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(2.07 - He Gave Gifts Unto Men) 
 

1. Zoti  qiejt dhe tokën. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
Hyrje 
 
Ef. 4: 7-12 
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. 11Dhe 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, 
 
Hyrje 
 

Është e rëndësishme që çdo besimtar të kuptojë "qeverisjen e Kishës" sipas Biblës dhe "pesë pozicionet e 

shërbesës"; si funksionojnë ato, si dhe pse ato veprojnë së bashku si një skuadër, nga kush dhe përse u 

vendosën ato në "Trupin e Krishtit, në Kishë "dhe për të sqaruar keqkuptimet dhe idetë e gabuara. 

 

Shembull i dorës së njeriut. 
 

Dora e njeriut ka 5 gishta, dhe njëri quhet gishti i madh. Kur Zoti krijoi dorën e njeriut e krijoi me 5 gishta dhe 

jo me 4, 3, ose 2, ose vetëm 1, por me 5 gishta. Dora e njeriut funksionon më mirë kur që të 5 gishtat punojnë 
së bashku. Dora e njeriut gjithashtu u krijua dhe u projektua nga Perëndia për t'i shërbyer të gjithë trupit të 

njeriut, me të gjithë 5 gishtat që punojnë së bashku. Vetëm gishti i madh ose një gisht i vetëm nuk mund ta 

bëjë këtë. 

 

• Kështu është me pozitat e pesëfishta të shërbesës së apostullit, profetit, ungjilltarit, pastorit dhe 

mësuesit. Edhe ato, ashtu si dora e njeriut, janë krijuar dhe projektuar nga Perëndia për të punuar së 

bashku duke kombinuar dhuntitë e tyre si një skuadër për t'i shërbyer Trupit të Krishtit. Ky është 

funksioni dhe thirrja kryesore e tyre.  

 

• Gishti i madh ka aftësinë për të prekur 4 gishtat e tjerë dhe kështu është edhe me apostullin, i cili ka 

aftësinë dhe vajosjen për të vepruar në të gjitha pozicionet e pesëfishta, kur dhe ku të jetë e 

nevojshme, ashtu siç udhëhiqet nga Fryma e Shenjtë. Kjo nuk e bën gishtin e madh më të 

rëndësishëm apo më superior se 4 gishtat e tjerë, sepse asnjë pozitë e shërbesës së pesëfishtë nuk 

është më e rëndësishme se tjetra. Të gjitha i shërbejnë "Trupit të Krishtit" siç bëri Jezusi dhe nuk 

kontrollojnë, dominojnë apo sundojnë mbi "Trupin e Krishtit". 

2. Qeverisja e Kishës në Bibël. 
(Shkrimet nga ALBB) 

 
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.  

 
 

• Mrekullitë, pastaj dhuntitë e shërimeve - i referohen pozicionit të ungjilltarit 
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• Qeverisja - i referohet pozicionit të pastorit.  

 

Pozicionet e pesëfishta nuk janë renditur sipas rëndësisë së tyre, por janë listuar sipas radhës si u zhvilluan 

në kishën e hershme. Pleqtë (të moshuarit në moshë) caktoheshin nga apostulli për të mbikëqyrur një vepër 

të re që ata kishin filluar deri në atë kohë, ndërsa plaku zhvillohej në pjekurinë frymërore dhe në dhuntitë për 

t'u bërë pastor për të qeverisur kishën. Pozicioni i pastorit është gjithashtu një pozicion plaku, por pastori 

është "qeveria" e kishës lokale. 

 
Përkufizimi:  
 

Qeverisja e Kishës - i referohet atij që është në autoritet në kishën lokale dhe i cili është përgjegjës për 

udhëheqjen e kishës lokale - nuk po flet për "Trupin e Krishtit" të plotë në mbarë botën. 

 

• Askund në Dhiatën e Re nuk gjejmë apostuj që qeverisin trupin lokal. Në fakt, pozicioni i apostullit nuk 

mund të jetë pjesë e qeverisjes së kishës, sepse zyra apostolike zakonisht nuk është një shërbesë e 

palëvizsshme e vendosur vetëm në trupin lokal. Apostulli është një "i dërguar", i cili është dërguar me 

një mesazh për të kryesuar një vepër të re dhe kisha. 

 

• Pastori është "qeveria" e kishës lokale dhe është vënë në pozitë nga Perëndia. 

 

•  Qeveria e kishës lokale nuk ka nevojë për të gjitha pozicionet e pesëfishta për të qenë në udhëheqjen 

e kishës lokale, për të formuar një qeveri të kishës. 

 

• Pleqtë në një kishë nuk janë qeveria në kishën lokale dhe nuk qeverisin mbi pastorin. Pleqtë mund të 

vendosen në pozitë për një periudhë kohe derisa të gjendet një pastor dhe e merr këtë pozitë për të 

mbikëqyrur kishën lokale. 

 

3. Dhuntitë frymërore 
 
Ef. 4:7-8 
7Po 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''.  

 

• Këto dhunti shërbese erdhën (dhe vijnë) nga vetë Zoti Jezu Krisht, kur ai u ngjit dhe u ul në të djathtën 

e Perëndisë. 

 

Ef. 4:12 
12 për përsosjen e shenjtorëve për veprën e shërbimit, për ndërtimin e trupit të Krishtit, 
 

• Qëllimi për të cilin jepen dhuntitë e shërbesave është përsosja e shenjtorëve. A do të arrijnë ata 

ndonjëherë pjekurinë pa to? Jo. 

• Dhuntitë e shërbesës janë furnizimi i Krishtit për kishën për të ndërtuar, për të lartësuar dhe maturuar 

shenjtorët. 

• Ne të gjithë kemi nevojë për dhuntitë e pesëfishta të shërbesës duke punuar së bashku për ta sjellë 
Trupin e Krishtit në shtatin e plotë në Krishtin. 

• Fëmijët frymërore mashtrohen lehtësisht nga mësimet e rreme. 

• Dhuntitë e shërbesës që Krishti i ka vendosur në Kishë na ndihmojnë të rritemi në imazhin e Tij.  
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• Qëllimi përfundimtar i të gjithë shërbesës nuk është për vetë- lavdinë ose për të lartësuar njeriun në 

ndonjë mënyrë. Është tërësisht për të ndërtuar dhe pjekur Trupin e Krishtit. 

• Perëndia i ka vendosur disa në kishë. Ka një thirrje hyjnore. Perëndia vendos dhunti shërbese në kishë 

- jo njeriu! 

• Ti nuk hyn në shërbesë vetëm sepse mendon se është një thirrje e shenjtë. 

• Ti nuk mund t'i japësh vetes një dhunti shërbimi. 

• Ti nuk hyn në shërbesë sepse dikush të thotë se je i përshtatshëm për të. 

• Si mund ta dallosh një thirrje hyjnore? Ti do të kesh bindjen në frymën tënde dhe do të kesh 

dëshminë në zemrën tënde. Ti do të kesh pajisjet frymërore, dhuntitë e frymës, që përputhen me 

pozicionin ose pozicionet për të cilat je thirrur. 

• Metodat me anë të të cilave bëhet thirrja, nuk janë të parëndësishme. Por bindja ndaj thirrjes është e 

rëndësishme. 

• Dhuntitë e shërbesës nuk janë vendosur në kishë me anë të profecisë. Megjithatë, një konfirmim për 
shërbesën mund të vijë përmes profecisë. 

 

4. Perëndia e bën thirrjen për shërbesë. 
 
Emërimi i Barnabas dhe Saulit 
Veprat 13: 2 
2Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: ''M'i ndani veç Barnaban 

dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur''. 3 Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën, vunë duart mbi ta dhe i 

nisën.  

• Nëse një e ashtuquajtur profeci nuk e konfirmon atë që ti ke në frymën tënde, harroje. 

• Të shikosh nevojën nuk është një thirrje për shërbesë, një dëshmi vajosjeje, një thirrje hyjnore. 

• Dhuratat e shërbesës - njerëz që janë thirrur nga Perëndia në shërbesën me kohë të plotë. 

• Këto shërbesa nuk janë të bazuara në dhuntitë natyrore, por në dhuntitë frymërore. 

• Me rilindjen, njeriu pajiset me disa talente frymërore për ta pajisur atë të qëndrojë kudo që ai është 

vendosur në Trupin e Krishtit. 

• Dhuntitë e shërbesës nuk janë për emrin, por për fuqinë. (2 Tim. 3:5) 

• E gjithë puna e shërbesës është nën udhëheqjen e Jezu Krishtit. 

 
 
Mk.16:20 
20 Pastaj ata dolën dhe predikuan kudo, ndërsa Zoti bashkëvepronte me ta dhe e vërtetonte fjalën me shenjat 

që e shoqëronin. Amen.  

 

• Zoti Jezus Krisht është kreu i kishës. 

 
 

5. Përgatitja nuk është asnjëherë kohë e humbur. 
 
2 TIMOTEUT 2:15 

Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt 

fjalën e së vërtetës.  

 

• Së bashku me thirrjen vjen edhe një nënshtrim ndaj vullnetit të Perëndisë.  
 

•  
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• Njerëzit që kanë thirrjen e Perëndisë në jetën e tyre dhe që janë gjithashtu edhe njerëz me integritet, 

të ndershëm dhe të sinqertë, do të qëndrojnë të lidhur me Perëndinë. 

• Mos e përbuz ditën e gjërave të vogla                                                                                                 (Zak. 4:10) 

• Perëndia nuk do të shkelë rregullat e Tij. Fjala e Tij thotë se nuk duhet të vendosim një besimtar të ri 

në besim në pozicionin e dhjakut                                                                                                        (1 Tim. 3:6) 

• Ajo që i pengon njerëzit në shërbesë më shumë se çdo gjë tjetër është përpjekja për të qëndruar në 

pozicionin e gabuar. 

• Ndërhyrje në pozicionin e gabuar mund të të kushtojë jetën. 
 

1 TIMOTEUT 3: 6-7 
6 Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. 7 Madje duhet 

që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit. 

 

 

6. SHËRBESA E PESËFISHTË 
Ef. 4:13 
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, 

 

• Efesianëve 4:13 thotë: «derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit» dhe jo, «Deri sa të gjithë të jemi 

të ndarë në grupe të përçara.» 

• Qëllimi përfundimtar i të gjithë shërbesës është uniteti, jo ndarja. 

• Këto dhunti shërbimi i janë dhënë Kishës për të sjellë një ekuilibër aty. 

 

Një përshkrim themelor i pozicioneve kryesore: 
 

• Apostulli, mbi të gjitha, duhet të frymëzojë dhe të drejtojë rrugën për të fituar terren duke krijuar 

vepra të reja për Perëndinë. 

• Profeti , shërbesa e tij është të frymëzojë. Ai flet me frymëzim dhe zbulesë të drejtpërdrejtë. 

• Ungjilltari ka një dhunti të drejtpërdrejtë nga Zoti për të predikuar fjalën për shpëtimin e shpirtrave. 

• Pastori është bariu ose mbikëqyrësi i deleve të Perëndisë. 

• Mësuesi mëson Fjalën, jo me aftësi natyrore, por me aftësinë hyjnore të Frymës së Shenjtë. 

 

 
7. APOSTULLI 

 

• Fjala greke APOSTOLOS e përkthyer apostull do të thotë një i dërguar përpara, një i dërguar. 

• Jezu Krishti është shembulli më i madh i një të dërguari. 

• Një apostull i vërtetë është gjithmonë me një detyrë, jo thjesht që shkon, por që është dërguar nga 
Fryma e Shenjtë dhe jo nga njeriu. 

 

 
1 Kor. 12:12 
12 Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse 

janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti.  
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1 Kor. 9: 1-2 
1 A s'jam unë apostull? A s'jam unë i lirë? A nuk e kam parë Jezu Krishtin, Zotin tonë? A nuk jeni ju vepra ime në 

Zotin? 2 Në qoftë se për të tjerët nuk jam apostull, së paku për ju unë jam; sepse ju jeni vula e apostullimit tim 

në Zotin. 

• Fryti i shërbesës apostolike të Palit ishin njerëzit që ishin themeluar fort në Fjalën. 

 

1 Thes.2:11 
11Ju e dini gjithashtu se ne këshilluam, ngushëlluam dhe i jemi përbetuar secilit prej jush, si bën një baba me bijtë 

e vet, 12 që të ecni denjësisht për Perëndinë, që ju thërret në mbretërinë dhe lavdinë e tij.  

 

• Një apostull është para së gjithash një predikues ose mësues i Fjalës. 

• Shërbesa e një apostulli duket që përqafon të gjitha dhuntitë e shërbesave të tjera.  

• Rezultati dallues është aftësia për të krijuar kisha. 

• Pasi të krijohen kishat, apostujt mund të ushtrojnë mbikëqyrjen në ato kisha që ata kanë themeluar (1 

Kor.9: 1-2) derisa ato kisha të jenë të ndërtuara në mënyrë të përshtatshme me autoritetin e tyre 

frymëror - nga një pastor.  

• Një misionar, i cili është i thirrur vërtet nga Perëndia dhe i dërguar nga Fryma e Shenjtë, është 
apostull. 

• Vetë Jezusi është apostulli kryesor dhe qëndron në një klasë më vete. 

• Apostujt e Qengjit: Këta ishin dymbëdhjetë apostujt që ishin dëshmitarë okularë të jetës së Jezusit, të 

shërbesës, vdekjes, varrimit dhe ringjalljes. (Veprat 1:21, 22) 

 
Ef. 2:20 
20 të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes. 
 

Çfarë shenjash kërkojmë sot tek një apostull? 
 

• Para së gjithash një predikues ose një mësues i Fjalës. 

• Dhunti frymërore të shkëlqyera. 

• Përvoja e thellë personale në dhe me Perëndinë. 

• Fuqi dhe aftësi për të krijuar kisha. 

• Në gjendje të ofrojë udhëzime frymërore të përshtatshme. 

 

 

Shënim 

• Perëndia shpërblen besnikërinë. Ai nuk shpërblen pozicionet. 

• Pozicionet më të larta nuk marrin një shpërblim më të madh; thjesht përgjegjësia është më e madhe. 

 

8. PROFETI 
 

• Një profet flet nga frymëzimi i drejtpërdrejtë hyjnor, një zbulesë të menjëhershme - jo diçka që ai e ka 

në mendje, por diçka e dhënë në moment nga frymëzimi i papritur. 

• Për të qenë në pozicionin e profetit duhet të kesh një manifestim më të qëndrueshëm të të paktën dy 

nga dhuratat e zbulesës (fjala e urtësie dhe fjalë njohurie ose dallimin e frymërave) plus profecinë. 

• Fjala e urtësisë: Zbulesë mbinatyrore nga Fryma e Perëndisë në lidhje me qëllimin hyjnor në mendjen 

dhe vullnetin e Perëndisë. Gjithmonë flet për të ardhmen. 
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• Fjala e njohurisë: Shpallja mbinatyrore nga Fryma e Perëndisë e fakteve në mendjen e Perëndisë në 

lidhje me njerëzit, vendet ose gjërat. Gjithmonë në të tashmen ose në të kaluarën. 

• Dallimi i frymërave: Shikim mbinatyror në sferën e frymës. Të shohësh dhe të dëgjosh në sferën e 

frymës. 

• Një profet është ai që ka vizionet dhe zbulesat. 

• Profetët e Dhjatës së Vjetër u quajtën shikues. Ata i shihnin dhe i dinin gjërat mbinatyrshëm. 

• Është sipas Shkrimit që të tjerët gjykojnë profecitë (1 Kor.14:29). 

• Sipas Besëlidhjes së Re nuk është biblike të kërkohet udhëzim nëpërmjet shërbesës së profetit. 

• Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë.  

• Vendos Fjalën në radhë të parë. Edhe pse në jetën tënde ka manifestime të mbinatyrshme, mos e 

ndërto shërbesën tënde në manifestime të mbinatyrshme. 

• Është e rrezikshme të ndihesh i detyruar të performosh. 

• Zbulo dallimin mes Frymës së Perëndisë dhe frymërave të njohur. 

• Kur është Fryma e Shenjtë që manifestohet, Ai thotë se Jezusi është Zot. Fryma e Shenjtë nuk tërheq 

vëmendjen tek njeriu dhe nuk e bën njeriun Zot. 

• Vendosja e duarve është bashkë me shërbesën e profetit. 

• Edhe Jezui shëroi duke vendosur duart. 

• Në raste të tjera, Jezusi shëroi nëpërmjet transferimit të fuqisë. 

• Zoti i tregon një profeti vetëm atë që Ai dëshiron që ai të dijë. Ai nuk i tregon gjithçka një profeti. 

• Perëndia nuk do të shkelë parimet e parashtruara në Fjalën e Tij. Fryma e Perëndisë tha nëpërmjet 

Palit që të mos vendosej një besimtar i ri në pozitë, "që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet 

e djallit." (1 Tim. 3:6) 

• Mos u merr me emra dhe tituj. 

• Perëndia shpërblen besnikërinë. Ai nuk shpërblen pozicionet. 

• Pozicionet më të larta nuk marrin një shpërblim më të madh; thjesht përgjegjësia është më e madhe. 
 

9. UNGJILLTARI 
 

• Kuptimi i fjalës ungjilltar është - Ai që sjell ungjillin (lajmin e mirë), një lajmëtar i lajmeve të mira.  

• Tema e preferuar e ungjilltarit është shpëtimi në formën e tij më të thjeshtë. 

• Shembulli i vetëm i Dhiatës së Re që kemi për një ungjilltar është Filipi. 

• Pajisja mbinatyrore që shoqëron shërbesën e ungjilltarit përfshin "Mrekullitë" dhe "Dhuntitë e 

shërimit". 

• Kishte diçka për të parë dhe dëgjuar në shërbesën e Filipit: "Dhe turmat, me një mendje të vetme, 

dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte." 

(Veprat 8: 6). 

• Në shërbesën e ungjilltarit, predikimi i Fjalës së Perëndisë është thelbësor. 

• Vetëm predikimi i Fjalës ndikon në vullnetin e mëkatarit.  

• Konvertimi është një çështje individuale. Është diçka personale mes shpirtit njerëzor dhe Perëndisë. 

• Shërbesa e ungjilltarit është më shumë një shërbesë udhëtuese duke u shërbyer të pashpëtuarëve. 
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10. PASTORI 
 
Fjala greke e përkthyer "pastor" fjalë për fjalë do të thotë "bari". 

 
GJONI 10:11 (Jezusi duke folur) 
Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e vet për delet.  

 

1 Pjetrit 5: 4 
4 Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.  

 

• Jezusi pati dhembshuri për njerëzit "të shpërndarë si dele pa bari" (Mat. 9:36). 

 

• Është jobiblike të caktohen pleqtë për të mbikëqyrur një tufë dhe për të drejtuar një kishë kur ka një 

pastor për ta mbikëqyrur atë. 

 

• Është detyra e tufës të mbështesë pastorin. Por pastori nuk duhet të shërbejë për fitime të pista. 

Motivi i tij duhet të jetë për t'i shërbyer Perëndisë dhe për të vendosur njerëzit në radhë të parë. 

 

1 Tim. 3: 6-7 
6 Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. 7 Madje duhet 

që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit.  
 

• Është Fryma e Shenjtë që i bën njerëzit mbikëqyrës, jo njeriu. 

 

• Karakteristika më e shquar e një pastori është zemra e bariut. 

 

• Duhet një zemër bariu për t'u kujdesur për të krishterët e sapokthyer, për t'i dashur ata, për t'i 

ushqyer dhe për të qëndruar me ta kur fillojnë të bëjnë përpjekjet e para për të ecur në frymë. 

 

• Shembulli më i madh i një bariu është Vetë Zoti Jezu Krisht. Mbani mend atë që ai tha: "Unë jam bariu 

i mirë: bariu i mirë jep jetën e tij për delet (Gjoni 10:11). 

 

11. MËSUESI 
 

• Dhuntia e mësimdhënies është një dhunti hyjnore. 

 

• Perëndia po flet për një pozicion kur flet për mësuesin (Rom. 12: 4). 

 

• Një mësues nuk është mësues thjesht nga aftësia natyrore ose një prirje e natyrshme për të mësuar. 

 

 

• Pali përshkroi ministrinë e mësimdhënies si ujitje. 
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• Ndarjet mund të shkaktohen nga mosbesimi dhe ngurtësia e zemrës, edhe kur mësimi është në fuqinë 

e Frymës bazuar në Fjalën e Perëndisë. 
 

• Te Hebrenjve 6: 1-2 kemi parimet themelore të doktrinës së Krishtit. Këto gjëra janë themelore dhe 

nuk mund të komprometohen. 

 

1. Pendimi nga veprat e vdekura. 

2. Besimi tek Perëndia. 

3. Doktrina e pagëzimeve. 

4. Vendosja e duarve. 

5. Ringjallja e të vdekurve. 

6. Gjykimi i përjetshëm. 
 

• Krishti dha mësues për ndërtimin dhe lartësimin e Trupit të Krishtit (Efes. 4: 11-12). 
 

• Mësuesit duhet të jenë gjithmonë të gatshëm dhe të hapur për të marrë pikëpamje të freskëta të së 

vërtetës nga Fjala e Perëndisë. 
 

• Zbulesa përbën shërbesën e një mësuesi. 
 

• Mësuesi është më i rëndësishëm për kishën për ata që tashmë janë të shpëtuar. 

 

12. POZICIONI I SHËRBESËS 
 

Rom.12: 4 
4 Sepse, sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion 
 

Rom.12. 5 
5 kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit.  
 

• Një pozicion sherbese është një dhunti frymërore nga Perëndia. 
 

• Disa nga këto dhunti - veçanërisht ato të renditura në Romakët 12 - mund të duket se u mungon 

elementi mbinatyror. Megjithatë, të gjitha vijnë nga një burim i mbinatyrshëm, nga i njëjti Frymë dhe 

nga hiri. 

13. SHËRBESA E NDIHMËS 
 

• Ndoshta shpjegimi më i mirë i shërbesës së ndihmës gjendet në listën tek Romakëve 12: 8: "ai që bën 

vepra mëshirë". 
 

• Përkthimi "Amplified" e përkthen Romakëve 12: 8: "Ai që kryen veprime mëshire, me gëzim të 

sinqertë dhe me etje gazmore". 
 

• Ai që ndihmon duhet të ketë pajimin e vërteta të hirit dhe të fuqisë hyjnore. 

 

• Veprat 6: 1-6 përshkruan emërimin e shtatë burrave për të shërbyer si dhjakë në shërbesën e 

ndihmës. 
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• Shërbesa e muzikës funksionon si një shërbesë ndihmëse, mbështetëse për shërbesën e pesëfishtë. 

 

• Shërbesa e muzikës nuk është e veçuar; është shërbesa e ndihmës në veprim. 

 

• Perëndia mund të përdorë talentin nëse njerëzit ia kushtojnë Atij talentet e tyre.  

 

14. SHËRBESA E GJUHËVE TË TJERA DHE E INTERPRETIMIT. 
 

• Ajo që Fjala e Perëndisë po thotë tek 1 Korintasve 12:28 dhe 30 është shërbesa ndaj të tjerëve 

nëpërmjet gjuhëve dhe interpretimit, si një shërbesë. 

 

• Shërbesa e diversitetit të gjuhëve nuk është një shërbesë për përfitimin e vet privat. 

 

• Shërbesa e gjuhëve dhe interpretimi duhet të shërbehet në asamblenë publike për të bekuar dhe 

ndihmuar të tjerët. 

 

• Të folurit në gjuhë në jetën private të lutjes është kryesisht një dhuratë devocionale. 

 

• Pali i tha kishës në Korint: "Unë e falënderoj Perëndinë time, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të 

gjithë", (1 Korintasve 14: 18), duke treguar se ajo ishte kryesisht një dhuratë e devotshme për t'u 

përdorur në jetën e lutjes së besimtarit në adhurimin e Perëndisë. 

 

15. SHËRBESA E NXITËSIT 
 

• Motivimi kryesor i nxitësit është që të sjellë inkurajim, qoftë me anë të ngushëllimit, ose duke nxitur 

besimtarët. 

 

• Nxitësi nxit të humburit për t'u shpëtuar. 

 

16. SHËRBESA E DHËNIES. 
 
Shërbeji Zotit me dhuntitë frymërore 

Rom.12:8 
3 Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësojë veten më shumë se sa duhet 

ta çmojë, por të ketë një vlerësim të përkorë, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. 4 Sepse, sikurse 

në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion, 5 kështu edhe ne, 

megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit. 6 Dhe tani, duke pasur 

dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit; 7 nëse 

kemi shërbim, le t'i kushtohemi shërbimit; po kështu mësuesi të jepet pas mësimit; 8 dhe ai që nxit, le t'i  

kushtohet nxitjes; ai që ndan, le ta bëjë me thjeshtësi; ai që kryeson le të kryesojë me zell; ai që bën vepra 

mëshirë, le t'i bëjë me gëzim.  

 

• Dhënia në Kishën e hershme ishte një shërbim po aq i njohur sa mësimdhënia ose shërimi. Kjo është 
një shërbesë. 
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17. SHËRBESA E JEZUSIT 

 
Shërbesa e pesëfishtë, e gjitha tek një person: Jezu Krishti 
 
1. Apostulli:  
Heb. 3:1 
1 Prandaj, o vëllezër të shenjtë, pjesëtarë të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të 

besimit tonë, Jezu Krishtin, 

 
2. Profeti: 
Mat.13:57 
57 Dhe skandalizoheshin me të. Por Jezusi u tha atyre: ''Asnjë profet nuk përçmohet, veçse në vendlindjen e vet 

dhe në shtëpinë e vet''.  
 
3. Ungjilltari: 
Lluka 19:10 
10 Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur''.  

 

4. Pastori: 
Gjoni 10: 11-16 
11 Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë jep jetën e vet për delet. 12 Kurse rrogëtari, që nuk është bari, dhe delet nuk 

janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. 13 

Rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar dhe nuk do t'ia dijë për delet. 14 Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh delet e mia 

dhe ato më njohin mua. 15 ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh Atin dhe lë jetën time për delet. 16 Unë kam 

edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe; duhet t'i mbledh edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe 

do të jetë një tufë e vetme dhe një Bari i vetëm.  

 
5. Mësuesi: 
Mateu 4:23 
23 Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe 

duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull. 

 
Mateu 9:35 
35 Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar 

ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.  

 
 
 
 

JEZUSI ËSHTË ZOT!  


