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Ë KRIJOSH AMBIENT PËR DISHEPULLIZIM
Në histori shohim se si Jezusi bën dishepuj, duke i kthyer peshkatarët në "peshkatarë njerëzish".
Më vonë, para se të n�itet në parajsë, Ai u lë misionin që edhe ata të bëjnë dishepuj, që u binden
urdhërimeve të T�. Pas kësaj, te Veprat ne shohim vazhdimisht se si ata e përmbushën atë mision.
Ata bënë  atë që bëri Jezusi me dishepujt e T�, shpallën lajmin e mirë për Jezusin dhe themeluan
komunitete besimtarësh që ta jetonin jetën e re së bashku si familje.

Dishepullizimi nuk ishte thjesht pjesëmarrja në klasat e Shkollës së të Dielës, një program për t'u
diskutuar apo një shumëllojshmëri programesh të ofruara nga kisha. Këto struktura mund të
mësojnë urdhërimet e Jezusit, por vetëm këto nuk kr�ojnë një ambient ku njerëzit mësojnë si t'u
binden urdhërimeve të Krishtit. Një komunitet me në qendër un�illin në misionin e Jezusit duhet
të jetë konteksti për dishepullizim.

Misioni i Komunitetit Misional është të bëjë dishepuj, por si drejtues, ne nuk mund t'i detyrojmë
njerëzit të rriten si dishepuj, ashtu sikurse një bujk nuk e rrit dot farën me zor. “Kështu, pra, as ai
që mbjell, as ai që ujit nuk është �ë, por Perëndia që rrit”. (1 Korintasit 3:7) Ashtu si një bujk, ne
kr�ojmë një ambient, që përkrah rritjen.

Dishepullizimi është përkujdesi në të �itha aspektet i një grupi të vogël njerëzish, të cilët po i
përjetojnë së bashku dhe në mënyrë të vazhdueshme mësimet dhe jetën e Jezusit. Në një
ambient të shëndetshëm dishepullizimi, ata mësojnë t'ia dorëzojnë çdo fushë të jetës Jezusit, që
Ai ta zotërojë.

10 CILËSI TË DOMOSDOSHME TË NJË AMBIENTI TË
SHËNDETSHËM DISHEPULLIZIMI

Pra, ç'lloj ambienti kr�oi Jezusi që dishepujt e t� të fitonin pjekuri?

1. TË FUQIZUAR NGA SHPIRTI I SHENJTË

(Gjoni 14:15-20, 16:7-15, 1 Kor. 2:10-14, Romakëve 8:5-14, Galatasve 5:16-26, Veprat)

● Vetëm Shpirti i Shenjtë mund të ndryshojë zemra dhe të transformojë jetë. Si rrjedhojë, ai
është dishepullizuesi parësor dhe ai, që i pajis njerëzit me �ithçka që duhet. Ai të mëson,
të rikujton, të bind për mëkatin, të ndihmon, të drejton, të zbulon dhe këshillon.

● Puna e Shpirtit të Shenjtë është të na bëjë të n�ashëm me Jezusin dhe të na ndihmojë të
përmbushim atë për të cilën jemi kr�uar. Shpirti i Shenjtë na thërret, na pajis dhe na dërgon
që të japim fryte përmes fuqisë së T�.

● “Bërja e dishepujve” duhet të ndodhë duke iu bindur dhe duke bashkëpunuar me Shpirtin e
Shenjtë. Shpirti i Shenjtë është  dishepullizuesi i parë dhe ai, që i pajis njerëzit. Pa të nuk
mund të bëjmë as�ë (Gjon 15:5).
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o Si mund të duket të dishepullizosh duke iu bindur dhe bashkëpunuar me Shpirtin e
Shenjtë?

2. UNGJILL DEPËRTUES

(Romakët 8:28-29; Galatasit 2:14; Mateu 15:1-20, 20:20-28; Luka 6:1-11, 8:1-15)

● Un�illi duhet të depërtojë në ambientin dishepullizues. Në fund të fundit, është për�i�ja e
çdo problemi dhe motivimi për t'ia dorëzuar çdo fushë të jetës udhëheqjes së Jezusit. Me
fjalë të tjera, është motivimi për ta praktikuar un�illin në çdo fushë të jetës.

● Nërsa mrekullohemi nga Perëndia, urtësia e T�, fuqia, lavdia, hiri dhe mirësia të zbuluara
përmes historisë së T� dhe veçanërisht në Jezusin, ne �ejmë sigurinë tonë, kuptimin,
miratimin, gëzimin dhe përmbushjen në Të më shumë se sa në çdo �ë tjetër.

● Ndërsa Un�illi depërton në çdo plasaritje apo të çara të jetëve tona, në ecim �ithmonë e
më shumë duke iu bindur Jezusit, për të mirën tonë dhe Lavdinë e T�.

● Në e shikojmë shpesh Jezusin teksa i ndihmon dishepujt të reflektojnë dhe vënë në
praktikë të vërtetën e vazuar në përvojë. Në harkun kohor të n�arjeve të përditshme dhe
bisedave, Ai u tregoi se si të qenët pjesë e mbretërisë së t� të ofron një perspektivë të re
për �ithçka. Kur lidhet me përvojën, e vërteta e Un�illit mund të mbahet mend dhe vihet
në praktikë më lehtë.

o A munden ta jetojnë Un�illin në jetët e tyre njerëzit e Komunitetit tim Misional? Po në
jetët e njëri-tjetrit? A shkojnë drej Un�illit bisedat tona të rastësishme?

3. NDIKIM NË KOMUNITET

(Mateu 8:23-27, 9:9-13, 9:35-38; Luka 22:14-23, 22:39-46)

● Dishepujt mësuan jashtëzakonisht duke parë dhe dë�uar Jezusin. Mund ta marrim me
mend që ata mësuan shumë nga ndërveprimi me njëri-tjetrin, duke qenë se udhëtuan,
jetuan dhe shërbyen së bashku në komunitet të ngushtë.

● Roli i një udhëheqësi të një Komuniteti Misional ose një udhëheqësi të Grupet DNA-it është
i rëndësishëm si dishepullizues parësor, por shumë nga mësimmarrja, modelimi dhe
mprehja ndodh përmes të tjerëve në grup, ndërsa ata shërbejnë dhe jetojnë së bashku. (Ky
është shembulli i një familjeje të shëndetshme apo skuadre të suksesshme sporti).

● Për�e�shmëria që mund dhe duhet të zërë vend, ndërsa një grup individësh jetojnë jetë
transparente kundrejt njëri-tjetrit, është po ashtu vendimtare në procesin dishepullizues.
Pa një nivel të lartë për�e�shmërie, shumica e njerëzve janë të prirur t'i fshehin dhe
mbajnë në mëkat fusha thelbësore të jetës. Një grup miqsh të besuar është zakonisht
vendi i vetëm i sigurt, ku mëkati mund të rrëfehet dhe shërohet.
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o A e shohin veten si dishepullizues njerëzit në KM-në tuaj, edhe nëse nuk janë
drejtues?

4. MISIONAR, T'U SHËRBESH TË TJERËVE

(Mateu 8:1-3, 8:14-17, 10:5-8; Luka 9:10-17, 18:35-46)

● Jezusi i dha shumë rëndësi shërbesës dhe un�illëzimit të atyre, që nuk ishin ende
ndjekësit e t�, veçanërisht atyre që ishin në nevojë të madhe për shërbim. Jezusi i
ekspozoi vazhdimisht dishepujt ndaj njerëzve të ndryshëm, vendeve dhe nevojave të
ndryshme. Shumë prej këtyre njerëzve kishin nevoja fizike, shoqërore, emocionale apo
shpirtërore. Ai i vendosi shpesh dishepujt në situata, ku ata mund të mësonin të donin dhe
shërbenin “të fundit prej tyre”, duke parë Atë ose duke shërbyer përkrah T�.

● Cilësi karakteri si dashuria, dhembshuria, shërbimi, sakrifica dhe zemër�erësia mund të
integrohen më lehtë në jetën e dikujt, ndërsa ata bëhen pjesë e jetëve të të tjerëve dhe
shfaqin vazhdimisht cilësitë e mësipërme në kontekstin e marrëdhënieve. Shpesh, rritja
shpirtërore është më thelbësore, kur njerëzit shërbejnë jashtë familjes së kishës, pra
atyre, që kanë më shumë nevojë. (Është shumë e rëndësishme që këto �ëra të praktikohen
shpesh, në mënyrë që të bëhen pjesë e stilit të jetesës së dikujt, se sa një projekt në të cilin
marrin pjesë për disa kohë �atë vitit)

o A mund "ti mësohet" dhembshuria, zemër�erësia, sakrifica, etj., një besimtari në
jetën e t�? Si ndodh kjo?

5. NË TË GJITHA ASPEKTET

(Mateu 5:1-12, 6:1-4, 6:19-34; Luka 5:5-11, 6:37-42)

● Nga mësimdhënia dhe përvoja e Jezusit me dishepujt është e dukshme që Ai ishte i
përkushtuar t'i zhvillonte ata në të �itha aspektet. I ndihmoi t'ia linin në dorë jetët e tyre
vullnentit të Atit dhe t'ia ofronin ato me adhurim.

● Dishepullizimi duhet të përfsh�ë përkujdes për �ithë jetën e një personi. Çdo fushë e jetës
së dikujt ka nevojë për Un�illin, jo vetëm për fushat "shpirtërore" si studimi i Biblës, lutja,
etj. Koha e dikujt, puna, të ardhurat, marrëdhëniet, trupi, etj., duhet të drejtohen nga
perspektiva e Un�illit.

o Ç'lloj ndihme duhet të ofrohet për t'iu �endur pranë çdo personi në Komunitetin tuaj
Misional dhe Grupet DNA-it në mënyrë që të drejtohet nga Un�illi në të �itha fushat e
jetës dhe jo vetëm në ato "shpirtërore"?
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6. HERË PAS HERE DHE AFATGJATË

(Mateu 4:18-23, 9:35-38; Luka 8:1, 8:22)

● Jezusit iu deshën 3 vjet investimi te dishepujt para se ata të ishin gati të shërbenin dhe
udhëhiqnin vetë. Për�atë këtyre 3 viteve, ata kaluan vërtet shumë kohë së bashku.

● Dishepullizimi nuk ndodh shpejt. Kërkon shumë kohë, përkushtim dhe sakrificë.
Dishepullizuesi duhet të jetë vazhdimisht me dishepujt e t�/saj dhe duhet të kujdeset për
ta në terma afat�atë.

o Në shumë prej marrëdhënieve dishepullizuese, a është e mundur të dishepullizosh
vërtet dikë për�atë 2-4 orëve të javës duke kaluar kohë së bashku? Sa kohë mendon
se duhet të marrë?

7. JETËSOR

(Mateu 4:18-23, 9:35-38; Luka 8:1, 8:22)

● Jezusi e kaloi shumicën e kohës me dishepujt e t� në një ambient jetësor mësimi. Ata
jetonin, udhëtonin, hanin dhe u shërbenin nevojave të njerëzve së bashku, etj. Duket se
shumë pak nga koha e tyre së bashku kalohej në atë që ne do ta konsideronim një ambient
formal mësimi.

● Njerëzit mësojnë më shumë kur bëjnë diçka se sa kur thjesht dë�ojnë diçka. Për këtë
arsye, duhet t'i ndihmojmë të tjerët ta jetojnë jetën, duke ecur drejt sipas së vërtetës së
Un�illit (Gal 2:14). Ne duhet të jemi pranë tyre, jashtë mbledhjeve të kishës, të përfshihemi
në jetët e tyre, marrëdhëniet dhe të shërbejmë së bashku.

o Si mund të jetojë dhe përjetojë më shumë së bashku KM-ja juaj për�atë një jave apo
muaji?

8. INDIVIDUALISHT I KOPSITUR

(Mateu 14:28-31, 16:15-19, 26:36-38; Luka 9:28, 22:31-34)

● Edhe pse Jezusi kalon shumë kohë me dishepujt si grup, në kohë dhe mënyra të ndryshme
e shohim që Ai u flet specifikisht dhe individualisht dishepujve për jetën e tyre.

● Si shtesë të fundit për dinamikën e grupit, dishepullizimi duhet të ketë po ashtu një formë
personale, sepse çdo person i grupit ka nevoja, probleme, pasione dhe dhunti shpirtërore
të ndryshme. Çdo person duhet parë individualisht, në të njëjtën mënyrë se si e shohin
prindërit zhvillimin e secilit prej fëm�ëve të tyre. Neve na duhet udhëheqja e Shpirtit të
Shenjtë që të identifikojmë nevojat dhe të shohim mënyra efektive për t'i përmbushur ato.
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o Si mund të sigurohesh që po i kushton kujdes të rregullt dhe personal çdo anëtari të
grupit bazuar në nevojat dhe personalitetin e tyre?

9. SHEMBUJ

(Mateu 8, 9, 14:13-21; Luka 5:12-13, 13:10-17, 14:1-6)

● Edhe pse në kohë të ndryshme Jezusi i mësoi dishepujt në ambiente më formale, ishte
shembulli i t� i qëndrueshëm i dashurisë, shërbimit, sakrificës, zemër�erësisë, inkurajimit,
adhurimit, etj., ai që, me shumë mundësi, pati ndikimin më të madh në jetët e dishepujve
ndërsa ata shihnin jetën e T�.

● Një pjesë të mirë të asaj, që pritet prej tyre, dishepujt duhet ta shohin të jetuar në
përditshmëri nga dishepullizuesit. Nëse dikush nuk mund ta shohë të modeluar atë, që
duhet të bëjë, do të jetë e vështirë për të ta bëjë mirë apo vazhdimisht vetë.

o Si mund ta modelosh në mënyrë sa më të n�ashme të mundur një stil jetese si ai i
Krishtit për ata, që po dishepullizon?

10. PRITSHMËRI SHUMËFISHIMI

(Mateu 4:19, 10, 28:19-20; Luka 10:1-3, 10:17-20)

● Ishte strate�ia e Jezusit që prej fillimit që dishepujt e t� do të ishin themeli i kishës dhe do
të shërbenin si baza për shumëfishimin e ndjekësve të Jezusit rreth botës.

● Ndërsa dishepujt mësojnë të tjerët t'u binden të �itha urdhërimevë të Jezusit, kjo përfshin
edhe urdhërimin për të bërë dishepuj. Nje pjesë e të qenët dishepull i Jezusit është të bësh
dishepuj të Jezusit. Ky qëllim shumëfishimi, me "dishepuj" që bëhen dishepullizues, duhet
të përcaktohet dhe pritet që nga fillimi. Edhe pse jo çdo person është udhëheqës i
talentuar, çdo person ka dhunti shpirtërore dhe është thirrur të jetë dishepullizues në një
formë të misionit të komunitetit me në qendër Un�illin.

o Si mund t'ua përcjellësh vizionin atyre, që po i dishepullizon në mënyrë që të bëhen
dishepullizues në 1-3 vitet e ardhshme?
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