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(2.04 - UPSIDE DOWN verses TRADITIONAL Leadership) 

 

1. Parimi i piramidës. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

 
A. Struktura themelore TRADICIONALE e lidershipit në botë. 

1. CEO (Drejtuesi ekzekutiv/Punëdhënësi) 

2. Menaxherët 

3. Mbikëqyrësit 

4. Punonjësit 

 

 

B. Struktura themelore TRADICIONALE e lidershipit në kishë. 

1. Peshkopët 

2. Kryepastorët 

3. Pastorët 

4. Trupi i Krishtit (Besimtarët) 

 

 

C. PIRAMIDA ME KOKË POSHTË Lidershipi siç është projektuar nga Fjala e Perëndisë. 

                

1. Trupi i Krishtit (Besimtarët) 

2. Pastorët 

3. Kryepastorët 

4. Peshkopët 

 

 

Shkrimi bazë nga Fjala e Perëndisë për konfirmim - LIDERSHIPI ME KOKË POSHTË është si më poshtë; 

 
Ef.4: 11-12 
11 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, 12 për 

përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, 

 

Shërbesa e pesëfishtë. 
1. Synimi origjinal i Perëndisë dhe Fjalës së Tij ishte që pozicionet e pesë shërbesave të ishin për të 

"trajnuar dhe pajisur" "Trupin e Krishtit" (besimtarët) për të shërbyer. 

 

2. Për të qenë efektivë dhe për të përmbushur Efes.4: 11-12, shërbesa e pesëfishëve duhet të marrë si 

shembull strukturën ME KOKË POSHTË të lidershipit tek pika (C), pra, për të shërbyer dhe jo për të qenë 
i shërbyer". 

 

3. Apostujt, profetët, ungjilltarët, pastorët dhe mësuesit janë të pajisur me "talente dhe aftësi" nga 

Perëndia dhe jo nga vetja, dhe më pas janë fuqizuar me "vajosjen" për një arsye: për të zhvilluar dhe 

maturuar besimtarët. 

 

4. Jezusi ishte dhe është shembulli i vërtetë i lidershipit: Ai erdhi për të shërbyer dhe jo për të qenë i 

shërbyer. Ai i trajnoi dhe i pajisi dymbëdhjetë apostujt e Tij për të bërë punën e shërbesës. Ai ndenji me 

skuadrën e Tij dhe i ngriti ata lart deri në potencialin e tyre të plotë.  
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5. Të menduarit tonë si shërbëtorë duhet të ndryshojë nga pikëpamja tradicionale e "mbretërimit mbi 

Trupin e Krishtit - (B) " tek "duke shërbyer dhe duke u nënshtruar për të ngritur të tjerët - (C) ", kjo 

kërkon një qëndrim zemre prej shërbëtori dhe thyerjen e krenarisë brenda nesh.  

 

2. Të bëhesh një person pa reputacion - çelësi i shërbesës! 
 

• Nëse do të ngjitesh në mbretërinë e Perëndisë, së pari duhet të zbresësh, sa më i lartë të jetë pozicioni, 

aq më e lartë është shkalla e përulësisë që kërkohet për të shërbyer në atë pozicion. Kjo quhet 

gjithashtu "të vdesësh për veten" - Gjoni 3:30 ; Marku 9:35; Fil.2: 7-8! 

 

• Një lider në botë (një shërbëtor publik) vihet në pozitë dhe fuqizohet nga njerëzit në emër të popullit, 

ndërsa një lider në Trupin e Krishtit (shërbëtor i Perëndisë) vihet në pozitë dhe fuqizohet nga Perëndia 

për të bërë vullnetin e Tij, për t'i shërbyer Trupit të Krishtit dhe për të ndërtuar Mbretërinë e Tij. Në të 

dyja rastet të dy liderat janë ende shërbëtorë. 

Në Gjermani ata kanë një thënie: kur e shohin dikë si "askushi", ata e quajnë "Null", që do të thotë një "zero", 

një person pa reputacion. Të bëhesh një person pa reputacion është çelësi për t'i shërbyer Perëndisë dhe për të 

përparuar në Mbretërinë e Tij. 

 

Ne e shohim shembullin e përsosur të kësaj në tre vende, fillimisht në shërbesën e Gjon Pagëzorit dhe së dyti në 

shërbesën e Jezusit. 

 
Gjon Pagëzori e lartëson Krishtin. 
Gjoni 3:30 
30 Ai duhet të rritet, dhe unë të zvogëlohem.  

 
Kush është më i madhi? 
Marku 9:35 
35Atëherë ai u ul, i thirri të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: ''Nëse dikush do të jetë i pari, le të bëhet i fundit i të 

gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve''. 
 
Krishti i përulur dhe i lartësuar. 
Fil.2: 7-8! 
7por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8dhe duke u gjetur nga 

pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.  
 

• Mbajtja e një pozicioni pa reputacion në zemrën tonë na mban në një pozitë të përulësisë dhe na 

pengon të shkojmë në krenari. Nëpërmjet pozitës së përulësisë, Perëndia mund të na besojë me më 

shumë përgjegjësi dhe fuqi, dhe këto gjëra nuk do të na korruptojnë. Ne nuk na përul Perëndia, këtë 

duhet ta bëjmë vetë. 

1 Pjet.5: 6 
6Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t'ju lartësojë në kohën e duhur, 

 
Jakobi4:10 
10Përuluni përpara Zotit, dhe ai do t'ju lartësojë!  
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3. Si të bëhesh një person pa reputacion! 
 
Jezusi duke u lutur në Kopshtin e Gjetsemanit: 
Mat.26:39 
39Dhe, si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë: ''Ati im, në qoftë se është e mundur, 

largoje prej meje këtë kupë; megjithatë, jo si dua unë, por si do ti''.  

 

• Jezusi bëri dhe tha vetëm atë që Ati i Tij  tha dhe bëri. 

• Jezusi bëri vullnetin e Atit të Tij dhe jo vullnetin e Vet! 

 

Dëshmi personale: 
Mbaj mend një situatë ku sapo kisha mbaruar mësimdhënien në një shkollë biblike dhe më pas u ktheva në 

dhomën time për të sistemuar shënimet e mia. Ndërsa u ktheva drejt derës për të dalë nga dhoma, Fryma e 

Shenjtë më foli në frymën time, me atë zë ende të ulët (jo me një zë të dëgjueshëm nga veshët e mi) dhe tha: 

"Ti nuk do bësh asnjë reputacion për veten" dhe asgjë më shumë. Unë thashë, Zot, por unë po përpiqem të 

ndërtoj një reputacion për vite me radhë në shërbesë dhe ti do që unë të heq dorë nga kjo dhe të mos kem një 

reputacion? E kisha të vështirë për disa minuta për të pranuar atë që Zoti donte, pasi nuk shihja ndonjë kuptim 

tek kjo kërkesë. Më në fund, Fryma e Shenjtë foli përsëri dhe tha, "Jezusi kështu bëri!" Unë i thashë, po Zot, unë 

nuk do të bëj një reputacion për veten! Pastaj përsëri Fryma e Shenjtë më foli dhe më tha, "tani ti je i lirë dhe 

unë mund të punoj nëpërmjet teje më shumë se më parë". Më pas unë mora zbulesën e asaj që Ai donte të 

thoshte, tani unë isha i lirë nga veprat dhe presioni i përpjekjes për të ndërtuar reputacionin tim dhe më pas për 
ta mbajtur atë lart. Nuk kishte më konkurrencë të përpiqesha të bëhesha si dikush tjetër. Ai do ta ndërtonte dhe 

do ta mbante lart reputacionin për mua! Së dyti, Ai tani mund të vepronte nëpërmjet meje në shërbesë, sepse 

tani unë po kthehesha për të qenë ashtu siç Ai më kishte krijuar, duke vepruar në harmoni me vullnetin e Tij. 

 
Fil.2: 7-8 
7por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8dhe duke u gjetur nga 

pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.  

 
4. Uniteti i vërtetë duke mos pasur asnjë reputacion! 

 
Në çdo qytet në mbarë botën shpesh ka shërbëtorë ose pastorë me një mendje të caktuar për të qenë 

shërbëtori apo pastori "numër 1", për të patur kishën "numër 1" ose për të qenë shërbesa "numër 1". Kjo 

tingëllon mirë, por në realitet, kjo është një bllokim për Perëndinë, për planet e Tij në një qytet dhe për punën e 
Frymës së Tij të Shenjtë. 

 

Shpesh thuhet se Jezusi është "numri 1", por në realitet të gjithë përpiqen të jenë "numri 1" në qytetin e tyre. 

Uniteti i vërtetë i Trupit të Krishtit do të ndodhë kur të gjithë shërbëtorët (e Perëndisë) të bëhen një "0", pa 

ndonjë reputacion dhe të lejojnë Perëndinë të veprojë sipas mënyrës së Tij. 

 

Si mund të jetë Jezusi numri "1" nëse të gjithë të tjerët po përpiqen të jenë numri "1", nuk është e mundur! 

Vetëm kur bëhemi një "0" ai mund të zërë vendin e tij me të vërtetë dhe të bëhet numri "1".  

 
Shembull: 
1 +1 +1 = 3= (Jezusi + Pastor + Pastor) - Pastorët që ndërtojnë reputacionin e tyre. 
1 +0 +0 = 1= (Jezusi + Pastor + Pastor) - Pastorët që marrin pozicionin e ri pa reputacion. 
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Kur bëhemi një "0", na jepet vlera e vërtetë kur qëndrojmë pranë Jezusit, vlera jonë nuk është kur përpiqemi të 

jemi numër "1", por duke u bërë "0"! 

"1" +0 = 10 --- "1" +0 +0 = 100 --- "1" +0 +0 +0 = 1000 - Kur sa më shumë shërbëtorë qëndrojnë pranë njëri-

tjetrit pa reputacion, vlera e tyre rritet. 

 

Rezultatet e mungesës së reputacionit: 

• Jezusi zë vendin e Tij si Kreu i kishës mbi tokë. 

• Fryma e Shenjtë mund të flasë me të gjithë shërbëtorët / pastorët dhe të koordinojë planin e vetëm të 

Perëndisë. 

• Nuk ka më konkurrencë në Trupin e Krishtit. 

• Çdo shërbëtor mund të jetë vetvetja, ashtu si Perëndia i ka krijuar të jenë. 

• Pikat tona të forta, talentet dhe aftësitë tona mund të bashkohen për t'i shërbyer njëri-tjetrit. 

 

5. Shërbëtorët që sjellin të tjerët në planet e tyre të dhëna nga Perëndia! 
Jer.29:11 
11Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju", thotë Zoti, "mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një 

të ardhme dhe një shpresë.  

 

• Të gjithë njerëzit kanë një plan të dhënë nga Perëndia brenda vetes, një vizion, një shpresë dhe një të 

ardhme. Këto zbulohen kur një person është "i rilindur", kur Perëndia i zbulon atij se kush është. 

 

• Si shërbëtorë të Ungjillit ne shpesh mendojmë se njerëzit dërgohen në kishat tona në radhë të parë për 

të përmbushur vizionin tonë, por në realitet, Perëndia i dërgon ata në kishën tonë në mënyrë që ne të 

mund t'i stërvitim dhe t'i pajisim ata, që të zbulojnë dhuntitë e tyre frymërore dhe t'i lejojmë ata t'i 

praktikojnë këto dhuntitë e shërbesës. 

 

• Në radhë të parë ne duhet t'i sjellim ata në vizionin e tyre dhe në kohën e duhur do të përmbushet edhe 

vizioni ynë nga Perëndia, ndërsa ne jemi besnikë për t'i përmbushur ato të të tjerëve. Gal.6:7. 

 

• Si pastorë të një kishe duhet të mbajmë mend se delet (besimtarët) i përkasin Perëndisë dhe Ai i drejton 

ato kur dhe ku duhet të shkojnë, pastorët janë në të vërtetë menaxherët e deleve të Tij. 

 

• Perëndia do t'i flasë drejtpërdrejt besimtarit dhe nëse është e nevojshme do t'i japë një konfirmim 

nëpërmjet një personi tjetër ose pastorit. Gjoni 10: 3-5 

 

• Si shërbëtorë, ne nuk duhet t'i pengojmë besimtarët që të hyjnë në thirrjet e tyre, por me udhëzime 

dhe këshilla të mira t'u japim atyre çdo mundësi të mundshme për të hyrë në shërbesë - përsëri Jezui 

është shembulli. 

 

• Shpesh, shërbëtorët mund të mendojnë se pozicionet dhe shërbesat e tyre kërcënohen nga besimtarët 

më të rinj, por pozita dhe vizioni që Perëndia i ka dhënë dikujt nuk mund të kopjohet ose dublohet, por 

mund t'i jepet ose transferohet dikujt tjetër nëse dikush nuk e do atë. Shkrimi i mëposhtëm tregon se 

çfarë ndodh në mendjet dhe zemrat e disa shërbëtorëve të Perëndisë - kjo nuk duhet të jetë!  
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3 Gjonit 1: 9-10 (Apostulli Gjon) 
9 I shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pret. 10 Prandaj, po të vij, do t'i kujtoj atij 

veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh; dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret 

vëllezërit  dhe i ndalon ata që duan t'i presin e i përjashton nga kisha.  

 

6. Vizioni! 
 

"Puzla Jigsaw" - Një vizion që më dha Zoti disa vjet më parë për të shpjeguar parimin e mësipërm. 
 

Zoti më tregoi një pamje të një puzli të madh që u nda në miliarda copa, shumë të ngjashme me atë të një 

bashkim pjesësh figure të fëmijëve. Pamja që mora ishte "Plani i Perëndisë" që Ai kishte bërë dhe që ne si 

besimtarë dhe shërbëtorë duhej të ndjekim dhe të bëjmë. 

 

Pjesët e puzlit ishin unike, të vetme dhe të një lloji dhe nuk mund të kopjoheshin, të dubloheshin apo të 

vidheshin. Në vizion puzli u nda në copa sipas, kontinenteve, vendeve, qyteteve, kishave, shërbesave, 

shërbëtorëve dhe më në fund besimtarëve. Më në fund, çdo besimtar dhe shërbesë kishte copa ose një copë të 

puzlit. 

 
 

Pastaj Zoti më dha zbulesën dhe domethënien e vizionit të puzlit si më poshtë; 
 

• Vizioni i puzlit ishte Plani i Tij për tokën - plani i vetëm dhe asnjë tjetër! 

 

• Si shërbëtorë nuk na takon ne të zhvillojmë idenë ose vizionin tonë, por thjesht t'i kërkojmë Perëndisë 

pjesën tonë të puzlit, planin e Tij për jetën dhe shërbesën tonë që ne duhet të përmbushim. 

 

• Bashkangjitur me copën tonë të puzlit janë të gjitha mjetet e nevojshme për të qenë të suksesshëm, ne 

vetëm duhet ta kërkojmë atë dhe mjetet në lutje me anë të besimit. 

 

• Duke qenë se pjesa jonë e puzlit është unike dhe nuk mund të kopjohet, dublohet ose vidhet, atëherë 

nuk ka më konkurrencë në Trupin e Krishtit. Unë nuk mund të bëj shërbesën tënde dhe ti nuk mund të 

bësh timen. Atë që Perëndia jep, Ai do ta mbrojë!  

 

• Ashtu si copat në një puzle ndërveprojnë me pjesën tjetër që do të ngjithet, si lart edhe anash apo 

poshtë, ashtu edhe pjesa jonë e planit të Perëndisë është projektuar për të ndërvepruar me shërbesat e 

tjera. Me fjalë të tjera, ne të gjithë përshtatemi së bashku për të ndihmuar njëri- tjetrin të arrijmë planin 

e Perëndisë për tokën dhe jo planet tona të gjithsecilit. 

 

• Kjo quhet "networking" - një term që përdoret shpesh në botë dhe në biznes. Në këtë sistem, njerëzit 

dhe kompanitë bashkojnë pikat e forta, talentet, aftësitë dhe madje edhe financat dhe lidhen së bashku 

për të rritur shanset e tyre për sukses. Sa më shumë që ata lidhen së bashku, aq më e madhe është 

forca.  
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• Kështu duhet të jetë në Mbretërinë e Perëndisë, besimtarët dhe shërbesat duhet të "lidhen së 

bashku" për të rritur forcën për të përmbushur planin e Perëndisë këtu në tokë, pasi asnjë 

person ose shërbesë nuk është e kompletuar. 

 

• Një shtëpi e ndarë do të bjerë, por edhe e kundërta është e vërtetë: një shtëpi që nuk është e 

ndarë do të qëndrojë dhe nuk do bjerë. 

Marku 3: 24-25 
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.  
 

 

 

Një fjalë përfundimtare rreth lidershipit ME KOKË POSHTË përkundrejt atij TRADICIONAL. 
 
Ky stil lidershipi mund të jetë shumë i vështirë për t'u pranuar nga shumë drejtues kishash, pa le t'i përshtaten 

dhe të ndryshojnë. Por ai është i domosdoshëm, ashtu siç e tregoi Jezusi me anë të shembullit të Tij në shërbesë 

dhe siç thotë Fjala e Perëndisë se si duhet të konformohemi në imazhin e Birit të Tij (Rom.8: 28-30). 

 

Qëndrimi i një shërbëtori të Ungjillit, pa marrë parasysh se në çfarë nivel lidershipi është ai ose ajo, qoftë 

peshkop, pastor, drejtues grupi shtëpie, mësues fëmijësh, etj, duhet të jetë nga pikëpamja se si ata mund të 

bëjnë që niveli i tyre i tavanit (pozicioni aktual) në shërbesë të mund të bëhet niveli përdhes (pikënisja) e një 
besimtari tjetër ose të ri. Kjo kërkon guxim, përulësi të zemrës dhe të mendjes, së bashku me besimin në Zotin! 

 

 

A ke ti guxim të bësh ndryshimin? 

 
Atehere "MËSO" më shumë sesa prediko Fjalën e Perëndisë! 

 
Kjo është mënyra se si ne, KISHA, RRITEMI! 

 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 
 

 
 

 

 

 

  


