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TË FUQIZUAR NGA SHPIRTI I SHENJTË 
 
TË MËSOSH TË JETOSH NË NJË RITËM VARËSIE NGA FRYMA 
 
Çfarë të vërtete dimë për Shpirtin e Shenjtë dhe marrëdhënien ose rolin e tij në Trinitet? Çfarë të 
vjen ndër mend? 
 
Në shumë nga kishat ungjillore, Shpirti i Shenjtë shihet si “vëllai i vogël” i Trinisë. Përse ndodh kjo? 
 
Çfarë e vërtete zë vend te njerëzit dhe kishat kur ndodh kjo? (njeriu vë në qendër veten, krenari, 
pafuqi, pa fryte – pa frytin e frymës, mëkat, problemet e “mishit” etj.) 
 
Kur Fryma luan një rol kaq të dukshëm në jetën dhe shërbesën e Jezusit dhe atë të Kishës së 
hershme te Veprat, si është e mundur që kaq shumë të krishterë dhe udhëheqës kishash i 
kushtojnë kaq pak vëmendje Shpirtit të shenjtë? (dikuto ekstreme –ndërprerje e dhuratave 
shpirtërore/karizmatike; cila ka qenë perspektiva mbizotëruese ungjillëzuese- tradicionale, 
konservatore, e matur) 
 
 
Më poshtë është një studim (proces zbulimi) për atë, që thotë Jezusi dhe Pali për rolin dhe punën e 
Shpirtit të Shenjtë në jetët dhe shërbesat tona. 
 
 

● GJONI 6:63 
● GJONI 14:15-20 
● GJONI 14:26 
● GJONI 15:26 
● GJONI 16:7-15 
● GJONI 20:19-23 
● ROMAKËT 8:5-17 (plus shiko Romakët 5:5) 
● 1 KORINTASVE 2:10-14 
● GALATASVE 5:16-26 

 
 
 
ÇFARË MËSOJMË NGA KËTO VARGJE? ÇFARË VËZHGOJMË? 
 

● Gjërat që Shpirti i Shenjtë bën për ne dhe te ne: na ndihmon, na kujton, na bind, na mëson, 
na drejton, na këshillon, na zbulon dhe shpall (të vërtetën për Jezusin). 

 
● Shpirti i Shenjtë është quajtur gjithashtu edhe si Shpirti i së Vërtetës. Dëshira e tij është të 

na drejtojë drejt bindjes së vazhdueshme ndaj së Vërtetës së Biblës dhe shembullit të 
Jezusit. 
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SI DO TA PËRSHKRUAJE KËTË “PUNË TË TRUPIT”, QË SHOHIM TA BËJË 
VAZHDIMISHT SHPIRTI I SHENJTË? 
 

● Nga ç'kemi parë në këto vargje dhe nga sa dimë për punën e Shpirtit të Shenjtë përgjatë 
Shkrimeve mund të arrijmë në përfundimin se Shpirti i Shenjtë është Ai, që ndryshon 
zemrat dhe transformon jetët. 

 
● Shpirti i Shenjtë është disiplinuesi parësor dhe Ai, që i pajis njerëzit. Dishepujt u thirrën “të 

shkojnë dhe bëjnë dishepuj”, por jo në fuqinë e tyre, vetëm pasi u pagëzuan me Shpirtin e 
Shenjtë (shiko Mateu 28:19-20 dhe Veprat 1:4-5).  

 
● Dishepullizimi është puna e Shpirtit të Shenjtë e duhet bërë duke iu bindur atij dhe duke 

bashkëpunuar me të. Duhet të shmangim besimin dhe praktikën e dishepullizimit me në 
qendër njeriun, sipas së cilës e kemi ne në kontroll rritjen dhe ndryshimin në jetët e 
njerëzve.  

 
 
A MENDON SE JEZUSI BËRI NDONJË GJË PA PRANINË E SHPIRTIT TË 
SHENJTË? SHPJEGOJE. 
 

● Ungjilli na tregon se Jezusi ishte “i mbushur me Shpirtin e Shenjtë”, “eci në fuqinë e Shpirtit 
të Shenjtë”, bëri mrekulli “me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë”. Cilët janë disa shembuj? 

 
 
A MENDON SE JEMI NË GJENDJE TË BËJMË NDONJË GJË PA PRANINË E 
SHPIRTIT TË SHENJTË? 
 

● Shiko Gjoni 15:4-5 - Ne nuk mund të bëjmë asgjë (me vlerë të Mbretërisë) pa praninë e 
Shpirtit të Shenjtë! Si të krishterë dhe si udhëheqës, ne duhet të mësojmë të jetojmë, të 
udhëheqim dhe të bëjmë dishepuj, duke u varur plotësisht nga Shpirti i Shenjtë. Nëse nuk e 
bëjmë këtë, atëherë po jetojmë dhe udhëheqim sipas mishit dhe me fuqinë tonë. 

 
 
SI E SHOHIM LIDHJEN QË KA KISHA ME SHPIRTIN E SHENJTË TE VEPRAT? 
CILËT JANË DISA SHEMBUJ? CILAT JANË DISA PËRFUNDIME? 
 

● Te veprat, ka shumë shembuj të apostujve dhe anëtarëve të kishës, të cilët e jetojnë jetën 
duke bashkëpunuar me Shpirtin e Shenjtë. (Shpirti i shenjtë është përmendur specifikisht 
më shumë se 50 herë –  Shiko Veprat 15:28 - i referohet Shpirtit të Shenjtë si të ishte një 
nga pleqtë e kishës!) 

 
 
NË LETRAT E TIJ DREJTUAR KISHËS PALI NA THOTË: 
 

● EC NË SHPIRTIN E SHENJTË 
● JETO SIPAS SHPIRTIT TË SHENJTË 
● Ec me ritmin e Shpirtit të Shenjtë 
● Mbushu me Shpirtin e Shenjtë 
● Jeto në përputhje me Shpirtin e Shenjtë 
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● Lëre Shpirtin e Shenjtë të ketë kontroll mbi mendjen tënde 
● Duke pasur parasysh gjithçka që kemi lexuar dhe parë deri tani, cilat mendime, pyetje apo 

zbatime të vijnë ndër mend? Cilat janë nënkuptimet që ti sheh në këtë proces për veten, 
për komunitetin misional apo për ata, që po dishepullizon? 

 
● Thirrja parësore në jetën e çdo ndjekësi të Jezusit - çdokujt në çdo kishë - është të 

ndihmojë në dishepullizim. Shpirti i Shenjtë është dishepullizuesi parësor dhe ai, që i pajis 
njerëzit me gjithçka të nevojshme. Pra, për të jetuar si misionarë që bëjnë dishepuj ne 
duhet të jetojmë në varësi të plotë ndaj Shpirtit të Shenjtë. 

 
 
 
SI DO TË DUKESHIN JETËT TONA DHE ATO TË TË TJERËVE NË 
KOMUNITETIN MISIONAL NËSE DO TË ISHIM NË NJË RITËM VARËSIE NDAJ 
SHPIRTIT TË SHENJTË? 
 

● Plot me frytet e Shpirtit – Dashuri, gëzim, paqe, durim, dashamirësi,… (Galatasve 5) 
● Qartësi në vend të konfuzionit, dyshimeve, frikës, etj. 
● Drejtim të qartë për të ardhmen tonë dhe se si duhet t'i menaxhojmë jetët tona –  

o ku duhet të jetojmë dhe punojmë  
o si e shpenzojmë kohën dhe paratë 
o si dhe me kë e kalojmë kohën 

● Jetë të orientuara drejt misionit të Jezusit dhe Shpirtit të Shenjë – TË BËJMË DISHEPUJ. 
● Guxim dhe efektshmëri ndërsa demonstrojmë dhe shpallim Ungjillin. 
● Transformim në jetët tona dhe të atyre rreth nesh ndërsa bëhemi më tepër si Jezusi. 

 
 

ÇFARË DO TË THOTË KJO PRAKTIKISHT NË JETËT TONA, NË UDHËHEQJE 
DHE DISHEPULLBËRJE? 
 

● Përgjatë ditës, në çdo moment, ne duhet t'i kërkojmë Shpirtit të Shenjtë ndihmë, ide, 
urtësi, mprehtësi, fjalët e duhura, etj. Në parim, si të mendojmë, si të veprojmë dhe 
flasim gjithë ditën. Ky është roli që Shpirti i Shenjtë mendohet të luajë dhe dëshiron të 
luajë në jetët tona. 

 
● Ne duhet t'i kërkojmë Shpirtit të Shenjtë ndihmë lidhur me detajet e jetës, të tilla si: 

o Njerëzit për të cilët kujdesemi dhe i dishepullizojmë 
o Udhëheqësit, që po trajnojmë 
o Nëse kemi biseda të vështira, që fjalët tona të jenë plot hir dhe të vërtetë. 
o Njerëzit që po këshillojmë 
o Jo të krishterët me të cilët kalojmë kohë 
o Për bisedat ungjillëzuese që kemi  
o Vendimet që marrim  
o Vështirësitë që hasim 
o Si e kalojmë kohën dhe si i shpenzojmë paratë 
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NË RITËM, PËRGJATË DITËS NE DUHET: 
 

● T'i kërkojmë ndihmë Shpirtit të Shenjtë 
● Të dëgjojmë udhëzimet e Tij 
● T'i bindemi asaj që Shpirti i Shenjtë po na thotë  

 
 
SHPIRTIN E SHENJTË MUND TA DËGJOSH PËRMES: 
 

● Kohës së qetë  
● Njerëzve/komunitetit 
● Shkrimit 
● Rrethanave 

 
 
Bindja ndaj Shpirtit të Shenjtë zakonisht kërkon të vdesim ndaj mishit. Ai do të na thërrasë shpesh 
të vdesim në mish! Ai do të na thërrasë të shkojmë në vende të vështira, vende të parehatshme. Ai 
do të na thërrasë të bëjmë gjëra të vështira dhe sakrifikuese. Ai do të na kërkojë të duam njerëz të 
vështirë apo shumë ndryshe nga ne. 
 
I njëjti Shpirt që ngriti Jezusin nga vdekja banon në ne! Ne duhet ta lejojmë “ndihmuesin”, të cilin 
Jezusi na e dha si dhuratë për këtë qëllim, që të na ndihmojë të jetojmë në çdo fushë të jetës me 
fuqinë e Tij dhe për qëllimin e Tij. 
 
Shpirti i Shenjtë, na ndihmo të mësojmë gjithmonë e më shumë se si të jetojmë në një ritëm 
varësie ndaj teje! 
 

 
DUKE PYETUR. DUKE DËGJUAR. DUKE U BINDUR. 
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