
   

 
 
Radstock është një rrjet mbarëbotëror kishash të lidhura për mision. 
 

Radstock mundëson ekipe njerëzish për të ndihmuar kishat të zhvillojnë strategjinë e 
tyre për misionin si dhe pjesëmarrjen e tyre në rrjet. 
 

Kishat dhe skuadrat e rrjetit të Radstock synojnë të shohin gjitha të kishat të 
udhëhequra drejt misionit, të mbjella dhe të pajisura nëpërmjet: 

• Trajnimit të kishave 
               Duke i pajisur kishat për të ndërmarrë hapat e mëtejshëm në misioni. 

• Sigurimit  të përvojës 
               Duke marrë përvojë të specializuar nga shtete, kultura dhe shërbesa të                          
               ndryshme. 

• Zhvillimit të bashkëpunimit  
               Duke krijuar lidhje mes kishash mbi bazë projektesh. 

• Krijimit te mundësive 
               Duke krijuar hapësira të reja për shërbesë nëpërmjet partneriteteve mes 
               kishash. 
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Kush jemi ne 

 
Në zemër të Rrjetit Radstock janë  

kishat tona anëtare  
dhe partneriteti i tyre projekt – fokusues 

 
 

Treguesit e gjelbërt – kishat anëtare 
Treguesit e Verdhë  - projektet 

Harta paraqet Rrjetin e Radstock @ Shkurt 2016  
Shiko hartën e plotë të përditësuar në:  https://goo.gl/O18iKd 

 
Përmes kombeve, kulturave dhe denominacioneve 

ne ndajmë një përkushtim :  
Misionin në zemër të kishave lokale 
Kishat lokale në zemër të misionit  
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Shërbimet 

Shërbimet 
 
Trajnimi i Kishave 
                          

Siguron Ekspertizë 
 
•              Kontroll i kishave - duke vlerësuar dhuntitë brenda kishës suaj, burimet, interesat dhe 
                mundësitë strategjike për bashkëpunim. Mundësitë përfshijnë: 
• Këshillim kompakt : me drejtuesit e kishës/ekipi e  misionit 
• Mbikqyrje e plotë: me seanca për drejtuesit dhe për të gjithë familjen e kishës përfshirë 

predikim/intervista brenda takimit kryesor në kishë. 
 
“Fundjava qe një hap i madh përkushtimin tonë ndaj misionit dhe Radstock siguroi disa udhëzime 
teper të nevojshme për mbjellien e një kishe të sapo mbjellë.” 
• Trajnim i pandërprerë – suport dhe këshillim i vazhdueshëm për përfshirjen e kishës suaj në                           
mision mbarëbotëror, nga stafi i Radstock dhe/ose drejtuesë të tjerë kishe - personalisht dhe/ose 
telefon/ Skype/ e-mail. 

• Ekspertizë e specializuar – ekspertizë nga persona me përvojë, në fusha të tilla si: mbjellia e 
kishave, sipërmarrje të vogla dhe zhvillim biznesi, nismetarë misionesh si dhe në kontekstin specifik 
gjeografiko/kulturor. 

• Rivlerësim – ndihmë për të vlerësuar bashkëpunimin në mision, mundësitë, projekte, udhëtime, 
përfshire vlerësimin e punës së antarëve të ekipive, pavarësisht nga përkushtimi kohor i tyre (afat 
gjate/afat shkurter). 

• Zyra e Folësve – folës nga rrjeti i kishave të Radstock që kanë në fokus misionin, të gatshëm për 
të dhënë mësim ose për të predikuar në kishën tuaj, në konferenca ose në takime të organizuara. 

• Trajnime për mision afat shkurtër – trajnues dhe/ose burime për të trajnuar skuadrat ose 
punonjesit tuaj me kohe te shkurter. 

 
• Përgatitja – këshilla për trajnimin për punonjësit e misionit mbarëbotëror me kohë të mesme 
dhe të plotë. 

Zhvillim i Bashkëpunimit 
                              Krijon mundësi 
• Prezantimi me partnerë të fuqishëm në mision.  

• Udhëtime eksploruese me vizion për të shqyrtuar mundesi marrëdhënie bashkëpunimi midis  
kishash. 

• Mbulim dhe mentorim  në kontekste ndërkulturore.                                                                                                                                                                                        
(shembull: Bashkohu me drejtuesit e Radstock pasi ata udhëtojnë për të zhvilluar rrjetin) 

• Forume tryezash të rrumbullakëta për te eksploruar mundësi specifike për 
mision, me një grup të vogël përfaqësuesish nga kishat. 

“Ishte një kënaqësi të shikoje ungjillin  përcohej në mes të sfidave kaq të mëdha… 
Homologët tanë në Ballkan ishin burim njohurish për skuadrën Britanike” 
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Burimet 

 
Trajnim i Kishave 
  

Siguron Përvojën 
 
• Burime informacioni –dokumenta per strategji/politika, modele shabllon, regjistra, planifikues 
hap pas hapi, burime për veprimtari misionare dhe përmirësim profili, mjete/menyra për mbledhie  
fondesh dhe modele letrash- ide krijuese dhe materiale  zhvilluar dhe  përdorur nga kisha egzistuese 
në rrjetin Radstock. 

Pjesëmarrësit: Drejtues Kishash/ ekipesh në mision ose përfaqësues të misionit. 
 
• Udhezues trajnimesh afatshkurtër – manual që përmbledh “si-të dhe pse-të” e një misioni 
afatshkurtër (p.sh.më shumë se 3 muaj). Çështjet e trajtuara përfshijnë: të shërbyerit brenda një 
kulture tjetër, shoku (tronditja) kulturor, mbledhjen e fondeve,  çfarë duhet të kesh me vete … 

Pjesëmarrësit: Kushdo që është duke shërbyer, duke drejtuar ose dërguar të tjerë në një udhëtim 
ose skuadërmisioni me afat të shkurtër. 
 
• Manuali i Misionit Radstock (përfshirë materale shtesë on-line) – burime praktike për kishat, 
lidhur me “si-të” dhe “pse-të” e përfshirjes në mision mbarëbotëror. 

Kapitujt përfshijnë “Strategjinë e misionit mbarëbotëror”,“Nxitja e kishës per te perqafuar vizionin” 
dhe “Zhvillimin partneriteti në mision”. Materialet e më siperme mbulojnë bazat biblike, vizion dhe 
strategji, si dhe hapat e parë, hapat e ardhshëm dhe trajtimin e sfidave. 

Pjesëmarrësit: Cilado kishë që fillon ose rigjallëron përfshirjen e saj në misionin mbarëbotëror. 
 
• Materiale audio/media- regjistrime të mësimeve nga bibla rreth misionit. 

 Shembujt audio në website-in e Radstock përfshijnë:  
“Cross-Centered Mission” (Mision Ndër-qëndror) – nga Tim Chester 
“The People God uses” (Njerëzit që Perëndia Përdor) – nga Anthony Adams 
“The King, the Kingdom and His People” (Mbreti, Mbretëria dhe Njerezit e Tij) – nga 
 Steve Timmis 
“Churches Connected for Mision” (Kisha të Lidhura për Mision) – nga Brian Jose 
“His Kingdom, His will” (Mbreteria e Tij, Vullneti i Tij) – nga Andy Upton 
Pjesëmarrësit: Të gjithë 
 
• Kurse trajnimi për mision–Materiale udhëzuese dhe ndihmëse për grupe shtëpie, për kishën 
tuaj. Kurset përfshijnë: Pse Misioni: Një Bazë Teologjike për Kishat me Qendër Misionin; Përgatitje 
për të shërbyer në një Kulturë tjetër. 
Pjesëmarrësit: Të gjithë, pavarësisht nga eksperienca në mision. 
 
*Për punonjesit afatmesëm dhe afatgjatë, Radstock rekomandon një trajnim të zgjeruar duke 
përfshirë këtu kontributin nga kisha mikpritëse ose skuadra me të cilën ata do të shërbejnë. (Për me 
tepër shiko “shërbimet”. 
 
 
Ne fillim të 2011 
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Burimet (vazhdim) 

 
 
Zhvillim i Bashkëpunimit 
                               

Krijon mundësi 
 
 
• Switchboard – “Afishime” të postuara në faqe Web për të ndarë nevojat dhe mundësitë për 
mision. 

(P.sh. praktika me synim misionin;mundësi pushimesh për ekipet afatshkurtra ose afatgjata, 
mundësi bashkëpunimi me kishat.) 
Pjesëmarria: Përfaqësuesit e kishave, duke kërkuar për të ndarë ose për të gjetur mundësi për 
mision. 
 
• Komunitete Online – forume të planifikuara online si dhe  faqe diskutimesh të vazhdueshme  
për të ndarë ide, probleme, inkurajime dhe kërkesa lutjeje. 

Pjesëmarrësit: Kisha dhe drejtuesit e skuadrave të misionit ose përfaqësuesit e misionit. 
 
• Raportimi – buletini tremujor me lajme nga rrjeti i Radstock, me eksperienca të vërteta të 
kishave në misionin mbarëbotëror. 

Pjesmarresit: Të gjithë. 
 
 
             

Konferenca ndërkombëtare. 
 
Konferenca ndërkombëtare e misionit  Radstock bashkon drejtuesit e kishave, mbjellësit dhe ekipet  
misionare nga i gjithë rrjeti i Radstock për të ndarë:  
• mësime nga bibla dhe lutje për kishat në mision. 
• seminare nga njerëz në mision, nga shtete dhe kontekste të ndryshme. 
• lajme, nevoja dhe mundësi për tu përfshirë në misionin mbarëbotëror. 
 
Pjesëmarrësit: Individët dhe skuadra nga kisha të cilat tashmë janë pjesë e tij, ose që vetëm janë 
duke njohur rrjetin e Radstock. 
 
“Në qoftë se qëllimi është të lidhësh kishën lokale me misionin mbarëbotëror – ti ja arrite për 
mua!” 
 
“Kjo ishte konferenca ime e parë ndërkombëtare për misionin dhe nuk mund t’jua përshkruaj 
bekimin që mora. Lutem që Perëndia do të më japë shumë më tepër mundësi për të qenë pjesë e 
këtij rrjeti.” 
 
 
 
 
 
 
Ne fillim të 2011 
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Anëtarësimi i rrjetit të Radstock. 
 

Radstock është një rrjet kishash të lidhura për mision. 
Kishat kyçe në rrjetin tonë janë zemra punës që ne bëjmë. 
Kisha të ndryshme do të marrin pjesë në rrjet, në mënyra dhe kohë të ndryshme. 
 
Ne punojmë shumë në mënyrë që të mbajmë shpenzimet e centralizuara dhe administrative në  
minimumin e mundshëm, por gjithashtu ka edhe disa shpenzime të pashmangshme për të lehtësuar 
një rrjet në rritje. Puna e Radstock është bërë e mundur nga kontribute bujare  - prej shërbimeve, 
ekspertizës, burimeve dhe te ardhurave, nga kisha të cilat identifiokohen me rrjetin si edhe nga 
individë të cilët mbështesin vizionin tonë. 
 
Mundësitë për pjesëmarrien në rrjet janë të përshkruara në faqet më poshtë. 
 

Lidhje: kisha kryesore 
 
Kisha juaj ka hyrje të plotë në shërbimet dhe 
burimet e rrjetit të Radstock: 
(Shiko listen e plotë të detajeve) 
 
Shërbimet*                                                               
• Reizionimit të kishave                                                                 
• Trajnim i përkushtuar                                               
• Eksperiencë e specializuar                  
• Rishikimet 
• Zyra e folësve 
• Trajnim për mision afatshkurtër 
• Prezantimet me Partnerët në Mision 
• Udhëtime vizionare  
• Këshillime ndërkulturore 
• Diskutime në tryezë të rrumbullakët  
 
Burimet 
• Numër i madh botimesh 
• Udhëzues për trajnime afatshkurtër  
• Manuali i Misionit të Radstock 
• Materiale audio dhe media 
• Kurse trajnimi për mision 
• Switchboard (buletin i bazuar në web) 
• Komunitet On-line 
• Buletin tremujor: raporti 
• Mundësi për prenontime me ulje çmim 
për Konferencën Ndërkombëtare.  

 
 
 
 

 
 
Kisha juaj angazhohet për të ndihmuar 
rrjetin e Radstock nëpërmjet: 
 
 
 
Cfarë kerkohet 
• Aprovimi me vlerat dhe deklaratën e 
besimit të Radstock. 
• Duke prezantuar Radstock tek kisha apo 
njohjet tuaja. 
• Promovim dhe lutje për nismat e rrjetit të 
Radsockt 
• Përfaqësimit në Konferencën 
Ndërkombëtare të Radstock/forumet rajonale 
• Ndarjes së eksperiencave tuaja të misionit 
në publikimet e Radstock 
• Ndihmë financiare për të zhvilluar rrjetin 
e Radstock. 
 
Mundësitë e zakonshme duke përfshirë: 
• Staf ndihmës/tjetër ti bashkohen Zyrës së 
Folësve. 
• Kontributin në Burimet e informacionit / 
Manualet e  Misionit 
• Organizimin e diskutimeve në tryezë të 
rrumbullakët 
• Ndarje e mundësive për mision 
• Trajnim dhe ujdes për kisha të tjera. 
 
 

 
Ne fillim të 2011 
* tarifat e disa sherbime jane subjekt i nje marrevshje paraprake dhe/ose pagesesh penzimesh  
 

6 
 



 
 
 
 

Lidhje: rrjeti i kishave 
 
Kisha juaj ka hyrje të kufizuara në 
shërbimet dhe burimet të disponueshme nga 
rrjeti i Radstock: 

 
Falas 
 Buletini tremujor: raporti* 
 Materiale audio në faqen e web-it 
 Njoftime paraprake për Konferencën 

Ndërkombëtare. 
 

Në bazë të tarifës 
 Revizionim i kishave                                                                 
 Zyra e folësve 
 Udhëtime vizionare  
 Diskutime në tryezë të rrumbullakët 
 Trajnim për mision afatshkurtër 
 Manuali i Misionit të Radstock 

 
 
Kisha juaj angazhohet për të ndihmuar 
rrjetin e Radstock nëpërmjet: 
 
 
 Aprovimi me vlerat dhe deklaratat e 
besimit të Radstock. 
 
 Duke promovuar dhe  lutur për inciativt e 
rrjetit të Radstock 
 
 Përfaqësimit në Konferencën 
Ndërkombëtare të Radstock 
 
 Ndarjes së eksperiencave tuaja të misionit 
në publikimet e Radstock

 
 
Lidhje: si mbështetës 
 
Ju merrni informacione dhe të rejat e fundit 
për misionin mbarëbotëror nëpërmjet rrjetit 
të Radstock. 
 Buletini tremujor: raporti* 
 Materiale audio në faqen e web-it 
 Njoftime paraprake për Konferencën 
Ndërkombëtare 
 

Ju angazhoheni për të mbështetur rrjetin e 
Radstock nëpërmjet lutjeve dhe kontributeve. 
 Ofrime mujore, tremujore ose vjetore mbi 
baza të rregullt. 
 Donazione një herëshe.  
 CAF/Kuponat e Kujdestarise (vetem ne 
UK) 
 

Lidhje: si bashkëpuntorë 
 
Organizata juaj merr ndihma për të ndarë 
burimet tuaja, nevojat, mundësitë dhe 
shërbimet me rrjetin e Radstock. 
 
• Marrëveshje për bashkëpunim të ngushte 
• p.sh. Përfshirja e Radstock në buletinin 
tremujor, online, konferencën ndërkombëtare 
dhe Switchboard. 
 
 

 
 
Organizata juaj angazhohet për të 
mbështetur dhe për të ndihmuar rrjetin e 
Radstock 
(sipas nevojës) 
• Marrëveshje për bashkëpunim të ngushte 
• p.sh. Përfshirja e Radstock në reklamën 
tuaj dhe midis rrjetit të kontakteve që ju keni. 
 
 

 
 
 
*kopje ne dispozicion 
Ne fillim të 2011 
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Aplikimi për anëtarësimin e kishave kryesore. 
 

KISHA 
Emri:                      __________________________________________________ 
Mbiemri:                __________________________________________________ 
 
Adresa e web-it:    __________________________________________________ 
Emir i Pastorit:      __________________________________________________ 
 
KONTAKTI KRYESOR 
Emri:                      ______________________ Nr. Telefonit  ________________ 
Pozicioni:               ______________________ E-maili:_____________________ 
Adresa:                  __________________________________________________ 
                               __________________________________________________ 
 
Ne jemi të interesuar në shërbimet e Radstock si mëposht.         Marrjen         Kontributin 
Revizionim i kishave / konsultime                                                                                      
Trajnim / Ekspertizë                                                                                                                                                          
Vlerësim/përmbledhje                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zyra e folësve 
Trajnim misioni afatshkurtër                                                                                                                                                
Prezantimet bashkëpunëtorësh në mision                                                                              
Udhetime vizionare 
Mbulime dhe udhëzime  ndërkulturore 
Diskutime në tryezë të rrumbullakët 
Të tjera (ju lutemi shpjegoni): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ne jemi të interesuar në burimet e mëposhtme të Radstock.       Marrjen         Kontributin 
 

Burime informazioni/botimesh                                                                               
Udhëhzime për trajnime afatshkurtër 
Udhëzuesi  Misioni i Radstock 
Materiale audio/media 
Kurse trajnimi për mision 
Switchboard  
Komuniteti Online 
Buletin tremujor: raporti      (rretho nr. kopjeve  1/5/10/20/50) 
Konferencën Ndërkombëtare. 
Të tjera (ju lutemi shpjegoni): 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Aplikimi për anëtarësimin e kishave kryesore (vazhdim) 

 
Ne jemi të interesuar për të ndjekur misionin në vendet më poshtë:

� Shqipëri                                                                        
� Kamboxhia                                                                   
� Francë                                                                           
� Indi                                                                               
� Irlandë                                                                          
� Kosovë                                                                          
� Vendet e pa zhvilluara                                                  
� Mongoli                                                                         
� Bota Myslimane     

� Myanmar  
� Vendet e kufizuara 
� Rusi 
� Ukrainë 
� Angli 
� SHBA 
� Zambie 
� Të tjera (ju lutem shpjegoni): 

      ______________________________
 
Ne do të dëshironim të kontribonim: (rrethoni një monedhë, një shumë dhe një frekuencë) 
 
£ / $ / €     5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100 / 250 / 500 / 1000   çdo: muaj / tre muaj / vit 
për të ndihmuar zhvillimin e rrjetit të Radstock 
 
Ju lutemi vini re: Asnjë tarifë e caktuar e antarësimit ose përqindjes së buxhetit nuk mund të zbatohet me dobishmëri 
përmes shtrirjes së kishave në rrjetin e Radstock (nga kishat nomade në shkretëtirën e Gobit deri tek kishat urbane në 
“Perëndim”) 
Prandaj ne thjeshte pyesim kishat të cilat do të donin të përfitonin nga “anëtarësimi kishave kryesore”. Për të kryer 
çfardo kontributi financiar për punën e Radstock që është e përshtatshme si për veten e tyre si edhe të kryhet në bazë të 
parimeve të biblës duke ofruar me gëzim dhe bujari. 
 
Ne kemi lexuar dhe pajtohemi me Vlerat dhe Deklaraten e  Besimit  të Radstock. 
 
Ne angazhohemi për të marrë pjesë në rrjetin e Radstock nëpërmjet: 
 Rritjes së paraqitjes të Radstock midis kishave dhe kontakteve. 
 Promovimint dhe lutje për inciativën e rrjetit të Radstock. 
 Përfaqësimit në Konferencën Ndërkombëtare të Radstock / forume rajonale. 
 Ndarjes së historive dhe eksperiencave tona të misionit në publikimet e Radstock 

 
Ne jemi dakort për një rivlerësim të pjesëmarries tonë në rrjetin e Radstock çdo dy vjet. 
 
Ne japim leje për t’u identifikuar brenda  materialeve të printuara/on-line të Radstock. 
 
 
______________________         ___________________________        __________________ 
Firma                                            Roli në kishën tuaj                     Data 
 
Shenim:  Çeqet duhet të bëhen të vlefshëm për Radstock dhe të dërgohen tek adresat e mëposhtme. Donacione brenda  SHBA  
(dhurime njëherëshe si edhe dhurime të rregullta në mënyrë automatike) mund të kryhen e-check ose nga njëkartë debiti/krediti në: 
www.radstock.org  
 
Adresa postare                Drejtuesi i Radstock                                     Drejtuesi i Radstock 
                                         24 Elmfiled Road                                          P.O.  Box  5188 
                                         Hyde park                                                     Wheaton, IL 60189-5188 
                                         Doncaster 
                                         South Yorkshire 
                                         DN1  2BA 
Nr. i Telefonit:                  01302 811319                                                202.468.4571 
E-maili:                            info@radstock.org                                         usa.office@radstock.org 
 
Brian Jose (Executive Director), Lagjja 1, Rruga Shetitorja Taulantia, afër Museut Arkeologjik, 
Durrës.  Telefon:  069261 2477. 
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Aplikimi për anëtarësimin në rrjetin e kishave  
 

KISHA 
Emri:                    _________________________________________________________ 
Mbiemri:              _________________________________________________________ 
                             _________________________________________________________ 
Adresa e web-it:  _________________________________________________________ 
Emir i Pastorit:    _________________________________________________________ 
 
KONTAKTI KRYESOR 
Emri:                   __________________________ Nr. Telefonit:____________________ 
Pozicioni:            ____________________________  E-maili:  _____________________ 
Adresa:               __________________________________________________________ 
                           __________________________________________________________ 
 
 
Ne jemi të interesuar në shërbimet dhe burimet të Radstock si më poshtmë.     
 
Revizionimi i kishave*                                 Udhëheqje afatshkurtër* 
Zyra e folësve*                                             Udhëzues Misioni i Radstock*(2011) 
Udhetime hulumtimi*                                  Diskutime në tryezë të rrumbullakët* 
 
 
Njoftime paraprake për Konferencën Ndërkombëtare 
 
Buletini tremujor: raporti           (1 kopje e lirë) 
Ose 
Buletini tremujor: raporti            (rretho nr. Kopjeve)  1/5/10/20/50 
 
(*bazur ne pagesen perkatese) 
 
 
Ne jemi të interesuar për të ndjekur misionin në vendet më poshtë: 
 

� Shqipëri                                                                        
� Kamboxhia                                                                   
� Francë                                                                           
� Indi                                                                               
� Irlandë                                                                         
� Kosovë                                                                        
� Vendet e pa zhvilluara                                                
� Mongoli                                                                       
� Bota Myslimane                                                         

� Myanmar 
� Vendet e kufizuara  
� Rusi 
� Ukrainë 
� Angli 
� SHBA 
� Zambie 
� Të tjera (ju lutem shpjegoni): 
     _____________________________ 
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Aplikimi për anëtarësimin në rrjetin e kishave (vazhdim)  
 
 
Ne kemi lexuar dhe pajtohemi me Vlerat dhe Deklaraten e Besimit të Radstock. 
 
Ne angazhohemi për të marrë pjesë në rrjetin e Radstock nëpërmjet: 

 
 Promovimin dhe lutje për inciativat e rrjetit të Radstock. 
 Përfaqësimit në Konferencën Ndërkombëtare të Radstock / forume rajonale. 
 Ndarjes së historive dhe eksperiencave tona të misionit në publikimet e Radstock 

 
 
Ne jemi dakort për një rivlerësim të pjesëmarries tonë në rrjetin e Radstock çdo dy vjet. 
 
Ne japim leje për t’u perfshirë në materialeve të printuara/on-line të Radstock. 
 
 
Sipas dëshirës:  
 
Ne do të dëshironim të kontribonim: (rrethoni një monedhë, një shumë dhe një frekuencë) 

£ / $ / €         5 / 10 / 25 / 50 / 75/ 100 / 250 / 500 / 1000  _______(shëno shumën tjetër)   
çdo:    muaj   /   tre muaj  /  vit / vetëm një herë 
Për të ndihmuar zhvillimin e rrjetit të Radstock 
 
 
________________________      _______________________               __________________ 
Firma                                             Roli në kishën tuaj                     Data 
 
 
 
Ju lutemi ktheni formularin e plotësuar në zyrat më të afërta të Radstock.  
 
 
 
Adresa postare                Drejtuesi i Radstock                                     Drejtuesi i Radstock 
                                         24 Elmfiled Road                                          P.O.  Box  5188 
                                         Hyde park                                                     Wheaton, IL 60189-5188 
                                         Doncaster 
                                         South Yorkshire 
                                         DN1  2BA 
   
Nr.i Telefonit:                  01302 811319                                                202.468.4571 
 
E-maili:                            info@radstock.org                                         usa.office@radstock.org 
 
Brian Jose (Executive Director), Lagjja 1, Rruga Shetitorja Taulantia, afër Museut Arkeologjik, 
Durrës.  Telefon:  069261 2477 
 
 
Shënim: Çeqet duhet të bëhen të vlefshëm për Radstock dhe të dërgohen tek adresat e mëposhtme. Donacionet brenda  SHBA (dhurime 
njëherëshe si edhe dhurime të rregullta në mënyrë automatike) mund të kryhen on-line, nga një  kartë debiti ose krediti në: 
www.radstock.org 
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Deklarata e besimit 

 
 
Sëbashku me të Krishterët ungjillorë përgjatë historisë dhe përmes botës, ne besojmë në: 
 
 
• Sovranitetin dhe hirin e Perëndisë Atë,  Bir dhe  Frymë i Shenjtë, në krijim, në maturi, në 

zbulesen, në shpengim dhe në gjykimin e fundit. 

 
• Frymëzimin hyjnor të Shkrimit të Shenjtë, besueshmërinë e plotë të tij dhe autoritetin 

suprem në të gjitha çështjet e besimit dhe sjelljes. 

 
• Natyrën mëkatare dhe fajin e njeriut të rënë, duke e bërë atë subjekt të zemërimit dhe 

dënimit të Perëndisë. 

 
• Sakrificën zëvendësueshme të Birit të Perendisë ardhur në mish,si vetëmi shpagim nga faji 

dhe fuqia e mëkatit dhe nga pasojat e tij  të përjetshme. 

 
• Shfajësimin nga mëkati, vetëm nga hiri i Perëndisë nëpërmjet besimit në Krishtin  

kryqëzuar dhe  ringjall nga të vdekurit. 

 
• Ndriçimin, rigjenerimin, qëndrimin dhe shenjtërinë e punës së Perëndisë, Shpirtit të 

Shenjtë. 

 
• Priftërimin e të gjithë besimtarëve, të cilët formojnë Kishën universale, Trupit  ku Krishti 

është Koka, e cili i bindur nga urdhërimet e Tij të shpall Ungjillin në mbarë botën. 

 
• Pritjen e kthimit personal dhe të dukshëm të Zotit Jezus Krisht me fuqi dhe lavdi. 
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