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A - Si një njeri mendon 
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(A - As a Man Thinks) 
(Nga Creflo A. Dollar Jr.) 

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

 
Fjalët e urta 23: 7 
7sepse ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu është ai ......  

 
Mateu 6:31 
31Mos u shqetësoni, pra duke thënë: ......  

 
Rom.4: 17-18 
17(siç është shkruar: ''Unë të kam caktuar atin e shumë kombeve''), është ati i të gjithë neve para 

Perëndisë që ai besoi, i cili i jep jetë të vdekurve dhe thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin.  18Ai, 

duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi për t'u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte thënë: 

''Kështu do të jetë pasardhja jote''.  

 

• Nëse mendon se je i mundur .... Atëherë je. 

 

• Nëse mendon se nuk ke guxim .... Atëherë nuk ke. 

 

• Nëse të pëlqen të fitosh, por nuk mendon se mundesh ...Është pothuajse e sigurt që nuk do 

fitosh. 

 

• Nëse mendon se do të humbasësh.... Atëherë ke humbur tashmë. 

 

• Sepse jashtë në botë do të shikosh se suksesi fillon me vullnetin e një personi. E gjitha varet 

nga gjendja e mendjes. 

 

• Nëse mendon se je shumë i mirë .... Atëherë je. 

 

• Duhet të mendosh shumë lart për t'u ngritur .... Duhet të jesh i sigurtë në veten tënde para se 

të fitosh ndonjë çmim. 

 

• Mendo për gjëra të mëdha dhe veprat e tua do të rriten. Mendo për gjëra të vogla dhe do të 

mbetesh prapa. 

 

• Mendo se mundesh.... dhe do të mundesh. 

 

Gjithçka varet nga gjendja e mendjes. 

Betejat (fitoret) e jetës nuk shkojnë gjithmonë te njeriu më i fortë ose më i shpejtë. 

 

• Por herët a vonë njeriu që fiton .... Eshtë njeriu që mendon se mund të fitojë. 
 

Sepse, siç mendon një njeri në zemrën e tij .... Ashtu është ai! 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


