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Ungjillizimi me një varg (One-Verse Evangelism®)  

është i thjeshtë dhe një mënyrë interaktive për të 

ndarë dashurinë e Krishtit në mënyrë bisedore dhe 

vizuale. Ndërsa je në një bisedë me një mik, ti mund 

të ilustrosh Romakëve 6:23 në një copë letre ose 

madje edhe në një facoletë që të gjendet me vete 

për të shpjeguar marrëdhënien e dashurisë së Zotit 

me njerëzit.  

 

 
 

 

 
UNGJILLIZIMI ME NJË VARG 
Qarko PAGA  dhe pyet “Si do të 

ndiheshe nëse shefi yt do të refuzonte 

të paguante pagën që të detyrohej?”  

Sigurisht, miku im që ti do drejtësi, 

dhe pagën për të cilën ke punuar. 

Thellë brenda vetes, të gjithë e dimë 

se është mëse e drejtë që të marrim 

atë çfarë meritojmë. Qarko f jalën 

MËKAT, duke i kërkuar mikut tënd se 

çfarë mendon ai kur dëgjon këtë f jalë. 

Ju mund të shpjegoni se mëkati është 

më shumë një sjellje sesa një vepr im. 

Mund të jetë ose luftë e vazhdueshme 

ndaj Zotit ose aq e thjeshtë sa 

përjashtimi i Tij nga jetët tona. Tani 

vizato dy shkëmbinj përballë 

njëri-t jetrit  me një hapësirë boshe në 

mes.  

Qarko VDEKJE dhe pyet se çfarë 

mendimesh i vijnë në mendje. 

Shpjego që vdekja në Bibël gjithmonë 

nënkupton një lloj ndarje – në sensin 

më bazik, ndarje nga jeta. Sepse 

Perëndia është autori i jetës, një 

vdekje shpirtërore thjesht do të thotë 

ndarje nga Ai. Ndërkohë që qarkojmë 

fjalën POR përmend që kjo është e 

rëndësishme sepse do të thotë se tani 

do të shfaqet një kontrast i mprehtë 

idesh. Ajo që kemi parë deri tani është 

lajmi i keq, por ajo që do të pasojë 

është lajm i mirë.  

 

Qarko f jalën DHURATA. Pyet “Nëse 

paga është ajo që merr një person, 

atëherë çfarë është një dhuratë? 

Edhe pse, çdo dhuratë është falas për  

personin që i dhurohet, prapë dikush 

duhet ta blejë atë. 

Qarko E PERËNDISË dhe shpjego që 

dhurata për të cilën po f let është falas. 

Është prej Vetë Perëndisë. Është kaq 

e veçantë që askush t jetër nuk mund 

ta japë atë. Pyet: “Si ndihesh kur  

dikush të jep një dhuratë të veçantë?” 

Qarko JETA E PËRJETSHM E dhe 

pastaj pyet “Si do t ’i përkufizoje këto 

f jalë?” 

Krahaso një anë të shkëmbit, vdekjen, 

me anën tjetër, jetën e përjetshme. 

Pyet: “Cila është e kundërta e ndarjes  

nga Perëndia?” 

Shkruaj JEZUS KRISHTI në mënyrë 

që të krijohet një urë midis dy  

shkëmbinjve. Ndihmoje mikun tënd të 

kuptojë se ashtu si çdo dhuratë ka një 

dhënës unik, po kështu Jezus Kr ishti 

mund të japë dhuratën e jetës së 

përjetshme. Shkruaj BESIM  mbi urën. 

Shpjego se një mik i vërtetë është një 

mik që ti mund t’i zësh besë; Jezusi i 

ofron atij të jetë një mik i vërtetë me të. 

Gjithçka që ai duhet të bëjë është të 

pranojë se ai është përgjegjës për  

mëkatin e t ij – ose sepse ka luftuar 

kundër Zotit ose për shkak se e ka 

përjashtuar Atë nga jeta e tij. T’i 

besosh Jezusit do të thotë të besosh 

se Ai ka fuqinë të na falë për shkak se 

e kemi refuzuar Zotin dhe Ai do të na 

pastrojë nga gjithçka që kemi bërë 

gabim në jetën tonë.  

Tani pyete mikut tënd nëse ai 

dëshiron të f illojë një marrëdhënie me 

Perëndinë që do të zgjasë 

përgjithmonë. Nëse ai thotë “po” f toje 

atë të bëjë një lutje të shkurtër me 

fjalët e veta, duke i kërkuar Jezusit ta 

falë dhe ta bëjë një person të ri.  

Mbylleni bisedën duke i kujtuar atij se 

ky ilustrim i thjeshtë tregon se si është 

Perëndia: Dikush që me të vërtetë 

kujdeset për njerëzit – veçanërisht për  

të. Ftoje atë të lexojë gjithçka për  

Zotin në Bibël 
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