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   FOSHNJA                                 TË PJEKU

 

Miqtë jobesimtarë, që po ekspozohen ndaj 
Jezusit përmes Komunitetit të Misionarëve.  

Bufe, festa, lojëra, mbrëmje aktivitetesh, sporte, 
shërbim… (biseda rreth Ungjillit) 

Miq jobesimtarë e besimtarë të rinj, që kanë interes 
për Jezusin dhe Komunitetin e Misionarëve, 
por s'janë ende plotësisht të përkushtuar.  

Historia e Perëndisë, Ungjilli, Bazat Biblike, Identitete e 
Ritëm , 4 fjalë për ritmin, trego histori, ZEV… 

  
 

Një “Bashkësi Besëlidhjeje” e përbërë prej besimtarësh, 
që i janë përkushtuar Jezusit dhe dishepujbërjes përmes 
një Komuniteti Misionarësh. 

Me themele biblike, të ushëhequr nga Shpirti, të rrjedhshëm 
në Ungjill, duke drejtuar ZEV-e, duke bërë dishepuj së bashku… 

   SHUMËFISHIM  

Fillimi i ndikimit 
të Ungjillit 

 

Ndikim proaktiv 
i Ungjillit 

 15-30   8-20 

Ndikim proaktiv 
i Ungjillit 

  
 

  3-12 

 Procesi i rritjes së një dishepulli është më shumë si një proces i vazhdueshëm se sa i ndarë në klasa apo periudha të ndryshme: në këtë proces vazhdimësie nuk është gjithmonë 
saktësisht e qartë në cilën fazë janë njerëzit, por kufijtë e kundërt të spektrit janë mjaft të qartë. Qëllimi i dishepullizimit është besim gjithmonë e më i madh te Jezus Krishti 
dhe pajtim me Të. 

 Tre ciklet apo rrathët e vazhdimësisë përfaqësojnë ambiente ose kontekste për marrëdhënie, jo vetëm takime.  

 Në jetën e komunitetit misionar duhet të ketë një vend (ambient) për çdokënd që të ndihet i mirëpritur dhe për të cilin të tregohet kujdes. 

 Njerëzit në këto tre cikle marrëdhëniesh ndonjëherë do të kenë ulje-ngritje me ata, që janë më pak të përkushtuar. 

 Jo kushdo që takohet me ju rregullisht është në të vërtetë në mision me ju. Ata që do t'i orientojnë të parët jetët e tyre rreth misionit do të jenë nga grupi bërthamë. 

 Ndërkohë që nuk neglizhoni jobesimtarët dhe ata, që kanë "interes" te Jezusi dhe KM-ja, duhet të ketë fokus/ investim specifik kundrejt grupit bërthamë të përkushtuar. 

 Grupi bërthamë i përkushtuar krijon një besëlidhje së bashku si KM dhe sjell ndikim të qëllimshëm ungjilli në të tre rrathët/ciklet. 

 Në mënyrë që të jemi frytdhënës ndërsa bëjmë dishepuj, që bëjnë dishepuj, ne duhet të sjellim ndikim ungjillor proaktiv në çdo cikël/rreth. (Fokusohu në çdo rreth të paktën 
2 herë në muaj). 

 


