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1.11 - Dhuntitë e Frymës dhe Dhuntitë e shërbesës
(1.11 - Gifts of the Spirit & Ministry Gifts)

9 - Dhuntitë e Frymës
(Shkrimet nga ALBB)

Shkrimet bazë:
1 Kor. 12: 1-13
(Dhuntitë frymërore: Uniteti në Diversitet)
1 Tani në lidhje dhuratat shpirtërore, vëllezër, unë nuk dua që ju të jeni të paditur: 2 Ju e dini se ju ishit johebrenikë, u sollët
me ata idhuj memecë, megjithatë ju u drejtuat. Edhe për sa u përket dhuntive frymërore, o vëllezër, nuk dua të jeni të
paditur.2 Ju e dini se, kur ishit paganë, tërhiqeshit pas idhujve të pagojë, nën shtytje të çastit. 3 Prandaj ju bëj të ditur se
askush që flet në Frymën e Shenjtë nuk thotë: ''Mallkuar qoftë Jezusi!''; edhe asnjë nuk mund të thotë: ''Jezusi është Zot'',
veç se në Frymën e Shenjtë. 4 Ka larmi dhuntish, por i njëjti Frymë. 5 Ka edhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot. 6 Dhe ka
larmi veprimtarish por është i njëjti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. 7 But the manifestation of the Spirit is
given to each one for the profit of all: 8 for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of
knowledge through the same Spirit, 9 to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit,
10 to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of
tongues, to another the interpretation of tongues. 11 Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi Frymë, duke i ndarë
gjithsecilit dhunti veç e veç ashtu si do vetë.

9 DHUNTITE FRYMËRORE
1. Korintasve 12: 1-11
Kur dikush u flet shumë të krishterëve lidhur me këto dhunti, ata do të thonë se nuk kanë nevojë për to dhe besojnë se u
janë dhënë vetëm Kishës së hershme dhe pastaj Zoti i ka tërhequr ato. Këto dhunti iu dhanë nga Fryma e Shenjtë Trupit
të Krishtit v.12, jo një pjese të veçantë të Trupit. Ti dhe unë, si anëtarë të Trupit të Krishtit, kemi privilegjin t'i shohim
këto dhunti në veprim sot.
EMËRTIMI I TYRE
Pali nuk i quan ato thjesh "dhunti" ai i quan ato dhunti FRYMËRORE pra, ato i përkasin fushës frymërore. Ato janë dhënë
nga Fryma e Shenjtë atyre që janë lindur frymërisht dhe janë pagëzuar nga i njëjti Frymë. Këto dhunti nuk janë për
njeriun fizik (natyror), por për njeriun frymëror.
PADITURIA
Apostulli thotë, "nuk dua të jeni të paditur.". Vini re gjërat e tjera që thotë Pali për të cilat ai nuk do që të jemi të paditur
dhe rëndësia e këtyre dhuntive frymore do të bëhet menjëherë e dukshme. (Rom.11:24) Misteri i shartimit tek
johebrenjtë. Shiko v-25
1 Kor.10: 1-2 - Pagëzimi i Izraelit në Moisi, në re dhe në det.
1 Thes. 4:13 - Gjendja e të qenurit i vdekur në Krishtin.
2 Pjetrit 3: 8 - Një ditë me Zotin.

DHËNËSI
Dhënësi i këtyre dhuntive frymore është Fryma e Shenjtë. Ati e deshi botën dhe dha Birin – (Gjoni 3:16). Biri dha Frymën
e Shenjtë – (Gjoni 15:26, Veprat 2:33. Fryma e Shenjtë jep dhunti frymore – 1 Kor. 12: 8-10).

DHUNTITE
(Pali specifikon se kush janë 9 dhuntitë)
1. Fjala e diturisë.
2. Fjala e njohurisë
3. Besimi
4. Dhuntitë e shërimit
5. Pushtet për të kryer veprime të fuqishme
6. Profecitë
7. Dallimi i frymërave
8. Larmi gjuhësh.
9. Interpretimi i gjuhëve.
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1.11 - Dhuntitë e Frymës dhe Dhuntitë e shërbesës
A - DHUNTITË E ZBULIMIT
(FJALA E DITURISË / FJALA E NJOHURISË / DALLIMI I FRYMËRAVE)

1 - FJALA E DITURISË:
Jo dhuntia e mençurisë, por një fjalë. Shihet në jetën e Krishtit:
•
•
•
•
•
•

Tundimi në shkretëtirë. (Mat. 4: 1-11).
A është e ligjshme t'i paguhet taksa Cezarit? (Mat.22: 15-21).
Pyetja e saducenjve për ringjalljen. (Luk. 20:27).
Kush është fqinji im? (Lluka 10: 25-37).
Gruaja e kapur në kurorëshkelje. (Gjoni 8: 1-12).
Pyetja për rrethprerjen në Këshillin e Parë të Kishës.

2n- FJALA E NJOHURISË:
Jo dhuntia e njohurisë, por një fjalë. Shihet në jetën e Krishtit:
•
•
•
•
•
•

Natanaeli nën fikun. (Gjoni 1: 47-48).
Gruaja tek pusi. (Gjoni 4: 16-18).
Monedha në gojën e peshkut.
Mohimi i Pjetrit.
Kthimi i Palit në Anania. (Veprat 9:11).
Burrat nga Joppa te Pjetri.

3 - DALLIMI I FRYMËRAVE:
Jo dhuntia e kritikës apo e dallimit të njerëzve, por aftësia për të parë përtej instrumentit tek forca motivuese
(frymërore).
•
•
•
•
•

Jezusi e perceptonte shpesh hipokrizinë e farisenjve.
Shporru Satan, i thotë Pjetrit.
Anania dhe Safira.
Fryma e lavdërimit tek skllavja që ndiqte Palin dhe Silën.
Pjetri te Simon magjistari.

B - DHUNTIA E PUSHTETIT
(BESIMI / DHUNTITË E SHËRIMEVE / PËR TË KRYER MREKULLI)

4 - BESIMI:
Ky është besimi që flet Jezusi kur thotë: "Po të kishit besim sa një kokërr sinapi, do të mund t'i thoshit këtij mani:
"Shkulu me gjithë rrënjë dhe mbillu në det", dhe ai do t'ju bindej." - Luka. 17: 6. Është aftësia për t'i besuar Perëndisë
për në dukje të pamundurën. Ne e shohim këtë dhunti të veprojë tek:
•
•
•

Ringjallja e Llazarit. "Ati im, faleminderit që më ke dëgjuar". (Gjoni 11:41). Jezusi e tha këtë PARA se Llazari të
rringjallej.
Ai falënderoi përpara se Ai ta ushqente turmën.
Anija e Palit - besoi se asnjë nuk do të humbte. (Veprat 27:22).

5 - DHUNTITË E SHËRIMIT:
Nuk është DHUNTIA e shërimit, por dhuntitë e shërimit.
•
•

Pali u shërua nga ethet, që si rezultat solli në besim të tjerët. (Veprat 28: 1-7).
Njeriu i paralizuar. (Veprat 3: 1-10).
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1.11 - Dhuntitë e Frymës dhe Dhuntitë e shërbesës
6 - KRYERJA E MREKULLIVE:
•
•
•
•
•
•

Ushqyerja e 5000.
Ecja në ujë.
Kthimi i ujit në verë.
Kapja e peshqve.
Lirimi i Pjetrit nga burgu.
Shpërngulja e Filipit.

C - DHUNTITË E TË SHPREHURIT
(PROFECIA / LLOJET E NDRYSHME TË GJUHËVE / INTERPRETIMI I GJUHËVE)

7 - PROFECIA:
Do të thotë "të sjellë përpara", është si "parathënie", dhe "e thënë më parë". Qëllimi i saj është për:
•
•
•

Ndërtim.
Nxitje.
Ngushëllimi (1 Kor. 14: 3)

SHEMBUJ:
• Kënga e Marisë. (Luk. 1:46)
• Profecia e Zakarias. (Lk 1:67)
• Profecia e Agabusit. (Veprat 11: 27-30, Veprat 21: 10-11).

8 - LARMIA E GJUHËVE:
Dhuntia e gjuhëve është e ndryshme nga shenja e gjuhëve. Shenja e gjuhëve pason çdo besimtar, d.m.th. si dëshmi e
Pagëzimit të Frymës së Shenjtë. (Mk. 16:17). Jo të gjithë e kanë dhuntinë e të folurit në gjuhë (gjuhët), v.30. Ka DY lloje
gjuhësh; Qiellore (engjëjt) dhe njerëzore, (1 Kor. 13: 1).
QËLLIMI I TË FOLURIT NË GJUHË
• Për besimtarin është një mjet për të komunikuar me Perëndinë (1 Kor.14: 2), dhe për ndërtim
• Në Kishë, një shenjë për jobesimtarët NËSE një ose dy flasin. (1 Kor.14: 22-27).
• Të gjithë janë të lejuar që në heshtje të luten në gjuhë. (1 Kor.14:28)

9 - INTERPRETIMI I GJUHËVE:
Interpretimi është më shumë sesa përkthim, është që të bëhet absolutisht e qartë, kështu që një interpretues mund të
përdorë shumë fjalë për të interpretuar kuptimin e një fjale. Ndërsa përkthimi është zakonisht fjalë për fjalë. Dhuntia e
interpretimit të gjuhëve është që Kisha të mund të marrë ndërtim kur një mesazh jepet në gjuhë të tjera.

SI TË DALLOJMË DHE TË RRISIM RRJEDHËN E DHUNTIVE VOKALE NË JETËT TONA
Bibla e tregon qartë që ata që përdoren në dhuntitë vokale të Frymës së Shenjtë duhet ta bëjnë këtë në një efektivitet
gjithnjë në rritje. (1 Kor. 14:12).
Disa njerëz e kanë shumë të vështirë të mos e përbuzin profecinë, sepse në shumë raste ajo është errësuar nga mendimi
njerëzor ose është keqpërdour nga mungesa e vajosjes. Shprehia jote duhet të ketë cilësi sinjali dhe një vajosje së tillë që
njerëzit të mahniten nga autoriteti dhe qartësia e tyre.
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1.11 - Dhuntitë e Frymës dhe Dhuntitë e shërbesës
1. NJOHJA JOTE:
Fjala e Perëndisë është një kërkesë thelbësore në një shërbesë në dhuntitë Vokale të Frymës së Shenjtë. Çelësi për të
folur Fjalën e Perëndisë është të dëgjosh zërin e Tij – (Isaia 50: 4)
•

Fjalët e urta 8:34 tregon se Perëndia përdor dyer të caktuara përmes të cilave Ai na flet.

NË TË KALUARËN - Hebrenjve 1: 1 - Perëndia fliste pak nga pak dhe në mënyra të ndryshme.
• 1 Samuelit 9:15 - drejtpërdrejt në veshin e brendshëm.
• Numrat 7:89 - si një zë i dallueshëm - shih gjithashtu 1 Samueli 3: 6, Numrat 12: 7-8.
• Numrat 23:5 - fjalët e vendosura direkt në gojë.
• 2 Samuelit 23:2 - fjalë të vendosura drejtpërdrejt në gjuhë.
• Numrat 12:6 - nëpërmjet vegimeve ose ëndrrave.
• 1 Kronikave 21:18 - nga engjëjt.
• 1 Mbretërve 19:12 - si një zë ende i vogël.
• Jobi 32:8 - drejtpërdrejt te shpirti njerëzor.
• Jeremia 20:9 - si një barrë e ndjerë në trupin fizik
SOT - Shumica e njerëzve zakonisht e marrin profecinë si:
• Një imazh mendor, një pamje në frymën e tyre, një formë shumë themelore e vizionit, një ide vizuale
• Fjalë ose fraza në mendje.
SHËNIME • Edhe fjalët edhe imazhet meditohen, ato rriten shpejt, spontanisht.
• Ekziston një ndjenjë e ndjeshmërisë, e gjallërimit të brendshëm ose e emocionimit përbrenda.
• Vëmendja mund të jetë tek një rrethanë, një fjalë e folur, një incident.
• Mendimet ose idetë mund të shfaqen në mendje.
2. PËRGJEGJËSIA jote:
Të veprosh nën vajosje është një KUFIZIM i pakualifikuar që pengon përdorimin e rastësishëm të dhuntive vokale të
Frymës së Shenjtë.
2 Pjetrit 1:21
21 Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma
e Shenjtë.
• Ndërsa ata ishin nën ndikimin e Frymës së Shenjtë. Autoriteti për të folur publikisht është vajosja e Frymës së
Shenjtë.
Kjo mund të njihet si:
• Një gjallërim fizik aktual i gjithë qenies
• Një ndjenjë e presionit të lehtë në trup
• Një ringjallje e brendshme.
Bibla thotë qartë se duhet:
• të kesh dëshirë për t'u përdorur në profeci (1 Korintasve 14: 1).
• të kesh dëshirë të profetizosh 1 Korintasve 14:39 (të jesh i zellshëm).
Sidoqoftë ky zell duhet gjithmonë të jetë i rrënjosur nga kuptimi yt i qartë që ti ke një përgjegjësi për të shërbyer në atë
mënyrë që Kisha si e tërë të ndërtohet. (1 Korintasve 14:19).
SHËNIME:
• Ti duhet të kërkosh vajosjen në shërbesën tënde
• Kalo kohë duke e ndërtuar veten para se të kërkosh të ndërtosh Kishën
• Agjërimi ngadalëson zhurmën e zërave të mishit dhe rrit ndjeshmërinë ndaj vajosjes.
• E folura para kohe në profeci do të rezultojë në një mungesë të vajosjes.
• Profecia e vazhdueshme (d.m.th të presësh që të profetizosh çdo javë) mund të rezultojë në uljen e freskisë dhe
në tendencën për të profetizuar nga kujtesa.
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1.11 - Dhuntitë e Frymës dhe Dhuntitë e shërbesës
Shënim: 1 Korintasve 14:31 - natyrisht që të gjithë nuk mund të profetizojnë në një takim. Nganjëherë ata që janë me
përvojë duhet të zmbrapsen në mënyrë që ata që janë duke e zhvilluar dhuntinë të mund të kenë një mundësi për të
mësuar.
KI PARASYSH NË MËNYRË TË VEÇANTË SHKRIMIN E MËPOSHTEM:
1 Timoteut 4:14
• Mos e lër pas dore dhuntinë
• Mos lejo që dhuntia jote të lihet pas dore.
• Mos e ndërprit ushtrimin e dhuntisë hyjnore.
Shënim: Nëse e di që ke një vajosje të rëndësishme në këtë dhunti dhe nuk po e lejon Zotin të të përdorë në shërbesat
tona, atëherë duhet të kesh kujdes për këtë varg:
2 Timoteut 1: 6
• Zgjoje si zjarr dhuntinë e Perëndisë.
• Fryji thëngjijve të atij zjarri të brendshëm.
Metafora është marrë nga hedhja e hirit të zjarrtë në flakë nga shakullimi dhe forca e "trazimit" , që të tregojë se
thëngjijtë ishin fikur nga një gjendje e mëparshme e flakës.
PËRFUNDIM:
Shumë njerëz kanë frikë të "dalin përpara" publikisht. Ky është një hezitim i dhënë nga Perëndia që shërben si një masë
paraprake kundër të rremes ose mungesës së vajojsjes.

ÇËSHTJE PRAKTIKE PËR FUNKSIONIMIN E DHUNTIVE VOKALE NË SHËRBESAT TONA
Ne mund të kemi shumë mësimesh mbi temën e dhuntive vokale të Frymës së Shenjtë, por herët a vonë ballafaqohemi
me faktin se këto dhunti janë funksionale. Ato duhet të "veprojnë" dhe jo vetëm të flasim për to. Për ata që do të hyjnë
në këtë dimension këtu janë disa pika praktike që duhen mbajtur në mend.
1. PIKA PRAKTIKE PËR PROFETËT:
Për të pasur ndonjë efekt, profecia jote duhet të jetë e qartë për të gjithë publikun. Kujdes këto pika - pozicionin në sallë,
shpejtësinë, volumin. Për gratë këto pika kanë rëndësi të veçantë. Nëse dëshiron të shprehni një mesazh duke e kënduar,
sigurohu që: •
•

Di të këndosh.
I këndon fjalët shumë qartë.

1 Korintasve 14:40 - Pali thekson nënshtrimin ndaj rendit të një shërbese. Ji i kujdesshëm për "ndërprerjen" kur flet
pastori. Prit radhën tënde dhe prit derisa të ketë qetësi. 1 Korintasve 14:33. Kujdes nga konfuzioni i shkaktuar nga rrymat
e ndryshme në profeci. Ji i ndjeshëm ndaj drejtimin të Frymës dhe ndiqe atë.
2. PARIMET TE RËNDËSISHME PËR PROFETET:
•
•

Të gjitha profecitë duhet ta lavdërojnë Jezusin – (Zbulesa 19:10) - Kujdes nga: dëgjoje këtë apo atë njeri, etj ...
Profetizimi duhet të kufizohet në nivelin e besimit të një personi (Romakëve 12: 6). Gjithmonë mbaj mend se
cilësia është më e rëndësishme se sasia. Autoriteti i dhënë nga Fryma e Shenjtë njihet nga njerëzit.

Nuk ka nevojë të pohohet nga folësi. Prandaj ruhu nga deklarata të mëdha autoritative kur nuk ke vajosje ose pjekuri për
ta përcjellë atë - shih (Lluka 14: 7-11). Fillo me përulësi dhe pastaj ngjitu më lart ashtu si Perëndia të drejton. Mos ki frikë
të shikosh se çfarë do të thuash me objektivisht dhe me racionalitet.
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•

•

Nëse nuk po hyn thellë në një shërbesë profetike, fjalët e tua nuk janë të frymëzuara. Megjithatë, mesazhi që
jep është - Prova - njerëzit pengohen, bëjnë gabime gramatikore, flasin në forma të ndryshme të gjuhës shqipe,
asaj moderne apo të vjetër. Kur je duke mësuar, përpiqu të jesh i qartë se ku po shkon para se të fillosh - Nëse
ke një pamje mendore sigurohu që ta dish se çfarë po thotë Fryma e Shenjtë. Gjithashtu ji i qartë se çfarë nuk po
të thotë ai.
Askush nuk është kurrë i detyruar të profetizojë (1 Korintasve 14:32). Një pyetje e zakonshme: përse marr gjëra
nga Fryma e Shenjtë dhe më pas nuk marr një mundësi për t'i shprehur ato

KI PARASYSH:
•
•
•
•

Mund të jetë për një takim tjetër.
Mund të jetë për të provuar varësinë tënde ndaj Frymës së Shenjtë.
Mund të jetë për të ndërtuar besimin tënd.
Mund të jetë për ndërtim ose udhëzim personal.

Mos harro, ata më me përvojë duhet të lenë kohë që edhe të tjerët të vijnë përpara.
Shënim: Gratë shpesh janë më të përgjegjshme se burrat, prandaj ata duhet ta kenë këtë parasysh. 1 Korintasve 14:34.
3. PËRGATITJA PERSONALE PËR PROFETET
•
•
•
•

Ndërsa zgjohesh të dielën në mëngjes bëhu i ndjeshëm.
Shko herët në takim, ulu dhe lejoje frymën të vendoset.
Lutuni në heshtje në Frymë.
Ji në dispozicion dhe përgjigju ndaj nxitjes së Frymës së Shenjtë.

Shënim: Disa këtu duhet të jenë të kujdesshëm, disa duhet të jenë të guximshëm.
4. PARAKUSHTET PËR PROFETËT:
•
•
•
•

Duhet të jesh i përgatitur për korrigjim.
Nuk duhet të profetizosh aty ku nuk je i njohur apo i pranuar.
Nuk duhet të nxjerrësh mësime në kurriz të një turme të madhe.
Duhet ta kapërcesh frikën e njeriut- Kjo vjen përmes një përkushtimi me gjithë zemër për të "dhënë jetën tënde
për delet". Gjoni 10:11.

PIKA PRAKTIKE PËR PROFETIZIMIN NË KISHË
12 pikat në vijim deklarojnë shumë qartë shumë pika praktike për ata që dëshirojnë të profetizojnë:
1. Ruhu nga qortimi, ligjërimi ose fshikullimi i njerëzve përmes profecisë. Kjo vlen edhe për profecitë jashtëzakonisht
negative, të ashpra ose paragjykuese.
2. Shmang profetizimin e doktrinave të tua të përkëdhelura dhe theksimet e favorizuara.
3. Shmang tundimin për të dhënë "këshillim personal" për ndonjë nevojë për të cilën ti je i vetëdijshëm.
4. Shmang korrigjimin e drejtuesve nëpërmjet profecisë.
5. Shmang futjen e një drejtimi të ri në shërbesë përmes profecisë.
6. Shmang "predikimin" për periudha të gjata ndërsa profetizon duke përpunuar ose zgjeruar mesazhin pasi
vajosja ka kaluar.
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7. Kujdes nga profecitë e tepërta ose përsëritëse. dmth. kur mendimi i Perëndisë është komunikuar qartë përmes disa
mesazheve tashmë, mos fillo prapë dhe ta përsëritësh, por le të mbetet e qartë, koncize dhe e fuqishme. Forca e
profecisë shpërbëhet me fjalë.
8. Qëndroni në një mendje dhe në rrjedhën e takimit. Mos shkoni kundër rrymës. Kjo e pengon mesazhin që Zoti
dëshiron të flasë. Nëse zhvillohet një konflikt dhe rrjedhin dy ose më shumë vena të ndara, atëherë lidershipi duhet të
jetë përgjegjës për të ndërhyrë dhe për të drejtuar takimin ashtu si ata e ndjejnë se po i udhëheq Fryma.
9. Mos bërtit, mos ulërit, ose ekstreme të tjera në zë ose në mënyrë. Idealja është të flasësh në mënyrë frymëzuese, por
të respektosh të gjitha rregullat e zakonshme të komunikimit (gramatikën, shqiptimin, tonin, etj.). Kjo është thjesht pjesë
e të bërit "të të gjitha gjërave në mënyrë të rregullt dhe ashtu siç duhet". Këtu zbatohet parimi "Fryma e profetit i
nënshtrohet profetit". Perëndia e lë njeriun në kontroll të plotë. Kalimi në trancë po ekstazë, apo ndonjë gjendje ku
humbet kontrolli, është dicka që e praktikojnë spiritualistët apo kultet e tjera. Një fryt i Frymës është vetëkontrolli. Ai nuk
e heq atë, por më tepër e jep atë.
10. Mos përcill problemet e tua personale në profecinë tënde: humorin tënd, presionet ose rrethanat, zemërimin,
acarimin, ngutjen, mendimet etj. Është e rëndësishme që të kesh pastruar çdo element negativ nga fryma jote. Mos fol
për çështje, për të cilat e di që do të kesh një përfshirje negative emocionale.
11. Mos fol nëse ke një mesazh të paqartë ose të errët. Nëse boria nxjerr një zhurmë të pasigurt, ajo sjell konfuzion. (1
Korintasve 14:33, 40: 14: 4-12).
12. Kapu pas Fjalës. Kjo është veçanërisht e vërtetë për fillestarët. Mos noto shumë larg nga bregu derisa të jesh i sigurt
se anija jote është bërë e qendrueshme. Vetë Fryma duket se i drejton fillestarët për të profetizuar vetëm Fjalën e
shkruar me shumë pak komente të tjera. Kështu ai merr një fjalë nga Fjala dhe e bën atë të jetojë për një rast të caktuar.

SI TË GJYKOJMË PROFECINË
Provoni gjithçka, mbani vetëm të mirën – (1 Thes.5: 19-21).
Provoni frymërat - Një profet i rremë ka një frymë të rreme (1 Gjon. 4: 1, 6).
Më poshtë janë 9 parime biblike për gjykimin e profecive:
1. Qëllimi i fundit - ndërtimi, nxitja, ngushëllimi (1 Kor.14: 3)
2. Profecia e vërtetë pajtohet me shkronjën dhe frymën e Fjalës. Fryma e i Shenjtë nuk e kundërshton Vetveten (2 Tim.3:
16; Isa.8: 19-20).
3. Profecia e vërtetë lartëson + lavdëron Krishtin dhe i jep atij përparësi të plotë (Zb 19:10; Gjn.16: 13, 14).
4. Profecia e vërtetë prodhon fryt në karakter dhe sjellje që pajtohet me frytet e Frymës. Së pari vjen drejtësia. (Rom
14:17, Gal 5:22, 23, Mateu 7: 5, 16)
5. Nëse profecia përmban parashikime për të ardhmen dhe këto nuk plotësohen, profecia nuk ka ardhur nga Perëndia
(sigurisht, përveç nëse personi ose personat nuk i përmbushin kushtet e profecisë) (LiP. 18: 20-22) Ndonjëherë, një
person që profetizon fillon në Frymën e Shenjtë, por tejkalon "masën e tij të besimit" (Rom. 12: 6).
6. Edhe nëse profecia përmban parashikime të sakta ose zbulesa të mbinatyrshme, ajo nuk është nga Perëndia nëse
efekti i saj është të nxisë mosbindjen ndaj Perëndisë dhe shkrimeve të shenjta. Shiko (LiP. 13: 1-5; Veprat 16: 16-18).
7. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, prodhon liri, jo skllavëri. (Rom 8: 15)"robëri". (1 Kor. 14: 33)
"konfuzion"; (2 Tim1: 7) "frikë" - Profecia e vërtetë kurrë nuk nxit diktaturën frymërore.
8. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, gjithmonë do të sjellë jetë të freskët në një mbledhje dhe do të
harmonizohet me qëllimet e përgjithshme të Perëndisë. (2 Kor. 3:6)
9. Profecia e vërtetë, e dhënë nga Fryma e Shenjtë, vërtetohet nga Fryma e Shenjtë përbrenda çdo besimtari që e
dëgjon. (1 Gjo. 2:27)
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Dhuntitë e pesë shërbesave
Dhuntitë e shërbesave - një Thirrje Hyjnore që u jepet njerëzve!
Ef.4: 8-12
(Dhuntitë frymërore)
7 Po secilit nga ne iu dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. 8 Për ç'ka Shkrimi thotë: ''Kur ai u ngjit lart, Ai e burgosi
burgosjen, dhe u dha dhurata njerëzve." 9 Tani kjo: ''Ai u ngjit'', ç'do të thotë tjetër përveçse ai më parë edhe kishte zbritur
në pjesët më të ulëta të dheut? 10 Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt, për të përmbushur të gjitha
gjërat. 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,13 derisa të arrijmë të gjithë te
uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit,
•
•
•

Një person i thirrur në shërbim me kohë të plotë nga Perëndia.
Ne shohim se Pali na tregon pse v.12 dhe për sa gjatë dhuntitë më janë dhënë v.13
Vajosja e Frymës së Shenjtë përkon me të gjitha 5 pozicionet.

Tre arsye se pse dhuntitë e shërbesës i janë dhënë Kishës:
1.
2.
3.

Për përsosjen e shenjtorëve (besimtarë të lindur përsëri).
Për punën e shërbesës.
Për ndërtimin ose lartësimin frymëror të Trupit të Krishtit.

Shërbesa me kohë të plotë përkundrejt asaj me kohë të pjesshme:
•
•
•
•

Ka një vajosje për secilën dhunti shërbese - për shërbesën me kohë të plotë - që nuk është me kohë të
pjesshme.
Asnjë person me kohë të pjesshme nuk mund të zërë vendin e këtyre dhuntive të shërbesës që Perëndia ka
dhënë.
Çdo person thirret të jetë në shërbesë për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë.
Nëse nuk kemi dhuntitë e shërbesës në Kishë, shenjtorët nuk do të maturohen, as nuk do të pajisen siç duhet
për të bërë punën e shërbesës.

Ef.4:11
11 Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues,
1 Kor. 12:28
28 Dhe Perëndia i vuri disa në kishë: së pari apostuj, së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj
dhuntitë e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve.
•

Vini re diçka tjetër në lidhje me dhuntitë e shërbesës. Tek (Efesianëve 4:11) thuhet që Jezusi i dha këto dhunti
shërbese për njerëzit. Tek (1 Korintasve 12:28), thuhet se Perëndia i vuri dhuntitë e shërbesës në Kishë.
Perëndia i dha dhunti shërbese njeriut dhe Perëndia i vendosi ata në Kishë - jo njeriu. - Këtu ka një ndryshim të
madh.

•

Ti nuk hyn në ndonjë fazë të shërbesës vetëm sepse do ti, apo sepse dikush të ka thënë, ose për shkak se dikush
profetizoi për ty. Askush nuk të thërret në shërbesë; kjo është një thirrje hyjnore. Vetëm Perëndia vendos
burra dhe gra në dhuntitë e shërbesës.
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Atë që Perëndia e thërret - Perëndia e pajis:
•

Ata që Perëndia e thërret në shërbesë, Ai e pajis për shërbesë. Perëndia vajos ata që thirren në shërbesë dhe u
jep atyre aftësinë frymërore për të qëndruar në çfarëdo pozicioni Ai i thërret ata.

•

Ne kemi nevojë për një shërbesë të pajisur me dhunti mbinatyrore - pajisje mbinatyrore.

•

Shërbesa nuk dallohet nga emri, por nga fuqia që Zoti Jezu Krisht, Udhëheqësi i Kishës, i jep një personi për të
qëndruar në një shërbesë.

•

Ti nuk mund të hysh në një shërbesë për të cilën nuk je thirrur nga Perëndia. Është e rrezikshme për ta bërë
këtë. Mund të të kushtojë jetën.

•

Askush nuk mund të "vendosë" askënd tjetër në një shërbesë. Vetëm Perëndia i vendos njerëzit në këto
pozicione. Njerëzit e tjerë mund të pranojnë dhe respektojnë një thirrje të tillë, por Perëndia është ai që
thërret dhe i çliron këto dhunti shërbimi në Kishë.

•

Nëse nuk e di nëse je i thirrur apo jo në shërbesë, ndoshta nuk je. Shiko, nëse ke predikimin ose mësim brenda
teje, ajo do të dalë jashtë.

•

Nuk është personi që kualifikon dikë për të qëndruar në njërën prej këtyre shërbesave. Për të hyrë në një
shërbesë kërkon një thirrje hyjnore. Perëndia jep thirrjen hyjnore për në shërbesë; Ai dhuron pajisjet frymore
për shërbesën; dhe Ai kërkon kualifikime të caktuara nga ata që janë në shërbesë.

•

Metoda e veçantë me anë të së cilës Perëndia e thërret dikë në një shërbesë, nuk është e rëndësishme. Ajo që
është e rëndësishme është bindja e një personi ndaj thirrjes së Perëndisë.

JEZUSI ËSHTË ZOT!
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