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(2.02 - Kingdom Thinking - Not Single Thinking) 

 

 1. Çfarë nënkuptohet me mentalitet Mbretërie dhe jo të vecuar.  
(Shkrimet -ALBB) 

Hyrje 
 

Mbretëri = territori i mbretit! 

Mentalitet Mbretërie = Si të krijosh dhe ndërtosh Mbretërinë e Perëndisë- Plani i Tij në tokë. 

Mendim i vecuar = Si të ndërtosh dhe të vendosësh mbretërinë TIME ose organizatën / shërbesën / kishën në 

tokë.  

 

• Zakonisht kur një person vjen në Mbretërinë e Perëndisë duke u "rilindur", ka një dëshirë të fortë të 

zemrës për t'i shërbyer Perëndisë, për të krijuar dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij në tokë.  

• Me kalimin e kohës shumë të krishterë rriten në pozita në shërbesë dhe mund të harrojnë dëshirën 

origjinale të zemrës së tyre, ndërtimin e Mbretërisë së Tij dhe fillojnë të ndërtojnë mbretërinë e tyre, 

ose organizatën / shërbesën / kishën.  

• Bibla na paralajmëron se nuk duhet të harrojmë se kush na bëri të suksesshëm dhe të begatë: Zoti! 

 

LiP.8: 18-19 
18 "Por kujto Zotin, Perëndinë tënd, sepse ai të jep forcën për të fituar pasuri, për të ruajtur besëlidhjen për të 

cilën Ai iu betua etërve të tu, ashtu siç është në fuqi sot 19 Por në qoftë se ti harron Zotin, Perëndinë tënd, për 

të shkuar pas perëndive të tjera dhe për t'u shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, unë sot shpall 

solemnisht para jush se do të vdisni me siguri. (ALBB) 

 

Pse ndodh kjo? Kur njerëzit njohin Zotin në fillim, ata janë të përulur dhe shumë mirënjohës, por me kalimin e 

kohës, krenaria fillon të hyjë në jetën dhe shërbesën e tyre.  

 

• Ndërsa Perëndia ngre dikë në nivele të reja të suksesit dhe prosperitetit, ngadalë-ngadalë lavdia që i 

takon Perëndisë apo fama e njerëzve fillon të ndikojë mbi ta dhe ata duan t'u pëlqejnë njerëzve e jo 

Zotit. Një pozicion shumë i rrezikshëm! 

 

Ndërsa Jezusi u lartësua nga Ati, mendja ose të menduarit e tij ishte gjithnjë "sipas Mbretërisë" dhe jo 

"egoist". Ai nuk mendonte për shërbesën e Tij, si të bëhej i suksesshëm dhe i madh, por për Mbretërinë e 
Atit të Tij, si ta bënte atë të suksesshme, të madhe dhe që të arrinte në të gjithë tokën. 
 
Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

2. Perandoria Romake kolonizoi vende të tjera të pushtuara. 
 

Mat.28: 18-19 
18 Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: ''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. 19 

Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 

Shenjtë, 20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju 

gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. (ALBB) 

 

• Kur romakët pushtonin një vend, ata themelonin perandorinë e tyre (Mbretërinë) duke dërguar 300 

njerëz nga Roma për të ndërtuar territorin e tyre në atë pjesë të botës. 
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• Ata zhvillonin kulturën e Perandorisë Romake në tokat e huaja për të kënaqur Romën dhe perandorin 

romak (ose Mbretin) - ata mendonin për veten - jo për mbretërinë , gjatë gjithë kohës! 

 

• Jezusi na ka dhënë gjithashtu një urdhër për të bërë pikërisht të njëjtën gjë, por në Emrin e Tij, për 

Atin e Tij në qiell për të gjithë njerëzit dhe kombet në tokë. 

 

• Si besimtarë edhe ne duhet të jemi vazhdimisht duke menduar për zgjerimin e Mbretërisë së 

Perëndisë nga qielli në dhe mbi tokë! 

 

• Mbretëria e Perëndisë është shumë, shumë më e madhe se çdo mbretëri ose perandori tokësore që 

ka qenë dhe do të jetë ndonjëherë, sepse ajo përfshin sferat natyrore dhe mbinatyrore, si dhe të 

gjithë krijimin duke përfshirë qiejt dhe tokën. 

 

 

3. Të kesh një mentaliteti për Mbretërinë. 
 
1. Tavolina prej druri - Një vizion që më është dhënë disa vite më parë nga Zoti! 

 

Zoti ndonjëherë na jep një vizion në frymën tonë për të shpjeguar më qartë një situatë, për atë që Ai dëshiron 

që ne të kuptojmë për gjërat frymore (vizioni i Pjetrit - Vep. 10: 9-16). Ky vizion m'u dha për të më ndihmuar 

të kuptoj. 

 

Në vizion unë pashë një dhomë drejtkëndore dhe në mes të dhomës ishte një tavolinë e madhe, e gjatë dhe 

prej druri, si ato që mund të gjenden në një pijetore në Anglinë e vjetër. Tavolina ishte e pagdhendur dhe jo e 

këndshme për sytë, por shumë e fortë dhe e qëndrueshme. Në mes të tavolinë ishte një pjatë e madhe e 

argjendtë e mbushur plot me ushqime. Njëri fund i tavolinës ishte mbuluar nga errësirë, ndërsa pjesa tjetër e 

tavolinës ishte e ndricuar plotësisht. Rreth tryezës vinin vërdallë shumë lidera / shërbëtorëa / Pastorë të të 

gjitha besimeve të krishtera, të gjithë duke shikuar tavolinën dhe ushqimin, por askush nuk ulej për të ngrënë. 

Më në fund, një burrë i shkurtër veshur me rroba të varfra u ul për të ngrënë. Ndërsa u ul, një pjatë argjendi 

plot me ushqim u shfaq para tij së bashku me një gotë verë. Ai po shikonte poshtë drejt fundit të tavolinës që 

ishte në errësirës, kur pa që errësira po largohej dhe Jezusin ishte ulur atje, duke i buzëqeshur atij, por thënë 

asgjë.  

 

Ngadalë, një nga një, njerëzit u ulën për të ngrënë nga tryeza dhe e njëjtën gjë u ndodhi atyre: pjata e 

ushqimit, kupa e verës, Jezusi që iu shfaq duke u buzëqeshur. Më në fund, vetëm njëri mbeti duke ecur rreth 

tryezës, ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë ishin ulur. Ai ishte i veshur shumë mirë, me rroba të shtrenjta që 

tregonin pozitën e tij shumë të lartë në një denominacion të madh fetar. Më në fund, edhe ai u ul dhe pati të 

njëjtat përvoja si pjesa tjetër e njerëzve. Kur ai u ul, errësira u largua plotësisht nga fundi i tryezës dhe Jezusi 

mund të shihej plotësisht nga të gjithë. Pastaj Jezui tha: "Tani do t'ju tregoj se ç'dua!" 

 
Zbulesa: 
Fryma e Shenjtë më dha shpjegimin si më poshtë; 

 

• Tavolina ishte «Tavolina e përulësisë» dhe ishte përgatitur nga Zoti për njerëzit që ishin aty. 

• Jezusi ishte ulur në fund të tryezës, i fshehur nga sytë e njeriut, derisa ata u ulën me vullnetin e tyre të 

lirë. Më pas ai ua zbuloi Veten atyre, ndërsa të tjerët nuk ishin në gjendje ta shihnin Atë. 

• Ndërsa çdo person përuli veten për të pranuar gjendjen e tryezës, krenaria e tyre u thye. 
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• Personi i fundit që u ul në tryezë ishte lideri i veshur me rroba të shtrenjta, i cili mendonte se tavolina 

ishte shumë poshtë dinjitetit dhe pozitës së tij (pozitës fetare) për t'u ulur në të. Ai donte një tavolinë 

shumë të mirë që do të pasqyronte rëndësinë e tij . 

• Kur të gjithë u ulën në tryezë, më në fund, Jezusi ua zbuloi Veten të gjithëve tani që Ai kishte 

vëmendjen e tyre të plotë dhe u tha: "Tani do t'ju tregoj se çfarë dua". 

• Të gjithë këta burra ishin lidera të "Trupit të Krishtit" duke bërë secili gjënë e tyre dhe nuk po dëgjonin 

atë që Zoti donte që ata të bënin për Të. Vetëm kur ata u përulën, Jezusi mund ta zbulonte plotësisht 

Veten, kur ata ishin të gatshëm të dëgjonin. 

• Ata kishin "mentalitet të vecuar", dhe jo "mentalitet Mbretërie!" 
 
 

4. Shërbesa e Gjon Pagëzorit. 
 

Gjon Pagëzori dhe profecia e tij 
Luk.1:76 (67-80 profecia e Zakarias) 
76 "Dhe ti, o fëmijë i vogël, do të quhesh profet nga Shumë i Larti, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit 

për të përgatitur udhët e tij, 

 

• Që nga fillimi, e gjithë jeta dhe shërbesa e Gjonit në tokë, që nga lindja deri në vdekjen e tij, ishte t'i 

shërbente Perëndisë dhe Mbretërisë së Tij, për të përgatitur udhën për Jezusin, i cili do të themelonte 

Mbretërinë e Atit të Tij në zemrat e njerëzve dhe në tokë . 

 

Gjon Pagëzori përgatit rrugën 

Mat.3: 1-3, 13-14 
1 Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë, 2 dhe thoshte: ''Pendohuni, 

sepse mbretëria e qiejve është afër!''. 3 Dhe në fakt për Gjonin kishte folur profeti Isaia kur tha: ''Një zë i atij 

që bërtet në shkretëtirë: "Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij"' (ALBB) 
13 Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. 14 Por Gjoni e kundërshtoi fort 

duke i thënë: ''Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?''. (ALBB) 
 

• Gjoni e dinte se cila ishte shërbesa e tij në tokë dhe pjesa e tij në planin e Perëndisë. Kështu ai e 

përmbushi atë. 

 
Luk.7:28 (Jezusi duke folur) 
28 Sepse unë po ju them që nga të lindurit prej gruaje nuk ka asnjë profet më të madh se Gjon Pagëzori; por 

më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se ai''. (ALBB) 

 
 

5. Shërbesa e Jezusit. 
Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

Gjoni5:30 
30 Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime; gjykoj sipas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk 

kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. (ALBB) 

 

• Shërbesa e Jezuit ishte e bazuar vetëm në atë që dëshironte Ati i Tij , që nga fillimi i jetës së Tij deri në 

fund të jetës së Tij këtu në tokë. 
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• Jezu e dinte se Ai duhej të përmbushte pjesën e Tij të planit të Perëndisë për të vendosur Mbretërinë 

e Qiellit, kështu që mendimet e Tij ishin gjithmonë Mbretëria! 

• Kudo ku shkonte Ai bënte vullnetin e Perëndisë dhe mori rezultatet e fuqizuara nga Ati i Tij. 

 
Veprat 10:38 
38 se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke 

bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. (ALBB) 
 

6. Jo nga kjo botë. 
 
Gjoni18:36 
36 Jezusi u përgjigj: ''Mbretëria ime nuk është e kësaj bote; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët 

e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha judenjve; porse tani Mbretëria ime nuk është prej këtej. " (ALBB) 

 
Jezusi lutet për dishepujt e Tij 
Gjoni17: 16-17 
16 Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. (ALBB) 
 

• Duke qenë ne jemi në Jezusin dhe Ai është në ne, ne nuk jemi nga kjo botë, kështu që të 

menduarit/mentaliteti ynë, ndërsa ende jetojnë në këtë botë, nuk duhet të jetë si njerëzit e kësaj 

bote, por në një nivel më të lartë, atë të Mbretërisë! 

• Në vërtet je i rilindur nga Fryma e Perëndisë, ti ke një shtetësi të re ndërsa ende jeton në tokë dhe kjo 

është e vërteta. 1st shtetësia - qielli, 2nd shtetësia - vendi në tokë ku ke lindur. 

 
 

7. Një mbretëri e ndarë do të shkatërrohet. 
Luk.11:18 (Jezusi duke folur) 
18 Po të jetë, pra, edhe Satani i përçarë në vetvete, si do të mund të qëndrojë mbretëria e tij? Sepse ju thoni se 

unë i dëboj demonët nëpërmjet Beelzebubit. (ALBB) 

 
Marku 3: 24-25 (Jezusi duke folur) 
24 Në qoftë se një mbretëri është përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. 25 Dhe në 

qoftë se një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. (ALBB) 
 

• Mbretëria e Perëndisë vendoset duke qëndruar së bashku, duke pasur të njëjtat mendime dhe duke 

bërë pikërisht atë që bëri Jezusi, shembulli ynë! 

• NE duhet të bëhemi si Jezusi: të drejtuar nga Fryma e Shenjtë dhe të kontrolluar nga Fjala! 

 

8. Fëmijët e Izraelit. 
 
Spiunët dërgohen në Kanaan 
Num.13: 1-33; 14:26 
31 Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: "Nuk mund të sulemi kundër këtij populli, sepse është më i fortë 

se ne". 32 Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar duke thënë: "Vendi që kemi 

përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij; dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë 

njerëz me shtat të lartë. 33 Përveç kësaj aty pamë gjigantë (pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët), 

përballë të cilëve ; na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet t'u dukeshim atyre" (ALBB) 
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• 10 Spiunët kishin një raport të keqe (të lig) të mosbesimit - duke mos i besuar Perëndisë që t'i 

shpëtonte ata në fitore! 

• Jozueu dhe Kalebi kishin një frymë tjetër dhe i besuan Perëndisë. 

• Bijtë e Izraelit ishin bllokuar nga të menduarit e tyre kështu që ata nuk hynë në tokën e premtuar ose 

në  "tokën e premtimeve", ata vdiqën në shkretëtirë, përveç Jozueut një Kalebit dhe njerëzve nën 20 

vjet. 

•  të menduarit e tyre ishte ai që i pengoi ata në të vërtetë (10 nga 12 spiunë). 

• Ata panë madhësinë e problemit të tyre dhe jo madhësinë e Perëndisë së tyre! 

• Të menduarit tonë mund të na ndalojë edhe ne për premtimet e Perëndisë  dhe për vendin tonë në 

planin e Perëndisë në tokë - ne jemi bashkëpunëtorë - në Planin e Tij! 

 

9. Një mendje/mentalitet i ndryshëm - si ai i Perëndisë! 
 
Duke menduar nga një pikë e "mbizotërimit" dhe "mosveprimit" ose nën sistemin e botës! 

 

• Ne jemi ambasadorë nga një autoritet më i lartë në tokë!-                                                       (2 Kor 5:20) 

• I gjithë pushteti dhe autoriteti na është dhënë ne nëpërmjet dhe në emër të Jezusit! 

 

Mat.28: 19-20 (Jezusi duke folur) 
19 Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së 

Shenjtë, 20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju 

gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. (ALBB) 

 

Marku 16: 15-18 (Jezusi duke folur) 
15 Pastaj u tha atyre: ''Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese; 16 ai që beson dhe është 

pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. 17 Dhe këto janë shenjat që do t'i 

përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja; 18 do t'i 

kapin me dorë gjarpërinjtë, edhe nëse do të pijnë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'u bëjë asnjë të keqe; do 

t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen'' (ALBB) 

 

• Eshtë koha për të filluar të mendojmë jashtë "kutisë normale fetare / tradicionale" ose "strukturës" 

që ka krijuar njeriu. Traditat e njeriut e bëjnë fjalën e Perëndisë jo efektive! P.sh.  

• Të krishterët që kanë biznese dhe nuk udhëhiqen nga bota, por nga standardet e perëndishme! 

• Rrjetëzimi së bashku  & Kombinimi i talenteve dhe i aftësive tona vetëm për një qëllim: për të krijuar 

dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij këtu në tokë!  

• Madje edhe bota e pashpëtuar është duke menduar në një nivel global - duke u rrjetëzuar së bashku 

për të prodhuar një forcë dhe rezultat më të madh! 

• "Trupi i Krishtit" në tokë, siç thotë Fjala, është "një qenie e re" - i fuqizuar nga lart në mënyrë të 

mbinatyrrshme me autoritetin mbi sferën frymëror, natyrore dhe mendore! 

• Le të transformohet mendja juaj - mentaliteti i mbretërisë - Ngritja e të tjerëve dhe jo të vetes (Efes.4: 

11-13)                                                                       

• Duke menduar në një nivel krejt të ri - në familje dhe në komunitet! 

• Zgjerimi i kufijve tanë - Pa limite! 

• Limitet vendosen nga Perëndia! 

• Si mund të ndihmojmë njerëzit e mbretërisë në planet e Perëndisë! 

 
Mat.6:33 
33 Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju 

shtohen. (ALBB)  
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Gjoni6:38 
38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. (ALBB) 

 

10. Një fjalë përfundimtare mbi "Mentalitet Mbretërie dhe jo mentalitet i vecuar!!" 
 

 
Mat.6: 9-13 (Jezusi duke folur) 
 9 "Ju, pra, lutuni kështu: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt. 10 Ardhtë mbretëria jote. (Manifestuar 

nga demonstrimi i pushtetit dhe sundimit) U bëftë vullneti yt në tokë. si në qiell. 
11Bukën tonë të përditshme na e jep sot.12Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë.13 Dhe 

mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë. 

Amen. 

 

• Mentaliteti i Mbretërisë ka të bëjë me bashkëpunimin me Perëndinë për të vendosur përsëri 

Mbretërinë e Tij në tokë nëpërmjet Fjalës së Perëndisë, së bashku me Frymën e Shenjtë në Emrin e 

Jezusit, në të cilin është e gjithë fuqia dhe autoriteti (Mat.28: 19-20)! 

 

• Besimtari i rilindur është një krijesë e re (2 Kor. 5:17) i pajisur me autoritet dhe vajosjen nga Perëndia 

për të bërë pikërisht atë që bëri Jezui në shërbesën e Tij në tokë, i cili gjithashtu ishte i pajisur me 

dhunti frymërore, talente dhe aftësitë për shërbesën dhe për jetën e përditshme. 

 

• Mentaliteti i Mbretërisë nuk është i bazuar në vendin ku ke lindur në tokë ose nga opinionet e tua që 

janë zhvilluar nga "kombësia, feja, traditat ose kultura jote". Ai duhet të bazohet në atë që thotë Fjala 

e Perëndisë. Perëndia na ka dhënë Biblën për të na treguar se si të mendojmë ashtu sic mendon Ai 

dhe për të na treguar mënyrën e Tij për t'i bërë gjërat. Shpesh, "kombësia jonë, mendimi tradicional, 

fetar dhe / ose kulturor" do të jetë i kundërt dhe në konflikt me atë të Fjalës së Perëndisë, por ne jemi 

të inkurajuar që të përtërijmë mendjen me Fjalën e Perëndisë (2 Kor.10: 3-6, Filip. 4: 8; Rom.12: 2). 

 

Rom. 12: 2 
2 Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të 

provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. (ALBB) 
 

Sfida! 
 

Të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë! 
  

Nga "Mentaliteti botëror, fetar, tradicional dhe kulturor" në "mentalitetin e 
Mbretërisë!" 

Të jesh "mentalitet Mbretërie" dhe jo "mentalitet i vecuar".  
 

Kjo është mënyra se si ne, KISHA, do të vendosim Mbretërinë e Perëndisë në tokë! 

 
JEZUSI ËSHTË ZOT!  


