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(3.12 - Living in the Life Cycle or the Death Cycle - You Choice!) 

(Shkrimet e Shenjta nga ALBB, nëse nuk thuhet ndryshe) 
 

Shkrimet bazë: 
 

Rom. 8: 1-2 
1 Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës, 

2 sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. 

 

Gjoni 6:63 
63 Është Fryma që jep jetë; mishi nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. 

 

Gjoni 8: 25-32 
25 Atëherë ata i thanë: ''Kush je ti?''. Dhe Jezusi u tha atyre: ''Pikërisht atë që ju thashë. 26 Shumë gjëra kam për 

të thënë e për të gjykuar lidhur me ju; por ai që më ka dërguar është i vërtetë dhe gjërat që kam dëgjuar nga 

ai, ia them botës''. 27Ata nuk e kuptuan se ai po u fliste atyre për Atin. 28Atëherë Jezusi u tha atyre: ''Kur ta 

keni lartuar Birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto 

gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. 29Dhe ai që më ka dërguar është me mua; Ati s'më ka lënë vetëm, sepse bëj 

vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë''. 30 Ndërsa ai thoshte këto gjëra, shumë veta besuan në të. 31Atëherë Jezusi 

u tha judenjve që besuan në të: ''Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi; 32do ta 

njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë''. 

 

 

1.0 - Jezusi foli gjithmonë Fjalët e së Vërtetës! 
 

• Në v30 - Ne shohim se ata besuan në Jezusin kur ai i tha këto fjalë, por më parë ata nuk besonin, ata 

sapo ishin bërë besimtarë të rinj! 

• Në v26 - Fjalët që Jezusi tha ndërsa ishte në tokë ishin të vërteta, jo sepse ai ishte Jezusi, por sepse ai 

thoshte vetëm fjalët që thoshte Ati i tij , i cili është e vërteta! 

• Në v29 - Nëse e ke dëgjuar dhe parë Jezusin, atëherë ti e ke dëgjuar dhe e ke parë Atin - Jezusi imitoi 

Atin! - ky është një fakt i rëndësishëm! 

• Në v31 - u tha atyre, nëse ecni në fjalën time… .. "Ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë 

të lirë" - me fjalë të tjera, nëse më kopjoni mua ashtu si une kopjoj Atin do ta njihni të vërtetën dhe 

do të jeni të lirë! 

• Në v31 - “Atëherë ju jeni vërtet dishepujt e mi”- një dishepull është ai që mësohet duke dhënë mësim 

dhe veprime, ato që thotë dhe bën mësuesi! 

• Ne duhet të disiplinojmë fjalët, mendimet dhe veprimet tona sipas Jezusit dhe veprimeve të tij dhe 

atëherë ne do të jemi të lirë siç ishte ai! 

 

 

2.0 - A ishte Jezusi si të gjithë të tjerët? 
  

• Jo, Jezusi nuk ishte si të gjithë edhe pse ai jetoi në të njëjtin mjedis dhe u përball me të njëjtat 

probleme dhe tundime të përditshme si të gjithë, Jezusi jetonte në "Ciklin e Jetës" ndërsa të gjithë të 

tjerët jetonin në "Ciklin e Vdekjes". 

• Jezusi ishte duke jetuar në "Ligjin e Zotit" dhe të gjithë të tjerët jetojnë në "Ligjin e Vdekjes", ne e 

gjejmë këtë tek Ligji i Përtërirë 30:19  
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LiP.30:19 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 

 

• Të dy ligjet veprojnë në të njëjtën kohë në të njëjtat mjedise fizike dhe shpirtërore dhe ne kemi 

zgjedhjen nën cilin ligj të jetojmë!  

• Dy njerëz mund të ulen krah për krah në të njëjtën familje, vend pune ose kishë, dhe megjithatë njëri 

jeton ose vepron në Ciklin e Jetës dhe tjetri vepron në Ciklin e Vdekjes. 

• Jezusi e disiplinoi veten në fjalët, mendimet dhe veprimet e tij ndaj Atit të tij (Fjala e Zotit) dhe për 

këtë arsye jetoi në "Ligjin e Jetës" dhe kur "Ligji i Vdekjes" doli kundër "Ligjit të Jetës", Vdekja duhej të 

përulej. Pse? Sepse "Ligji i Jetës" gjithmonë e tejkalon "Ligjin e vdekjes". Në çdo fushë të jetës, 

veçanërisht në jetën e një besimtari të rilindur! 

• Të jetosh në "Ciklin e Jetës" do të thotë të kesh një stil jete të ndërgjegjshëm dhe të vazhdueshëm për 

të përjetuar rezultatet që Jezusi përjetoi! 

 

Luka 8: 15-21 
22 Në një prej atyre ditëve ndodhi që Jezusi hipi në një barkë bashkë me dishepujt e vet dhe u tha: ''Të kalojmë 

në bregun tjetër të liqenit''. Dhe ata u larguan nga bregu. 23Ndërsa po lundronin, atë e zuri gjumi; dhe një 

furtunë ra mbi liqen, aq sa barka po mbushej, dhe ishin në rrezik. 24Atëherë ata iu afruan, e zgjuan dhe i thanë: 

''Mësues, Mësues, po mbytemi!''. Dhe ai u zgjua, i bërtiti erës dhe tërbimit të ujit; dhe këto u qetësuan dhe u bë 

bunacë. 25Dhe Jezusi u tha dishepujve të vet: ''Ku është besimi juaj?''. Dhe ata, të frikësuar, mrekulloheshin dhe 

i thoshin njëri-tjetrit: ''Vallë, kush është ky, që urdhëron edhe erën dhe ujin, dhe ata i binden?''. 

 

• Në këtë situatë mund të shohim qartë se Jezusi po vepronte në "Ligjin e Jetës" dhe jo në "Ligjin e 

Vdekjes" ndërsa dishepujt e tij po vepronin me fjalë, mendime dhe veprime të vdekjes. Vini re se 

vdekja duhej t'i linte vendin jetës - por të dy ciklet funksiononin në të njëjtën kohë! 

• Ata thane - ''Vallë, kush është ky, që urdhëron edhe erën dhe ujin, dhe ata i binden?'' 

• Sa herë që Jezusi u përball me një situatë të "ligjit të vdekjes" ai bëri dhe tha atë që i pëlqente Atit, 

Fjalën e Zotit - Është shkruar, dhe Jezusi ishte dhe është shembulli ynë për të ndjekur dhe shndërruar 

në imazhin e tij. 

• Jezusi veproi në BESIM dhe ligjet e tij ndërsa jetonte nën "Ciklin e Jetës" - pa BESIM është e 

pamundur t'i pëlqejmë ATIT dhe Jezusi e kënaqte gjithmonë Atin. 

 

3.0 - Të njëjta stuhi të jetës. 
 
Mat.7:24-27 
24 Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë në praktikë, mund të krahasohet prej meje me një njeri të 

zgjuar, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. 25 Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën 

mbi atë shtëpi; por ajo nuk u shemb, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. 26Përkundrazi ai që i dëgjon këto fjalë 

dhe nuk i vë në praktikë, do të krahasohet me një njeri budalla, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rërë. 27Më 

pas ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi atë shtëpi; ajo u shemb dhe rrënimi i saj qe i 
madh''. 

 

• Ishte i njëjti shi, e njëjta përmbytje dhe e njëjta erë që erdhi në të dy shtëpitë - të njëjtat presione të 

jetës! 
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• Nuk e shkaktoi recesioni shkatërrimin tënd financiar, ai është pjesë e "Ciklit të Vdekjes", është pjesë e 

"Ligjit të Mëkatit dhe Vdekjes". 

• Një person kopjon ose ndjek Zotin dhe personi tjetër nuk e ndjek Zotin por botën dhe mënyrën e saj 

për të bërë gjërat, që normalisht është e kundërt me mënyrat e Zotit! 

• Një person është një besimtar që i beson Zotit duke jetuar në Fjalën e Zotit - "Cikli i Jetës" dhe personi 

tjetër nuk i beson Zotit dhe jeton në "Ciklin e Vdekjes" dhe të dy kanë rezultate të ndryshme. 

• Ndërtimi i shtëpisë tënde mbi shkëmbin e jetës bëhet duke besuar te Zoti dhe duke përdorur Fjalën e 

Zotit përmes emrit të Jezusit në BESIM. 

• Kjo nuk ndodh brenda ditës ose në një kohë të shkurtër por ndërtohet me kalimin e kohës duke u 

bërë një stil jetese. 

 

 

4.0 - Shiko Jezusin, Kryepriftin tonë dhe Vajosjen e tij. 
 
Heb. 12:1-3 
1 Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barrë dhe 
mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, 2duke 

i drejtuar sytë te Jezusi, 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. 3 Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të 

tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. 

 

• Cila ishte gëzimi i vendosur para tij në v.2?  

• Për të zbatuar besëlidhjen si Zoti dhe Kryeprifti mbi rrëfimet tona të BESIMIT. 

• Jezusi është Zot mbi sëmundjen dhe lëngatat dhe Kryeprift mbi shërimin dhe çlirimin. 

• Kush ishte kryeprifti i Jezusit, gjatë rrëfimit të tij, ndërsa Jezusi ishte në tokë - Ati! 

 
Heb. 3:1 
1 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të 

besimit tonë, Jezu Krishtin, 

 

• Rrëfimi i BESIMIT. 

• Jezusi, (Apostulli) i dërguari nga Zoti dhe (Kryeprifti) i rrëfimit tonë të Besimit është në një situatë, 

ndërsa flasim Fjalën e Zotit (të vërtetën), për ta bërë të vijë në realitet me anë të vajosjes së tij (Krishtit)  

 
2 Mbretërve. 6: 24-30 
24 Mbas këtyre ngjarjeve ndodhi që Ben Hadadi, mbret i Sirisë, mblodhi tërë ushtrinë e tij dhe u nis kundër 

Samarisë për ta rrethuar. 25Në Samari ra një zi e madhe; rrethimi i sirëve qe aq i fortë sa një kokë gomari shitej 

tetëdhjetë sikla argjendi dhe një çerek kabi glasash pëllumbi pesë sikla argjendi.  
 

• Uria i kishte çuar njerëzit e Samarisë deri në pikën e ngrënies së diçkaje për të qëndruar gjallë! 

• Nuk kishte ushqim brenda mureve të qytetit dhe Mbreti i Sirisë po ndalonte çdo ushqim që hynte në 

qytet. 

  

26Kur mbreti i Izraelit po kalonte mbi muret, një grua i bërtiti dhe i tha: "Ndihmë, o mbret, o imzot!". 27Ai iu 
përgjigj: "Në rast se nuk të ndihmon Zoti, ku mund ta gjej unë ndihmën për ty? Mos vallë me prodhimet e lëmit 

dhe të trokullës?". 28Pastaj mbreti shtoi: "Çfarë ke?". Ajo u përgjigj: "Kjo grua më tha: "Më jep djalin tënd që ta 

hamë sot; djalin tim do ta hamë nesër". 29Kështu e gatuam djalin tim dhe e hëngrëm. Të nesërmen i thashë:  
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"Më jep djalin tënd që ta hamë". Por ajo e fshehu djalin e saj". 30Kur mbreti dëgjoi këto fjalë të gruas, grisi 

rrobat e tij. Ndërsa kalonte mbi muret, populli shikoi, dhe ja, ai kishte një grathore mbi lëkurë. 
 

• Mbreti (qeveria në atë kohë) po dëmtonte, sepse nuk dinte çfarë të bënte në atë situatë. 
 

5.0 - Njeriu i Zotit që shpall fjalën e Zotit në një situatë. 
 

2 Mbretërve. 7: 1-4 
1 Atëherë Eliseu tha: "Dëgjoni fjalën e Zotit! Kështu thotë Zoti: "Nesër në këtë orë, në portën e Samarisë një 

masë maje mielli do të kushtojë një sikël dhe dy masa elbi do të kushtojnë gjithashtu një sikël"". 2Por kapiteni, 

në krahun e të cilit mbështetej mbreti, iu përgjigj njeriut të Perëndisë: "Ja, edhe sikur Zoti të bënte dritare në 

qiell, a do të ndodhte, vallë një gjë e tillë?". Eliseu u përgjigj: "Mirë, pra, ke për ta parë me sytë e tu, por nuk do 

t'i hash".  
 

• Eliseu profetizoi ngjarjet e ditës tjetër. 
 

3Kishte katër lebrosë në hyrje të portës, të cilët i thanë njëri-tjetrit: "Pse po rrimë ulur këtu duke pritur vdekjen? 

4Në rast se themi: "Le të hyjmë në qytet", atje sundon uria dhe aty kemi për të vdekur; në rast se mbetemi këtu, 

do të vdesim njëlloj. Prandaj ejani, të shkojmë të paraqitemi te kampi i sirëve; po të jetë se na lënë të gjallë, 

do të jetojmë; po të jetë se na vrasin, do të vdesim". 
 

• Të katër lebrozët morën një vendim për t'u përballur me armikun në vend që të luftonin me njëri-tjetrin 

ose të luftonin me njeriun e Zotit. 

• Ata kishin një ndryshim në të menduarit e tyre, ata kishin një mendje të re, ata filluan të mendonin 

Jetën dhe jo Vdekjen, ata po drejtoheshin nga Fryma e Shenjtë si rezultat i asaj që Profeti i Zotit tha në 

2 Mbretërve 7: 1-2. 
 

2 Mbretërve. 7: 5-7 
 5 Në muzg u ngritën për të vajtur në kampin e sirëve; kur arritën në skajin e kampit të sirëve, atje nuk kishte 

njeri. 6 Perëndia në të vërtetë kishte bërë që ushtria e sirëve të dëgjonte një zhurmë qerresh dhe kuajsh, 

zhurmën e një ushtrie të madhe, dhe ata i kishin thënë njëri-tjetrit: "Ja, mbreti i Izraelit ka rekrutuar kundër 

nesh mbretin e hitenjve dhe mbretin e egjiptasve për të na sulmuar". 7Prandaj ata, në muzg, ishin ngritur dhe 

kishin ikur duke braktisur çadrat, kuajt dhe gomarët e tyre, tërë kampin siç ishte; kishin ikur kështu për të 

shpëtuar kokën. 

 

• V6 - Ti nuk e di se çfarë dëgjon djalli kur ti ngrihesh kundër tij në besim duke rrëfyer Fjalën e Zotit; ti 

dëgjon vetëm atë që del nga goja jote; Zoti mund t'i bëjë fjalët e tua të vrumbullojnë mbi armikun në 

mënyrë që armiku të vrapojë i tmerruar. 

• Kjo është një e vërtetë frymërore, vrapo drejt situatës së armikut ose malit në jetën tende, drejt 

Goliathit, duke rrëfyer Fjalën në besim në emrin e Jezusit dhe mos u tërhiq siç bëri Davidi në 1 Sam. 17: 

1-58. 

 
1 Sam. 17: 48-50 
46 Pikërisht sot Zoti do të të dorëzojë në duart e mia; dhe unë do të të rrëzoj, do të pres kokën tënde dhe do t'u 

jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filistenjve shpendëve të qiellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë 

dheu të mësojë se ka një Perëndi në Izrael. 47Atëherë gjithë kjo turmë do të mësojë që Zoti nuk të shpëton me 

anë të shpatës as me anë të shtizës; sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti, dhe ai do t'ju dorëzojë në duart 
tona". 48Kur filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për t'u ndeshur me Davidin, edhe Davidi nxitoi menjëherë drejt 

mejdanit, ballë filisteut; 49vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hobenë dhe e goditi në ballë  
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filisteun; guri iu fut në ballë dhe ai ra me fytyrë për tokë. 50Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun; 

e goditi dhe e vrau, megjithëse Davidi nuk kishte asnjë shpatë në dorë. 

 

• Davidi e dinte besëlidhjen e tij me Perëndinë - ai po mendonte sipas Ligjit të jetës - fjalës dhe 

premtimeve të Zotit dhe jo sipas Ligjit të Vdekjes. 
 
LiP. 28: 7 
7 Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu, që ngrihen kundër teje, të munden para teje; do të dalin kundër 

teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje nëpër shtatë rrugë. 

 

6.0 - Mendimi ynë duhet të ndryshojë. 
 

Isa. 55: 6-9 
6 Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. 7 I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i 

padrejtë mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht. 

8"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia", thotë 

Zoti. 9"Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe 

mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. 

 

Zoti tani flet 

 8 "Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia", thotë 

Zoti. 9"Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe 

mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. 10Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen 

prapa pa vaditur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbijë në mënyrë që ai që do të mbjellë të marrë farën 

dhe të sigurojë bukën për të ngrënë, 11Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga goja ime; ajo nuk do të më kthehet 

bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. 

 

• Ata që ecin përpara në kohë vështirësie janë ata që bëhen mjeshtra në fushën frymërore dhe në 
sferën natyrore! 

• Ndryshimet e mëdha afatgjata vijnë gjatë kohërave të këqija dhe të vështira dhe jo gjatë kohërave 

të mira!  

• Lebrozët mund të kishin sunduar të gjithë kombin, ata kishin Sirinë duke u arratisur dhe ata kishin të 

gjithë pasurinë dhe ushqimin e tyre. 

• Ata mund të kishin marrë shërim nga Zoti përmes profetit të Zotit dhe pastaj të largoheshin për të 

jetuar jetët me prosperitet. 

• Të menduarit tonë ndryshohet ose përtërihet nga dhe përmes Fjalës së Zotit me Frymën e Shenjtë, 

për të qenë në gjendje të kuptojmë mendimet dhe mënyrat e Tij. 

 

7.0 - Cikli i Jetës dhe Cikli i Vdekjes. 
 

"Cikli i Vdekjes" i njohur gjithashtu si "Mallkimi" erdhi në tokë në mbretërinë frymërore të njeriut. 

 

• Ai u bë faktori qeverisës në planet dhe u vu nën sundimin dhe zotërinë e një shpirti të jashtëligjshëm 

të quajtur satan, i cili me anë të mashtrimit fitoi qasje në autoritetin e njeriut dhe ndikoi në njerëzimin 

në sferat e Frymës, Shpirtit dhe Trupit dhe në të njëjtën kohë e ndau këtë planet dhe njerëzim nga 

Zoti. 

• Satani u bë perëndia i kësaj bote dhe sistemit të saj të tregtisë bazuar në mallkimin. 
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3.12 - Jeta në Ciklin e Jetës ose Ciklin e Vdekjes - Zgjedhjen e ke ti! 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
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• Pas rënies së njerëzimit në Kopshtin e Edenit, Cikli i Vdekjes filloi - dhe vazhdon me cikle - një kohë për 

të jetuar dhe një kohë për të vdekur. 

• "Ligji i xhunglës" është në të vërtetë "Ligji i mëkatit dhe i vdekjes" që hyri në veprim. 

 

Izraeli dhe hebrenjtë u bënë bankierë botërorë, Zoti u tha atyre që të mos abuzonin me interesat apo t'i 

shndërronin ato në kamatë, sepse ishte një armë e rrezikshme. Zoti po u thoshte atyre që t'u jepnin hua 

kombeve në mënyrë që të lidhte botën e johebrenjve me Zotin dhe përmes Izraelit kombet mund të jetonin 

jashtë mallkimit ose nën Ligj, sic ishte në atë kohë. 

 

• Sistemi normal bankar sot nuk bazohet në një lidhje me Zotin, por në sistemin botëror ose të "Ciklin e 

Vdekjes". 

 

 
Luka 11: 48-49 (Jezusi duke folur) 
48 Duke vepruar në këtë mënyrë, ju dëshmoni se i miratoni veprat e etërve tuaj; në fakt ata vranë profetët dhe 

ju ndërtoni varret e tyre. 49 Për këtë arsye edhe urtësia e Perëndisë tha: "Unë do t'u dërgoj profetë dhe apostuj, 

dhe ata do të vrasin disa prej tyre kurse të tjerët do t'i përndjekin" 

 

 

(Fjalët e urta 4: 7) 
7 Dituria është gjëja më e rëndësishme; prandaj fito diturinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë.) 

 

• Urtësia e Zotit në gjërat parimore. 

• Vendimet tona në jetë duhet të bazohen në "Urtësinë e Zotit" që është gjëja kryesore dhe duhet të 

bazohen në Fjalën e Zotit që është Fryma dhe Jeta! 

• Një besimtar ka të drejtën dhe autoritetin të jetojë në "Ciklin e jetës dhe ligjin e Jetës" dhe jashtë 

"Ciklit të Vdekjes" ose "Ligjit të Mëkatit & Vdekjes ose Mallkimit" siç bëri Jezusi në jetën dhe 

shërbesën e tij ndërsa ishte në tokë! 

• Vendimi përfundimtar nëse një person jeton dhe vepron në "Ciklin e Jetës" dhe jo në "Ciklin e 

Vdekjes" bazohet në LiP. 30:19 dhe Shkrimi thote “prandaj zgjidh jeten”. 

 
 
LiP.30:19 
19 Unë marr sot si dëshmitarë kundër teje qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, 

bekimit dhe mallkimit; zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu, 

 

• A ke zgjedhur "Ligjin e Jetës" apo ke zgjedhur "Ligjin e Vdekjes", ke zgjedhur të jetosh sipas Fjalës së 

Zotit apo ke zgjedhur të jetosh sipas fjalës së botës? 

 

 

 

Jezusi është Zot!  


