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SHPJEGIM I JETESËS DISHEPULLBËRËSE 
 
Qëllimi i elementeve vizuale në faqet e mëparshme është të shërbejë si një pikë reference 
e qëndrueshme për të na ndihmuar të vlerësojmë dhe planifikojmë trajnimin e nevojshëm 
për të bërë dishepuj të mirëformuar, të cilët do të bëjnë dishepuj të tjerë. Nuk është 
shteruese, por përcjell një pamje të gjerë të planit që të të udhëzojë dhe është ndihmuese 
në përshkrimin e nevojshëm të "pse"-së, "çfarë" dhe "si" të bësh dishepuj të pjekur 
në besim. 

 
 

QENDËR: MARRËDHËNIE TRINIE 
 
Pjesa qendrore e planit të trajnimit nxjerr në pah marrëdhënien tonë me Atin, Birin 
dhe Shpirtin e Shenjtë. Marrëdhënia jonë me trininë  është pikësynimi dhe qëllimi 
i dishepullbërjes. Po ashtu është dhe çelsi i shëndetit, rritjes dhe ndikimit si i krishter ë. 
Rëndësia e kësaj nuk mund të mbivlerësohet… Gjithçka që kemi, gjithçka që jemi 
dhe gjithçka që bëjmë është e siguruar dhe mbështetur nga  Trinia. Në këtë marrëdhënie 
ne kemi gjithçka. Pa këtë marrëdhënie, ne nuk kemi asgjë. Prandaj, qëllimi ynë 
i vazhdueshëm është forcimi i marrëdhënies intime dhe varësisë nga Hyjnia. Për këtë arsye 
është në qendër! 

 
 

HISTORIA E PERËNDISË 
 
Historia e Perëndisë është kuptimi i Biblës si një histori  e gërshetuar e marrëdhënies 
së Perëndisë me njerëzimin. Ka disa tema kryesore, që rrjedhin nga fillimi deri në fund 
të Biblës, të cilat krijojnë një tablo të bukur për të vërtetën e Perëndisë, punën 
e Tij dhe marrëdhënien tonë me të. Kjo ka një rëndësi thelbësore ndërsa i ndihmojmë 
të tjerët të bëhen dishepuj të pjekur, në mënyrë që ata të mos i shohin marrëdhëniet, 
detajet dhe eventet në Bibël si të shkëputura nga njëra-tjetra. Bibla duhet të kuptohet 
dhe zbatohet si një histori e vazhdueshme, e cila përshkruan marrëdhënien e Perëndisë 
me krijimin e Tij. Kudo që të ndalemi në historinë biblike, mënyra se si vepron Perëndia 
dhe se si lidhet me njerëzimin është e qëndrueshme. Kjo thellësi të kuptuari 
do t'i ndihmojë njerëzit ta forcojnë marrëdhënien e tyre me Të dhe të tjerët në mënyra 
thelbësore. 

 
 

KATËR PYETJE PËR UNGJILLIN 
 
Këto 4 pyetje e përmbledhin dhe kategorizojnë historinë Biblike e na ndihmojnë 
që ta analizojmë vazhdimisht gjithçka në jetë përmes lenteve të Ungjillit. 4 pyetjet janë: 
Kush është Perëndia? Çfarë ka bërë Ai? Kush jam unë? Si duhet ta jetoj jetën? E vërteta 
pas secilës prej këtyre pyetjeve na ndihmon në çdo fushë të jetës. Gjithashtu, këto 
të vërteta Ungjilli na ndihmojnë të kuptojmë mosbesimin, që ekziston në fusha 
të ndryshme të jetëve tona dhe të identifikojmë rrënjën e problemit, që na ndikon 
mendimet dhe veprimet. Kjo është një nga pikat kyçe të dishepullizimit! Sa më shumë 
t'i ndihmojmë të tjerët t'i përdorin këto pyetje si themelet për jetët e tyre, aq më shumë 
do t'i shohim ata ta jetojnë Ungjillin jetëndryshues. Kjo do të ndikojë në mendimet e tyre, 
të folurën, zgjedhjet, marrëdhëniet dhe lutjet. E vërteta për Perëndinë dhe për ne do të 
duhet të përforcohet herë pas here ndërsa dishepullizojmë njerëzit tanë.  
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CILËT JEMI NE: IDENTITETI YNË  

 
Identiteti ynë parësor si Dishepuj të Jezusit del në pah përmes tre identiteteve të tjera: 
familjar, shërbyes dhe misionar, të cilët na janë dhënë përmes marrëdhënies sonë 
me Trininë. Ati ynë qiellor na ka birësuar si bijtë dhe bijat e tij, fëmijët e Tij d he na ka bërë 
pjesë të familjes së përjetshme. Ai është Ati ynë dhe ne jemi familja e Tij. Jezusi, Perëndia 
dhe Shpëtimtari ynë, na ka shërbyer në një mënyrë përfundim tare, duke dhënë jetën 
e tij si pagë për mëkatin. Po ashtu, Ai e jetoi jetën si shërbëtor  dhe na urdhëroi të ndjekim 
shembullin e Tij, si shërbëtorët e Tij për botën. Ai është mbreti ynë dhe ne jemi 
shërbëtorët e Tij. Shpirti i Shenjtë, i cili është një shpirt m isionar, i motivon, drejton 
dhe ndihmon njerëzit e Perëndisë ta jetojnë misionin e Tij. Ne e shohim ta bëjë këtë 
në jetën e Jezusit, në jetën e kishës së hershme përgjatë Veprave, në shërbesën e Palit, 
dhe kjo vazhdon edhe sot. Ne jemi misionarë dhe jetojmë  me këtë identitet me ndihmën 
e Shpirtit të Shenjtë, që banon brenda nesh.  

 
 

STRUKTURA E DISHEPULLIZIMIT 
 
Ka 3 struktura thelbësore dishepullizimi, të cilat bashkëv eprojnë për të bërë dishepuj 
të mirëformuar. Secila nga këto struktura përmbush diçka unike, që të tjerat nuk 
e përmbushin dot për shkak të përmasave të tyre dhe dinamikave të  marrëdhënieve. 
Secila prej tyre është e rëndësishme dhe plotëson të tjerat. (Shiko dokumentin 3 Strukturat 
Thelbësore të Dishepullizimit te kutia e mjeteve.) Struktura e katërt, që është shtesë ose 
plotësuese, titullohet Grupi i Qytetit, i cili është thjesht një grup Komunitetesh Misional, 
që punojnë së bashku në kohë dhe mënyra të caktuara për të sjellë më shumë kapacitete 
dhe ndikim për t'u treguar dashuri njerëzve te të cilët Zoti i ka thirrur. (Shiko një shembull 
të kësaj të quajtur Grupi i qytetit tonë të Jugut te kutia e mjeteve). 

 
 

AMBIENT DISHEPULLIZIMI  
 
Te kutia e mjeteve është një version i shtjelluar i kësaj i quajtur Ambient i Shëndetshëm 
Dishepullizimi , ku mund të gjeni më shumë hollësi. Për këtë  përcaktim të shkurtër këtu, 
po theksoj 3 përparësi thelbësore, që zënë vendin qendror. Ato kanë natyrë përjetuese, 
marrëdhëniore dhe misionare.  
 

 Jeta në Jetë.  Kjo shpjegon një cilësi të jetës midis të krishterëve, që është 
e qëndrueshme, e qëllimshme dhe e ndjeshme. Për jetohet në të zakonshmen, 
jetën e përditshme. Ne jemi të përfshirë në hollësitë e jetëve të njëri-tjetrit 
dhe përjetojmë shumë ulje-ngritje, çaste të gëzuara dhe të trishta, sikurse dhe kohë 
të lumtura dhe të vështira.  

 Jeta në Komunitet.  Kjo do të thotë se, ashtu siç “duhet një fshat i tërë për të rritur 
një fëmijë” duhet “një komunitet për të bërë n jë dishepull të pjekur.” 
Jeta e qëllimtë e përshkruar më sipër përjetohet aq  sa mund të jetë e mundur 
midis një grupi njerëzish me histori të ndryshme, talente, personalitete, sfonde 
ekonomike dhe etnike e faza të jetës. Ka disa mënyra nga të cilat të gjithë ne duhet 
të ndikohemi vazhdimisht dhe gdhendemi për shkak të atyre, që janë ndryshe 
nga ne.  
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 Jeta në Mision.  Një pjesë e mirë e rritjes dhe të mësuarit tonë mund të ndodhë 
vetëm nëse e jetojmë jetën me njerëzit e e humbur dhe të lënduar, të cilët janë larg 
nga Zoti. Kur përjetojmë marrëdhënie në të  cilat duhet të jemi të duruar, 
të hirshëm, të dhembshur, zemërgjerë dhe të dashur, mendjet dhe zemrat tona 
transformohen gjithnjë e më shumë. Ne bëhemi më  shumë si Jezusi dhe sjellim 
më shpesh shërim te njerëzit rreth nesh.  

 
 

SI JETOJMË 
 
Qëllimi i 4 fushave të para në fillim të listës është të përshkruajë aktivitetet ose gjërat 
që bëjmë, të cilat na marrin shumë kohë si: puna, ushqimi, pushimi/lojërat, festat. 
Për të gjitha këto zona lind pyetja se si mund t'u shërbejmë atyre me qëllimin 
e Dishepullizimit, Misionit dhe Mbretërisë në mendje. Nëse gjithçka që kemi është 
një dhuratë nga Perëndia, atëherë gjithçka që bëjmë duhet të shërbejë për lavdinë e Tij.  
 

 Puna ka edhe pushime, ashtu sikurse edhe punë shtëpie, që duhen bërë dhe një lloj 
tjetër pune përmes së cilës mund t'i ndihmojmë të tjerët. Kjo do të thotë ndihmë 
me mjetet e transportit, orenditë, aplikime, kompjutera dhe gjëra të tjera, 
që zotërojmë. Do të thotë të sigurojmë ushqim për familjet tona, të kujdesemi 
për nevojat e përditshme, si; të bëjmë pazarin, të pastrojmë dhe të gatuajmë 
për familjen. Po ashtu, nënkupton që mund t'i ndihmojmë të tjerët me të njëjtat 
punë. Mund të ndihmojmë me rregullimin e makinave, punë në shtëpi, 
me pastrimin, lyerjen apo shpërnguljen. Mund të ndihmojmë me mbjelljen 
apo ujitjen në kopsht, të presim barin etj.  Ka shumë mënyra se si mund 
t'i ndihmojmë njerëzit duke u shërbyer dhe i bekuar.  

 

 Vaktet e ushqimit përfshijnë kohën,  që shpenzojmë për ta përgatitur ushqimin, 
konsumuar dhe më pas kohën për të pastruar, edhe nëse ky proces ndodh 
për kënaqësi apo vetëm si rrjedhojë e përmbushjes së nevojave ushqyese të trupit. 
Në disa raste hamë në shtëpi, ndërsa në raste të tjera hamë n ë vende të ndryshme. 
Kjo do të thotë se ndonjëherë hamë me disa njerëz, ndërsa herë të tjera me shumë.  

 

 Pushimi/Lojërat  janë gjërat, që bëjmë në mënyrë që mendja dhe trupi 
të ripërtërihen dhe fitojnë energji. Pra, pushojmë nga aktivitetet dhe puna duke 
bërë ushtrime apo ndjekur sportet dhe hobit tona të parapëlqyera. Shumë shpesh, 
këto gjëra e mbushin kohën tonë pas pune, përgjatë ditëve të pushimit, fundjavave 
dhe pushimeve. 

 

 Festimi  përfshin të gjitha mënyrat me të cilat ne  i nderojmë dhe bekojmë ata, 
që kanë ditëlindjet, përvjetoret, ata që janë bërë me fëmijë, që janë rritur 
në detyrë, diplomuar, etj. Festimet përfshijnë gjithashtu pushimet dhe të gjitha 
eventet kulturore të lidhura me muzikën, sportin dhe argëtimet, ku njerëzit 
mblidhen së bashku për t'i përjetuar. 

 

 Në mes të këtyre ritmeve të qëndrueshme të jetës, l ind pyetja si mund t'i bëjmë 
të gjitha këto në mënyrë të qëllimtë? Me atë qëllimshmëri për t'i dashur të tjerët, 
të cilët janë të përfshirë në të njëjtat aktivitete dhe përvoja me ne.   

 

 Historia. Një nga pikat e nisjes në procesin e dashurisë për tjetrin është të kemi 
qëndrim dhe pritshmëri për t'i gjurmuar historitë e njerëzve ndërkohë 
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që vazhdojmë të jetojmë jetët tona të zakonshme. Përgjatë ditës të jepen mundësi 
për t'i dashur njerëzit, duke shprehur interes të sinqertë kundrejt tyre dhe duke 
u bërë pyetje të mira për jetët e tyre.  

 

 Dëgjo. Ndërsa gjurmojmë historitë e njerëzve, duhet të bëhemi dëgjues të mirë, 
duke u kushtuar vëmendje gjërave që thonë. Nuk duhet t'u kushtojmë vëmendje 
vetëm detajeve, por t'i dëgjojmë për t'i kuptuar thellësisht dhe dalluar çfarë 
i motivon. Nëse do të mund ta bëjmë këtë, do të dimë si të vazhdojmë më tej 
në historitë e tyre përmes pyetjeve dhe bisedave, si kurse edhe se si t'i bekojmë 
më mirë.  

 

 Beko. Këtu po shohim mënyra praktike se si të "jemi" Lajmi i Mirë për njerëzit, 
duke iu përgjigjur asaj, që kemi dëgjuar për historitë e tyre. Kjo mund të ndodhë 
në mënyra të ndryshme, të tilla si; t'i ndihmojmë duke iu kushtuar kohë, 
duke përdorur aftësitë tona, burimet apo miqësinë.  

 
 

SI E SHPALLIM JEZUSIN 
 
Kjo është vazhdimësia e seksionit të fundit, ku ne rritemi ndërsa punojmë, hamë, 
pushojmë, luajmë dhe festojmë me qëllimshmëri. Ne përpiqemi t'i bëjmë gjithmonë 
e më shumë këto gjëra, ndërsa ata, që gjurmojnë historitë e njerëzve dëgjojnë me kujdes 
dhe bekojnë ndërkohë që historitë e tyre zbulojnë se si mund të "jemi " Lajm i Mirë për ta. 
Kur i përjetojmë këto ritme me njerëzit, do të njihemi naty rshëm me historitë e tyre më 
në thellësi dhe do të mund të bëjmë të njëjtën gjë me historitë tona. Kjo do të krijojë 
besim, që po forcohet dhe ndjeshmëri në këto marrëdhënie. Ndërsa kjo ndodh, ne do të 
jemi më tepër në gjendje t'i lidhim historitë e tyre me historinë e Perëndisë në mënyra 
specifike dhe kjo do të na çojë drejt mundësive për ta shpallur qartë Jezusin si Heroin 
kryesor dhe qëllimin e historisë.  
 
Kështu, ky proces  mund të vazhdojë për një kohë të papërcaktuar, derisa personi 
t'ia dorëzojë jetën Jezusit dhe të bëhet dishepulli i Tij os e derisa ne të kemi ndarë me 
të gjithçka që dimë. Në këtë pikë, vazhdojmë të lutemi, t'i bekojmë në çdo rast që na jepet 
dhe t'i gjurmojmë historitë e tyre në rrugën e gjatë. Përfshirja në marrëdhënie të tilla 
përgjatë kohës ndihmon në progresin e tyre, duke u kthyer  nga njerëz të njohur në miq 
të besuar dhe me shpresën që një ditë do të kthehen në dishepuj të Jezusit.  
 
(Ka një shpjegim  më të hollësishëm të këtij procesi te kutia e mjeteve të quajtur 
Të zhvillosh Biseda të Qëllimshme Ungjillëzimi . Të lutem, shikoje.) 
 

 
 
 


