Il-Ktejjeb ta’ Gwida
għal Knisja li Tikber

Addattat minn
Pam Arlund

Permess mogħti ghal ikkupjar,
traduzzjoni, reproduzzjoni, u bejgħ
f’kull mezz.

Mira ta’ Żieda
Jekk irridu li l-knisja tikber b’rata
mgħaġgla, hemm bżonn li nikbru finnumru.
Jekk evanġelist irid
jilħaq l-1,000 ruħ
kuljum għal Kristu, u
jibqa jilħaq l-1,00 ruħ
kuljum għal Kristu,
hem bżonn 37,000 sena
sabiex isalva id-dinja
kollha.
Min-naħa l-oħra, jekk
dixxiplu jilħaq persuna
ohra u ssir dixxiplu, u
din il-persuna tilħaq
persuna oħra li wkoll
issir dixxiplu, ikollna
bżonn biss 37 sena sabiex nilħqu d-dinja
kollha!
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Qalbna
Faċli

Int tista’ tagħmel dan! Il-prinċipji huma
vera semplċi tant li jekk tifla zgħira jew
mara t’eta`, ta’ skola jew le, tgħix f’raħal
jew belt, mistħija jew fuq ruħa,
t’esperjenza jew għada tibda, tista’ tkun
ta’ impatt qawwi fuq it-twaqqif ta’ knisja
li tibqa’ tikber.

Ħu passi qosra

Int tista tkun ta’ mpatt enormi ma nies li
huma l-bogħod minn Alla. Iż-żieda bi
process ta’ tkabbir fin-numru tan-nies filknejjes hu dokumentat b’mod universali,
bħala l-iktar mod effettiv biex ixxandar ilbxara t-tajba ta’ Ġesu`.
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L-impatt jibqa’ jikber

Int tista’ tkun parti mil-istorja ta’ Alla,
parti mil-avventura tal-Vanġelu. Ladarba
tibda, il-knisja tibqa tikber u weħida żżid
fir-rata taż-żieda tan-nies, bil-potenzjal li
tibda tikber b’rata bla waqfien mingħajr
kontroll. Fil-verita` aħna m’għandniex ilkontroll, għax il-kontroll jinsab biss fliSpirtu s-Santu.

Ikkulurit u jiġbdek

Int tista’ tagħmel dan kullimkien u ma
kulħadd. Hemm knejjes li bdew dan ma
gruppi etniċi differenti ta’ kulturi varji, filkulleġġi Amerikani, ma nies illiterati, ma
nies li jgħixu fil-villaġġi Afrikani, ma nies
Asjatiċi, ma nies fin-negozji u fil-ħwienet
tat-te. Kull fejn in-nies jiltaqgħu, jistgħu
ukoll jiltaqgħu ma’ Ġesu’ u jkollhom ilknisja tagħhom hemm.
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Aġixxi skond l-Atti
Għix skond il-prinċipji tat-Testiment ilĠdid. Il-kunċett taż-żieda tal-membri talknisja joħroġ direttament mil-Vanġelu u
mil-Ktieb tal-Atti. Dan hu kunċett
Bibbliku

Għix b’mod sħiħ

Kun parti mil-missjoni strateġika li hi
sostenibli! Ibda xogħol ta’ missjoni li
tgħin lin-nies tal-lokal sabiex jgħinuk
tgħix b’mod sħiħ u agħmel dan kemm
jista’ jkun malajr
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Ħames Passi
1. Itlob
Ibki sakemm tibda tolfoq il-biki ma
ħaddieħor. Sum u itlob. Imxi u itlob. Itlob
lil Alla biex iħallik tara dak li jara hu u
tħoss dak li jħoss hu. Itlob lil xi ħadd li
jinsab fil-paċi biex jiftaħ qalbu għan-nies
li qed tilħaq inti. Itlob biex tifhem u tħobb
il-kultura. Itlob lil Alla biex tifhem eżatt
x’għandek tagħmel.
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2. Iltaqa
Iltaqa man-nies fejn jinsabu huma.
Għamilha ma nies li ma jafux lil Ġesu`.
Oħroġ il-barra mil-knisja. Ieqaf għat
tentazzjonijiet u għal bżonnijiet
emozzjoniali biex tiffoka fuq il-bżonijiet
li jixorbulek l-enerġija u l-ħin. Agħraf min
huma dawk in-nies li m’għandhomx nies
ta’ Kristu li qiegħdin imexxuhom. Meta
tiltaqa’ man-nies, toħroġhomx il-barra
minn fejn huma biex jiltaqgħu ma sħabek.
Kun int li tmur tiltaqa ma sħabhom.
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3. Oħloq
Oħloq id-dixxipli. Investi fin-nies.
Toqgħodx tistenna lilhom li jitolbu talba
ta’ aċċettazzjoni ta’ Ġesu’, jew għid li
huma jixtiequ jimxu wara Ġesu’ biex
jinvestu fihom infushom bħala bnedmin.
“Oħloq id-Dixxipulat” hu mod ta’ kif
tfiehem il-evanġelizazjoni u kif tibni
relazzjoni b’saħħita.
Toħloq id-dixxipli billi tlaqqahom ma
Ġesu` b’mod li huma jkollohom
esperjenza personali miegħU, imbgħad
jitgħallmu jħobbuH u jobduH.
Għarrafhom bil-privileġġ li jmorru għand
popli oħrajn, sabiex il-missjoni t’Alla
tkun parti integrali mil-ispirtwalita`
tagħhom.
4. Laqqa’
Ħalli lil dawk li tiltaqa magħhom li huma
miftuħin b’mod spiritwali sabiex
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jagħmluha ma dawk li qed ifittxu l-ferħ u
li jgħixu l-mument, sabiex ikollhom listess interessi, jitolbu u jistudjaw ilKelma t’Alla. Kultant hu aqli li tħallihom
jiddeċiedu huma ma min hu l-aħjar li
jiltaqgħu u fejn. Iffoka fuq il-kliem u listejjer ta’ Ġesu`. Toqgħodx tistenna
lilhom li jgħidulek li jridu jkunu segwaċi
ta’ Ġesu` sabiex jinġabru bħala
komunita’. Tiltaqa ma ħaddieħor madwar
il-mejda tal-ikel hu wieħed mil-aqwa
modi sabiex tibni komunita`. Ġesu` qal li
fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin
f’ismU, hemm hu jkun f’nofshom.. Din hi
l-‘knisja’ fl-iktar mod sempliċi tagħha, bliktar mod li jagħmel sens. Xejn iktar ma
hem bżonn biex ikun hemm ‘knisja’.
Hemm iktar x’jista jsir biex tkun parti
mal-mod kif il-knisja tista tikber b’mod
b’saħħtu u b’mod ħaj (ara Atti 2:42-47),
imma li tiltaqa man-nies hu l-bidu ta’
twaqqif ta’ kull knisja.
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5. Żid
Aħseb għaż-żieda. Mil-bidu, ibda
rawwem nies ġodda fil-fidi sabiex jieħdu
r-responsibilta` li jiltaqgħu ma nies
oħrajn. Kemm jista’ jkun, oqgħod fuq
wara ta’ dan kollu u agħmel kuraġġ ilħaddieħor jgħix u jrawwem l-esperjenza
tad-doni spiritwali tiegħu u jagħmel pajn
ta’ kif jista’ jiltaqa ma nies ġodda.
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Aħdem ma’ nies oħra
Agħmel kuraġġ lin-nies li għadhom
kemm bdejw jgħixu il-fidi sabiex jibqgħu
ħbieb ma sħabhom! Minflok inti tiġbed
liż-żgħażagħ lejk, mur inti fl-ambejnt
tagħhom. Minflok tlaqagħom ma sħabek,
mur inti iltaqa ma sħabhom. Minnflok
turihom il-postijiet fejn tiltaqa ssoltu, sib
il-postijiet fejn jiltaqgħu huma u mur
hemmhekk.
Numru żgħir ta’ nies għandhom problema
ta’ addiction li ħabba f’hekk ikollhom ilbżonn li jibdlu il-kumpanija li jagħmluha
magħhom, iżda l-maġġorparti tan-nies
m’għandhomx dan il-bżonn. Fittex nies li
jlaqqgħu lilek u lil Ġesu` ma nies oħra.
Gawdi dan il-proċess u agħmel ħbieb
ġodda
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Segwi

Minflok iddawwar lin-nies madwarek,
oħloq mod li tkun tista ssegwi lin-nies
skond ma hemm miktub f’ 2 Timotju 2:2:
‘‘U kulma smajt mingħandi quddiem
ħafna xhieda, għaddih lil nies ta’ fiduċja,
li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh
ukoll lil oħrajn.”
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Pawlu

Inti

!

!

Timotju

Id-dixxipli tiegħek

!

!

Nies ta’ fiduċja

Id-dixxipli taddixxipli tiegħek

!

!

Ħaddieħor

Id-dixxipli taddixxipli, taddixxipli tiegħek
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Qawwi lil ħaddieħor
Minflok li tibni knisja madwar il-ministru
tiegħek, qawwi lil ħaddieħor biex jagħmlu
huma l-ministeru skond ma hemm miktub
f’Efesin 4:11-13: “U huwa dak li ta lil xi
wħud li jkunu appostli, lil xi wħud profeti,
lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rgħajja
u mgħallmin: Hekk jitrawmu l-qaddisin
għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għallbini tal-Ġisem ta’ Kristu, sakemm aħna
lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi
u fl-għarfien tal-Iben ta’ Alla; insiru raġel
magħmul, fl-aħjar ta’ żmienu. U hekk
isseħħ il-milja ta’ Kristu.’’
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Tistenniex lil ħaddieħor jistenna sakemm
wieħed jgħaddi minn prova qabel ma
titilqu għal rieħu sabiex ixandar lil Kristu
ma ħaddieħor. Alla juża liż-żgħar u lil
immaturi b’l-iktar mod qawwi. Toqgħodx
tagħmilha tidher daqs li kieku n-nies
immaturi ma jistgħux ixandru l-ħajja ta’
Kristu lil ħaddieħor u li ma jistgħux
jistiednu li ħaddieħor jimxi wara Ġesu`.
Filfatt, hu għaqli li mil-bidu, tibda tqawwi
lil ħaddieħor biex ixandar mal-oħrajn lesperjenza ta’ Ġesu’ fil-ħajja tiegħu!
Responsabiltajiet akbar jiġu iktar tard,
iżda dejjem għandna nistaqsu lilna nfusna
‘‘Kif għandi nħejji lil din il-persuna,
illum?”
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D-Groups
A, B, C Format – Huwa ħafna importanti
li timxi ma pjan li jissejjaħ “ABC” kull
meta tiltaqgħu għal laqgħat li jkollkom.
(sejħilhom dak li tixtieq). Qassam id-D
Group meeting fi tliet partijiet u żomm
b’mod sħiħ mal-iskop ta’ kull parti. IdD Groups jgħinuk tibni l-pedament għaddixxipulat. Il-metodu hu faċli biex
titgħallmu u biex issegwih, u hu faċli
wkoll biex tispjegaħ lil ħaddieħor.
A – Ask Staqsi (tkellem mal-persuna loħra u għidu talba ta’ tifħir għal
xulxin)
1. Staqsi ‘X’inhi dik li inti tant
tinsab grat għaliha?” Imbgħad
għid, “Ejja nieħdu ftit ħin sabiex
nirringrazzjaw lil Alla b’talba
zgħira ta’ ringrazzjament..”
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2. Staqsi, “Tixtieq taqsam xi ħaġa
miegħi jew xi dnub li tixtieq
titkellem dwaru?” Imbgħad għid,
“Ejja nitolbu talba żgħira għal
xulxin.”
3. Staqsi, “X’tgħallimt mil-aħħar
riflessjoni tal-Bibbja li għamilt u
kif nistgħu nimplimentaw li
tgħallimt fil-ħajja tagħna ta’
kulljum?”
B – Bible study – Studji tal-Bibbja
Staqsi biss tliet mistoqsijiet:
1. X’qed tgħarfilna dwar Ġesu’/
Alla?
2. X’qed tgħarfilna dwarna nfusna?
3. X’ser nagħmlu b’dan li qed
ngħarfu? Kif ħajjitna ser tinbidel
b’riżultat ta’ dan li qed
nitgħallmu?
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C – Commit Intrabat (li titlob u li tobdi)
1. Itlob. “Min huma dawk it-tlieta
min-nies li tista’ taqsam
magħhom din ilverita`?” (idealment dawn it-tleita
min-nies ma jkunux diġa qiegħdin
jimxu wara Ġesu`)
“Ejja nitolbu għalihom fi gruppi
ta’ tnejn.”
2. Obdi. “Kif ser tinbidel ħajti fuq
dak li tgħallimt illum? Jien ser
_______.” Aqsam dan ma xi
ħadd u intrabat ma’ dak li miegħu
qsamt, permezz tat-talb.
3. Iprattika. Hu importanti li tqatta
ftit minuti wara kull laqgħa
tiprtattika kif il-verita` li tgħallimt
tista taqsama ma dawk it-tlieta
min-nies li qed titlob għalihom.
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Abbli tiprova taqbeż il-parti C jew
tipprova ġġib skuża sabiex tgħid li din ilparti m’hix tajba għal grupp tiegħek. Jekk
taqbeż din il-parti, il-knisja tiegħek ma
tikbirx.

Tliet livelli t’Awtorita`
Jekk tgħallem lin-nies li bdew jgħixu lfidi, it-tliet livelli t’awtortita`, ikunu
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imbgħad jistgħu jieħdu deċiżjonijiet
għaqlin u jkunu jistgħu jiddeċiedu
għalihom infushom.

L-EWWEL LIVELL
Il-Kmandamenti tat-Testiment ilĠdid
Obdi il-kmandamenti t’Alla mingħajr ma
toqgħod iddur madwarhom. Huwa Hu ilkmandant. Knisja tikber meta qed tagħmel
ix-xogħol li hu mixtieq minn Alla u milAppostli bħal ma hemm miktub fitTestiment il-Ġdid.
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IT-TIENI LIVELL
Prtattiċi tat-Testiment il-Ġdid,
mhux sfurzar
Kristjan għandu l-libeta` li jimxi fuq dawn
il-prattiċi għax m’huwiex sfurzat li
jagħmel dan. Twaqqafx lil min qed jimxi
fuq dawn il-prattiċi għax l-Appostli
imxew fuqhom u approvawhom.

IT-TIELET LIVELL
Addatta għal-istil tat-Testiment ilĠdid
Qatt tisforza li xi ħadd biex jimxi b’mod
għami fuq it-tradizzjonijiet. Ħafna mittradizzjonijiet huma tajbin. Waqqaf biss
it-tradizzjonijiet li jżommu lil persuna
milli tobdi il-kmandamenti tat-Testiment
il-Ġdid

20

Sebgħa linji ta’ gwida bażiċi
Għallem lil nies li bdew jgħixu il-fidi, issebgħa linji ta’ gwida bażiċi. Fil-verita`
Ġesu’ mexa’ fuq 150 gwida, iżda sebgħa
huma biżżejjed sabiex iżommu lil persuna
milli ma tintilifx. Tista’ imgħad titdħol
f’iktar dettall il-quddiem.
1. Indem (u emmen)
2. Tgħammed
3. Aqsa il-ħobż (tqarben u kun ma’
l-oħrajn)
4. Ħobb (u aħfer)
5. Itlob
6. Agħti
7. Mur u agħmel
dixxipli ġodda
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S.A.V.E. - SALVA
Dejjem ftakar li xogħlok hu li tqawwi lil
ħaddieħor, imbgħad imxi l-quddiem.
B’dan il-mod tkun tista tibqa ssegwi dak
li qed timmira għalih, sa mil-bidu nett.

Show - Uri

Uri lil xi ħadd li hu iktar esperjenzat
minnek fil-qasam, jew li għandu iktar
għerf kif juri lil min għadu jibda jgħix ilfidi, kif wieħed jista’ jimxi għal iktar
ubidjenza. L-iskop ta’ kull dixxiplu hu li
jobdi lil Ġesu`.

Assist - Għin

Għin lil dak li beda jħaddan il-fidi,
imbgħad għin lil dak li ilu jgħożż il-fidi
fil-mod ta’ kif jista’ jmexxi lil ħaddieħor.
Dan il-pass jista jibda mil-ewwel ftit li ilpersuna li għada kemm bdiet tħaddan il-
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fidi, bdiet tgħaraf t-tagħlimiet. Il-persuna
li ila tħaddan il-fidi tista tiltaqa ma dik ilpersuna li għadha kemm bdiet tgħix il-fidi
u għinhom it-tnejn flimkien. Il-persuna li
għadha kemm bdiet tgħix il-fidi
m’għandix tgħallem bl-istess mod kif
għandu jgħallem dak li ilu jħaddan il-fidi.
Toqgħodx tinkwieta żżejjed jekk dak li
għadu kemm beda jgħix il-fidi m’hux qed
jagħmel xi xogħol tajjeb ħafna. Ibqa’
aħdem magħhom, ladarba qalbhom tibqa
miftuħa u għada tista’ titgħallem.
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View - Ara

Il-persuna li ila tħaddan il-fidi għanda tara
kif il-persuna li għada kemm bdiet tgħix
il-fidi qiegħda tmexxi lil ħaddieħor. Ilpersuna li ila tħaddan il-fidi għanda
tagħmel li tista biex tibni il-fiduċja filpersuna li bdiet tgħix il-fidi, u għanda
tfaħħara quddiem ħaddieħor sabiex tibda
tkun ta’ servizz ġdid fil-komunita`. Wara,
il-persuna li ila tħaddan il-fidi għanda
tiltaqa mal-peruna li għada kemm bdiet
tgħix il-fidi tagħha, u il-persuna li ila
tħaddan il-fidi għanda tgħid dak li taħseb
sabiex il-persuna l-oħra tikber.

Exit - Oħroġ

Il-persuna li ila tħaddan il-fidi għanda
toħroġ mix-xena u timxi x’imkien ieħor
biex tibda ministeru ġdid. Dik il-persuna
li bdiet tgħix il-fidi tinsab f’qagħda li tista
timxi b’imħabba mil-persuna li ila
tħaddan il-fidi, għax ma fadalx il-bżonn ta
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dipendenza fuqha. Il-persuna li ila
tħaddan il-fidi, u il-persuna li bdiet tgħix
il-fidi jistgħu jibqgħu f’kuntatt, iżda iktar
bħala tnejn min-nies li qiegħdin fl-istess
livell.
Abbli tieħu ħafna żmien sabiex timxi ilpassi kollha, (sena jew sentejn), iżda fi ftit
żmien, anki ftit xhur, il-persuna li bdiet
tgħix il-fidi (anki jekk il-persuna li
għadha kemm bdiet tgħix il-ħajja flimħabba tal-Mulej) tkun tista timxi
weħida.
Il-pass li persuna timxi bih,
jiddependi skond il-bżonn tas-sitwazzjoni.
Ftakar li dak li għadhom ma bdewx
jemmnu, jistgħu iwasslu tagħlim Bibbliku
tajjeb, anki jekk għadhom ma jistgħux
jifmhu eżatt wieħed x’qed ifisser bl’eżatt.
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Sib iktar informazzjoni fuq:
Sabiex tikseb iktar kopji ta’ dan ilktejjeb, jew biex tkun tista’ tibda,
agħmel kuntatt magħna!

All Nations Family, Inc.
P.O. Box 55
Grandview, MO 64030
816-216-1353
www.allnations.us
info@allnations.us
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