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(1.09 - Speaking & Praying In Tongues.) 

 

1. Kisha e Dhiatës së Re 
(Shkrimet nga ALBB) 

 

Mënyra se si besimtarët e Dhiatës së Re u mbushën me Frymën e Shenjtë duhet të jetë shembulli ynë për shërbesën 
sot. 

 

Veprat 1: 4-5  
Premtimi i Frymës së Shenjtë 
4 Dhe, duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit: 

''Që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë,, 5 sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë mbas jo 

shumë ditësh ". 

 
Veprat 2: 1-6  
Ardhja e Frymës së Shenjtë (Rrëshajët - Maria, nëna e Jezusit ishte atje - Veprat 2:1-14) 
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. 5 Por në Jeruzalem banonin disa judenj, 

njerëz të perëndishëm, nga të gjitha kombet nën qiell. 6 Kur u dëgjua ajo ushtimë, turma u mblodh dhe u hutua, sepse secili 

nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. 

 

 

2. Në Samari - Besimtarë të Mbushur 
VEPRAT 8:5-12  
Krishti predikohet në Samari 
5 Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi atyre Krishtin. 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. 

 

Rrëfimi i besimit i magjistarit 
9 Prej kohësh në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, i cili merrej me magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë, 

gjoja sikur ishte njeri i madh, 10 Dhe të gjithë, nga më i madhi te më i vogli, ia vinin veshin, duke thënë: ''Ky është fuqia e 

madhe e Perëndisë''. 11 Dhe e dëgjonin, sepse prej një kohe të gjatë ai i kishte mahnitur me magjitë. 12 Por, kur i besuan 

Filipit, që shpalli lajmin e mirë të gjërave të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan.. 

(përvoja e parë)  

 

• Përvoja e parë – Fryma e Shenjtë ësht lindja e re, që quhet shpëtimi, rilindja ose marrja e jetës së 

përjetshme (nje person pagëzohet frymë nëTrupin e Krishtit), ata kanë Frymën e Shenjtë por kjo nuk quhet 

marrja (mbushja me) Frymën e Shenjtë.  

• Përvoja e dytë - Ka një përvojë pas shpëtimit që quhet të marrësh, të mbushesh, të pagëzohesh me Frymën 

e Shenjtë. 

  

Pjetri dhe Gjoni u dërguan nga Jeruzalemi për të vënë duart mbi të kthyerit e rinj që ata të mund të merrnin Frymën e 

Shenjtë.  

 

VEPRAT 8: 14-17  
14 Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin, 

15 Kur këta arritën, u lutën për ta, 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.  
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(Përvoja e dytë) 

VEPRAT 8:18  
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''. 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. 

 

• Simon magjistari pa një shenjë manifestimi të marrjes së Frymës së Shenjtë - të folurit në gjuhë, pasi Fryma 

e Shenjtë nuk mund të shihet. 
 

 

3. Në Shtëpinë e Kornelit, Besimtarët janë Mbushur 
 

VEPRAT 10: 44-48  
Fryma e Shenjtë zbret mbi johebrenjtë 
44 Ndërsa Pjetri ende po i thoshte këto fjalë, Fryma e Shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po 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 i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. Atëherë 

Pjetri filloi të thotë, 47 'A mund ta ndalojë dikush ujin, që të mos pagëzohen këta  që kanë marrë Frymën e Shenjtë pikërisht 

si ne?'' 48 Kështu ai urdhëroi që ata të pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj iu lutën të qëndronte disa ditë me 

ta.   

 

• Ata besuan kur Pjetri u predikoi dhe u lindën përsëri! 

• Ata morën Frymën e Shenjtë para se Pjetri të mbaronte predikimin. 

• Ata folën në gjuhë të huaja dhe i habitën besimtarët hebrenj që Fryma e Shenjtë iu dha johebrenjve. 

• Më së fundi u pagëzuan me ujë 

 

 

4. Në Efes - Besimtarë të Mbushur 
 

VEPRAT 19: 1-7  
(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. 7 Dhe gjithsej ishin rreth dymbëdhjetë 

burra. 

   

• Besimtarët këtu u pagëzuan në "Trupin e Krishtit" nëpërmjet pagëzimit të Gjonit - "pendimit. " 

• Pali vuri duart mbi ta për pagëzimin e Frymës së Shenjtë. 

• Ata (të gjithë) morën dhe folën në gjuhë të tjera ashtu si Fryma u dha atyre fjalën (dhe profetizuan) 

 

 

5. Mbushja e Palit me Frymën e Shenjtë 
 

Veprat VEPRAT 9: 7-17  
7 Dhe njerëzit që udhëtonin me të ndaluan të habitur, sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njeri. 8 Pastaj Sauli 

u çua nga toka, por, kur i çeli sytë, nuk shihte asnjeri; atëherë e morën për dore dhe e çuan në Damask. 9 Dhe mbeti tri ditë 

pa të parit, as hëngri as piu. 
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Anania pagëzon Saulin 
10 Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: ''Anania!''. Dhe ai u përgjigj: ''Ja ku jam, Zot!''. 

11 Dhe Zoti i tha: ''Çohu dhe shko në rrugën e quajtur E drejtë, dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emër 

Saul, i cili po lutet; 12 ai ka parë në vegim një njeri, me emër Anania, duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën 

e syve''. 13 Atëherë Anania u përgjigj: ''O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë 

shenjtorëve të tu në Jeruzalem. 14 Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e priftërinjve për të burgosur të gjithë ata që 

thërrasin emrin tënd''. 15 Por Zoti i tha: ''Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara 

johebrenjve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. 16 Sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuajë për emrin tim''. 17 

Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke i vënë duart, 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 u "rilind" në rrugën për në Damask nëpërmjet përvojës së tij me Jezusin. 

• Kur Anania vuri duart mbi të për të marrë Frymën e Shenjtë - ai e mori menjëherë. 

• Më vonë Pali thotë në 1 Kor.14:18, Unë e falënderoj Perëndinë tim, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të 

gjithë;  

 

1 Kor. 14: 18-22 
E folura në gjuhë, një shenjë për jobesimtarët 
18 Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. 19 Por në asamble parapëlqej të them 

pesë fjalë me mençurinë time për mësimin e të tjerëve se dhjetë mijë fjalë në gjuhë tjetër. 20 Vëllezër, mos u bëni kalamaj 

nga mendja, por bëhuni foshnjë për të ligën, dhe burra të pjekur nga mendja. 21 Në ligj është shkruar: ''Unë do t'i flas këtij 

populli në gjuhë të huaja dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë'', thotë Zoti. 22 Prandaj gjuhët janë 

një shenjë jo për ata që besojnë, por për jobesimtarë, kurse  kurse profecia nuk është për jobesimtarë, po për besimtarë.. 
 

• E folura në gjuhë është prova se Fryma e Shenjtë jeton brenda personit. 

• E folura në gjuhë është për të gjithë besimtarët - një dhuratë, ashtu si shpëtimi! 
 
 

6. Dhjetë arsye pse besimtarët duhet të flasin në gjuhë 
 

Marku 16:17 
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;  

 
6.1. Shenja fillestare e pagëzimit 

VEPRAT 2: 4  
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. 

 

• Është prova ose shenja fillestare e Pagëzimit të Frymës së Shenjtë, për besimtarët, jobesimtarët dhe 

besimtarët hebrenj! 

 
6.2. Për ndërtim frymëror  

I Kor. 14: 4  
4 Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij...   

 

• Kuptimi i fjales origjinale "ndërtim" është "të karikosh" siç përdoret në lidhje me karikimin e një baterie. 

• Ne ndërtojmë ose karikojmë njeriun tonë frymëror - fëmijët e Perëndisë! 
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I 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. 
 

• Perëndia i ka dhënë kishës (besimtarit), një mjet hyjnor, mbinatyror për të komunikuar me Veten.  

 
I Kor. 14:14  
14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme.  
 

• Përkthimi Amplified thotë, "fryma ime, nga Fryma e Shenjtë brenda meje, lutet".  

• Perëndia është një Frymë. Kur lutemi në gjuhë, fryma jonë është në kontakt të drejtpërdrejtë me 

Perëndinë, i cili është një Frymë. Ne po i flasim Atij me një mjet hyjnor, mbinatyror.  

 

 

6.3. Na kujton Praninë e Frymës 

 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.  

  

• Lutja në gjuhët e tjera na mban të ndjeshëm ndaj Frymës së Shenjtë dhe faktit që Ai jeton (banon) brenda 

nesh, brenda njeriut tonë frymëror. 

 

 

6.4. Ne lutemi në përputhje me Vullnetin e Përsosur të Perëndisë 

ROMAKËT 8: 26-27  
26 Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse 

duhet; por vetë Fryma ndërhyn për ne  me psherëtima të patregueshme. 27 Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja 

e Frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë. 

   

• E folura në gjuhë, largon egoizmin nga lutjet tona.  

• Lutja në gjuhë, anashkalon mendjen tonë dhe e lejon Frymën e Shenjtë që të thotë lutjen e përsosur përsëri 

për tek Perëndia. 

 

6.5. Besimi ynë stimulohet 

Juda 20  
20 Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, 

 

• Ne mësojmë t'i besojmë më shumë Perëndisë dhe i besojmë premtimeve të Perëndisë, gjë që më pas rrit 

besimin tonë. 

 

6.6. Na mban të lirë nga ndotja e botës 

1 Kor. 14:28  
28 Por nëse nuk ka interpretues, le të heshtë në kishë , dhe le të flasë me veten e tij dhe me Perëndinë. 

 

• Ky është një mjet për të na mbajtur të pastër nga ndotja e të pafeve dhe profanëve, dhe nga të gjitha 

bisedat vulgare rreth e rrotull nesh në punë ose jashtë në publik.  

 

6.7. Na lejon dhe na ndihmon të lutemi për të panjohurën 

 

• Lutja në gjuhë siguron një mënyrë për t'u lutur për gjërat për të cilat askush nuk lutet ose as nuk është 

madje i vetëdijshëm për t'u lutur për atë gjë.  

• Ne e dimë se Fryma e Shenjtë na ndihmon të lutemi për atë që nuk dimë se si të lutemi ashtu siç duhet.  

• Por përveç kësaj, Fryma e Shenjtë - që di gjithçka - mund të lutet nëpërmjet nesh për gjëra për të cilat 

mendjet tona natyrore nuk dinë asgjë.  
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6.8. I jep çlodhje Frymës tonë 

Isa. 28: 11-12  
11 Në fakt do të ndodhë që me buzë që belbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti do t'i flasë këtij populli, 12 Ai u kishte thënë: 

Ja pushimi vëreni të lodhurin të pushojë; këtu është fresk!". Por ata nuk deshën ta dëgjojnë.   

  

• E folura në gjuhë freskon frymën tonë kur e bëjmë atë çdo ditë. 

 

6.9. Për Dhënien e Falënderimeve 

I Kor. 14: 15-17  
15 Po atëherë? Do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendjen; do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me 

mendjen. 16 Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë 

"amen" për falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç'po thua? 17 Sepse ti edhe mund të falënderosh mirë, por tjetri nuk 

ndërtohet. 

 

• Por vini re se Pali thotë se lutja në gjuhë ofron mënyrën më të përsosur për t'u lutur dhe për të falenderuar, 

sepse ai tha:  

• "Sepse ti mund të falënderosh mirë" (Vargu 17)  

• Sidoqoftë, në prani të njerëzve të pamësuar, Pali tha që të lutesh me mendjen tënde, që ata të mund të 

inkurajohen; ata do të kuptojnë atë që thua. 

 

6.10. Na ndihmon të vemë gjuhën tonë nën kontroll 

JAKOBI 3: 8 
8 kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë; është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprurës. 

 

• Duke qenë se gjuha jonë është gjymtyra më e keqe për t'u nënshtruar, kur lutemi në gjuhë, kjo na ndihmon 

për ta kontrolluar atë. 

 

7. Ana publike e të folurit në gjuhë 
 

Ka të folur në gjuhë në besimtarin individual - privat. 
Ka të folur në gjuhë në kishë - publike! 

 

1 Kor. 14: 3-18 
3 Kurse ai që profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e përdëllim.. 4 Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e 

tij, por ai që profetizon, ndërton kishën. 5 Unë dua që të gjithë ju të flisnit gjuhë, por më tepër të profetizonit, sepse ai që 

profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhë, veçse në interpretoftë, që të marrë ndërtim kisha.  

 

E folura në gjuhë në kishë duhet të interpretohet 

6Dhe tani, o vëllezër, po të vija e t'ju flisja në gjuhë, ç'dobi do të kishit, po të mos ju flisja me anë të zbulesës, a me njohuri, 

a me profeci, a me mësim? 7 Edhe gjërat që nuk kanë shpirt dhe nxjerrin zë, fyelli ose qestja, po të mos japin zë të 

dallueshëm, si do të njihet të rënit e fyellit ose e qestes? 8 Sepse, po të japë buria një tingull të panjohur, kush do të 

përgatitet për betejë? 9 Kështu edhe ju, në qoftë se me gjuhën tuaj nuk flisni fjalë të kuptueshme, si do të kuptohet çfarë u 

tha?  Sepse do të flisnit në erë. 10 Ka nuk e di se sa lloje zërash në botë, dhe asnjë prej tyre nuk është pa kuptim. 11 Pra, në 

qoftë se unë nuk e marr vesh kuptimin e zërit, do të jem si një i huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë një i huaj për 

mua. 12 Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhunti frymërore, kërkoni që t'i keni të bollshme për ndërtimin e kishës.  13 

Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretojë, 14 sepse, në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, 

fryma im lutet, por mendja ime është e pafrytshme. 15 Po atëherë? Do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendjen; 

do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendjen. 16 Me fjalë të tjera, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me 

frymën, ai që zë vendin e profanët, si do të thotë "amen" për falënderimin tënd, kur nuk merr vesh ç'po thua? 17 Sepse ti 

edhe mund të falënderosh mirë, por tjetri nuk ndërtohet. 18 Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë 

se ju të gjithë. 19 Por në asamble parapëlqej të them pesë fjalë me mençurinë time për mësimin e të tjerëve se dhjetë mijë 

fjalë në gjuhë tjetër. 

 
 



                                                                                                                                             6 | 6 

1.09 - E folura dhe lutja në gjuhë të tjera. 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
I Shkrimet e Shenjta nga ALBB (Domain publik 2018), nëse nuk thuhet ndryshe I Jo për përdorim përfitimi I Shërbesë trajnimi & pajimi 

I  LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.  I   www.lowevonjudah.org 

 

 
 

• E folura në gjuhët me interpretim është ekuivalente me profecinë – d.m.th. nëse shprehja në gjuhë është 

interpretuar në mënyrë të tillë që kisha të kuptojë atë që po thuhet, atëherë ai që profetizon nuk është më i 

madh. 

• Kisha lartësohet ose ndërtohet kur e folura në gjuhë interpretohet.  

• Si ilustrim, 2 x 10 centë janë të barabarta me një monedhë 20 centëshe. 

• 1 x 10 cent = E folura në gjuhë, monedha tjetër 1 x 10 cent = interpretim i të folurit publik të gjuhëve. 

• Kur të dyja përdoren kjo është e barabartë me Profecinë 1 x 20 cent. 

• Nëse nuk ka interpretim atëherë ai që flet në gjuhë duhet të ndalojë, pasi nuk e ndërton jobesimtarin. 

• Ne gjithashtu mund të flasim në gjuhë në shërbesën e kishës, në adhurim, nëse është midis nesh dhe 

Perëndisë. 

 

8. Pyetje dhe Përgjigje 
 

1. Si ta di kur duhet të flas në gjuhë në kishë dhe si duhet të ndodhë kjo me interpretimin? 

• Një besimtar do të drejtohet nga Fryma e Shenjtë dhe do të jetë për ndërtimin e "trupit të 
Krishtit" - "kishës" dhe Perëndia do të japë një interpretim 

2. Më trego në Bibël vargjet që kanë të bëjnë me pagëzimin në ujë dhe pagëzimin në frymë dhe ndryshimin 
midis tyre? 

• Në Shtëpinë e Kornelit - Besimtarët u mbushën, pastaj u pagëzuan me ujë - Veprat 10: 44-48.  
3. Kur Fryma e Shenjtë erdhi në ditën e Rrëshajëve, ata dëgjuan njerëz të ndryshëm që flisnin në shumë 

gjuhë në të njëjtën kohë, si e shpjegon ti këtë? 

• Fryma e Shenjtë ka fuqinë dhe aftësinë për të marrë «Gjuhën Tjetër» të një personi dhe ta 
përkthejë atë tek njerëzit e tjerë në gjuhën e tyre tokësore natyrore në të njëjtën kohë, sepse 
Ai është Perëndia edhe është edhe në formë frymore. 

4. Kur pranoj Jezusin, unë kam Frymën e Shenjtë në mua, atëherë pse më duhet pagëzimi me Frymën e Shenjtë 
nëse Fryma tashmë është në mua? 

• Tek "shpëtimi ose kthimi në besim" ti more Frymën e Shenjtë duke u pagëzuar frymërisht në Trupin e 
Krishtit, por nuk u mbushe nga dhe me Frymën e Shenjtë, kjo është një përvojë e dytë në "Shpëtim" 

5. A duhet të flas në gjuhë për të qenë i krishterë dhe të jem në gjendje të shkoj në qiell? 

• Ti nuk ke nevojë të flasësh në "gjuhë" për të qenë i krishterë ose për të shkuar në "Qiell", por nëse 
nuk flet në "gjuhë" ti do të kesh një disavantazh të madh në jetën tënde të krishterë! Ti do shkosh në 
qiell bazuar në vendimin tënd për pranimin e Jezusit si Zot dhe Shpëtimtarin tënd (Rom. 10: 9-10) 

6. Nëse gjuhët nuk vijnë menjëherë, a do të thotë kjo se nuk kam marrë mbushjen e Frymës? 

• Një person mund të zgjedhë të flasë në "gjuhë" ose jo, kjo është një zgjedhje personale, por nëse një 
person nuk flet në "gjuhë" kjo nuk do të thotë se ai nuk është i mbushur me Frymën e e Shenjtë. 

7. A vjen e folura në gjuhë në mënyrë të menjëhershme në çast apo fillon me disa njerëz si një gulçim i thjeshtë 
dhe më pas rritet nga disa fjalë në një gjuhë të plotë? 

• Disa njerëz e marrin "gjuhën" në çast, të tjerë duan pak kohë dhe duhet të praktikojnë duke filluar 
me disa tinguj të panjohur dhe më pas ajo do të zhvillohet në një gjuhë të plotë frymërore të quajtur 
"E folura në gjuhë të tjera". 

8. A përpiqet djalli të më bindë të mos flas në gjuhë dhe të mos e përdor atë, dhe pse? 

• Po! Sepse "e folura në gjuhë" është një armë dhe mjet shumë i fuqishëm që një "besimtar" mund të 
përdorë në lutje dhe në luftën frymërore kundër djallit. Djalli nuk mund t'i kuptojë lutjet e tua kur ti 
lutesh në "gjuhë", pasi Fryma e Shenjtë në ty lutet nëpërmjet teje dhe anashkalon të kuptuarit tënd 
dhe gjithashtu bën lutjen e përsosur që Perëndia duhet t'i përgjigjet për ty dhe situatën tënde. 

 

JEZUSI ËSHTË ZOT! 


