se premtimi është i lidhur me 
fundin e periudhës xhentile e cila arrin kulmin në telashe të mëdha. 

"Unë do të të ruaj ty nga momenti i sprovës që do të vij mbi 
gjithë botën e banuar, për të provuar ata që banojnë mbi tokë." Ky 
varg nuk është një deklaratë se kisha e vërtetë do të ketë shkuar në dhe 
jashtë telasheve. Në qoftë se kjo do të thoshte se është ashtu, kjo do të 
thotë. Por ai thotë: "Unë do të të ruaj ty nga koha e gjykimit." Kjo është 
pikërisht si sprovë e tundimit në Eden. Ajo do të jetë një propozim 
shumë tërheqës në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Fjalën e 
komanduar të Perëndisë, dhe akoma nga pikëpamja e arsyetimit 
njerëzor, ajo do të jetë aq shumë e drejtë, kështu që një i shkolluar dhe 
jetëdhënës ka për të mashtruar botën. Vetëm të zgjedhurit shumë nuk 
do të mashtrohen. Tundimi do të vijë si më poshtë. Lëvizja ekumenike 
që ka filluar në atë që duket një parim të tillë të bukur dhe të bekuar 
(përmbushjen e lutjes së Krishtit që ne të gjithë kemi një të tillë) bëhet 
në mënyrë politikisht më e fuqishme se ajo që e vë presion mbi 
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qeverinë për të paraqitur çdo gjë për t'u bashkuar drejtpërdrejt ose 
nëpërmjet respektimit të parimeve të cilat janë kodifikuar në ligj në 
mënyrë që çdo grup i njerëzve nuk do të njihet si një kishë e vërtetë, 
nëse ata janë nën dominimin e drejtpërdrejtë apo të tërthortë të këtij 
këshilli. Grupe të vogla do të humbasin përfitimet, privilegjet, etj., deri 
sa ata të humbasin të gjithë pronën dhe të drejtat shpirtërore me 
popullin. Për shembull, tani në qoftë se shoqatat lokale ministrore nuk 
është miratuar në shumë, në mos shumica e qyteteve, nuk mund të 
marrësh me qira një ndërtesë për shërbime fetare. Për t'u bërë klerik në 
shërbimet ushtarake, spitale, etj., ajo tani është pothuajse e detyrueshme 
që të njihet si grupe të pranueshme në trinitetin ekumenike. Si këto 
presione janë në rritje dhe do të jenë, ajo do të jetë e vështirë për të 
rezistuar, sepse të rezistojnë është për të humbur privilegjin. Dhe 
kështu, shumë do të joshet për të rënë dakord, sepse ajo do të mendojnë 
se është më mirë për t'i shërbyer Perëndisë publikisht në kuadër të kësaj 
organizate sesa jo për t'i shërbyer Perëndisë në të gjitha publikisht. Por 
këto janë gabime. Besoni në një gënjeshtër është që të shërbejë Satanin, 
edhe pse ju mund të dëshironi të thërrasëni Zotin. Por ata nuk do të 
mashtrohen. 

Për më tepër, i zgjedhur nuk do të ruhet vetëm, por ndërkohë kjo 
lëvizje bëhet "IMAZHI I NGRITUR I BISHËS", shenjtorët do të 
shkojnë në ngallëzim. Por kjo lëvizje e vogël, e këndshme, lëvizje e 
mirë që filloi në shoqëri në Efes do të bëhet përbindësh i Satanit të 
fëlliqur dhe institucioneve në mbarë botën. Për shkak se sistemi i 
Kishave katolikë dhe protestantë në mbledhjen do të kenë menaxhuar 
pasurinë e përgjithshëm të sistemit të botës dhe të detyrojë të gjithë 
vendin për kurthin e tij fetar apo i vrasin ato duke ju mohuar atyre 
privilegjin e blerjes dhe shitjes, të cilat do të fitojnë për jetën e tyre. Kjo 
do të arrihet thjesht sepse bijave të prostitutës pothuajse rinë prapa saj. 
Ndërkohë, Roma ka fituar pothuajse të gjitha furnizimet e arit. 
Hebrenjtë kanë nën sundim obligacionet dhe të gjitha letrat me vlerë. 
Një prostitutës u është duhur kohë të shkatërrojë sistemin e tanishëm të 
hollave duke tërhequr të gjitha letrat me vlerë dhe duke kërkuar arin. Pa 
sistem ari bie. Hebrenjtë do të jenë të bllokuar dhe të hyjnë në një 
aleancë, dhe kisha prostitute do të marrë përsipër të gjithë botën. 
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PREMTIMI ATYRE QË JANË TË ATIJ 

 

Zbulesa 3, 11 - 12: "Do të vij së shpejti! Ruaje mirë çka ke, që 
askush të mos e rrëmbejë kezën tënde! Ngadhënjyesin do ta bëj shtyllë 
në tempullin e Hyjit tim dhe prej andej ai s’do të dalë më kurrë! Në të 
do ta shkruaj Emrin e Hyjit tim edhe emrin e qytetit të Hyjit tim, të 
Jerusalemit të ri, që zbret nga qielli, prej Hyjit tim, edhe Emrin tim të 
ri." 

Ne nuk kemi nevojë për të komentuar mbi mendimin se Ai po 
vjen së shpejti. Ne e dimë se po vjen së shpejti, sepse ne jemi në fund të 
ditëve të fundit, a nuk jemi? Por ai vazhdon të thotë: "Mbani fort atë që 
keni, që askush nuk e mori kurorën." 

Jezusi vjen drejtë në mes të kohës së ankthit të madh. Dhe me 
ardhjen e tij të ringjalljes. Shumë do të çohen nga pluhuri dhe do të 
ngrehen me ato që janë të gjallë por presin kthimin e Tij. Dhe te ata do 
të vendosen kurora. Pse? Për shkak se ata janë bij të Perëndisë. Me të 
janë mbretër. Me të mbretërojë. Kjo është ajo që tregon kurora - 
mbretërinë dhe mbretërojnë me shumë dashuri Mbretit. Kjo është një 
premtim për të gjithë ata që vuajnë me të këtu në tokë - të gjithë ata që 
ishin të durueshëm, duke e ditur se ata do të jenë Perëndia, gjykatësi i 
drejtë, do të të shpërblejë. Ata që kanë hequr dorë nga gjithçka për Të 
dhe të gjithë u dorëzuan Atij atëherë do të ulen mbi fronin e tij dhe kanë 
një pjesë në mbretërinë e Tij të lavdishme. 

Oh, ne kemi një fjalë për të gjithë në këtë kohë. Ajo mban - 
mbajtur. A nuk heqë dorë. Vendoseni veten në të gjithë armatimin e 
Perëndisë - të përdorim çdo armë që Ai na ka dhënë - përdorin çdo 
dhuratë në dispozicion dhe me gëzim për të parë përpara sepse kjo do të 
na japë një kurorë kush është Mbreti i mbretërve dhe Zot i zotërve. 

Pra, ai nuk i jep vetëm kurora, por thotë se ato në të nuses do të 
bëhen shtylla në tempullin e Perëndisë. Por ajo që është tempulli i 
Perëndisë? Jezusi foli për trupin e Tij që është një tempull. Ajo ishte. 
Kjo është një tempull i Perëndisë. Por tani që ne jemi Trupi i tij, kisha e 
vërtetë është tempulli i Perëndisë me anë të Frymës së Shenjtë në ne. 
Në mënyrë që ata do të bëhen fitues të një shtylle në tempullin. Por ajo 
që është një shtyllë? Shtylla është në fakt pjesë e fondacionit, sepse ajo 
mbështet superstrukturën. Lavdi Perëndisë, ai thjesht e vë fituesin në 
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mesin e apostujve dhe të profetëve, sepse në Efesianëve 2, 19 - 22 
thotë: "Pra, për këtë arsye, ju nuk janë më të panjohur dhe të huaj, por 
bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndisë, të 
ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, i vetë Jezu Krishtit, 
në të cilin të gjitha ndërtesat të lidhur bashkë rriten në një tempull i 
shenjtë në Zotin, në të cilën ju shkoni së bashku për banim të 
brendshëm të Perëndisë në Frymën." Po, se vargu 22 thotë se ne jemi së 
bashku dhe ngulitur me ta. Çdo gjë shkoi nëpër derën (Jezusit) dhe 
është pjesë e atij trupi apo tempulli. Pra, kur Perëndia e vë njeriun në 
tempull, si një shtyllë dhe e bën atë një pjesë e këtij grupi të themeleve, 
Ai si duket? Ai i jep atij zbulesën e Fjalës dhe zbulesën e Tij, sepse kjo 
është pikërisht ajo që apostujt dhe profetët janë. Mateu. 16, 17. Është 
atje në Fjalë. Ai qëndron atje. Askush nuk mund të heqë atë. 

Mendoni për fjalën "fitore". Gjoni pyet pyetjen: "Kush është ai 
që fiton?" dhe vjen menjëherë me përgjigjen, "ai që beson se Jezusi 
është Krishti." Ai nuk thotë se fituesi është ai që beson në "disa" e 
Jezusit dhe e "ndonjë" Krishtin, por beson se Jezusi është Krishti - Një 
person - jo dy. Ai është ai që është i pagëzuar në Emër të Zotit Jezus 
Krisht. 

Zoti këtu i flet Nuses. A ju doni të shihni një foto të saj? Ajo 
është në Zbulesa 7, 4 - 17: "Dëgjova numrin e mbyllur - njëqind e dyzet 
e katër mijë të vulosur nga të gjitha fiset e Izraelit; nga fisi i Judës, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Rubenit, dymbëdhjetë mijë të 
vulosur; nga fisi i Gadit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi Asherit 
dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Naftalijit dymbëdhjetë mijë të 
vulosur; fisin e Manasherit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; fisin e 
Shimunit domethënë dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Levit, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur; fisin e Isakarit domethënë dymbëdhjetë 
mijë të vulosur; fisin e Zebuluonit dymbëdhjetë mijë të vulosur; fisi i 
Jozefit, dymbëdhjetë mijë të vulosur; nga fisi i Beniaminit, 
dymbëdhjetë mijë të vulosur. Pas kësaj unë shikoja, dhe ja, një turmë e 
madhe e cila mund të llogarisë askush, prej të gjitha kombeve, nga të 
gjitha fiset, popujt dhe gjuhët! Qëndronin në këmbë përpara fronit dhe 
përpara Qengjit. Veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e 
tyre; dhe bërtitnin me zë të lartë: "Shpëtimit të atij që rrinte mbi fronin 
e Perëndisë tonë dhe të Qengjit!" Dhe të gjithë engjëjt që ishin përqark 
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fronit dhe pleqve dhe katër qenieve e gjalla, dhe ranë përmbys përpara 
fronit mbi fytyrat e veta dhe adhuruan Perëndinë, duke thënë: "Amen! 
Bekimi, dhe lavdia, dhe dituria, dhe falendërimi, dhe nderimi, dhe fuqia 
dhe forca janë te Perëndia ynë në shekuj të shekujve! Amen!" Atëherë 
më tha një nga pleqtë: "Këta të veshur me rroba të bardha, të cilët janë 
ata dhe nga kanë ardhur?" Dhe unë i thashë atij: "Zot, ti e di." Dhe ai 
më tha: "Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh, dhe i 
kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit. Prandaj 
qëndrojnë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e natë në 
tempullin e tij; dhe ai që rri ulur mbi fron do të banojë në mesin e tyre. 
Ata nuk do të kenë as uri e as etje, ata nuk do të sjellë poshtë mbi ta 
diellin, as kurrfarë vape, sepse ata do të jenë Qengji, në mes të fronit, 
bien dhe për të mbajtur në burimet e ujit të gjallë. Do të fshihet nga 
Perëndia çdo lot nga sytë e tyre." Jezusi erdhi dhe Ai i kishte mbyllur 
144 000. Ai mori 12.000 nga çdo fis. Por ka një tjetër grup që nuk 
takon në këtë 144.000 të cilët shihen në vargjet 9 - 18. Kush janë ata? 
Ata janë të marur nga nusja dhe nga johebrenjtë. Ato janë përpara fronit 
të ditës dhe natës së Tij. I shërbejnë Atij në tempull. Ata janë kujdesi i 
veçantë i Zotit. Ata janë nusja e tij. 

Nusja shkon kudo që shkon Dhëndri. Ai kurrë nuk do të largohet. 
Ajo kurrë nuk do të shkojnë larg prej tij. Ajo do të ndajë fronin me Të. 
Ajo do të kurorëzohen me lavdi dhe me nder të tij. 

Unë do të shkruaj mbi të Emrin e Perëndisë tënd dhe Emrin e 
qytetit e Perëndisë tonë. Cili është emri i Perëndisë? E pra, Ai ishte 
Perëndia me ne, ose Emmanuel, por që nuk ishte emri i tij i dhënë. "Ju 
do të keni për t'i dhënë atij Emrin Jezus." Jezusi tha: "Unë kam ardhur 
në Emër të Atit tim dhe ju nuk më pranuat." Prandaj, Emri i Perëndisë 
është Jezusi, sepse ky është Emëri në të cilën ai erdhi. Ai është Zoti 
Jezu Krisht. Dhe se emri është marrë kur një grua martohet me një 
burrë? Ajo merr emrin e tij. Emri i tij do të jetë ajo që do të jepet për të 
nuses kur e mori pranë Vetes. 

Zbulesa. 21, 1 - 4. "Dhe pashë një qiell të ri dhe një dhe të ri; 
sepse qielli i parë dhe dheu i parë ndërroi jetë jo më nuk janë. Dhe unë, 
Gjoni, pashë qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli, 
nga Perëndia, i përgatitur si një nuse e stolisur për burrin e saj. Dhe 
dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: "Ja, qëndrimi i Perëndisë 
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me njerëzit! Ai do të banojë me ta; edhe ata do të jenë populli i tij; dhe 
Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndia e tyre. Perëndia do të fshijë 
atyre çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më, as brengë, as 
klithma, as mundim do të jetë, jo më shumë - për shkak se e vjetra ka 
kaluar." Sa e mrekullueshme, plotësoi të gjitha premtimet e 
mrekullueshme të Perëndisë. Çdo gjë do të bëhet. Ndryshimi do të 
përfundojë. Qengji dhe nusja e tij të vendosur përgjithmonë në të gjithë 
përsosmërinë të Perëndisë. Përshkruaje? Kush mund ta bëjë këtë? 
Askush. Mendoni për këtë? Ëndërroni për këtë? Lexoni se çfarë Fjala 
thotë për këtë? Po, ajo mund të bëjë, por ne e dimë se vetëm një pjesë e 
vogël e saj derisa të bëhet një realitet në ringjallja e parë. 

"Unë do të shkruaj mbi të Emrin tim të ri." Emri im i ri. Kur çdo 
gjë bëhet e re pastaj ai vetë të marrë një emër të ri dhe ajo gjithashtu do 
të jetë emri i Emrit të Nuses. Çfarë emri është se askush nuk guxon të 
spekulojnë. Kjo duhet të jetë një zbulim i Frymës dhënë kështu 
përfundimisht se askush nuk do të guxonte të mohojë atë. Por nuk ka 
dyshim se ai do të largojë këtë zbulesë në ditën kur ai do të sjellë këtë 
emër. Ajo është e mjaftueshme që të dini se ajo do të jetë më e 
mrekullueshme se ne mund kurrë të imagjinojmë. 

 

 

PARALAJMËRIMI I FUNDIT I EPOKËS 

 

Zbulesa 3, 13: "Kush ka veshë, le të ndëgjëje çka Shpirti ju thot 
kishave!" Çdo epokë mbaron me të njëjtin paralajmërim. Ajo është lutje 
e pandërprerë që kishat ta ndëgjojnë zërin e Zotit. Në këtë epokë lutja 
bile është më këmbëngulësesesa në epokat e mëparshme sepse në këtë 
epokë ardhja e Zotit me të vërtetë është afruar. Ndoshta do të paraqitet 
do të paraqitet pyetja: "Nëse pas kësaj ekziston epokë tjetër,përse 
nxitim?" Përgjigja gjendet në këtë. Epoka e fundit do të jetë e shkurtë-
vepra e shpejtë e mbarimit. Dhe jo vetëm që është ashtu,por përherë 
duhet kujtuar jo veç se është ashtu,por përher duhet kujtuar se në sytë e 
Zotit koha aq shpejt kalon; po, njëmijë vita është vetëm një dit. A nëse 
Ai vjen brendadisa orëve, si Ai shiqon në kohën, atëherë neve Ai do të 
na paralajmëroj me mesiguri me urgjentësi dhe zëri i Tij pandërprerë do 
të ketë jehonë në zemrat tona të jemi gati para asaj ardhje. 
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O, në botë ka aq shumë zëra - aq shumë probleme dhe nevoja që 
kërkojnë vëmendje, por asnjëherë nuk do të ketë zë aq të rëndësishëm 
dhe aq të vlefshëm për ndëgjim si zëri i Shpirtit. Pra: "Kush ka veshë të 
ndëgjojë, le të ndëgjojë se çfarë Shpirti ju flet kishave!" 
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KAPITULLI 9 

EPOKA KISHA LAODICEANE 

 

 

Zbulesa 3, 14 - 22 

 

"Shkruaji edhe engjëllit të Kishës në Laodice: Kështu thotë 
Ameni, Dëshmitari, Besniku i vërtetë, Parimi i krijesës së Hyjit: 

I di veprat e tua: nuk je as i ftohtë as i nxehtë. Oh, të ishe i ftohtë 
ose i nxehtë! 

Por, pasi je i vakët - as i ftohtë as i nxehtë - do të vjell prej gojës 
sime. 

Dhe pasi thua: "Jam i pasur. U bëra pasanik dhe asgjë nuk më 
nevojitet!" e, pasi nuk di se je i mjerë dhe i ngratë, skamnor, i verbër, i 
zhveshur. 

Po të këshilloj: blej prej meje ar të pastruar në zjarr që të 
pasurohesh, blej petka të bardha që të vishesh dhe të mos shihet turpi i 
lakuriqësisë sate; blej edhe barin për të lyer sytë që të shohësh. 

Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Ji, pra, i zellshëm dhe 
kthehu. 

Ja, para derës qëndroj dhe trokas: kush e dëgjon zërin tim dhe e 
hap derën, do të hyj te ai dhe me të do ha darkë dhe ai me mua. 

Ngadhënjyesin do ta vë të rrijë me mua në fronin tim, sikurse 
edhe vetë ngadhënjeva dhe ndenja bashkë me Atin tim në fronin e tij. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti u thotë kishave!" 

 

 

QYTETI I LAODICESË 

 

Emri i Laodice, që do të thotë "të drejtat e njeriut" është shumë e 
zakonshme, dhe kjo është dhënë në disa qytete në nder të zonjave 
mbretërore me emra të tillë. Ky qytet ishte një nga qytetet më të 
rëndësishme politike dhe më të suksesshme financiare në Azinë e 
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Vogël. Qyteti i qytetarëve të shquar që kishte lënë trashëgim pasuri të 
mëdhe. Ajo ishte selia e një institucioni të madh mjekësor. Banorët e 
saj shkëlqyen në artet dhe shkencat. Ai ishte i quajtur shpesh 
"metropol", sepse ajo ishte selia e qarkut për njëzet e pesë qytete të 
tjera. Zoti Pagan që adhurohej ishte Zeusi. Në fakt, kjo është një qytet i 
quajtur dikur (Qyteti Zeus) Diopolisom për nder të perëndive të tyre. 
Në shekullin e katërt, u mbajt një këshill të rëndësishme kishtare ku iu 
ndërua emri. Tërmete të shpeshta në fund shkaktuan braktisjen e saj të 
plotë. 

Sa janë karakteristikat e kësaj epoke të kaluar do të jetë e 
përshtatshme për të përfaqësuar në epokën në të cilën ne tani jetojmë. 
Për shembull, të festuar një zot, Zeus, i cili ishte ati i perëndive. Është 
parashikuar në supozimin fetar të shekullit të njëzetë "një Zot - atin e ne 
të gjithëve", e cila thekson vëllazërinë e njeriut dhe madje edhe tani 
sjell së bashku protestantët, katolikët, hebrenjtë, hindusët, etj. me 
qëllim për të formuar një festë të përbashkët për të rritur dashurinë tonë, 
të kuptuarit dhe të kujdesemi për njëri-tjetrin. Katolikët dhe protestantët 
janë edhe tani duke luftuar dhe me të vërtetë të lulëzojnë në këtë 
bashkim me qëllim të hapur duke i ndjekur të gjithë të tjerët. E njëjta 
gjë është vulosja dhe qëndrimi i organizuar nga Kombet e Bashkuara, 
kur udhëheqësit e botës refuzuan të njohin çdo koncept individual të 
kremtimit shpirtërore tashmë të rekomanduar për të gjitha ato koncepte 
të ndara që janë vënë mënjanë duke shpresuar që të bashkonte të gjitha 
fetë në një, sepse ata të gjithë duan të njëjtat qëllime, të gjitha kanë të 
njëjtat qëllime dhe të gjithë janë në thelb të sakta. 

Shënim emrin e Laodicesë, "të drejtat e njeriut" ose "drejtësinë e 
kombit". A ka pasur ndonjëherë një epokë të kishës si në shekullin e 
njëzet që ka parë të gjitha kombet të qëndrojnë dhe të kërkojnë barazi, 
shoqërore dhe financiare? Kjo është epokë kur komunistët, ku të gjithë 
njerëzit gjoja janë të barabartë, edhe pse kjo është kështu vetëm në 
teori. Kjo është një epokë e partisë politike të quajtur kristian 
demokratët dhe socialistët krishterë, Christian Commonwealth 
Federation etj. Sipas teologëve tanë liberalë Jezusi ishte një socialist, 
dhe plaga është kisha nën drejtimin e Frymës praktikuar socializmin 
dhe për këtë arsye ne duhet të bëjmë këtë edhe sot. 
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Kur njerëzit e kohëve të lashta e kishin quajtur Laodice, 
metropola ishte në pritjen e një qeverie botërore që ne tani do të 
krijojmë. Si ne mendojmë për atë qytet, e cila ishte një vend i këshillit 
të madh të kishës ku ne shohim se paraqiste lëvizjen ekumenike që po 
ndodh sot në të cilin shumë shpejt do të shohim mbledhjen e të 
ashtuquajturve të krishterë. Në të vërtetë, kisha dhe shteti, feja dhe 
politika janë mbledhur. Rimëkëmbur do të vijnë. Gruri së shpejti do të 
jetë gati për hambar. 

Ajo ishte një qytet i tërmeteve, një tërmet i tillë që ajo 
përfundimisht është shkatërruar. Këtë herë do të përfundojë nga Zoti do 
të dridhë të gjithë botën që shkoi për të bërë dashuri me prostitutën e 
vjetër. Jo vetëm që do të shkërmoqet i tërë sistemi botëror, por vetë 
vendi do të lëkundet dhe pastaj do të jetë rinovuar për mbretërimin 
mijëvjeçar të Krishtit. 

Qyteti ishte i pasur, i pajisur me të pasurit. Ai ishte plot kulturë. 
Shkenca kishte tepruar. Si është e mundur kjo të jetë si sot. Kishat janë 
të pasur. Adhurimi është i bukur dhe formal, por i ftohtë dhe i vdekur. 
Kultura dhe arsimi kanë marrë vendin e Fjalës dhënë nga Fryma dhe 
besimi që është zëvendësuar nga shkenca në mënyrë që një person është 
viktimë e materializmit. 

Në Laodicenë e lashtë karakteristike është se gjendet i lindur 
përsëri në epokën Laodiceane të shekullit të njëzetë. Në hirin e 
Perëndisë, mund të ketë ata që kanë veshë për të dëgjuar të dalin nga 
ajo që nuk janë ndarë në mëkatin e saj dhe vendimin që rezulton. 

 

 

EPOKA LAODICEANE 

 

Epoka Laodiceane filloi rreth shekullit të njëzetë, ndoshta në 
vitin 1906. Sa kohë do të zgjasë? Si një shërbëtor i Perëndisë, që kishte 
një numër të vizioneve të cilat asnjëra nuk dështoi, më lejoni të 
parashikoj (unë nuk them profetizoj, por parashikojë) se kjo epokë ka 
për t'i dhënë fund rreth 1977. Në qoftë se ju do të më falni unë këtu do 
të jap një shënim personal, ky parashikim është i bazuar në shtatë 
vizionet të mëdha radhazi që hyra një mëngjes, ditë e diel në qershor 
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1933. Zoti Jezus foli dhe më tha se ardhja e Zotit po afrohet, por para se 
ai të vijë do të ndodhin shtatë ngjarje të mëdha. I mora ato të gjitha dhe 
që në mëngjes kam deklaruar publikisht shpalljen e Zotit. Vizioni i parë 
ishte se Musolini do të pushtojë Etiopinë dhe se kombi "do të bien nën 
hapat e tij". Ky vizion është shkaktuar me siguri me disa pasoja, dhe 
disa ishin shumë të zemëruar, kur kam thënë atë dhe nuk duan ta 
besojnë atë. Por kjo është ajo që ka ndodhur. Ai vetëm ecte atje me 
krahë moderne dhe mbretëroi. Vendasit nuk kanë një shansë as të 
vogël. Por vizioni gjithashtu tha se Mussolini do të përjetojë në këtë 
vend tmerre në të cilën popullit të tij do ti sjell humbje. Kjo ndodhi 
vetëm pikërisht ashtu siç ishte thënë. 

Vizioni i ardhshëm parashikoi se ka një rritje me emrin austriak 
Adolf Hitler si diktator mbi Gjermaninë, dhe se do ta tërheqë botën në 
luftë. Ai tregoi vijën e Siegfried dhe si trupat tona do të kenë një 
problem të tmerrshëm që është kapërcyer. Më pas ajo tregon se Hitleri 
do të përjetojë një humbje e tmershme. 

Vizioni i tretë ishte në fushën e politikës botërore si më tregoi se 
do të ketë tre mashtrime të mëdha: fashizmi, nacizmi, komunizmi; por 
dy të parët që do të përpihen në të tretën. Zëri paralajmëroi: "Shikoje 
Rusinë, Shikoje Rusinë. Mbani sytë në Mbretin e veriut." 

Vizioni i katërt ka treguar përparime të mëdha në shkencë që do 
të vijnë pas luftës së dytë botërore. Ajo u drejtua nga një makinë në 
lakuar dhe çati plastike me vizion që është përpjekje për të kapur një 
autostrada të bukura në telekomandë në mënyrë që të dukej se njerëzit 
janë të ulur në këtë makinë pa timon dhe ata kanë luajtur një lloj i lojës 
të kenë argëtim. 

Vizioni i pestë i shpall problemet morale të kohës sonë duke u 
përqëndruar kryesisht tek gratë. Perëndia më tregoi se gratë filluan të 
jenë larguar nga froni i tij, duke i dhënë të drejtën e votës. Pastaj ata të 
presin flokët cilën gjë duhet nënkuptuar se ata nuk janë më nën 
autoritetin e njerëzve, por këmbëngulin në të dyja ose thënë të drejta të 
barabarta, në shumicën e rasteve, më shumë të drejta se të barabartë. 
Ajo adoptoi rroba burrash dhe shkoi në një gjendje të zhvishet, derisa 
fotografia e fundit që pashë ishte një grua të zhveshur me përjashtim të 
një fiku të vogël me fletë si platformë. Me këtë vizion pashë 
perversionin e tmerrshme dhe problemet morale në të gjithë botën. 
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Pastaj në vizionin e gjashtë të Amerikës u ngritën shumë gra të 
bukur, por gra mizore. Ajo ka mbajtur njerëzit në fuqinë e saj të plotë. 
Besoja se kjo është kisha Romake Katolike në rritje, edhe pse e dija se 
ishte e mundur që kjo është një vizion i një gruaje që merr një fuqi të 
madhe në Amerikë për shkak të një votimi popullor të grave. 

Vizioni ka kaluar dhe erdhi vizioni i shtatë ku ishte në të cilën 
kam dëgjuar një shpërthim të tmerrshëm. Kur unë u ktheva për të parë 
nuk pashë asgjë, por vetëm mbeturinat, kratere, dhe pluhur në të gjithë 
tokën amerikane. 

Bazuar në këto shtatë vizione, së bashku me ndryshimet shumë të 
shpejta që kanë përfshirë botën në pesëdhjetë vitet e fundit është 
parashikuar (nuk profetizojë) se të gjitha këto vizione të ndodhin deri 
në vitin1977. Dhe edhe pse shumë mund të mendojnë se kjo është një 
deklaratë e papërgjegjshme në funksion të faktit që Jezusi tha se 
"askush nuk e di orën ose ditën" dhe ende mbetet në parashikimin pas 
tridhjetë vjetësh sepse Jezusi nuk tha se askush nuk e di vitin, muajin 
apo javën në të cilën ardhja e Tij ka për të përfunduar. Kështu që unë e 
përsëris, unë sinqerisht besoj dhe për të ruajtur Fjalën me frymëzimin 
hyjnor se në vitin 1977 duhet t'i japë fund sistemit të botës dhe të 
shoqërohet me mijëvjeçarit. 

Pra, më lejoni të them këtë. A mund dikush të provojë ndonjë 
prej këtyre vizioneve se janë të gabuara? A nuk janë ata të gjithë që ne 
sot i takojmë? Po, secili është përmbushur apo është në proces të drejtë 
tani. Mussolini pushtoi me sukses në Etiopi, pastaj ra dhe e humbi atë. 
Hitleri ka filluar një luftë ku ai nuk mund të përfundonte me fitore dhe 
vdiq në mënyrë misterioze. Komunizmi ka kapërcyer dy mashtrime. 
Makinë plastike të rrumbullakosura është bërë dhe vetëm është duke 
pritur për një rrjet rrugor më të mirë. Gratë janë gati të zhveshura dhe 
madje edhe tani veshin kostime notimi pa sytjena. Dhe vetëm ditë të 
tjera në një gazetë pashë pikërisht rroba që unë i shikoj në vegimin tim 
(në qoftë se ju mund të veshni këtë veshje). Kjo ishte një lloj plastike 
transparente, leckë me tre pika të erret që janë sipërfaqja e vogël e 
mbuluar dy gjinjtë dhe pastaj shtrirë, ishte veshje e vogël. Kisha 
Katolike rritet. Ne kishim një president katolik, dhe pa dyshim ne do të 
kemi një tjetër. Çfarë ka mbetur? Asgjë përveç Hebrenjve. 12, 26: "Zëri 
i të cilit e drodhi atëherë dheun, por tani premtim, duke thënë: 'Edhe një 
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herë do të tund jo vetëm dheun, por edhe qiellin.'" Përsëri Perëndia tund 
tokën dhe në këtë mënyrë për të shkundur çdo gjë të lirshme që mund të 
jetë tronditur. Atëherë ajo do të rinovohet. Ai i fundit ishte në mars 
1964, tërmeti të premten në Alaska mirë e tronditi të gjithë botën edhe 
pse nuk është hedhur jashtë bilancit. Por Perëndia ka paralajmëruar se 
bota dridhet dhe çfarë do të bëjë ai shpejt në një masë më të madhe. Ai 
do të zbresë dhe të ketë shkundur këtë botë të mallkuar nga mëkati, 
vëllai im, motra ime, dhe nuk ka vetëm një vend që mund të përballojë 
tronditjen, dhe që është në gjirin e Zotit Jezus. Dhe unë do të doja që ju 
të shpëtoni dhe hiri i Perëndisë është ende në dispozicion për të gjithë 
jetën tuaj të dhënë pa rezerva të Jezu Krishtit për ju si një shpëtim 
besnik, si një Bari që do të kërkojë dhe të kujdeset për ju dhe të ju ketë 
vendosur të patëmetë në lavdi, në thirrjen e gëzuar. 

 

 

LAJMËTARI 

 

Unë seriozisht dyshoj se as epokat me të vërtetë e dinin të 
dërguarin që Perëndia kishte dërguar, përveçse në epokën e parë ku Pali 
ishte i dërguari. Dhe edhe në atë epokë shumë nuk e njohin atë për atë 
që ai ishte. 

Kështu, epoka në të cilën jetojmë do të jetë shumë e shkurtër. 
Ngjarjet do të ndodhin shumë shpejt. Prandaj kjo epokë Laodiceane tani 
duhet të jetë këtu, edhe pse ende nuk mund të dimë. Por ajo me siguri 
do të duhet të vijë në një kohë kur ai do të bëhet i njohur. Për këtë 
arsye, ajo nuk mund të provojë, sepse ne kemi Librin që përshkruan 
shërbesën e tij. 

Para së gjithash, do të jetë një profet i dërguar. Ai do të ketë 
shërbimin e profetit. Ai do të ketë ministrinë profetike. Ai do të bazohet 
fort në Fjalën, sepse kur të profetizojë dhe ka një vizion, ajo do të jetë 
gjithmonë "fokusuar në Fjalën" dhe gjithmonë do të përmbushen. Ajo 
do të konfirmohet nga një profet për shkak të saktësisë së tij. Prova se 
ai është një profet haset në Zbulesa. 10, 7: "Por në ditët e zërit të 
dërguarin e shtatë, siç dukej, do të përfundojë në misterin e Perëndisë, 
ashtu si Ai shpalli shërbëtorëve të tij, profetëve." Pra, personi i cili 
është në këtë varg të quajtur "engjëj" në përkthim Mbreti Xhejms nuk 
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është një qenie qiellore. Pastaj engjëlli i gjashtë që fryhet, e cila është 
një qenie qiellore, është në Zbulesa. 9, 13, dhe rresht shtatë në të njëjtën 
Zbulesa 11, 15. Ky këtu në Zbulesa. 10, 7 është i shtati i dërguari i 
epokës dhe kjo është një njeri dhe ai ka për të sjellë një mesazh nga 
Zoti, dhe mesazhi i tij dhe ministria do të përfundojë misterin e 
Perëndisë duke predikuar shërbëtorëve të tij, profetëve. Perëndia do të 
merret me këtë të dërguarin e fundit si një profet, sepse ai është një 
profet. Kjo është ajo që Pali ishte në epokën e parë, dhe hera e fundit 
gjithashtu ka një profet. Amos 3, 6 - 7: "Bie boria, vallë, në qytet e 
populli nuk kushtrimohet? Fatkeqësi thua vjen në qytet që shkaktuar të 
mos jetë prej Zotit? Zoti Hyj në të vërtetë gjë s’bën pa ua pasur zbuluar 
synimin shërbëtorëve të vet, profetëve." 

Ajo ishte në fund të periudhës kohore ku Jezusi doli nga shtatë 
bubullimat. Zbulesa. 10, 3 – 4: "Dhe bërtiti me zë të lartë, si kur një 
luan ulërin. Dhe kur ai bërtiti, të shtatë bubullima folën zërin e tyre dhe 
kur të shtatë bubullimat kishin folur zërin e tij, kam ndërmend të 
shkruaj, por dëgjova një zë nga qielli që më thoshte: 'Kanë imponuar 
shtatë bubullima dhe nuk e shkruajnë atë!'" Ajo që ishte në ato 
bubullima askush nuk e di. Por ne duhet të dimë. Do të duhet një profet 
për të marrë zbulesën, sepse Perëndia nuk ka rrugë tjetër kjo është 
zbulesa e tyre biblike përveç profetit. Ajo gjithmonë iu drejtua profetit 
dhe gjithmonë do të jetë ashtu. Nëse do të ishte ligji i Perëndisë është e 
dukshme edhe kërkimi sipërfaqësor i Shkrimit. Perëndia që nuk 
ndryshon, shtigjet që nuk ndryshojnë gjithmonë dërgoi profetin e Tij në 
çdo epokë, ku njerëzit janë prishur në mënyrën Hyjnore. Kur teologët 
dhe populli shkuan në Fjalë, Perëndia dërgoi shërbëtorin e tij si 
gjithmonë për këta njerëz (por pavarësisht nga teologët) për të 
korrigjuar mësim të rremë dhe e internoi popullin përsëri tek Perëndia. 

Kështu ne shohim se vjen koha epoka e shtatë, dhe ai është një 
profet. 

Jo vetëm që ne e shohim këtë lajmëtar të vijë këtu në Zbulesa. 
10, 7, por ne gjejmë se Fjala flet Elia vjen para kur Jezusi të kthehet. Në 
Mateu. 17, 10: "Dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: 'Vallë pse 
skribët thonë se duhet të vijë Elia për herë të parë?'" "Por Jezusi tha: 
"Elia me të vërtetë do të vijë më parë dhe çdo gjë do të kthehet." Para 
se t'i bashkohemi Zotit tonë, duhet të vijë Elia përsëri për hir të 
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restaurimit të punës në kishë. Kjo është ajo që ai thotë Malakia. 4, 5 
[Në disa përkthime të Biblës kapitulli 4 Malakia nuk është veçuar si një 
kapitull i ri, por vazhdimin i kapitullit të tretë, kështu që është te 
Malakia. 4, 5 në këtë rast Malakia. 3, 23. - përkthim]: "Unë do t'ju 
dërgoj Elian, profetin, para se të vijë dita e madhe dhe e llahtarshme e 
Zotit; dhe ai do të kthehet në zemrën e prindërve te fëmijët, dhe zemrat 
e bijve e të etërve, dhe unë vij dhe toka goditet me mallkim." Nuk ka 
absolutisht asnjë dyshim se Elia duhet të kthehet para ardhjes së Jezusit. 
Ajo ka një punë të veçantë për të ekzekutuar. Puna është pjesë e 
Malakia. 4, 6 [Kjo është, në disa përkthime të Biblës Malakias. 3, 24 - 
përkthyesi] i cili thotë se "ai do të kthehet në zemra e bijve të etërve të 
tyre. Ne e dimë se kjo është puna e tij e veçantë për të ekzekutuar në 
këtë kohë për shkak se ajo është tashmë e angazhuar te pjesa që thotë se 
"ai do të kthejë zemrat e prindërve te fëmijët", kur ministria Elia ishte 
këtu në Gjon Pagëzorin. Luka 1, 17: "Ai do të shkojë përpara Tij në 
Frymë dhe pushtet të Elias për të rivendosur zemrat e prindërve te 
fëmijët dhe rebelët në urtinë e të drejtëve ndaj Zotit në një popull të 
përgatitur." Tek Gjoni shërbimi i "zemrat e prindërve te fëmijët është 
kthyer". Ne e dimë këtë, sepse Jezusi tha kështu. A nuk thonë se zemrat 
e fëmijëve janë kthyer tek etërit të tyre. Ajo vetëm duhet të ndodhë. 
Dita e fundit e fëmijëve tek zemra do të kthehen tek etërit e Rrëshajëve. 
Gjoni është përgatitur nga babai i tij për Jezusin për t'i dhënë fëmijëve 
të jenë të mirëpritur përsëri në kopenë e deleve. Pra, kjo do të jetë një 
profet të cilit do ti zbret Fryma e Elias, për të përgatitur fëmijët për t'i 
dhënë të mirëpritur kthimin e Jezusit. 

Jezusi Gjon Pagëzuesin e kshte quajtur Elia. Mateu. 17, 12: "Por 
unë ju them se Elia ka ardhur, por nuk e njohin atë, por ata e bënë për të 
atë që ata të jenë të kënaqur." Ai Gjon Pagëzori e kishin quajtur Elia, 
për shkak se e njëjta Frymë që ishte në Elian u kthye në Gjonin si 
Frymë e Elias, pas mbretërimit të Ashabit. Pra, nuk do të jetë ajo që 
Fryma përsëri të jetë në një njeri tjetër para se të vijë Jezusi. Ai do të 
jetë një profet. Ai do të konfirmohet nga Perëndia si i tillë. Vetëm që 
Jezusi nuk do të jetë këtu me trup për të konfirmuar atë (siç 
konfirmohet nga Gjoni) kjo do ta bëjë Frymën e Shenjtë që të jetë në 
shërbimin e profetit dhe të jetë atje me shumë manifestime të 
mrekullueshëm. Si profet, çdo zbulim do të konfirmohet si ajo që do të 
përmbushë çdo zbulesë. Në fjalën e tij në besim, do të jenë akte të 
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mëdha të forcës. Atëherë ajo do të marrë mesazhin se Perëndia i kishte 
dhënë atij një Fjalë për të sjellë njerëzit në të vërtetën dhe fuqinë e 
vërtetë të Perëndisë. Disa do të dëgjojnë, por shumica do të vazhdojnë 
ku ajo mund të pritet që të refuzohet. 

Që nga ky lajmëtar profet të Zbulesës. 10, 7 të jetë i njëjtë si te 
Malakias. 4, 5 - 6, do të jenë të natyrshme si Elias dhe Gjoni. Të dy 
burrat u ndanë nga shkollat e pranuara fetarë të kohës së tyre. Të dy 
ishin njerëz të shkretëtirës. Të dy vepruan vetëm kur ata kishin "kështu 
thotë Zoti" direkt nga Zoti me anë të zbulesës. Të dy burrat ishin të 
rrumbullakosur kundër urdhrave fetarë dhe udhëheqësit e ditës së tyre. 
Por jo vetëm që ajo ka qenë me kaq, u mblodhën rreth mbi tërë ata që 
ishin të korruptuar apo se kishin korruptuar tjerët. Dhe vini re, të dy 
kanë profetizuar kundër shumë grave imorale dhe procedurat e tyre. 
Elia klithi kundër Jezebelit, dhe Gjoni qortoi Herodiadën, gruas së 
Filipit. 

Edhe pse këto nuk do të jenë të njohura, do të konfirmohen nga 
Perëndia. Si Jezusi i siguroi besueshmërinë e Gjonit dhe Frymën e 
Shenjtë të Jezusit si garanci origjinalitetin, në të vërtetë ne mund të 
presim mbi të gjitha kredibilitetin e këtij njeriu për të garantuar Shpirtin 
për të vepruar në jetën e tij në aktet e pushtetit që janë të 
padiskutueshme dhe Jezusi, në kthim, për të garantuar besueshmërinë e 
saj, si dhe garantimin e besueshmërisë së Gjonit. Gjoni dëshmoi se 
Jezusi erdhi - dhe kështu do të dëshmojë edhe ky njeri, si Gjoni, do të 
dëshmojë se Jezusi po vjen. Dhe do të jetë kthimi i Krishtit për të 
provuar se ky njeri me të vërtetë ishte paraardhës i ardhjes së Tij të 
dytë. Kjo është prova e fundit që është me të vërtetë te profeti Malakia. 
4 do të jetë në fund të periudhës pagane, Jezusi do të shfaqet. Do të jetë 
tepër vonë për ata që e kanë hedhur poshtë. 

Në mënyrë për të sqaruar më tej prezantimin e këtij profeti të 
fundit, sidomos njoftim se është profet te Mateu. 11, 12 ishte Gjon 
Pagëzori i cili ishte i parashikuar në Malakia. 3, 1: "Ja, unë po dërgoj 
lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje dhe papritur do të hyjë 
në Tempullin e tij Zoti që ju kërkoni, dhe i dërguari i Besëlidhjes, që ju 
e kërkoni me ëndje; vini re, Ai do të vijë - thotë Zoti i Ushtrive." 
Mateu. 11, 1 - 12: "Kur Jezusi kishte dhënë komandën përfundimtare 
dymbëdhjetë dishepujve të vet, u largua nga ai vend, për të mësuar dhe 
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për të predikuar në qytetet e tyre. Dhe Gjoni, që kishte dëgjuar në burg 
të flitej për veprat e Krishtit, dërgoi dy nga dishepujt e vet dhe i tha: 'A 
je ti ai që duhet të vijë, ose atë që gjatë e kemi pritur?' Duke iu 
përgjigjur atyre, Jezusi tha: 'Do të kthehem përsëri dhe i thoni Gjonit 
gjërat që dëgjoni dhe shikoni: të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët 
ecin, lebrozët po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po 
ringjallen, dhe të varfërit kanë Ungjilli po u predikohet. Qoftë i bekuar 
ai që nuk do të skandalizohet nga unë.' Ndërsa ata po largoheshin, 
Jezusi fillon tu thotë turmave për Gjonin: 'Ç'dolët në shkretëtirë për të 
parë? Një kallam që u tund nga fryma e erës? Ose, çfarë keni dalë të 
shikoni? Një njeri të veshur me një fustan të butë? Ja, ata që veshin 
fustane të butë në pallatet mbretërore. Pra, ju shkoni jashtë për të parë 
një profet, unë po ju them, më shumë se një profet. Sepse ky është ai 
për të cilin është shkruar: 'Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim paraardhjes 
tënde , i cili do të përgatit udhën tënde përpara teje unë po ju them, në 
mes të atyre që janë lindur prej gruas nuk ka dalë kurrë një më i madh 
se Gjon Pagëzori, por atij më i vogli në tokë në mbretërinë e qiejve 
është më i madh se ai.'" Kjo tashmë ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. 
Përfunduar. Por vini re tani në Malakias. 4, 1 - 6: "Sepse ja, dita po vjen 
që do të flakë të zjarrtë si një furrë; ku të gjithë arrogantët dhe të gjithë 
ata që kryejnë paudhësi do të jetë në të; dita që vjen do t'i djegë - thotë 
Zoti i ushtrive - se ata nuk do të largohen as nga rrënja as nga dega. 
Por, po ju që keni frikë nga Emri im, do tju ngrohë Dielli i Drejtësisë, 
do të dalin me shërimin në rrezet, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si 
viçat që dalin nga shtalla. Gazit do të kërceni, pasi ata do të jenë hi nën 
tabanin e këmbëve tuaja gjatë ditës që unë bëj këtë - thotë Zoti i 
ushtrive. Mbani mend ligjin e Moisiut, shërbëtorit tim, të cilin e kisha 
urdhëruar atë në Horeb për tërë Izraelin. Ja, unë do t'ju dërgoj Elian, 
profetin, para se të vijë dita e madhe dhe e tmerrshme e Zotit. Ai do të 
kthehet në zemrën e prindërve te fëmijët, dhe zemrat e bijve e 
etërve,derisa të vij dhe godas tokën me mallkim." Ju shikoni, menjëherë 
pas ardhjes së këtij Elias, toka do të pastrohet nga zjarri dhe kashta e 
rreme do të jetë j djegur në hi. Natyrisht, kjo nuk ka ndodhur në kohën 
e Gjonit (Elia për ditën e tij). Fryma e Perëndisë që profetizuan ardhjen 
e të dërguarit në Malakia. 3, 1 (Gjoni) praktikisht ka përsëritur 
deklaratën e tij të mëparshme profetik të Isaija. 40, 3 të thënë të paktën 
tre shekuj më parë. "Zëri i atij që bërtet në shkretëtirë: Pregaditni 



338 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

rrugën për Zotin. Hapni rrugën në shkretëtirë për Perëndinë tonë." Pra, 
Gjon është nga Fryma e Shenjtë që u shpreh Isaia dhe Malakia në 
Mateu. 3, 3: "Kjo është një nga të cilët profeti Isaia, kishte thënë: 'Një 
zë i atij që bërtet në shkretëtirë: 'Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni 
shtigjet e Tij.''' Kështu, nga këto Shkrime ne mirë mund të shohim se te 
profeti Malakias 3, i cili ishte Gjoni, ai NUK ishte profeti i Malakias 4, 
edhe pse në të vërtetë, sëbashku Gjoni dhe profeti e ditëve të fundit mbi 
të do të ketë pasur të njëjtën Frymë që ishte në Elias. 

Pra, ky i dërguar i Malakias. 4 dhe Zbulesa. 10, 7 do të bëjë me 
dy gjëra. Së pari: Sipas Malakia. 4 ai do të kthejë zemrat e fëmijëve te 
etërit e tyre. Së dyti: do të zbulojë sekretet e shtatë bubullimave në 
Zbulesë 10 të cilat janë argumentet e përfshira në shtatë vulat. Do të 
jeni gati për të zbuluar të vërtetat hyjnore "e vërteta misterioze" dhe 
fjalë për fjaë do të kthehet në zemrat e fëmijëve të baballarëve 
Pentakostal. Pikërisht. 

Por e konsiderojnë këtë. Ky do të jetë një profet-lajmëtar i 
natyrës dhe sjelljes të jetës si Elia dhe Gjoni. Njerëzit duke pasur 
parasysh këtë lajmëtar profet- që do të jetë si ata që ishin në ditën e 
Ashabit, dhe Gjonit. Dhe për shkak se zemra do të kthehen "vetëm 
fëmijët", vetëm fëmijët do të dëgjojnë. Në ditët e Ashabit vetëm 7.000 
farë e vërtetë Izraelitë u patën gjetur. Në ditët e Gjonit gjithashtu ka 
qenë një grusht i vogël. Masa më e madhe popullore në dy epoket ishin 
në kurvërinë e idhujtarisë. 

Unë dua për të tërhequr një krahasim mes profetit Laodicean dhe 
të dërguarit në atë kohë Gjonit, profetit-engjëllit që kishte paraprirë 
Jezusin 'ardhjen e parë. Njerëzit në ditët e Gjonit kishin zëvendësuar 
gabimisht Gjonin me Mesinë. Gjoni. 1, 19 - 20: "Dhe kjo është dëshmia 
e Gjonit, kur Judenjtë e Jeruzalemit, dërguan priftërinj dhe levitë për ta 
pyetur: 'Kush je ti?' Ai u rrëfeu, edhe nuk e mohoi atë por e pranoi që 
nuk është Mesia: 'Unë nuk jam Krishti.'" Tani ky profet-lajmëtar i 
ditëve të fundit do të ketë aq fuqi para Zotit sa do të jenë ata që e 
gabojnë atë për Zotin Jezus. (Do të jetë një shpirt në botë në kohën e 
fundit që do të joshin disa dhe ti bëjnë të besojnë atë. Mateu 24, 23 - 
26: "Sepse do të paraqiten mesí të rrejshëm e profetë të rrejshëm dhe do 
të tregojnë shenja të mëdha e të çuditshme, aq sa t’i gënjejnë, po të 
ishte e mundur, edhe të zgjedhurit. Ja, ju paralajmërova! Prandaj, nëse 
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ju thonë: 'Ja, tek është në shkretëtirë', mos luani vendit! 'Ja, tek është në 
dhomën e strehimit', mos besoni!") Por, nuk besoj se ai nuk është Jezu 
Krishti nuk është Biri i Perëndisë, ai është një nga vëllezërit, profetët, 
LAJMËTAR, një shërbëtor i Perëndisë ai nuk ka nevojë për të dhënë 
më shumë nder se ato të marra nga Gjoni, kur ai ishte zëri që thirri: 
"Unë nuk jam, por ai që vjen pas meje." 

Para se të përfundojë këtë pjesë të kohës së epokës Laodiceane, 
ne duhet të konsiderojnë seriozisht këto dy mendime. Së pari: këtë herë 
do të ketë një profet të dërguar. Zbulesa. 10, 7 thotë: "Kur ai (njëjës) 
shpallet." Kurrë nuk ka qenë një epokë ku Perëndia i dha popullit të tij 
dy profetë të mëdhej në të njëjtën kohë. Ai i dha Enokun (i vetëm); dha 
Noeun (i vetëm); i dha Moisiut (vetëm ai e kishte Fjalën edhe pse të 
tjerët kishin profetizuar); Gjon Pagëzori erdhi VETËM. Tani, në këtë 
ditë të fundit duhet të jetë një profet (jo një profete - edhe pse në këtë 
epokë ka më shumë gra që janë të dhënë në zbulesën e Perëndisë se sa 
meshkujt) dhe Fjalën e pagabueshme thotë se ai (profeti) ka ardhur për 
të zbuluar sekretet e fundit njerëzve të kohës dhe për të kthyer zemrat e 
bijve etërve. Ka nga ata që thonë se njerëzit e Perëndisë do të jenë 
mbledhur në zbulesën totale. I kundërshtojnë këtë argument. Është 
modest, argumente të pavlefshme duke pasur parasysh Zbulesa. 10, 7. 
Prandaj, unë nuk e mohoj se njerëzit që profetizojnë në epokën e fundit 
dhe shërbimet e tyre mund të jenë dhe do të jenë të saktë. Unë nuk e 
mohoj se do të ketë një profet ashtu siç ishte në kohën e Palit kur kishte 
"një Agab një profet që profetizoi nga uria". Unë pajtohem se kjo është 
kështu. POR NË BAZË TË PROVAVE NË FJALË represive mohojnë 
se më shumë se një nga të është ma i madhi i profetit-i dërguari i cili ka 
për të zbuluar të tilla sekrete që AS GJENDET NË FJALË dhe ofruesit 
të shërbimit të kthehet në ZEMRAT E FËMIJËVE TE 
BABALLARËT. "Kështu thotë Zoti", me Fjalët e veta të pagabueshme 
qëndron dhe do të qëndrojë dhe të konfirmojë. Për këtë epokë ka një 
profet-i dërguar. Vetëm në bazë të sjelljes njerëzore të gjithë e dinë se 
ku ka shumë njerëz janë mendime të ndara në sende të vogla doktrina e 
madhe që ata të gjithë janë të drejtuar së bashku. Të cilët më pas do të 
ketë pagabueshmërinë të energjisë që duhet të rikthehet në këtë epokë 
të fundit ajo do të jetë hera e fundit që kjo deklaratë kthehet në Fjalë te 
Nusja? Kjo do të thotë që ne përsëri do të kemi Fjalën si ajo që ishte, 
një ditë e përkryer dhe të përsosur kuptohet si në ditët e Palit. Unë do 
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t'ju them që do të ketë. Ai do të jetë një profet si tërësisht të përligjur, 
apo edhe përligjur më në tërësi se ishte profet në të gjitha epokat, nga 
Enoku deri në ditën e sotme, sepse ky njeri duhet të ketë një ministri 
profetike gur kurore, dhe Perëndia do ta tregojnë atë. Ata nuk do të ketë 
nevojë për të folur për veten e tij, Perëndia do të flasë për vete karaktere 
zërit. Amen! 

Mendimi i dytë që duhet të bëjë një përshtypje në zemrat tona 
është se epoka e shtatë kishtare ka filluar me frymën e antikrishtit, si 
dhe të Frymës së Shenjtë e cila duhet të jetë e bekuar përjetë. 1 Gjoni. 
4, 1: "Shumë të dashur, mos i besoni çdo fryme, por në provë vëni 
frymërat nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rremë kanë 
dalë në botë." A e keni vënë re këtë? Shpirti antikrishti është 
identifikuar me profetët e rremë. Epoka ka filluar me profetët e rremë 
dhe do të përfundojë me profetët e rremë. Pra, natyrisht, do të ketë një 
PROFET REAL në kuptimin e vërtetë të atij njeriu të përmendura në 
Zbulesën. Por tani për tani, para zbulimit të tij kanë dalë shumë profetë 
të rremë. Mateu. 24, 23 - 26: "Atëherë, nëse dikush thotë: 'Ja, Krishti 
është këtu!' ose: 'Atje është!' - mos e besoni atë! Sepse do të dalin 
krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe të bëjnë shenja të mëdha dhe 
mrekulli që do, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit ti mashtrojnë, 
unë kam thënë edhe në qoftë se ju thonë: 'Këtu, në shkretëtirë! mos 
shkoni atje! Ose: 'Atje, në dhomat e fshehta!' - mos e besoni!" Këta 
profetë të rremë janë të ndara për ne në Shkrimet e ndryshme të tjera të 
tilla si këto. 2 Pjetri 2, 1 – 2: "Dhe kishte njerëz në profetët e rremë, 
pasi ato do të jenë mësues të rremë të cilët fshehurazi do të prezantojnë 
heresin shkatërrues dhe, duke mohuar Zotin që i bleu ata, do të tërheqin 
mbi vete një shkatërrim të shpejtë, dhe shumë vetë do të ndjekin rrugën 
e tyre të dëmshëm për shkak të tyre. Do të jetë nënçmues për të thënë 
në lidhje me rrugën e së vërtetës." 2 Timoteu. 4, 3 - 4: "Për herë do të 
vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, 
sipas dëshirave të tyre për vete mësues do të grumbullosh që do të ketë 
gudulisur veshët; dhe do ti largojnë veshët nga e vërteta, dhe do tu 
kthehen përrallave." 1 Timoteu. 4, 1: "Dhe Fryma shprehimisht thotë se 
në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin 
shpirtrave dhe doktrinave të ferrit." Pra, në çdo rast ju do të vini re se 
një profet i rremë është ai i cili është jashtë Fjalës. Ashtu si ne ju 
tregojnë se "antikrishti" do të thotë "anti-Fjalën" kështu që këta profetë 
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të rremë vijnë dhe falsifikojmë Fjalën, duke i dhënë asaj një kuptim që i 
përshtatet ferrit. A keni vënë re ndonjëherë se si njerëz që mashtrojnë të 
tjerët frikësohen se mos të lidhen fort me të? Ata thonë se në qoftë se 
njerëzit nuk bëjnë atë që thonë ata, ose në qoftë se ata largohen, atëherë 
ata do të ndjekin shkatërrimin. Ata janë profetë të rremë, sepse profeti i 
vërtetë gjithmonë do të çojë në Fjalën dhe lidh njerëzit për Jezu 
Krishtin dhe tregojnë njerëzve që të mos kanë frikë prej tij, ose atë që 
thotë ai, por të kanë frikë se çfarë thotë Fjala. Vini re se si këta njerëz 
janë atje si Juda vetëm për të holla. Dhe të përcaktojnë që ju të shitni 
gjithçka që ju keni dhe për t'u dhënë atyre. Shpenzojnë më shumë kohë 
në kontributet vullnetare dhe jo në Fjalën. Ata që përpiqen të përdorin 
dhurata që të përfitojnë do të jetë dhuratë që kishte një tolerancë për 
gabime, dhe pastaj të kërkojnë para, dhe e lënë pas dore Fjalën e quajtur 
nga Perëndia. Dhe njerëzit do të shkojnë tek ata, dhe t'ia paraqesin atë, 
dhe duke u mbështetur ato dhe besojnë ata, duke mos ditur se kjo është 
rruga e vdekjes. Po, vendi është plot imitues të trupit. Atë ditë të fundit 
në përpjekje për të imituar atë profet të dërguarin. Shtatë bijtë e Sceva u 
përpoqën të imitojnë Palin. Simon magjistari u përpoq të imitojë 
Pjetrin. Imitim i tyre do të jetë fizike. Ata nuk do të jenë në gjendje të 
prodhojnë atë që prodhon profeti i vërtetë. Kur ai thotë se është i 
përfunduar zgjimi, ata do të shkojnë rreth duke pretenduar që të ketë një 
zbulesë të madhe se ajo që njerëzit kanë absolutisht të saktë dhe se Zoti 
do të bëjë gjëra të mëdha dhe më të mrekullueshme në mesin e 
njerëzve. Dhe njerëzit do të bien për këtë gjë. Këta profetë të njëjtë do 
të pretendojnë se i dërguari i ditës së fundit nuk është një teolog, kështu 
që nuk duhet të jetë një i ndëgjuar. Ata nuk do të jenë në gjendje të 
prodhojnë atë që lajmëtari mund të prodhojë; nuk do të ratifikohet nga 
Perëndia si ajo në ditët e profetit të fundit, por me fjalët e tij të mëdha 
dhe peshën e tyre nëpër botë paralajmërojnë njerëzit që të mos dëgjojnë 
më atë njeri (të dërguarin), dhe ata do të thonë se ai gabimisht mëson. 
Ata mbeten plotësisht besnik ndaj etërve të tyre, farisenjtë, të cilët ishin 
të ndotur, sepse ata pohuan se të dy Gjoni dhe Jezusi mësojnë gabim. 

Pra, pse këta profetë të rremë, shkojnë kundër profetit të vërtetë 
dhe bëjnë shpifje kundër mësimdhënies së tij? Sepse ato janë duke 
ruajtur formën e vëtetë  ashtu si etërit e tyre, kur në kohën e Ashabit që 
përballoi Mikajahun. Kishte katër, dhe ata ishin të gjithë në 
marrëveshje; dhe fakti që flasin të gjithë të njëjtën gjë, ata mashtrojnë 
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njerëzit. Por një është profet - vetëm një - është e drejtë dhe të gjithë të 
tjerët e kishin gabim, sepse Perëndia kishte dhënë zbulesën vetëm një 
herë. 

Ruhuni nga profetët e rremë, sepse ata janë ujqër grabitqarë. 

Nëse ju akoma keni ndonjë dyshim në lidhje me këtë kërkojmë 
nga Perëndia me anë të Frymës së tij për të ju mbushur dhe të ju 
udhëzojë, sepse ju nuk mund të zgjidheni kush është mashtrues. A është 
kjo ajo që nënkuptohet? Nuk ka asnjë njeri që mund të të mashtrojë. 
Pali nuk mund të mashtronte asnjë të zgjedhur, se ishte gabim. Dhe në 
atë epokë të parë të Efesit të zgjedhurit nuk mund të mashtrohen, edhe 
sepse ata ishin të kontrolluar nga apostujt të rremë dhe profetë dhe kanë 
gjetur se sa janë gënjeshtarë. Hallelujah. Delet e tij e dëgjojnë zërin e tij 
dhe e ndjekin Atë. Amen. Unë besoj se edhe ju do ta ndjekni zërin e tij. 

 

 

PËRSHËNDETJE 

 

Zbulesa. 3, 14: "Kështu thotë Ameni, Dëshmitari, Besniku i 
vërtetë, Parimi i krijesës së Hyjit." 

Oh, nuk është ky një përshkrimi më i mrekullueshëm i 
karakteristikave të Zotit tonë të dashur dhe të Shpëtimtarit Jezu Krisht? 
Sepse këto fjalë thjesht dëshironi të ndëgjoni. Ata sjellin një frymë të 
tillë të realitetit në zemrën time. Ajo kënaqet vetëm duke lexuar atë, pa 
pasur nevojë të presin për zbulesën e plotë të Shpirtit në to. 

Jezusi na jep këtë përshkrim të Tij në lidhje me kohën e fundit. 
Ditët e hirit të fund. Ai shikonte nga shekulli i parë drejt deri në njëzetë, 
dhe na tha çdo gjë lidhur me këto. Para se të zbulojë karakteristikat e 
kohërave të fundit, na japin një vështrim përfundimtar në mirësinë e Tij 
dhe të lartësisë të Hyjnisë. Kjo është me radhë gur kurore shpallje e Tij. 

Ky thotë: "Amen". Jezusi është Zot Amen. Jezusi është Zot është 
"kështu që të jetë ai". Amen përfaqëson mbarim. Paraqet miratim. Ai 
përfaqëson një premtim që mbizotëron. Ai përfaqëson një premtim që 
nuk mund të ndryshojë. Ai përfaqëson vulën e Perëndisë. 

Unë dua që ju tani mund të shikoni me shumë kujdes dhe për të 
gjetur diçka të vërtetë e bukur dhe e këndshme. Thashë se kjo është 
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zbulesa e Tij në kohën e fundit. Kur dita e hirit është e gjatë, atëherë 
shumë shpejt pas kësaj vjen mijëvjeçari, a nuk është ashtu? Mirë pra, 
lexoni për mua Isai. 65, 16 - 19. "Kush është në tokë i bekuar, qoftë i 
bekuar Perëndia i vërtetë dhe kush është në tokë do të betohet, betohet 
një Perëndi i së vërtetës sepse e problemet mëparshme do të harrohen, 
pasi sytë e mi do të jenë të fshehur për. Ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një 
tokë të re. E mëparshmeja nuk do të kujtohet më dhe nuk do të ju vijë 
më në mëndje. Por ju gëzohuni dhe ngazëllohuni përjetë për atë që 
krijoj; sepse ja, unë krijoj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe gëzimin e 
popullit të tij. Unë do të kënaqem me Jeruzalemin dhe të gëzohem me 
popullin e Tij. Ai nuk do të dëgjojë më të qara dhe duke bërtitur do të 
thotë." Ky është Jeruzalemi i Ri i mijëvjeçarit. Por, pasi që ne jemi 
duke shkuar në mijëvjeçarin, dëgjoni atë që ai thotë në lidhje me atë se 
Ai është i tillë një Perëndi, vargu 16: "Kush bekohet në tokë,le të 
bekohet me Zotin besnik." Po,ajo është e vërtetë, por përkthimi I vërtetë 
nuk është "Zoti besimtar". Por është "Zoti i Amen". Kështu ne lexojmë: 
"Le të ketë bekimin e Perëndisë Amen. Dhe kush është në tokë, do të 
deklarojë solemnisht një betim Perëndinë, Amen. Për shkak se ish 
problemet do të harrohen, pasi lotët nga sytë e mi do të fshihen. Sepse 
ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re. Mëparshmeja nuk do të 
kujtohet më dhe nuk do të më vijë më në mëndje. Ju gëzohuni dhe 
ngazëllohuni përjetë për atë që krijoj; sepse ja, unë krijoj Jeruzalemin 
për kënaqësinë dhe popullin e tij për gëzimin. Unë do të kënaqem me 
Jeruzalemin dhe të gëzohem me popullin e tij. Ajo nuk do të dëgjojë më 
të qara por vetëm gëzim." Aleluja. Këtu është Zoti i Dhiatës së Vjetër, 
"Perëndia Amen". Ky është Jezusi i Testamentit të Ri, "Perëndia 
Amen". Dëgjo o Izrael, Zoti, Perëndia yt, është një Zot. Nuk është 
përsëri, Zoti i Dhiatës së Vjetër është Jezusi te Dhjata e re. "Dëgjo o 
Izrael, Zoti, Perëndia yt, është një Zot." Dhjata e re nuk zbulon ndonjë 
Zot tjetër, kjo është një zbulim i mëtejshëm i të njëjtit Perëndi. Krishti 
nuk erdhi poshtë për të zbuluar veten e tij. Ai nuk ka ardhur për të 
zbuluar Birin. Ai erdhi të zbuluar dhe të bëjë të njohur Atin. Ai kurrë 
nuk foli për dy zotat, foli për një Zot dhe tani ne jemi në epokën e 
fundit duke u kthyer me radhë në gur kurore zbulesën më të 
rëndësishme të Hyjnisë të gjithë Biblës, që është, Jezusi është Zot, ai 
dhe Ati jenë një: ka vetëm një Perëndi, dhe emri i tij ishte Zoti Jezu 
Krisht. 
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Ai është Perëndia Amen. Nuk ndryshon kurrë. Ai kurrë nuk 
ndryshon. Ai thotë, dhe ajo është e qëndrueshme. Ai e bëri dhe kjo 
është bërë gjithmonë. Askush nuk thotë se ai nuk mund të hiqet apo të 
shtuar. Pra, të jetë ajo. Amen. Pra, të jetë ajo. A nuk jeni të kënaqur që 
të shërbejmë një Perëndi të tillë? Ju e dini saktësisht se ku je me të në 
ndonjë kohë dhe gjatë gjithë kohës. Ai është Perëndia, Amen, dhe nuk 
do të ndryshojë. 

"Këto gjëra ju flet Amen." Si ai e pëlqen atë. Kjo do të thotë se 
çdo gjë që tha është  përfundimtare. Kjo do të thotë se çdo gjë që Ai ka 
thënë se epoka e parë, dhe e dyta dhe të të gjitha epokave për kishën e 
Tij të vërtetë dhe për atë hardhi të rreme është plotësisht e saktë dhe 
nuk do të ndryshojë. Kjo do të thotë se me atë që ai e ka filluar në 
Zanafilla Ai do të përfundojë në Zbulesa. Ai duhet, sepse Ai është 
Amen, kështu që të jetë ajo. Pra, përsëri ne mund të shohim se pse 
kallami i rremë e urren librin e Zanafillës dhe Zbulesa. Ai e urren të 
vërtetën. Ai e di se e vërteta do të mbizotërojë. Ai e di se çfarë do të 
jetë në fund të tij. Si ai lufton kundër tij. Por ne jemi në anën fituese. Ne 
(unë mendoj se vetëm besimtarët e Fjalës së Tij) janë në anën e fitores, 
Amen. 

"Këtë e flet Dëshmitari besnik dhe i vërtetë." Unë dua të ju 
tregojë se nuk gjej në mendimin gjë më "besnik". Ju e dini, unë shpesh 
flasi për të të madhit Perëndi pandryshueshme Fjala e të cilit nuk 
ndryshon. Dhe kur flasim për atë aq shpesh, kemi të marrë një pamje që 
e bën atë të duket shumë i përcaktuar. Ndërsa në qoftë se Zoti e krijoi 
universin dhe të gjitha ligjet të cilat i takojnë dhe pastaj bëri një pushim 
dhe u bë një Perëndi i madh. Ndërsa në qoftë se Zoti ka përgatitur një 
rrugë shpëtimi për njerëzimin e humbur, dhe kjo është rruga kryq, dhe 
pastaj kur vdekja e Krishtit që ishte për të marë pajtimin për mëkatet 
tona dhe me ringjalljen e tij na dha një derë të hapur për të, Perëndia 
thjesht i shpaloi krahët e tij dhe u tërhoq. Siç e kemi vërtetuar besimin 
në Krijuesin e madh i cili po krijon një interes personal në krijimin e 
Tij. Kështu që, unë them se kjo është mënyrë shumë e shumë njerëz 
vihen të mendojnë. Por kjo është e gabuar, sepse Perëndia në këtë 
moment bën menaxhimin e çështjeve njerëzore. Ai është edhe Krijuesi 
dhe Mbajtësi. Kolosianëve 1, 16 – 17: "Sepse në të u krijuan të gjitha 
që gjenden në qiej dhe ata që janë në tokë - dukshme dhe të padukshme 
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- qofshin frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha janë krijuar 
me anë të tij dhe në. Ai para së gjithash, dhe të gjitha janë mbajtur në 
të." Ai është një Perëndi sovran. Vendim deri në planin e shpëtimit të 
vetët do të zgjidhet ashtu si Ai parashikoi. Biri vdiq në kryq për të 
krijuar mjetet e shpëtimit dhe Fryma e Shenjtë me kujdes kryen 
vullnetin e Atit. Ai në këtë moment çdo gjë është duke punuar në bazë 
të qëllimit të vullnetit të Tij. Është pikërisht në mes të të gjithave. Ai 
është në mes të kishës së Tij. Ky Krijues i madh, Perëndia Shpëtimtar 
tani me besnikëri punon në mesin e tij si Bariun i madh pas dhenve. 
Vetëm ekzistenca e Tij është e Tij. Ai i do ata dhe kujdeset për ta. Syri i 
tij është gjithmonë në to. Kur Fjala thotë se "jetët tuaja janë fshehur me 
Krishtin në Perëndinë", kjo do të thotë pikërisht atë që thotë. Oh, unë 
jam shumë i kënaqur që Zoti im mbetet besnik. Ai është besnik ndaj 
Tij, që të mos gënjejë. Besnik është Fjala, do të mbështesë atë. Ai është 
besnik ndaj nesh, sepse nuk do të humbasë ndonjë prej nesh, por ne do 
të nxjerremi në ditën e fundit. Unë jam i kënaqur që kam pushuar në 
besnikërinë e tij. Filipianëve. 1, 6: "I bindur për këtë është se ai që nisi 
një punë të mirë në ju, të përfunduar atë deri në ditën e Jezu Krishtit." 

"Ai është Dëshmitar i vërtetë." Pra, kjo fjalë është e vërtetë, është 
e njëjta fjalë që pamë atje në Zbulesa. 3, 7. Mos harroni se nuk do të 
thotë "e vërtetë" në krahasim me "false". Ajo ka një kuptim shumë më 
të pasur, më të thellë. Ajo shpreh realizimin e përsosur në krahasim me 
realizimin të pjesshëm. Pra, përsëri në epokën Filadelfiane ardhja e 
Zotit po afrohet. Çfarë është dashuria e madhe koha ka treguar për të. 
Ajo kujton ato fjalë të bukura të 1 Pjetri. 1, 8: "Kë a më do ti pse ju nuk 
e keni parë atë, në të cilin, megjithëse ju nuk e shihni, besoni, dhe 
ngazëllohuni nga një hare e patregueshme dhe e lavdishme." Me ta, dhe 
ne gjithashtu shohim përpara. Ne nuk e shohim Atë, por e kemi ndjerë 
atë. Tani ne e dimë Atë aq sa na me shqisat tona të kufizuara mund të 
lejojë. Por një ditë ai do të jetë ballë për ballë. Është për këtë kohë. Ajo 
vjen në fund të kësaj epoke. Pjesërisht njohuria do të bëhet në njohuri të 
përsosur - të plotë me njohuri. Aleluja! Ne kemi shikuar përmes një 
pasqyrë të zbehtë, por së shpejti do të jenë ballë për ballë. Ne shkuam 
nga lavdia në lavdi, por së shpejti ajo do të jetë e drejtë në lavdi; dhe në 
vullnetin e tij duke festuar të shkëlqejë. Ne do të jemi si ai, të 
mrekullueshëm si ai, JEZUSI Shpëtimtarit tonë Hyjnor! A nuk është 
kjo e mrekullueshme? Ne jemi të plotë në Të. Kjo është e vërtetë. Ai 
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nuk është në lidhje të gënjejë. Por një ditë ne do të shndërrohemi në 
atome. Do të veshim pavdekësinë. Ne të gjithë do të përpihemi në jetë. 
Pastaj ne do dimë të marrim kuptimin. 

"Ai është dëshmitari besnik dhe i vërtetë." Pra, ne mendojmë 
rreth fjalës të "dëshmitarëve". E pra, kjo është një fjalë që nga e cila 
marrim fjalën "martir". Bibla flet për Stefanin dhe Antipa dhe të tjerë si 
martirë. Ata ishin martirët, ata janë edhe dëshmitarë. Jezusi ishte një 
martir besnik. Fryma e Shenjtë është një dëshmi për këtë. Fryma i 
dëshmon për këtë. Bota ka urryer Jezusin. Bota e vrau. Por Perëndia e 
deshi Atë dhe Ai shkoi tek Ati. Dëshmi se ai shkoi tek Ati është që 
Fryma e Shenjtë që zbriti. Nëse Jezusi nuk ishte marrë nga Ati, Shpirti 
nuk do të vijë. Lexoni atë tek Gjoni 16, 7 - 11. "Por, unë po ju them të 
vërtetën: është më mirë për ju të shkoj, sepse, po s’shkova, Mbrojtësi 
nuk do të vijë te ju, kurse, po shkova, do ta dërgoj te ju. E kur të vijë 
Ai, do ta vërtetojë se bota e ka gabim në lidhje me mëkatin, me 
drejtësinë dhe me dënimin. Në lidhje me mëkatin pse nuk besojnë në 
mua, në lidhje me drejtësinë, pse po shkoj tek Ati dhe nuk do të më 
shihni më. Në lidhje me dënimin pse princi i kësaj bote u dënua." 
Prania e Shpirtit të Shenjtë në këtë botë në vend të Jezusit këtu 
dëshmon se Jezusi ishte i drejtë dhe se ai shkoi tek Ati. Por Gjoni 14, 
18 gjithashtu thotë: "Unë nuk do të largohem nga ju jetimë, do të 
kthehem te ju". Ai dërgoi Ngushëlluesin. Ai ishte Ngushëllues. Në 
Frymën u kthye në kishën e vërtetë. Ai është Dëshmitari besnik dhe i 
vërtetë në mes të kishës. Por një ditë ai do të restaurohet në trup. 
Atëherë ata do të provojnë që është Sunduesi i vetëm i vërtetë i mençur 
- është Ai, Jezu Krishti, Zoti i lavdisë. 

Besueshme dhe të vërteta dëshmitar, Krijuesi dhe Furnizuesi, 
Perfekti Nga Njohuritë, Amen Zoti. 

Oh, sa e dua unë Atë, sa e adhuroj Ai, Jezusin, Birin e Perëndisë. 

Dua të përfundoj mendimet e tyre në këtë pjesë të përshëndetjes 
me këtë fjalë nga 2 Korintasve. 1, 18 - 22: "Hyjin e kam dëshmitar, 
fjala jonë dhënë juve nuk është: 'po' e 'jo'. Biri i Hyjit, Jezu Krishti, të 
cilin ne jua shpallëm unë, Silvani e Timoteu nuk ka qenë 'po' e 'jo', por 
në Të ishte 'po'. Dhe, për të vërtetë, të gjitha premtimet e Hyjit kanë 
gjetur në të 'po'; në e vet, e prandaj nëpër Të edhe mund të themi 
'amen', në nderë të Hyjit. Dhe Ai që na forcon në Krishtin, ne edhe ju 
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dhe na shuguron me vaj të shenjtë është Hyji. Ai gjithashtu na vulosi 
dhe na e dha në zemrat tona pengun Shpirtin." 

"Fillimi i Krijesave të Zotit." Kjo është ajo që Zoti Jezus thotë se 
Ai është. Por këto fjalë nuk do të thotë saktësisht mënyrën se si ne 
shëndoshëmi. Vetëm duke marrë ato si ata të tingëllojë si disa njerëz e 
kanë bërë (në fakt turmës) për të marrë ide se Jezusi ishte krijesa e parë 
e Perëndisë duke e bërë atë më pak të Hyjnisë. Atëherë ky krijim i parë 
i krijuar të gjithë pjesën tjetër të universit dhe gjithçka që përmban. Por 
kjo nuk është e saktë. Ju e dini se nuk pajtohen me pjesën tjetër të 
Biblës. Fjalët janë: "Ai fillestar ose Autori i krijimit të Zotit." Kështu që 
ne e dimë me siguri se Jezusi është Perëndia, Perëndia vetë. Ai është 
Krijuesi. Gjoni 1, 3: "Kjo është prej tij, dhe pa atë nuk u bë asgjë që 
është bërë." Ai është Ai për të cilin thuhet te Zanafilla. 1, 1: "Në fillim 
Perëndia krijoi qiejt dhe tokën." Gjithashtu në Eksodi. 20, 11 thotë: 
"Zoti gjashtë ditë krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka në to, dhe 
pushoi ditën e shtatë." Ju shikoni, nuk ka dyshim se Ai është Krijuesi. 
Ai është Krijuesi i përfundimit të krijesave. 

Tani me siguri ne mund të shohim se çfarë do të thotë. Të ketë 
ndonjë interpretim tjetër do të thotë se Perëndia e krijoi Zotin. Si mund 
të jetë krijuar Zoti, kur ai është Krijuesi? 

Por tani ai është duke qëndruar në mes të kishës. Si Ai qëndron 
atje duke zbuluar që ai është ,në këtë epokën e fundit e quan veten 
"Autori i krijimit të Zotit". Kjo është një tjetër krijim. Kjo ka të bëjë me 
kishën. Është Emërimi i tij i veçantë. Ai është krijuesi i kishës. Dhëndri 
qiellor krijoi nusen e Tij. Si të Frymës së Perëndisë, zbriti dhe i krijuar 
në virgjëreshën Marijë qelizat nga të cilat ajo ka lindur trupin e Tij. Dua 
të përsëris. Ai krijoi qelizat e vërteta në barkun e Marisë për atë trup. 
Ajo nuk ishte e mjaftueshme që të Shpirtit të Shenjtë vetëm se jetën e 
një veze të njeriut që ka bërë Maria. Ajo do të jetë se njerëzimi mëkatar 
është prodhuar nga trupi. Kjo do të prodhojë "Adami i fundit". O Ai u 
tha: "Shikoni, ju jeni trupi (Ati) përgatitur për mua." Perëndia (nuk 
Maria) është marrë në këtë autoritet. Maria ishte inkubatori i shpëtimit 
njerëzor dhe ajo e veshur me fëmijën e shenjtë dhe e çoi te lindja. Kjo 
ishte një Perëndi-njeri. Ai ishte Biri i Perëndisë. Ai është një krijesë e 
re. Njeriu dhe Perëndia i cili doli përpara dhe u bashkua; Ai ishte i pari 
i kësaj race të re. Ai është kreu i kësaj race të re. Avg. 1, 18: "Ai është 
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kreu i trupit, pra i kishës; kush është fillimi, i parëlinduri nga të 
vdekurit - të jetë i pari në çdo gjë." 2 Korintasve. 5, 17: "Prandaj nëse 
dikush është në Krishtin, është një krijesë e re: e vjetra ka shkuar, çdo 
gjë është e re, e formuar mirë." Këtu ju mund të shihni se edhe pse 
njeriu është rendi i vjetër apo krijesë, tani në bashkim me Krishtin është 
bërë një krijesë e re të Perëndisë. Efesianëve. 2, 10: "Ne në fakt jemi 
vepra e tij, e krijuar në unitet me Krishtin Jezus për veprat e mira." 
Efesianëve. 4, 24: "Visheni me njeriun e ri, i cili, pasi Perëndia është 
krijuar në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës." Kjo krijesë e re nuk 
është ri-bërë nga një krijesë e vjetër, përndryshe ajo nuk do të quhet një 
krijesë e re. Kjo është pikërisht ajo që ai thotë se është: një krijesë e re. 
Kjo është një tjetër gjë, ndryshe nga e vjetra. Ai nuk punon në trup. Ajo 
ishte si ai që ka punuar me Izraelin. Ai zgjodhi Abrahamin dhe 
pasardhësit e Abrahamit përmes Isakut, prejardhje të devotshëm. Por 
larg nga çdo race, fisi, kombi deri në krijimin e ri. Ai është i pari i 
krijesës. Ai ishte Perëndia që krijoi në trajtë njeriu. Tani Shpirti i Tij 
vetë krijon shumë fëmijë. Zoti Krijuesi krijoi Vetë një pjesë e krijesave 
të Tij. Ky është zbulim i vërtetë i Perëndisë. Ky ishte plani i tij. Ky plan 
është formuluar nëpërmjet zgjedhjeve. Prandaj, ai mund të shihte të 
gjithë rrugën poshtë për herë të fundit kur të gjithë do të jetë e gjatë dhe 
të shohim veten ende në mes të kishës, si autorët e këtij krijimi të ri të 
Perëndisë. Kompetencat e tij sovrane për të përmbushur. Me vendimin 
e tij ai zgjodhi anëtarët e këtij krijimi të ri. Paracaktuar ato për miratim, 
sipas pëlqimit të tij. Me gjithëditurinë e tij dhe plotfuqishmërinë për të 
përmbushur. Si tjetër do të di të qëndrojë në mes të kishës merr lavdinë 
e vëllezërit e tij që nuk ka dhënë? Ai dinte çdo gjë dhe çdo gjë është 
kryer në bazë të asaj që ai e dinte për planin e tij dhe dashamirësia ishte 
përmbushur. Efesianëve. 2, 11: "Atij ne kemi fituar trashëgiminë prej 
nesh që janë të paracaktuar sipas vendimit të atij që kryen të gjitha në 
diskrecionin e vullnetit të Tij." Aleluja! A nuk jeni të kënaqur që ju i 
takoni Atij! 
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MESAZHI I EPOKËS LAODICEANE 

 

Zbulesa 3, 15-19: "I di veprat e tua: nuk je as i ftohtë as i nxehtë. 
Oh, të ishe i ftohtë ose i nxehtë! Por, pasi je i vakët - as i ftohtë as i 
nxehtë - do të vjell prej gojës sime! Dhe pasi thua: 'Jam i pasur. U bëra 
pasanik! Asgjë nuk më mungon!' e, pasi nuk di se je i mjerë, i ngratë, 
skamnor, i verbër, i zhveshur, po të këshilloj: blej prej meje ar të 
pastruar në zjarr që të pasurohesh, blej petka të bardha që të vishesh 
dhe të mos shihet turpi i lakuriqësisë sate; blej edhe barin për të lyer 
sytë që të shohësh! Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Ji, pra, i 
zellshëm dhe kthehu!" 

Që nga ne e lexojmë këtë së bashku, unë jam i sigurt që ju keni 
vënë re se Fryma nuk i ka thënë një gjë mirësi në këtë epokë. Ajo shkon 
deri në dy akuzat dhe ka shpallur gjykimin e tij mbi ta. 

(1) Zbulesa. 3, 15 - 16: "Unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as i 
ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë, ose për 
shkak se ju jeni të vakët - as e nxehtë e as ftohtë - unë do të ju vjell nga 
goja ime." 

Ne duhet të shikojmë me kujdes këtë. Ai thotë se ky grup i 
epokës Laodiceane kisha është e vakët. Kjo e vakët kërkon një dënim 
nga Perëndia. Dënimi është se ata do të vjellen ose pështyhen nga goja 
e tij. Ju nuk doni të merrni sa më shumë. Ata shumë me pamençuri 
thonë se Perëndia mund ti ketë rivendosur nga goja, dhe kjo provon se 
nuk ka gjë të tillë si e vërteta në doktrinën e këmbënguljes së 
shenjtorëve. Unë dua tani për të korrigjuar të menduarit tuaj. Ky varg 
nuk është dhënë për një individ. Është dhënë për kishën. Ai thotë kisha. 
Për më tepër, në qoftë se ju vetëm e kishit Fjalën në mendje, ju do të 
mbani mend se askund sështë atje se ne jemi në gojën e Perëndisë. 
Gravimi është në duart e Tij. Montuar ne jemi në krahë. Të gjithë 
rrugën prapa në epokat e panjohur para kohe ne kemi qenë në mendjen 
e tij. Në vathët e Tij, dhe ne jemi të Tij, por kurrë në gojën e tij. Por kjo 
është në gojën e Zotit? Ajo është në gojën e tij. Mateu. 4, 4: "Por Ai, 
duke u përgjigjur, i tha: 'Është shkruar: 'Do të njeriu të jetojë vetëm me 
bukë, por me çdo Fjalë që del nga goja e Perëndisë."'' Ajo gjithashtu do 
të duhet të jetë dhe në gojët tona. Pra, ne e dimë se kisha është trupi i 
Tij. Ai është këtu në vend të Tij. Çfarë do të jetë në gojën e kishës? 
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FJALA. 1 Pjetrit 4, 11: "Nëse ndonjë flet, le ta bëjë si orakujt (Fjalën) e 
Perëndisë." 2 Pjetrit 1, 21: "Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur asnjë 
vullneti i njeriut, por Fryma e Shenjtë ka kapur njerëz të shenjtë që 
kanë folur nga Perëndia." Çfarë është e gabuar me këta njerëz në ditën e 
fundit? Kishte mbështetje të Fjalëve. Nuk janë më të prirur për të. 
Vakët drejt saj. Kjo do të provojë të drejtët tani. 

Baptistët kanë besimet e tyre kishtare dhe dogmat bazuar në 
Fjalën dhe ju nuk mund të jeni të shkundur. Ata thonë se ditët 
apostolike e mrekullive është e kaluar dhe nuk ka pagëzim i Frymës së 
Shenjtë pas besimit. Metodistët thonë (bazuar në Fjalë) se nuk ka 
pagëzimi në ujë (spërkatja nuk është pagëzim) dhe se shenjtërimi, 
pagëzimi i Frymës së Shenjtë. Kisha e Krishtit fokusohet në pagëzimin 
e ripërtëritjes dhe në shumë shumë raste aty hyjnë mëkatarët si të thatë 
dhe të dalën si një mëkatarë i lagësht. E megjithatë, pretendojnë se 
doktrina e tyre është e bazuarnë Fjalën. Të përcaktuara sipas radhës dhe 
shkoni te Pentekostalët. A kanë ato një Fjalë? Ti vënë ato në Fjalët e 
testimit dhe të shohim. Ata do ta shesin jashta Fjalën për senzacion çdo 
herë. Mund të prodhojë një manifestim si nafta dhe gjaku dhe gjuhë dhe 
shenjat e tjera, qoftë në fjalë apo jo, apo nëse ajo është interpretuar si 
duhet nga Fjala, shumica do të bien për të. Por çfarë ka ndodhur 
bazimin të Fjalës? Fjala është lënë mënjanë, në mënyrë që Zoti thotë: 
"Unë jam duke shkuar kundër të gjithë juve. Unë jam duke ju hedhur 
nga goja ime. Ky është fundi. Sepse në shtatë nga shtatë sezonet nuk 
kam parë asgjë, por njerëz të cilët mbajnë më shumë nga fjalët sipër të 
imes. Prandaj, në fund të kësaj epoke ju jeni vjellur nga goja ime. Kjo 
është mbi të gjitha. Unë patjetër do të flas. Po, unë jam këtu në mes të 
kishës. Amen i Perëndisë, besnik dhe i vërtetë që do të zbulohet dhe do 
të jetë profeti im." Oh, po, kjo është kështu. Zbulesa. 10, 7: "Dhe në 
ditët e zërit të dërguarin e shtatë, si Ai duket, do të përfundojë në 
misterin e Perëndisë, ashtu si Ai u shpalli shërbëtorëve të tij, 
profetëve." Ka. Ai dërgon profetin e vërtetuar. Ai dërgon një profet pas 
gati dy mijë vitesh. Ai dërgon dikë që është aq larg nga organizimi, 
edukimin dhe bota e fesë se si Gjon Pagëzori dhe Elia i vjetër, dëgjohet 
vetëm nga Perëndia dhe të ketë "kështu thotë Zoti" dhe flet për 
Perëndinë. Ai do të jetë zëdhënësi i Zotit dhe Ai, SI ËSHTË 
SHPALLUR NË MALAHIA 4, 6 DO TI KTHEJË ZEMRAT E 
FËMIJËVE TE BABALLARËT. Ai do të zgjidhet në ditën e fundit, 
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dhe ato do ta dëgjojnë profetin e vërtetuar për të dhënë të vërtetën e 
saktë ashtu siç ishte me Palin. Ai do të jetë e vërtetë si ata që kishin atë. 
Dhe ju do të përzgjidheni për të në atë ditë ku do të jenë ata që me të 
vërtetë duke manifestar Zotin dhe të jetë trupi i Tij dhe të jetë zëri i tij 
dhe të bëjë punën e Tij. Aleluja! A e shihni këtë? 

Shqyrtim i shkurtër i historisë së kishës do të provojë se sa i 
saktë është ky mendim. Në epokat e errëta Fjala ishte e humbur 
pothuajse tërësisht njerëzve. Por Perëndia dërgoi Luterin me Fjalën. 
Luteranët në atë kohë kanë folur në emër të Zotit. Por ata të organizuar 
dhe të pastër do të kuptojnë çfarë është Fjala përsëri të kenë humbur për 
shkak se organizata tenton drejt dogmave dhe besimeve të kishës dhe jo 
Fjalë të thjeshta. Ato nuk mund të flasin në emër të Perëndisë. Pastaj 
Perëndia dërgoi Wesley, dhe ai ishte zëri i Fjalës në ditët e tij. Njerëzit 
të cilët kanë marrë zbulesën e tij nga Perëndia u bë letrat që jetojnë për 
ti lexuar dhe të njohur nga të gjithë njerëzit e brezit të tij. Kur 
metodistët pabesë, Perëndia e ringjalli të tjerët dhe kështu vazhdoi me 
kalimin e viteve deri në këtë ditë të fundit ku përsëri ka njerëz të tjerë 
në vend që do të jenë nën të dërguarin në kohën e tyre të fundit të 
votave përfundimtare në epokën përfundimtare. 

Po, me të vërtetë. Kisha nuk është "zëdhënësi"por Perëndia. Ajo 
ka zëdhënësin e vet. Prandaj Perëndia është kthyer kundër tij. Ai do një 
trup profetin dhe nusja, sepse ajo do të jetë zëri i Perëndisë. Po, kjo 
është, për shkak se në kapitullin e fundit të Zbulesës. Vargu 17 thotë: 
"Dhe Fryma dhe nusja thonë: 'Eja!''' Edhe një herë bota për të dëgjuar 
drejtpërdrejt nga Perëndia, ndërsa në ditën e Rrëshajve, por, sigurisht, 
kjo do të jetë nusja e Fjalës që do të refuzohet si në epokën e parë. 

Pra, ai u bërtiti këtyre epokave të kaluar: "Ju keni Fjalën. Ju keni 
më shumë Biblën se kurrë, por nuk keni bërë asgjë në lidhje me Fjalën, 
përveç që ju gënjeni dhe ndani në copa duke marrë atë që ju dëshironi 
anashkaluar atë që nuk e dëshironi. Nuk të intereson JETESA, por 
diskutimi për te. Më shumë don të jesh i ftohtë ose i nxehtë.Të jesh i 
ftohtë dhe ta hedhësh,do të mund të përballoja. Në qoftë se ju do të 
merrni të bardhë të nxehtë të dini të vërtetën e saj dhe të jetojnë atë, 
Unë do të të kremtoj për këtë. Por kur ju thjesht të merni Fjalët e Mia 
dhe nuk e respektojnë atë, të kthehem, Unë refuzoj të të binden ty. Unë 
jam për tu hedhur, sepse ju keni neveri nga unë." 
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Pra, të gjithë e dinë se uji i vakët që shkakton një përzierje në 
stomak. A keni nevojë për ilaç për vjellje, pothuajse mirë është për të 
pirë ujë të ngrohtë. Nga kisha e vakët është Perëndia i sëmurë dhe ai ka 
deklaruar se Ai do të shërohet. Ajo na kujton se si Ai ndjehet pak para 
përmbytjes. 

Oh, Zot bëje që kisha të jetë e ftohtë apo të nxehtë. Në më të 
mirë, ai duhet të jetë i zjarrtë (e nxehtë). Nuk e bëjnë. Dënimi është 
shqiptuar. Ajo nuk është më zëri i Perëndisë të botës. Ajo do të 
vazhdojë të argumentojnë se ajo është, por Perëndia nuk e thotë. 

Oh, Perëndia ende ka një zë për njerëzit e botës, ashtu si ai i dha 
nuses zë. Ky është zëri i nuses siç kemi thënë, dhe ne do të flasim për të 
më vonë. 

(2) Zbulesa. 3, 17 - 18: "Sepse ju thoni: 'Unë jam i pasur. Unë 
jam i pasur dhe s'kam nevojë për asgjë' - dhe nuk e di se ti je qyqar e 
mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. I këshilloj të blesh nga unë e jo 
zjarr ari, dhe rrobat e bardha të veshin, në mënyrë që ajo nuk turpërohet 
prej lakuriqësisë sate, dhe vajos sytë e tu me vaj të erëkëndshëm për të 
parë." 

Pra, shikoni në frazën e parë të këtij vargu: "Duke qenë se ju 
flisni." Ju shikoni, thanë ata. Ata folën si zëdhënës i Perëndisë. Kjo 
dëshmon pikërisht atë që kam thënë vargjet 16 - 17 për qëllimin. Por 
edhe pse ata thonë se nuk do të thotë se është e vërtetë. Kisha Katolike 
thotë se flet në emër të Zotit, duke thënë se ajo ishte e sigurt se është 
zëri i Zotit. Si çdo popull mund të jetë aq shpirtërisht i lig përtej 
njohurive, por ata sjellin për farën që është në ta, dhe ne e dimë se ku ai 
erdhi dhe nga është ajo farë, nuk është ashtu? 

Kisha Laodiceane thotë: "Unë jam i pasur. Unë jam i pasur dhe 
s'kam nevojë për asgjë." Ajo ishte me vetë-vlerësimin e saj. Ajo e 
shikoi atë dhe kjo është ajo që ajo e pa. Ajo tha: "Unë jam i pasur," që 
do të thotë se të pasurit në gjërat e kësaj bote. Fshij atë në dritën e 
Jakobit 2, 5 - 7: "Dëgjoni, vëllezërit e mi të dashur! A nuk i zgjodhi 
Hyji ata që për sy të botës janë skamnorë për t’i bërë të pasur në fe dhe 
trashëgimtarë të Mbretërisë që ua ka premtuar atyre që e duan? E ju e 
përbuzët skamnorin! Po a nuk ju marrin nëpër këmbë pikërisht 
pasanikët? Po a nuk ju çojnë pikërisht ata nëpër gjyqe? Po a nuk e 
shajnë pikërisht ata të bukurin Emër që u thirr mbi ju?" Pra, nuk 
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sugjerojnë që një person i pasur mund të jenë i pasur edhe në mënyrë 
shpirtërore, por ne të gjithë e dimë se Fjala thotë se ajo është një grusht 
i vogël. Të varfërit janë ato që mbizotërojnë në trup kishën e vërtetë. 
Pra, nëse kisha bëhet e plotë me pasurinë, ne e dimë vetëm një gjë: 
"Pasuria" është shkruar mbi derën e saj! Ajo nuk mund të mohohet për 
shkak se ajo është Fjala. 

Çfarë lloj i pasurisë në kishë - por kurrë nuk ka qenë një shfaqje 
e tillë e pasurisë. Numri i vendeve të shenjta të bukura si kurrë më parë. 
Grupe të ndryshme të konkurrojnë me njëri-tjetrin për të parë ato që do 
të ndërtojnë më bukur? Qendrat e arsimit, klasat të cilat janë me vlerë 
milionash janë të pavlefshëm, dhe këto objekte janë përdorur vetëm një 
orë apo dy në javë. Pra, nuk do të ishte një gjë e tillë e tmerrshme, por 
presim që kjo pak kohë që fëmijët kalojnë në objektin arsimor për të 
zëvendësuar orët e mësimit që duhet të investohen në shtëpi. 

Paratë rrodhën në kishë në mënyrë që emërtimet e ndryshme 
zotërojnë aksione dhe obligacione; fabrika, puset e naftës, dhe 
kompanitë e sigurimeve. Derdhur paratë në fondet sociale dhe 
pensioneve. Pra, kjo tingëllon mirë, por ajo u bë një lak predikues, 
sepse në qoftë se ata vendosin të largohen nga grupi i tyre për më 
shumë dritë apo dashurinë e Perëndisë, po humbasin pensionet e tyre. 
Shumica nuk mund të trajtojnë atë dhe të mbeten me aktorët e tyre. 

Pra, mos harroni se kjo është hera e fundit. Ne e dimë se kjo 
është hera e fundit, sepse Izraeli kthehet në Palestinë. Nëse ne besojmë 
se Ai me të vërtetë do të vijë, atëherë ajo duhet të jetë diçka e gabuar 
me ata që aq shumë mbushën klasën. Tregon se këta njerëz kanë në 
plan të qëndrojnë këtu përgjithmonë ose që ardhjen e Jezusit e quajnë 
me qindra vjet larg. 

A e dini se sot është një fe e njohur si një punë e madhe? 
Absolute është fakti se kisha u ka kërkuar menaxherëve të biznesit të 
kujdeset për financat. A është kjo ajo që Perëndia dëshiron? A nuk na 
mësojnë Fjalën e Tij në librin e Veprave se shtatë burra të mbushur me 
Frymën e Shenjtë dhe besim bëjnë shërbesën e Zotit në çështjet e 
biznesit? Me siguri ju mund të shihni se pse Perëndia tha: "Ju thoni se 
jeni i pasur, Unë kurrë nuk e thashë se jeni të pasur." 

Ka programe radiofonike, programet televizive, dhe përpjekjet e 
shumta e kishës që kushtojnë miliona e miliona dollarë. Flukset pasuria 
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dhe derdhet në anëtarësisë kishtare që është në rritje së bashku me 
paratë, por puna nuk është bërë si është bërë, kur paratë ishte zhdukur, 
por njerëzit u mbështetën vetëm në aftësinë dhënë nga Fryma e Shenjtë. 

Nuk janë predikuesit e paguar, asistentët e paguar, ministrat e 
paguar e muzikës dhe arsimit, paguar koret, rojet paguar, programet dhe 
argëtim - të gjitha që kushtojnë shuma të mëdha, por pavarësisht të 
gjithave, forca ul. Po, kisha është e pasur, por nuk ka pushtet. Perëndia 
punon në Shpirtin e Tij, nuk ka sasinë e parave apo talent në kishë. 

Pra, unë dua të tregoj se si dreqin e bëjnë këtë thirrje për para. 
Kishat kanë investuar të gjitha kompetencat për të marrë anëtarësimin, 
sidomos të të pasurve. Kudo është thirrja për mënyrat e fesë në mënyrë 
tërheqëse dhe tërheqëse për të pasur dhe të sofistikuar, dhe të gjithë ata 
që kanë prestigj në botë dhe të jenë aktiv në kishë. Nuk mund ta 
kuptojnë se në qoftë se pasuria është kriteri i spiritualitetit, atëherë bota 
tashmë ka Perëndinë, Perëndia e përgjithshme, por kisha nuk ka asgjë. 

"Ti thua: 'Unë jam i pasur.'" Kjo fjalë do të thotë: "Unë kam 
pasuri shpirtërore." Kjo tingëllon si mijëvjeçari me rrugët e arit dhe 
praninë e Perëndisë. Por unë pyes veten nëse kjo është kështu. A është 
kisha vërtet e pasur në gjërat shpirtërore të Perëndisë? Konsideroni këtë 
lëvdatë Laodiceane të shekullit të njëzetë në dritën e Fjalës. 

Se kisha është me të vërtetë e pasur shpirtërisht, ndikimi i saj do 
të ndihet në jetën e shoqërisë. Por çfarë saktësisht jeton prej këtyre të 
ashtuquajturve njerëz shpirtëroren dhe me ndikim të shoqërisë ku 
jetojnë? Në periferi, në rrethet e klasës më të mirë të grave ka pasur 
këmbim, prostitucionit dhe bandat e fëmijëve që vijnë të paftuar në 
parti, duke lënë një gjurmë të madhe në dëmtim të pronës. Imoraliteti 
ka arritur një rekord absolut në aktet e përzier seksuale, varësia 
narkotike, kumari, vjedhje dhe të gjitha llojet e të këqijave. Kisha 
vazhdoi duke argumentuar si është i mrekullueshëm ky brez, si plot 
kisha dhe reagimin e madh edhe të vendasit në fusha misionare. Kisha 
është populli që është dorëzuar mjekëve, sidomos psikiatërve. Si mund 
se nëse dikush është i pasur shpirtërisht, shkon përtej njohurive. Kjo 
nuk është e vërtetë. Ata janë të falimentuar dhe nuk e dinë atë. 

Hidhni një sy të mirë përreth. Konsiderojnë njerëzit si ata 
kalojnë. Në turmë shihni nëse ju mund të jeni nga lloji nga ata të cilët 
duket se janë të krishterë? Vëzhgoni se si ata vishen, shikoni se si ata 
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veprojnë, të dëgjosh çfarë thonë, shikoni ku ata shkojnë. Me siguri 
duhet të ketë një dëshmi e vërtetë e lindjes së re në mesin e të gjithë ata 
që e shohim. Por disa prej tyre. Megjithatë, sot fondamentalist kishat 
thonë se kanë miliona të ruajtur dhe madje edhe Fryma është e mbushur 
te ato. I mbushur me Frymën? Mund o gra që shkojnë rreth me shije 
dhe me shufër të shkurtër e flokëve, pantallona të shkurtra dhe 
pantallona, top tank dhe pantallona të shkurtra, të gjitha pikturuar si të 
Jezebelit, është e quajtur Fryma e mbushur? Nëse këto të dekoruar japin 
pamje të mirë si i ka hije një të krishterë, unë urrej të mendoj se çfarë 
do të ishte që të ketë për të dëshmuar demonstrimin e pahijshme. 

Kështu që, unë e di se gratë kanë qef të jenë të qepura mode. 
Duket Hollywood. Por zonja, dëgjoni deri, është ende duke u shitur 
pëlhurë me metër dhe makina për qepje. Ju nuk keni për të blerë atë që 
është në dyqane dhe pastaj e përdorin atë si një justifikim. Kjo është një 
çështje që duhet shumë seriozisht që të diskutohet. A nuk keni lexuar në 
Shkrim që kur një burrë shikon një grua me epsh në zemrën e tij, në 
zemrën e tij tashmë ai ka shkelur kurorën me të? Supozoni se ju shkoi 
në mënyrë të tillë për të shkaktuar atë? Kjo ju bën partnerin e tij në 
mëkat, edhe pse ajo ishte absolutisht në dijeni të kësaj që keni qenë një 
virgjëreshë pa dëshira të tilla. Megjithatë, Perëndia ju mban të 
përgjegjshëm dhe do të viheni në gjyq. 

Kështu që, unë e di që ju zonja nuk ju pëlqen ky lloj të predikuar, 
por motra, ju jeni të gabuar në atë që jeni duke bërë. Bibla e ndalon që 
ju të keni prerë flokët. Perëndia i kishte dhënë asaj flokët në vend të një 
vello. Ai urdhëroi që ai të jetë i veshur gjatë. Ai është lavdia juaj. Kur 
ju prerëni flokët e juaja ajo që do të thotë që ju të lënë qeverinë e burrit 
të juaj. Ashtu si Eva që doli dhe shkoi. Ju morët të drejtën e votës. Ju 
morët një burrë të biznesit. Ju keni pushuar të keni jetë femërore. Ju 
duhet të pendoheni dhe të ktheheni te Perëndia. Dhe sikur e gjithë kjo 
nuk ishte e keqe e mjaftueshme, shumë prej jush e kanë pranuar idenë 
se ju mund të zvarriteshin mbi minber dhe ministrinë ekishës që 
Perëndia e ka destinuara për burrat dhe vetëm për burrat. Oh, I preku 
vendi i lënduar, nuk e kam me të drejtë? E pra, më tregoni një vend në 
Bibël që Perëndia ndonjëherë të ketë vënë ndonjë grua për të predikuar 
ose autoritet qeveritar mbi një njeri, dhe unë nuk do të kërkoj falje për 
atë që kam thënë. Ju nuk mund të gjeni se unë isha në gabim. Unë kam 
të drejtë, sepse unë jam duke qëndruar me Fjalën, dhe Fjala thot kështu. 
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Nëse keni qenë të pasur shpirtërisht ju do të dini se kjo është e vërtetë. 
Asgjë nuk është e vërtetë, përveç për Fjalën. Pali tha: "Nuk e lejoj 
gruan që të mësojë, as të përdori pushtet mbi burrin." Ju thjesht nuk 
mund të bëheni në shërbim Efesianëve. 4, për të mos sundojë mbi 
njerëzit. Motra, ju më mirë të dëgjojëni atë Fjalë. A nuk është Fryma e 
Perëndisë e cila është manifestuar në një jetë të mbushur me Frymën e 
tha për të predikuar, sepse Fryma dhe Fjala janë Një. Ata thonë të 
njëjtën gjë. Dikush bëri një gabim. Dikush kishte mashtruar. Zgjohuni 
para se të jetë tepër vonë. Satana e mashtrohen Evën, nënën tënde; ai 
tani josh vajzën. Le të ju ndihmojë Perëndia. 

"Asgjë nuk më duhet." Pra, kur dikush thotë: "Asgjë nuk më 
duhet," kjo është si duke thënë: "Unë kam gjithçka," ose ju mund të 
thoni: "Unë nuk dua më sepse unë jam tani i plotë." Ajo mund të 
shprehë për aq kohë sa ju pëlqen dhe e gjithë kjo tregon për faktin se 
kisha është e vetëkënaqur. Ajo është e kënaqur me atë që ai ka. Kjo 
është ose duhet të ketë çdo gjë, ose se nuk është e mjaftueshme. Dhe 
kjo është pikërisht ajo që ne e gjejmë sot. Ajo që emërtimi nuk është 
duke pretenduar se ajo ka një zbulesë dhe fuqinë dhe të vërtetën? 
Dëgjoni baptistët dhe ata kanë gjithçka. Dëgjoni Metodistët dhe ata 
kanë gjithçka. Dëgjoni Kishën e Krishtit dhe të gjithë janë të gabuara, 
përveç ato. Dëgjoni atë që ata thonë Pentekostalët dhe kanë plotësinë e 
plotësisë. Pra, ata e dinë se thonë të vërtetën rreth tyre, sepse një 
manual i tyre nuk do të thotë ndryshe. Të gjitha këto janë të shkruara 
vetëm në mënyrë të bukur dhe ajo është e nënshkruar dhe të gjithë kanë 
mbaruar. Perëndia thjesht ka më shumë. Dhe ka nga ata që thjesht nuk 
duan asgjë më shumë. Unë nuk besoj në shërimin dhe nuk do të doja 
pse është Fjala ajo që shëron. Ka nga ata që nuk do të marrën Frymën e 
Shenjtë, nëse Perëndia ia hapi qiejt dhe u tregoi atyre një shenjë. 

Kështu, të gjithë ata flasin dhe të përpiqen për të provuar se ata 
kanë të gjitha ose të kenë gjëra të mjaftueshme. Megjithatë,a është kjo e 
vërtetë? Krahasoni këtë kishë të shekullit të njëzetë me kishën e 
shekullit të parë. Urdhëroni. Bëjëni atë. Ku është fuqia? Ku është 
dashuria? Ku është kisha e pastruar që përballoi mëkatin dhe ndoqi 
besimin e Jezusit? Ku është uniteti? Ju nuk mund të gjeni atë. Nëse kjo 
kishë të gjitha që ajo ka nevojë, pse ata janë në librin e Veprave dhe në 
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qoftë se përveç Perëndisë nuk i kanë pasur të gjitha, por ata kishin 
shumë më tepër se ata që kanë sot? 

 

 

DIAGNOZA E PERËNDISË  

 

Prandaj, atë që Perëndia e pa ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo 
që thanë se e panë. Ata thanë burimet e pasura dhe të pasur shpirtërisht. 
Ata patën sukses. Asgjë ata nuk kanë nevojë. Por Perëndia e pa atë 
ndryshe. Ai tha: "Ju nuk e dini, por ju jeni i varfër, i mjerë, i varfër, i 
verbër dhe i zhveshur." Pra, kur njerëzit janë , veçanërisht të zhveshur 
dhe nuk e dinë atë, ajo duhet të jetë diçka tmerrësisht shumë e keqe. 
Duhet të ketë ndodhur diçka. A nuk është Perëndia që ka verbuar sytë e 
tyre sikur e bëri për hebrenjtë? Kthen nëse Ungjillit të Judenjve? 
Përsëritja e historisë? I them po. 

Perëndia thotë se epoka e kësaj kishe Laodiceane është e 
"mjerueshme". Kjo fjalë vjen nga dy fjalë greke që do të thotë 
"dorëzojnë" dhe "tundim". Dhe kjo nuk ka të bëjë me tundimet që vijnë 
nga krishterët e vërtetë për Perëndinë që e përshkruan një i krishterë në 
gjyqin si "të bekuar" dhe qëndrimi i tij i gëzuar, ndërkohë që ky 
përshkrim është formuluar si "të mjerë dhe të varfër." Si të pazakontë. 
Në këtë epokë të shumës, në këtë epokë të progresit, në këtë epokë të 
shumës, kështu që nuk mund të ketë tundime? Pra, kjo është e 
pazakontë, por në këtë epokë të shumës dhe mundësive, kur të gjithë 
kanë aq shumë dhe kanë shumë më shumë, çfarë me të gjitha shpikjet 
që kryejnë punët dhe kaq shumë tonë gjëra që na japin kënaqësi, 
papritur, ne gjejmë se sëmundja mendore ka marrë një numër të tillë në 
mënyrë që duhet të alarmuar kombin. Kur të gjithë duhet të jenë të 
kënaqur me asgjë të vërtetë e cila është arsyeja pse ata ishin të 
pakënaqur, miliona netë duke marrë qetësues, pilula për të stimuluar 
humor në mëngjes, nxitojnë për te mjekët, duke hyrë në institucionet, 
dhe duke u përpjekur të mbysim frikën e panjohur në alkool. Po, këtë 
herë duke vlerësuar aksioneve të saj të mëdha të mallrave të kësaj bote, 
por njerëzit janë më të lumtur se kurrë. Këtë herë duke vlerësuar arritjet 
e tyre shpirtërore, por njerëzit janë të pasigurt në veten e vet më shumë 
se kurrë. Këtë herë duke vlerësuar vlerat më të mira morale dhe kjo 
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është prishje. Historia e njohurive të tij dhe shkencës, apo luftës të ujit 
që është i humbur në të gjitha frontet, sepse njeriut mendja dhe shpirti 
dhe fryma nuk kupton ose të ketë vazhduar me të gjitha ndryshimet që 
kanë ardhur në vend. Në një gjeneratë kemi kaluar rrugën të gjithë 
rrugën nga kali dhe në epokën e universit dhe ne jemi krenarë dhe të 
mburremi për këtë, por ka një shpellë bosh e errët që qan në pasion dhe 
pa shkak të njohur, ka një dështim të zemrës së njeriut nga frika, dhe 
bota do të errësohet në mënyrë që është kjo kohë me të vërtetë të quhet 
epoka neurotike. Fshinë atë , por ajo nuk mund të provohet. Thirrjet e 
paqes, dhe paqe. Më shumë ka një numër të madh të të gjithëve, por 
vazhdon të djeg me dëshirë si zjarr i pashuar. "Nuk ka paqe," thotë 
Perëndia ime të keqve. 

"Ata janë të mjerë." Kjo do të thotë se ata janë objektet e 
mëshirës. Ata përbuzin mëshirën. Ata janë plot me krenari. Në sajë të 
atë që ata kanë. Por ajo që ju nuk do të duhet të paraqesëni në testin e 
kohës. Ata janë ndërtuar mbi rërën që prishet dhe jo mbi shkëmbin e 
zbulesës të Fjalës së Perëndisë. Së shpejti vjen tërmeti. Së shpejti do të 
ketë një stuhi e zemërimit të Perëndisë në gjykatë. Pastaj vjen 
papritmas shkatërrimi, dhe përkundër të gjitha trajnimet e tyre fizike do 
të vazhdojë të jetë e papërgatitur për atë që po vjen në terren. Ata janë 
ata që, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e tyre të kësaj bote në fakt 
shkojnë kundër vetes dhe nuk e dinë atë. Në të vërtetë kundërshtojnë 
mëshirën. Njerëzit mëshirohen mbi të varfërit të cilët janë në lëvizjen 
ekumenike të ditëve të fundit ashtu siç është quajtur lëvizjen e 
Perëndisë, dhe e djallit është. Mëshironi ata që nuk e dinë mallkimin e 
organizatës. Mëshironi ata që kanë kaq shumë kisha të bukura, 
rektoratin në mënyrë të bukur, kështu kore të trajnuar madhërishëm, një 
shfaqje e tillë e pasurisë dhe formën në mënyrë gati me respekt të 
kremtimit. Mëshira atyre, nuk ka zili te ata. Kthehuni kah depotë e 
vjetra, kthehuni prapa hapsirave dobët të ndriçuara, kthehuni 
bodrumeve, kthehuni  më pak botës e më shumë Zotit. Mëshironi ata që 
shprehin pretendimet e tyre të mëdha, dhe të flasim për dhuratat e tyre. 
Sipas tyre ndihen si objekte dhe janë për të ardhur keq, sepse ajo së 
shpejti do të jetë objekt i zemërimit. 

"Të varfër janë." Pra, sigurisht që do të thotë i varfër shpirtërisht. 
Një shenjë e kësaj epoke do të jetë ajo që përfundon janë kishat më të 
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mëdha dhe më të mira me shumë persona, me të gjitha, më shumë 
shfaqjen e asaj që duhet të jetë shfaqje e Frymës së Shenjtë në të. Por 
altarët mbushur, dhuratat e Shpirtit në punë, pjesëmarrja shquar nuk 
është përgjigje nga Perëndia, sepse ata që vijnë më të te altarët shumë 
rrallë do të qëndrojnë për të vazhduar me Perëndinë dhe pas 
përfundimit të fushatës së madhe, ku ata që erdhën poshtë? Atje 
ndëgjova atëherë burrin, ndëgjova ankesën, ata shkuan në rrjetë, por ata 
ishin si peshk dhe breshka që kanë notuar përsëri në ujërat e tyre. 

Pastaj ka të gjitha këto gjëra flasin për shpëtimin - gjoja dëshmi 
për pagëzimin e Frymës së Shenjtë dhe njerëzit mendojnë se ne jemi në 
mes të një zgjimi të madh. Zgjimi është duke përfunduar. Amerika pati 
shansin e saj të fundit në vitin 1957. Kështu, gjuhët janë një shenjë e 
fatkeqësisë së afërt të Perëndisë siç ishin kur u shfaq në mur në festën e 
Baltazarit. A nuk e dini se shumë do të vijnë në ditën e fundit duke 
thënë: "Zot, Zot, ne kemi në emrin tënd bërë shumë vepra të 
mrekullueshme, të bëra deri në ekzorcizëm të demonëve?" Dhe ai do të 
thotë: "Largohuni nga unë, ju që bëni paudhësi! Unë nuk ju njoh." 
Mateu. 7, 22 - 23. Jezusi tha se ata janë faktorë të paligjshëm. Por të 
sjellë një njeri që mund të vijë të të lutet për të sëmurët, për të marrë në 
komunitet duket vaj dhe gjak, jashtë profecinë dhe çdo lloj të 
mbinatyrshme, dhe njerëzit do të mblidhen rreth tij dhe do të betohen se 
ai është nga Zoti, edhe pse ai në fakt nuk ka fenë dhe jeton në dallavere 
e në mëkat. Përgjigja e vetme që ata kanë është absolutisht përgjigja 
jobiblike: "e pra, rezultatet e arritura, për këtë arsye, duhet të jenë nga 
Perëndia." Sa të mjerë. Si e bën këtë herë të varfër në të Frymën e 
Perëndisë dhe të atyre të varfër të prekur nga varfëria. 

"Je i verbër dhe i zhveshur." Pra, kjo me të vërtetë i vjen erë e 
keqe. Si mund dikush të jetë i verbër dhe i zhveshur, por ju mës e dini? 
Megjithatë, thuhet se ata janë të verbër dhe të zhveshur dhe nuk mund 
të perceptojnë atë. Përgjigja është se ato janë shpirtërisht të verbër dhe 
të zhveshur shpirtërisht. A ju kujtohet kur Eliseu dhe Gehazi u rrethuan 
nga ushtria siriane? Mos harroni se ajo është kur Eliseun e goditën ato u 
verbëruan nga fuqia e Perëndisë. Por sytë e tyre ishin hapur dhe ata 
mund të shohin se ku po shkonin. Verbëria ishte e veçantë për shkak se 
disa gjëra mundeshin për të parë, ose gjëra të tjera të caktuara të tilla si 
Eliseun, robit dhe fushimit të Izraelit; nuk mund ta shohin. Ajo që kjo 
ushtri do të mund të shohë është se ajo pamje për ata nuk ishte e 
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dobishme. Ajo që ata panë të shkaktuara nga robëria. Pra, çfarë do të 
thotë kjo për ne? Pra, çfarë saktësisht është menduar atje në ministrinë e 
Jezuit në tokë. Ai u përpoq për të mësuar të vërtetën, por ata nuk do të 
dëgjojnë. Gjoni 9, 40 - 41: "Ata e dëgjuan të gjithë nga farisenjtë që 
ishin me të, dhe i thanë: 'Jemi të verbër edhe ne?' ku Jezusi u tha atyre: 
'Po të ishit të verbër, nuk do të kishit asnjë mëkat; por tani thoni: 'Ne 
shohim', prandaj mëkati juaj mbetet.''' Qëndrimi i kësaj epoke është 
pikërisht ajo që ishte atëherë. Njerëzit kanë gjithçka. Ata dinë çdo gjë. 
Ata nuk mund të mësojnë më asgjë. Nëse do të përmendim të vërtetat 
dënimit të Fjalës dhe njeriu përpiqet të shpjegojë pikëpamjen e tij e të 
dikujt me pikën e kundërt të mendimit, dëgjuesi nuk dëgjonë atë që 
mund të mësojë, por është duke dëgjuar vetëm për të hedhur poshtë atë 
që është thënë. Kështu që unë dua të bëj një pyetje të drejtë. A ka një 
përplasje në mes letrës me Shkrimit? A ndeshet Bibla me Biblën? A 
mund të ketë dy doktrina të vërteta në Fjalën që thonë të kundërtën apo 
reciprokisht kundërshtojnë? JO. Nuk mund të jetë. Por, sa prej syve të 
njerëzve të Perëndisë janë të hapur për këtë të vërtetë? As edhe një për 
qind, aq sa di unë, nuk ka mësuar se të gjithë Shkrimi është Perëndi dhe 
është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje, dhe kështu me radhë. 
Nëse të gjithë Shkrimi është kështu që juve do të ju çojë çdo lloj vargu, 
nëse u jepet mundësia. Por sa prej tyre besuan në parashikimin për 
zgjedhjen dhe refuzimin e shkatërrimit? Ata që nuk e bëjnë, do të 
dëgjoni? Jo, unë nuk do të. Megjithatë, të dy janë me Fjalën dhe asgjë 
nuk do të ndryshojë. Por ata nuk do të marrin kohë për të mësuar në 
lidhje me të dhe të pajtojnë të vërtetën e këtyre doktrinave me të 
vërtetat e tjera që duken të kundërta. Por ata mbushin veshët tuaj, 
bluajnë me dhëmbët e tyre dhe vuajnë dështimin. Nuk është fundi i 
kësaj kohe ku nuk do të jetë një profet, por ata do të jenë të verbër ndaj 
çdo gjë që ai bën dhe thotë. Ata janë aq të sigurt se ata janë të drejtë, 
dhe në verbërinë e tyre të gjithë do të humbasin. 

Kështu, Perëndia thotë se ishin lakuriq dhe të verbër. Unë nuk 
mund të imagjinoj ndonjë gjë si tragjike si një njeri që është i verbër 
dhe i zhveshur dhe nuk e di atë. Ka vetëm një përgjigje - jo veten. 
Tashmë thellë në harresë. Jo më shumë se të aftësive tuaja, kryhet 
amnezi shpirtërore. Çfarë tjetër mund të thotë? Mund të thotë kjo se 
Fryma e Shenjtë e la kishën në ditën e fundit? Mund të thotë kjo se 
njerëzit janë nisur në Zotin nga mendjet e tyre në masën që kjo ndodh 



EPOKA KISHA LAODICEANE 361 

 

pikërisht ashtu siç shfaqet në Romakëve. 1, 28: "Dhe pasi që ata nuk 
kanë njohuri për Perëndinë, të dhënë nga mendja të çoroditur, Perëndisë 
për të bërë gjëra të pahijshme." Sigurisht kjo duket si diçka të tillë. Ka 
njerëz që thonë se janë nga Perëndia dhe për të njohur Perëndinë dhe 
për të pasur Shpirtin e Tij të Shenjtë, por ata janë të zhveshur dhe të 
verbër dhe nuk e dinë atë. Ata janë tashmë të vetëdijshëm. KANË 
KEQPËRDORIM TË MENDJES. Të zgjedhurit nuk mund të 
mashtrohen, por është e qartë se këto të tjerët janë në mashtrim. Këta 
janë ata që janë të verbuar për shkak se ata refuzuan Fjalën e Perëndisë. 
Këta janë ata që u zhveshën lakuriq duke lënë kujdesin dhe mbrojtjen e 
Perëndisë, dhe të kenë kërkuar për të ndërtuar rrugën e tyre të 
shpëtimit, vetë kulla e babelit tonë se kush është me organizatën. Oh, të 
jetë në sytë e mi që e bëjnë të bukur dhe të mirë-veshur si ata që 
formuan kuvendet e tyre të përgjithshme dhe këshillat e tyre dhe kështu 
me radhë. Por Perëndia tani të gjithë i ka zhveshur dhe ishin lakuriq, 
sepse ata ishin e vetmja organizatë e udhëhequr nga antikrishti në 
kamp, në fushën lëkundëse, e drejtë të tyre të detyrueshme dhe të 
djegur. Në të vërtetë objektet e keqardhjes. Po, për të ardhur atyre keq, 
paralajmërojnë ata, të lutem, por ende ata të shkojnë në rrugën e tyre 
turr e në shkatërrim, me zemërim duke hedhur poshtë çdo dhe të gjitha 
përpjekjet për të shpëtuar ata si njerëz nga e keqja. Në të vërtetë të 
varfër, por ata nuk e dinë. Thekur dhe pa shpresë, jemi krenarë për atë 
që është turpi i tyre. Një Fjalë provokues, dhe ende një ditë pas saj të 
vihet në gjyq dhe të paguajë çmimin e akuzave të tij të tmerrshme. 

 

 

KËSHILLA E FUNDIT  EPOKËS  

 

Zbulesa. 3, 18 - 19. "Po të këshilloj: blej prej meje ar të pastruar 
në zjarr që të pasurohesh, blej petka të bardha që të vishesh dhe të mos 
shihet turpi i lakuriqësisë sate; blej edhe barin për të lyer sytë që të 
shohësh! Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Ji, pra, i zellshëm dhe 
kthehu!" 

Këshilla Perëndisë është koncize. Është konkrete. Drejton këtë 
kishë të ditëve të fundit për një shpresë. Kjo është shpresa e vetëm. Ai 
thotë: "Ejani tek unë për të blerë". Nga kjo fraza "të blesh nga Unë", që 
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kisha Laodiceane natyrisht që nuk punon me Jezusin për produktet 
shpirtërore e mbretërisë së Perëndisë. Transaksionet e tyre nuk mund 
të jenë shpirtërore. Ata mund të mendojnë se ata janë shpirtërore, por si 
mund të jenë? Punimet në mes tyre nuk janë patjetër, ndërsa Pali do të 
thotë: "Perëndia në ju që do dhe të veprojë sipas pëlqimit të tij." 
Filipianëve. 2, 13. Prandaj, ajo që është me të gjitha këto kisha, shkolla, 
spitale, sipërmarrjeve misionare, etj.? Perëndia nuk është në to aq kohë 
sa ata janë pasardhës sekti dhe shpirti, dhe jo Farërat dhe Fryma e 
Perëndisë. 

"Blej nga Unë ar të pastruar të zjarrit të jeshë i pasuruar." Pra, 
këta njerëz kishin një bollëk prej ari, por ajo ishte lloji gabuar i arit. Ky 
ari ishte ai që bleu jetën e njerëzve dhe shkatërrimin e tyre. Ajo ishte ari 
i korruptuar dhe i kishte ndrydhur karakterin e njeriut, sepse dashuria e 
tij është rrënja e gjithë të këqijave. Zbulesa 18, 1 - 14: "Dhe pas këtyre 
gjërave unë pashë: një tjetër engjëll që erdhi posht nga qielli dhe kishte 
pushtet të madh, dhe mbarë toka shëndriti prej shkëlqimit të tij. Ai 
bërtiti me një zë të fortë: 'Ra, ra Babilonia e madhe! U bë banesë e 
djajve, strofull shpirtrash të ndytë, i të gjithë shpendëve të ndytë e të 
urrejtur, sepse me verën e hidhërimit të fëlligështisë së saj u dehën 
popujt mbarë, me të bënë fëlligështi mbarë mbretërit e tokës dhe prej 
luksit të pamasë të saj u pasuruan tregtarët e botës.' Dëgjova edhe një 
tjetër zë nga qielli, që thoshte: 'Dilni prej saj, populli Im që të mos 
bëheni pjesëtarë në mëkatet e saj, të mos ju gjejnëtë këqijat e saj! 
Sepse, mëkatet e saj arritën deri në qiell dhe Hyjit i ranë në mend 
padrejtësitë e saj. Hakmerruni dhe gjë mos i lini mangut, shpaguajani 
dyfish sipas veprave të saj, në gotën që ajo ju ndikonte - dyfish ndikoni! 
Sa ajo u mbulua me lumturi dhe luks, aq kthejani ju me mundime e me 
dhimbje! Sepse ajo thoshte në zemrën e vet: 'Rri në fron si mbretëreshë 
dhe askurrë s’do të mbetem e vejë, kurrë nuk do të sprovoj ç’është 
vuajtja!' Prandaj në të njëjtën ditë do të vijnë mbi të plagët: vdekja, e 
vaji, e zia e bukës, dhe krejtësisht do të digjet në zjarr. Sepse i fuqishëm 
është Zoti, Hyji, Gjykatësi i saj!' Mbi të do të qajnë dhe do të vajtojnë 
mbretërit e dheut që me të bënë fëlligështi dhe jetuan në qejfe, kur do ta 
shohin tymin e zjarrit të saj. Duke ndenjur larg nga frika e vuajtjeve të 
saj do të qajnë: 'Vaj, vaj qyteti i madh! Babiloni, qytet i fortë! Të doli 
mjaft një çast për të të gjetur dënimi!' Po edhe tregtarët e dheut e qajnë 
dhe e vajtojnë, sepse akush më nuk ua blen tregtinë: as ar, as argjend, as 
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xhevahirë, as perla, as pupur, as mëndafsh, as kadife, as dru erëndshëm, 
as enë elefanti, as kurrfarë ene druri të çmueshëm, bronzi, hekuri, apo 
mermeri; as cinamom, as balsam, as erëra të mira, as mirrnë, as kem, as 
verë as vaj, as miell të bardhë, as grurë; as lopë as dele, as kuaj as qerre, 
as robër, as shpirt njeriu të gjallë! 'Po edhe pemët që i dëshironte shpirti 
yt, ikën prej teje, çdo stoli dhe madhështi humbi për ty. Jo, askurrë më 
nuk do të gjendet!'" Kjo janë pikërisht kishat organizuara të ditëve të 
fundit, si në vargun 4që thotë: "U largua nga ajo, o populli im." 
Magjepsja ende nuk i ka ndodhur. Nusja nuk është zhdukur ende, kur ju 
jeni në këtë kishë të pasur të rremë me këto kushte të tmerrshme. 

Por, ja ku është ari i Zotit. 1 Pt. 1, 7: "Prova e besimit tuaj, është 
shumë më i çmuar nga ari." Karakteri i artë i Perëndisë është si Krishti i 
prodhuar në furrën e zjarrit të vuajtjeve. Ky është i drejti lloj ari. 

Por çfarë lloj të arit ka kisha sot? Nuk është vetëm ari i kësaj bote 
që do të zhduket. Edhe të pasurit janë. Janë të vetëkënaqur. Mjaft ka 
bërë kriter të madh të spiritualitetit. Prova e bekimit të Perëndisë dhe 
korrektësinë e doktrinës, etj., tani janë në bazë të asaj se sa njerëzit e 
pasur janë të përfshirë në të. 

"Ju më mirë të vini para se të jetë tepër vonë," thotë Zoti, "dhe 
blesh nga unë ar zjarri i pastruar dhe pastaj ju do të jeni me të vërtetë i 
pasur." Ne e kuptojmë atë? Dëgjomëni: "I zhveshur (fizikisht) kemi 
ardhur në këtë botë, por e zhveshur (shpirtërisht), ne nuk do të lënë 
atë." Oh, jo, ne do të të marrim diçka nga ju. Kjo është ajo që diçka 
është është gjithçka ne mund të marrëm me vete, asgjë më pak dhe 
asgjë më shumë. Prandaj, është më mirë të jenë shumë të kujdesshëm 
tani për të siguruar se të sjellin diçka për vete përpara Perëndisë që e 
bëni atë të saktë. Kështu, pra, ju do të merrni me vete? Ne do të marrim 
karakterin tonë, vëlla, kjo është ajo që ne do të marrim me vete." Pra, 
çfarë personazhi ju do të keni sjellë? A do të jetë si karakteri i Atij të 
cilit është formuar nga vuajtjet në furrën e zjarrit të vuajtjeve, ose do të 
jetë tolerim nga këta njerëz të dobët Laodicean? Kjo varet nga secili 
prej nesh, sepse në atë ditë të gjithë bartin barrën e vet. 

Pra, kam thënë se qyteti i Laodicesë ishte një qytet i pasur. Ai i 
bëri këto monedha ari me mbishkrime në të dy anët. Monedha ari që 
kishhin karakterizuar atë kohë - për shkak se nuk ishte një tregtar i 
suksesshëm. Sot me ne u rreshtua me monedhë ari. Ne blejtëm veten 
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jashta dhe ne blejtëm veten brenda. Kisha u është përpjekur për të 
arritur të njëjtën gjë. Me blerjen u largua nga mëkatet dhe me blerjen 
hyjmë në qiell - ose kështu të flasin. Por Perëndia nuk e thotë këtë. 

Kisha ka pasuri në mënyrë të jashtëzakonshme që në çdo 
moment mund të shkarkojë të gjithë sistemin botëror të tregtisë dhe në 
të vërtetë është një udhëheqës i Këshillit Botëror të Kishave që ka 
profetizuar hapur se kisha në të ardhmen e afërt duhet, mund dhe ai do 
të bëjë vetëm se si thotë kisha. Por kulla e tyre e artë e babelit do të bie. 
Vetëm ari në zjarri i testuar ka për t'i bërë ballë. 

Dhe kjo është ajo që kisha është duke bërë vazhdimisht përmes 
epokave. Ajo u largua nga Fjala e Perëndisë dhe mori bindjet e veta dhe 
dogmat kishtare, për të organizuar dhe të bashkuar botën. Prandaj, ajo 
është e zhveshur dhe Perëndia gjykon pafytyrësinë e saj. E vetmja 
mënyrë ju mund të merrni nga kjo situatë e tmerrshme është bindja ndaj 
Zotit, për t'u kthyer në Fjalën e Tij. Zbulesa. 18, 4: "Dilni prej saj 
populli Im." 2 Korintasve. 6, 14 - 18: "Mos u zini në zgjedhë me të 
pafetë. Çfarë të mire të përbashkët mund të ketë drejtësia me 
mbrapshtinë? Ose, çka ka të përbashkët drita me terrin? Çfarë përkimi 
ka Krishti me Beliarin? Ç’pjesë ka besimtari me të pafenë? E 
ç’marrëveshje mund të ketë tempulli i Hyjit me idhuj? Sepse, ne jemi 
tempulli i Hyjit të gjallë, siç tha vetë Hyji: 'Do të banoj në ta e ndër ta 
do të ec, do të jem Hyji i tyre dhe ata populli im.' 'Prandaj, dilni prej 
rrethit të tyre dhe rrini në vete,' thotë Zoti, 'e mos prekni asgjë të 
papastër, dhe Unë do t’ju pranoj. Do të jem Ati juaj e ju do të jeni bijtë 
e mi dhe bijat', thotë Hyji, i Gjithëpushtetshmi." Ka një çmim për të 
paguar për këto veshje, dhe që është çmimi i ndarjes.  

"Dhe vajosi sytë e tu me vaj të erëkëndshëm për të parë." Kjo 
nuk do të thotë se ju duhet të blini këtë vaj të parfumuar. Oh, jo! Në 
Frymën e Shenjtë nuk ka një etiketë me çmim. "A e keni marrë veprat 
në Frymën e ligjit apo me anë të dëgjimit të besimit?" Galatasve. 3, 2. 
Pa pagëzimin e syve të Frymës së Shenjtëqë kurrë mund të hapen si në 
zbulesën e vërtetë shpirtërore të Fjalës. Njeriu pa Frymën është i verbër 
ndaj Perëndisë dhe të vërtetën e Tij. 

Kur unë mendoj në lidhje me këtë vaj të parfumuar që hap sytë e 
njerëzve, mua më kujtohet kur isha një djalë i vogël në Kentaki. Vëllai 
im dhe unë t që kam fjetur në papafingo në një paletë. Nëpër të çarat që 
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shpërthyen në shtëpi hynte shumë ftohtë. Ndonjëherë ajo ishte aq e 
ftohtë në dimër, që kur zgjoheshim në mëngjes me indiferencë të tillë 
në sytë e që sytë tonë të inflamacionit ishin të mbyllur plotësisht. Duke 
bërë thirrje për nënën e tij, dhe ajo do të kishte shkuar deri në kuzhinë 
dhe me diçka të nxehtë si yndyrë na i fërkonte sytë tanë, dhe pastaj ne 
mund të shohim. Ju e dini, kisha në këtë brez kanë çelur një të ftohtë të 
tmerrshme dhe kam frikë se sytë e saj janë të mbyllur ndaj ngrirjes dhe 
është e verbër për atë që Perëndia ka për të. Ajo ka nevojë për pak vaj 
të nxehtë të Frymës së Perëndisë për të hapur sytë e saj. Nëse ju nuk 
merrni nga Fryma e Perëndisë do të vazhdojë ndryshimin e programit të 
kishës duke detyruar fenë për Fjalën. Si sukses i llogarisë numrat në 
vend ku janë kërkuar fruta. Mjekët eTeologjia kanë mbyllur derën për 
besimin dhe ndaloi askënd për të mos ketë hyrë. Mos shkoni në atë 
vend, e as të lejojë dikush tjetër për të hyrë. Teologjia e tyre lind nga 
tekstet e psikologjisë shkruar nga një jobesimtar. Nuk është një libër në 
psikologji,por e gjitha që neve na duhet është Bibla. Ajo është shkruar 
nga Perëndia dhe përmban psikologjinë e Perëndisë. Ju nuk keni nevojë 
për asnjë mjek për të shpjeguar atë. Merrni Frymën e Shenjtë dhe le të 
shpjegojë Ai. Ai shkroi një libër dhe mund t'ju them se çfarë është në të 
dhe çfarë do të thotë. 1 Korintasve. 2, 9 - 16: "Por, siç thotë Shkrimi i 
shenjtë: 'Çka syri nuk pa e veshi nuk dëgjoi dhe në zemër të njeriut nuk 
hyri, atë ua bëri Hyji gati atyre që e duan.' Hyji na e zbuloi këtë të 
vërtetë me anë të Shpirtit të Tij: sepse Shpirti Shenjt depërton në 
gjithçka, edhe në vetë thellësinë e natyrës Hyjnore. E njëmend, kush 
prej njerëzve di çka është në njeri përveç shpirtit të njeriut që është në 
të? Kështu edhe çka është në Hyjin, askush nuk e di, përveç Shpirtit të 
Hyjit. E ne nuk kemi marrë shpirtin e botës, por kemi marrë Shpirtin që 
vjen prej Hyjit që ta dimë me ç’dhurata na ka pajisur Hyji. Këtë edhe e 
shpallim, jo me argumentime të mësuara nga dituria njerëzore, por me 
mësim të Shpirtit Shenjt, duke shtjelluar gjëra shpirtërore me terma 
shpirtërorë. Njeriu thjesht natyror nuk i merr vesh gjërat që rrjedhin 
prej Shpirtit të Hyjit: ato për të janë marri dhe nuk është i aftë t’i 
kuptojë, sepse duhet të gjykohen në mënyrë shpirtërore. Por njeriu që 
është frymëror gjykon çdo gjë, dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjeri. 
Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësojë atë? Por ne 
kemi mendjen e Krishtit." 
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Pra, në qoftë se çdo gjë është kundër asaj që Shpirti thërret në 
këtë epokë të vërtetë, ne kemi nevojë për dikë që të vijë në skenë si pati 
ardhur, Gjon Pagëzori dhe e zbuloi sfidën e kishën si kurrë më parë. 
Dhe kjo është pikërisht ajo që vjen në kohën tonë. Vjen një tjetër Gjon 
Pagëzori, dhe ai do të bërtasë pikërisht si ai që bërtiti si një shenjë 
paralajmëruese e parë. Ne e dimë që ju do të bëni për shkak të asaj që ai 
thotë vargu tjetër. 

"I qortoj dhe i ndëshkoj të gjithë që Unë i dua. Jini, pra, i 
zellshëm dhe pendohuni!" Zbulesa. 3, 19. Ky është i njëjti mesazh që 
Gjoni kishte kur ai bërtiti në atë shkretëtirë fetare të farisenjve, 
saducenjve dhe kombeve: "Pendohuni!" Nuk ka asnjë mënyrë tjetër, 
atëherë, nuk ka asnjë mënyrë tjetër tani. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për 
të marrë përsëri Perëndinë, dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër tani. Vetëm 
kush është penduar. Të ndryshojë mendjen tuaj. Kthehet rreth. 
Pendohuni, pse vallë duhet të vdisni? 

Ta shqyrtojmë frazën eparë. "Të gjithë që Unë ju dua." Në 
greqisht theksi është në një deputet personal, "Unë". Ai nuk thotë atë që 
shumë do të mendojnë se duhet të thonë: "Të gjithë që më donin." Jo, jo 
në të gjitha. Ne kurrë nuk duhet të përpiqemi të bëjmë Jezusin objekt të 
dashurisë njerëzore në këtë varg. Mos e bëni! Kjo është shumë që janë 
të dashur nga Perëndia. Kjo është dashuria e tij, jo e jona. Pra, edhe një 
herë ne kemi gjetur se duhet të gëzohemi në shpëtimin e Tij, qëllimin e 
Tij dhe planin e Tij, dhe ne jemi më të vendosur në të vërtetën e 
doktrinës së sovranitetit të Perëndisë. Si çfarë tha në Romakëve. 9, 13: 
"Jakobin e desha." Ia vlen tanimeqenëse Ai i donte vetëm atë Shumicë, 
a është atëherë Ai i vetëpëlqyer duke pritur dashurinë e atyre që nuk Iu 
afruan? Ajo nuk mund të jetë për shkak se ai edhe në Romakëve. 9, 13 
zbuloi: "Esau I urryer." Dhe në vargun 11 Fryma me guxim bërtet: "Kur 
djemtë nuk janë lindur ende, as ndonjë të mirë ose e keqe në mënyrë që 
të mbetet në planin e Perëndisë nga zgjedhjet (jo nga vepra, por nga Ai 
që thërret)." Kjo është dashuria "dashuria e zgjedhjeve". Kjo është 
dashuria e Tij për të zgjedhurit e Tij. Dhe dashuria e Tij për ta ndarë 
nga merita e njeriut, sepse kjo tregon se qëllimi i Perëndisë mbetet 
zgjedhjet të cilat janë mjaft në kundërshtim me veprat apo ndonjë gjë 
që njeriu ka në veten e tij. Sepse "PARA se djemtë kanë lindur" I kishte 
thënë tashmë: "Jakobi i dashur, por Esau i urryer." 
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Ndërsa tani Ai u thot të vetëve: "UNË QORTOJ DHE EDUKOJ 
të gjithë që Unë i dua." Qortimi do të thotë vërejtje. Qortimi do të thotë 
'zbulimi me qëllim përmisimi.' Të edukosh nuk do të thotë dënim. Ajo 
do të thëtë "disciplinimi sepse është përmisim në mendjen." Kjo është 
pikërisht ajo që ne gjejmë në Hebrenjve. 12, 5 - 11: "Dhe e harruat 
qortimin që ju drejtohet si bijve: 'Biri Im, mos e përbuz qortimin e 
Zotit, as mos të të lëshojë zemra kur ai të qorton! Sepse atë që e do Zoti 
e edukon me disiplinë, e frushkullon atë që e pranon për bir.' Nëse pra 
duroni disiplinën, Zoti me ju sillet si me djemtë. Dhe, a ka djalë të cilin 
i Ati nuk e edukon me disiplinë? Në qoftë se nuk ndëshkoheni siç 
ndëshkohen të gjithë bijtë e tjerë, atëherë nuk jeni bij të vërtetë, por të 
paligjshëm. Pastaj etërit tanë tokësorë na edukuan me disiplinë dhe 
patëm nderim për ta. A thua nuk do t’i nënshtrohemi edhe më tepër Atit 
të shpirtrave për të fituar jetën? Ata në të vërtetë na qortuan për pak 
kohë dhe ashtu si ua merrte mendja, ndërsa Ai, për të mirën tonë me 
qëllim që të na japë shenjtërinë e vet. Dhe njëmend, çdo qortim njëherë 
për njëherë, nuk duket se sjell gëzim, por trishtim, porse më vonë të 
ushtruarve në të u sjell fryt paqeje dhe drejtësie." 

Në këtë, për këtë arsye, të ekspozuar ndaj dashurisë së Perëndisë. 
Ai është në dashuri me familjen e Tij, familja e bijve - bijve si veten e 
Tij. Para Tij nuk qëndron i gjithë njerëzimi si një brumë nga balta. Kjo 
do të jetë i njëjti brumë Ai tani të bëjë përdorimin e enëve për nder dhe 
çnderim për t'u përdorur. Zgjedhja do të jetë zgjedhja e Tij. Pastaj, nëse 
keni zgjedhur, lindur nga Fryma e Tij, të jenë të trajnuar për të fluturuar 
në përputhje e tij, për imazhin e Tij. Ai këshilloi me të gjithë durimin, 
mirëdashjen dhe hirin. Ai është ngritur me duart që kanë shenjat e 
gozhdave. Ndonjëherë ky Argjilar duhet të marë enën që ka bërë dhe ta 
thyej që të mund ta bëjë përsëri saktësisht ashtu si e dëshiron. POR 
KJO ËSHTË DASHURIA. KJO ËSHTË DASHURIA E TIJ. Nuk ka 
mënyrë tjetër për dashurinë e tij. Nuk mund të jetë. 

Oh, o kope e vogël, nuk kam frikë. Kjo është koha e cila 
përfundon shpejtë. Ndërsa duke i dhënë fund barrit të egër do të jetë i 
detyruar së bashku, dhe si litar ku të tre ushtarakët nuk do të mund të 
heqin lehtë, ata do të kenë të shquar trefishtë fuqinë e politike, fizike 
dhe shpirtërore (satanit), mund dhe do të përpiqet të shkatërrojë nusen e 
Krishtit. Ajo do të vuajë, por do të durojë. Mos kini frikë nga këto gjëra 
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sepse keni për të ardhur në vend, sepse ai "që i ka dashur të vetët, deri 
në fund i deshi." Gjoni 13,1. 

"Jini të zellshëm dhe pendohuni." Pra, kjo kishë ka zell false, pa 
asnjë dyshim. Zelli i saj hebrenj fjalë për fjalë , Gjoni 2, 17: "Zelli i 
shtëpisë sate më ka përpirë." Por kjo është zelli i gabuar. Kjo është 
shtëpia që ata vetë e kanë ndërtuar. Kjo është ndërtuar për besimet e 
tyre kishtare, dogmat, organizatat, drejtësinë e tyre. Ata nisën Fjalën 
për idetë e tyre. Ata përmbysën Frymën e Shenjtë dhe populli i zgjodhi 
si udhëheqësit e tyre. Jeta e përjetshme si një Person i janë lënë 
mënjanë dhe të tregojë atë sikur të ishin veprat e mira apo edhe të 
takohen në kishë në vend të veprave të mira. 

Por Perëndia është duke bërë thirrje për një zell. Është zelli që do 
të bërtasë: "Unë isha i gabuar." Pra, kush është për të thonë se ai ishte i 
gabuar? Çfarë është ajo në të cilën të gjitha këto emërtimet e 
justifikuara? Në pretendimin se origjinali dhe atë të Perëndisë. Në 
pretendimin se ata janë të drejtë. Megjithatë, ata nuk mund të jenë të 
drejtë. Në fakt, asnjëri prej tyre nuk është i gabuar. Ato janë varret e 
zbardhur, plot me eshtra të vdekurish. Ata nuk kanë jetë. Ata nuk kanë 
konfirmim. Perëndia nuk është zbuluar në çdo organizatë. Ata thonë se 
ata janë të drejtë, sepse ata janë ata që thonë, por kjo nuk është se vetëm 
për shkak se ata thonë atë. Ato duhet të konfirmohen "kështu thotë 
Zoti" nga Perëndia, dhe se ata nuk kanë konfirmim. 

Tani më lejoni të them këtë gjë këtu. Unë nuk besoj se Perëndia e 
quan kishën e rreme për t'u penduar. Në këtë varg Ai u flet atyre të 
zgjedhurve. Dhe ata gjithashtu kanë nevojë të pendohen. Shumë nga 
fëmijët e tyre janë ende në ato kisha të rreme. Ata janë ato që janë 
diskutuar në Efesianëve. 5, 14: "Zgjohu ti që fle, dhe ringjallu prej të 
vdekjes, dhe Krishti do të të jap dritën." Të jesh në gjumë nuk do të 
thotë të jeshë i vdekur. Këto janë duke fjetur në mes të të vdekurve. Ata 
janë atje në prerje të vdekur ata notojnë së bashku me ta. Perëndia 
bërtet: "Zgjohu! Pendohuni prej marrëzisë suaj." Këtu ata japin 
ndikimin e tyre, duke i dhënë kohën e tyre dhe paratë e tyre, në të 
vërtetë jeta e tyre shumë e gabuar, këto organizata të antikrishtit, dhe 
gjatë gjithë kohës ato mendojnë se kjo është e gjitha e drejtë. Ata kanë 
nevojë të pendohen. Ata duhet të pendohen. Ata kanë nevojë për të 
ndryshuar mendjen dhe të kthehen në të vërtetën. 
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Po, kjo është mosha që ka më shumë nevojë të pendohet. Por do 
të pendohet ajo? Do të kthehet në Fjalën? A do të rrisë përsëri Frymën e 
Shenjtë në jetën e njerëzve? A do të kenë përsëri frikë Jezusin, si të 
vetmin Shpëtimtar? Unë them se jo sepse vargu tjetër zbulon të vërtetën 
e befasueshme dhe tronditëse në lidhje me mbarimin e botës. 

 

 

KRISHTI JASHTA NGA KISHA 

 

Zbulesa. 3, 20 - 22: "Ja, para derës qëndroj dhe trokas: kush e 
dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj te ai dhe me të do ha darkë 
dhe ai me mua. Ngadhënjyesin do ta vë të rrijë me mua në fronin tim, 
sikurse edhe vetë ngadhënjeva dhe ndenja bashkë me Atin tim në fronin 
e Tij. Kush ka veshë, le të dëgjojë çka Shpirti u thotë kishave!" 

Pra, në kuptimin e këtij vargu ka një konfuzion të 
konsiderueshëm për shkak se kaq shumë punëtorë personal janë të 
përdorur në ungjillizim personal sepse Jezusi është dera e zemrës së çdo 
mëkatari i cili ka trokitur për hyrje. Atëherë unë do të thoja se në qoftë 
se mëkatari hap derën, Zoti do të hyjë. Por ky varg nuk është duke folur 
për mëkatarët individuale. Ky mesazh i tërë ka fjalën e fundit dhe çdo 
mesazh në çdo epokë. Me vargun e 22 thotë: "Ai që ka veshë, le të 
dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave!" Pra, ky është mesazhi i epokës 
së kishës së fundit. Kjo është gjendja e kishës Laodiceane si afrohet 
fundit të ditëve të saj. Kjo është gjendja e kishës Laodiceane derisa 
afrohet fundi i saj. Kjo nuk është mesazh personal, Këtë na flet Shpirti 
ku është Jezusi. KRISHTI E KA LËNË KISHËN. A nuk është ky një 
rezultat logjik apo të përfundojë në qoftë se Fjala është vënë mënjanë 
për shkak të besimit të kishës, Fryma e Shenjtë është rrëzuar për papën, 
peshkopë, presidentë, këshilltarët, etj., dhe Shpëtimtari është vendosur 
mënjanë për programin që punon në bashkimin me një kishë dhe një 
lloj përputhje me sistemin e kishës? Çfarë më tepër mund të bëhet 
kundër Tij? Kjo është braktisje! Kjo është në rënie. Ky hap derën e 
antikrishtit, sepse nëse dikush erdhi në emër të Atit tim (Jezusi) nuk 
është pranuar, por refuzuar, atëherë do të vijë një tjetër me emrin e tij 
(gënjeshtar, mashtrim), dhe ajo do të marrë atë vend. Gjoni 5, 43. 
Njeriu i mëkatit, i biri i humbjes do të mbizotërojë. 
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Mateu. 24 përmend një shenjë në qiell në lidhje me këtë ditën e 
fundit para se të vjen Jezusi. Pyes veten në qoftë se keni vënë re një 
shenjë të tillë duke plotësuar kohët e fundit për të përvijuar pikërisht 
këtë të vërtetë që ne ishim duke e diskutuar. Kjo është e vërteta që 
Jezusi është shtyrë në anë vazhdimisht nga kisha në epokën e tij të 
fundit. Kujtojmë se në epokën e parë ishte pothuajse e plotë me të 
vërtetën e kishës. Megjithatë, nuk ishte një gabim i vogël me emrin ato 
që punononin për nikolaitëve dhe që kanë penguar rrethin e vërtetë. 
Pastaj në epokën e ardhshëm më errësirë e madhe do të mbulëojë 
globin deri sa të drita është më pak me ngjyra të ndezura dhe të 
mbuluar nga errësira. Epoka e tretë është edhe më e errësuar, dhe në 
epokën e katërt, e cila ishte prej të gjitha epokave më e errët, drita 
pothuajse ishte zhdukur. Tani mendoj për këtë. Kisha shkëlqen dhe 
reflekton dritën e Krishtit. Ai është diell. Kisha e muajit. Prandaj, kjo 
hënë bën dritë rruzull. Ulur me gati një hënë e plotë në epokën e parë të 
përcjellur deri në epokën e katërt. Por në epokën e pestë filloi të rritet. 
Në epokën e gjashtë ka ndërmarrë një hap të madh përpara në rritjen. 
Në epokën e shtatë është ende në rritje, kur ai papritmas u ndal dhe 
është reduktuar pothuajse në hiç në mënyrë që në vend të dritës ishte 
terri i apostazisë dhe në fund të epokës kishte pushuar që të shkëlqejë 
sepse errësira mbizotëronte. Krishti ishte tashmë jashtë kishës. Ka një 
shenjë në qiell. Eklipsi i fundit hënor ishte eklips total. Të errësuar në 
errësirë të plotë në shtatë epoka. Në epokën e shtatë erdhi errësira e 
plotë kur Papa (Pali VI) shkoi në Palestinë "në udhëtimin e shejtë në 
Jeruzalem". Ai ishte papa i parë që kishte shkuar në Jerusalem. Papa 
është emri Pali VI. Pali ishte i dërguari i parë dhe ky njeri ka një emër. 
Vini re numrin gjashtë ose numrin e një njeriu. Kjo është më shumë se 
një rastësi. Dhe kur ai shkoi në Jeruzalem, në hënë apo kisha shkoi në 
errësirë totale. Kjo është ajo. Ky është fundi. Ky brez nuk do të kalojë, 
derisa gjithçka të ndodh. Po, Zot Jezus, Eja shpejt! 

Tani ne mund të shohim se pse kanë qenë dy kallame, një e 
vërtetë dhe një të rreme. Tani ne mund të shohim se pse Abrahami pati 
dy bij: një nga trupi (i cili e përndjekte Isakun) dhe njëri pas premtimit. 
Tani ne mund të shohim se si ata erdhën nga të njëjtët prindër dy djem 
si binjakë, njëri ai e njihte dhe i donte gjërat e Perëndisë, dhe tjetri e 
dinte shumë të njëjtën të vërtetë, por ai nuk ishte i po atij Fryme, dhe 
për këtë arsye përndoqi fëmijën që ishte i zgjedhur. Perëndia nuk e 
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Një eklips i plotë hënor, kur Papa vizitoi Jerusalemin.  

Kthejeni foton horizontalisht. 
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përjashtoi me refuzim të punës. Ai refuzoi për shkak të të zgjedhurve. 
Të pa zgjedhurit nuk mund përndjekin të zgjedhurit. E pa zgjedhura 
mund të ketë lënduar të zgjedhurën. Hedhur poshtë ata që persekutojnë 
do të shkatërrojë të zgjedhurit. Oh, ju jeni fetar të refuzuar. Ata janë të 
zgjuar. Ata janë nga racë e Kainit, farës së gjarpërit. Ndërtuar 
Babiloninë e tyre, me qytetet e tyre, të ndërtuar nga perandoritë e tyre, 
dhe të gjitha duke u thirrur në emër të Perëndisë. Ata e urrejnë farën e 
vërtetë dhe ata do të bëjnë çdo gjë që munden (edhe në emër të Zotit) 
për të shkatërruar të zgjedhurit e Perëndisë. Por ato janë të nevojshme. 
"Bykun e grurit?" Jo kashtë gruri nuk ka. Por në fund, çfarë ndodh me 
bykun? Është djegur me zjarr të pashueshëm. A gruri? Ku është gruri? 
Mbledhur në hambarin e tij. Kjo është ajo ku ai është. 

O, ju të zgjedhurit e Perëndisë, keni kujdes. Kujdes për të 
studiuar. Të jenë të kujdesshëm. Me druajtje dhe dridhje të përpunuar 
për shpëtimin tuaj. Besoni në Perëndinë dhe të jenë të fortë në fuqinë e 
Tij. Kundërshtari juaj, djalli, edhe tani sillet rreth e qark si një luan 
vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. Jini të përmbajtur për 
lutje dhe të durueshëm. Kjo është koha e fundit. Dhe hardhia e vërtetë 
dhe të rreme janë të ardhur deri në maturim, por para se gruri të 
maturohet, këto egjra e pjekur duhet të jetë i detyruar për djegien. Ju 
shikoni, ata janë të gjithë anëtar të anëtarësimit në Këshillin Botëror të 
Kishave. Kjo njësi e ligur. Së shpejti ajo do të vënë grurin në hambar. 
Por tani dy shpirta veprojnë në dy kallame. U largua me plot gjallëri. 
Fillojnë të fitojnë dhe të konsiderohen lavdërueshëm për Zotin e tyre 
dhe të përshtatshme për të mbretëruar dhe sunduar me Të. 

 

 

FRONI I FITIMTARIT 

 

Zbulesa. 3, 21: "Atij që fiton do t'i jap të ulet me Mua mbi fronin 
tim, si unë që kam fituar dhe u ula me Atin tim mbi fronin e tij." 

Pra, ajo që ne kemi për të fituar? Kjo është një pyetje normale 
për të kërkuar këtu përgjigjen. Por ky nuk është mendimi i vërtetë i 
këtij vargu, sepse ajo nuk është aq shumë në lidhje me atë që ne kemi 
për të fituar, por se si ne fitojmë. Pra, kjo është logjike, sepse ju 
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intereson ajo që ne kemi për të fituar aq kohë sa ne e dimë se si ne 
mund të fitojmë? 

Një vështrim të shkurtër në këto Shkrime që përfshijnë fitoren në 
Zotin Jezus, do të vë në dukje të vërtetën e kësaj oferte. Në Mateu. 4 ku 
Jezusi u tundua nga Satana, ai mundi gjykimet personale Satanit me 
Fjalën dhe vetëm Fjalën. Në secilin nga tre gjykimet e mëdha që 
përputhet me kopshtin e Edenit, të tundimit, dëshirat e mishit, lakmia e 
syve dhe krenaria e jetës, Jezusi e mposhti me Fjalën. Eva ra në 
tundimin personal të Satanait duke mos përdorur Fjalën. Adami ra në 
mosbindjen e drejtpërdrejtë ndaj Fjalës. Por Jezusi e mposhti me Fjalën. 
Dhe tani, më lejoni të them se kjo është e vetmja mënyrë për të jetë një 
fitues, edhe kjo është e vetmja mënyrë që ju mund të dini nëse fitoni për 
shkak se Fjala nuk mund të dështojë. 

Pra, vini re përsëri se si Jezusi fitoi sistemet botërore të fesë. Kur 
teologët e kohës së Tij ishin në telashe në mënyrë të përsëritur, duke 
përdorur në mënyrë të përsëritur Fjalën. Ai foli vetëm atë që i Ati i tij i 
dha për të folur. Ishte momenti kur bota ishte e hutuar tërësisht me 
diturinë e Tij, sepse ajo ishte dituria e Perëndisë. 

Në jetën e Tij personale, duke luftuar me të, ka fituar bindjen ndaj 
Fjalës së Perëndisë. Në Hebr. 5, 7 thotë: "Në ditët kur ai ishte në mish, 
me klithma gëzimi dhe lotët ofruar me lutje dhe atij që ishte në gjendje 
ta shpëtonte nga vdekja - dhe u dëgjua për shkak të nderimit. Edhe pse 
ishte Bir, mësoi të jetë i bindur nga ato që pësoi; Dhe u bë i përkryer, u 
bë vepronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që i binden." Çfarë 
është Ajo që të bën të bindur? Fjala e Perëndisë. 

Prandaj, nuk do të ketë një person i cili do të ulet në fronin e 
Zotit Jezu Krisht, nëse ju nuk e keni jetuar këtu në tokë Fjalën. Lutjet e 
tua, mesazhet e tua, pendimet tuaja - pa marrë parasysh se çfarë keni 
vënë përpara Perëndisë - asnjë nga këto nuk do t'ju sjellë privilegjin e 
ulur mbi fron. Ajo do të jepet vetëm Fjalës së Nuses. Si froni i mbretit 
që është i ndarë me mbretëreshën, sepse ajo është e bashkuar me të, 
kështu që vetëm ata që janë të atij në Fjalën, siç është ai i këtyre 
Fjalëve,ka për të ndarë fronin. 

Mos harroni, ne kemi treguar qartë se koha të tilla si të Adamit 
dhe Evës ranë, sepse ata lanë Fjalën, kështu që nga epoka e Efesit ranë 
duke mos u kthyer Fjalës në mënyrë që me çdo epokë që kemi vazhduar 
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të kthehet në sistemin botëror të kishave ku në fund hoqi dorë nga 
Fjala. Kjo epokë Laodiceane ka përfundon në terr e Fjalës duke 
shkaktuar largimin e Zotit nga ky mjedis. Ai qëndron jashtë duke bërë 
thirrje që e ndjekin Atë Fjalët e tij e paraqitjes. Pas një demonstrim të 
shkurtër dhe të fuqishme të Frymës ky grup i vogël të përndjekur dhe të 
persekutuar do të shkojnë për të qenë me Jezusin. 

 

 

PËRFUNDIMI I EPOKËS PAGANE 

 

Kjo është epoka e fundit nga shtatë epokat e kishës. Ajo që filloi 
në epokat nisur së pari me epokën të Efesit dhe do të vijë në realizimin 
e plotë të të korrave të fundit ose epokës Laodiceane. Dy kallamet do të 
japin frytin e vet përfundimtar. Dy fryma do të përfundojë vërejtjet në 
ndonjë nga destinacioni i tyre përfundimtar. Mbjellje, lotim, rritja është 
e përfunduar. Vera është e gjatë. Korrësit janë dërguar tashmë në të 
korrat. 

Në vargjet 15 - 18, të cilat i kemi studiuar, vetëm qëndron një 
foto e vërtetë të hardhisë së pjekur të rreme, frymë falsiteti, njerëzit e 
kishës së rreme. "Unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë e as i 
ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë, ose për shkak se ju 
jeni të vakët - as i nxehtë e as i ftohtë - unë do të të vjell nga goja ime. 
Sepse ti thua: 'Unë jam i pasur. Unë jam i pasur, dhe asgjë ne nuk duhet 
të jetë' - dhe nuk e di se ti je qyqar e mjeran, i varfër, i verbër dhe i 
zhveshur dhe. Të këshilloj të blesh nga unë ar të psstuar në zjarr të 
jeshë i pasur, dhe rrobat e bardha të veshin, në mënyrë që ajo nuk 
turpëron lakuriqësinë sate; edhe vajos sytë e tu me vaj të erëkëndshëm 
për të parë." Asnjë fjalë nuk e ka shpjeguar në mënyrë të qartë akuzën 
dhe nuk ishte popull krenar dhe arrogante fetare. Por në vargun 21: "Ai 
që fiton do t'i jap të ulet me mua mbi fronin tim, si Unë që kam fituar 
dhe u ula me Atin tim mbi fronin e Tij," ne gjejmë se hardhia e vërtetë, 
Fryma e vërtetë, njerëzit e kishës së vërtetë janë ngritur në fronin i 
Perëndisë me kompliment më të lartë të dhënë ndonjëherë të përulur, 
grup të palëkundur në mënyrë shpirtërore. 
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Fjalët e Gjon Pagëzorit i cili në mënyrë të radhës kishte vendosur me 
saktësi Krishtin në marrëdhënie me kishën e vërtetë dhe të rreme që 
tani takohen. Mateu. 3, 11 - 12: "Unë, me të vërtetë, pagëzoj me ujë, 
për pendim; por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë. Tij unë nuk 
jam i denjë as të lidhi këpucët. Ai do t'ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë 
dhe me zjarr, Ai i cili admiruesit janë në dorën e Tij dhe Ai plotësisht 
do të spastrojë lëmin e tij, dhe do të mbledhë grurin e Tij në hambar; 
por bykun do ta djegë me zjarr të pashueshëm." Krishti, Vjelësi i 
madhe, tani po korr frytet e tokës. Grurit më të shtrenjtë e vendos në 
hambar në mënyrë që ajo vjen pas tij dhe të marrin ato pranë vetes së tij 
përgjithmonë. Pastaj ai kthehet për të shkatërruar të ligtë me zjarr të 
pashueshëm. 

Mateu 13, 24 - 30 Shëmbëlltyra e grurit dhe e egjrës, tani është e 
përmbushur. "Tjetër krahasim ju tregoi duke thënë: 'Mbretëria e qiellit 
është e ngjashme me njeriun që mbolli farë të mirë në arën e vet. 
Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër 
grurë e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk 
edhe egjra. Shërbëtorët iu afruan të zotit të shtëpisë dhe i thanë: 'Zotëri, 
a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli, pra, egjra?' Ai u 
përgjigj: 'Armiku e bëri këtë!' Atëherë i thanë shërbëtorët: 'A të 
shkojmë e ta mbledhim?' Jo - u përgjigj ai - se duke e mbledhur egjrën 
druaj se, bashkë me të, nxirrni edhe grurin! Lërini të rriten bashkë deri 
në të korra. Në kohë të korrjes do t’u them korrësve: mblidhni më parë 
egjrën dhe lidheni në duaj për ta djegur e grurin mblidheni në 
drithnikun tim!'" 

Gruri dhe egjra, i cili nga hera e parë deri më tani do të rritet krah 
për krah, janë korrur. Çfarë Nikea është përpjekur për të kryer më në 
fund ka ardhur për të kaluar. Kisha false është organizata e saj me tërë 
energjisë të saj largohet nga çdo gjurmë të së vërtetës dhe pushtetit 
politik e forcon përkrahjen e shtetit dhe lëviz në mënyrë të përhershme 
duke shfarosur besimtarët e vërtetë. Por vetëm kur ajo është e gatshme 
për të ushtruar planin e tij të poshtër, gruri u është mbledhur në hambar. 
Gruri dhe egjra nuk do të rriten krah për krah. Egjra nuk do të marrin 
nga bekimi i Perëndisë për shkak të pranisë së grurit, sepse gruri do të 
shkojnë në hambar dhe zemërimi i Perëndisë do të derdhet në vulën e 
gjashtë e cila do të përfundojë në shkatërrimin e plotë të të pabesëve. 
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Pra, vetëm para se të thënë se hardhia false vjen në realizimin e 
plotë në këtë epokë. Fryti i saj do të jetë pjekur dhe u poq. Kjo është e 
drejtë. Kjo kishë është fryma e keqe, plot paligjshmërisë do të zbulohet 
si një kokërr sinapi që u rrit në një pemë në të cilën zogjtë e qiellit ishin 
mbivendosur. Në krye të saj do të jetë antikrishti, misteri i paudhësisë. 
E gjithë kjo është e vërtetë. Dhe në qoftë se kjo është e vërtetë, ajo 
duhet të jetë e vërtetë se kisha është nusja pjekur dhe pjekuria e tij do të 
jetë identifikimi me Zotin e saj nga ana e Fjalës, dhe Kokën e saj, se ajo 
do të vijë, se misteri i mëshirës, e cila është me të vërtetë Krishti. Dhe 
si kishë rreme me gjithë dinakërinë e ferrit e të pushtetit e përbërë nga 
force politike, forca fizike dhe demonët e errësirës dalin kundër kësaj 
hardhinë të vërtetë, hardhia e vërtetë do të, në plotësinë e Shpirtit dhe të 
Fjalës të bëjë të njëjtat veprat e fuqishme që bëri Jezusi. Më pas, ndërsa 
ajo ishte duke dalë gur kurorëzimi duke u bërë si Ai me anë të Fjalës, 
Jezusi do të vijë për të marë nusen dhe Dhëndëri të mund të bashkohen 
si një. 

Por të gjithë rreth nesh shohim shfaqjen e dukshme të asaj që 
kam thënë. Lëvizja ekumenike është një figurë e vërtetë. Por edhe fakti 
që profeti për epokën e fundit duhet të sjellë një mesazh nga Perëndia 
që do të paraprijë ardhjen e dytë të Zotit, sepse mesazhi i tij do që 
zemrat e fëmijëve të kthehen përsëri në zemrën atërore të Rrëshajëve, 
dhe kthimi i Fjalës do të vijë për të rivendosur pushtetin. 

Sa kritike janë këto kohë në të cilën jetojmë. Sa duhet të jenë të 
kujdesshëm për të qëndruar në të vërtetën të kësaj Fjale dhe se ajo nuk 
do të heqin ose shtonin si ai që do të flasë ku Perëndia nuk është i thënë 
atë një gënjeshtar. Çfarë kanë në mënyrë specifike në mendje: diku në 
fillim të shekullit kanë uri për Perëndinë gjë që ndodhi në epokën e 
Filadelfias ku solli një britmë për Frymën e Perëndisë. Dhe kur 
Perëndia iu përgjigj britmës me dërgimin e një manifestimi amtare, 
interpretimit dhe të profecisë, një grup të drejtë tani, dhe shumë në 
kundërshtim me Fjalën, u tërhoq nga një doktrinë që ishin prova për 
pagëzimin e Frymës së Shenjtë. Gjuhë të ishin larg nga provat. Ata 
ishin manifestim, por jo prova. Mashtrimi i kësaj doktrine mund të 
shihet jo vetëm në mungesën e Shkrimeve që ilustronin, por ata janë ata 
që ranë dakord me këtë doktrinë të organizuar menjëherë në bazë të 
kësaj doktrine duke provuar se ata nuk janë në të vërtetën si njerëzit 
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bindës. Oh, se ndjehet mirë. Ajo dukej si në kthimin e Rrëshajëve. Por, 
për të provuar se ajo nuk është. Ajo nuk mund të jetë për shkak se ata 
janë të organizuar. Kjo është vdekja, jo jeta. Ajo dukej aq afër sa që 
turma u mashtrua. Pra, në qoftë se ajo nuk ishte e drejtë, çfarë është e 
gabuar? Ishte lëvozhga, kashta. Në një shkelje të gjelbër të butë dukej si 
ajo ishte gjëja e drejtë. Por si mund të shkojë në fushë e të shohin se si 
duket tamam si gruri dhe ende është vetëm një lëvore, (sepse fara e 
grurit nuk është formuar ende) kështu që kjo ishte vetëm një lëvozhgë e 
butë që dukej si një kokërr e vërtetë që sapo kishte ardhur. Fara 
origjinale e grurit e Rrëshajëve kishte për të shkuar përsëri në epokën e 
kaluar. Ai u varros në Nikejë. Në Sardë ka mbirë. Është rritur në 
Filadelfia, dhe kishte pjekur në Laodice. Por nuk do të mund të kthehet 
në origjinal, derisa ai u kthye në Fjalën. Në vendin e ngjarjes ende nuk 
kishte ardhur një profet. Por tani, sipas kohës në të cilën ne e gjejmë 
veten në epokën Laodiceane, "profeti-lajmëtari" të Zbulesës. 10, 7 që 
është tashmë në vend. Edhe një herë "kështu thotë Zoti" duhet të jenë 
këtu të gatshëm për të manifestuar konfirmimin e pagabueshëm. Farë 
aq e vërtetë tashmë të pjekur dhe më pas të korrjes. 

Koha e korrjes. Po, koha e korrjes. Dy kallame që u rritën së 
bashku dhe të ndërthurura degët e tyre tani kanë të ndara. Frytet e 
këtyre, rrushi që ishin në mospërputhje të tillë do të mblidhen në 
hambare të veçanta. Dy shpirta do të shkojnë në destinacionet e tyre të 
veçanta. Tani është koha për të paguar me vëmendje thirrjen e fundit që 
vjen vetëm për nusen e grurit: "Dilni prej saj, popullit Tim, që të mos 
bëheni të ndajnë mëkatet e saj, dhe ju (gruri) nuk marrin prej saj 
(figurë) të këqijat (fatkeqësi e madhe e vulës së gjashtë, dhe Mateu. 
24)." 

 

 

VËREJTJA E FUNDIT E SHPIRTIT 

 

Zbulesa. 3, 22: "Ai që ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u 
thotë kishave!" 

Ky është paralajmërimi i fundit. Tjetri nuk do të jetë. Froni është 
vendosur. Hedhur dymbëdhjetë themele. Rrugët e artë janë të shtruara. 
Dera me perla gjigante janë ngritur dhe varet janë hapur. Si një 
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piramidë që qëndron në mënyrë të bukur dhe e lavdishme. Qeniet 
qiellore të cilët janë të përgatitur shikojnë pa frymë si shkëlqen dhe 
shkëlqen me lavdinë që nuk është tokësore. Çdo aspekt i bukurisë së saj 
tregon një histori në lidhje me hirin e mrekullueshme dhe dashurinë e 
Jezusit. Njëra është një qytet i përgatitur për njerëzit. Ajo është duke 
pritur banorët e saj dhe së shpejti do të, për fat të mirë të mblidhen në 
rrugët e tij. Po, kjo është thirrja e fundit. Shpirti nuk do të flasë në një 
tjetër epokë. Epokat kanë përfunduar. 

Por në sajë të Perëndisë në këtë pikë kjo kohë nuk është e gjatë. 
Ai ende bërtet. Dhe zëri i Tij nuk është i vetëm në veshët shpirtërore të 
njeriut nga të Frymës së Tij, por edhe një herë një profet në tokë. Edhe 
një herë Perëndia për të zbuluar të vërtetën siç i është shpallur Palit. Në 
ditët engjëlli i shtatë, në ditët e epokës Laodiceane, i dërguari i saj do të 
zbulojë misteret e Perëndisë, të tilla si i ishin zbuluar Palit. Të hapur për 
të folur dhe për ata që marrin atë profet në emër të tij do të marrin 
shërbimin e mëshiruesit si efekt të këtij profeti. Dhe ata që e dëgjojnë 
atë do të jenë të lumtur dhe do të bëhen pjesë e kësaj nuse e ditës së 
fundit të cilët janë përmendur në Zbulesën. 22, 17: ''Fryma dhe nusja 
thonë: 'Eja!''' Kokërr gruri (nusja gruri), e cila në Nikea ra në tokë 
përsëri u kthye në Fjalën e tij origjinale e grurit. Lavdi Perëndisë 
përgjithmonë. Po, dëgjoni profetin e Zotit i cili me vërtetësi shfaqet në 
këtë epokë të fundit. Nusja do t'ju tregojë atë që ai thotë nga Perëndia. 
Shpirti dhe profeti dhe nusja thotë të njëjtën gjë. Dhe atë që ata do të 
thonë veç është thënë në Fjalën. Ata tani thonë: "Tani u largua prej saj, 
dhe të jenë të ndarë." Thirrja doli. Thirrja shkon jashtë. Sa kohë do të 
bërtas zëri? Ne nuk e dimë, por një gjë e dimë, nuk do të zgjasë gjatë, 
sepse kjo është për të epoka e fundit. 

Kush ka veshë, le të dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave! Fryma 
i tha. Vendosjen e diellit në epokat e kishës gati të zbehet në përjetësi. 
Atëherë të gjithë do të jenë një. Atëherë do të jetë tepër vonë për të 
ardhur. Por në qoftë se Zoti është diku në këtë seri të librave të punuar 
për ju me Shpirtin e Tij, mund të ketë disa që edhe tani mund të 
kthehen me pendim tek Ai dhe japin jetën tuaj Atij që me anë të Frymës 
së tij Ai mund t'ju japë jetë të përjetshme. 
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KAPITULLI 10 

PËRMBLEDHJE VITESH 

 

 

Për shkak të faktit se studimi ynë është duke zbuluar varg me 
varg ato pasazhe të Shkrimit në lidhje me shtatë epokat, kemi shfaqur 
një model të vazhdueshëm historik të kishës aq sa duhet dhe sa ka 
nevojë. Tani kemi, pra, për qëllim për të marrë këtë kapitull dhe duke 
filluar me epokën e Efesit për të ndjekur kursin e kishës dhe historinë e 
saj gjatë gjithë kohës, si Fryma e Perëndisë që ndoqi Gjon Pagëzorin. 
Ne do të shtojmë një degë e re dhe se si ne të lidhim atë që ne tashmë e 
kemi. 

Nga studimet tona kemi kuptuar tashmë se si Zbulesa është 
keqkuptuar totalisht, sepse para se ne të studionim Zbulesën nuk e 
dinim se "kisha"për të cilën flitet dhe diskutohet në këtë libër nuk i 
referohet "ekklesia" të pastërve - të "zgjedhurve", "Trupi i Krishtit", 
"nuses", por thotë se është i tërë trupi i njerëzve që quhen të krishterë, 
nëse ato janë krishterë të vërtetë apo vetëm ashtu të quajtur. Si tërë 
Izraeli nuk është Izraelitë, kështu që të gjithë të krishterët nuk janë të 
krishterë. Pra, ne pamë se kisha është e përbërë nga dy kallame, e 
vërtetë dhe të rreme. Të dy kallamet janë të motivuar nga dy llojet e 
shpirtrave: e ka Frymën e Shenjtë, ndërsa kallami i dytë frymën e 
antikrishtit. Të dy pretendojnë të dinë dhe të jenë të njohur nga 
Perëndia. Të dy dyshohet se flasin për Perëndinë. Të dy besojnë disa të 
vërteta shumë bazë, dhe disa të tjerë janë thyer. Por, pasi që të dyja 
mbajnë emrin e Zotit, sepse ai quhet Krisht-, dhe duke mbajtur këtë 
emër duket se pretendojnë të kenë një marrëdhënie me Të (Perëndia e 
quan martesën), Perëndia tani mban edhe përgjegjës ndaj Tij dhe për 
këtë arsye flet për të dy. 

Ne gjejmë, për më tepër, që të dy kallamet rriten krah për krah 
deri në fund të kohës, kur ata të dy do të vijnë deri në maturim dhe të 
dy do të jenë të korrur. Hardhia e rremë nuk do të fitojë dhe shkatërrimi 
e pret. Hardhia e vërtetë, por do të hardhia e vërtetë nuk do të jetë në 
gjendje për të sjellë hardhinë e rreme në marrëdhënie me Jezu Krishtin. 
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Ne pamë të vërtetën shumë të mahnitshme që Fryma e Shenjtë 
bëri të pamundurën dhe kjo është për shkak të krishterëve të pa rilindue 
dhe kallami i rremë dhe ai ishte shumë i manifestuar në një 
shumëllojshmëri shenjash dhe çudirash, të tilla si do të kishte një akuzë 
të qartë të Shpirtit të Shenjtë, edhe pse ai vetë u shpall. 

Me këto parime në mendje, ne do të fillojë për të ndjekur kursin e 
kishës nëpër shtatë epokave të ndryshme. 

Lindja e kishës ka qenë në ditën e Rrëshajve. Si i parë Adamit i 
është dhënë një nuse e sapo krijuar nga dora e Zotit dhe u papërlyer për 
një periudhë të shkurtër kohore, kështu që është Krishti, Adami i fundit, 
në ditën e Rrëshajeve është dhënë një nuse e pastër dhe të krijuar 
rishtazi, dhe për një kohë ka mbetur i ndarë dhe i pandotur. 

"Ndër të tjera askush nuk guxonte të bashkohej me ta" (Veprat e 
Apostujve 5, 13) dhe "Prej të tjerëve askush s'kishte guxim të bashkohet 
me ta, porse megjithatë populli u jepte nderim." 

Veprat 2, 47. I jepnin lavdi Hyjit e mbarë populli i kishte fort për 
hir. Vetë Zoti çdo ditë i shtonte bashkësisë nga ata që shëlbohen. Deri 
kur kjo zgjati, unë nuk e di, por një ditë pasi ai dhe Eva ishte tunduar 
dhe joshur nga Satani, kështu që kisha u kishte ndotur duke u bashkuar 
me shpirtin e antikrishtit. "Kjo është fryma e antikrishtit, për të cilin ke 
dëgjuar që po vjen dhe tani është në botë." Gjoni 4, 3. Dhe Jezusi, aq sa 
nusja e Tij në atë epokën e parë, tha: "Por kam diçka kundër teje që ju 
keni lënë dashurinë tuaj të parë, pra, Mos harroni se nga ke rënë, 
pendohu." Zbulesa. 2, 4 - 5. Kisha e pestë ishte në atë epokën e parë 
tashmë që është një "grua e rënë". Si Satani që kishte ardhur në prag të 
Adamit, në mënyrë që koha ishte kur Satanai joshi kishën, nusja e 
Krishtit, para se të ndodhë "darkës së dasmës së Qengjit". Dhe çfarë 
konkretisht ka qenë në mesin e saj gjërat të cilat shkaktuan rënien? 
Çfarë tjetër por Zbulesa. 2, 6: "Por e ke këtë të mirë: i urren veprat e 
Nikollaitëve, të cilat i urrej edhe unë." Kjo është hera e parë, por ishte 
kthyer nga fuqia e Fjalës e pastër të Perëndisë. Ata u kthyen nga 
kërkesat e Perëndisë për një kishë absolutisht të varur mbi të (plotësisht 
të varur nga Perëndia për të përmbushur Fjalën e Tij nga fillimi në fund 
përveç qeverisjes njerëzore) për të Nikolaitanismin, i cili organizon një 
qeveri njerëzore brenda kishës, ashtu si kanë bërë të gjitha qeveritë, me 
të lëshuar ligjet për njerëzit. Ata bënë pikërisht atë që bëri Izraeli. Ata 
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morën përshtatshmërinë e qeverisjes njerëzore në vend të Fjalës dhe 
Shpirtit. 

Ajo është vdekja. Si mund ta dimë? Unë nuk e dëgjoj ta çosh 
zërin tënd në atë eokë të parë për të gjithë ata që do të dëgjojnë, ndërsa 
ai e pyet: "Atij që fiton do t'i jap të hajë nga pema e jetës në parajsën e 
Perëndisë." Kisha tashmë është zhytur shumë thellë në pemën e vdekjes 
(ose hardhisë që ka besimin të rremë) në fund të të cilit është liqeni i 
zjarrit. Por tani nuk ka asnjë kerubinë me flakë dhe shpatat për të 
ruajtur Pemën e Jetës. Perëndia tani nuk do të dalë nga kisha si ajo që 
dilte nga Edeni. Oh jo, ai do të jetë gjithmonë në mes të kishës së tij 
deri në periudhën e fundit. Dhe deri në atë kohë, duke i ftuar të gjithë të 
vijnë. 

Unë kërkoj nga ju që të jeni të kujdesshëm këtu. Ky mesazh i 
kishës në Efes nuk është një mesazh i vërtetë i kishës lokale të Efesit. 
Kjo është mesazhi i epokës. Por kjo është epoka në vetvete që kishte 
farën e së vërtetës dhe farë gabimi, pikërisht siç është përcaktuar në 
përputhje me shëmbëlltyrën e grurit dhe fushës në epokat kishtare, dhe 
në të janë gruri dhe egjra. Kisha false organizohet, e ka bërë njerëzore 
qeverinë dhe Fjalën, dhe lufton kundër krishterit të vërtetë. 

Mbjellësit gjithmonë kanë menaxhuar më mirë me grurin sesa 
me çdo bari tjetër të kultivuar. Kisha u rrit me shpejtësi në këtë epokë të 
parë. Por Kisha e grurit është arritur. Deri në fund të herës të parë janë 
avancuar veprat e Nikolaitëve në kishat lokale si kallam i rremë me 
përpjekjet në rritje për të zgjeruar ndikimin e saj përtej trupit të vet. 
Ndikimi i tyre është ndjerë në kishën e vërtetë sepse njerëzit si 
Polikarpi i kishte bekuar peshkopët duke i konsideruar me këtë titull që 
nuk i përket Fjalës. Gjithashtu, në këtë epokë kisha e vërtetë e kishte 
humbur dashurinë e saj të parë. Kjo dashuri u typifzua si dashuria e 
nuses dhe dhëndërit në martesën e tyre dhe vitet e para të jetës 
bashkëshortore. Nuk ishte një ftohje të asaj dashurie të plotë dhe 
braktisjes ndaj Zotit. 

Por vini re. Zbulesa. 2, 1 përshkruan Zotin Jezus, ndërsa në mes 
të kishës së Tij dhe duke mbajtur të dërguarit në të djathtën e Tij. Që 
nga kjo nusja ra, pasi kisha tani është një përzierje kolektive e vërtetës 
dhe të rremes, ai nuk e ka lënë. Është e Tij. Dhe në Romakëve. 14, 7 - 9 
është mjaft e saktë: "Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe 
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askush nuk vdes për veten e tij. Nëse, atëherë, ne rrojmë, rrojmë për 
Zotin, edhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. A jetojmë, pra, ose vdesin - 
Zotit. Kjo është arsyeja pse Krishti vdiq dhe u ringjall: I gjallë është që 
të jetë Zot i të vdekurve dhe të gjallëve." Në kryq, ai bleu të gjithë 
botën e njerëzve, ata janë të tij ai është Zot i të gjallëve dhe të vdekurve 
(Sa për pronësinë, nuk ka marrëdhënie.) Dhe ai ecën në mes të trupit, e 
cila në vetvete ka një jetë dhe vdekje. 

Çfarë është mbjellur në epokën e parë do të zhvillohet në epokën 
e dytë dhe në të gjitha epokat e tjera deri sa të vijë në kohën e pjekjes 
dhe korrjes. Prandaj, në epokën e Smirnës ne presim një rritje në 
historinë e kishës dhe zbulimin e kolektive përmes zbulesës së Shpirtit. 

Në këtë epokë është rritur urrejtja e hardhisë të rreme. Ju shikoni, 
ata u ndanë në (9 v) të shoqërisë nga hardhia e vërtetë. Dolën prej tyre. 
Ata janë gënjeshtarë. U thirrën atë që ata nuk janë. Por në qoftë se Zoti 
i shkatërroi? Jo. "Le të shkojë dhe të dy do të shkojnë për tu korrur." 

"Por Zoti, ata duhet të shkatërrohen për shkak se ata e shkatëruan 
popullin tënd. Ata janë vrasësit e tyre." 

"Jo, le t'i Por nusja e tij thotë: "Ji besnik deri në vdekje. Ajo i don 
më shumë dhe më shumë.'' 

Ne mësojmë se kjo hardhi e rremë është padyshim kallam i 
Satanit. Grumbullimi i tyre është i tij (djallit). Ata mblidhen në emër të 
Zotit dhe gënjejnë që ata janë të Krishtit. Predikojnë, mësojnë, 
pagëzimet e tyre,të festuarit, marrin pjesë në ritualet e ndryshme që 
Krishti i dha kishës, dhe ende nuk jenë prej Perëndisë. Por, siç thonë ata 
se janë, Perëndia do të mbajë ata përgjegjës dhe në çdo epokë Ai flet 
për ta dhe vetëm për ta. Ata na kujtojnë Balaamin. Ai kishte një ministri 
profetike. Ai e dinte qasjen e duhur ndaj Perëndisë, ashtu siç është 
treguar në sakrificën e kafshëve të pastër. E megjithatë ai nuk i kishte 
fjalët e vërteta të profetit, sepse kur Perëndia i tha të mos shkojnë sepse 
me praninë tregojnë respektin e tyre dhe ja, ai u pyet për të lënë, 
megjithatë, për shkak se ai ishte i motivuar nga lakmia e arit dhe 
prestigjit nuk ndëgjoi. Prandaj, Perëndia e ka lejuar për të shkuar. 
Vullneti i përsosur i Perëndisë i dha rrugën duke lejuar vullnetit të 
Perëndisë për Balaamit: "dëshirat e zemrës." Zoti në fakt tha: "Shko 
përpara." Ka ndryshuar Perëndia mendjen e tij? Jo, jo në të gjitha. 
Perëndia duke marrë parasysh nga ajo që Balaami shkoi. Balaami 
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anuloji vullnetin e Perëndisë. Perëndia është ende arrihet. Balaami ishte 
i vetmi që ishte humbësi ai e tejkaloi fjalën. Dhe sot ne kemi të njëjtën 
gjë. Gratë predikuese, organizimi, doktrinë e rreme, etj, Dhe njerëzit që 
adhurojnë Perëndinë, manifestimit në Frymë dhe të shkojnë drejtë për 
të vazhduar ashtu siç bëri përpara Balaamit, duke pretenduar se 
Perëndia foli me ta edhe kur ai ka marrë misionin e kundërt për ta 
shpallur Fjalën. Unë nuk do të mohojë se Perëndia ka folur. Por kjo 
ishte vetëm një mënyrë që ju tha Balaamit në atë kohë të dytë. Sepse ai 
e dinte çfarë donte Balaami, zemra e tij dëshironte më shumë se fjalë 
dhe i dha atij se, edhe pse të gjithë kohës ai më në fund shënoi; edhe sot 
Zoti u thotë njerëzve të vetëm për të vazhduar dëshirat e zemrës së tyre, 
sepse ata kishin refuzuar tashmë fjalën. Por do Perëndisë ende do të 
ekzekutohen. Amen! Unë shpresoj që ju të shihni këtë. Kjo jo vetëm që 
do të tregojë qartë shumë nga ajo që është parë në të gjitha stinët, por 
sidomos do të ndihmojë në këtë kohë të fundit që ka aq shumë shfaqjen 
dhe bekimet e jashtme, ndërsa e gjithë periudha është shumë kundër 
"Fjala zbuloi vullnetin e" Perëndisë. 

Nëse ka pasur ndonjëherë një epokë që ka marrë mesazhin me zë 
të lartë dhe të qartë, ka marrë këtë herë. Ajo ishte dhe është e vërtetë 
Dhiata e Vjetër me: "Biri i skllaveve, djali mundohet të jetë i lirë, 
ndërsa i biri i shërbëtores nuk u detyrua të largohej." Kjo na jep të dimë 
se urrejtja dhe sharjet e Satanit kundër të krishteri të vërtetë do ta bëj 
me grupin të cilët janë të ashtuquajturit të krishterë të rremë dhe kjo do 
të rritet deri atëherë kur Perëndia e tërhoqi atë hardhi të rreme në kohën 
fundit të epokës Laodiceane. 

Hera e tretë është Shpirti i profecisë që zbuloi se kisha laike 
miratonë Nikolaitanismin si doktrinë. Ndarja e klerit nga laikët u rrit 
nga e vërteta biblike të pleqve (barinjtë e kopeve lokale) që drejtojnë 
tufën me fjalët "vepra të Nikolaitëve", ku kleri vetë bën renditjet një 
mbi tjetrën, e cila është një formulë që nuk është në Shkrimin e Shenjtë, 
e cila më pas zhvillohet në një priftërizëm ku kleri është ngritur midis 
njerëzve dhe Zotit duke i dhënë klerit të drejta të caktuara gjatë gjithë 
kohës duke mohuar laikët dhe të drejtat e tyre të dhëna nga Perëndia. 
Ajo ishte uzurpimi. Në këtë epokë ai u bë një doktrinë. E themeluar në 
kishë si një fjalë e sigurt të Perëndisë, e cila në të vërtetë ajo nuk ishte. 
Por klerikët e quajtën atë Fjala e Perëndisë dhe për këtë arsye doktrina 
ishte antikrishti. 
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Që të forcojë fuqinë njerëzore vetëm të politikës, dhe asgjë tjetër, 
kisha u përfshi në politikë. Kjo është ndërhyrje e mirëpritur nga 
diktatori- perandori i cili u bashkua me politikën e kishës, me politikën 
shtetërore dhe me forcë të themeluar kishën e rremë (feja false Satanit) 
si fenë e vërtetë. Dhe përmes dekreteve të ndryshme nga ana e 
perandorëve të ndryshëm gjejmë kishën e rreme me pushtetit duke 
shkatërruar hardhinë e vërtetë edhe me më fuqi ngulmuese. 

Është e trishtueshme për të thënë, hardhia e vërtetë nuk ishte 
plotësisht imun ndaj kësaj doktrine. Kjo nuk do të thotë se hardhia e 
vërtetë gjendet ndonjëherë në idenë e Nikolaitëve, si një doktrinë. Larg 
nga ajo. Por krimbi i vogël i vdekjes vazhdoi të thith hardhinë e vërtetë 
duke shpresuar se do të bjerë. Edhe brenda kishës së vërtetë të popullit 
Perëndia e ka quajtur si oficerë, të mendonin se ky titull do të thotë pak 
më shumë se vetëm një përgjegjësi lokale. Në këtë kohë në kishë ka 
pasur një kuptim të qartë të Palit. Për Palin që ka thënë: "dhe 
përlëvdonin Perëndinë për shkakun tim." Pa marrë parasysh se kush 
është autoriteti që Pali kishte, ai e mbajti popullin për të parë Perëndinë 
me të gjithë autoritetin. Por kleri u pat shikuar gjithmonë me udhëzimin 
hyjnor ndaj njeriut, dhe, prandaj, duke e nderuar ku ky nder nuk i 
përket, ne gjejmë se kisha e vërtetë është duke ngjyrosur njerëzimin. 
Me themelimin e Nikolaitanismit - zyrtarëve të vendosur - trashëgimisë 
apostolike barinjve të miratuara, etj Ajo ishte vetëm një hap nga të qenit 
një mësim i rremë i kishës në bileamizëm. Hapi i dytë në "thellësinë e 
Satanit" ishte tashmë në aktivitet të plotë. 

Ky është hapi i dytë ishte doktrina e Balaamit, (përshkruar në 
Zbulesa. 2, 14) ku Balaami e mësoi Balakun t'ubëjnë udhëtim mbi bijtë 
e Izraelit "takim të përbashkët". Atje, të ftuarit kishin për të bërë dy 
gjëra më shumë në kundërshtim me Fjalën e Perëndisë. Ju do të mbani 
mend se Ballaku duhet të ndihmojë për të mbajtur mbretërinë e tij. Ai 
ftoi figura më me ndikim shpirtëror të kohës së tij, Balaamin. Balaami i 
dha këshillat që Izraeli me to është kapur në një kurth dhe shkatërruar. 
Ai ishte, mbi të gjitha, për të sugjeruar se ata të gjithë do të marrin së 
bashku dhe të diskutojnë gjërat së bashku dhe të hajë e të jetë i qetë. Në 
fund të fundit,me anë të mirëkuptimit të ndërsjelltë është arritur shumë. 
Pasi të keni arritur atë, ju mund të vazhdoni. Hapi i ardhshëm do të jetë 
një festë e përbashkët, dhe natyrisht, një presion të vogël që zakonisht 
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shkakton të presë të ftuarit të shkojnë shumë më tej se ku kanë kurdisur. 
Pra, kjo nuk ndodhë vetëm atje në kishën e Dhiatës së Vjetër të 
Perëndisë, por ndodhi edhe me kishën e Testamentit të Ri, sepse aty 
ishte një perandor i cili, ashtu si Balaka, duhet të ndihmojë për të 
siguruar mbretërinë e tij. 

Kështu Konstandini ka ftuar të ashtuquajturit të krishterë, kishën 
e parë krishterë romake, për të ndihmuar atë të marrë të krishterët, 
sepse ata ishin shumë në numër. Rezultati ishte Këshilli i Nikesë në 325 
er. Nuk janë vetëm të krishterët, dhe me të vërtetë të ashtu-quajturit, u 
mblodhën me ftesë të Konstandinit. Krishterët e vërtetë nuk janë 
menduar aspak për të shkuar në një takim të tillë. Pavarësisht nga çdo 
gjë që mund të bëjë Konstandini për të bashkuar të gjithë ata, thotë se 
besimtarët e dinë se ata nuk përkasin atje dhe ata u larguan. Por ata që 
qëndruan me Konstantinin, së bashku me forcë politike dhe fizike, duke 
pasur parasysh edhe pjesë nga thesari i shtetit. Njerëzit ishin futur për të 
festuar idhujt dhe spiritualizëm, sepse nëpër ndërtesat vendosen statujat 
me emrat e shenjtorëve dhe njerëzit janë mësuar të komunikojnë me të 
vdekurit apo për t'u lutur shenjtorëve e cila nuk është asgjë më shumë e 
as më pak se spiritizmi. Në vend të ushqimit që njeriu me të vërtetë ka 
nevojë, Fjalën e Perëndisë, duke pasur parasysh bindjet e tyre të kishës 
dhe dogmat dhe ritet që janë të vendosura në vend dhe, mbi të gjitha, 
ata ishin tre perëndi me kompleksin e trefishtë të quajtur një Perëndi të 
vërtetë, dhe pagëzimi i ujit në Emër të Zotit Jezus Krisht i dha rrugën 
për pagëzimin pagan e tre titujve. 

Besimtarët nuk duhet të shkojnë atje. Ata kishin humbur tashmë 
shumë të vërtetën, dhe tani ata kanë humbur kuptimin e hyjnisë dhe të 
kenë lënë emrat për tituj në pagëzimin në ujë. 

Vëzhgoni tani me shumë kujdes mësimin e Balaamit. Mbi të 
gjitha, ju vini re se kjo është një manovër e qëllimshme që kleri pat 
degjeneruar për njerëzit me qëllim që çojnë në mëkat e mosbesim. 
Doktrina Nikolaite ishte një shtrembërim i klerit mes tyre si ata që 
kërkuan pushtetin politik, ndërsa nënshtrimi në bileamizam i njerëzve 
në sistemin e tyre të besimit dhe kishës me qëllim për të mbajtur ato. 
Shikoni këtë me kujdes tani. Çfarë ishte ajo që e ka vënë popullin në të 
ashtuquajturit kishë dhe në këtë mënyrë i shkatërroi? Ajo ishte me 
besimet e kishës dhe dogmat e formuar në artikuj të kishës e besimit. 
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Ajo ishte doktrina e Kishës Katolike Romake. Ata nuk ishin duke 
dhënë ushqimin e duhur, Fjalën. Ajo iu dha një ushqim që erdhi nga 
adhurimi i idhujve, paganizëm babilonas që përfundoi në 
terminologjinë e krishterë. 

E njëjta frymë dhe doktrina janë vetëm në mesin e të gjithë 
protestantëve dhe kjo quhet emërtimi. Nikolaitanismi është udhëheqja 
dhe organizimi njerëzor e kishës dhe në këtë mënyrë të kenë përmbysur 
Frymën. Bileamizmi është denominacionalisëm e cila merr manualin e 
kishës në vend të Biblës. Dhe të drejtë deri në kohën e tashme, shumë 
nga populli i Perëndisë janë të bllokuar në denominacione dhe Perëndia 
u thërret atyre: "u larguat prej saj, populli im, që të mos bëheni të ndani 
mëkatet e saj, dhe të mos merrni nga plagët e saj." Ju shikoni, të 
paditurit janë. Por në qoftë se ngazëllim ka ndodhur në këtë moment, 
injoranca nuk do të jetë një gjykatë e apelit për gjykimin e Perëndisë, 
sepse ata ishin në rreshtat e gabuara. 

Organizimi i klerit me një gradë më shumë se një tjetër, deri sa 
më në fund çoi kryetarin në një manifestim i shpirtit të Antikrishtit, pa 
marrë parasysh sa e bukur dukej dhe e nevojshme ajo gjë. Ajo nuk 
është asgjë tjetër vetëm se arsyetimi njerëzor që ua merr vendin fjalëve. 
Dhe çdo person i cili është në prerje të organizuar është në mes të 
sistemit të Antikrishtit. Më lejoni tani të them këtë dhe të bëjë atë më 
mirë të jetë e qartë. Unë nuk jam kundër njerëzve. Unë jam kundër 
sistemit. 

Uniteti i kishës dhe shtetit do të përgatisë terrenin për një epokë 
të errët. Dhe me të vërtetë ku rreth 1000 vjet kisha kishte hyrë në 
thellësinë e errësirës për të marrë thellësinë e Satanit. Kur çdo njeri që 
është fetar do të përqafojë Nikolaitanismin dhe bileamizmin dhe kanë 
fuqinë politike, financiare dhe fizike për të mbështetur atë, ata mund të 
shkojnë vetëm në një drejtim. Kjo është drejtimi në doktrinën e 
Jezabelës. 

Pra, pse nuk themi? Sepse, siç kemi theksuar në studimin e 
epokës së katërt që Jezebeli ishte Sidonite, bija e Ethbaalit që ishte 
kryeprifti mbret i Astartëve. Ai ishte një vrasës. Kjo grua e martuar me 
Ashabi (mbret i Izraelit), e cila martesë ishte e kurorëzuar nga 
përfitimet politike. Ajo është marrë më pas për shkak të fesë, kombit 
dhe kudo patën vrarë Levitët, dhe ngriti tempuj që çuan njerëzit për të 
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festuar idhujt, pra, Ashtorethin (Venus) dhe Baal (zot i diellit). 
Formuloi mësimin dhe çoi priftërinjtë e tij për të mësuar atë, dhe ata 
nga ana e tyre e detyruan popullin e për ta pranuar atë. 

Këtu ju mund të shikoni saktësisht atë që quhet kishë e Mesjetës. 
Ata janë duke e lënë plotësisht Fjalën e Perëndisë, me përjashtim të 
emrave të hyjnisë dhe disa parimeve biblike të cilat janë marrë nga 
Bibla dhe janë përmbysur duke ndryshuar kuptimin e tij. Kuvendi i tyre 
i peshkopëve, etj, shkroi diskutime të shumta, ata janë që e deklaruan 
Papën të pagabueshëm dhe tha se ata morën zbulesë nga Perëndia dhe 
që njerëzit duhet të flasin sikur ato ishin Zoti. Këto mësime janë mësuar 
nga priftërinjtë që kanë frikë nga njerëzit udhëhequr nga besimi. Kjo do 
të thoshte vdekje ose shkishërim e cila mund të jetë më e keqe edhe se 
vdekja. Kisha me zë të guximshme tani ishte i vetmi që u shtuan dhe 
shkoi në një tërbim e me pushtet, ata do të pinin gjakun e dëshmorëve 
derisa të krishterët e vërtetë u vranë gati deri në zhdukje dhe mezi 
morën një nga fjalët dhe pak shfaqje e Frymës së Shenjtë. Por hardhia e 
vërtetë luftoi dhe qëndroi. Perëndia ishte besnik ndaj kopesë së vogël 
dhe në dritën e asaj që Roma mund të bënte për të, Roma nuk mund të 
vrasë Frymën brenda tyre dhe dritën dhe e vërteta ka vazhduar të 
shkëlqejë me fuqi mbështetur nga Fryma e Shenjtë. 

Ky është një vend i mirë për të sjellë vëzhgimin. Ja, Veprat dhe 
doktrina e Nikolaitëve , doktrina e Balaamit dhe mësimet profete false, 
Jezebela, nuk përbëjnë tri frymë ose të bëjë tri parime shpirtërore. Këto 
janë manifestime të ndryshme por kanë të vetëm të njëjtën frymë që 
shkon nga thellësia e në thellësi. Ajo që e gjithë kjo është,është fryma e 
antikrishti e organizimit në tri faza të ndryshme të saj. Pasi klerikët janë 
ndarë dhe kanë fiëëuar të jenë të organizuar, shtypin popullin duke 
sjellë ata të jenë të detyruar ndaj organizatës. Kjo organizatë u themelua 
në besimet dhe dogmat e Kishës që janë duke zëvendësuar mësimin 
njerëzve në vend të Fjalës së pastër të Perëndisë. 

Rituali dhe ceremonia u është dhënë një rol më të madh në 
festimin dhe së shpejti ky sistem i tërë ishte luftë dhe ferr i një force që 
ka të menaxhuar çdo gjë me anë të fjalës së bindjes apo fuqi 
literaturale. Energjia e tij është pranuar nga ato. Profecitë e veta që janë 
të rremë dhe jo Fjala e Perëndisë. Tani ajo është Antikrishti absolutisht 
pse ajo fjalë nuk erdhi në emër të Krishtit. 
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Pas një kohe që dukej pafund në të cilën e vërteta duhet të ketë 
vdekur me siguri njerëzit filluan për të protestuar kundër një ndyrësi si 
të Kishës Katolike Romake, sepse mendoj se edhe Zoti nuk mund të 
jetë në mësimdhënie të tillë dhe sjellje të tillë. Këto protesta ose janë 
injoruar dhe do të lirohet për shkak të dështimit për të tërhequr 
vëmendjen ose ia zunë frymën Romën. Por pastaj Perëndia në hirin e 
Tij sovran i dërgoi një lajmëtar me emrin Martin Luter për të filluar 
reformimin. Ai ka punuar në një atmosferë në të cilën Kisha Katolike 
Romake ka dhënë aq shumë litar që është gati për t'u varur. Pra, kur 
Luteri kishte predikuar justifikim me anë të besimit që është hardhia e 
vërtetë për herë të parë në shumë shekuj filloi të rritet me bollëk. 

Si e ashtuquajtura kisha është duke përdorur pushtetin për 
mbështetjen e saj, por tani pushteti filloi të shkojë kundër tij. Dhe kjo 
është e gabuar dhe te Luteri janë besimtarë të vërtetë. Ai lejoi që shteti 
të subvencionojë ato. Prandaj, këtë herë nuk është shtypur shumë në 
botime për Fjalën. Falë Zotit unë kam shkuar aq larg, por që ajo është 
kryesisht duke u mbështetur në fuqinë politike të kësaj epoke që është 
duke përfunduar në vetë organizimin dhe grupit që në brezin e Luterit u 
nda nga kallami i rremë, tani u kthye dhe u bë një vajzë prostitutë sepse 
ajo shkoi drejt e në Nikolaitanisëm dhe bileamizëm. Kjo është epoka që 
ka të veshur një numër të fraksioneve dhe për të provuar se sa larg ishin 
nga nevojat e farës së vërtetë vetëm për të lexuar historinë dhe të 
shohim se si e kanë përndjekur njëri-tjetrin, në disa raste edhe deri në 
vdekje. Por në mesin e tyre ishin disa emra që gjithmonë janë në çdo 
epokë. 

Në këtë epokë, ne shikojmë përpara për këtë gjë. Reforma ka 
filluar. Kjo nuk ishte një ringjallje, por reformimi. Dhe kjo nuk ishte e 
shëruar. Por kokrra e grurit që u vra në epokën e Nikesë dhe u shkel në 
moshat e errëta tashmë u rrit në një fidan i të vërtetës duke nënkuptuar 
që do të përdoren në të ardhmen, në fund të epokës Laodiceane , pak 
para se të vijë Jezusi, kisha të kthehet në jetë sërish te nusja e farës së 
grurit, ndërsa egjra do të jetë korrur dhe të digjet në liqenin e zjarrit. 

Që nga ajo epokë është hera e pestë e shtypjes që solli të 
përhapurit e Fjalës, është këtë hera e gjashtë që e ka shfrytëzuar shpejt. 
Kjo është koha e fazës së dytë të rindërtimit, dhe siç kemi theksuar më 
parë, kjo është koha e fshirëses. Bollëk në edukim.Kjo ishte një kohë e 
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njerëzve intelektual që e donte Perëndinë dhe i shërbejnë Atij. Bollëk 
me misionarë dhe fjala është përhapur në mbarë botën. Kjo ishte një 
kohë e dashurisë vëllazërore. Kjo ishte një kohë e dyerve të hapura. Kjo 
ishte epoka e fundit me kohëzgjatje të gjatë, dhe pas asaj do të vijë 
epoka Laodiceane që do të jetë një epokë e shkurtër. 

Hardhia e vërtetë lulëzoi në këtë epokë si në asnjë tjetër në 
aspektin e numrave brenda dhe jashtë vendit. Kjo është koha të 
njerëzve kryesorë të shenjtë. Vërtetë, përhapja e hardhisë së vërtetë dhe 
hardhia false nuk është mbështetur. Kudo hardhia e vërtetë shkoi dhe 
Perëndia i dha dritë e jetë dhe gëzim. Kallami fals tregoi atë siç ishte 
me të vërtetë: errësirën, mjerimin, varfërinë, analfabetizmin dhe 
vdekjen. Dhe si një hardhi e rremë në ditën e saj të pushtetit nuk mund 
të vrasë më hardhinë e vërtetë, edhe hardhia e vërtetë nuk është tani në 
gjendje të kthejë hardhinë të rreme te Jezu Krishti. Por hardhia false 
është hapur duke pritur për pjesën e fundit të epokës së fundit, kur çdo 
gjë do të rimarrë për veten përveç se kopesë të vogël që janë zgjedhur, 
hardhia e vërtetë e Perëndisë. 

Por për ne në këtë epokë të trishtuar kur e kuptojmë se çdo 
lëvizje e madhe e Perëndisë (dhe ka pasur shumë) nuk arriti të zgjidhë 
doktrinën Nikolaitëve, sepse ata të gjithë ishin të organizuar dhe 
vdiqën. Pastaj ata u zhvendosën në emërtimin që të kandidojë të 
vdekurit shpirtërisht. Ata nuk e dinin, por secili grup ishte i njollosur 
me të njëjtin gabim, dhe kur zjarri është djegur zgjimi i të varfërve ka 
kapërcyer organizatat dhe njerëzit u bënë prerje. Ata ishin vetëm të 
ashtuquajturit të krishterë edhe pse çdo grup, si është e vërtetë që Kisha 
Katolike Romake, duke pretenduar se ata janë të drejtë dhe të gjithë të 
tjerët janë të gabuar. Në të vërtetë kjo fazë ishte e vendosur për të bijën 
për t'u kthyer në shtëpi në epokën e fundit, përsëri në Romë. 

Dhe kështu kemi ardhur në epokën e fundit: epoka Laodiceane. 
Kjo është epoka jonë. Ne e dimë se kjo është hera e fundit, sepse 
Judenjtë do të kthehen në Palestinë. Pa marrë parasysh se si ata e morën 
atë. Dhe kjo është koha e korrjes. 

Por, para se ju mund të bëni korrjen duhet gruri të jetë pjekur, të 
dyja kallamet të jenë pjekur Epoka Luterane ishte një kohë si stina e 
pranverës. Epoka e Weslit ishte stina e verës, e rritjes. Epoka 
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Laodiceane është koha e korrjes, mbledhja e grurit për në hambar dhe 
egjrës për të djegur; dhe vënien grurin në hambarin e Zotit. 

Koha e korrjes. A keni vënë re se në kohën e korrjes, edhe pse ka 
një përshpejtim i vërtetë në maturimin, si rezultat, ka një ngadalësim në 
rritjen derisa nuk ka rritje më? A nuk është kjo pikërisht ajo që ne po 
shohim tani? Hardhia False po humbet nga turma në favor të 
komunistëve dhe llojet e ndryshme të tjera të besimit. Numrat e saj nuk 
janë në rritje ashtu si ajo donte që ne të mendojmë se është e drejtë. 
Fuqia e saj mbi njerëzit nuk është ajo që përdoret për të të jetë dhe ka 
aq shumë raste ku shkuarja në kishë është vetëm një shfaqje. Dhe 
hardhia e vërtetë? Po çfarë në lidhje me të? A do të rritet? Ku janë ata 
numra të mëdha që vijnë vazhdimisht të zgjimit dhe për t'iu përgjigjur 
thirrjeve në altar? A nuk është shumica e tyre thjesht në qasjen e tyre 
emocionale, ose lakmues për diçka fizike në vend të etjes që është me 
të vërtetë shpirtërore? A nuk është kjo kohë, si ditën kur Noeu hyri në 
arkë dhe dera u mbyll, por Perëndia është ende duke pritur për gjykatën 
shtatë epoka. Askush nuk u kthye dhe nuk qëndron fjalë për fjalë të 
Perëndisë në këto ditë të heshtjes. 

E megjithatë kjo është koha e korrjes. Prandaj, në këtë epokë 
janë të skenës ata që duhet të vijnë të korrin grurin dhe të çojnë egjrën 
deri në maturim. Edhe më shpejt piqet nga mësuesit e korruptuar që i 
dekurajojnë njerëzit nga Fjala. Por gruri gjithashtu duhet të jetë pjekur. 
Dhe Perëndia dërgon në shërbimin profet-i dërguar dhe i provuar, i 
zgjedhur, ipranuar. Ata do të dëgjojnë atë si kisha parë që e pat dëgjuar 
Palin, dhe ajo do të pjekur në Fjalën derisa të bëhet një nuse në fjalë në 
të do të gjeni vepra të fuqishme që janë gjithmonë të pranishëm në 
Fjalën e pastër dhe besimit. 

Grupet me kishat e rremë do të mblidhen në Këshillin Botëror të 
Kishave. Këshilli Botëror i Kishave është imazhi i bishës që ngrihet. 

Zbulesa. 13, 11 - 18: "Atëherë pashë: një tjetër Egërsirë po dilte 
nga toka. Kishte dy brirë porsi qengji, por fliste porsi Dragoi. Ajo 
ushtron tërë pushtetin e Egërsirës së parë në praninë e saj. Ajo bën 
tokën dhe të gjithë banorët e saj ta adhurojnë përdhuni Egërsirën e parë, 
të cilës iu shërua plaga vdekjeprurëse. Ajo bën shenja të mëdha: deri 
edhe zjarrin e bën të ulet nga qielli përmbi tokë ndër sy të njerëzve. 
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Gënjen banorët e tokës me shenja që iu dha pushteti t'i bëjë në 
prani të Egërsirës, i nxit banorët e tokës të punojnë një trupore në nder 
të Egërsirës të plagosur me shpatë, por që shpëtoi. Iu dha edhe ta fryjë 
frymën në truporen e Egërsirës, kështu që ajo trupore të flasë e të vriten 
të gjithë ata që nuk e adhurojnë truporen e Egërsirës. Bën që të gjithëve 
- të vegjëlve e të mëdhenjve, të pasurve e skamnorëve, të lirëve e 
skllevërve - t'u vihet vula në dorën e djathtë ose në ballë, që askush të 
mos mund të blejë as të shesë përveç atij që mbart mban vulën me 
emrin e Egërsirës ose me numrin e emrit të saj. Këtu duhet dije! Kush 
ka mend, le ta llogarisë numrin e Egërsirës! Ai numër është i një njeriu 
e numri është gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë!" 

Tani, mbani mend, ishte pagane perandoria Romake që u vra nga 
shpata. Por ajo u shërua nga goditjet e tij të vdekshëm, kur ajo u 
bashkua me të ashtuquajturën kishën e krishterë Romake dhe për të 
bashkuar paganizmin dhe Krishterizmin, dhe kështu të bëhet E 
SHENJTA PERANDORI ROMAKE, e cila është dashur të vazhdojnë 
derisa të vijë Jezusi dhe shkatërrojnë atë. Por Roma nuk do vetëm bijat 
e tij që janë të drejtë të jenë me të dhe ajo do të marrë përsipër 
autoritetin absolut të Këshillit Botëror të kishave. Kjo për disa mund të 
duket i sforcuar, por në fakt është shumë e qartë se gjithë këto kemi për 
të parë, sepse tani politika kishtare e kontrollon kohën e përsosur që do 
të shfaqet saktësisht dhe se si fort do të bëjë menaxhimin. Lëvizja 
ekumenike do të përfundojë me Romën në krye, edhe pse njerëzit nuk 
janë të destinuar në këtë mënyrë. Kjo është kështu për shkak se në 
Zbulesa. 17, 3 - 6. Thotë që prostituta, sekreti Babylonas, do të të ulet 
një kafshë. Do të menaxhon perandorinë e fundit, ose të katërt. Kjo e 
bën kishën e Romës. Me sistemin e kishës botërore sipas tij, Roma do 
të menaxhojë, por kjo do të kuptoj (sistemi kishë) do të jenë të bindur 
Romës, sepse Roma kontrollon tërë arin e botës. Prandaj, të gjithë 
njerëzit duhet të takojnë sistemin botëror të kishave, ose të lihen në 
mëshirën e forcave natyrore, sepse ata nuk mund të blejnë apo të shesin 
pa shenjën e bishës në dorë ose kokë. Kjo shenjë në kokë do të thotë se 
ata do të duhet të marrin doktrinën e sistemit botëror të kishave si 
trinitetit, etj, dhe shenjë në dorë që do të thotë për të bërë vullnetin e 
kishës botërore. Me këtë fuqi të madhe kisha do sisteme për të 
persekutuar nusen e vërtetë. Ky karakter do të përpiqet për të bërë 
parandalimin e nuses për të predikuar dhe mësuar, etj ministrat e saj do 
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të jenë të ndaluar për njerëzit që kanë nevojë të sigurojnë ngushëllim 
dhe të vërtetën. Por, para se antikrishti (personalisht) merr përsipër këtë 
sistem në tërë botën e kishave ,kisha e vërtetë do të merret nga kjo botë 
për të qenë bashkë me Zotin. Perëndia do të marrë nusen e tij në gostinë 
e madhe e dasmës së Qengjit. 

Pra, pasi që ky është kapitulli i fundit i dhënë për të ndjekur 
kursin e dy kishave dhe dy shpirtrat nga dita e Rrëshajëve në plotësimin 
e tyre, ne do të përdorim këtë duke i dhënë fund me këtë shfaqje në 
epokën Laodiceane. 

Kjo është epoka që filloi vetëm pak pas nga shekulli i njëzetë. Që 
kjo është ajo që është dashur të jetë një epokë në të cilën kisha e vërtetë 
përsëri ka për të qenë një nuse siç ishte në ditën e Rrëshajëve, ne e dimë 
se është e nevojshme dhe se duhet të ketë një kthim të pushtetit 
dinamik. Besimtarët janë ndjerë në shpirtrat e tyre dhe filluan të 
kërkojnë ndihmën e Perëndisë për një bekim të ri të njëjtë si ata që ishin 
në shekullin e parë. Ajo që dukej si përgjigje erdhi kur shumica filluan 
të flasin në gjuhë dhe morën dhurata të qarta të Shpirtit. Pastaj ajo u 
besohet se kjo me të vërtetë ishte një ripërtrirje e pritur gjatë. Nuk ishte, 
si korja e fundit e cila mund të vijë vetëm pas shiut, shiun apo mësimet 
e shiut. Pas korrjes, shiu. Si mund të jetë e drejtë, kur mësimi, shiu nuk 
është arritur. Profeti, i cili duhej të dërgohet për të mësuar njerëzit dhe 
të bëj kthimin në zemrat e fëmijëve të etërve Pentekostal, nuk kishte 
ardhur akoma. Pra, ajo që ishte menduar të jetë rivendosja dhe në fund 
ringjallja e rrëmbimit në qiell, nuk ishte aty. Në të ishte një përzierje e 
padrejtë që ata kishin për të ndarë një bekim shpirtëror dhe manifestimit 
në botën e Shpirtit të Shenjtë siç e kemi theksuar në mënyrë të 
përsëritur. Kjo është edhe forca e ferrit i që me njerëzit është duke 
menaxhuar Navoi, por dukej se askush nuk e kupton këtë gjë. Pastaj, 
për të provuar se ajo nuk ishte e drejtë, këta njerëz (edhe para se ai u 
shfaq në gjeneratën e dytë) të organizojnë dhe të shkruajnë doktrinat e 
tyre jobiblike dhe të kenë ndërtuar gardhet e tyre ashtu siç nuk bëri 
asnjë grup tjetër para tyre. 

Mos harroni, kur Jezusi ishte në tokë, ai ishte një hebrej. Secili 
ka ardhur nga një frymë tjetër, dhe pas vdekjes secili u kthye në 
shtëpinë e vet. Krishti, Shpirti ,më vonë u kthye në kishën e vërtetë, dhe 
fryma e Judës u kthye në kishën e rreme. Është e drejtë atje në Zbulesa. 
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6, 1 - 8: "Atëherë pashë: kur Qengji e hapi të parën nga shtatë vulat, 
dëgjova njërin nga të katër Gjallesat duke bërtitur me zë si zë 
bumullime: 'Eja!' Shikova dhe pashë: Ja, një kalë i bardhë! Ai që i rrinte 
në shpinë mbante në dorë harkun. I qe dhuruar një kurorë dhe, si 
ngadhënjyes, u nis për të ngadhënjyer më tutje. Kur Qengji e hapi vulën 
e dytë, dëgjova Gjallesën e dytë duke thënë: 'Eja!' Dhe doli një kalë 
tjetër, i kuq si gjaku. Atij që i kërceu në shpinë iu dha pushteti të heqë 
paqen nga toka, kështu që njerëzit të vrisnin njëri-tjetrin. Atij iu dha një 
shpatë të madhe. Kur Qengji e hapi vulën e tretë, dëgjova Gjallesën e 
tretë duke thënë: 'Eja!' E pashë: Ja, një kalë i zi! Ai që i kërceu në 
shpinë, kishte në dorë peshoren. Atëherë dëgjova një zë para katër 
Gjallesave që thoshte: 'Masa e grurit një denar e tri masa elbi një denar, 
vajin dhe verën as mos e prek! Kur Qengji e hapi vulën e katërt, 
dëgjova zërin e Gjallesës së katërt duke thënë: 'Eja!' Shikova e pashë: 
dhe ja, një kalë verdhuk e ai që ishte në të quhej 'Vdekje' dhe e 
shoqëronte bota e të vdekurve. Atyre u qe dhënë pushteti mbi të 
katërtën e tokës: të vrasin me shpatë, me uri, me vdekje dhe me egërsira 
të dheut." Shih, sa u kthye shpirti i Judas, si një kalorës mbi një kalë të 
bardhë. Ai ishte i bardhë. Pra, në afërsi të djathtë, ashtu si Juda ishte aq 
afër Jezusi. Si? Kjo është fryma që tani është duke bërë kumbues 
sistemin Nikolait, dhe kjo ishte kurora e trefishtë. Papa i cili u ul si 
Perëndi në tempullin e tij, duke e quajtur vehten famullitar i Krishtit. 
Në qoftë se do të thotë famullitar e Krishtit. në vend të Krishtit "ose" në 
vend të "ose" në emër të Zotit", atëherë Papa quhet fryma e Shenjtë, që 
shkatërron shpirtin e Shenjtë, duke përfaqësuar se ai ishte shpirti i Judas 
në atë që ai e bëri. Ju shihni se si ai e fitoi - triumfues duke ecur në 
fitore. Krishti nuk e ka bërë atë. I vetmi që iu afrua ishin të paracaktuar 
tashmë nga Ati, dhe mbi dhe ajo shkoi me këtë frymë dhe një ditë do të 
bëhet me të vërtetë e mishëruar në një njeri që do të jetë në krye të 
Këshillit Botëror të kishave ashtu si ne flasim. Dhe ari i saj duke shkuar 
(mbani mend seJuda e kishte mbajtur qesen) do të menaxhohet nga e 
gjithë bota, dhe se sistemi i antikrishtit do të zotërojë gjithçka dhe do të 
përpiqen për të menaxhuar me të gjithë. Por Jezusi do të kthehet dhe të 
shkatërrojë ato me shkëlqimin e ardhjes së tij. Dhe fundi i tyre do të jetë 
liqeni i zjarrit. 

Por ajo që do të jetë për farën e vërtetë? Kjo do të ndodhë 
pikërisht ashtu siç themi ne. Perëndia i shpëton njerëzit me fjalën e së 



394 ZBULIMI I SHTATË EPOKAVE KISHTARE 

 

vërtetës nga të dërguarit në këtë epokë. Ajo do të jetë plotësia e 
Rrëshajëve ku Shpirti ka për të sjellë njerëzit mbrapa drejtë mbrapa atje 
ku ata ishin në fillim. Kjo është "kështu thotë Zoti." 

Kjo është "kështu thotë Zoti," sepse kjo është ajo që thotë Joeli 2, 
23 - 26: "Bij të Sionit, shpërtheni në hare, gëzohuni në Zotin Hyjin tuaj, 
sepse jua dhuroi shiun e drejtësisë e bëri të zbresë mbi ju shiu i hershëm 
edhe i voni si më parë! Lëmenjtë do të mbushen me grurë, tinarët do të 
mbushen plot e përplot me verë të re e me vaj të freskët. Unë do t'jua 
plotësoj gjërat që jua përlau karkaleci e krimbaleshi, bujkthi e vemja 
ushtria ime e madhe që e çova kundër jush. Do të hani e do të ngiheni, 
do të lëvdoni emrin e Zotit Hyjit tuaj, sepse bëri mrekulli me ju: kurrë 
më populli im nuk do të turpërohet!" Kështu, ai thotë se Perëndia do të 
ketë çdo gjë të "rivendosur". Epoka Luterane nuk e ka rikthyer 
kishën;por vetëm filloi reformimin. Epoka Wesliane nuk është 
përtërirë. Epoaka Pentekostale nuk është e rivendosur. Por Perëndia ka 
për të rikthyer kishën për shkak se ajo nuk mund të mohojë Fjalën e Tij. 
Kjo nuk është ringjallja e kishës; Kjo është një "rindërtim". Perëndia do 
të rivendosë Kishën drejtë mbrapa në fillim të Rrëshajëve. Njoftim tani 
në vargun 25 tregon arsyen se pse ne kemi nevojë për restaurim. Pra, na 
u tha se të gjitha këto insekte janë një dhe të njëjtën krymb e kemi në 
faza të ndryshme. Kjo është e drejtë. Ata janë shpirti i antikrishtit i 
manifestuar në organizimin, emërtimit dhe doktrina të rreme përmes 
epokave. Dhe kjo rrënjë e varfër dhe me pak kërcell do të restaurohet. 
Perëndia do të mbjellë një kishë të re, por do të kthehet në mbjelljen e 
tij origjinale, farën origjinale. Ai e bën atë, siç thuhet në vargun 23, të 
mësuarit ose "fillim". E ardhmja që do të vijë si shiu i korrjes apo 
besimit. 

Prandaj, ne jemi në këtë moment të duhur në realizimin e plotë të 
Mateu. 24, 24: "Po, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit." Dhe kush 
është ai që do të përpiqet të josh të zgjedhurit? E pra, fryma e 
antikrishtit në "tradhtarëve dhe të mirosurve" të kësaj dite të fundit. 
Këto false kanë ardhur tashmë në "Emrin e Jezusit", duke pretenduar se 
Perëndia i ka vajosur për ditën e fundit. Ata janë krishtër të rremë 
(mirosurit). Ata pretendojnë të jenë profetë. Por në qoftë se ai me të 
vërtetë është i Fjalës? Në asnjë mënyrë. Ata janë shtuar ose zbriten. 
Askush nuk mohon Frymën e Perëndisë në to, që reflektohet në 
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dhurata. Nëse ju pëlqen Balaami ata i kanë të gjithë programet e tyre, 
duke u lutur para, të holla të vërtetë për thirrje, përdorin dhuratat, por 
mohojnë Fjalën, ose nga frika se diskutimi mund të zvogëlojë shanset e 
tyre për përfitime më të mëdha. Megjithatë predikojnë shpëtimin dhe 
çlirimin me anë të fuqisë së Perëndisë, ashtu si Judenjtë, me shërbimin 
që ata ia kanë dhuruar Krishtit. Por, pasi që ata janë pasardhësit e 
gabuar, sepse ata kanë shpirtin e gabuar që i motivon ata. 

Fetare? Dhe si? Errësojnë të zgjedhurit në përpjekje dhe zell, por 
është Laodiceane, nuk është e Krishtit, sepse në mesin e tyre kërkojnë 
masë të madhe, programet e mëdha dhe shenjat befasuese. Predikojnë 
ardhjen e dytë të Krishtit, dhe mohojnë mbërritjen e të dërguarve 
profetë-, edhe pse ai ka çudira, dhe shenja të zbulesës së vërtetë që zbeh 
gjithçka. Oh po, kjo frymë e rreme në ditën e fundit është aq afër sa që 
mund të dallohet vetëm nga devijimi i saj nga Fjala, dhe sa herë që ai 
kapet se është anti-fjalë, për këtë një argument për të cilin e kemi 
provuar tashmë si e gabuar: "Ne të arritur rezultate, nuk është ajo? 
duhet të jetë nga Perëndia." 

Tani, para se të jetë mbyllur, unë dua të sjellë këtë mendim. Në 
kohën që kemi biseduar rreth farës së grurit që është mbjellur. Për këto 
konsumatorët mund të pyesin veten nëse na është thënë se Luteranët 
nuk kanë Frymën e Shenjtë pikërisht sepse e mësonin në thelb 
arsyetimin. Prandaj, konsumatorët mund të pyesin veten në lidhje me 
Metodistët, etj. Jo të gjithë. Unë nuk e flas atë. Ne nuk jemi duke folur 
për individët ose njerëzit, por epokat. Luteri kishte Frymën e Perëndisë, 
por epoka e tij nuk ishte koha e rinovimit të plotë të një derdhje të tillë 
si në fillim. Ai ishte i njëjtë me Weslin,Booth, Knox, Whitefield, 
Brainard, Jonathan Edwards, Meullerom e kështu me radhë. Ata me 
siguri do të jenë plot me Frymën e Shenjtë. Po, me siguri edhe janë. Por 
epoka në të cilën secili ka jetuar nuk ishte koha e ripërtëritjes ,nuk 
kishte pasur asnjë kohë, përveç këtë epoke të kaluar, në epokën të 
errësuar plotësisht pati ndërprerje. Kjo është epoka e apostazisë, dhe 
kjo është një kohë e ripërtëritjes, koha e përfundimit të ciklit. Me këtë 
kjo është mbi të gjitha. 

Kështu, ne konkludojmë se në Shtatë Epokat Kishtare,është duke 
u thënë vetëm atë që Fryma i thotë çdo epoke, "Ai që ka veshë, le të 
dëgjojë atë që Fryma u thotë kishave." 
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Unë sinqerisht besoj se biseduam me Frymën e Perëndisë, jo 
vetëm që na ka mësuar të vërtetën në lidhje me epokat, por është e 
punuar me besnikëri me zemër të kthehet tek Ai. Kjo është arsyeja pse 
të gjithë kanë predikuar dhe mësimi për shkak të predikimit dhe 
mësimdhënies të Fjalës deleve të kenë dëgjuar zërin e Perëndisë dhe të 
ndjekin Atë. 

Jo për një moment nuk kam sjellë një mesazh për njerëzit për të 
më kenë ndjekur mua, apo të bashkohen me kishën time, apo të kenë 
formuar një shoqatë dhe organizatë. Unë kurrë nuk e bëra atë gjë, dhe 
unë nuk do të bëjë atë edhe tani. Këto gjëra nuk më interesojnë, por unë 
jam i interesuar në gjërat e Perëndisë dhe të njerëzve, dhe në qoftë se 
unë mund të arrijë vetëm një gjë, unë do të jem i kënaqur. Kjo është për 
të parë dhe krijuar një marrëdhënie të vërtetë shpirtërore mes Perëndisë 
dhe njeriut në të cilën njerëzit bëhen krijime të reja në Krishtin, të 
mbushur me Frymën e Tij dhe të jetojnë në përputhje me Fjalën e Tij. 
Në këtë pikë unë do të kem kërkuar për të pyetur, të kërkojë dhe të 
paralajmërojë të gjithë për të dëgjuar zërin e tij dhe jetën e tyre tia 
dorëzojnë plotësisht Atij, dhe në zemrën time unë besoj se unë i dhashë 
të gjitha zbulimet e tij. Zoti ju bekoftë dhe le pamja e tij të ketë kënaqur 
zemrat e juaja. 
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