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(1.08 - Receiving the Holy Spirit The Bible Way.) 

 (Shkrimet nga ALBB) 

 

A. Fryma e Shenjtë është një dhuratë 
 
Gjoni 14: 16-17 
16 Dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju,17 Frymën e së 

Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh; por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë 

në ju. 

 
Veprat 2: 32-33 
32 Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë! 33 Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë 

të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. 

 

• Në shkrimet e shenjta ekziston një dallim në mes të qenurit i lindur nga Fryma dhe të qenurit i mbushur me 

Frymën. 

• Kur ne lindim sërish, ne marrim jetën e përjetshme. Jeta dhe natyra e Perëndisë rikrijon frymën tonë - njeriun 

tonë të brendshëm. Ne bëhemi "krijesë e re" 2 Kor.5:17 flet për këtë. 

• Tek Gjoni 14:16, Jezui foli për Ngushëlluesin (Frymën e Shenjtë), duke theksuar me forcë se bota nuk mund ta 

marrë Atë "sepse nuk e sheh dhe as e njeh. " 

• Njerëzit në botë - ata që nuk janë të lindur përsëri - nuk mund ta marrin këtë përvojë të Frymës së Shenjtë për 

të cilën foli Jezusi. Vetëm njerëzit e lindur përsëri mund të mbushen me Frymën e Shenjtë. 

• Ekziston një përvojë pas shpëtimit që në shkrimet e shenjta quhet „marrja e Frymës së Shenjtë," ose "mbushja 
me Frymën e Shenjtë," ose "pagëzimi me Frymën e Shenjtë." 

 

 

Veprat 8: 5, 12-17 
5 Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi atyre Krishtin. 12 Por, kur i besuan Filipit kur predikonte gjërat e 

mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan. 13 Besoi edhe Simoni dhe, mbasi u pagëzua, 

rrinte vazhdimisht me Filipin; dhe, duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë, mbeti i çuditur. 14 Kur i dëgjuan 

apostujt që ishin në Jeruzalem; se Samaria kishte marrë fjalën e Perëndisë, dërguan Pjetrin dhe Gjonin te ata, 15 të cilët, 

kur u zbritën, u lut për ata që të merrnin Frymën e Shenjtë. 16 sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre; por ata 
vetëm ishin pagëzuar në emër të Zotit Jezus. 17 Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë.. 
 

• Samaritanët u shpëtuan kur Filipi predikoi ungjillin, sepse Pjetri e përkufizon shpëtimin tek 1 Pjetri 1:23 "duke 

qenë të lindur sërish jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që 

mbetet përjetë" 

• Samaritanët pastaj u pagëzuan në ujë pas marrjes së Fjalës së Perëndisë (v14). 

• Pjetri dhe Gjoni nuk u lutën për shpëtim por që ata të merrnin Frymën e Shenjtë. 

• Pjetri dhe Gjoni nuk u lutën që Perëndia t'u jepte samaritanëve Frymën e Shenjtë, por që ata të merrnin Frymën 

e Shenjtë. 

 

Ne duhet të lutemi sipas Fjalës së Perëndisë. Është në dorën e njerëzimit të marrë atë që Perëndia ofron. 

 

• Jeta e përjetshme është një dhuratë. 

• Shërimi është një dhuratë 

• Fryma e Shenjtë është një dhuratë. 

 

 

Vini re se si e morën Samaritanët:  
"Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë". Ata u lutën për ta që ata të mund të merrnin. 

 

Fryma e Shenjtë u dërgua në Ditën e Rrëshajëve - dhe Fryma e Shenjtë ka qenë këtu që nga ajo kohë dhe Ai është ajo 

pjesë e Perëndisë që vepron në tokë sot. Referenca e parë është tek Veprat: 
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Veprat 8: 6-8  
6 Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë 

mrekullitë që ai bënte. 7 Frymëra të ndyra, pra, dilnin nga shumë të demonizuar, duke bërtitur me zë të lartë; dhe shumë 

të paralizuar e të çalë shëroheshin. 8 Dhe në atë qytet u bë gëzim i madh. 

 

• Filipi që predikon nën vajosjen e Frymës së Shenjtë - sa herë që predikohet Fjala, Fryma lëviz për të konfirmuar 
Fjalën. 

 

Shërbesa e vënies së duarve për të marrë Frymën e Shenjtë 
 

Pjetri dhe Gjoni kishin një shërbesë për vënien e duarve njerëzve dhe ata ishin fuqizuar nga Fryma e Shenjtë për ta bërë 

këtë. Edhe nëse nuk e ke këtë shërbesë, ti përsëri mund t'i vësh duart dhe të shërbesh në besim dhe Perëndia do ta 

nderojë këtë. 

 

Veprat e Apostujve 8: 18-19 
18 Dhe Simoni, kur pa se me vënien e duarve të apostujve jepej Fryma e Shenjtë, u ofroi atyre para,19 duke thënë: ''Ma 

jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cilit do t'i vë duart, të marrë Frymën e Shenjtë''. 

 

• Simon Magjistari nuk po përpiqej të blinte përvojën e Frymës së Shenjtë, ai po përpiqej të blinte fuqinë për t'i 

vënë duart njerëzve që të merrnin Frymën e Shenjtë. 

 

20 Por Pjetri i tha: ''Le të humbasë paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e 

Perëndisë. 

 

• Fjala e përkthyer "dhuratë" në v.20 në greqisht do të thotë "një pajisje", prandaj ata shkuan në Samari. 
 
 

B. Të presësh apo të mos presësh 
 

Sipas një mësimi të vjetër duhej të prisje derisa Fryma e Shenjtë të vinte mbi personin që kërkonte mbushjen ne Frymën 

e Shenjtë dhe kjo është marrë nga zakoni tek:  

 

Luka 24:49 
49 Dhe ja, unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet 

nga lart''. 

 

• Ishte e nevojshme që ata të prisnin në Jeruzalem sepse plani i Perëndisë për të derdhur Frymën e Shenjtë 

duhej të fillonte në Jeruzalem. 

• Kjo nuk është një formulë për të marrë Frymën e Shenjtë, ata duhet të prisnin që Fryma e Shenjtë të vinte. 

• Veprat 2: 1 thotë, "Dhe kur erdhi dita e Rrëshajë .., "Pasi erdhi dita, atyre nuk u duhej të prisnin më. 

• Pas Veprave 2 nuk lexojmë më në Veprat e Apostujve ku dikush u udhëzua ndonjëherë që të priste, dhe as nuk 
shohim ndonjë njeri duke pritur për t'u mbushur me Frymën. 

• Ne gjithashtu nuk duhet të presim që të mbushemi me Frymën e Shenjtë thjesht sepse ne nuk shohim që kisha 
e hershme priti. 

• Marrja e Frymës së Shenjtë është një dhuratë ashtu si dhe shpëtimi, ne nuk duhet të presim, por vetëm të 

marrim me anë të besimit. 

• Njerëzit shpesh përpiqen t'i mbushin njerëzit me lloj-lloj mënyrash të ndryshme, por ajo që ne duhet të bëjmë 

është thjesht të marrim. 

• Vëru duart njerëzve për të marrë Frymën e Shenjtë, bëje me besim sepse është sipas Shkrimeve. 
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C. Merr Frymën e Shenjtë 
 

• Shpëtimi është një dhuratë, e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të marrim me anë të besimit. 

• Shërimi është një dhuratë, Perëndia tashmë na sheh të shëruar, ne thjesht duhet ta marrim, sepse ai na përket 

neve. 

• Pagëzimi i Frymës së Shenjtë është një dhuratë, ne vetëm duhet ta marrim, sepse ai na përket neve. 

• Fryma e Shenjtë është një zotëri, Ai drejton, Ai udhëzon dhe varet nga ne për t'u përgjigjur.  
  
Rom.8:14 
14 Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. 

 

• Për ata njerëz që kanë qenë në kërkim për një kohë të gjatë për të marrë (Frymën), vetëm lexoju Shkrimet e 

Shenjta dhe shpjegoju se Fryma e Shenjtë është një dhuratë 

• Vendos duart mbi ta dhe thuaju, "Merre Frymën e Shenjtë. 

 

 

D. Mënyra e Dhiatës së Re 
 

• Pjetri dhe Gjoni vunë duart mbi besimtarët e rinj në librin e Veprave të Apostujve 8 dhe ata morën Shpirtin e 

Shenjtë pa qenë të pikëlluar, pa pritur, pa zhgënjim - dhe pa përjashtim.                                                                                                                         

• Pjetri shkoi në shtëpinë e Kornelit në Cezare për t'u predikuar miqve dhe të afërmve të tij. 

 

Veprat 10: 44-46    
(Fryma e Shenjtë zbret mbi johebrenjtë) 
44 Ndërsa Pjetri ende po fliste këto fjalë, Fryma e Shenjtë ra mbi të gjithë ata që e dëgjonin fjalën. 45 Dhe të gjithë 

besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda 

edhe mbi johebrenjtë, 46 sepse ata i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. 

 

• Ngjarja e fundit e regjistruar në Veprat e Apostujve kur njerëzit morën Frymën e Shenjtë. 

 
Veprat 19: 1-6 
(Pali në Efes) 
1 Dhe ndërsa Apolo ishte ende në Korint, Pali, mbasi shkoi në vendet më të larta, arriti në Efes dhe, si gjeti disa dishepuj, u 

tha atyre: 2'A e keni marrë Frymën e Shenjtë, kur besuat?''. Ata iu përgjigjën: ''Ne as që kemi dëgjuar se paska Frymë të 

Shenjtë''. 3 Dhe ai u tha atyre: ''Me se, pra, u pagëzuat?''. Ata u përgjigjën: ''Me pagëzimin e Gjonit''. 4 Atëherë Pali tha: 

''Gjoni pagëzoi me pagëzimin e pendimit, duke i thënë popullit se duhet t'i besonte atij që do të vinte pas tij, domethënë 

Jezu Krishtit. 5 Dhe ata, si dëgjuan, u pagëzuan në emër të Zotit Jezus.. 6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë 
zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. 
 

• Vini re se ata u mbushën pa pritur. 

 

Apostulli Pal 
Veprat 9: 17-18 
17 Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke vënë duart mbi të, tha: ''Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur 

në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me Frymën e Shenjtë''. 
" 18 Në këtë çast i ranë nga sytë disa si luspa, dhe ai fitoi përsëri të parit; pastaj u ngrit dhe u pagëzua. 

 

• Pali nuk priti. 

 

1 Kor.14:18 
18. Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë.  
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Mënyra e vjetër 

• Jezusi në një vizion i shfaqet Ananias, i tha atij të vinte duart mbi Saulin. 

• Ne duhet të mësojmë dhe të shërbejmë në pagëzimin me Frymën e Shenjtë sipas Biblës. 

       

 

E.  Ejani dhe pini Frymën e Shenjtë 
Gjoni 7: 37-39 
37 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. 38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë''. 39 Por 

këtë ai e tha për Frymën, që  do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë 
ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. 
 Jezusi nuk tha, 

 

• "Le të vijë dhe të bërtasë" 

• "Le të vijë dhe të lutet" 

• "Le të vijë dhe të djersitet" 

• "Le të vijë dhe të lavdërojë" 

• "Le të përulet dhe të largohet bosh" 

 

Vini re se Jezusi tha: Le të vijë dhe të pijë, "Jezusi po përdor ujin si një krahasim për Frymën e Shenjtë. 

• Ti nuk mund të pish ujë me gojë mbyllur, dhe ti nuk mund të pish Frymën e Shenjtë me gojë mbyllur - Thjesht 
hape gojën dhe pi! 

 
Sa kohë duhet të presësh për të pire kur ke etje?  

• Ti thjesh e merr dhe e pi. 

 
Sa gjatë duhet të presësh para se të pish? 

• Ti nuk duhet të presësh për të pirë, dhe ti nuk duhet të presësh për pagëzimin në Frymën e Shenjtë. 

 

 

F. Mënyra e Biblës për të marrë Frymën e Shenjtë 
 

Marrja e Frymës së Shenjtë është tërësisht një çështje BESIMI. 
Për personin që dëshiron të marrë Frymën e Shenjtë përdor udhëzimet e mëposhtme; 

 

 

1.  Ndihmoje personin të shohë se Perëndia tashmë e ka dhënë Frymën e Shenjtë në ditën e Rrëshajëve. 
 
Veprat 2: 1-4 (Ardhja e Frymës së Shenjtë) 
1 Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. 2 Dhe befas nga qielli 

erdhi një ushtimë, si ajo e një ere që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. 3 Dhe atyre u dukën gjuhë, 

si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. 4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe 
filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.  

 

• Që atëherë Fryma e Shenjtë ka qenë në botë. 

• Është në dorën e tyre që të marrin DHURATËN e Frymës së Shenjtë. 

• Personi nuk duhet t'i lypë Perëndisë ta mbushë me Frymën e Shenjtë - lypja është mosbesim.  

• Maria, nëna e Jezusit ishte atje gjithashtu (Veprat 1: 12-14). 
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2.   Drejtoje personin që të shohë që të gjithë ata që janë të shpëtuar janë gati të marrin Frymën e Shenjtë. 
Veprat 2:38 
38 Atëherë Pjetri u tha atyre: ''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.Atëherë Pjetri u tha atyre: ''pendohem, dhe secili nga ju le të pagëzohet 

në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve; dhe ju do të marrë dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. 

 

• Në fillim shpëtohu dhe pastaj merr Frymën e Shenjtë. 

 

3.   Është biblike t'i thuash personit që të ketë pritshmëri për të marrë Frymën e Shenjtë kur vendosen duart 

mbi ta. 

Veprat 19: 6 
6 Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. 

 

4.   Thuaji personit se çfarë do të ndodhë; 

 

• Fryma e Perëndisë do të lëvizë në akordet e tij vokale dhe do të vërë fjalë të mbinatyrshme në buzët e tij. 

• Fryma e Shenjtë jep shprehitë, por njeriu flet. 

 

Veprat 2: 4 
4 Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte 
të shpreheshin. 

 
Veprat 10:46 
46 sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. 
 
1 Kor.14:18 (Pali duke folur) 
18. Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. 

 
1 Kor.14: 2 
2 sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë; sepse askush nuk e kupton, por ai në frymë flet mistere. 

• Njerëzit mund të kenë frikë të përjetojnë në mish - nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të marrë, veçse në mish. 

 

Joeli 2:28 (Derdhja e Frymës së Perëndisë) 
28 "Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, 

pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime." 

 

5. Thuajini personit që të largojë çdo mendim ose mësim të rremë sipas të cilit ata do të marrin diçka të keqe përveç 
Frymës së Shenjtë. 
 

Lluka 11: 11-13 
11 Dhe cili nga ju është baba i tillë që, po t'i kërkojë bukë djali, i jep një gur? Ose po t'i kërkojë një peshk, në vend të peshkut 

i jep një gjarpër? 12 Ose, po t'i kërkojë një vezë, i jep një akrep? 13 Nëse ju, pra, që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të 

mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë''. 
 

• Kur ti kërkon Frymën e Shenjtë, nuk do të marrësh diçka tjetër! 

 
6. Inkurajoje personin "të hapë gojën shumë." 

• Ky është një akt i BESIMI - merr frymë, dhe thuaj - Zot, "tani unë po marr Frymën e Shenjtë me BESIM." 

• Sigurohu që personi të mos flasë asnjë fjalë të vetme në gjuhën e tij natyrore. 

• Inkurajoje që të relaksohet dhe të jetë pa frikë, me guxim, të grerë zërin e tij dhe të bëjë ato tingujt e 

mbinatyrshëm që duan të vijnë, duke lëvizur gjuhën dhe buzët e tij njësoj sikur do të ishte duke folur shqip (ose 

gjuhën e tij natyrale).  
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• Thuaji atij se Fryma e Shenjtë do të dojë t'i japë atij fjalë - pra, gjuha e tij do të përpiqet të thotë diçka, kështu 

ndodh gjithmonë.  

•  Fryma e Shenjtë jep të shprehurit - personi duhet të bëjë të folurit. 

•  Pjesa e mbinatyrshme është ajo çfarë po thuhet; nuk është personi që po flet. 

• Kur të shohësh që Fryma e Shenjtë është duke lëvizur në buzë dhe gjuhë, i thoni atij të thotë ndonjë tingull që i 
duket më i lehtë për të, fol, pavarësisht se çfarë po thua. 

• Thuaji atij të vazhdojë duke folur, duke lavdëruar Perëndinë me ato fjalë mbinatyrore derisa të vijë një gjuhë e 

lirë dhe e qartë dhe ai të ketë një siguri të brendshme që ai e ka marrë. 

 

7.  Mos u mblidhni rreth e rrotull personit që ka ardhur për të marrë mbushjen me Frymën e Shenjtë. 
 

• Mos jep udhëzime konfuze. 

• Ata që janë të pranishëm duhet të luten në Frymë nëse luten me zë të lartë; përndryshe, ata duhet të luten në 
heshtje në gjuhën e tyre natyrore. 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


