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Duotas leidimas kopijuoti, išversti, 
spausdinti bei laisvai ir nemokamai 

dalinti naudojantis bet kuriomis 
medijos priemonėmis.
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Tikslas Padauginti  
 

Jei norime, jog bažnyčia augtų greičiau nei 
žmonių populiacija, turime tai daryti 
dauginimo būdu. 

  
Jei vienas evangelistas kasdien 
dėl Kristaus pasiektų 1  000 
žmonių bei toliau dėl Kristaus 
pasiektų dar po 1 000 žmonių 
kiekvieną dieną, prireiktų 
37 000 metų, jog visi pasaulio 
žmonės būtų išgelbėti. 

 
Kita vertus, jei visi mokiniai 
apmokys po vieną mokinį, 

kurie apmokys kitus mokinius, 
kurie ir toliau apmokys dar 
kitus mokinius ir t.t., mes 

pasieksime viso pasaulio žmones per 37-
erius metus! 
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Mūsų Širdys 
 
Paprasta  
Tau pavyks! Šie principai tokie paprasti, 
jog jaunas ar senas, išsilavinęs ar 
nemokytas, iš miesto ar iš kaimo, drovus ar 
draugiškas, patyręs ar pradedantysis, tu gali 
padaryti didelę įtaką sodindamas paprastas 
bažnyčias, kurių nariai patys mokytų kitus. 
 
Naujoviška  
Gali padaryti didelę įtaką žmonėms, kurie 
yra toli nuo Dievo! Vienas iš universaliai 
žinomų efektyviausių būdų dalintis Jėzaus 
gerąja naujiena yra sodinti bažnyčias, 
kurios sodina kitas bažnyčias. 
 
Pabėgimo traukinys  
Tu gali būti Dievo istorijos ir evangelijos 
nuotykio dalimi! Kai tai prasidės, 
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bažnyčios sodins bažnyčias ir įgaus savo 
pagreitį, galbūt net sukels 
nekontroliuojamą bažnyčių sodinimo 
judėjimą. Na, ne mes, o Šventoji Dvasia 
visa tai kontroliuoja. 
 
Spalvinga ir Šaunu  
Gali apmokyti bet kurį žmogų bet kur! 
Paprasčiausios bažnyčios susikūrė 
įvairiose etninėse grupėse ir kultūrinės 
išraiškos vietose Amerikos koledžo 
miesteliuose bei tarp nemokytų žmonių, 
Afrikos kaimuose bei Azijos didžiuosiuose 
miestuose, verslo pastatuose bei kavinėse. 
Visur, kur žmonės įprastai susitinka, jie 
gali sutikti Jėzų ir įkurti bažnyčią. 
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Gyvenk Apaštalų Darbais  
Gyvenk Naujojo Testamento principais. 
Bažnyčių dauginimo modelis kyla iš 
Evangelijų bei Apaštalų Darbų. Tai 
Bibliška. 
  
Perduok Savo Darbą  
Būk patvarios misijos strategijos dalimi! 
Pradėk misijos darbą, kuris įkvėps vietinius 
žmones jį perimti ir tęsti, jog galėtum iš jo 
išeiti kaip įmanoma greičiau. 
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Paprasti Apibrėžimai  
 
Jei ruošiesi apmokyti naujus mokinius, 
auginti lyderius ir pradėti bažnyčias, turi 
aiškiai suprasti, kas tai yra! Einšteinas yra 
pasakęs: “Jei negali to paprastai paaiškinti, 
dar nepakankamai gerai tai supranti”. Šie 
apibrėžimai neturi pilno teologiškai 
turtingo aiškinimo, bet yra pakankamai 
suprantami tokiems paprastiems žmonėms, 
kaip mes! 
 
Mokinys: asmuo, kuris stengiasi gyventi 
su meile paklūstant Jėzui bei vadovaujantis 
Jo mokymais. 
Bažnyčia: žmonių grupė, kurie stengiasi 
gyventi su meile paklūstant Jėzui bei 
vadovaujantis Jo mokymais. 
Lyderis: asmuo, kuris padeda kitiems 
gyventi su meile paklūstant Jėzui bei 
vadovaujantis Jo mokymais. 



	 6	 

Penki Zingsniai  
 
1. Melskis  
Melskis, iki kol pradėsi verkti dėl žmonių. 
Pasninkauk ir melskis. Vaikščiok ir 
melskis. Prašyk Dievo, jog Jis leistų tau 
visa matyti taip, kaip Jis mato ir jausti taip, 
kaip Jis jaučia. Melskis už ramybės vyrą ar 
moterį, kuri (-s) atvertų duris į žmonių, 
kuriuos nori pasiekti, širdis ir mintis. 
Maldoje prašyk meilės ir supratimo jų 
kultūrai. Maldoje prašyk Viešpaties 
parodyti tau konkrečias strategijas. 
Skaityk Luko 10:1-24 kasdien maldoje 
prašyk jėgų tai įgyvendinti. 

 



	 7	  

  
2. Susitik  
Susitik su žmonėmis ten, kur jie yra. 
Praleisk laiką su tais, kurie nepažįsta 
Jėzaus. Išlįsk iš krikščionių burbulo. 
Atsispirk pagundai ir emociniam poreikiui 
susikoncentruoti į komandos problemas, 
kurios išnaudoja jūsų laiką ir energiją. 
Ieškok žmonių grupių, kuriose nėra 
Kristaus sekėjų. Kai susipažįsti su 
žmonėmis, nebandyk jų supažindinti su 
savo draugais. Susipažink su jų draugais. 
  
3. Daryk  
Daryk mokinius. Investuok į žmonių 
gyvenimus. Nelauk, kol jie pasimels malda 
priimti Jėzų ar pasakys, jog jie nori sekti 
paskui Jėzų prieš investuojant į juos kaip į 
žmones. “Mokinių darymas” yra dar vienas 
būdas apibūdinti evangelizavimą bei 
reikšmingų santykių kūrimą.  



	 8	 

 
Mokinių darymo esmė supažindinti 
žmones su Jėzumi tokiu būdu, jog jie 
susipažintų su Juo asmeniškai ir tada 
išmoktų Jį mylėti ir Jam paklusti. Pabrėžk 
privilegiją pasiekti kitas tautas, jog Dievo 
misija taptų jų dvasinio DNR dalis. 
 
4. Surink  
Leisk tavo sutiktiems dvasiškai atviriems 
žmonėms susitikti su kitais tokiais kaip jie 
smagiam laikui kartu, mėgaujantis bendrais 
pomėgiais ir malda bei studijuoti Dievo 
žodį kartu. Kartais yra geriausia leisti jiems 
nuspręsti kur, kada ir su kuo susitikti. 
Susitelk į Jėzaus žodžius ir istorijas apie Jį. 
Nelauk, kol jie pasakys, jog nori sekti 
paskui Jėzų prieš surenkant žmones į 
draugų bendruomenę. Susitikti kartu 
pavalgyti yra vienas iš geriausių būdų 
sukurti bendruomenę. Jėzus sakė: “Kur du 
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ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu 
tarp jų”. Tai yra “bažnyčia” savo 
paprasčiausia, svarbiausia prasme. Nieko 
daugiau nereikia, jog susikurtų “bažnyčia”. 
Galime padaryti daugiau, jog augintume 
sveiką, gyvybingą bažnyčią (perskaityk 
Apaštalų darbų 2:42-47), bet surinkti 
žmones kartu yra pradžia šios bažnyčios 
sodinimui. 
 
5. Daugink  
Planuok augimui. Nuo pat pradžių 
treniruok naujus tikinčiuosius prisiimti 
atsakomybę už susitikimus ir kitų 
informavimą. Kiek įmanoma dažniau 
pasilik užnugaryje, jog padrąsintum kitus 
augti ir treniruoti savo dvasines dovanas. 
Kai ši grupė padidės ir augs kaip sveikas 
bažnyčios kūnas, planuok pradėti naujos 
grupės susirinkimą. 
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Dirbk Pažinčių Tinklo Viduje  
 

Padrąsink naujus tikinčiuosius likti 
draugais su savo draugais! Vietoj to, jog 
naujus tikinčiuosius supažindintum su savo 
pasauliu, įeik į jų pasaulį. Vietoj to, jog juos 
supažindintum su savo draugais, 
susipažink su jų draugais. Vietoj to, jog 
parodytum jiems vietas, kur tu praleidi 
laiką, sužinok, kur jie praleidžia laiką ir ten 
apsilankyk. 
 
Mažas procentas žmonių turi tokias sunkias 
priklausomybes, jog jiems reikia palikti 
savo senus draugus, bet daugumai žmonių 
to nereikia. Ieškok žmonių, kurie 
supažindins tave ir Jėzų su savo pažįstamų 
žmonių tinklu. Mėgaukis procesu aptinkant 
naujas draugų grupes! 
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Mokymo Grandinės  

  
Vietoj to, jog apsuptum save žmonėmis, 
įsteik mokymo grandines remiantis 2 
Timotiejaus 2:2: “(...) ir, ką iš manęs 
girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk 
ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir 
kitus mokyti“.  
Paulius Tu 
ê  ê  
Timotiejus Tavo mokiniai 
ê  ê  
Patikimi žmonės Tavo mokinių 

mokiniai 
ê  ê  
 Kiti Tavo mokinių 

mokinių mokiniai 
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Paskatink Kitus 
 
Vietoj to, jog statytum bažnyčią aplink 
savo tarnystę, paskatink kitus tarnauti, 
remiantis Efeziečiams 4:11-13: “Ir Jis 
(Kristus) paskyrė vienus apaštalais, kitus 
pranašais, evangelistais, ganytojais ir 
mokytojais, kad išlavintų šventuosius 
tarnavimo darbui, Kristaus kūno 
ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo 
vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai 
subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės 
saiko“. 

 
 

 
Neversk žmonių laukti, kol baigs kursą, 
prieš paskatinant juos ir leidžiant jiems eiti 
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bei dalintis gerąja naujiena apie Jėzų su 
kitais. Dievas naudoja jaunus ir 
nesubrendusius žmones galingais būdais. 
Nesudaryk jiems įspūdžio, lyg nesubrendę 
žmonės negalėtų pasakoti jų įtikėjimo 
Jėzumi istorijos kitiems ir negalėtų 
pakviesti kitus sekti paskui Jėzų. Tiesą 
sakant, nuo pat pradžių padrąsink juos 
dalintis savo asmeninėmis įtikėjimo Jėzumi 
istorijomis su kitais! 
 
Jie bus pasiruošę didesnei atsakomybei 
vėliau, bet mes nuolat turime klausti savęs: 
„Kokiai tarnystei galiu paruošti šį žmogų 
šiandien?“ 
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Bažnyčios Susitikimo 
Vedimas!  

 
K, B, Į formatai – labai svarbu laikytis 
modelio, vadinamo “KBĮ”, kai susirenkate 
susitikimuose (gali juos vadinti, kaip tik 
nori). Padalink mokinių grupės susirinkimo 
laiką į tris dalis ir ištikimai laikykis 
kiekvienos dalies tikslo. Šis formatas 
padeda padėti pamatus bazinei mokinystei. 
Šį formatą lengva išmokti, lengva jo 
laikytis ir jo lengva išmokyti kitus. 
 
K – Klausk (atskaitomybė veda prie 
trumpo žodinio šlovinimo ir maldos už 
vienas kitą):  

 
1. Paklausk: “Koks yra vienas 
dalykas, už kurį esi dėkingas?“ 
Tada gali pasakyti: „Skirkim 
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laiko padėkoti Dievui trumpa 
padėkos malda.“ 

2. Paklausk: „Ar nori kuo nors 
pasidalinti arba išpažinti nuodėmę?“ 
Tada: „Trumpai pasimelskim už 
vienas kitą.“ 
3. Paklausk: „Ką išmokai praėjusios 
savaitės biblijos studijoje ir kaip tau 
sekasi tai pritaikyti savo gyvenime?“ 

 
B – Biblijos studija 
 

 Tiesiog paklausk trijų klausimų: 
1. Ką tik ką skaityta ištrauka mums 

pasako apie Jėzų/Dievą? 
2. Ką tai sako apie mus? 
3. Ką galime su tuo padaryti? Kaip 

mūsų gyvenimai pasikeis pritaikius 
išvadas to, ką išmokom?  
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Į – Įsipareigok (melstis ir paklusti): 
1. Melskis. „Kas yra trys žmonės, su 
kuriais gali pasidalinti šia tiesa?“ (Būtų 
geriausia, jog tie trys žmonės dar 
nebūtų Jėzaus sekėjai). „Dabar 
pasimelskime už juos grupėse po du.“ 

 
2. Paklusk. “Kaip mano gyvenimas 
pasikeis rezultate to, ką šiandien 
išmokau? Aš _____________.” 
Pasidalinkite savo teiginiais su kuo 
nors ir užtvirtinkite savo 
įsipareigojimus malda. 

 
3. Praktikuokite. Labai svarbu praleisti 
kelias minutes kiekvienos sesijos 
pabaigoje praktikuojant, kaip išmokta 
tiesa pasidalinsite su trimis žmonėmis, 
už kuriuos meldėtės. 
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Trys Autoritetų Lygiai  
 

 
Jei mokote naujai įtikėjusius trijų autoritetų 
lygių, tuomet jie gali pradėti priimti 
išmintingus sprendimus patys. 
 
1-as Lygis  
Naujojo Testamento Įsakymai 
Paklusk Dievo įsakymams be balsavimo ar 
ginčų, nes Jis yra mūsų Aukščiausiasis 
Vadas. Bažnyčia yra visiškai pasodinta, kai 
ji daro visas svarbiausias tarnystės, kurių 
reikalauja Kristus ir Jo apaštalai Naujajame 
Testamente. 
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2-as Lygis  
Neįsakytos Naujojo Testamento praktikos, 
 
Krikščionis turi laisvę tokių praktikų 
laikytis arba jų nesilaikyti, kadangi tai nėra 
įsakymai. Nedrausk mokiniams jų laikytis, 
kadangi apaštalai tai praktikavo ir 
patvirtino. 
 
 
3-ias Lygis  
Papročiai be Naujojo Testamento 
pagrindo 
Niekuomet nereikalauk aklai paklusti 
tradicijoms. Daugelis tradicijų yra geros. 
Drausk tradicijas, kurios trukdo 
paklusnumui Naujojo Testamento 
įsakymams. 
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Septyni Baziniai Įsakymai   

Išmokyk naujai įtikėjusius mokinius 
septynių bazinių įsakymų. Jėzus iš tikrųjų 
pasakė apie 150 įsakymų, bet šių septynių 
pakanka išlaikyti žmones pagrindiniame 
kelyje. Vėliau galite tai aptarti detaliau. 
 

1. Atgailauk (ir tikėk) 
2. Būk pakrikštytas 
3. Laužk duoną (dalyvauk Viešpaties 

vakarienėje, būk bendrystėje su kitais) 
4. Mylėk (atleisk) 
5. Melskis (Jėzaus 

vardu) 
6. Duok; 
7. Eik ir daryk 

mokiniais žmones. 
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 R.P.P.I.  
  
Visuomet prisimink, jog tavo darbas yra 
padrąsinti žmones tarnauti ir tuomet judėti 
pirmyn. Šio modelio laikymasis padės tau 
likti teisingame kelyje nuo pat pradžių. 
 
Rodyk  
Kas nors, kas yra labiau patyręs kurioje 
nors srityje ar turi daugiau žinių parodo 
jaunesniam tikinčiajam, kaip tarnauti 
kurioje nors srityje arba perduoda dalį 
žinių, kurios ves prie didesnio paklusnumo. 
Visos mokinystės tikslas yra paklusnumas 
Jėzaus įsakymams. 
 
Padėk  
Jaunesnis tikintysis tuomet padeda 
vyresniam tikinčiajam tarnauti. Šis etapas 
gali prasidėti iš karto po to, kai jaunesnis 
tikintysis matė mokymą arba buvo 
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apmokytas pirmą kartą. Vyresnysis 
tikintysis gali susitikti su jaunesniuoju 
tikinčiuoju ir jį apmokyti bei konsultuoti. 
Jaunesnysis tikintysis neturėtų mokyti tos 
pačios tekstinės medžiagos tokiu pat būdu, 
kaip vyresnysis tikintysis mokė. Per daug 
nesijaudink, jei jaunesniajam tikinčiajam 
pirmą kartą sunkiai sekasi. Dirbk su juo ir 
toliau, jei jo širdis yra atvira ir jis leidžiasi 
apmokomas. 

  
  

 
Požiūris  
Vyresnysis tikintysis stebi jaunesnįjį 
tikintįjį mokant kitus. Vyresnysis tikintysis 
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turi pasistengti skatinti jaunesniojo 
tikinčiojo pasitikėjimą ir pagirti jį/ją 
kitiems girdint už drąsą prisidėti prie 
bendruomenės ugdymo. Vyresnysis 
tikintysis ir jaunesnysis susitinka vėliau ir 
vyresnysis tikintysis paskatina jaunesnįjį 
tikintįjį duodamas grįžtamąjį ryšį. 
 
Išėjimas  
Vyresnysis tikintysis perduoda atsakomybę 
jaunesniajam ir pereina prie naujos 
tarnystės. Jaunesnysis tikintysis dabar gali 
būti savarankiškas, su meile vyresniam 
broliui ar sesei Kristuje padedant, bet 
mokyti nepriklausomai nuo jo/jos. 
Vyresnysis ir jaunesnysis tikintieji tęsia 
tokius santykius, bet nuo dabar labiau kaip 
lygūs, o ne kaip mokinys ir mokytojas. 
 
Gali prireikti ilgo laikotarpio pereiti per 
visus žingsnius (metų ar dviejų), bet gali 
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užtrukti vos kelis mėnesius prieš jaunajam 
vedliui (net ką tik įtikėjusiam Viešpačiu) 
tampant savarankiškam. Jūsų progresas 
priklauso nuo jūsų unikalios situacijos. 
Prisimink, jog dar netikintys dažnai gali 
suprasti gerą biblišką mokymą, net jei jie 
dar ne visiškai viską biblijoje supranta. 
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Sužinok daugiau: 
Norint užsisakyti daugiau šio bukleto 
kopijų arba sužinoti, nuo ko pradėti, 

susisiek su mumis! 
 

Visų Tautų Šeima, Inc. 
All Nations Family, Inc. 

P.O. Box 55 
Grandview, MO 64030 

816-216-1353 
www.allnations.us 
info@allnations.us 

 
 

Lietuviškai (Lithuanian) 
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P.O. Box 55 
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(816) 216 - 1353 
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