PLAN 30-DITOR PËR NJË
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PLAN 30-DITOR PËR NJË KOMUNITET MISIONAL
3 përparësi të qëndrueshme për planifikimin: UNGJILLËZIM, FAMILJE, MISION.

TË PLANIFIKOSH JETËN NË BASHKËSI
1.

Të mbledhurit bashkë të dielën në mëngjes (Takimi i Kishës)
● 10:00-Drekë
● Çdo të diel

2. Nata e darkës familjare
● 5-8 pm
● Të dielën e parë dhe të tretë
3. Grupet DNA
● 8-10 pm
● Të mërkurën e parë dhe të tretë për gratë/vajzat
● Të mërkurën e dytë dhe të katërt për burrat/djemtë
4. Aktivitete Misional
● E para: Ditët e lojërave – Të mërkurave në mëngjes. Dy herë në muaj. Rotacion për
në park.
● E dyta: Mbrëmjen e së premtes – Nata e lojërave
● E treta: Të shtunën në mëngjes – Paradrekë
● E katërta: Mbrëmjen e së premtes (mund të përshtatet me të shtunën ose të dielën)
– Mbrëmja e Filmit, mbrëmje në bregdet, mbrëmje në park.

ORGANIZIMI I JETËS NË BASHKËSI
Këto gjëra janë të shpërndara përgjatë një muaji të zakonshëm dhe kanë në fokus jo të krishterët:
●
●
●
●
●
●

Siguro një vakt ushqimor për familje/beqarë, të cilët janë të lodhur, të stresuar ose po
përjetojnë tranzicion apo humbje.
Projekte shtëpie për familje/beqarë, që nuk kanë të ardhura ose nuk mund t'i bëjnë vetë.
Kryej disa detyra të nevojshme për familje/beqarë, që janë të sëmurë, të lënduar, sapo janë
bërë me fëmijë, ose po përjetojnë një krizë.
Shpërngulje për një familje/beqarë, që nuk kanë mjete për të trasportuar plaçkat apo kanë
nevojë për ndihmë fizike.
Beko një çift duke u kujdesur për fëmijët e tyre, në mënyrë që ata të pushojnë apo të dalin
me njëri-tjetrin.
Organizo festa pushimesh për familje/beqarë, që nuk kanë shumë miq apo familje pranë.
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RRETHANA TË TJERA
●

Kontekst: Kontekste të ndryshme do të kërkojnë mënyra krijuese përjetimi të ideve, që u
përmendën më sipër.

●

Sezone: Sezone të ndryshme të jetës të ndikuara nga moti, mosha/periudha (të rinj, mosha
mesatare, të moshuar), pushime, viti shkollor, kohë kur jemi të zënë/kohë me ritëm të
ngadaltë, do të kërkojnë fleksibilitet, krijimtari dhe përshtatje.

●

Talentet, Madhësia dhe Pjekuria e një KM po ashtu do të përcaktojnë se si e vë në zbatim
një KM planin 30-ditor.
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