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VLERËSIM I SHËNDETSHËM MISIONI I KM-së
●

A është duke u forcuar dashuria për Perëndinë dhe të tjerët dhe a është ky motivi i
veprimeve dhe marrëdhënieve tona?

●

Si misionarë/ambasadorë të Perëndisë, a është identiteti ungjillor duke na informuar apo
drejtuar në përditshmërinë tonë?

●

A na thyhet zemra gjithmonë e më tepër për nevojat shpirtërore në jetët e njerëzve rreth
nesh?

●

Sa pika të qëllimshme kontakti kemi me miqtë jo të krishterë përgjatë një muaji?

●

Sa prej tyre janë kontakte individuale dhe sa janë falë përvojës në komunitet (me 2 ose më
shumë njerëz nga KM)?

●

Sa biseda domethënëse për historitë e tyre dhe historitë tona kemi zhvilluar me këta
njerëz?

●

Sa prej këtyre bisedave po na drejtojnë drejt diskutimeve shpirtërore?

●

Si po na drejtojnë bisedat tonë te mundësitë e qarta për t'u shërbyer vazhdimisht miqve
tanë?

●

Sa prej marrëdhënieve me të njohurit tanë jo të krishterë po thellohen dhe po shkojnë drejt
miqësive të besuara?

●

A ka KM-ja jonë individualisht apo së bashku 2-4 pika të qëllimshme kontakti çdo muaj me
10-15 jo të krishterët për të cilët Perëndia na ka thirrur?

●

A ka çdo anëtar i përkushtuar i KM-së 3-5 fqinjë, kolegë, miq jo të krishterë, që po i ndjek…
A mund të përshkruhet secili prej nesh si Jezusi, si një “mik i mëkatarëve”?

●

Si po lutet KM-ja jonë çdo javë për 10-15 njerëzit për të cilët Perëndia na ka thirrur t'i
ndjekim?

●

Si do ta vlerësonim qëndrueshmërinë dhe intensitetin e lutjes për këta njerëz?

●

Si po varet KM-ja jonë te Shpirti i Shenjtë për ndihmë për të vazhduar përpara, për dashuri,
shërbim dhe shpallje?

VLERËSIM I RRITJES
●

Rritja e kontakteve: # e "miqve" jo të krishterë dhe numri i kontakteve të qëllimshme me jo
të krishterët
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●

Rritja e shpalljes: # biseda domethënëse me jo të krishterët

●

Rritja e shërbimit: # e mundësive për të shërbyer (kujt po i shërbehet, si dhe sa shpesh)

●
●

Rritja e numrit të bisedave: #cilët janë bërë të krishterë në 12 muajt e shkuar
Pagëzime: # cilët janë pagëzuar në 12 muajt e shkuar

●

Rritja e dishepullizimit: # e besimtarëve të rinj, që kanë nisur të dishepullizohen në Grupet
DNA-it dhe KM

●

Shumëfishimi: # i Grupeve DNA dhe KM-ve të reja, që kanë nisur apo janë shumëfishuar
këtë vit

HAPAT E RADHËS
Duke pasur parasysh pyetjet dhe kategoritë e mësipërme, cilat janë 3 hapat specifikë që ju besoni
se KM-ja juaj mund të ndërmarrë për t'u rritur në Fokusin Misional dhe të Shëndetshëm?
1.

Hapi i parë:

2. Hapi i dytë:
3. Hapi i tretë:
Shiko burimin 5 Faktorët Thelbësorë për Mision Efektiv si ndihmë ndërsa mendoni për hapat
praktikë.
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